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Περίληψη

Στα βιολογικά συστήματα όρασης αρκετά από τα στάδια αντίληψης της οπτικής πληροφορίας

περιλαμβάνουν χωροχρονική επεξεργασία αλλά και αρκετές διαδικασίες εντοπισμού χαρακτη-

ριστικών και δημιουργίας κατάλληλων αναπαραστάσεων. Επιπλέον, ο άνθρωπος, βασιζόμενος

σε αυτές τις αναπαραστάσεις, μπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα διάφορες λειτουργίες αναγνώρισης

και κατανόησης της οπτικής πληροφορίας. Μιας και η φύση έχει την τάση να αναπαριστά την

πληροφορία με βέλτιστο τρόπο, ένα σύστημα υπολογισμού χωροχρονικών αναπαραστάσεων

εμπνευσμένο από την ανθρώπινη αντίληψη θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για την από κοινού

επίλυση αρκετών χωροχρονικών προβλημάτων.

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αρχικά αναπτύχθηκε και προτάθηκε ένα χωροχρο-

νικό μοντέλο για την ανάλυση βίντεο και την οπτική προσοχή εμπνευσμένο από την ανθρώπινη

αντίληψη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκε στα χωροχρονικά προβλήματα της

οπτικής προσοχής (μέσω της πρόβλεψης των σημείων εστίασης των ματιών), της αναγνώρισης

δράσεων αλλά και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο. Το χωροχρονικό αυτό μοντέλο μπο-

ρεί να παρέχει πληροφορία σχετικά με την κίνηση σε διαφορετικές κλίμακες και κατευθύνσεις

χωρίς να χρειάζεται να την επεξεργαστεί σαν μια ξεχωριστή ροή πληροφορίας υπολογισμένη

από έναν μικρό αριθμό καρέ του βίντεο. Με αυτό τον τρόπο η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνει

να εντοπίζει τόσο τις πολύ γρήγορες αλλαγές του βίντεο όσο και τις πιο αργές αλλαγές στην

κίνηση που σχετίζονται με την αναγνώριση δράσεων ή προεξεχόντων γεγονότων.

Πρόσφατα, η ευρεία χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης, όπως τα συνελικτικά νευρωνικά

δίκτυα (Convolutional Neural Networks - CNNs), έχει βελτιώσει σημαντικά την απόδοση

των υπολογιστικών μεθόδων στην πλειοψηφία των στατικών προβλημάτων της όρασης υπο-

λογιστών, όπως ο εντοπισμός αντικειμένων ή η σημασιολογική κατάτμηση. Στην κατεύθυνση

αυτή έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη μεγάλης κλίμακας βάσεων με εικόνες για την

εκπαίδευση των βαθιών δικτύων. Αντίθετα η έρευνα σχετικά με τη σχεδίαση και εκμάθηση

αναπαραστάσεων για τα προβλήματα της όρασης υπολογιστών που σχετίζονται με το χρόνο,

είναι αρκετά μικρότερη και η απόδοση των δυναμικών μεθόδων και αλγορίθμων παραμένει σε

αρκετές περιπτώσεις συγκρίσιμη με την εφαρμογή των στατικών προσεγγίσεων μεμονωμένα σε

κάθε καρέ του βίντεο. Οι κύριες δυσκολίες που προκύπτουν αφορούν τον τρόπο ενσωμάτωσης

της χρονικής πληροφορίας του βίντεο, π.χ. χωροχρονικό φιλτράρισμα για την εξαγωγή

χαρακτηριστικών ή χρήση δυναμικών ταξινομητών. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει, ιδιαίτερα

για τις μεθόδους βαθιάς μάθησης, η έλλειψη βάσεων με βίντεο μεγάλης κλίμακας, για την

δημιουργία των οποίων απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια μιας και η επισημείωση
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6 Περίληψη

γίνεται σε κάθε καρέ του βίντεο ξεχωριστά.

Για το σκοπό αυτό προτάθηκε ένα χωροχρονικό βαθύ νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών εργασι-

ών, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει από κοινού τα χωροχρονικά προβλήματα της εκτίμησης

της προσοχής, της αναγνώρισης δράσεων και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο. Η

προτεινόμενη προσέγγιση χρησιμοποιεί ένα ενιαίο βαθύ νευρωνικό δίκτυο που εκπαιδεύεται

ενιαία και από κοινού για όλες τις εργασίες με τη χρήση πολλαπλών και διαφορετικών βάσε-

ων δεδομένων που σχετίζονται με τις εργασίες που εξετάζονται. Το προτεινόμενο δίκτυο

χρησιμοποιεί μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει επίπεδα γενικού σκοπού αλλά

και επίπεδα που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία και παράγει εξόδους πολλαπλών

τύπων, δηλαδή χάρτες προσοχής ή ετικέτες ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας σαν είσοδο το

ίδιο βίντεο. Επιπλέον, μια επιπλέον συμβολή είναι ότι το προτεινόμενο δίκτυο μπορεί να

εποπτεύεται σε πολλαπλά επίπεδα μέσω ενός μηχανισμού που σχετίζεται με την ανθρώπινη

προσοχή, όπως αυτή εκφράζεται από οφθαλμοκινητικά (eyetracking) δεδομένα. Από την

εκτεταμένη αξιολόγηση, σε επτά διαφορετικές βάσεις δεδομένων, παρατηρούμε ότι το δίκτυο

πολλαπλών εργασιών αποδίδει το ίδιο καλά (ή σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερα) με τις

τελευταίες (state-of-the-art) μεθόδους που σχεδιάστηκαν για μια μόνο εργασία, ενώ απαιτεί

λιγότερους υπολογιστικούς πόρους σε αντίθεση με το να έχουμε ένα ανεξάρτητο δίκτυο ανά

κάθε μια εργασία.

Παράλληλα με τα προτεινόμενα μοντέλα εκμάθησης χωροχρονικών αναπαραστάσεων, διε-

ρευνήθηκαν και προτάθηκαν επιπρόσθετες μέθοδοι για την επίλυση καθενός από τα παραπάνω

χωροχρονικά προβλήματα οι οποίες ξεπέρασαν σε απόδοση τις τότε υπάρχουσες μεθόδους της

βιβλιογραφίας σε αρκετές βάσεις αξιολόγησης. Μιας και τα βίντεο δεδομένα είναι εν γένει

πολυτροπικά, μια επιπλέον ερευνητική κατεύθυνση αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

να γίνει η ενσωμάτωση και η σύμμειξη της οπτικής πληροφορίας με τις τροπικότητες του

ήχου και της σημασιολογικής πληροφορίας του κειμένου. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε

ένα πολυτροπικό σύστημα ανίχνευσης προεξεχόντων γεγονότων και δημιουργίας περιλήψεων

βασισμένο στις τροπικότητες εικόνας, ήχου και κειμένου. Η απόδοση του συστήματος αξιο-

λογήθηκε με βάση επισημειώσεις χρηστών σε βίντεο ταινιών και ντοκιμαντέρ και κατόρθωσε

να βελτιώσει σημαντικά τα υπάρχοντα συστήματα δημιουργίας περιλήψεων.

Επιπλέον, στα πλαίσια μελέτης των προβλημάτων που σχετίζονται με το χρόνο, έγινε

επέκταση και ενσωμάτωση μεθόδων της όρασης υπολογιστών σε προβλήματα της ρομποτικής

και ιδιαίτερα σε εφαρμογές που σχετίζονται με την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των ρομπότ

με ειδικές ηλικιακές ομάδες και συγκεκριμένα με ηλικιωμένους και παιδιά. Πιο συγκεκριμένα

αναπτύχθηκαν μέθοδοι και μοντέλα αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων και χειρονομιών α-

ξιοποιώντας την πληροφορία από πολλαπλές κάμερες. Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να

εκπαιδευτεί με μια σχετικά μικρή ποσότητα δεδομένων, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό στις

περιπτώσεις που αφορούν ειδικών κατηγοριών χρήστες, π.χ. παιδιά. Τα αποτελέσματα τόσο σε

βάσεις δεδομένων όσο και με πραγματικούς χρήστες αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα

και καταλληλότητα των μεθόδων στα προβλήματα επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ.

Τέλος, προτάθηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών

για προβλήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ βασισμένο στην τεχνολογία των νευρωνι-
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κών δικτύων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιοποιεί την πληροφορία υψηλού επιπέδου, όπως η

πόζα του σώματος και των χεριών, που προκύπτει από την επεξεργασία της αρχικής οπτικής

πληροφορίας από state-of-the-art μεθόδους βαθιάς εκμάθησης. Τα πειραματικά αποτελέσματα

σε πολλαπλές βάσεις, τόσο με υγιείς χρήστες όσο και με ασθενείς, έδειξαν ότι το προτεινόμενο

σύστημα μπορεί να επιτύχει αρκετά υψηλά επίπεδα αναγνώρισης ενώ η ενσωμάτωση του σε ρο-

μποτικές πλατφόρμες δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και αναγνώρισης των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.

λέξεις-κλειδιά: όραση υπολογιστών, μηχανική μάθηση, χωροχρονικές αναπαραστάσεις,

οπτική προσοχή, αναγνώριση δράσεων, δημιουργία περιλήψεων, νευρωνικά δίκτυα, Αλληλε-

πίδραση ανθρώπου-ρομπότ





Abstract

In biological vision systems many stages of the visual information perception include

spatio-temporal processing as well as many feature detection and representations learning

processes. Moreover, humans, based on these suitable representations, can recognize and

understand the visual information at the same time. Since nature has a tendency to

represent information in optimal ways, a perceptually inspired system for learning spatio-

temporal representation should be useful for jointly tackle many spatio-temporal problems.

During the Ph.D. thesis, there was developed and proposed a perceptually inspired

spatio-temporal model for video analysis and visual saliency, that was employed and and

evaluated in the spatio-temporal problems of visual saliency (by predicting the fixation

points in video stimuli), action recognition and video summarization. This spatio-temporal

model can provide motion information in different scales and directions without having

to process it as a separate cue or use a small number of video frames. In this way, the

proposed approach achieves to detect both the fastest changes in the video stimuli (e.g.

flicker) and the slowest motion changes related to actions or salient events recognition.

Nowadays, the extensive usage of Convolutional Neural Networks (CNNs) has boosted

the performance throughout the majority of tasks in computer vision, such as object

detection or semantic segmentation. The existence of large-scale image-based databases

has greatly contributed to the deep network training. However, the progress of CNN

architectures, design, and representation learning in the video domain is much slower,

and the performance of deep learning methods remains comparable with non-deep ones.

The main difficulties arise from the way of integrating the temporal information of the

video, e.g., apply spatio-temporal filtering to extract feature representations or employ

dynamic classifiers. Moreover, of great importance, especially for deep learning methods,

is the absence of large-scale video bases, which require significantly more effort since the

annotation process has to be performed at each video frame separately.

Towards this direction, this Ph.D. proposes a multi-task spatio-temporal network, that

can jointly tackle the spatio-temporal problems of saliency estimation, action recognition

and video summarization. The proposed approach employs a single network that is jointly

end-to-end trained for all tasks with multiple and diverse datasets related to the exploring

tasks. The proposed network uses a unified architecture that includes global and task

specific layer and produces multiple output types, i.e., saliency maps or classification

labels, by employing the same video input. Moreover, one additional contribution is that
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10 Abstract

the proposed network can be deeply supervised through an attention module that is related

to human attention as it is expressed by eye-tracking data. From the extensive evaluation,

on seven different datasets, we have observed that the multi-task network performs as well

as the state-of-the-art single-task methods (or in some cases better), while it requires less

computational budget than having one independent network per each task.

In parallel with the proposed models for spatio-temporal representations learning, there

were also investigated additional methods for tackle each one of the above spatio-temporal

problems independently that outperform the existed state-of-the-art methods in many

evaluation databases. Since video data are multimodal, one additional research direction

was on how we can integrate and fuse the visual information with the two additional

modalities of audio and semantic information extracted from the text. For this purpose it

was developed a multimodal system for salient events detection and video summarization

based on visual, audio and text modalities. The system’s performance was evaluated in

human annotated databases, which contain both movies and documentary videos, and

manage to improve the existing summarization systems.

In the context of studying temporal related problems in computer vision, one important

part of the Ph.D. has focused on extending and integrating computer vision algorithms

in robotic applications and especially in human-robot interaction systems designed for

specific groups, like elderly people and children. More specifically, there were developed

methods and models for multi-view human action and gesture recognition by employing

information from multiple sensors. The proposed system can be trained with a relatively

small amount of data, which is very important in the cases where we deal with specific

users, i.e. children. The evaluation results in specific databases as well as with primary

users have confirmed the success of the proposed system for human-robot interaction tasks

both in terms of performance and user acceptability.

Finally, it was proposed and developed an action and gesture recognition system for

human-robot interaction applications based on neural network technology. The proposed

system take advantage of the higher lever information, i.e., the pose of the human body

and hands, that is extracted by processing the raw visual information using state-of-

the-art deep learning based methods. The evaluation results in multiple datasets, that

contain both healthy users and patients, have shown that the proposed system manages

to perform high accuracy recognition while its integration in robotic platform enables

real-time monitoring and recognition of human activities.

keywords: computer vision, machine learning, spatio-temporal representations, visual

attention, action recognition, summarization, neural networks, human-robot interaction
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1.1 Το μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης βίντεο για την εκτίμηση της εμφάνειας

παράγει χωροχρονικές αναπαραστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα

προβλήματα της οπτικής προσοχής (μέσω της πρόβλεψης των σημείων εστίασης

των ματιών), της αναγνώρισης δράσεων αλλά και της δημιουργία περιλήψεων

από βίντεο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.2 Παράδειγμα του χωροχρονικού δικτύου πολλαπλών εργασιών SUSiNet το οπο-

ίο μπορεί να εκτελεί από κοινού τις ενέργειες της εκτίμησης της προσοχής, της

αναγνώρισης δράσεων και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο με παρόμοιο

τρόπο με έναν άνθρωπο που παρακολουθεί ένα βίντεο. Η δεύτερη γραμμή

απεικονίζει του χάρτες εμφάνειας που παράγονται από το προτεινόμενο δίκτυο,

οι οποίοι δίνουν έμφαση στα πιο σημαντικά κομμάτια του βίντεο. Παράλλη-

λα, το δίκτυο αναγνωρίζει την οπτική δράση “ride horse” και υπολογίζει τα

scores σημαντικότητας (πράσινη γραμμή) για κάθε καρέ του βίντεο, τα οποία

υποδηλώνουν ποια τμήματα του βίντεο θα συμπεριληφθούν στην περίληψη. . . 35

2.1 a) Εικόνα μια κάθετης μπάρας που κινείται προς τα δεξιά. b) Μια χωροχρονική

απεικόνιση του ίδιου ερεθίσματος. Ο χρόνος σχηματίζει μια τρίτη διάσταση

ανάλυσης. c) Μια χωροχρονική απεικόνιση της κινούμενης μπάρας δειγματο-

ληπτημένης στο χρόνο (διαδοχικά καρέ του βίντεο). ΄Εχει ληφθεί από το [1]. . 41

2.2 Διάγραμμα ροής για ένα ανοδικό μοντέλο εμφάνειας βασισμένο στη θεωρία των

Koch & Ullman [2] και το αρχικό υπολογιστικό μοντέλο των Itti et al. [3]. Πα-

ρατηρούμε, ότι εκτός από τα αρχικά χαρακτηριστικά φωτεινότητας, χρώματος

και κατεύθυνσης, μπορούν να ενσωματωθούν και άλλοι τύποι χαρακτηριστικών

όπως η πληροφορία της κίνησης. ΄Εχει ληφθεί από το [4]. . . . . . . . . . . . . 42

2.3 Διαδικασία υπολογισμού του χάρτη οπτικής προσοχής με χρήση συνελικτικών

νευρωνικών δικτύων. Αρχικά η εικόνα εισάγεται σε ένα συνελικτικό δίκτυο που

έχει όμοια αρχιτεκτονική με εκείνη που χρησιμοποιείται στην κατηγοριοποίηση

εικόνων. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται επιπρόσθετα συνελικτικά επίπεδα προ-

κειμένου να καταλήξουμε σε έναν μοναδικό χάρτη απόκρισης, ο οποίος έπειτα

υπερδειγματοληπτείται έτσι ώστε να παραχθεί ο τελικός χάρτης εμφάνειας.

΄Εχει ληφθεί από το [5]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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2.4 Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου του [6] που στηρίζεται στον υπολογισμό

του βαθμού interestingness για κάθε κομμάτι του βίντεο (πρώτη σειρά). Τα

τμήματα του βίντεο που επιλέγονται στην τελική περίληψη (πρώτη σειρά -

πράσινα τμήματα) συγκρίνονται με τις επιλογές που έκανε χειροκίνητα ένα

πλήθος χρηστών (δεύτερη σειρά - κόκκινα τμήματα). Παρατηρούμε ότι τα

πιο σημαντικά μέρη του βίντεο, όπως χαρακτηρίστηκαν από τους χρήστες

επιλέγονται από τον αλγόριθμο για την τελική περίληψη. ΄Εχει ληφθεί από

το [6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.5 Διαδικασία εξαγωγής των πυκνών τροχιών. Αριστερά: Πυκνή δειγματολη-

ψία σε πολλές χωρικές κλίμακες για τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος.

Μέση: Παρακολούθηση των σημείων για L καρέ σε κάθε κλίμακα. Δεξιά:

Αναπαράσταση της τροχιάς μέσω περιγραφητών που υπολογίζονται σε έναν

χωροχρονικό όγκο N × N × L γύρω από την τροχιά. Για πιο αναλυτική

περιγραφή των δομών της, η γειτονιά γύρω από την τροχιά διαιρείται σε ένα

χωροχρονικό πλέγμα μεγέθους nσ × nσ × nτ . ΄Εχει ληφθεί από το [7]. . . . . 49

2.6 Αρχιτεκτονική ενός δικτύου δύο ροών (two-stream) για την ταξινόμηση βίντεο

με ανθρώπινες δράσεις. ΄Εχει ληφθεί από το [8]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.1 Συνολική διαδικασία εκτίμησης της χωροχρονικής εμφάνειας (saliency). Στο

πρώτο στάδιο, το αρχικό βίντεο χωρίζεται με μικρά επικαλυπτόμενα κομμάτια

και ο RGB χώρος χρώματος μετασχηματίζεται στον LAB χώρο ή σε έναν

χώρο χρώματος που προκύπτει από ανάλυση πρωτεύουσων συνιστωσών (PCA

analysis). ΄Επειτα ακολουθεί η χωροχρονική ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας

(Spatio-Temporal Dominant Analysis - STDA), η οποία εφαρμόζεται τόσο

στο κανάλι φωτεινότητας όσο και στο κανάλι χρώματος. Οι χωροχρονικοί

όγκοι ενέργειας συνδυάζονται εφαρμόζοντας διαφορετικά σχήματα σύμμειξης

δίνοντας έναν μοναδικό χωροχρονικό χάρτη εμφάνειας (saliency map). . . . . 54

3.2 Χωροχρονική Ανάλυση Κυρίαρχης Ενέργειας (STDA) η οποία περιέχει τρία

ξεχωριστά στάδια: χωροχρονικό φιλτράρισμα με φίλτρα Gabor, υπολογισμός

της ενέργειας του ζεύγους τετραγωνισμού (quadrature pair) και εφαρμογή

του κυλιόμενου μέσου όρου πάνω στις ενέργειες που προκύπτουν. . . . . . . . 56

3.3 Ισοϋψείς καμπύλες της 3Δ χωροχρονικής συστοιχίας φίλτρων, και μια κάτοψη

μιας τομής της συστοιχίας σχεδιασμένη σε μια χρονική συχνότητα ωt0 . Οι ισο-

ϋψείς αντιστοιχούν στο 70% του πλάτους του εύρους ζώνης, ενώ διαφορετικά

χρώματα χρησιμοποιούνται για διαφορετικές χρονικές συχνότητες. Μπορεί να

παρατηρηθεί ότι ο συμμετρικός λωβός κάθε φίλτρου εμφανίζεται στο επίπεδο

που ορίζεται από τη χρονική συχνότητα −ωt0 , σε αντίθεση με την περίπτωση

της δισδιάστατης συστοιχίας. Παρατηρείται επίσης ότι το εύρος ζώνης κάθε

φίλτρου αλλάζει ανάλογα με τη χρονική κλίμακα και τη χρονική συχνότητα. . . 59
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3.4 Χαρακτηριστικά καρέ από τους έξι όγκους ενέργειας που υπολογίζονται με

τη χρήση του προτεινόμενου μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για το βίντεο

Lord of the Rings (Clip 1) της νέας βάσης Eye-Tracking Movie Database

(ETMD) που δημιουργήσαμε. Το άλογο που καλπάζει ανιχνεύεται τέλεια από

την ενέργεια STDE φωτεινότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.5 Δύο συνθετικά χωροχρονικά ερεθίσματα μαζί με τους χάρτες εμφάνειας που

προκύπτουν από τρία ανταγωνιστικά state-of-the-art μοντέλα. Βλέπουμε, ε-

πίσης, και την προτεινόμενη ενέργεια STDE η οποία εντοπίζει τα χωροχρονικά

γεγονότα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.5 Δύο συνθετικά χωροχρονικά ερεθίσματα μαζί με τους χάρτες εμφάνειας που

προκύπτουν από τρία ανταγωνιστικά state-of-the-art μοντέλα. Βλέπουμε, ε-

πίσης, και την προτεινόμενη ενέργεια STDE η οποία εντοπίζει τα χωροχρονικά

γεγονότα (Συνέχεια). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.1 Χαρακτηριστικά καρέ από τους έξι όγκους ενέργειας που υπολογίζονται με

τη χρήση του προτεινόμενου μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για το βίντεο

beverly01 της βάσης CRCNS-ORIG. Τα δοκάρια της τσουλίθρας στα δεξιά

ανιχνεύονται από τις ενέργειες STDE φωτεινότητας και χρώματος, ενώ η

κίτρινη τσουλίθρα ανιχνεύεται μόνο από τη βαθυπερατή ενέργεια χρώματος. . . 68

4.2 Παραδείγματα των σημείων εστίασης του βλέμματος για το καρέ με αριθμό 500

για κάθε ένα από τα 12 αποσπάσματα ταινιών. Με πράσινο + παρουσιάζονται

τα σημεία εστίασης για την έγχρωμη έκδοση του κάθε clip, ενώ με κόκκινο ∗
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Γενικά για την όραση υπολογιστών

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη, σχεδιασμό και

δημιουργία μηχανών που αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και ενεργούν με παρόμοιο τρόπο όπως ο

άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια επανάσταση σχετικά με τις περιοχές που

συνδέονται με τη τεχνητή νοημοσύνη μιας και ολοένα και περισσότερες συσκευές με ανθρώπινη

αντίληψη και νόηση εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που

εκτείνονται από τη βιομηχανική μέχρι την καθημερινή ψυχαγωγία.

Στην κατεύθυνση της δημιουργίας νοούντων μηχανών σημαντικό ρόλο παίζει η δυνατότητα

να αντιλαμβάνονται τα δεδομένα του περιβάλλοντος με παρόμοιο τρόπο όπως κάνει ο άνθρωπος

χρησιμοποιώντας αυτόματα τις αισθήσεις του όπως ακοή, όραση ή αφή. Ο σύγχρονος και

συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος της ΄Ορασης Υπολογιστών ασχολείται με τη μελέτη των

μεθόδων και των υπολογιστικών εργαλείων που επιτρέπουν στις μηχανές να «βλέπουν»,

δηλαδή να μπορούν να αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο μέσω οπτικών ερεθισμάτων.

Συνεπώς, η ΄Οραση Υπολογιστών συνιστά ένα σύνολο μεθόδων και αλγορίθμων για την

εξαγωγή συμβολικής πληροφορίας μέσω της ανάλυσης εικόνων κι εν γένει πολυδιάστατων

σημάτων. Τα σήματα αυτά μπορούν να περιέχουν απλές ψηφιακές εικόνες, ακολουθίες από

εικόνες (βίντεο), εικόνες βάθους, εικόνες από πολλαπλές όψεις της ίδιας σκηνής ή εικόνες

βιοϊατρικών σημάτων.

Παράλληλα με την αντίληψη των μηχανών αναπτύσσεται και η Μηχανική Μάθηση που

συνίσταται στην ικανότητα των μηχανών να μαθαίνουν από τα δεδομένα που αντιλαμβάνονται

και έχουν στη διάθεσή τους χωρίς να χρειάζεται η επίβλεψη και ο αυστηρός έλεγχος από

τον άνθρωπο. Με τη δυνατότητα πρόσβασης όλο και περισσότερα δεδομένα καθώς και με

την εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού, η μηχανική μάθηση

εφαρμόζεται και αλληλεπιδρά σε ολοένα και περισσότερους τομείς και ερευνητικές περιοχές

δίνοντας τη δυνατότητα επίλυσης ακόμα πιο δύσκολων και σύνθετων προβλημάτων. Τα

τελευταία χρόνια η όραση υπολογιστών και η μηχανική μάθηση είναι πολύ στενά συνδεδεμένες

όπως αντίστοιχα συνδέονται στον άνθρωπο οι ικανότητες της αντίληψης και της νόησης.
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Με την πρόοδο που έχει υπάρξει και στις δύο αυτές περιοχές, δεν αρκεί πλέον η ανα-

γνώριση απλών δομών ή αντικειμένων σε μια εικόνα αλλά η πλήρης εξαγωγή και ανάλυση της

σημασιολογικής πληροφορίας που υπάρχει σε αυτή λαμβάνοντας υπόψιν και πρότερη γνώση

από άλλα παρόμοια ερεθίσματα που υπάρχουν σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Οι εφαρμογές

της όρασης υπολογιστών είναι πάρα πολλές και καλύπτουν μια πληθώρα διαφορετικών τομέων

όπως:

• Αυτόματη κατανόηση βίντεο, όπως αναγνώριση αντικειμένων, σκηνών και δράσεων

• Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής με χρήση χειρονομιών ή κινήσεων του σώματος

• Αυτόματη πλοήγηση μηχανών, όπως αυτοκινήτων, μέσω της οπτικής ανάλυσης του

περιβάλλοντός

• Βιοϊατρικές εφαρμογές, όπως συστήματα υποβοηθούμενης διάγνωσης από παρόμοια

βιοϊατρικά δεδομένα

1.2 Χωροχρονικά προβλήματα της όρασης υπολογιστών

Αρχικά, το ερευνητικό ενδιαφέρον της όρασης υπολογιστών επικεντρώθηκε στα προβλήματα

εκείνα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στατικά με την έννοια ότι αφορούν το πεδίο της

εικόνας και δεν λαμβάνουν υπόψιν τη χρονική εξέλιξη. Η ευρεία χρήση τεχνικών βαθιάς μάθη-

σης, όπως τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional Neural Networks - CNNs), έχει

ενισχύσει σημαντικά την απόδοση των μεθόδων στην πλειοψηφία των στατικών προβλημάτων

της όρασης υπολογιστών, όπως ο εντοπισμός αντικειμένων ή η σημασιολογική κατάτμηση

[13, 14, 15]. Στην κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη μεγάλης

κλίμακας βάσεων με εικόνες για την εκπαίδευση των βαθιών δικτύων, όπως η ImageNet [16]

για την κατηγοριοποίηση αντικειμένων και η SALICON [17] για την εκτίμηση της στατικής

εμφάνειας.

Αντίθετα η έρευνα σχετικά με τη σχεδίαση και εκμάθηση αναπαραστάσεων για τα προ-

βλήματα της όρασης υπολογιστών που σχετίζονται με το χρόνο, είναι αρκετά μικρότερη

και η απόδοση των δυναμικών μεθόδων και αλγορίθμων παραμένει σε αρκετές περιπτώσεις

συγκρίσιμη με την εφαρμογή των στατικών προσεγγίσεων μεμονωμένα σε κάθε καρέ του

βίντεο. Οι κύριες δυσκολίες που προκύπτουν αφορούν τον τρόπο ενσωμάτωσης της χρονικής

πληροφορίας του βίντεο, π.χ. χωροχρονικό φιλτράρισμα για την εξαγωγή χαρακτηριστικών ή

χρήση δυναμικών ταξινομητών. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει, ιδιαίτερα για τις μεθόδους βαθιάς

μάθησης, η έλλειψη μεγάλης κλίμακας βάσεων με βίντεο, για την δημιουργία των οποίων

απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια μιας και η επισημείωση γίνεται σε κάθε καρέ του

βίντεο ξεχωριστά.

Σε αρκετά προβλήματα, όπως η ανίχνευση αντικειμένων και η εκτίμηση της ανθρώπινης

πόζας σε βίντεο η εφαρμογή μεθόδων σχεδιασμένες για στατικές εικόνες μπορεί να δώσει

αρκετά καλά αποτελέσματα μιας και η κύρια πληροφορία για την αναγνώριση εμπεριέχεται στο

χωρικό μέρος του βίντεο ενώ η αξιοποίηση της χρονικής πληροφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
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για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσω της παρακολούθησης από καρέ σε καρέ. Ωστόσο σε

άλλα προβλήματα της αυτόματης κατανόησης βίντεο, όπως η αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων,

η χρονική πληροφορία παίζει καθοριστικό ρόλο για τη αναγνώριση της ζητούμενης σημασιολο-

γικής έννοιας η οποία εξελίσσεται τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Για παράδειγμα, παρόλο που η

πόζα του ανθρώπινου σώματος μπορεί να εκτιμηθεί σε κάθε καρέ ξεχωριστά, η αναγνώριση της

δράσης που εκτελείται αποτελεί και δυναμική διαδικασία στην οποία απαιτούνται μια ακολουθία

από καρέ του βίντεο που αντιστοιχούν σε μερικά δευτερόλεπτα.

Στη σημερινή εποχή των μεγάλων όγκων δεδομένων και του διαδικτύου η αυτόματη κατα-

νόηση βίντεο παίζει μεγάλο ρόλο στην γρήγορη, δομημένη και αυτοματοποιημένη πρόσβαση

των ανθρώπων στον τεράστιο αυτό όγκο πληροφορίας από εικόνες και βίντεο. Αν αναλογιστεί

κανείς το πλήθος των εικόνων και βίντεο που γίνονται διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου (στο

Facebook ανεβαίνουν καθημερινά 300 εκατομμύρια φωτογραφίες, ενώ στο Youtube κάθε λεπτό

ανεβαίνουν 300 ώρες βίντεο) είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι όλη αυτή η πληροφορία δεν

μπορεί πλέον να διαχειριστεί από έναν άνθρωπο. Η αυτόματη κατανόηση βίντεο στοχεύει

στην επίλυση προβλημάτων της όρασης υπολογιστών που απαιτούνται για την περιγραφή του

περιεχομένου ενός βίντεο όμοια με αυτή που θα έκανε ένας άνθρωπος και περιλαμβάνει μεγάλο

πλήθος υποπροβλημάτων όπως η αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων, ο εντοπισμός σκηνών και

θεματικών ενοτήτων, η εκτίμηση της χωροχρονικής προσοχής και η ανίχνευση προεξέχοντων

γεγονότων, η αναζήτηση περιεχομένου (π.χ. πρόσωπα, αντικείμενα, δράσεις) μέσα σε ένα

βίντεο και η δημιουργία περιλήψεων. Στα παραπάνω προβλήματα σημαντικό ρόλο παίζουν

και οι τροπικότητες του ήχου και της σημασιολογικής πληροφορίας από το κείμενο (π.χ.

υπότιτλοι, περιγραφές βίντεο) οι οποίες εξελίσσονται και αυτές χρονικά παράλληλα με την

τροπικότητα της εικόνας και είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητες για την κατανόηση ενός

σημασιολογικού γεγονότος.

Η σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ αποτελεί μια εξίσου σημαντι-

κή περιοχή στην οποία τα χωροχρονικά προβλήματα της όρασης υπολογιστών αρχίζουν να

αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Μιας και η τεχνολογία στον τομέα της ρομποτικής

προχωράει και αυτή με γρήγορους ρυθμούς είναι απαραίτητο για ένα ρομπότ να αντιλαμβάνεται

το περιβάλλον όπως ένας άνθρωπος και να αλληλεπιδρά μαζί του αναγνωρίζοντας πιο υψηλού

επιπέδου έννοιες όπως οι κινήσεις και οι προθέσεις του χρήστη. Επιπλέον, η επόμενης γενιάς

αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα σύγχρονα «κοινωνικά» ρομπότ απαιτεί την πολυτροπική

επικοινωνία με τη χρήση χειρονομιών, κινήσεων του σώματος αλλά και την έκφραση συναι-

σθημάτων, παράλληλα με την κλασική επικοινωνία μέσω φωνητικών εντολών.

1.3 Στόχος και ερευνητικές συνεισφορές

΄Οπως είδαμε, τα χωροχρονικά προβλήματα αποτελούν έναν εξελισσόμενο και πρόσφορο τομέα

της όρασης υπολογιστών τόσο από ερευνητικής πλευράς με την δημιουργία καινοτόμων με-

θόδων και αλγορίθμων όσο και από πλευράς σημαντικών εφαρμογών που βελτιώνουν την καθη-

μερινότητα του ανθρώπου. Σκοπός του διδακτορικού αυτού είναι η μελέτη των χωροχρονικών

προβλημάτων καθώς και η εξαγωγή και εκμάθηση των κατάλληλων χωροχρονικών αναπαρα-



32 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Σχήμα 1.1: Το μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης βίντεο για την εκτίμηση της εμφάνειας

παράγει χωροχρονικές αναπαραστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προβλήματα της

οπτικής προσοχής (μέσω της πρόβλεψης των σημείων εστίασης των ματιών), της αναγνώρισης

δράσεων αλλά και της δημιουργία περιλήψεων από βίντεο.

στάσεων από βίντεο. Στα βιολογικά συστήματα όρασης αρκετά από τα στάδια αντίληψης της

οπτικής πληροφορίας περιλαμβάνουν χωροχρονική επεξεργασία αλλά και αρκετές διαδικασίες

εντοπισμού χαρακτηριστικών και δημιουργίας κατάλληλων αναπαραστάσεων. Επιπλέον, ο

άνθρωπος, βασιζόμενος σε αυτές τις αναπαραστάσεις, μπορεί να επιτελεί ταυτόχρονα διάφορες

λειτουργίες αναγνώρισης και κατανόησης της οπτικής πληροφορίας. Μιας και η φύση έχει

την τάση να αναπαριστά την πληροφορία με βέλτιστο τρόπο, ένα σύστημα υπολογισμού

χωροχρονικών αναπαραστάσεων εμπνευσμένο από την ανθρώπινη αντίληψη θα μπορούσε να

φανεί χρήσιμο για την από κοινού επίλυση αρκετών χωροχρονικών προβλημάτων.

1.3.1 Χωροχρονικό μοντέλο ανάλυσης βίντεο και μοντελοποίησης

οπτικής προσοχής

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκε και προτάθηκε ένα χωροχρονικό μοντέλο

για την ανάλυση βίντεο και την οπτική προσοχή εμπνευσμένο από την ανθρώπινη αντίληψη, το

οποίο χρησιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκε στα χωροχρονικά προβλήματα της οπτικής προσοχής

(μέσω της πρόβλεψης των σημείων εστίασης των ματιών), της αναγνώρισης δράσεων αλλά και

της δημιουργία περιλήψεων από βίντεο (Σχήμα 1.1). Το χωροχρονικό αυτό μοντέλο μπορεί να

παρέχει πληροφορία σχετικά με την κίνηση σε διαφορετικές κλίμακες και κατευθύνσεις χωρίς

να χρειάζεται να την επεξεργαστεί σαν μια ξεχωριστή ροή πληροφορίας υπολογισμένη από

έναν μικρό αριθμό καρέ του βίντεο. Με αυτό τον τρόπο η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνει να

εντοπίζει τόσο τις πολύ γρήγορες αλλαγές του βίντεο όσο και τις πιο αργές αλλαγές στην

κίνηση που σχετίζονται με την αναγνώριση δράσεων ή προεξεχόντων γεγονότων.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να παρέχει αναπαραστάσεις ενός βίντεο
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με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Στον πρώτο, έχουμε χωροχρονικούς χάρτες εμφάνειας οι

οποίοι χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα της εκτίμησης της χωροχρονικής προσοχής σε οφθαλ-

μοκινητικά δεδομένα. Στη δεύτερη αναπαράσταση οι χωροχρονικοί χάρτες που παράγονται

αντιστοιχίζονται σε 1Δ χρονικά μεταβαλλόμενες καμπύλες χαρακτηριστικών και εμφάνειας οι

οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο.

Η τελευταία αναπαράσταση είναι η εξαγωγή χωροχρονικών σημείων ενδιαφέροντος τα οποία

βρίσκουν εφαρμογή στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης δράσεων.

1.3.2 Χωροχρονικό βαθύ νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών

(SUSiNet)

Μέχρι αρκετά πρόσφατα η πλειονότητα της μεγάλης εξέλιξης στην περιοχή της όρασης υ-

πολογιστών επιτεύχθηκε αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα ανεξάρτητα χωρίς να υπάρχουν

πολλές προσπάθειες για την επίλυση πολλών προβλημάτων ταυτόχρονα ή την εξερεύνηση

πιθανών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων προβλημάτων. Πρόσφατες δουλειές προς αυτή την

κατεύθυνση έχουν εμφανιστεί είτε με την εκπαίδευση δικτύων πολλαπλών εργασιών [14] είτε με

την εύρεση της δομής ανάμεσα στα διάφορα προβλήματα και την εφαρμογή μεθόδων μεταφοράς

γνώσης (transfer learning) [18]. Αυτές οι προσεγγίσεις άνοιξαν το δρόμο για την διερεύνηση

πιο απλών και πιο γρήγορων τρόπων για την επίλυση πολλαπλών προβλημάτων ταυτόχρονα,

αντί για την μεγιστοποίηση της απόδοση για κάθε ένα πρόβλημα ανεξάρτητα, παρέχοντας

έτσι χρήσιμα εργαλεία της όρασης υπολογιστών σε άλλες επιστημονικές κοινότητες όπως η

ρομποτική ή οι γνωσιακές επιστήμες.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του διδακτορικού προτάθηκε το See, Understand and

Summarize it Network (SUSiNet), ένα χωροχρονικό βαθύ νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών

εργασιών, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει από κοινού τα χωροχρονικά προβλήματα της

εκτίμησης της προσοχής, της αναγνώρισης δράσεων και της αυτόματης δημιουργίας περι-

λήψεων από βίντεο. Η προτεινόμενη προσέγγιση χρησιμοποιεί ένα ενιαίο βαθύ νευρωνικό

δίκτυο που εκπαιδεύεται ενιαία και από κοινού για όλες τις εργασίες με τη χρήση πολλαπλών

και διαφορετικών βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις εργασίες που εξετάζονται. Το

προτεινόμενο δίκτυο χρησιμοποιεί μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει επίπεδα

γενικού σκοπού αλλά και επίπεδα που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία και παράγει

εξόδους πολλαπλών τύπων, δηλαδή χάρτες προσοχής, ετικέτες ταξινόμησης, ή καμπύλες

σημαντικότητας χρησιμοποιώντας σαν είσοδο το ίδιο βίντεο.

Από όσο γνωρίζουμε η προτεινόμενη προσέγγιση είναι η πρώτη που ασχολείται με τα

συγκεκριμένα πολλαπλά χωροχρονικά προβλήματα χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό δίκτυο που

εκπαιδεύεται ενιαία. Στην εργασία των [19] οι συγγραφείς πρότειναν την στάθμιση των βίντεο

κλιπ από τους χάρτες εμφάνειας που εκτιμώνται από το δικό τους χωροχρονικό μοντέλο

προσοχής, έτσι ώστε να υπολογίσουν καλύτερες αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών και στη

συνέχει να προχωρήσουν στην αναγνώριση δράσεων χρησιμοποιώντας συμβατικούς ταξινομη-

τές. Επίσης, η εργασία των [20] συνενώνει χαρακτηριστικά από βαθιά νευρωνικά δίκτυα, τα

οποία έχουν μάθει ανεξάρτητα για τα διαφορετικά προβλήματα (οπτικές σκηνές, αντικείμενα,
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δράσεις), έτσι ώστε να διερευνήσουν πιθανές σχέσεις μεταξύ αυτών. Παρόλα αυτά, καμία από

αυτές τις προσεγγίσεις δεν χρησιμοποιεί ένα ενιαία εκπαιδευόμενο δίκτυο πολλαπλών εργασιών

για την από κοινού επίλυση πολλαπλών χωροχρονικών προβλημάτων ταυτόχρονα.

Επιπλέον, μια επιπλέον συμβολή είναι ότι το προτεινόμενο δίκτυο μπορεί να εποπτεύεται

σε πολλαπλά επίπεδα μέσω ενός μηχανισμού που σχετίζεται με την ανθρώπινη προσοχή,

όπως αυτή εκφράζεται από τα οφθαλμοκινητικά (eyetracking) δεδομένα. Από την εκτεταμένη

αξιολόγηση, σε επτά διαφορετικές βάσεις δεδομένων, παρατηρούμε ότι το δίκτυο πολλαπλών

εργασιών αποδίδει το ίδιο καλά (ή σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερα) με τις τελευταίες

(state-of-the-art) μεθόδους που σχεδιάστηκαν για μια μόνο εργασία, ενώ απαιτεί λιγότερους

υπολογιστικούς πόρους σε αντίθεση με το να έχουμε ένα ανεξάρτητο δίκτυο ανά κάθε μια

εργασία.

Στο Σχήμα 9.1 απεικονίζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του δικτύου πολλαπλών εργασιών

SUSiNet. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ενός βίντεο, πρώτα βλέπουμε (“see”) την

οπτική πληροφορία και εστιάζουμε το βλέμμα στις πιο αξιοσημείωτες χωροχρονικές περιοχές,

μια διαδικασία η οποία σχετίζεται με το πρόβλημα της εκτίμησης της οπτικής προσοχής. ΄Επειτα

προσπαθούμε να καταλάβουμε (“understand”) αυτό που έχουμε δει αναγνωρίζοντας την

οπτική έννοια που εμπεριέχεται, που στην προτεινόμενη προσέγγιση αντιστοιχεί στο πρόβλημα

της αναγνώρισης δράσεων. Τέλος, αν κάποιος μας ζητήσει να δημιουργήσουμε μια περίληψη

με ότι έχουμε δει (“summarize it” ) θα σκεφτούμε να κρατήσουμε σε αυτή τα πιο σημαντικά

κομμάτια του βίντεο, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα περιλαμβάνουν και την αναγνωρισμένη

οπτική έννοια.

1.3.3 Συνεισφορές σε επιμέρους χωροχρονικά προβλήματα της

όρασης υπολογιστών

Παράλληλα με το προτεινόμενο μοντέλο υπολογισμού χωροχρονικών αναπαραστάσεων και το

χωροχρονικό νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών, διερευνήθηκαν και προτάθηκαν διάφορες

μέθοδοι για την επίλυση καθενός από τα παραπάνω προβλήματα οι οποίες ξεπέρασαν σε

απόδοση τις τότε υπάρχουσες μεθόδους της βιβλιογραφίας σε αρκετές βάσεις αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, περιγράφονται εν συντομία οι συνεισφορές της διατριβής σε κάθε ένα από αυτά

τα προβλήματα.

Χωροχρονική οπτική προσοχή

Σχετικά με τη μοντελοποίηση της οπτικής προσοχής χρησιμοποιήθηκε η προτεινόμενη μέθοδος

χωροχρονικής ανάλυσης βίντεο η οποία παράγει τόσο χωροχρονικούς όσο και στατικούς

(χωρικούς) 3Δ χάρτες για τις ροές φωτεινότητας και χρώματος. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν

διάφορα σχήματα σύμμειξης προκειμένου να παραχθεί ένας τελικός χωροχρονικός χάρτης

εμφάνειας. Η αξιολόγηση του μοντέλου χωροχρονικής οπτικής εμφάνειας έγινε με δύο διαφο-

ρετικούς τρόπους.

Στον πρώτο, χρησιμοποιήθηκαν απλά χωροχρονικά ερεθίσματα στα οποία η μέθοδος μας

κατάφερε να ανιχνεύσει τα χρονικά μεταβαλλόμενα γεγονότα που τα στατικά μοντέλα εμ-
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Σχήμα 1.2: Παράδειγμα του χωροχρονικού δικτύου πολλαπλών εργασιών SUSiNet το οποίο

μπορεί να εκτελεί από κοινού τις ενέργειες της εκτίμησης της προσοχής, της αναγνώρισης

δράσεων και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο με παρόμοιο τρόπο με έναν άνθρωπο που

παρακολουθεί ένα βίντεο. Η δεύτερη γραμμή απεικονίζει του χάρτες εμφάνειας που παράγονται

από το προτεινόμενο δίκτυο, οι οποίοι δίνουν έμφαση στα πιο σημαντικά κομμάτια του βίντεο.

Παράλληλα, το δίκτυο αναγνωρίζει την οπτική δράση “ride horse” και υπολογίζει τα scores
σημαντικότητας (πράσινη γραμμή) για κάθε καρέ του βίντεο, τα οποία υποδηλώνουν ποια

τμήματα του βίντεο θα συμπεριληφθούν στην περίληψη.

φάνειας δεν μπορούν να βρουν. Στη δεύτερη εφαρμογή αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν

δεδομένα οφθαλμοκινητικής παρακολούθησης τόσο από υπάρχουσες βάσεις της βιβλιογραφίας

όσο και από τη νέα βάση που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού και αποτελείται

από αποσπάσματα ταινιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη μέθοδος ξεπερνά τις

μεθόδους της βιβλιογραφίας σε σχέση με ένα σύνολο ευρέως αποδεκτών μετρικών αξιολόγησης

και στις δύο βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, έγινε και μια επέκταση του μοντέλου η

οποία χρησιμοποιεί επιπρόσθετα αποτελέσματα ανίχνευσης προσώπου σαν υψηλού επιπέδου

χαρακτηριστικά και παράγει έναν μοναδικό 3Δ χάρτη εμφάνειας.

Χρονική προσοχή και δημιουργία περιλήψεων από βίντεο

Το δεύτερο χωροχρονικό πρόβλημα με το οποίο ασχολείται η διατριβή αυτή είναι ο εντοπισμός

προεξεχόντων γεγονότων και η δημιουργία περιλήψεων από βίντεο. ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε,

οι χωροχρονικοί χάρτες εμφάνειας που παράγονται μπορούν να μετατραπούν σε καμπύλες

εμφάνειας, οι οποίες περιγράφουν «πόσο ενδιαφέρον» είναι ένα καρέ του βίντεο και χρησιμο-

ποιούνται στο πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων. Στα πλαίσια της συνεργασίας για τα

[21, 22] προτάθηκε ένα μοντέλο εκτίμησης της χρονικής προσοχής σε βίντεο και προχωρήσαμε

στην επαλήθευση της αληθοφάνειάς (plausibility) του μέσω fMRI δεδομένων.

Μιας και τα βίντεο δεδομένα είναι εν γένει πολυτροπικά, μια επιπλέον ερευνητική κατεύθυν-
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ση αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση και η σύμμειξη της οπτικής

πληροφορίας με τις τροπικότητες του ήχου και της σημασιολογικής πληροφορίας του κειμένου.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια της συνεργασίας για το [23], αναπτύχθηκε ένα πολυτροπικό

σύστημα ανίχνευσης προεξεχόντων γεγονότων και δημιουργίας περιλήψεων βασισμένο στις

τροπικότητες εικόνας, ήχου και κειμένου. Η απόδοση του συστήματος αξιολογήθηκε με βάση

τις επισημειώσεις χρηστών σε βίντεο ταινιών και ντοκιμαντέρ και κατόρθωσε να βελτιώσει

σημαντικά τα υπάρχοντα συστήματα δημιουργίας περιλήψεων.

Επιπρόσθετα, αναζητήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους το προτεινόμενο μο-

ντέλο χωροχρονικής ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή περιγραφητών

κατάλληλους για προβλήματα της αυτόματης κατανόησης βίντεο και προτάθηκαν τα ιστο-

γράμματα από προσανατολισμένες ενέργειες σε πολλαπλές ζώνες, τα οποία σχετίζονται με την

οπτική εμφάνεια και παρέχουν πληροφορία σχετικά με την κίνηση σε διαφορετικές κλίμακες

και διευθύνσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια εκτενής διερεύνηση για την εκμάθηση

χωροχρονικών αναπαραστάσεων με τεχνικές βαθιών νευρωνικών δικτύων, όπου προτάθη-

κε μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε CNNs δίκτυα για τον εντοπισμό προεξεχόντων οπτικο-

ακουστικών γεγονότων με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν τις κλασικές baseline μεθόδους.

Αναγνώριση δράσεων και επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ

΄Ενα σημαντικό κομμάτι της διατριβής, ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο της μελέτης προβλη-

μάτων της όρασης υπολογιστών που σχετίζονται με το χρόνο, ασχολείται με την επέκταση και

ενσωμάτωση μεθόδων και αλγορίθμων της όρασης υπολογιστών σε προβλήματα της ρομπο-

τικής και ιδιαίτερα σε εφαρμογές που σχετίζονται με την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των

ρομπότ με ειδικές ηλικιακές ομάδες και συγκεκριμένα με ηλικιωμένους και παιδιά.

Στις περιοχές αυτές εμφανίζονται πολλές προκλήσεις που περιλαμβάνουν την εξοικείωση

των συγκεκριμένων ομάδων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις ειδικές βάσεις από

δεδομένα που χρειάζονται προκειμένου να εκπαιδευτούν μοντέλα στοχευμένα στην εκάστοτε

ομάδα χρηστών. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν μέθοδοι και μοντέλα αναγνώρισης αν-

θρώπινων δράσεων και χειρονομιών χρησιμοποιώντας πληροφορία από πολλαπλούς αισθητήρες.

Το προτεινόμενο σύστημα είναι ενσωματωμένο στο περιβάλλον ROS (Robot Operating Sy-

stem) [24].και μπορεί να εκπαιδευτεί με μια σχετικά μικρή ποσότητα δεδομένων, γεγονός που

είναι πολύ σημαντικό στις περιπτώσεις που αφορούν χρήστες ειδικών κατηγοριών, π.χ. παιδιά.

Τα αποτελέσματα τόσο σε βάσεις δεδομένων όσο και με πραγματικούς χρήστες (ηλικιωμένους,

ασθενείς, παιδιά) αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των μεθόδων για

τα προβλήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ.

Τέλος, προτάθηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών

για προβλήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ βασισμένο στην τεχνολογία των νευρωνι-

κών δικτύων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιοποιεί την πληροφορία υψηλού επιπέδου, όπως

η πόζα του σώματος και των χεριών, που προκύπτει από την επεξεργασία της αρχικής ο-

πτικής πληροφορίας από state-of-the-art μεθόδους βαθιάς εκμάθησης που έχουν εκπαιδευτεί

σε τεράστιες βάσεις επισημειωμένων δεδομένων [25]. Με τον τρόπο αυτό τα μικρότερης
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κλίμακας δεδομένα που σχετίζονται με τα διάφορα σενάρια επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ

χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπαίδευση του τελικού δικτύου το οποίο στηρίζεται σε μια

αρχιτεκτονική recurrent νευρωνικών δικτύων και αναγνωρίζει έτσι την χρονικά εξελισσόμενη

δράση ή χειρονομία. Τα πειραματικά αποτελέσματα σε πολλαπλές βάσεις, τόσο με υγιείς

χρήστες όσο και με ασθενείς, έδειξαν ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να επιτύχει αρκετά

υψηλά επίπεδα αναγνώρισης ενώ η ενσωμάτωση του σε ρομποτικές πλατφόρμες μέσω του

περιβάλλοντος ROS δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και αναγνώρισης των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.

1.4 Δομή της διατριβής

Το περιεχόμενο της διατριβής είναι οργανωμένο ως εξής:

• Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία που αντιστοιχεί στα τρία χω-

ροχρονικά προβλήματα της όρασης υπολογιστών που προαναφέρθηκαν, χωρισμένη ανά

αντίστοιχη θεματική περιοχή.

• Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το προτεινόμενο μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης βίντεο

για τη μοντελοποίηση της οπτικής προσοχής και την παραγωγή χωροχρονικών αναπα-

ραστάσεων.

• Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται το πρόβλημα της εκτίμησης της οπτικής προσοχής και η

αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου με τη χρήση οφθαλμοκινητικών δεδομένων.

• Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται το μοντέλο εκτίμησης της χρονικής οπτικής προσοχής

καθώς και η επαλήθευσή του με τη χρήση fMRI δεδομένων.

• Το Κεφάλαιο 6 περιέχει τις μεθόδους και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την α-

νίχνευση προεξεχόντων πολυτροπικών γεγονότων και τη δημιουργία περιλήψεων από

βίντεο.

• Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται μια τρίτη εναλλακτική αναπαράσταση που βασίζεται

στο προτεινόμενο μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης, η εξαγωγή χωροχρονικών σημείων

ενδιαφέροντος, που εφαρμόζεται στην αναγνώριση δράσεων ανθρώπων σε βίντεο ταινιών.

• Το Κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τα προτεινόμενα συστήματα αναγνώρισης ανθρώπινων

δράσεων και χειρονομιών χρησιμοποιώντας πληροφορία από πολλαπλούς αισθητήρες

καθώς και τις εφαρμογές του σε προβλήματα αλληλεπίδρασης των ρομπότ με ειδικές

ηλικιακές ομάδες.

• Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται το προτεινόμενο χωροχρονικό βαθύ νευρωνικό δίκτυο

πολλαπλών εργασιών, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει από κοινού τα χωροχρονικά

προβλήματα της εκτίμησης της προσοχής, της αναγνώρισης δράσεων και της δημιουργίας

περιλήψεων από βίντεο.
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• Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 συνοψίζεται η συμβολή της διατριβής και δίνονται ενδεικτικές

μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας.



Κεφάλαιο 2

Υπόβαθρο και επισκόπηση

ερευνητικού πεδίου

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί το υπόβαθρο καθώς και η ερευνητική βιβλιογραφία που

καλύπτει τρία προβλήματα της όρασης που σχετίζονται με την παρουσία του χρόνου και στα

οποία επικεντρώνεται η παρούσα εργασία: 1) την οπτική προσοχή, 2) τη δημιουργία περιλήψεων

από βίντεο και 3) την αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων. Μιας και βιβλιογραφία στις περιοχές

αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλη και αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό θα γίνει αναφορά σε κάποιες από

τις πιο σημαντικές εργασίες καθώς και σε μεθόδους που αποτέλεσαν βάση για την ανάπτυξη

των μεθόδων που προτείνονται στα επόμενα κεφάλαια.

Οι υψηλές επιδόσεις των βαθιών νευρωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τη μείωση των

χρόνων εκπαίδευσης και αξιολόγησης μέσω των σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας, έχουν

δημιουργήσει ένα νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο για επίλυση προβλημάτων

όρασης υπολογιστών με τη χρήση βαθιών αρχιτεκτονικών συνελικτικών νευρωνικών δικτύων

(Convolutional Neural Networks - CNN). Για το λόγο αυτό θα γίνει ξεχωριστή αναφορά των

μεθόδων που στηρίζονται σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα για τα προβλήματα της οπτικής

εμφάνειας και της αναγνώρισης δράσεων.

2.1 Οπτική εμφάνεια και προσοχή

Η οπτική προσοχή είναι ένας γνωσιακός μηχανισμός που χρησιμοποιείται από ανθρώπους, ζώα

και τεχνητά συστήματα για την επιλογή του πιο σημαντικού μέρους της πληροφορίας από ένα

οπτικό ερέθισμα και την μετέπειτα εφαρμογή πιο σύνθετων και απαιτητικών διεργασιών. Αυτή

η περιοχή αποτέλεσε για χρόνια ένα ενεργό ερευνητικό αντικείμενο για ψυχοφυσικούς και

ερευνητές της γνωσιακής επιστήμης, επειδή οι μηχανισμοί προσοχής παίζουν έναν κυρίαρχο

ρόλο στο ανθρώπινο οπτικό σύστημα. Μιας και διάφορα στάδια των βιολογικών συστημάτων

όρασης περιλαμβάνουν χωροχρονική επεξεργασία και η φύση έχει την τάση να αναπαριστά την

πληροφορία με βέλτιστους τρόπους, η αποτελεσματική και εμπνευσμένη από την ανθρώπινη

αντίληψη χωροχρονική επεξεργασία καθώς και τα εύκολα υπολογίσιμα χαρακτηριστικά, τα

39
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οποία μπορούν να περιγράψουν με συμπαγή τρόπο τις προεξέχοντες δομές σε κινούμενες

εικόνες, συνιστούν δύο από τους πιο σημαντικούς και πρωταρχικούς στόχους της επεξεργασίας

και αυτόματης ανάλυσης βίντεο.

Η προσοχή μπορεί έχει δύο μορφές, μια καθοδική (top-down) που εξαρτάται από του

στόχους και τις προσδοκίες μας, και μια ανοδική (bottom-up) οδηγούμενη από τα ερεθίσματα.

΄Ετσι, υπάρχει συχνά μια σύγχυση μεταξύ της προσοχής και της οπτικής εμφάνειας (saliency).

Η οπτική προσοχή αποτελεί μια πιο ευρεία έννοια, η οποία συχνά περιλαμβάνει πολλά θέματα,

όπως η καθοδική επεξεργασία της γνωσιακής πληροφορίας, η αναζήτηση αντικειμένων, οι

απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας ή οι προσδοκίες. Από την άλλη, η οπτική εμφάνεια είναι

μια ανοδική διεργασία και βασίζεται στα αισθητηριακά στοιχεία του κάθε ερεθίσματος τα

οποία καθιστούν συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας του βίντεο περισσότερο ευδιάκριτες

(conspicuous). Επιπρόσθετα με τη γνωσιακή και βιολογική φύση της ανθρώπινης προσοχής,

αρκετές υπολογιστικές μέθοδοι έχουν επίσης προταθεί για τη μοντελοποίηση της οπτικής εμ-

φάνειας [26], επειδή παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολλές εφαρμογές της όρασης υπολογιστών,

όπως η αναγνώριση αντικειμένων και δράσεων [27, 28, 29, 30] και η δημιουργία περιλήψεων

από βίντεο [31, 32, 9].

2.1.1 Επεξεργασία εικόνας εμπνευσμένη από την ανθρώπινη

αντίληψη

Θεωρώντας ότι η επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας από αρκετές κατηγορίες οπτικών

νευρώνων μπορεί να μοντελοποιηθεί με γραμμικούς τελεστές, οι Hubel & Wiesel [33, 34]

ανακάλυψαν στον οπτικό φλοιό της γάτας και της μαϊμούς απλά κύτταρα των οποίων η

συμπεριφορά περιγράφεται προσεγγιστικά από γραμμικούς ανιχνευτές χαρακτηριστικών με

κατάλληλα υποδεκτικά πεδία που παρουσιάζουν επιλεκτικότητα ως προς την κλίμακα και τον

προσανατολισμό. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από πολλούς άλλους

ερευνητές [35, 36, 37]. Από τη μεριά της επεξεργασίας σήματος στο πεδίο της συχνότητας,

αρκετοί ερευνητές υποστήριξαν, βασισμένοι σε ψυχοφυσικά πειράματα, ότι το πρώιμο οπτικό

σύστημα μπορεί επίσης να μοντελοποιηθεί προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας ιδέες από την

ανάλυση Fourier [38, 39, 40], αρχικά σε μία διάσταση (1Δ) μέχρι ο Daugman [41] να προτείνει

το 2Δ χωρικό φιλτράρισμα και την αντίστοιχη 2Δ ανάλυση Fourier. Σε μια άλλη πειραματική

κατεύθυνση, οι Pollen & Ronner [42] βρήκαν ότι γειτονικά απλά κύτταρα στον οπτικό φλοιό

μπορεί να είναι συντονισμένα στην ίδια χωρική συχνότητα και κατεύθυνση, αλλά οι αποκρίσεις

τους βρίσκονται σε τετραγωνισμό quadrature.

Ο Daugman [43] επίσης παρατήρησε ότι οι νευρώνες στον αμφιβληστροειδή ή τον οπτικό

φλοιό μπορούν και οι δύο να προσομοιωθούν με συστοιχίες ζωνοπερατών φίλτρων, ή ισοδύναμα

σαν συνελίξεις με τις αποκρίσεις των νευρώνων οι περιέχουν διεγερτικές ή κατασταλτικές

περιοχές στα υποδεκτικά πεδία κέντρου-περιφέρειας. Επιπλέον, επέκτεινε την υπάρχουσα 1Δ

Gabor θεωρία [44, 45] και πρότεινε τα 2Δ προσανατολισμένα Gabor φίλτρα σαν βέλτιστα

μοντέλα (αυτά που παρουσιάζουν τη βέλτιστη τιμή αβεβαιότητας στο χώρο και στη συχνότητα)

για τις κρουστικές αποκρίσεις απλών κυττάρων. Από τότε, τα Gabor σε ζεύγη τετραγωνισμού
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Σχήμα 2.1: a) Εικόνα μια κάθετης μπάρας που κινείται προς τα δεξιά. b) Μια χωροχρονική

απεικόνιση του ίδιου ερεθίσματος. Ο χρόνος σχηματίζει μια τρίτη διάσταση ανάλυσης. c) Μια

χωροχρονική απεικόνιση της κινούμενης μπάρας δειγματοληπτημένης στο χρόνο (διαδοχικά

καρέ του βίντεο). ΄Εχει ληφθεί από το [1].

έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλά προβλήματα της όρασης υπολογιστών όπως η 2Δ

χωρική ανάλυση υφής [46] και τα χωροχρονικά μοντέλα για την εκτίμηση της κίνησης [1]

και της οπτικής ροής [47, 48]. ΄Οπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.1, μια κινούμενη εικόνα

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα χωροχρονικό μοτίβο το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί και να

αναλυθεί χρησιμοποιώντας χωροχρονική ανάλυση συχνότητας ή υπολογίζοντας ενέργειες από

προσανατολισμένα φίλτρα με χωροχρονικές κρουστικές αποκρίσεις.

Για την υπολογιστική μοντελοποίηση των υποδεκτικών πεδίων στα κύτταρα του οπτικού

συστήματος, παράλληλα με τη χρήση των Gabor φίλτρων, έχουν προταθεί και αρκετές άλλες

προσεγγίσεις όπως οι διαφορές Γκαουσιανών (Difference of Gaussians - DOG) [49] και οι

παράγωγοι Γκαουσιανών (Derivatives of Gaussians - GD) [50, 51]. Οι πρώτες χρησιμοποιήθη-

καν κυρίως στα ισοτροπικά υποδεκτικά πεδία κέντρου-περιφέρειας και στην ανίχνευση ακμών

[52]. Οι παράγωγοι Γκαουσιανών έως και δέκατης τάξης χρησιμοποιήθηκαν, αντί των Gabor

φίλτρων, για τη μοντελοποίηση των υποδεκτικών πεδιών απλών κυττάρων στα πρωτεύοντα

οπτικά συστήματα. Εξάλλου, όπως αποδείχτηκε στο [53], οι παράγωγοι Γκαουσιανών για

υψηλές τάξεις μετατρέπονται σε προσεγγιστικά Gabor φίλτρα. Αργότερα, τα μοντέλα των

παραγώγων Γκαουσιανών επεκτάθηκαν στη χωροχρονική ανάλυση της όρασης [54].

Επιπρόσθετα, όλα τα παραπάνω μοντέλα φίλτρων εφαρμόζονται σε πολλαπλές κλίμακες

και μπορεί να είναι είτε ισοτροπικά (στον αμφιβληστροειδή) είτε προσανατολισμένα (στον

οπτικό φλοιό). Επίσης, για την ανίχνευση χαρακτηριστικών έχουν προταθεί και μη γραμμικά

μοντέλα τα οποία βασίζονται στις ιδέες της ανάλυσης της φάσης και της ενέργειας από

φίλτρα σε τετραγωνισμό [55, 56]. Συστοιχίες φίλτρων με 2Δ χωρικά φίλτρα σε τετραγωνισμό

ακολουθούμενα από μη γραμμικές διεργασίες όπως ο υπολογισμός ενέργειας ή η ανόρθωση

ημίσεος κύματος έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στα προβλήματα της ανάλυσης υφής [57, 46, 58]

και τον εντοπισμό συνόρων και περιγραμμάτων [59].
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Σχήμα 2.2: Διάγραμμα ροής για ένα ανοδικό μοντέλο εμφάνειας βασισμένο στη θεωρία των

Koch & Ullman [2] και το αρχικό υπολογιστικό μοντέλο των Itti et al. [3]. Παρατηρούμε,

ότι εκτός από τα αρχικά χαρακτηριστικά φωτεινότητας, χρώματος και κατεύθυνσης, μπορούν

να ενσωματωθούν και άλλοι τύποι χαρακτηριστικών όπως η πληροφορία της κίνησης. ΄Εχει

ληφθεί από το [4].

2.1.2 Μοντέλα οπτικής εμφάνειας

Παράλληλα με την έρευνα σχετικά με τα μοντέλα ανίχνευσης χαρακτηριστικών, οι Treisman &

Gelade [60] επεσήμαναν ποια οπτικά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά και πως αυτά μπορούν να

ενσωματωθούν στην οπτική προσοχή του ανθρώπου. Αργότερα, οι Koch & Ullman (1985)

[2], βασισμένοι σε αυτά τα χαρακτηριστικά, πρότειναν ένα μοντέλο οπτικής εμφάνειας και

εισήγαγαν το χωρικό χάρτη εμφάνειας (saliency map), ο οποίος περιγράφει ποιες περιοχές

της εικόνας είναι πιο ευδιάκριτες (conspicuous). Αυτές οι δύο θεωρίες έγιναν η βάση για πολλά

γνωσιακά-εμπνευσμένα μοντέλα προσοχής [61, 62, 63, 64], ενώ οι Itti et al. [3] παρείχαν μια

υλοποίηση ενός ανοδικού υπολογιστικού μοντέλου για τη χωρική οπτική εμφάνεια χρησιμο-

ποιώντας τρία κανάλια χαρακτηριστικών: φωτεινότητα, χρώμα και κατεύθυνση (Σχήμα 2.2).

Το μοντέλο αυτό αργότερα επεκτάθηκε σε ένα χωροχρονικό μοντέλο για την εκτίμηση της

οπτικής εμφάνειας σε βίντεο με τη χρήση δύο επιπρόσθετων χαρακτηριστικών: κίνηση και

τρεμόπαιγμα - flicker [65].

Τα υπολογιστικά μοντέλα αυτά βρήκαν ευρεία απήχηση και πολλές προσεγγίσεις που

σχετίζονται με τις γνωσιακές λειτουργίες του ανθρώπου και στοχεύουν είτε στη χωρική

[27, 66, 67, 68] είτε στη χωροχρονική [69, 70, 71] ανάλυση της εμφάνειας έχουν βασιστεί

πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Στην ίδια γενική ιδέα των βιολογικά εμπνευσμένων μεθόδων, το
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μοντέλο εμφάνειας της προσαρμοστικής λευκοποίησης (Adaptive Whitening Saliency) [72]

χρησιμοποίησε χωρικά 2Δ λογαριθμικά Gabor φίλτρα και αποσυσχέτισε τις πολυκλιμακωτές

αποκρίσεις των φίλτρων χρησιμοποιώντας ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσών (PCA) έτσι

ώστε να παράξει έναν τελικό χάρτη εμφάνειας για εικόνες.

Παρόλο που οι αρχικές μέθοδοι για την οπτική εμφάνεια εμπνεύστηκαν από τα βιολογικά

μοντέλα του ανθρώπινου συστήματος όρασης, μετέπειτα προσεγγίσεις για την εκτίμηση της

εμφάνειας βασίστηκαν πάνω σε ένα Bayesian πλαίσιο ανάλυσης [73] και εκμεταλλεύτηκαν

στατιστικά χαρακτηριστικών από τις εικόνες, όπως ο υπολογισμός της Bayesian έκπληξης

στο χώρο και το χρόνο [74, 75] και η ανίχνευση προεξεχόντων αντικειμένων [76]. Οι Zhang

et al. (2008) [77] πρότειναν ένα γενικό πλαίσιο για την εκτίμηση της εμφάνειας χρησιμοποι-

ώντας στατιστικά από φυσικές σκηνές (Saliency Using Natural (SUN) scene statistics), ενώ

αργότερα επέκτειναν το μοντέλο τους περιλαμβάνοντας χωροχρονικά χαρακτηριστικά [78].

΄Αλλες προσεγγίσεις εκμεταλλεύονται μετρικές από τη θεωρία πληροφορίας, όπως η ε-

ντροπία των κατανομών των τοπικών χαρακτηριστικών [28]. Οι Bruce & Tsotsos (2005)

[79] πρότειναν ένα μοντέλο βασισμένο στην αυτο-πληροφορία (self-information) από ένα

πρότερο τοπικό μοντέλο για τον υπολογισμό της εμφάνειας σε περιοχές της εικόνας και

αργότερο επέκτειναν το μοντέλο σε μια χωροχρονική εκδοχή [80]. Οι Hou & Zhang (2008)

[81] πρότειναν το στοιχειώδες μήκος κωδικοποίησης (Incremental Coding Length) σαν μια

μέτρηση του αναμενόμενου κέρδους της εντροπίας για κάθε οπτικό χαρακτηριστικό με στόχο

να επιτύχουν επιλεκτικότητα της προσοχής τόσο σε στατικά όσο και σε δυναμικά ερεθίσματα.

Οι Gao & Vasconcelos [82, 83] υπολόγισαν την οπτική εμφάνεια βασιζόμενοι στη αμοι-

βαία πληροφορία (mutual information) μεταξύ χαρακτηριστικών και περιοχών της εικόνας.

Χρησιμοποίησαν DOG και Gabor φίλτρα για να μετρήσουν τη διακριτική δύναμη των χα-

ρακτηριστικών σε περιοχές της εικόνας τύπου κέντρου-περιφέρειας. Αργότερα το αρχικό

τους μοντέλο συνδυάστηκε με πληροφορία κίνησης προκειμένου να εκτιμηθεί η χωροχρονική

εμφάνεια σε δυναμικές σκηνές [84]. Οι Seo & Milanfar (2009) [85] χρησιμοποίησαν τοπικούς

πυρήνες παλινδρόμησης (local regression kernels), σε εικόνες ή βίντεο, και την ομοιότητα

συνημιτόνου πάνω σε πίνακες για να μετρήσουν την αυτο-ομοιότητα μιας περιοχής της εικόνας

με το τοπικό της περιβάλλον. Οι Riche et al. (2013) [86] εφάρμοσαν Gabor φιλτράρισμα

σε έναν PCA μετασχηματισμένο χώρο χρώματος και υπολόγισαν την οπτική εμφάνεια σαν

τις σπάνιες περιοχές της εικόνας χρησιμοποιώντας τόσο την τοπική όσο και την καθολική

αντίθεση.

Σε μια άλλη κατηγορία προσεγγίσεων η εκτίμηση της εμφάνειας γίνεται στο πεδίο της

συχνότητας με ρύθμιση του χάρτη εμφάνειας ώστε να είναι επιλεκτικός ως προς τη συχνότητα

ή τη φάση [87, 88, 89]. Κάποια μοντέλα βασίζονται στο μετασχηματισμό Fourier ή διακριτού

συνημιτόνου [87, 90], ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ο μετασχηματισμός Fourier τετραδονίων

(quaternion) για το συνδυασμό χαρακτηριστικών χρώματος, έντασης και κίνησης [91, 92, 89].

Το Fourier φάσμα στο χωροχρονικό πεδίο μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε τομές του βίντεο

κατά μήκος των x− t και y− t επιπέδων για το διαχωρισμό των κινούμενων αντικειμένων στο

προσκήνιο από το υπόλοιπο φόντο [93].

Τα περισσότερα μοντέλα εμφάνειας έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο για στατικές
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εικόνες. ΄Οσον αφορά τα χωροχρονικά μοντέλα έχει γίνει λιγότερη έρευνα, και μάλιστα στις

περισσότερες περιπτώσεις τα χωροχρονικά μοντέλα είναι απλά μία επέκταση των χωρικών

ενσωματώνοντας επιπλέον χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη χρονική πληροφορία ή την

κίνηση. Για παράδειγμα στα [65, 74, 68], οι διαφορές μεταξύ των χαρτών χωρικού προσα-

νατολισμού χρησιμοποιούνται ως χρονικά χαρακτηριστικά για την ανίχνευση της εμφάνειας

σε βίντεο. Στο [85] οι συγγραφείς επεκτείνουν τη μέθοδο τους που βασίζεται στην αυτο-

ομοιότητα, χρησιμοποιώντας 3Δ τοπικούς στρεφόμενους πυρήνες (steering kernels) για α-

νίχνευση δράσεων και εμφάνειας σε βίντεο. Στο [94] προτείνεται ένα χωροχρονικό φιλτράρισμα

χρησιμοποιώντας χρονικά σταθμισμένα αθροίσματα για την ανίχνευση ασυνήθιστων κινήσεων

σε συνωστισμένες σκηνές, ενώ στο [95] συνδυάζεται η πληροφορία κίνησης της κάμερας με

στατικά χαρακτηριστικά ώστε να μελετηθούν οι διαφορές μεταξύ στατικής και δυναμικής

εμφάνειας σε βίντεο.

Επίσης, τεχνικές μηχανικής μάθησης έχουν υιοθετηθεί για τον εντοπισμό της εμφάνειας

σε ακίνητες εικόνες [96] ή βίντεο [97, 98, 99] χρησιμοποιώντας τόσο χαρακτηριστικά χαμηλού

επιπέδου, όπως προσανατολισμός, χρώμα, ένταση και κίνηση μέσω της οπτικής ροής, όσο

και χαρακτηριστικά υψηλότερου επιπέδου, όπως αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων.

Επιπρόσθετα, πιθανοτικές τεχνικές μάθησης βασισμένες στην ανοδική εμφάνεια και gist πε-

ριγραφητές έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των οφθαλμόκινήσεων σε χωροχρονικά

ερεθίσματα κατά τη διάρκεια τόσο συγκεκριμένων εργασιών (task-specific) [100] όσο και

πολλαπλών εργασιών (multi-task) [101]. Περαιτέρω αναφορές για επιπλέον προσεγγίσεις

σχετικές με το πρόβλημα εκτίμησης της οπτικής εμφάνειας μπορούν να αναζητηθούν στα

[102, 103, 26].

2.1.3 Μοντελοποίηση οπτικής εμφάνειας με χρήση βαθιών

νευρωνικών δικτύων

Τα τελευταία χρόνια, ένα μεγάλο ποσοστό εργασιών προσεγγίζει το πρόβλημα της οπτι-

κής εμφάνειας με βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Στο [104] χαρακτηριστικά από διαφορετικά ε-

πίπεδα (layers) του δικτύου χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκπαιδευτούν μηχανές δια-

νυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines (SVMs)) για τις περιοχές που υπήρχαν

σημεία εστίασης του ματιού (fixations) και για αυτές που δεν υπήρχαν. ΄Αλλες προσεγγίσεις

είναι βασισμένες στην προσαρμογή προ-εκπαιδευμένων συνελικτικών νευρωνικών δικτύων

(Convolutional Neural Networks - CNN) από προβλήματα οπτικής αναγνώρισης [105], ενώ

στο [106] εκπαιδεύονται εξαρχής (end-to-end) τόσο ρηχά όσο και βαθιά συνελικτικά νευ-

ρωνικά δίκτυα για την πρόβλεψη της εμφάνειας. Στο [107], η πολυκλιμακωτή πληροφορία

ενσωματώνεται στην εκπαίδευση των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων βελτιστοποιώντας

κάποιες καθιερωμένες μετρικές για την αξιολόγηση της εμφάνειας, ενώ στο [108] οι συγγραφείς

εξάγουν περιοχές της εικόνας με σημεία εστίασης του ματιού και μη, για να εκπαιδευτεί end-to-

end ένα δυαδικό συνελικτικό δίκτυο πολλαπλών αναλύσεων (binary multiresolution CNN).

Η εργασία [5] ανέδειξε ότι τα σφάλματα που βασίζονται σε μετρικές πιθανοτικής απόστα-

σης είναι καταλληλότερες για προβλήματα που σχετίζονται με εμφάνεια σε σχέση με τις
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Σχήμα 2.3: Διαδικασία υπολογισμού του χάρτη οπτικής προσοχής με χρήση συνελικτικών

νευρωνικών δικτύων. Αρχικά η εικόνα εισάγεται σε ένα συνελικτικό δίκτυο που έχει όμοια

αρχιτεκτονική με εκείνη που χρησιμοποιείται στην κατηγοριοποίηση εικόνων. Στη συνέχεια,

εφαρμόζονται επιπρόσθετα συνελικτικά επίπεδα προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν μοναδικό

χάρτη απόκρισης, ο οποίος έπειτα υπερδειγματοληπτείται έτσι ώστε να παραχθεί ο τελικός

χάρτης εμφάνειας. ΄Εχει ληφθεί από το [5].

συμβατικές συναρτήσεις σφάλματος για προβλήματα παλινδρόμησης. Επίσης, συνελικτικά

επίπεδα εκπαιδευμένα για το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης εικόνων σε μεγάλες βάσεις

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αρχικά στάδια του μοντέλου εκτίμησης εμφάνειας, όπως

φαίνεται στο Σχήμα 2.3. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παραχθούν ενδιάμεσοι χάρτες

χαρακτηριστικών οι οποίοι έχουν εμφανίσει πολύ καλή απόδοση σε διάφορα θέματα της όρασης

υπολογιστών, όπως ο εντοπισμός αντικειμένων και η σημασιολογική κατάτμηση. Στο [109]

χρησιμοποιούνται γεννητικά ανταγωνιστικά δίκτυα (generative adversarial networks - GAN)

ώστε να εκπαιδευτούν καλύτερα end-to-end δίκτυα για πρόβλεψη των σημείων εστίασης ενώ

στο [110] αξιοποιήθηκε η πολλαπλών επιπέδων πληροφορία για την εμφάνεια που προκύπτει από

τα διάφορα επίπεδα ενός νευρωνικού δικτύου μέσω συνδέσεων παράκαμψης (skip connections).

Δίκτυα μακράς-βραχείας μνήμης (Long-Short Term Memory - LSTM) έχουν επίσης

χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της οπτικής εμφάνειας τόσο σε στατικές εικόνες [111]

όσο και σε βίντεο ερεθίσματα. Για τη βελτίωση της εκτίμησης της εμφάνειας σε βίντεο, πολλές

προσεγγίσεις χρησιμοποιούν δίκτυα πολλαπλών ροών όπως έγχρωμες εικόνες και χάρτες

οπτικής ροής [112] ή μαθαίνουν τις μεταβάσεις του βλέμματος από χαρακτηριστικά RGB

εικόνας, οπτικής ροής και πληροφορίας βάθους [113]. Τέλος, έχουν προταθεί μέθοδοι που

χρησιμοποιούν πολλαπλά υποδίκτυα όπως δίκτυα για την εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρξης

αντικειμένων (objectness) και της κίνησης [114] ή δίκτυα που συνδέουν την εμφάνεια με την

κατεύθυνση του βλέμματος (gaze) των ανθρώπων που εμφανίζονται σε μία εικόνα ή βίντεο

[115].

2.2 Δημιουργία περιλήψεων από βίντεο

Το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων (summarization) αναφέρεται στη παραγωγή μια

μικρότερης σε διάρκεια εκδοχής ενός βίντεο, η οποία θα περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη

πληροφορία που απαιτείται για την κατανόηση του περιεχομένου χωρίς να θυσιαστεί μεγάλο

κομμάτι από την αρχική περιεκτικότητα πληροφορίας (informativeness) και την απολαυστι-

κότητα (enjoyability). Αυτόματες περιλήψεις μπορούν να δημιουργηθούν με δύο τρόπους:

1) με χαρακτηριστικά καρέ (keyframes), τα οποία αντιστοιχούν στα πιο σημαντικά καρέ του
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Σχήμα 2.4: Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου του [6] που στηρίζεται στον υπολογισμό του

βαθμού interestingness για κάθε κομμάτι του βίντεο (πρώτη σειρά). Τα τμήματα του βίντεο

που επιλέγονται στην τελική περίληψη (πρώτη σειρά - πράσινα τμήματα) συγκρίνονται με τις

επιλογές που έκανε χειροκίνητα ένα πλήθος χρηστών (δεύτερη σειρά - κόκκινα τμήματα).

Παρατηρούμε ότι τα πιο σημαντικά μέρη του βίντεο, όπως χαρακτηρίστηκαν από τους χρήστες

επιλέγονται από τον αλγόριθμο για την τελική περίληψη. ΄Εχει ληφθεί από το [6].

βίντεο και αναπαριστούν μια στατική αποτύπωση της ιστορίας του βίντεο, ή 2) με αποσπάσματα

του βίντεο τα οποία περιλαμβάνουν τα πιο περιγραφικά και πληροφοριακά τμήματα του αρχικού

βίντεο.

Η δημιουργία περιλήψεων από βίντεο αποτέλεσε αντικείμενο για πολλές ερευνητικές δου-

λειές και διάφοροι αλγόριθμοι έχουν προταθεί για το πρόβλημα αυτό [116, 117, 118, 119,

120, 121, 9]. Οι αρχικές μέθοδοι για τη δημιουργία μικρότερων αποσπασμάτων από βίντεο

βασίζονταν κυρίως σε οπτικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα και η κίνηση [122], και τεχνικές

από στατιστική κατηγοριοποίηση προτύπων [123, 124, 125] ή μοντελοποίηση γράφων [126].

Μέθοδοι για τη σύνοψη βίντεο μπορούν επίσης να βασιστούν και στην ελαχιστοποίηση ενός

κόστους [127, 128].

Αρκετές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία περιλήψεων σχετίζονται

στενά με την προσοχή του χρήση και τα μοντέλα εμφάνειας [129, 126, 31, 130, 9] ενώ

άλλα σχεδιάζονται για συγκεκριμένες θεματολογίες (domain-specific) [131], όπως αθλητικά,

ειδήσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες. Επίσης, άλλες προσεγγίσεις μπορεί να σχετίζονται με την παρα-

κολούθηση μια συγκεκριμένης ιστορίας μέσα στο βίντεο [121], να βασίζονται στις προτιμήσεις

των χρηστών [119] ή να επικεντρώνονται στις κυρίαρχες έννοιες του βίντεο [132]. Στο [133]

προτείνεται ένα πλαίσιο βασισμένο σε βαθιές αναπαραστάσεις για τη δημιουργία περιλήψεων

μέσω keyframes οι οποίες μπορεί να είναι εστιασμένες είτε στα υποκείμενα (άνθρωποι, ζώα,

κτλ) που εμφανίζονται στο βίντεο είτε σε γενικές σκηνές και μακρινά πλάνα όπως τοπία.

Στο [6] η δημιουργία περιλήψεων προσεγγίζεται σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης στο

οποίο μεγιστοποιείται ο βαθμός interestingness που εκφράζει πόσο οπτικά ενδιαφέρον είναι

ένα τμήμα του βίντεο και υπολογίζεται από έναν συνδυασμό από πολλαπλούς παράγοντες,

όπως η προσοχή και η παρουσία ανθρώπων, αντικειμένων ή χαρακτηριστικών τοποθεσιών.

΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4, η αξιολόγηση του προτεινόμενου αλγορίθμου γίνεται με βάση

τις επιλογές ενός πλήθους χρηστών σχετικά με το ποια τμήματα θεωρούν πιο σημαντικά να

περιέχονται στην τελική περίληψη. Στο [134] το πρόβλημα βελτιστοποίησης επεκτάθηκε με
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τη χρήση submodular συναρτήσεων και περιλαμβάνει εκτός από το βαθμό interestingness

δύο επιπλέον όρους που εκφράζουν τη σημαντικότητα ενός τμήματος του βίντεο. Ο πρώτος

σχετίζεται με πόσο αντιπροσωπευτικό είναι ένα κομμάτι του βίντεο σε σχέση με τα γειτονικά

του (representativeness) ενώ ο δεύτερος καθορίζει το πόσο ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη

τη διάρκεια του βίντεο θα είναι τα τμήματα της περίληψης (uniformity).

Στο [135] γίνεται αξιοποίηση του τίτλου που συνοδεύει το βίντεο προκειμένου να αναζη-

τηθούν στο διαδίκτυο σχετικές εικόνες. Στη συνέχεια, η περίληψη προκύπτει επιλέγοντας

τις λήψεις εκείνες που είναι πιο σχετικές με τις οπτικές έννοιες εκείνες που είναι κοινές

μεταξύ του βίντεο και των εικόνων που συλλέχθηκαν. Σε παρόμοιο πλαίσιο, στο [136]

μεταφέρουν δομές περιλήψεων από επισημειωμένα βίντεο σε καινούργια βίντεο βασιζόμενοι

στο γεγονός ότι παρόμοια βίντεο μοιράζονται παρόμοιες δομές σχετικά με την περίληψη.

΄Ετσι υπολογίζονται ομοιότητες στο επίπεδο των καρέ μεταξύ των βίντεο εκπαίδευσης και

των νέων βίντεο ενώ οι δομές περίληψης των βίντεο εκπαίδευσης κωδικοποιούνται με τη

χρήση πυρήνων από ζεύγη ομοιότητας μεταξύ των καρέ τους. ΄Αλλες μέθοδοι [137, 138]

χρησιμοποιούν τεχνικές βελτιστοποίησης προκειμένου να εντοπίσουν τα πιο χαρακτηριστικά

και πληροφοριακά τμήματα ενός βίντεο.

Επίσης, δίκτυα μακράς-βραχείας μνήμης (Long Short-Term Memory - LSTM) έχουν

χρησιμοποιηθεί στα [139, 140] για τη μοντελοποίηση της μεταβλητού εύρους χρονικής ε-

ξάρτησης μεταξύ των καρέ του βίντεο, έτσι ώστε να παράξουν τόσο αντιπροσωπευτικές

όσο και συνοπτικές περιλήψεις. Στο [141] οι συγγραφείς προτείνανε ένα πλαίσιο για τη

δημιουργία περιλήψεων βασισμένο σε GANs, όπου η γεννήτρια (generator) αποτελείται από

έναν αυτοκωδικοποιητή (autoencoder) βασισμένο σε LSTMs ενώ ο discriminator αποτελεί

ένα άλλο LSTM.

Η δουλειά των [142] συνδυάζει ακολουθιακά μοντέλα για τη δημιουργία περιλήψεων μαζί

με έναν αναδρομικό (retrospective) κωδικοποιητή ο οποίος αντιστοιχίζει τις περιλήψεις σε

έναν αφηρημένο σημασιολογικό χώρο. Τέλος, ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση,

οι συγγραφείς του [143], εμπνευσμένοι από την πρόοδο στο πρόβλημα της σημασιολογικής

κατάτμησης, πρότειναν ένα πλήρως συνελικτικό δίκτυο για χρονικές ακολουθίες σαν μια

εναλλακτική προσέγγιση στα ανατροφοδοτούμενα (recurrent) δίκτυα.

Παρόλη τη μεγάλη έρευνα που έχει γίνει στην οπτική τροπικότητα, για το σχεδιασμό ενός

πλήρους συστήματος δημιουργίας περιλήψεων χρειάζονται σε πολλές περιπτώσεις πολυτροπικά

μοντέλα εμφάνειας ή προσοχής. Επιπλέον, αρκετοί τύποι βίντεο, όπως οι ταινίες, περιλαμ-

βάνουν πολλά σημασιολογικά γεγονότα, των οποίων η μοντελοποίηση δεν είναι πάντα εύκολη

με τη χρήση αποκλειστικά ανοδικών και οδηγούμενων από τα δεδομένα (data-driven) τεχνι-

κών. ΄Ετσι πολλά πρόσφατα συστήματα για τη δημιουργία περιλήψεων από ταινίες συνήθως

χρησιμοποιούν πολυτροπικά μοντέλα εμφάνειας, τα οποία επιπρόσθετα της οπτικής εμφάνειας

αξιοποιούν την ακουστική εμφάνεια και τη σημασιολογική πληροφορία [129, 31, 144, 9]. Στα

[145, 31] χρησιμοποιούνται μοντέλα προσοχής για τη δημιουργία περιλήψεων από βίντεο τα

οποία περιλαμβάνουν στοιχεία όπως κίνηση, αναγνώριση προσώπου, κίνηση της κάμερας και

στατικά μοντέλα προσοχής για τη μοντελοποίηση της οπτικής προσοχής, αλλά και εκτίμηση

της ακουστικής εμφάνειας με τη χρήση ενεργειακών χαρακτηριστικών μιας και η ηχητική
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ένταση τραβάει την προσοχή των ανθρώπων. Εξαγωγή τόσο οπτικών όσο και ακουστικών

χαρακτηριστικών πραγματοποιείται στο [146] για την ανάλυση αντικειμένων και γεγονότων

και στη συνέχεια για τη δημιουργία μιας σημασιολογικά στοχευμένης περίληψης. Στο [9]

προτείνεται ένα πολυτροπικό μοντέλο προσοχής για την παραγωγή περιλήψεων από ταινίες,

το οποίο περιλαμβάνει την εκτίμηση της οπτικοακουστικής προσοχής αλλά και σημασιολογική

πληροφορία μέσω της ροής κειμένου καθώς και διαφόρους τρόπους σύμμειξης των επιμέρους

τροπικοτήτων. Από μία διαφορετική οπτική γωνία, ένα οπτικοακουστικό μοντέλο χρησι-

μοποιείται επίσης στο [147] για να υποβοηθήσει την οπτική εμφάνεια στην πρόβλεψη των

οφθαλμοκινήσεων σε βίντεο από συνομιλίες. Για μια πιο γενική επισκόπηση των μεθόδων

δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο μπορεί κανείς να ανατρέξει στα [129, 31, 32, 9].

2.3 Αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων

Η βιβλιογραφία σχετικά με την αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων είναι εκτενέστατη και συ-

νεχίζει να αυξάνεται τα τελευταία με ταχείς ρυθμούς. Καταλυτικό ρόλο είχε η εισαγωγή των

τοπικών (local) αναπαραστάσεων [148], οι οποίες περιγράφουν ένα βίντεο ως μια συλλογή

‘προεξεχόντων’ (salient) σημείων, ή πιο πρόσφατα, τροχιών [7]. Τελευταία, επίσης, ακολου-

θώντας και τις γενικές τάσεις στην όραση υπολογιστών, έχουν αρχίσει να υιοθετούνται βαθιές

αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων [8].

2.3.1 Τοπικές αναπαραστάσεις

Οι τοπικές (local) μέθοδοι περιγράφουν ένα βίντεο ως μια συλλογή χωροχρονικών σημείων ή

περιοχών ενδιαφέροντος, τα οποία είναι ὲξέχουσας σημασίας’ (salient) για μια συγκεκριμένη

δράση και μπορούν να τη χαρακτηρίσουν. Τα σημεία αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως

STIP (Spatio-Temporal Interest Points) και οι τεχνικές που εξάγουν αυτού του τύπου τα

χαρακτηριστικά είχαν κυριαρχήσει κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η πρώτη σχετική εργασία δημοσιεύθηκε από τους Laptev & Lindeberg [148, 149], οι

οποίοι επέκτειναν τον ανιχνευτή γωνιών Harris στο πεδίο του χρόνου (Harris3D). Εντοπίζουν,

έτσι, σημεία που η εικόνα αλλάζει απότομα ως προς τις τρεις κατευθύνσεις που ορίζει ο

όγκος του βίντεο. Στην εργασία [150] χρησιμοποίησαν την τεχνική του συνόλου οπτικών

λέξεων Bag-of-Visual-Words (BoVW) σε συνδυασμό με μη-γραμμικές μηχανές διανυσμάτων

υποστήριξης (Support Vector Machines - SVMs) για την κωδικοποίηση των STIP και την

ταξινόμηση των βίντεο, μέθοδοι που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βιβλιο-

γραφία για την αναγνώριση δράσεων. Αργότερα, οι Laptev et al. [151] χρησιμοποίησαν

τον περιγραφητή των ιστογραμμάτων προσανατολισμένης κλίσης (Histograms of Oriented

Gradients - HOG) για να περιγράψουν τις γειτονιές γύρω από κάθε σημείο ενδιαφέροντος. Ο

HOG βασίζεται σε τοπικά ιστογράμματα της κλίσης της εικόνας και είχε σημειώσει εξαιρετικά

αποτελέσματα στο πρόβλημα της αναγνώρισης αντικειμένων σε εικόνες. Στην ίδια εργασία

εισάγουν και τον περιγραφητή ιστογραμμάτων οπτικής ροής (Histograms of Optical Flow-

HOF), ο οποίος, όμοια με τον HOG, βασίζεται σε τοπικά ιστογράμματα της οπτικής ροής.
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Σχήμα 2.5: Διαδικασία εξαγωγής των πυκνών τροχιών. Αριστερά: Πυκνή δειγματοληψία σε

πολλές χωρικές κλίμακες για τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος. Μέση: Παρακολούθηση

των σημείων για L καρέ σε κάθε κλίμακα. Δεξιά: Αναπαράσταση της τροχιάς μέσω

περιγραφητών που υπολογίζονται σε έναν χωροχρονικό όγκο N×N×L γύρω από την τροχιά.

Για πιο αναλυτική περιγραφή των δομών της, η γειτονιά γύρω από την τροχιά διαιρείται σε ένα

χωροχρονικό πλέγμα μεγέθους nσ × nσ × nτ . ΄Εχει ληφθεί από το [7].

Την επέκταση του HOG στον τρισδιάστατο χώρο, ονόματι HOG3D, ανέπτυξαν λίγο αργότερα

οι Kläser et al. [12].

Παράλληλα, οι Dollar et al. [152] πρότειναν τη χρήση φίλτρων Gabor για την ανίχνευση

σημείων ενδιαφέροντος. Η ανίχνευση γίνεται φιλτράροντας το σήμα του βίντεο στο χώρο και

στο χρόνο ανεξάρτητα, με ένα ζευγάρι μονοδιάστατων φίλτρων σε τετραγωνισμό (quadrature

pair). Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής δίνει έμφαση σε περιοδικές δομές που εμφανίζονται σε

βίντεο, αγνοώντας π.χ. μια απλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα. Για την περιγραφή των σημείων

ενδιαφέροντος εισήγαγαν τα Cuboids, τα οποία αποτελούν προκαθορισμένες τρισδιάστατες

περιοχές γύρω από κάθε σημείο, εντός των οποίων υπολογίζονται περιγραφητές όμοιοι με τον

Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [153].

Οι Willems et al. [154] επέκτειναν τη μετρική σημαντικότητας Hessian, που χρησιμοποιε-

ίται για τον εντοπισμό δομών blobs σε εικόνες, υπολογίζοντας την ορίζουσα του τρισδιάστατου

πίνακα Hessian ενός βίντεο. Στην ίδια εργασία, εισάγουν τον περιγραφητή eSURF, ο οποίος

αποτελεί επέκταση του περιγραφητή Speeded Up Robust Features (SURF) [155] στο πεδίο

πεδίο του χρόνου.

Σε μια μετέπειτα εργασία, οι Wang et al. [156] συγκρίνουν διάφορους ανιχνευτές σημείων

ενδιαφέροντος σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως

μια απλή πυκνή δειγματοληψία (dense sampling) σημείων ενδιαφέροντος σε ένα σταθερό

χωροχρονικό πλέγμα στο βίντεο έχει σημαντικά καλύτερη απόδοση από την υπολογιστικά

‘ακριβή’ αναζήτηση συγκεκριμένων σημείων.

΄Ενα βασικό μειονέκτημα των χωροχρονικών σημείων ενδιαφέροντος είναι πως εν γένει

αντιμετωπίζουν το χώρο και χρόνο με ενιαίο τρόπο. Εξελίσσοντας την ιδέα των STIP,

πολλές εργασίες [157, 158, 159] ενσωματώνουν πληροφορία σχετικά με την κίνηση στο βίντεο,

παρακολουθώντας τα σημεία ενδιαφέροντος στο χρόνο και χρησιμοποιώντας τις τροχιές τους

για να περιγράψουν μια δράση. Συνδυάζοντας τις ιδέες της πυκνής δειγματοληψίας και της

χρήσης τροχιών για την αναπαράσταση των δράσεων, οι Wang et al. [7] εξάγουν πυκνές

τροχιές (dense trajectories). Αυτές υπολογίζονται πραγματοποιώντας πυκνή δειγματοληψία
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Σχήμα 2.6: Αρχιτεκτονική ενός δικτύου δύο ροών (two-stream) για την ταξινόμηση βίντεο

με ανθρώπινες δράσεις. ΄Εχει ληφθεί από το [8].

στα καρέ του βίντεο και παρακολουθώντας τα σημεία που προκύπτουν με χρήση ενός πυ-

κνού πεδίου οπτικής ροής. Στην ίδια εργασία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων τον περιγραφητή

ιστογραμμάτων των ορίων της κίνησης (Motion Boundary Histograms - MBH) λόγω της

ευρωστίας του στην κίνηση της κάμερας. Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται η διαδικασία εξαγωγής

των πυκνών τροχιών. Λίγο αργότερα, οι Wang et al. αναπτύσσουν μια βελτιωμένη εκδοχή

της εν λόγω μεθόδου, που ονομάζουν βελτιωμένες τροχιές (impoved trajectories) [160], οι

οποίες βασίζονται στην αντιστάθμιση της κίνησης της κάμερας για τον υπολογισμό της οπτικής

ροής.

2.3.2 Τεχνικές βαθιών νευρωνικών δικτύων

Η πρώτη απόπειρα χρήσης CNN δικτύων για την αναγνώριση ανθρώπινων δράσεων έγινε

από τους Ji et al. [161], οι οποίοι πρότειναν την επέκταση των υπαρχόντων 2Δ CNN

στον 3Δ χώρο, με την εφαρμογή 3Δ συνελίξεων σε συνεχόμενα καρέ ενός βίντεο, ώστε

να επιτευχθεί η εξαγωγή χωροχρονικών χαρακτηριστικών. Η εργασία των [162] εξερεύνησε,

επίσης, αρκετές προσεγγίσεις για τη σύμμειξη της πληροφορίας κατά μήκος της χρονικής

διάστασης, ενώ λίγο αργότερα, οι Tran et al. [163] εκπαίδευσαν 3Δ CNN σε δημοφιλείς

βάσεις ανθρώπινων δράσεων και εν συνεχεία χρησιμοποίησαν τα εκπαιδευμένα μοντέλα για την

εξαγωγή χωροχρονικών χαρακτηριστικών σε βίντεο, τα οποία ονόμασαν C3D. Συνδυάζοντας

τα χαρακτηριστικά C3D με τις πυκνές τροχιές κατάφεραν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά

αναγνώρισης με έναν γραμμικό ταξινομητή SVM.

Η απόδοση των 3Δ CNN αρχιτεκτονικών για το πρόβλημα αναγνώρισης δράσεων μπορεί

να βελτιωθεί με την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο κλιπ [164] ή τη χρήση

ResNet αρχιτεκτονικών [165]. Πρόσφατα, πολλές προσεγγίσεις προσπαθούν να διαχωρίσουν

το χωρικό και το χρονικό κομμάτι των 3Δ συνελίξεων [166, 167, 168], οι οποίες έχουν επιτύχει

βελτιώσεις απέναντι στα συμβατικά 3Δ δίκτυα.

Επιπλέον, οι Simonyan & Zisserman [8] εμπνευσμένοι από τη φυσική διάσπαση του βίντεο

στο χωρικό και το χρονικό του μέρος, πρότειναν ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο δύο ροών
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(two-streams network), το οποίο αποτελείται από ένα χωρικό δίκτυο που μοντελοποιεί την

πληροφορία για την εμφάνιση των ανθρώπων ή αντικειμένων και εφαρμόζεται σε στατικά

καρέ, και από ένα χρονικό δίκτυο που περιγράφει την κίνηση μέσα στο βίντεο και εφαρμόζεται

πάνω σε όγκους οπτικής ροής γύρω από το καρέ ενδιαφέροντος (Σχήμα 2.6). Τα δύο δίκτυα

συνενώνονται με μία ύστερη σύμμειξη (late fusion) των softmax scores τους επιτυγχάνοντας

υψηλά ποσοστά ταξινόμησης.

Η ιδέα των Simonyan & Zisserman, αποτέλεσε τη βάση για πολλές μετέπειτα εργασίες,

όπως αυτή των Wang et al. [169] οι οποίοι δημιούργησαν έναν νέο περιγραφητή βίντεο

συνδυάζοντας τις πυκνές τροχιές με τα δίκτυα διπλών ροών, τον οποίο ονόμασαν Trajectory-

pooled Deep-convoutional Descriptor (TDD), και τον εφάρμοσαν στην ταξινόμηση δράσεων

με τη χρήση ενός απλού γραμμικού ταξινομητή SVM με μεγάλη επιτυχία. Αργότερα, οι

Feichtenhofer et al. [170] επέκτειναν την αρχιτεκτονική διπλών ροών, χρησιμοποιώντας

μία πρώιμη σύμμειξη των δύο δικτύων μέσα στο χωρικό δίκτυο, μετατρέποντας το σε ένα

χωροχρονικό δίκτυο, κρατώντας παράλληλα ενεργό το αμιγώς χωρικό δίκτυο για πιο πλήρεις

αναπαραστάσεις.

Παράλληλα, οι Wang et al. [171] πρότειναν τα δίκτυα χρονικών τμημάτων (Temporal

Segment Networks - TSN), τα οποία εφαρμόζονται σε μία ακολουθία τριών αποσπασμάτων,

αραιά δειγματοληπτημένων από όλο το βίντεο, καθένα από τα οποία παράγει τη δική του

πρόβλεψη για τις κλάσεις δράσεων. Στη συνέχεια, ο μέσος όρος τους δίνει την τελική πρόβλεψη

για όλο το βίντεο. Μία πρόσφατη παραλλαγή αυτής της αρχιτεκτονικής πραγματοποιήθηκε από

τους Chen & Zhang [172], οι οποίοι προσπαθώντας να διατηρήσουν τη χρονική πληροφορία

μέχρι τέλους εφαρμόζουν μία απλή συνένωση των προβλέψεων των επιμέρους αποσπασμάτων.

Αργότερα, οι Feichtenhofer et al. [173, 174] συνδύασαν τα CNN δύο ροών με τα residual

δίκτυα [175], προσθέτοντας τις χαρακτηριστικές residual συνδέσεις ανάμεσα στο χωρικό

και το χρονικό δίκτυο, ενώ οι Diba et al. [176] πρότειναν μία νέα αναπαράσταση βίντεο,

που ονομάζουν Temporal Linear Encoding (TLE), η οποία είναι ενσωματωμένη στο CNN

ως ένα επιπλέον επίπεδο που κωδικοποιεί τους χάρτες χαρακτηριστικών μέσω διγραμμικών

μοντέλων (bilinear models) και επιτυγχάνει αρκετά υψηλά ποσοστά αναγνώρισης ανθρώπινων

δράσεων. Τέλος, στο [177] το δίκτυο διπλών ροών συνδυάζεται με 3Δ συνελίξεις, συνθέτοντας

το μοντέλο I3D το οποίο διατηρεί τη state-of-the-art απόδοση στις περισσότερες βάσεις

αναγνώρισης δράσεων.

Τεχνικές βασισμένες στον ανθρώπινο σκελετό

Οι αναπαραστάσεις που βασίζονται στον ανθρώπινο σκελετό έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε

μεθόδους αναγνώρισης δράσεων από εικόνες λόγω της υπολογιστικής τους αποδοτικότητας

σε σχέση με τις έγχρωμες RGB εικόνες και τις μεθοδολογίες που βασίζονται στην οπτική

ροή. Αρχικά, οι πιο παλιές τεχνικές χρησιμοποιούσαν hand-crafted χαρακτηριστικά από τους

3Δ ανθρώπινους σκελετούς [178, 179, 180, 181]. Ωστόσο, η πρόοδος της βαθιά μηχανικής

μάθησης οδήγησε σε πιο προηγμένες και αποτελεσματικές μεθόδους για την εκτίμηση της

πόζας του ανθρώπου [25, 182, 183]. Οι μέθοδοι αναγνώρισης δράσεων ωφελούνται και αυτές
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με τη σειρά από τις ολοένα και πιο βελτιωμένες εκτιμήσεις του ανθρώπινου σκελετού, ενώ

ανατροφοδοτούμενες (recurrent) μέθοδοι όπως το LSTM δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να

μοντελοποιούν τη χρονική πληροφορία που εμπεριέχεται στις ακολουθίες των δράσεων [184,

185, 186, 187, 188, 189].



Κεφάλαιο 3

Μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης

βίντεο βασισμένο στην ανθρώπινη

αντίληψη

Το προτεινόμενο μοντέλο για τη χωροχρονική ανάλυση βίντεο [190], που βασίζεται στον

υπολογισμό ενεργειών, είναι περισσότερο σχετικό με τα γνωσιακά εμπνευσμένα μοντέλα εμ-

φάνειας που έχουν βασιστεί πάνω στην θεωρία των Koch & Ullman. Χρησιμοποιεί βιολογικά

ερμηνευμένα χωροχρονικά φίλτρα, όπως προσανατολισμένα 3Δ Gabor φίλτρα, με σκοπό την

εξαγωγή οπτικών χαρακτηριστικών τα οποία συνδυάζονται για τη σύνθεση ενός μοναδικού

χάρτη εμφάνειας (saliency map). Η συνολική διαδικασία φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Σε μια

πρώτη φάση ο αρχικός RGB όγκος του βίντεο μετασχηματίζεται στον LAB χώρο ή σε έναν

χώρο χρώματος που προκύπτει από ανάλυση πρωτεύουσων συνιστωσών (PCA analysis) και

διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικές ροές: τη ροή φωτεινότητας και τη ροή χρώματος. ΄Επειτα α-

κολουθεί το κύριο στάδιο επεξεργασίας το οποίο αποκαλείται χωροχρονική ανάλυση κυρίαρχης

ενέργειας (Spatio-Temporal Dominant Analysis - STDA) και εφαρμόζεται τόσο στο κανάλι

φωτεινότητας όσο και στο κανάλι χρώματος. Στο σημείο αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι

δεν χρειάζεται ένα ξεχωριστό στοιχείο για την κίνηση μιας και όλη η σχετική πληροφορία

παρέχεται εμμέσως από τη χωροχρονική επεξεργασία. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει

τη διαδικασία σύμμειξης, στην οποία χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι σύμμειξης και

συνδυασμοί χαρακτηριστικών με σκοπό να παράγουμε έναν μοναδικό χωροχρονικό χάρτη

εμφάνειας (saliency map).

3.1 Προεπεξεργασία και μοντελοποίηση χρώματος

Ας ορίσουμε αρχικά το διάνυσμα 3-τιμών IRGB(x, y, t) που εκφράζει την RGB χωροχρονική

αναπαράσταση του συνολικού αρχικού βίντεο, όπου x, y είναι οι χωρικές συντεταγμένες για

ένα καρέ του βίντεο και t ο χρονικός δείκτης που αντιστοιχεί σε κάθε καρέ. Το πρώτο στάδιο

προεπεξεργασίας είναι να χωρίσουμε τον αρχικό όγκο του βίντεο σε διαδοχικά τμήματα, με
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Σχήμα 3.1: Συνολική διαδικασία εκτίμησης της χωροχρονικής εμφάνειας (saliency). Στο

πρώτο στάδιο, το αρχικό βίντεο χωρίζεται με μικρά επικαλυπτόμενα κομμάτια και ο RGB
χώρος χρώματος μετασχηματίζεται στον LAB χώρο ή σε έναν χώρο χρώματος που προκύπτει

από ανάλυση πρωτεύουσων συνιστωσών (PCA analysis). ΄Επειτα ακολουθεί η χωροχρονική

ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας (Spatio-Temporal Dominant Analysis - STDA), η οποία

εφαρμόζεται τόσο στο κανάλι φωτεινότητας όσο και στο κανάλι χρώματος. Οι χωροχρονικοί

όγκοι ενέργειας συνδυάζονται εφαρμόζοντας διαφορετικά σχήματα σύμμειξης δίνοντας έναν

μοναδικό χωροχρονικό χάρτη εμφάνειας (saliency map).

σκοπό να αποφύγουμε την υπερφόρτωση της μνήμης κατά τη διάρκεια του φιλτραρίσματος

με τα χωροχρονικά Gabor φίλτρα. Το κάθε τμήμα του βίντεο αποτελείται από 128 καρέ,

τα οποία αντιστοιχούν σε διάρκεια 4-5 δευτερολέπτων για τυπικούς ρυθμούς καταγραφής

βίντεο (frame rates). Η διάρκεια αυτή είναι επαρκής για τη χρονική μας ανάλυση μιας και

οι χαμηλότερες χρονικές συχνότητες που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να μοντελοποιήσουν

πιο αργά μεταβαλλόμενα γεγονότα.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η μοντελοποίηση χρώματος όπου χρησιμοποιούμε έναν χώρο

χρώματος στον οποίο οι συνιστώσες φωτεινότητας και χρωματικότητας μπορούν να είναι καλά

διαχωρίσιμες αντί για τον RGB χρωματικό χώρο στον οποίο οι τρεις χρωματικές συνιστώσες

(RGB) είναι ισχυρά συσχετισμένες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη μας προσέγγιση επιλέγου-

με τον CIE-LAB (L∗, a∗, b∗) χώρο χρώματος επειδή ο χώρος αυτός, σε σύγκριση με άλλους

χρωματικούς χώρους όπως ο HSI ή ο YCbCr, έχει την πρόσθετη ιδιότητα ότι είναι αντιλη-

πτικά ομοιόμορφος. Ο CIE-LAB χώρος δημιουργείται από την εφαρμογή ενός μη γραμμικού

μετασχηματισμού πάνω στον χρωματικό χώρο CIE-XYZ [191]. Στη δεύτερη προσέγγιση μας

για τη μοντελοποίηση του χρώματος χρησιμοποιούμε την ανάλυση πρωτεύουσων συνιστωσών

(PCA), η οποία είναι εμπνευσμένη από νευροφυσιολογικές ενδείξεις σχετικά με τις αποκρίσεις

των νευρώνων. Πρώτα εφαρμόζουμε ανάλυση PCA στο αρχικό RGB διάνυσμα χρώματος.

΄Επειτα διαιρούμε κάθε συνιστώσα με τη ρίζα της ιδιοτιμής της έτσι ώστε να έχουμε μια

αποσυσχετισμένη και λευκοποιημένη (whitened) αναπαράσταση Ii(x, y, t), i = 1, 2, 3 για το

χώρο χρώματος [72].

Στον νέο όγκο του βίντεο που προκύπτει ILAB(x, y, t) ή Ii(x, y, t) η πρώτη συνιστώσα

(L∗ ή I1) εκφράζει την απόκριση της αντίληψης στη φωτεινότητα ενώ οι a∗, b∗ (ή I2, I3)

περιγράφουν τη χρωματική πληροφορία. Επειδή θέλουμε να περιγράψουμε τη ροή χρώματος

με μια μοναδική μετρική που να έχει θετικές τιμές ανεξάρτητα από το τι χρώμα έχουμε,

χρησιμοποιούμε την L2 νόρμα των συνιστωσών I1, I2 που σχετίζονται με το χρώμα:

CPCA(x, y, t) =
√
I21 + I22 (3.1)
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Στην περίπτωση του LAB χρωματικού χώρου ακολουθούμε μια προσέγγιση η οποία μοντε-

λοποιεί τα διπλά χρωματικά ανταγωνιζόμενα κύτταρα που υπάρχουν στον πρωτεύοντα οπτικό

φλοιό V1 και έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές σταθεροποίησης χρώματος [192]. Αντί

της χρήσης των R,G,B συνιστωσών, χρησιμοποιούμε τις χρωματικές συνιστώσες (a∗, b∗) οι

οποίες εμμέσως εμπεριέχουν τις χρωματικές διαφορές R − G και B − Y . Οι αποκρίσεις των

διπλά ανταγωνιζόμενων κυττάρων DOa, DOb μπορούν να υπολογιστούν σαν ένα σταθμισμένο

άθροισμα των αποκρίσεων που προκύπτουν από τα μονά ανταγωνιζόμενα κύτταρα SOa, SOb

με διαφορετικές κλίμακες:

DOa(x, y) = SOa(x, y, σ1)− w · SOa(x, y, σ2) (3.2)

DOb(x, y) = SOb(x, y, σ1)− w · SOb(x, y, σ2) (3.3)

όπου τα σ1, σ2 ορίζουν τις κλίμακες του κέντρου και της περιφέρειας των υποδεκτικών πεδίων

(receptive fields - RF) αντίστοιχα και το w ∈ [0, 1] ελέγχει τη συνεισφορά του κυττάρου

περιφέρειας. Κύτταρα με w = 1 αποκρίνονται μόνο στη χρωματική αντίθεση ενώ κύτταρα

που έχουν μικρές τιμές για το w ενισχύουν περισσότερο τις έγχρωμες περιοχές μιας εικόνας.

Επιλέγουμε την τιμή w = 0.6 έτσι ώστε να έχουμε τόσο ακμές όσο και συνεκτικές περιοχές

στη ροή του χρώματος. Επίσης, θεωρήσαμε σ2 = 3σ1 επειδή έχει βρεθεί από νευροφυ-

σιολογικά πειράματα ότι το υποδεκτικό πεδίο περιφέρειας είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερο

από το κεντρικό RF [193]. Οι αποκρίσεις ενός μονά ανταγωνιζόμενου κυττάρου μπορούν να

υλοποιηθούν σαν ένα 2Δ Γκαουσιανό φιλτράρισμα:

SOa(x, y, σ) = a∗ ∗GRF (x, y, σ),

SOb(x, y, σ) = b∗ ∗GRF (x, y, σ) (3.4)

όπου GRF είναι μια 2Δ Γκαουσιανή συνάρτηση με τυπική απόκλιση σ. Η ροή χρώματος που

προκύπτει και εκφράζει τόσο την ένταση όσο και την αντίθεση του χρώματος δίνεται από τη

σχέση:

Cab(x, y, t) =
√
DO2

a(x, y, t) +DO2
b (x, y, t) (3.5)

Τελικά, για κάθε τμήμα του βίντεο ILAB(x, y, t) ή Ii(x, y, t) κρατάμε την πρώτη συνιστώσα

σαν την ροή φωτεινότητας και τη ροή χρώματος Cab(x, y, t) (CPCA(x, y, t)). Αυτές οι δύο

ροές της οπτικής πληροφορίας προωθούνται στο κύριο στάδιο του μοντέλου, την ανάλυση

STDA, για την εξαγωγή χωροχρονικών ενεργειακών χαρακτηριστικών.

3.2 Χωροχρονική ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί το κύριο στάδιο του μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης

βίντεο που είναι εμπνευσμένο από την ανθρώπινη αντίληψη. ΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2 η

STDA ανάλυση μπορεί να χωριστεί σε τρία ξεχωριστά στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελείται

από το χωροχρονικό φιλτράρισμα με φίλτρα Gabor, ενώ τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν διαδι-
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Σχήμα 3.2: Χωροχρονική Ανάλυση Κυρίαρχης Ενέργειας (STDA) η οποία περιέχει τρία

ξεχωριστά στάδια: χωροχρονικό φιλτράρισμα με φίλτρα Gabor, υπολογισμός της ενέργειας

του ζεύγους τετραγωνισμού (quadrature pair) και εφαρμογή του κυλιόμενου μέσου όρου

πάνω στις ενέργειες που προκύπτουν.

κασίες μετεπεξεργασίας (postprocessing), όπως ο υπολογισμός της ενέργειας του ζεύγους

τετραγωνισμού (quadrature pair) και η επιλογή της κυρίαρχης ενέργειας, οι οποίες ακολου-

θούνται από την προαιρετική εφαρμογή ενός κυλιόμενου μέσου όρου πάνω στις ενέργειες που

προκύπτουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια STDA μέθοδος εφαρμόζεται χωρίς αλλαγές τόσο

στη ροή φωτεινότητας όσο και στη τροπικότητα του χρώματος.

3.2.1 3Δ Gabor φιλτράρισμα

Το πρώτο στάδιο της STDA ανάλυσης είναι η διαδικασία φιλτραρίσματος του όγκου του

βίντεο. Ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις του φιλτραρίσματος που έχουν προταθεί και είναι

βασισμένες σε ψυχοφυσικά πειράματα, οι δύο με την ευρύτερη αποδοχή είναι τα Gabor φίλτρα

και οι παράγωγοι Γκαουσιανών (Gaussian Derivatives). Διαλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε

προσανατολισμένα Gabor φίλτρα σε μια χωροχρονική εκδοχή τους, εξαιτίας τόσο της βιολο-

γικής ερμηνείας τους όσο και για την βέλτιστη τιμή της αβεβαιότητας που παρουσιάζουν στο

χώρο (ή χρόνο) και στη συχνότητα [44, 43]. Επιπρόσθετα, για μεγάλης τάξης παραγώγους,

οι παράγωγοι Γκαουσιανών είναι προσεγγίσεις Gabor φίλτρων [53].

Τα φίλτρα Γκαουσιανών παραγώγων συνδυασμένα με το μετασχηματισμό Hilbert τους

αποτελούν ένα ζευγάρι φίλτρων σε καθετότητα ή αλλιώς σε τετραγωνισμό, δηλαδή ένα ζευ-

γάρι άρτιου και περιττού φίλτρου (quadrature pair). Τα ζεύγη φίλτρων σε τετραγωνισμό

χρησιμοποιούνται ευρέως σε προβλήματα επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων και video [59,

194], κυρίως επειδή μπορούν να υλοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο αφού είναι κατευθυνόμενα

steerable[195]. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υλοποιήσουμε μια κατευθυνόμενη έκδοση

των φίλτρων Γκαουσιανών παραγώγων, απλά πολλαπλασιάζοντας την αρχική έκδοση του

φίλτρου με ένα μητρώο, χωρίς να χρειάζονται επιμέρους συνελίξεις που είναι χρονοβόρες.

Τα φίλτρα Gabor από την άλλη, δεν έχουν αυτή την αυστηρή μαθηματική ιδιότητα, αλλά

όπως έδειξε ο Heeger [47, 48] μπορούν να γίνουν διαχωρίσιμα, που σημαίνει ότι ένα Gabor

φίλτρο μεγαλύτερης διάστασης μπορεί να χτιστεί από μονοδιάστατες κρουστικές αποκρίσεις
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αντίστοιχων φίλτρων.

Επιπρόσθετα, 3Δ χωροχρονικό φιλτράρισμα έχει επίσης εφαρμοστεί στο [85] χρησιμοποι-

ώντας μια 3Δ επέκταση των τοπικών κατευθυνόμενων πυρήνων (Local Steering Kernel -

LSK) [196]. Οι συγκεκριμένοι πυρήνες είναι μη γραμμικοί και περιγράφουν χρονικές διαφορές

μεταξύ των ογκοστοιχείων του βίντεο βασισμένοι στη χωρική και χρονική κλίση μέσα σε

μια τοπική 3Δ γειτονιά. Παρ΄ όλα αυτά, η μη γραμμική φύση τους απαιτεί μεγάλο χρόνο

επεξεργασίας και υψηλές απαιτήσεις μνήμης για την την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Γι΄ αυτό

το λόγο, μια μικρή χωροχρονική γειτονιά (π.χ. 3 × 3 × 3) χρησιμοποιείται συνήθως και η

αρχική ανάλυση του βίντεο υποδειγματοληπτείται σε μία μονή και πολύ αδρή χωρική κλίμακα.

Στο [94] χρησιμοποιείται ένα βαθυπερατό χωρικό φίλτρο με ένα σταθμισμένο χρονικό μέσο

όρο για το χωροχρονικό φιλτράρισμα των χαρακτηριστικών κίνησης που εξάγονται μέσω της

οπτικής ροής.

Από την άλλη μεριά, η προτεινόμενη 3Δ συστοιχία φίλτρων είναι βασισμένη στα γραμμικά

και βιολογικά εμπνευσμένα Gabor τα οποία μπορούν να περιγράψουν τόσο την πληροφορία

κλίσης και υφής της εικόνας σε πολλαπλές κλίμακες όσο και τις χωροχρονικές αλλαγές και

μοτίβα που σχετίζονται με την κίνηση ή τη δράσεις που πραγματοποιούνται στο βίντεο. Η

χρονική ανάλυση είναι επίσης πολυκλιμακωτή μιας και έχουμε συμπεριλάβει Gabor φίλτρα

σε διαφορετικές κλίμακες και χωροχρονικές κατευθύνσεις, ενώ από την άλλη μεριά δεν χρη-

σιμοποιούμε μόνο ένα περιορισμένο αριθμό από συνεχόμενα καρέ του βίντεο. Με αυτή την

προσέγγιση μπορούμε να ανιχνεύσουμε τόσο τις πολύ γρήγορες αλλαγές που υπάρχουν σε

ένα χωροχρονικό ερέθισμα (π.χ. τρεμόπαιγμα - flicker), όσο και τις πιο αργές και σύνθετες

αλλαγές στην κίνηση που σχετίζονται με τα γεγονότα δράσεων που εμφανίζονται στα βίντεο.

Χωροχρονικό Gabor φιλτράρισμα έχει επίσης εφαρμοστεί στο [197] αλλά ξεχωριστά στα

επίπεδα x − t και y − t και όχι με έναν 3Δ, πολυκλιμακωτό και πολυκατευθυντικό τρόπο.

Επιπλέον, το μοντέλο τους έχει τεσταριστεί μόνο σε συνθετικά ερεθίσματα και απλά βίντεο

με στοιχειώδη παραδείγματα κίνησης.

Εφαρμόζουμε φιλτράρισμα με 3Δ (χωροχρονικά) ζεύγη φίλτρων Gabor σε τετραγωνι-

σμό, με συγκεκριμένη κεντρική συχνότητα και εύρος ζώνης. Τα ζεύγη αυτά μπορούν να

δημιουργηθούν από μονοδιάστατα (1Δ) φίλτρα Gabor [44] με έναν παρόμοιο τρόπο με εκείνον

που πρότεινε ο Daugman για τις δισδιάστατες (2Δ) προσανατολισμένες αποκρίσεις των ίδιων

φίλτρων [41]. ΄Ενα μονοδιάστατο μιγαδικό φίλτρο Gabor αποτελείται από μία μιγαδική ημιτο-

νοειδή κυματομορφή διαμορφωμένη από ένα Γκαουσιανό παράθυρο. Η κανονικοποιημένη, με

τη μοναδιαία νόρμα, κρουστική του απόκριση έχει τη μορφή:

g(t) =
1√
2πσ

exp

(
− t2

2σ2

)
exp(jωt0t) = gc(t) + jgs(t) (3.6)

Το παραπάνω μιγαδικό φίλτρο μπορεί να διαχωριστεί σε ένα περιττής φάσης (ημιτονικό gs(t))

και σε ένα άρτιας φάσης (συνημιτονικό gc(t)) φίλτρο, τα οποία συνθέτουν ένα ζεύγος φίλτρων

σε τετραγωνισμό (quadrature pair). Σχεδόν όλα τα Gabor φίλτρα είναι ζωνοπερατά με την

κεντρική τους συχνότητα να συμπίπτει με τη συχνότητα διαμόρφωσης ωt0 . Μοναδική εξαίρεση

όπου γίνονται βαθυπερατά είναι για συχνότητα ωt0 = 0, για την οποία μετατρέπονται σε Γκα-
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ουσιανά φίλτρα. ΄Ετσι, μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρο το τρισδιάστατο χωροχρονικό πεδίο

συχνοτήτων με Gabor φίλτρα των οποίων οι αποκρίσεις συχνότητας είναι κεντραρισμένες γύρω

από συγκεκριμένες συχνότητες, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών χωρικών και χρονικών

συχνοτήτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε αυτή

την κατεύθυνση (στατική πληροφορία).

Η επέκταση των Gabor φίλτρων στις 3 διαστάσεις (όπως π.χ. χρησιμοποιήθηκε στο [48]

για την εκτίμηση της οπτικής ροής) παράγει ένα άρτιο (συνημιτονοειδές) 3Δ Gabor φίλτρο

του οποίου η κρουστική απόκριση θα δίνεται από την παρακάτω σχέση:

gc(x, y, t) =
1

(2π)3/2σxσyσt
exp

[
−
(
x2

2σ2x
+

y2

2σ2y
+

t2

2σ2t

)]
· cos(ωx0x+ ωy0y + ωt0t) (3.7)

όπου τα ωx0 , ωy0 , ωt0 είναι οι 2 χωρικές και η μία χρονική κεντρικές γωνιακές συχνότητες

και τα σx, σy, σt είναι οι τυπικές αποκλίσεις της 3Δ Γκαουσιανής περιβάλλουσας. Με τον

ίδιο τρόπο προκύπτει η κρουστική απόκριση του περιττού (ημιτονοειδούς) φίλτρου, το οποίο

συμβολίζουμε με gs(x, y, t).

Η απόκριση συχνότητας ενός άρτιου (συνημιτονοειδούς) 3Δ Gabor φίλτρου θα έχει τη

μορφή:

Gc(ωx, ωy, ωt) =
1

2
exp[−(σ2x(ωx − ωx0)2/2

+ σ2y(ωy − ωy0)2/2 + σ2t (ωt − ωt0)2/2)]

+
1

2
exp[−(σ2x(ωx + ωx0)2/2

+ σ2y(ωy + ωy0)2/2 + σ2t (ωt + ωt0)2/2)] (3.8)

Συνεπώς η απόκριση συχνότητας ενός άρτιου (συνημιτονοειδούς) Gabor φίλτρου αποτε-

λείται από δύο Γκαουσιανά ελλειψοειδή τοποθετημένα συμμετρικά γύρω από τις συχνότητες

(ωx0 , ωy0 , ωt0) και (−ωx0 ,−ωy0 ,−ωt0). Στο Σχήμα 3.3 φαίνονται οι ισοϋψείς της 3Δ χωρο-

χρονικής συστοιχίας φίλτρων καθώς και μια κάτοψη μιας τομής της συστοιχίας σχεδιασμένη

σε συγκεκριμένη χρονική συχνότητα ωt0 . Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετρικοί λωβοί κάθε

φίλτρου εμφανίζονται στο επίπεδο που ορίζεται από τη χρονική συχνότητα −ωt0 σε αντίθεση

με την περίπτωση των 2 διαστάσεων, όπου οι συμμετρικοί λωβοί απλά απεικονίζονται στα

υπόλοιπα δύο τεταρτημόρια, λόγω απουσίας συχνότητας που να αφορά το χρόνο. Οπότε, εαν

θέλουμε να καλύψουμε το χωρικό πεδίο συχνοτήτων για κάθε χρονική συχνότητα θα πρέπει

να συμπεριλάβουμε στη συστοιχία τόσο θετικές όσο και αρνητικές χρονικές συχνότητες.

΄Ετσι, εισάγοντας αρνητικές χρονικές συχνότητες μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρο το πεδίο

συχνοτήτων που φαίνεται να μην καλύπτεται στο Σχήμα 3.3δʹ. Ακόμα, το εύρος ζώνης κάθε

φίλτρου μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η χωρική κλίμακα και η συχνότητα που αφορά το

χρόνο.

Το φιλτράρισμα με 3Δ φίλτρα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία λόγω της πολυπλοκότητας

όλων των απαιτούμενων 3Δ συνελίξεων. Αν λάβει κανείς υπόψη την ύπαρξη μιας συστοι-
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(αʹ) Χωρική συστοιχία φίλτρων για χρο-

νική συχνότητα ωt0 (κάτοψη).

(βʹ) Χωρική τράπεζα φίλτρων για χρονική

συχνότητα −ωt0 (κάτοψη).

(γʹ) Χωροχρονική συστοιχία φίλτρων σε

5 διαφορετικές χωρικές κλίμακες, 1 από

τις 8 χωρικές κατευθύνσεις και 5 χρονικές

συχνότητες.

(δʹ) Χωροχρονική συστοιχία φίλτρων σε 5

διαφορετικές χωρικές κλίμακες, 8 χωρικές

κατευθύνσεις και 3 από τις 5 χρονικές

συχνότητες.

Σχήμα 3.3: Ισοϋψείς καμπύλες της 3Δ χωροχρονικής συστοιχίας φίλτρων, και μια κάτοψη μιας

τομής της συστοιχίας σχεδιασμένη σε μια χρονική συχνότητα ωt0 . Οι ισοϋψείς αντιστοιχούν

στο 70% του πλάτους του εύρους ζώνης, ενώ διαφορετικά χρώματα χρησιμοποιούνται για

διαφορετικές χρονικές συχνότητες. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο συμμετρικός λωβός κάθε

φίλτρου εμφανίζεται στο επίπεδο που ορίζεται από τη χρονική συχνότητα −ωt0 , σε αντίθεση

με την περίπτωση της δισδιάστατης συστοιχίας. Παρατηρείται επίσης ότι το εύρος ζώνης κάθε

φίλτρου αλλάζει ανάλογα με τη χρονική κλίμακα και τη χρονική συχνότητα.

χίας φίλτρων από πολλαπλά 3Δ φίλτρα μπορεί να αντιληφθεί ότι ο αλγόριθμος θα είναι

αρκετά αργός. Παρ΄ όλα αυτά, τα Gabor φίλτρα είναι διαχωρίσιμα [47], το οποίο σημαίνει

ότι το φιλτράρισμα στις 3 διαστάσεις μπορεί να υλοποιηθεί σε κάθε διάσταση ξεχωριστά

χρησιμοποιώντας μια κρουστική απόκριση που έχει τη μορφή (3.6). Με αυτόν τον τρόπο,

εφαρμόζονται μόνο μονοδιάστατες συνελίξεις αντί για τρισδιάστατες, γεγονός που αυξάνει

την απόδοση των υπολογισμών. ΄Επειτα μπορούμε εύκολα να συνθέσουμε την 3Δ έξοδο
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από τις εξόδους των 1Δ φίλτρων χρησιμοποιώντας απλές τριγωνομετρικές ιδιότητες σε δύο

βήματα, πρώτα για τον υπολογισμό του αποτελέσματος του 2Δ και εν συνεχεία του 3Δ

φιλτραρίσματος. Αρχικά συνθέτουμε την έξοδο του 2Δ φιλτραρίσματος από τις κρουστικές

αποκρίσεις gc(x), gs(x), gc(y), gs(y) τόσο για το άρτιας όσο και για το περιττής φάσης φίλτρο.

(Παραθέτουμε τις εξισώσεις μόνο για την τροπικότητα της φωτεινότητας μιας και η διαδικασία

είναι η ίδια και για τη ροή χρώματος.)

y2Dc (x, y, t) = (I1(x, y, t) ∗ gc(x)) ∗ gc(y)

− (L∗(x, y, t) ∗ gs(x)) ∗ gs(y) (3.9)

y2Ds (x, y, t) = (I1(x, y, t) ∗ gs(x)) ∗ gc(y)

+ (L∗(x, y, t) ∗ gc(x)) ∗ gs(y) (3.10)

΄Υστερα, η τελική 3Δ έξοδος που αντιστοιχεί στο χωροχρονικό φιλτράρισμα μπορεί να υπολο-

γιστεί συνελίσσοντας το 2Δ αποτέλεσμα που λαμβάνεται από τις παραπάνω εξισώσεις με τις

1Δ χρονικές κρουστικές αποκρίσεις:

y3Dc (x, y, t) = y2Dc (x, y, t) ∗ gc(t)− y2Ds (x, y, t) ∗ gs(t) (3.11)

y3Ds (x, y, t) = y2Dc (x, y, t) ∗ gs(t) + y2Ds (x, y, t) ∗ gc(t) (3.12)

Για έναν 3Δ όγκο βίντεο διάστασης n × n × n και έναν 3Δ πυρήνα συνέλιξης μεγέθους

m×m×m η πολυπλοκότητα μειώνεται από O(n3 ·m3) που απαιτείται για τις 3Δ συνελίξεις σε

O(3n3·m) που χρειάζονται για τρεις 1Δ συνελίξεις, λόγω της ιδιότητας της διαχωρησιμότητας.

Επιπρόσθετα, η 3Δ συστοιχία φίλτρων μπορεί να παραλληλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μιας και

ο βασικός τελεστής είναι μια απλή 1Δ συνέλιξη και κάθε 3Δ φίλτρο μπορεί να υπολογιστεί

ξεχωριστά. Στη παρούσα φάση, ο συνολικός υπολογιστικός χρόνος σε έναν 4-πύρηνο προσω-

πικό υπολογιστή είναι περίπου 6-8 δευτερόλεπτα ανά καρέ βίντεο χρησιμοποιώντας υλοποίηση

σε Matlab χωρίς κάποια βελτιστοποίηση για επιτάχυνση.

Για τη χωροχρονική συστοιχία φίλτρων χρησιμοποιήσαμε N = 400 Gabor φίλτρα (ισοτρο-

πικά ως προς τις χωρικές συνιστώσες, για μια τετράγωνη εικόνα) τα οποία είναι τοποθετημένα

σε 5 χωρικές κλίμακες, 8 χωρικές κατευθύνσεις και 10 χρονικές κλίμακες (συχνότητες). Οι

χωρικές κλίμακες και κατευθύνσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα 2Δ τετράγωνο

πεδίο συχνοτήτων με τρόπο παρόμοιο με τον σχεδιασμό που προτείνουν οι Havlicek et al.

[198]. Εν συνεχεία, οι κεντρικές συχνότητες και το εύρος ζώνης των Γκαουσιανών διαιρούνται

με τη συχνότητα δειγματοληψίας στο χώρο με σκοπό τη δημιουργία διακριτών φίλτρων με

κανονικοποιημένες παραμέτρους συχνότητας που μπορούν να εφαρμοστούν κατευθείαν σε

εικόνες οποιασδήποτε διάστασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει

σε ανισοτροπικά χωρικά Gabor φίλτρα για μη τετράγωνες εικόνες, παρόλο που ο αρχικός

σχεδιασμός περιλαμβάνει ισοτροπικά φίλτρα.

Χρησιμοποιούμε επίσης 10 χρονικά Gabor φίλτρα, 5 με θετικές και 5 με αρνητικές κεντρι-

κές συχνότητες εξαιτίας των συμμετριών που εμφανίζει το 3Δ συχνοτικό φάσμα. Αυτά τα

φίλτρα είναι τοποθετημένα γραμμικά ώστε να καλύπτουν ολόκληρο τον άξονα των κανονικο-
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ποιημένων συχνοτήτων, και το μισού-πλάτους (half-peak) εύρος ζώνης οκτάβας του καθενός

είναι 0.75 οκτάβες. Τα Gabor φίλτρα στο πεδίο του χρόνου μπορούν να μοντελοποιήσουν

χρονικά μεταβαλλόμενα μοτίβα που εμφανίζονται στο βίντεο, με έναν παρόμοιο τρόπο που τα

αντίστοιχα 2Δ περιγράφουν μοτίβα υφής, ενώ η χρήση διαφορετικών χρονικών συχνοτήτων

μπορεί να ανιχνεύσει κινήσεις που έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο Σχήμα 3.3 φαίνεται

ο χωροχρονικός σχεδιασμός της 3Δ συστοιχίας φίλτρων που χρησιμοποιήθηκε. Τονίζουμε

ότι το να συμπεριληφθούν φίλτρα με θετικές και αρνητικές συχνότητες δεν αυξάνει την

πολυπλοκότητα του αλγορίθμου, διότι λόγω της ιδιότητας της διαχωρισιμότητας των Gabor

φίλτρων δεν χρειάζονται επιπλέον συνελίξεις, αλλά αρκεί να αλλαχθούν κατάλληλα τα πρόσημα

των εξισώσεων (3.11)-(3.12) για να λάβουμε τις φιλτραρισμένες εξόδους.

Τέλος, για τη στατική (χωρική μόνο) συστοιχία φίλτρων χρησιμοποιούμε τις ίδιες χωρικές

παραμέτρους με μηδενική χρονική συχνότητα (L = 40 φίλτρα), ενώ για το βαθυπερατό φίλτρο

χρησιμοποιούμε χωρικές και χρονικές μηδενικές συχνότητες. Αυτές οι τρεις οικογένειες

της συστοιχίας των φίλτρων μπορούν να παράξουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της χωροχρονικής οπτικής εμφάνειας (saliency).

Η χωροχρονική συστοιχία φίλτρων μπορεί να εντοπίσει δραστηριότητες που σχετίζονται με

την κίνηση, ενώ τα στατικά φίλτρα μπορούν να βρουν σημαντικές περιοχές της εικόνας που

μπορεί να τραβήξουν την ανθρώπινη προσοχή όπως συγκεκριμένη υφή ή ισχυρές ακμές. Το

βαθυπερατό φίλτρο μπορεί να συσχετιστεί με μια έννοια που πολλά άλλα μοντέλα αναφέρουν

σαν ‘χάρτη ευδιακριτότητας έντασης’ (“intensity conspicuity”) και περιγράφει περιοχές του

βίντεο που έχουν υψηλές τιμές φωτεινότητας ή ροής χρώματος μέσα σε ένα χωροχρονικό

παράθυρο (που ορίζεται από το εύρος της 3Δ Γκαουσιανής).

3.2.2 Στάδιο μετεπεξεργασίας

Μετά τη διαδικασία του φιλτραρίσματος, για κάθε ζεύγος φίλτρου σε τετραγωνισμό i παίρνουμε

το ζεύγος εξόδων (y3Ds (x, y, t), y3Dc (x, y, t)) το οποίο αντιστοιχεί στις εξόδους του άρτιας και

περιττής φάσης 3Δ φίλτρου. Για κάθε φίλτρο μπορεί να υπολογιστεί η συνολική Gabor

ενέργεια E(·), η οποία παραμένει αμετάβλητη ως προς τη φάση της εισόδου, παίρνοντας το

άθροισμα της τετραγωνικής ενέργειας των δύο εξόδων:

E(y3Ds , y3Dc ) =
(
y3Ds (x, y, t)

)2
+
(
y3Dc (x, y, t)

)2
(3.13)

Μετά την εφαρμογή του παραπάνω ενεργειακού τελεστή σε κάθε φίλτρο έχουμε K = 400

ενεργειακούς όγκους για τη χωροχρονική οικογένεια φίλτρων (STEi), L = 40 για το στατικό

μέρος (SEi) και έναν για το βαθυπερατό φίλτρο (LE0), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.2.

Για το σχηματισμό ενός μοναδικού όγκου για κάθε μια από τις τρεις αυτές ανεξάρτητες

οικογένειες φίλτρων εφαρμόζουμε το πρώτο βήμα της Ανάλυσης Κυρίαρχων Συνιστωσών

(Dominant Component Analysis)1 τόσο στους χωροχρονικούς όσο και στους στατικούς

1
Η ανάλυση κυρίαρχων συνιστωσών πάνω στις εξόδους συστοιχίας Gabor φίλτρων έχει εφαρμοστεί σε

προβλήματα 2Δ ανάλυσης υφής και κατάτμησης στα [199, 198, 200] και στην κατηγοριοποίηση χωροχρονικών

δράσεων στα [201, 202]. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον στάδια αποδιαμόρφωσης.
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Σχήμα 3.4: Χαρακτηριστικά καρέ από τους έξι όγκους ενέργειας που υπολογίζονται με τη

χρήση του προτεινόμενου μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για το βίντεο Lord of the Rings
(Clip 1) της νέας βάσης Eye-Tracking Movie Database (ETMD) που δημιουργήσαμε. Το

άλογο που καλπάζει ανιχνεύεται τέλεια από την ενέργεια STDE φωτεινότητας.

όγκους ενέργειας. Συγκεκριμένα, για κάθε ογκοστοιχείο (x, y, t) κρατάμε τη μέγιστη τιμή

του ανάμεσα σε όλους τους διαθέσιμους ενεργειακούς όγκους:

STDE = max
1≤i≤K

STEi, SDE = max
1≤i≤L

SEi (3.14)

Αντί να κρατάμε μόνο την κυρίαρχη ενέργεια μπορούμε εναλλακτικά να κρατήσουμε τις N με-

γαλύτερες χωροχρονικές ενέργειες για κάθε ογκοστοιχείο και στη συνέχεια να υπολογίσουμε

τη μέση ή την ελάχιστη τιμή τους. Με τον τρόπο αυτό η ανάλυση γίνεται πιο εύρωστη στο

θόρυβο αλλά απαιτεί N φορές μεγαλύτερο χώρο μνήμης και αποθήκευσης. Στα πειράματα

μας έχουμε θεωρήσει ο αριθμός N να παίρνει τιμές στο εύρος [1, 6]. Για τη βαθυπερατή

ενέργεια εφαρμόζουμε μια απλή διαφορά κέντρου-περιφέρειας (center-surround) με στόχο να

ενισχύσουμε περιοχές οι οποίες έχουν σημαντικά διαφορετικές τιμές από το φόντο τους. Σε

κάθε ογκοστοιχείο ενός τμήματος βίντεο αφαιρούμε από την τιμή της βαθυπερατής ενέργειας

(LE0(x, y, t)) τη μέση τιμή του συνολικού βαθυπερατού ενεργειακού όγκου:

LE(x, y, t) =
∣∣LE0(x, y, t)− LE0(x, y, t)

∣∣ (3.15)

Τελικά, έχουμε τρεις όγκους ενέργειας για κάθε μία από τις ροές φωτεινότητας και χρώμα-

τος: χωροχρονική κυρίαρχη ενέργεια (spatio-temporal dominant energy) STDE (βλέπε

Σχήματα 3.4b,e και Σχήματα 4.1b,e), στατική κυρίαρχη ενέργεια (static dominant energy)

SDE (βλέπε Σχήματα 3.4c,f και Σχήματα 4.1c,f) και βαθυπερατή ενέργεια (lowpass energy)

LE (βλέπε Σχήματα 3.4d,g και Σχήματα 4.1d,g). Αυτοί οι αρχικοί ενεργειακοί όγκοι μπορούν

να χρησιμοποιηθούν σαν ένα σύνολο χαρακτηριστικών για τη σύνθεση ενός μοναδικού χάρτη

εμφάνειας εφαρμόζοντας διαφορετικά σχήματα σύμμειξης.

Εναλλακτικά, οι παραπάνω raw ενεργειακοί όγκοι μπορούν να ομαλοποιηθούν περαιτέρω

με την εφαρμογή ενός τρεχούμενου μέσου όρου ( temporal moving average - TMA). ΄Ετσι η
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(αʹ) Χωροχρονικό Ερέθισμα Α

Σχήμα 3.5: Δύο συνθετικά χωροχρονικά ερεθίσματα μαζί με τους χάρτες εμφάνειας που

προκύπτουν από τρία ανταγωνιστικά state-of-the-art μοντέλα. Βλέπουμε, επίσης, και την

προτεινόμενη ενέργεια STDE η οποία εντοπίζει τα χωροχρονικά γεγονότα.

ενέργεια του κάθε καρέ υπολογίζεται σαν τον μέσο όρο εντός ενός χρονικού παραθύρου το

οποίο περιλαμβάνει T διαδοχικά καρέ των οποίων η συνολική διάρκεια είναι ένα δευτερόλεπτο.

Με αυτό τον τρόπο, ενσωματώνουμε οπτικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε κοντινές

χρονικές στιγμές, με έναν παρόμοιο τρόπο με εκείνον που εφαρμόζεται στην ανθρώπινη

αντίληψη. Μια επιπρόσθετη χωρική Γκαουσιανή ομαλοποίηση μπορεί επίσης να εφαρμοστεί,

με στόχο να βρεθούν πιο συμπαγείς και πυκνές περιοχές του ενεργειακού όγκου.

3.3 Εκτίμηση χωροχρονικής οπτικής εμφάνειας

Με τη μέθοδο χωροχρονικής ανάλυσης που περιγράψαμε παραπάνω, παίρνουμε έξι ενεργεια-

κούς όγκους οι οποίοι περιγράφουν ποσοτικά διαφορετικές πτυχές της οπτικής εμφάνειας και

έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα σύνολο χωροχρονικών χαρακτηριστικών. Για να

παράξουμε ένα μοναδικό χωροχρονικό χάρτη εμφάνειας συνδυάζουμε τους παραπάνω όγκους

χρησιμοποιώντας διαφορετικά σχήματα σύμμειξης. Τα σχήματα αυτά μπορούν να κατηγοριο-

ποιηθούν είτε με βάση τη μέθοδο σύμμειξης που εφαρμόζεται είτε με βάση το συγκεκριμένο

υποσύνολο χαρακτηριστικών που επιλέγεται.

Για τη σύμμειξη έχουμε πειραματιστεί με τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις:

τον ελάχιστο min, τον μέγιστο max και τον μέσο όρο mean, οι οποίες αντιστοιχούν σε
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(βʹ) Χωροχρονικό Ερέθισμα Β

Σχήμα 3.5: Δύο συνθετικά χωροχρονικά ερεθίσματα μαζί με τους χάρτες εμφάνειας που

προκύπτουν από τρία ανταγωνιστικά state-of-the-art μοντέλα. Βλέπουμε, επίσης, και την

προτεινόμενη ενέργεια STDE η οποία εντοπίζει τα χωροχρονικά γεγονότα (Συνέχεια).

διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των διάφορων χαρακτηριστι-

κών. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση μεγίστου max ψάχνουμε για περιοχές του βίντεο με

υψηλή εμφάνεια (salient) σε τουλάχιστον έναν ενεργειακό χάρτη, η συνάρτηση ελαχίστου

min κρατάει σαν αξιοπρόσεκτα τα ογκοστοιχεία του βίντεο που έχουν υψηλές τιμές σε όλους

τους όγκους ενέργειας, ενώ ο μέσος όρος mean λειτουργεί με έναν ενδιάμεσο τρόπο. Στο

πρώτο βήμα, εφαρμόζουμε την επιλεγμένη συνάρτηση σύμμειξης στους δυναμικούς όγκους

(STDE φωτεινότητας και STDE χρώματος) και στατικούς όγκους (SDE φωτεινότητας,

SDE χρώματος, LE φωτεινότητας και LE χρώματος) ανεξάρτητα. ΄Επειτα, κανονικοποιούμε

και τους δύο όγκους που προκύπτουν στο εύρος [0, 1]. Στο τέλος, εφαρμόζουμε την ίδια

συνάρτηση σύμμειξης, που χρησιμοποιήσαμε και στο πρώτο βήμα, στους κανονικοποιημένους

στατικούς και δυναμικούς όγκους.

Επιλέξαμε πέντε υποσύνολα χαρακτηριστικών όπως ορίζονται από τους ενεργειακούς όγκους

που κρατάμε κάθε φορά: 1) STDE φωτεινότητας μόνο, 2) STDE φωτεινότητας και STDE

χρωματικής ροής, 3) STDE φωτεινότητας και LE χρώματος, 4) STDE φωτεινότητας και

χρωματικής ροής, SDE φωτεινότητας και χρωματικής ροής, 5) όλους τους έξι όγκους ε-

νέργειας. Το κίνητρο για αυτές τις επιλογές είναι το γεγονός ότι η STDE φωτεινότητας

περιγράφει καλύτερα την κίνηση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη χωροχρονική εμφάνεια,

ενώ η πληροφορία χρώματος μπορεί να ενσωματωθεί είτε δυναμικά (STDE) είτε στατικά
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(LE). Η χρήση και των έξι ενεργειών σημαίνει ότι και η φωτεινότητα και η ροή χρώμα-

τος ενσωματώνονται στον τελικό χάρτη εμφάνειας τόσο χωροχρονικά (STDE φωτεινότητας

και χρώματος) όσο και με έναν χωρικό ή χρονικά στατικό τρόπο (SDE φωτεινότητας και

χρώματος, βαθυπερατή ενέργεια φωτεινότητας και χρώματος LE).

Για την ποιοτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου χωροχρονικής ανάλυσης δη-

μιουργήσαμε μερικά απλά ερεθίσματα σε μορφή βίντεο, στα οποία ένα χρονικά μεταβαλλόμενο

γεγονός λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε άλλα χωρικά προεξέχοντα αντικείμενα. Στο Σχήμα 3.5

βλέπουμε δύο παραδείγματα τέτοιων χωροχρονικών ερεθισμάτων. Παρουσιάζουμε επίσης και

τους τους χάρτες εμφάνειας που προκύπτουν από τρία ανταγωνιστικά state-of-the-art μοντέλα

(AWS [72], GBVS [68], Hou et al. [87]) καθώς και την προτεινόμενη χωροχρονική κυρίαρ-

χη ενέργεια (STDE). Το γενικό στατικό φόντο (background) αποτελείται από μερικούς

πράσινους και μπλε κύκλους που βρίσκονται ανάμεσα σε μια πληθώρα κόκκινων κύκλων.

Στο χωροχρονικό ερέθισμα Α έχουμε συμπεριλάβει έναν κόκκινο κύκλο που αναβοσβήνει

ενώ το ερέθισμα Β περιλαμβάνει έναν κινούμενο γκρι κύκλο σε χαμηλή αντίθεση (contrast).

Παρατηρούμε ότι όλα τα χωρικά μοντέλα εμφάνειας ανιχνεύουν σαν προεξέχοντα αντικείμενα

μόνο τους πράσινους και μπλε κύκλους λόγω του γεγονότος ότι τα μοντέλα αυτά δεν περι-

έχουν καμία χρονική πληροφορία. Από την άλλη μεριά η προτεινόμενη προσέγγιση, η οποία

περιλαμβάνει τις STDE ενέργειες, μπορεί να εντοπίσει και τα χωρικά αλλά και τα δύο χρονικά

μεταβαλλόμενα γεγονότα εξαιτίας του πολυκλιμακωτού χρονικού φιλτραρίσματος.





Κεφάλαιο 4

Εκτίμηση της χωροχρονικής

προσοχής σε οφθαλμοκινητικά

δεδομένα

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράψαμε το προτεινόμενο μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης βίντεο το

οποίο είναι βασισμένο στην ανθρώπινη αντίληψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μοντε-

λοποίηση και εκτίμηση της οπτικής εμφάνειας. Η αξιολόγηση του μοντέλου χωροχρονικής

οπτικής εμφάνειας μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στον πρώτο, όπως έχου-

με ήδη περιγράψει, χρησιμοποιήθηκαν απλά χωροχρονικά ερεθίσματα στα οποία η μέθοδος

μας κατάφερε να ανιχνεύσει τα χρονικά μεταβαλλόμενα γεγονότα που τα στατικά μοντέλα

εμφάνειας δεν μπορούν να βρουν.

Η δεύτερη εφαρμογή είναι αυτή της πρόβλεψης των σημείων εστίασης του ανθρώπινου

βλέμματος κατά την παρακολούθηση ερεθισμάτων βίντεο χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό

χωροχρονικό χάρτη εμφάνειας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές βάσεις

με επισημείωση οφθαλμοκινητικών δεδομένων (eye tracking): η ευρέως χρησιμοποιούμενη

βάση CRCNS-ORIG [74] καθώς και η νέα βάση Eye-Tracking Movie Database (ETMD). Η

νέα αυτή βάση που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει μικρής διάρκειας αποσπάσματα από ταινίες του

Hollywood μαζί με οφθαλμοκινητικές καταγραφές (eye tracker data) από δέκα συμμετέχοντες.

Αρχικά, παρουσιάζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης και τα πειραματικά αποτελέσματα για

τη βάση CRCNS-ORIG, ενώ στη συνέχεια περιγράφουμε την νέα βάση ETMD που δημιουρ-

γήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα του μοντέλου μας πάνω σε αυτή. Σε γενικές γραμμές, το

προτεινόμενο μοντέλο για την εκτίμηση της χωροχρονικής εμφάνειας είναι πολύ υποσχόμενο

μια και καταφέρνει να έχει υψηλότερη απόδοση από πολλά άλλα ανταγωνιστικά (state-of-

the-art) μοντέλα εμφάνειας. Τέλος, παρουσιάζουμε και μια επέκταση του μοντέλου η οποία

χρησιμοποιεί αποτελέσματα ανίχνευσης προσώπου σαν υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά και

παράγει έναν μοναδικό 3Δ χάρτη εμφάνειας συνδυάζοντας χαμηλού και υψηλού επιπέδου

χαρακτηριστικά.

67
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Σχήμα 4.1: Χαρακτηριστικά καρέ από τους έξι όγκους ενέργειας που υπολογίζονται με τη

χρήση του προτεινόμενου μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για το βίντεο beverly01 της βάσης

CRCNS-ORIG. Τα δοκάρια της τσουλίθρας στα δεξιά ανιχνεύονται από τις ενέργειες STDE
φωτεινότητας και χρώματος, ενώ η κίτρινη τσουλίθρα ανιχνεύεται μόνο από τη βαθυπερατή

ενέργεια χρώματος.

4.1 Πειραματική αξιολόγηση στη βάση CRCNS-ORIG

Για την ποσοτική αξιολόγηση του προτεινόμενου μοντέλου εκτίμησης της οπτικής προσοχής

χρησιμοποιήσαμε την ευρέως διαδεδομένη βάση CRCNS-ORIG των Itti et al. [74], η οποία

περιλαμβάνει 50 μικρής διάρκειας έγχρωμα βίντεο (περίπου 25 λεπτά συνολική διάρκεια) με

επισημείωση οφαλμοκινητικών δεδομένων (eye-tracking). Το Σχήμα 4.1 δείχνει χαρακτη-

ριστικά καρέ από όλους τους έξι όγκους ενέργειας που υπολογίζονται με τη χρήση του

προτεινόμενου μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για το βίντεο beverly01 της βάσης CRCNS-

ORIG. Παρατηρούμε ότι τα δοκάρια της τσουλίθρας, τα οποία εισάγονται στα δεξιά της οθόνης

μετά από τη μετακίνηση της κάμερας, ανιχνεύονται από τις ενέργειες STDE φωτεινότητας και

χρώματος μιας και μπορούν να θεωρηθούν σαν χωροχρονικά μοτίβα υφής. Από την άλλη

μεριά η κίτρινη τσουλίθρα ανιχνεύεται μόνο από τη βαθυπερατή ενέργεια χρώματος επειδή,

παρόλο το γεγονός ότι κινείται, διατηρεί μια επίπεδη δομή ως προς το χωρικό πεδίο. ΄Ετσι

η περιοχή αυτή φιλτράρεται από τη χωρική συνιστώσα του 3Δ Gabor φίλτρου. Η ενέργεια

SDE φωτεινότητας, όπως μπορούμε επίσης να δούμε, μοντελοποιεί στατικά μοτίβα υφής ή

ακμές ενώ η βαθυπερατή ενέργεια φωτεινότητας ανιχνεύει περιοχές με υψηλή απόλυτη τιμή

φωτεινότητας σε σχέση με τη μέση τιμή της εντός ενός καρέ του βίντεο.

4.1.1 Μετρικές αξιολόγησης

΄Εχουμε προσπαθήσει να διατηρήσουμε το ίδιο πλαίσιο αξιολόγησης όπως στο [103]. Συ-

γκρίνουμε τα αποτελέσματά μας σύμφωνα με τις παρακάτω τρεις μετρικές αξιλόγησης, όπως

αυτές περιγράφονται στο [103]: Correlation Coefficient, Normalized Scanpath Saliency, Area
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Under Curve. Παρόλο τον χωροχρονικό χαρακτήρα της μεθόδου μας, οι τρεις αυτές μετρικές

υπολογίζονται σε κάθε καρέ του βίντεο ξεχωριστά.

1) Correlation Coefficient (CC): Εκφράζει τη συσχέτιση μεταξύ του χάρτη εμφάνειας

που παράγει το μοντέλο και του χάρτη που προκύπτει κεντράροντας μια 2Δ Γκαουσιανή στο

σημείο εστίασης του βλέμματος κάθε συμμετέχοντα.

2) Normalized Scanpath Saliency (NSS): Υπολογίζεται πάνω στον χάρτη εμφάνειας του

μοντέλου, κανονικοποιημένου με μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία τυπική απόκλιση, και

εκφράζει πόσες φορές πάνω από τη μέση τιμή του συνολικού χάρτη είναι η τιμή εμφάνειας

που δίνει το μοντέλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο εστίασης. Για τον υπολογισμό της NSS

μετρικής αφαιρούμε από το χάρτη εμφάνειας τη μέση τιμή του και έπειτα διαιρούμε με την

τυπική απόκλισή του. ΄Επειτα, οι τιμές αυτού του κανονικοποιημένου χάρτη εμφάνειας στο

κάθε σημείο εστίασης για κάθε συμμετέχοντα αποτελούν τις τιμές της NSS. Σαν την τελική

τιμή της NSS μετρικής παίρνουμε το μέσο όρο σε όλα τα σημεία εστίασης των συμμετεχόντων,

ενώ μια αρνητική τιμή NSS δείχνει ότι το μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει τις περιοχές υψηλής

εμφάνειας καλύτερα από την τυχαία επιλογή.

3) Area Under Curve (AUC): Ορίζεται σαν την περιοχή κάτω από τη καμπύλη Receiver

Operating Characteristic (ROC) [203]. Στην αξιολόγηση μας θεωρήσαμε την εμφάνεια

(saliency) σαν ένα δυαδικό πρόβλημα ταξινόμησης, στο οποίο οι περιοχές υψηλής εμφάνειας

συμπεριλαμβάνονται στη θετική κλάση ενώ τα pixels που έχουν χαμηλή εμφάνεια συνθέτουν

το αρνητικό σύνολο. Οι τιμές εμφάνειας που δίνει το μοντέλο αποτελούν τα μοναδικά χα-

ρακτηριστικά. ΄Επειτα από την εφαρμογή κατωφλιοποίησης σε αυτές τις τιμές παίρνουμε μια

ROC καμπύλη και ακολούθως την AUC μετρική. Αντί να επιλέγουμε τα αρνητικά σημεία

ομοιόμορφα από ένα καρέ του βίντεο χρησιμοποιούμε την Shuffled AUC μετρική [77], η

οποία παρουσιάζεται πιο εύρωστη απέναντι στο φαινόμενο της συσσώρευσης των σημείων

εστίασης του βλέμματος στις κεντρικές περιοχές της εικόνας (center-bias). Σύμφωνα με τη

shuffled AUC, επιλέγουμε τα αρνητικά σημεία από την ένωση όλων των σημείων εστιάσεων

των συμμετεχόντων σε όλο το βίντεο εκτός από το καρέ εκείνο για το οποίο υπολογίζεται το

AUC.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω μετρικές αξιολόγησης ο ανα-

γνώστης μπορεί να ανατρέξει στα άρθρα [103, 26].

4.1.2 Πειραματικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα για τις διαφορετικές συναρτήσεις σύμμειξης και τα διαφορετικά υποσύνολα

χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας τόσο τις αρχικές (raw) όσο και τις TMA ενέργειες πα-

ρουσιάζονται στους πίνακες 4.1, 4.2. Παρατηρούμε ότι οι raw ενέργειες αποδίδουν γενικά

καλύτερα από τις TMA. Η μείξη χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δίνει

την υψηλότερη τιμή για την AUC μετρική, ενώ μείγματα που περιλαμβάνουν την ενέργεια

STDE φωτεινότητας και τη βαθυπερατή ενέργεια χρώματος εμφανίζουν μεγάλες τιμές ως

προς τις μετρικές CC και NSS. Τα σχήματα σύμμειξης που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση

του μέσου όρου (mean) έχουν καλύτερη απόδοση και επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές για τη
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Μετρική Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Αξιολόγησης (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Συνάρτηση Σύμμειξης Συνάρτηση Σύμμειξης Συνάρτηση Σύμμειξης

Χαρακτηριστικά MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN

Τύπος Ενέργειας Υποσύνολα Χαρακτηριστικών

Raw Lum.STDE 0.103 - - 0.895 - - 0.570 - -

Raw Lum.STDE/Col.STDE 0.097 0.092 0.091 0.840 0.801 0.789 0.572 0.571 0.561

Raw Lum.STDE/Col.Low 0.101 0.084 0.108 0.885 0.731 0.935 0.569 0.557 0.565

Raw STDE/SDE 0.077 0.062 0.073 0.664 0.536 0.627 0.572 0.561 0.554

Raw All 6 Energies 0.094 0.058 0.085 0.808 0.501 0.735 0.571 0.541 0.558

TMA Lum.STDE 0.103 - - 0.894 - - 0.567 - -

TMA Lum.STDE/Col.STDE 0.096 0.093 0.088 0.828 0.799 0.762 0.568 0.567 0.556

TMA Lum.STDE/Col.Low 0.105 0.088 0.107 0.905 0.762 0.920 0.566 0.556 0.560

TMA STDE/SDE 0.078 0.065 0.068 0.670 0.561 0.585 0.568 0.559 0.549

TMA All 6 Energies 0.095 0.063 0.080 0.813 0.537 0.685 0.567 0.544 0.553

Πίνακας 4.1: Μετρικές αξιολόγησης για τη βάση CRCNS-ORIG χρησιμοποιώντας τον LAB
χώρο χρώματος.

Μετρική Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Αξιολόγησης (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Συνάρτηση Σύμμειξης Συνάρτηση Σύμμειξης Συνάρτηση Σύμμειξης

Χαρακτηριστικά MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN

Τύπος Ενέργειας Υποσύνολα Χαρακτηριστικών

Raw Lum.STDE 0.112 - - 0.970 - - 0.578 - -

Raw Lum.STDE/Col.STDE 0.119 0.112 0.118 1.037 0.971 1.026 0.594 0.591 0.585

Raw Lum.STDE/Col.Low 0.120 0.102 0.126 1.044 0.888 1.096 0.588 0.582 0.572

Raw STDE/SDE 0.098 0.083 0.096 0.850 0.717 0.829 0.598 0.583 0.576

Raw All 6 Energies 0.117 0.081 0.114 1.006 0.699 0.989 0.601 0.575 0.580

TMA Lum.STDE 0.111 - - 0.955 - - 0.574 - -

TMA Lum.STDE/Col.STDE 0.118 0.111 0.117 1.024 0.958 1.011 0.590 0.586 0.582

TMA Lum.STDE/Col.Low 0.122 0.105 0.126 1.059 0.909 1.089 0.586 0.581 0.567

TMA STDE/SDE 0.100 0.087 0.092 0.861 0.748 0.788 0.594 0.580 0.570

TMA All 6 Energies 0.119 0.086 0.109 1.020 0.737 0.941 0.598 0.578 0.574

Πίνακας 4.2: Μετρικές αξιολόγησης για τη βάση CRCNS-ORIG χρησιμοποιώντας τον PCA
μετασχηματισμένο χώρο χρώματος.

shuffled AUC μετρική. Από την άλλη μεριά, το σχήμα σύμμειξης που βασίζεται στη συνάρτηση

ελαχίστου (min) για το μείγμα της ενέργειας STDE φωτεινότητας και της βαθυπερατής

ενέργειας χρώματος δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα για τις μετρικές CC και NSS.

Επιπρόσθετα, τα σχήματα σύμμειξης που εμπεριέχουν μόνο τους δυναμικούς όγκους STDE

μπορούν να πετύχουν μια αρκετά καλη απόδοση, εν μέρει επειδή κατά την παρακολούθηση ενός

βίντεο η χρονική πληροφορία έχει σημαντικά μεγαλύτερη επιρροή στην ανθρώπινη προσοχή

από ότι οι στατικές συνιστώσες. Επίσης, βλέπουμε ότι η χρήση του μετασχηματισμένου

με εφαρμογή PCA χώρου χρώματος έδωσε καλύτερα αποτελέσματα από τον LAB χώρο

χρώματος. Παρόλο του γεγονότος ότι ο LAB χώρος χρώματος είναι εμπνευσμένος από την

ανθρώπινη αντίληψη, η εφαρμογή PCA δίνει ασυσχέτιστες ροές πληροφορίας προσαρμοσμένες

στο περιεχόμενο της κάθε εικόνας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις από την επιστήμη της

φυσιολογίας ότι πολλές διεργασίες στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι επίσης στενά συνδεδεμένες

από την αποσυσχέτιση του εισερχόμενου ερεθίσματος.

Στον Πίνακα 4.3 βλέπουμε τα αποτελέσματα μετά τη χρήση διαφορετικών συναρτήσεων

κατά την ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας (dominant energy analysis). Πιο συγκεκριμένα,

κρατήσαμε τις N = 4, 6 πιο κυρίαρχους ενεργειακούς όγκους και έπειτα εφαρμόζουμε τρεις

διαφορετικές συναρτήσεις: mean, max, min. ΄Εχουμε επίσης χρησιμοποιήσει το καλύτερο

σχήμα σύμμειξης: mean σαν συνάρτηση σύμμειξης, όλες τις έξι ενέργειες σαν υποσύνολο
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Μετρική Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Αξιολόγησης (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Εφαρμοζόμενη Συνάρτηση Εφαρμοζόμενη Συνάρτηση Εφαρμοζόμενη Συνάρτηση

Πλήθος από Κυρίαρχες Ενέργειες (N) MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN

N=4 0.118 0.117 0.121 1.022 1.006 1.040 0.604 0.601 0.605

N=6 0.119 0.117 0.122 1.029 1.006 1.053 0.604 0.601 0.607

Πίνακας 4.3: Μετρικές αξιολόγησης για τη βάση CRCNS-ORIG. Για τη σύγκριση έχουμε

συμπεριλάβει τα ακόλουθα: τρεις διαφορετικές συναρτήσεις (mean,max,min) εφαρμοσμένες
στους N = 4, 6 πιο κυρίαρχους ενεργειακούς όγκους, PCA χώρο χρώματος, mean σαν

συνάρτηση σύμμειξης, όλες τις έξι ενέργειες σαν υποσύνολο χαρακτηριστικών και raw
ενέργειες.

΄Ονομα Μεθόδου/Αναφορά Χωρική ή Εκμάθηση Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Χωροχρονική (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Προτεινόμενη Μέθοδος Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.122 1.053 0.607

Προτεινόμενη Μέθοδος + AWS Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.128 1.110 0.621

AIM: Bruce and Tsotos [79] Χωρική ΝΑΙ 0.106 0.900 0.598

AWS: Diaz et al. [72] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.108 0.936 0.608

GBVS: Harel et al. [68] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.169 1.454 0.574

GBVS: Harel et al. [68] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.173 1.504 0.590

Hou and Zhang [87] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.108 0.930 0.603

Itti et al. 1 [3, 68] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.122 1.039 0.565

Itti et al. 1 [65, 68] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.131 1.123 0.582

Itti et al. 2 [3, 27] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.056 0.525 0.527

Itti et al. 2 [65, 27] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.084 0.795 0.547

Judd et al. [96] Χωρική ΝΑΙ 0.165 1.401 0.565

PQFT: Guo et al. [92, 89] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.118 1.059 0.590

SDSR: Seo and Milanfar [85] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.104 0.904 0.584

SUN: Zhang et al. [77] Χωρική ΝΑΙ 0.075 0.633 0.573

Torralba [73] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.091 0.779 0.585

Gaussian Blob [103] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.152 1.268 0.500

Πίνακας 4.4: Σύγκριση με τις state-of-the-art μεθόδους στη βάση CRCNS-ORIG. Στην

προτεινόμενη μέθοδο έχουμε συμπεριλάβει: ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας με χρήση της min
συνάρτησης, PCA χώρο χρώματος, mean σαν συνάρτηση σύμμειξης, όλες τις έξι ενέργειες

σαν υποσύνολο χαρακτηριστικών και raw ενέργειες.

χαρακτηριστικών και raw ενέργειες. Παρατηρούμε ότι έχουμε βελτίωση σε όλες τις μετρικές

αξιολόγησης για τις συναρτήσεις mean και min. Τα αποτελέσματα για τη συνάρτηση max είναι

εξ ορισμού τα ίδια ανεξάρτητα από το πλήθος των κυρίαρχων ενεργειών. Επομένως, παίρνοντας

την ελάχιστη (ή το μέσο όρο) ανάμεσα στιςN περισσότερο κυρίαρχες ενέργειες επιτυγχάνουμε

να κάνουμε την μέθοδο πιο εύρωστη στο θόρυβο και σε υπολογιστικά σφάλματα από ότι

η κλασική ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας αλλά από την άλλη αυτό απαιτεί περισσότερους

υπολογιστικούς πόρους. Επιπλέον, η χρήση των N = 6 ενεργειακών όγκων φαίνεται να

επιτυγχάνει μια επιπρόσθετη αύξηση στα αποτελέσματα στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί

η συνάρτηση min.

Για να συγκρίνουμε την προτεινόμενη μέθοδο με άλλες μεθόδους έχουμε αξιολογήσει

15 state-of-the-art μεθόδους με δημόσια διαθέσιμο κώδικα υλοποίησης. Στις συγκρίσεις

μας έχουμε συμπεριλάβει τρία χωροχρονικά μοντέλα που σχετίζονται με τις τρεις βασικές

προσεγγίσεις για το πρόβλημα της οπτικής εμφάνειας: 1) γνωσιακά εμπνευσμένα (cognitive

inspired) [65, 68], 2) μοντέλα βασισμένα σε ένα στατιστικό πλαίσιο ανάλυσης (statistical

framework) [85] και 3) μοντέλα ανάλυσης στο πεδίο της συχνότητας frequency domain

analysis [92, 89]. Τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4 μαζί με την έκδοση



72 Κεφάλαιο 4. Εκτίμηση της χωροχρονικής προσοχής σε οφθαλμοκινητικά δεδομένα

της προτεινόμενης μεθόδου που περιλαμβάνει: ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας με χρήση της min

συνάρτησης, PCA προσέγγιση για τη ροή χρώματος, mean σαν συνάρτηση σύμμειξης, όλες

τις έξι ενέργειες σαν υποσύνολο χαρακτηριστικών, raw ενέργειες και μία Γκαουσιανή χωρική

ομαλοποίηση. Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει μια

Γκαουσιανή συνάρτηση (Gaussian blob) κεντραρισμένη στο κέντρο της εικόνας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η προτεινόμενη μέθοδος οπτικής ανάλυσης

ξεπερνά τα άλλα μοντέλα εκτίμησης της εμφάνειας. Μερικά από αυτά είναι γνωσιακά εμπνευ-

σμένα [3, 27] ή χρησιμοποιούν εναλλακτικές ιδέες για την οπτική εμφάνεια, όπως μετρικές από

τη θεωρία της πληροφορίας [73, 79, 77], ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών (Independent

Component Analysis - ICA) με προϋπολογισμένα στοιχεία βάσης χρησιμοποιώντας βάσεις

από φυσικές εικόνες [79, 77] και εκτίμηση της εμφάνειας στο πεδίο της συχνότητας [87],

αλλά δεν επεξεργάζονται το βίντεο στη χρονική διεύθυνση μιας και είναι αρχικά σχεδιασμένα

για στατικές εικόνες. Η προτεινόμενη μέθοδος ξεπερνά επίσης και τα τρία state-of-the-

art χωροχρονικά μοντέλα που περιλαμβάνουν το κανάλι της χρονικής πληροφορίας αλλά η

εκτίμηση της κίνησης γίνεται υπολογίζοντας διαφορές μεταξύ 2Δ χαρτών προσανατολισμού

σε συνεχόμενα καρέ [65, 68] ή χρησιμοποιούν ένα μικρό αριθμό (π.χ. 2-3) από καρέ, αντί να

εφαρμόσουν χωροχρονικό φιλτράρισμα σε διαφορετικές κλίμακες και κατευθύνσεις όπως στην

προτεινόμενη προσέγγιση.

Σχετικά με τη μετρική shuffled AUC, η οποία είναι εύρωστη ως προς το φαινόμενο του

center-bias, η μέθοδος μας αποδίδει το ίδιο καλά με τη μέθοδο AWS. Από την άλλη μεριά,

η προτεινόμενη μέθοδος ξεπερνά την AWS ως προς τις μετρικές CC και NSS. Η μέθοδος

AWS χρησιμοποιεί χωρικά λογαριθμικά Gabor φίλτρα και αποσυσχετίζει τις πολυκλιμακωτές

αποκρίσεις των φίλτρων εφαρμόζοντας PCA ανάλυση για να πάρει τον τελικό χάρτη εμφάνειας.

Στη μέθοδό μας χρησιμοποιούμε απλούστερες ιδέες όπως ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας και

διαχωρίσιμα Gabor φίλτρα και επεξεργαζόμαστε τον όγκο του βίντεο ταυτόχρονα και στις

τρεις διαστάσεις (χωρικές και χρονική). Ο συνδυασμός της μεθόδου μας με τη στατική AWS

μέθοδο δίνει μια σημαντική βελτίωση στην AUC μετρική.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές από τις μεθόδους που αξιολογήθηκαν έχουν σχε-

διαστεί και χρησιμοποιηθεί για στατικές εικόνες. ΄Ετσι η εφαρμογή τους στο κάθε καρέ

μιας ακολουθίας βίντεο γίνεται μια χρονοβόρα διαδικασίας στις περισσότερες περιπτώσεις

(π.χ. [96]). Η προτεινόμενη μέθοδος έχει σχεδιαστεί για βίντεο και είναι καθαρά ανοδική

(bottom up), μιας και είναι βασισμένη σε χωροχρονικά χαρακτηριστικά εμπνευσμένα από

την ανθρώπινη αντίληψη, και χρησιμοποιεί απλές και γρήγορες τεχνικές σύμμειξης αντί για

μηχανική μάθηση ή άλλες πιο προχωρημένες και σύνθετες μεθόδους για την ενσωμάτωση

χαρακτηριστικών. Τέλος, αναφέρουμε ότι οι μετρικές αξιολόγησης, που υιοθετήσαμε και

χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία, έχουν σχεδιαστεί για στατικές εικόνες ενώ η

αξιολόγηση της οπτικής εμφάνειας σε ένα βίντεο καρέ προς καρέ δεν είναι πάντοτε η καλύτερη

επιλογή.
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(αʹ) CHI Clip 1 (βʹ) CHI Clip 2 (γʹ) CRA Clip 1 (δʹ) CRA Clip 2

(εʹ) DEP Clip 1 (ϛʹ) DEP Clip 2 (ζʹ) FNE Clip 1 (ηʹ) FNE Clip 2

(θʹ) GLA Clip 1 (ιʹ) GLA Clip 2 (ιαʹ) LOR Clip 1 (ιβʹ) LOR Clip 2

Σχήμα 4.2: Παραδείγματα των σημείων εστίασης του βλέμματος για το καρέ με αριθμό 500 για

κάθε ένα από τα 12 αποσπάσματα ταινιών. Με πράσινο + παρουσιάζονται τα σημεία εστίασης

για την έγχρωμη έκδοση του κάθε clip, ενώ με κόκκινο ∗ είναι τα σημεία για την ασπρόμαυρη

έκδοση.

4.2 Eye-Tracking Movie Database (ETMD)

Σε μια γενικότερη προσπάθεια να προσεγγίσουμε και άλλα προβλήματα της ανάλυσης και

κατανόησης βίντεο, όπως το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων από ταινίες, θα ήταν

χρήσιμο να αξιολογήσουμε το προτεινόμενο μοντέλο της οπτικής εμφάνειας σε μια βάση που να

περιέχει μεγαλύτερης διάρκειας και πιο σύνθετα βίντεο clips. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε

μια νέα βάση η οποία αποτελείται από αποσπάσματα ταινιών του Hollywood τα οποία έχουν

εμπλουτιστεί με επισημείωση οφθαλμοκινητικών δεδομένων (eye tracking): την Eye-Tracking

Movie Database (ETMD).

Για τη δημιουργία της βάσης, επιλέξαμε δύο μικρής διάρκειας βίντεο clips (περίπου 3-3.5

λεπτά) από κάθε μία από τις παρακάτω ταινίες οι οποίες έχουν κερδίσει ΄Οσκαρ καλύτερης

ταινίας και ανήκουν σε διαφορετικά είδη: “Chicago”, “Crash”, “The Departed”, “Finding

Nemo”, “Gladiator”, “Lord of the Rings - The return of the King”. Προσπαθήσαμε

να συμπεριλάβουμε τόσο σκηνές με έντονη κίνηση και δράση όσο και σκηνές διαλόγων.

Τα επιλεγμένα clips επισημειώθηκαν με οφθαλμοκινητικά δεδομένα (eye tracking) από δέκα

διαφορετικούς συμμετέχοντες (δεδομένα επισημείωσης από τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους

έχουν συλλεχθεί για το κάθε clip). Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να παρακολουθήσουν

τα επιλεγμένα αποσπάσματα σε ανάλυση πλήρους οθόνης τόσο σε ασπρόμαυρη όσο και σε
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(αʹ) CHI Clip 1 (βʹ) CHI Clip 2 (γʹ) CRA Clip 1 (δʹ) CRA Clip 2

(εʹ) DEP Clip 1 (ϛʹ) DEP Clip 2 (ζʹ) FNE Clip 1 (ηʹ) FNE Clip 2

(θʹ) GLA Clip 1 (ιʹ) GLA Clip 2 (ιαʹ) LOR Clip 1 (ιβʹ) LOR Clip 2

Σχήμα 4.3: Κατανομή των οφθαλμοκινητικών δεδομένων για όλα τα καρέ του κάθε βίντεο

της βάσης ETMD. Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα σημεία συσσωρεύονται στο κέντρο

της εικόνας το οποία δείχνει ότι αποσπάσματα από ταινίες εμφανίζουν σε μεγάλο βαθμό το

φαινόμενο του center-bias.

έγχρωμη έκδοση, ενώ μια συσκευή καταγραφής οφθαλμοκινητικών δεδομένων (eye tracker)

κατέγραφε τα σημεία εστίασης του βλέμματος πάνω στην οθόνη.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό eye tracking σύστημα TM3 που κατασκευ-

άζεται από την EyeTechDS. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μια κάμερα υπέρυθρου φωτός

και παρέχει σε πραγματικό χρόνο μια συνεχή εκτίμηση του βλέμματος, όπως ορίζεται από τα

σημεία εστίασης πάνω στην οθόνη. Ο ρυθμός καταγραφής του συστήματος επιλέχθηκε να είναι

συγχρονισμένος με τον ρυθμό των βίντεο έτσι ώστε να έχουμε ένα ζεύγος σημείων εστίασης

για κάθε καρέ. Για το πρόβλημα της οπτικής εμφάνειας παρέχεται ένας σταθμισμένος μέσος

όρος μεταξύ των δύο εστιάσεων, ο οποίος ορίζεται είτε από το μέσο όρο, στις περιπτώσεις

όπου και τα δύο μάτια έχουν εντοπιστεί από τη συσκευή καταγραφής, είτε μόνο από σημείο

εστίασης του ματιού εκείνου που έχει εντοπιστεί. Στην περίπτωση που δεν έχει ανιχνευτεί

κανένα από τα δύο μάτια ή τα σημεία εστίασης βρίσκονται εκτός των ορίων της εικόνας, τότε

οι εστιάσεις παίρνουν μηδενική τιμή. Το σύστημα καταγραφής μας παρέχει επίσης κάποιες

επιπλέον μετρήσεις, όπως οι θέσεις της κόρης του ματιού και του glint και η διάμετρος της

κόρης.

Το Σχήμα 4.2 βλέπουμε παραδείγματα των σημείων εστίασης του βλέμματος για το καρέ με

αριθμό 500 για κάθε ένα από τα 12 αποσπάσματα ταινιών. Παρατηρούμε ότι στις περισσότερες

περιπτώσεις τα σημεία εστίασης όλων των συμμετεχόντων βρίσκονται σχετικά κοντά το ένα
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΄Ονομα Αριθμός Διάρκεια Αριθμός Αριθμός έγκυρων Μέση Συσχέτιση Μέση Συσχέτιση μεταξύ

Video Clip καρέ (λεπτά) συμμετεχόντων εστιάσεων ανά καρέ μεταξύ συμμετεχόντων έγχρωμης και ασπρόμαυρης

έκδοσης

CHI Clip 1 5075 03:22 10 9.50 0.506 0.495

CHI Clip 2 5241 03:29 9 8.63 0.430 0.484

CRA Clip 1 5221 03:28 10 9.47 0.335 0.310

CRA Clip 2 5079 03:23 9 8.47 0.406 0.467

DEP Clip 1 4828 03:13 10 9.45 0.520 0.548

DEP Clip 2 5495 03:39 9 8.25 0.473 0.534

FNE Clip 1 5069 03:22 9 8.45 0.372 0.371

FNE Clip 2 5083 03:23 8 7.50 0.292 0.294

GLA Clip 1 5290 03:31 9 8.18 0.423 0.407

GLA Clip 2 4995 03:19 8 7.61 0.354 0.443

LOR Clip 1 5116 03:24 9 8.38 0.452 0.431

LOR Clip 2 5152 03:26 8 7.56 0.294 0.283

Πίνακας 4.5: Στατιστικά στοιχεία για την νέα βάση Eye Tracking Movie Database (ETMD).

στο άλλο. Επίσης, οι εστιάσεις για την ασπρόμαυρη έκδοση του κάθε clip έχουν υψηλή

συσχέτιση με τα σημεία εστίασης πάνω στην έγχρωμη εκδοχή. Το Σχήμα 4.3 απεικονίζεται

η κατανομή των οφθαλμοκινητικών δεδομένων για όλα τα καρέ του κάθε βίντεο της βάσης

ETMD. Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα σημεία συσσωρεύονται στο κέντρο της εικόνας το

οποία δείχνει ότι αποσπάσματα από ταινίες εμφανίζουν σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο του

center-bias.

Αναλύοντας τα οφθαλμοκινητικά δεδομένα παρουσιάζουμε στον Πίνακα 4.5 χρήσιμα στα-

τιστικά στοιχεία σχετικά για τη νέα βάση, όπως ο αριθμός των καρέ, η συνολική διάρκεια και

το πλήθος των έγκυρων σημείων εστίασης για κάθε καρέ, και βρίσκουμε συσχετίσεις μεταξύ

των διαφόρων χρηστών αλλά και μεταξύ της έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκδοχής του κάθε

clip. Παρατηρούμε ότι οι εστιάσεις του βλέμματος είναι γενικά συσχετισμένες τόσο μεταξύ

των διαφορετικών χρηστών όσο και μεταξύ της έκδοσης του clip (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Παρόλα αυτά, σε κάποιες ταινίες, όπως το CHI, τα οφθαλμοκινητικά δεδομένα είναι ισχυρά

συσχετισμένα ενώ σε άλλα αποσπάσματα (FNE Clip 2, LOR Clip 2) έχουν χαμηλότερες τιμές

συσχέτισης.

4.3 Πειραματική αξιολόγηση στη βάση ETMD

Εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε το υπολογιστικό μας μοντέλο στη καινούργια αυτή βάση ακο-

λουθώντας την ίδια διαδικασία όπως και στη βάση CRCNS-ORIG. Στο Σχήμα 3.4 βλέπουμε

χαρακτηριστικά καρέ από τις έξι ενέργειες του μοντέλου μας υπολογισμένες για το βίντεο

Lord of the Rings (Clip 1) της νέας βάσης Eye-Tracking Movie Database (ETMD) που

δημιουργήσαμε. Το άλογο που καλπάζει ανιχνεύεται τέλεια μόνο από την ενέργεια STDE

φωτεινότητας, μιας και χρωματική του πληροφορία είναι ασήμαντη. Οι ενέργειες SDE φωτει-

νότητας και χρώματος καθώς και βαθυπερατές ενέργειες μοντελοποιούν στατικά αντικείμενα

ή περιοχές στην ακολουθία του βίντεο, όπως ο βράχος κάτω-αριστερά και τα σύννεφα στον

ουρανό.

Τα αποτελέσματα για τα διαφορετικά σχήματα σύμμειξης χρησιμοποιώντας τον μετασχημα-

τισμένο με χρήση PCA χώρο χρώματος και τόσο τις raw όσο και τις TMA ενέργειες φαίνονται
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Μετρική Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Αξιολόγησης (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Συνάρτηση Σύμμειξης Συνάρτηση Σύμμειξης Συνάρτηση Σύμμειξης

Χαρακτηριστικά MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN

Τύπος Ενέργειας Υποσύνολα Χαρακτηριστικών

Raw Lum.STDE (Grayscale Annot.) 0.113 - - 0.786 - - 0.603 - -

Raw Lum.STDE (Color Annot.) 0.114 - - 0.794 - - 0.601 - -

Raw Lum.STDE/Col.STDE 0.121 0.111 0.127 0.837 0.765 0.886 0.618 0.610 0.615

Raw Lum.STDE/Col.Low 0.145 0.127 0.149 1.016 0.892 1.032 0.630 0.613 0.616

Raw STDE/SDE 0.110 0.093 0.115 0.761 0.640 0.797 0.620 0.604 0.608

Raw All 6 Energies 0.128 0.097 0.135 0.886 0.672 0.931 0.629 0.606 0.616

TMA Lum.STDE (Grayscale Annot.) 0.120 - - 0.827 - - 0.611 - -

TMA Lum.STDE (Color Annot.) 0.120 - - 0.835 - - 0.609 - -

TMA Lum.STDE/Col.STDE 0.130 0.119 0.136 0.897 0.820 0.944 0.629 0.620 0.627

TMA Lum.STDE/Col.Low 0.156 0.135 0.162 1.083 0.944 1.124 0.643 0.625 0.629

TMA STDE/SDE 0.119 0.101 0.120 0.816 0.695 0.828 0.630 0.613 0.616

TMA All 6 Energies 0.138 0.106 0.142 0951 0.732 0.977 0.641 0.616 0.625

Πίνακας 4.6: Μετρικές αξιολόγησης για τη βάση Eye-Tracking Movie Database (ETMD)
χρησιμοποιώντας τον PCA μετασχηματισμένο χώρο χρώματος. Η αξιολόγηση της STDE
ενέργειας φωτεινότητας έγινε χρησιμοποιώντας την επισημείωση οφθαλμοκινητικών δεδομένων

τόσο για την ασπρόμαυρη όσο και για την έγχρωμη εκδοχή του κάθε βίντεο.

στον Πίνακα 4.6. Εδώ, έχουμε κρατήσει την ελάχιστη τιμή από τους N = 6 πιο κυρίαρχους

χωροχρονικούς ενεργειακούς όγκους. Υπάρχει, επίσης ένα επιπρόσθετο υποσύνολο χαρακτη-

ριστικών: η ενέργεια STDE με αξιολόγηση στις ασπρόμαυρες επισημειωμένες εκδόσεις των

clips. Ο σκοπός σε αυτή την προσθήκη είναι να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη μέθοδο

χωρίς την επίδραση της ροής χρώματος.

Παρατηρούμε ότι σύμφωνα και με τις τρεις μετρικές οι TMA ενέργειες αποδίδουν σημα-

ντικά καλύτερα από τις raw σε αυτή την καινούργια βάση. Με τον τρόπο αυτό οι ενέργειες

που προκύπτουν είναι πιο ομαλές και έτσι τα προεξέχοντα γεγονότα που εμπεριέχονται στις

ταινίες μπορούν να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης, βλέπουμε ότι υποσύνολο

χαρακτηριστικών που περιέχει την STDE ενέργεια φωτεινότητας και τη βαθυπερατή ενέργεια

χρώματος έχει γενικά την καλύτερη απόδοση και ότι η συνάρτηση σύμμειξης mean αποδίδει

αρκετά καλύτερα από τα άλλα σχήματα. Τα παραπάνω αποτελέσματα, σχετικά με τις TMA

ενέργειες και το καλύτερο σχήμα χαρακτηριστικών και συνάρτηση σύμμειξης, είναι διαφορετικά

από εκείνα που είχαμε λάβει για τη βάση CRCNS-ORIG, στην οποία το μείγμα με τις έξι

ενέργειες και η raw μορφή ενεργειών είχαν δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό

μπορεί να εξηγηθεί αν θεωρήσουμε ότι ένα αντικείμενο με υψηλή κίνηση και χρωματική ένταση

μπορεί να προσελκύσει την ανθρώπινη προσοχή σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα στατικά μέρη

μιας σκηνής.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την ασπρόμαυρη και έγχρωμη έκδοση της επισημείωσης, πα-

ρατηρούμε ότι οι ενεργειακοί όγκοι που βασίζονται στο χρώμα μπορούν να βελτιώσουν την

απόδοση σε σχέση με τη χρήση μόνο της ενέργειας STDE φωτεινότητας και επιβεβαιώνει

την ανάγκη για ενσωμάτωση της χρωματικής πληροφορίας σε ένα μοντέλο οπτικής εμφάνειας.

΄Ετσι, βλέπουμε ότι η STDE φωτεινότητας είναι επαρκής για την ασπρόμαυρη έκδοση της

επισημείωσης, ενώ η διαθεσιμότητα της μοντελοποίησης του χρώματος προσδίδει ξεκάθαρα

επιπρόσθετη χρήσιμη πληροφορία για την περίπτωση της έγχρωμης επισημείωσης. Αυτό

μπορεί να εξηγηθεί από γεγονός ότι παρά την εμφανή συσχέτιση μεταξύ των σημείων εστίασης
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΄Ονομα Μεθόδου/Αναφορά Χωρική ή Εκμάθηση Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Χωροχρονική (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Προτεινόμενη Μέθοδος Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.156 1.083 0.643

AIM: Bruce and Tsotos [79] Χωρική ΝΑΙ 0.138 0.919 0.610

AWS: Diaz et al. [72] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.113 0.788 0.631

GBVS: Harel et al. [68] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.213 1.435 0.598

GBVS: Harel et al. [68] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.202 1.371 0.607

Hou et al. [87] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.091 0.635 0.599

Itti et al. 1 [3, 68] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.166 1.093 0.549

Itti et al. 1 [65, 68] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.171 1.140 0.573

Itti et al. 2 [3, 27] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.058 0.429 0.542

Itti et al. 2 [65, 27] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.070 0.526 0.556

Judd et al. [96] Χωρική ΝΑΙ 0.222 1.481 0.602

PQFT: Guo et al. [92, 89] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.095 0.688 0.558

SDSR: Seo and Milanfar [85] Χωροχρονική ΄ΟΧΙ 0.084 0.587 0.574

SUN: Zhang et al. [77] Χωρική ΝΑΙ 0.095 0.656 0.599

Torralba [73] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.107 0.736 0.612

Gaussian Blob [103] Χωρική ΄ΟΧΙ 0.239 1.569 0.500

Πίνακας 4.7: Σύγκριση με τις state-of-the-art μεθόδους στη βάση ETMD. Στην προτεινόμενη

μέθοδο έχουμε συμπεριλάβει: ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας με χρήση της min συνάρτησης,

PCA χώρο χρώματος, mean σαν συνάρτηση σύμμειξης, STDE ενέργεια φωτεινότητας και

βαθυπερατή ενέργεια χρώματος σαν υποσύνολο χαρακτηριστικών και TMA ενέργειες.

για τις δύο εκδοχές (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του κάθε clip, σε πολλές περιπτώσεις οι συμ-

μετέχοντες εστιάζουν σε διαφορετικές περιοχές του βίντεο όταν η πληροφορία του χρώματος

είναι διαθέσιμη. Επίσης, σημειώνουμε ότι η ETMD είναι μια αρκετά απαιτητική βάση εξαιτίας

της παρουσίας πολλών αλλαγών στις λήψεις της κάμερας και των διαφορετικών σκηνών στις

ταινίες του Hollywood. Τέλος, οι ταινίες έχουν έντονο το φαινόμενο του face-bias, το οποίο

σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ο θεατής εστιάζει ως επί το πλείστον στα πρόσωπα

των ηθοποιών.

Για τη σύγκριση της απόδοσης της μεθόδου μας με τα άλλα state-of-the-art μοντέλα

έχουμε αξιολογήσει τις ίδιες μεθόδους για την οπτική εμφάνεια όπως και στη βάση CRCNS-

ORIG. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7 μαζί με την καλύτερη έκδοση

της προτεινόμενης μεθόδου που περιλαμβάνει: ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας με χρήση της

min συνάρτησης, PCA χώρο χρώματος, mean σαν συνάρτηση σύμμειξης, STDE ενέργεια

φωτεινότητας και βαθυπερατή ενέργεια χρώματος σαν υποσύνολο χαρακτηριστικών και TMA

ενέργειες. Παρατηρούμε ότι στη νέα αυτή βάση ταινιών η προτεινόμενη εμπνευσμένη από την

ανθρώπινη αντίληψη χωροχρονική μέθοδος επιτυγχάνει υψηλότερη απόδοση από κάθε άλλο

συγκρινόμενο state-of-the-art μοντέλο εμφάνειας.

4.4 Ανίχνευση προσώπου και οπτική εμφάνεια

Για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του face-bias, που είναι αρκετά έντονο σε βίντεο ταινιών,

προτείνουμε μια επέκταση του μοντέλου οπτικής εμφάνειας που περιγράψαμε χρησιμοποιώντας

τον εντοπισμό του προσώπου σαν ένα υψηλότερου επιπέδου χαρακτηριστικό που συνεισφέρει

στον τελικό χάρτη εμφάνειας [204]. Στο Σχήμα 4.4 βλέπουμε το τροποποιημένο μοντέλο ε-

κτίμησης της οπτικής προσοχής το οποίο περιλαμβάνει τόσο χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά

(π.χ. ένταση φωτεινότητας, χρώμα και κίνηση) όσο και μεσαίου επιπέδου χαρακτηριστικά όπως

ο εντοπισμός του προσώπου και παρέχει έναν συνολικό μοναδικό 3Δ χάρτη εμφάνειας.
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Σχήμα 4.4: Συνολική διαδικασία εκτίμησης της χωροχρονικής οπτικής εμφάνειας, η οποία

περιλαμβάνει τόσο χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά (π.χ. ένταση φωτεινότητας, χρώμα και

κίνηση) όσο και μεσαίου επιπέδου χαρακτηριστικά, όπως ο εντοπισμός του προσώπου, και

παρέχει έναν συνολικό μοναδικό 3Δ χάρτη εμφάνειας.

Το Σχήμα 4.5 δείχνει μερικά παραδείγματα εφαρμογής του ανιχνευτή προσώπου Viola-

Jones [205] σε βίντεο της νέας βάσης ETMD. Παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις

τα πρόσωπα των ηθοποιών έχουν ανιχνευτεί με αρκετή ακρίβεια ενώ στο Σχήμα 4.5εʹ ο

ανιχνευτής εντοπίζει το ανθρωπόμορφο πρόσωπο του ψαριού “Nemo”. Αξίζει να σημειώσουμε

ότι ο ανιχνευτής προσώπου που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι πολύ εύρωστος σε αλλαγές της

πόζας του προσώπου και της κλίμακας. ΄Ετσι, ναι μεν δεν καταφέρνει να εντοπίσει όλα τα

πρόσωπα κατά τη διάρκεια του βίντεο (χαμηλή ανάκληση - recall) αλλά από την άλλη τα

αποτελέσματα που λαμβάνουμε είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σωστά (υψηλή ακρίβεια-

precision).

Για τη σύμμειξη της εκτίμηση οπτικής εμφάνειας που προκύπτει από το ανοδικό (bottom-

up) μοντέλο με τα αποτελέσματα εντοπισμού του προσώπου μπορούμε είτε να εφαρμόσουμε

μια μέθοδο βασισμένη στη συνάρτηση max (MAX(Bottom-Up, Face Detection)) είτε να

χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα της ανίχνευσης προσώπου για τα καρέ εκείνα που εμπε-

ριέχουν πρόσωπα και την εκτίμηση του bottom-up μοντέλου για τα υπόλοιπα καρέ του

Μετρική Correlation Coefficient Normalized Scanpath Shuffled Area Under Curve
Αξιολόγησης (CC) Saliency (NSS) (AUC)

Face Detection (μόνο καρέ με πρόσωπα) 0.327 1.622 0.807

Bottom-Up (μόνο καρέ με πρόσωπα) 0.164 0.719 0.636

Bottom-Up OR Face Detection 0.203 0.933 0.680

MAX(Bottom-Up, Face Detection) 0.201 0.919 0.680

Πρόβλεψη από τα σημεία εστίασης 0.404 2.515 0.617

των υπόλοιπων συμμετεχόντων

Πίνακας 4.8: Μετρικές αξιολόγησης για την βάση Eye-Tracking Movie Database(ETMD)
χρησιμοποιώντας το bottom-up μοντέλο και τον ανιχνευτή προσώπου Viola-Jones.
Παρουσιάζουμε επίσης τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από την πρόβλεψη των σημείων

εστίασης ενός χρήστη από τις εστιάσεις όλων των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
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Σχήμα 4.5: Παραδείγματα εφαρμογής της ανίχνευσης προσώπου σε βίντεο της νέας βάσης

ETMD.

βίντεο (Bottom-Up OR Face Detection). ΄Εχουμε, επίσης, εφαρμόσει και αξιολογήσει τον

ανιχνευτή προσώπου και το bottom-up μοντέλο ανεξάρτητα μόνο για τα καρέ που περιέχουν

πρόσωπα. Ο Πίνακας 4.8 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση του

ανιχνευτή προσώπου. Παρατηρούμε ότι η πληροφορία του προσώπου βελτιώνει τον τελικό

χάρτη εμφάνειας, ιδιαίτερα στα καρέ που περιέχουν πρόσωπα, ενώ τα αποτελέσματα για τις

δύο μεθόδους σύμμειξης είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.

Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζουμε επίσης τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από την

πρόβλεψη των σημείων εστίασης ενός χρήστη από τις εστιάσεις όλων των υπόλοιπων συμ-

μετεχόντων. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε υψηλή απόδοση ως προς τις

μετρικές CC και NSS, επειδή αν σε κάποιες περιπτώσεις οι χρήστες κοιτάξουν στην ίδια

περιοχή της εικόνας αυτό θα έχει σαν συνέπεια πολύ μεγάλες τιμές για τις CC και NSS.





Κεφάλαιο 5

Εκτίμηση της χρονικής οπτικής

προσοχής και αξιολόγηση σε

fMRI δεδομένα

Γενικά, η μοντελοποίηση της οπτικής εμφάνειας μπορεί να προσεγγιστεί με δύο διαφορετικές

αναπαραστάσεις. Η πρώτη, όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4 αποτελείται από χωροχρονικούς

χάρτες εμφάνειας οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα της δυναμικής

εκτίμησης των σημείων εστίασης του βλέμματος σε βίντεο. Στη δεύτερη αναπαράσταση, οι

χωροχρονικοί χάρτες που παράγονται μετατρέπονται σε μία 1Δ αναπαράσταση δίνοντας μας

χρονικά μεταβαλλόμενες καμπύλες εμφάνειας αντί για χάρτες εμφάνειας. Αυτές οι καμπύλες

μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν στο πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο,

μιας και μπορούν θεωρηθούν σαν χαρακτηριστικές συναρτήσεις που περιγράφουν «πόσο εν-

διαφέρον» (interestingness) είναι ένα καρέ του βίντεο [9, 130]. Επίσης, στα πλαίσια του [22],

επαληθεύεται η βιολογική εγκυρότητα του προτεινόμενου μοντέλου χρονικής εμφάνειας με τη

χρήση δεδομένων functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI).

Το fMRI μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μη επεμβατικό εργαλείο επίβλεψης της νευρικής

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια εξωτερικών ερεθισμάτων και συνεπώς μπορεί να φωτίσει τη

δομική και λειτουργική αρχιτεκτονική του εγκεφάλου. Πρόσφατα έχει γίνει μια μετακίνηση

προς πιο περίπλοκα και φυσικά ερεθίσματα, όπως πραγματικές εικόνες, αποσπάσματα βίντεο

και ήχου. Η απόπειρα μελέτης τέτοιων ερεθισμάτων στοχεύει στην κατανόηση της ανα-

παράστασής τους στον ανθρώπινο εγκέφαλο και τελικά στη σύνδεση των χαρακτηριστικών

χαμηλού επιπέδου με την υψηλού επιπέδου σημασιολογική πληροφορία που μεταδίδουν, έτσι

ώστε να προταθούν βελτιωμένα υπολογιστικά μοντέλα για διάφορες εφαρμογές της όρασης

υπολογιστών [206]. Η προβολή βίντεο με ταυτόχρονη καταγραφή δεδομένων fMRI προσφέρει

ένα ημι-φυσικό τρόπο να συμπεράνει κανείς τους περίπλοκους μηχανισμούς που διαθέτει ο

άνθρωπος για να αναπαριστά και να καταλαβαίνει τέτοια ερεθίσματα, ενώ ταυτόχρονα δημιουρ-

γεί νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και συμπεριφορικά επαληθεύσιμων

υπολογιστικών μοντέλων.
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δεδομένα

Στα πλαίσια της εργασίας [21] επιχειρείται να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην τεράστια

πρόοδο των υπολογιστικών μοντέλων που βασίζονται στη χρήση νευρωνικών δικτύων και των

νευροβιολογικών και ψυχοφυσικών ενδείξεων που προέρχονται από την ανάλυση δεδομένων

fMRI. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός μοντέλου εκτίμησης της χρονικής προσοχής σε βίντεο

και η επαλήθευση της αληθοφάνειάς (plausibility) του μέσω των fMRI δεδομένων. Η επα-

λήθευση στοχεύει στο να επιβεβαιώσει ότι το μοντέλο πράγματι μοντελοποιεί την ανθρώπινη

προσοχή, δηλαδή ότι τα δεδομένα fMRI υποδεικνύουν ενεργοποίηση σε περιοχές οι οποίες

αναμένεται να ενεργοποιούνται όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε οπτικοακουστικά ερεθίσματα.

Για το σκοπό αυτό, προτάθηκε ένα νέο μοντέλο χρονικής προσοχής, με τη μορφή χρονικά

μεταβαλλόμενων καμπυλών εμφάνειας, αντί για τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους χάρτες

εμφάνειας, με στόχο την πρόβλεψη της εμφάνειας σε ερεθίσματα βίντεο. Η προσέγγιση

αυτή βασίζεται στην προσαρμογή και επέκταση state-of-the-art μεθόδων για την οπτική

εμφάνεια και επιπρόσθετα μπορεί να αξιοποιήσει την ακουστική πληροφορία χρησιμοποιώντας

διαφορετικά σχήματα πολυτροπικής σύμμειξης.

Μία επιπλέον ενδιαφέρουσα ερώτηση που προκύπτει είναι κατά πόσο οι διαφορετικοί άν-

θρωποι έχουν την ίδια αντίληψη για τα ερεθίσματα που τους παρουσιάζονται, καθώς επίσης

και το αν οι νευρικές αναπαραστάσεις που δημιουργούν είναι στην ουσία τους διαφορετικές ή

αν μοιράζονται κάποια κοινή δομή. Εάν αποδειχτεί το τελευταίο, τότε τα fMRI δεδομένα θα

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ενισχύσουν τα υπολογιστικά μοντέλα σύμφωνα με

την ανθρώπινη αντίληψη. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων

fMRI χρησιμοποιώντας βίντεο σαν ερεθίσματα και στα οποία συμμετείχαν αρκετοί εθελοντές.

5.1 Μοντέλο χρονικής οπτικής εμφάνειας

5.1.1 Συνοπτική περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για την πρόβλε-

ψη των σημείων εστίασης του βλέμματος, προτείνουμε μια παραλλαγή της μεθόδου [23] η

οποία παράγει 1Δ καμπύλες εξέλιξης της χρονικής εμφάνειας κατά τη διάρκεια ενός βίντεο.

Η εκτίμηση της οπτικής εμφάνειας για κάθε καρέ του βίντεο έχει ενσωματωθεί, όπως θα

δούμε στη συνέχεια, σε ένα πολυτροπικό σύστημα ανίχνευσης προεξεχόντων γεγονότων

και δημιουργίας περιλήψεων, το οποίο έχει αξιολογηθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά

χρησιμοποιώντας δεδομένα επισημείωσης.

Το ενεργειακό μοντέλο για την εκτίμηση της χωροχρονικής εμφάνειας, το οποίο περιγράφε-

ται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, χρησιμοποιεί βιολογικά ερμηνευμένα χωροχρονικά φίλτρα,

όπως προσανατολισμένα 3Δ Gabor φίλτρα, με σκοπό την εξαγωγή οπτικών χαρακτηριστικών

για κάθε καρέ του βίντεο. Ο αρχικός όγκος του βίντεο μετασχηματίζεται στον LAB χώρο

και διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικές ροές: τη ροή φωτεινότητας και τη ροή χρώματος.

΄Επειτα ακολουθεί το στάδιο φιλτραρίσματος [23, 190] το οποίο εφαρμόζεται τόσο στο κανάλι

φωτεινότητας όσο και στο κανάλι χρώματος.

΄Οπως έχουμε ήδη περιγράψει, για τη χωροχρονική συστοιχία φίλτρων χρησιμοποιήσαμε
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(αʹ) Χάρτες εμφάνειας (βʹ) Καμπύλη εμφάνειας

Σχήμα 5.1: α) Χαρακτηριστικά καρέ από τους τέσσερις όγκους ενέργειας που υπολογίζονται

με τη χρήση του προτεινόμενου μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης για το βίντεο Lord of the
Rings. β) Καμπύλη εμφάνειας που προκύπτει από το μετασχηματισμό της ενέργειας STDE
φωτεινότητας (μπλε καμπύλη) μαζί με το αποτέλεσμα της επισημείωσης των χρηστών (κόκκινη

καμπύλη).

N = 400 Gabor φίλτρα (ισοτροπικά ως προς τις χωρικές συνιστώσες, για μια τετράγωνη

εικόνα) τα οποία είναι τοποθετημένα σε 5 χωρικές κλίμακες, 8 χωρικές κατευθύνσεις και 10

χρονικές κλίμακες (συχνότητες). Για τη στατική (χωρική μόνο) συστοιχία φίλτρων χρησιμο-

ποιούμε τις ίδιες χωρικές παραμέτρους με μηδενική χρονική συχνότητα (L = 40 φίλτρα). Οι

δύο διαφορετικοί αυτοί τύποι της συστοιχίας των φίλτρων μπορούν να παράξουν διαφορετικά

χαρακτηριστικά τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της οπτικής εμφάνειας κατά τη

διάρκεια ενός βίντεο. Η χωροχρονική συστοιχία φίλτρων μπορεί να εντοπίσει τα καρέ εκείνα

που σχετίζονται με έντονη κίνηση, ενώ τα στατικά φίλτρα μπορούν να βρουν αποσπάσματα

του βίντεο που περιέχουν αντικείμενα που μπορεί να τραβήξουν την ανθρώπινη προσοχή όπως

αντικείμενα με συγκεκριμένη υφή ή ισχυρές ακμές. Στη συνέχεια, ακολουθεί το στάδιο μετεπε-

ξεργασίας το οποίο περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ενέργειας του ζεύγους τετραγωνισμού

(quadrature pair) και την επιλογή της κυρίαρχης ενέργειας, οι οποίες ακολουθούνται από

την εφαρμογή ενός τρεχούμενου μέσου όρου (Temporal Moving Average - TMA) πάνω

στις ενέργειες που προκύπτουν. Αντί να κρατάμε μόνο την κυρίαρχη ενέργεια κρατάμε τις

NB = 6 μεγαλύτερες χωροχρονικές ενέργειες για κάθε ογκοστοιχείο και στη συνέχεια να

υπολογίζουμε την ελάχιστη τιμή τους. Τελικά, έχουμε δύο όγκους ενέργειας για κάθε μία

από τις ροές φωτεινότητας και χρώματος: χωροχρονική κυρίαρχη ενέργεια (spatio-temporal

dominant energy) STDE (βλέπε Σχήματα 5.1αʹβ,δ) και στατική κυρίαρχη ενέργεια (static

dominant energy) SDE (βλέπε Σχήματα 5.1αʹς,ε).

Οι παραπάνω ενεργειακοί χάρτες μπορούν να μετασχηματιστούν σε μία 1Δ καμπύλη δίνο-

ντας χρονικά μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά εμφάνειας, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν

στο πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων από ταινίες. Χρησιμοποιούμε μια απλή αντιστοίχιση

μεταξύ των 3Δ και 1Δ αναπαραστάσεων παίρνοντας απλά τον μέσο όρο για κάθε 2Δ τομή

(που αντιστοιχεί σε ένα καρέ του βίντεο) για κάθε 3Δ ενεργειακό όγκο, όπως απεικονίζε-

ται στο Σχήμα ;; για την ενέργεια STDE φωτεινότητας. Η κόκκινη καμπύλη δείχνει τα

τμήματα του βίντεο που χαρακτηρίζονται σαν οπτικά σημαντικά με βάση τις επισημειώσεις

των χρηστών. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη εμφάνειας που προκύπτει από το προτεινόμενο
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δεδομένα

(αʹ) Στατιστικοί χάρτες με εφαρμογή κατω-

φλίου

(βʹ) Ποσοστό κάλυψης οπτικών πε-

ριοχών

(γʹ) Ποσοστό ενεργών

περιοχών

Σχήμα 5.2: Αποτελέσματα συσχέτισης του μοντέλου χρονικής εμφάνειας με τα δεδομένα

fMRI: α) Στατιστικοί χάρτες με εφαρμογή κατωφλίου για τα οπτικά χαρακτηριστικά (αριστερά)

και την οπτική εμφάνεια (δεξιά). Η χρωματική κλίμακα κυμαίνεται από το κόκκινο προς το

λευκό, με το τελευταίο να αντιστοιχεί στην υψηλότερη πιθανότητα. β) Ποσοστό κάλυψης

οπτικών περιοχών για το μοντέλο οπτικών χαρακτηριστικών (sensitivity), γ) Ποσοστό

ενεργών περιοχών για το μοντέλο οπτικών χαρακτηριστικών (specificity).

μοντέλο συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη επισημείωση. Η χρονική ακολουθία

των διανυσμάτων χαρακτηριστικών, που αντιστοιχούν στις 4 διαφορετικές TMA ενέργειες

(STDE φωτεινότητας και χρωματικής ροής, SDE φωτεινότητας και χρωματικής ροής), μαζί

με την πρώτη και δεύτερη χρονικές παραγώγους της (υπολογισμένες πάνω σε 3 και 5 καρέ

αντίστοιχα), συνθέτουν το σύνολο χαρακτηριστικών για την οπτική τροπικότητα του βίντεο.

5.1.2 Επαλήθευση της βιολογικής ερμηνείας του μοντέλου με

fMRI δεδομένα

Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζουμε το πρόβλημα της πρόβλεψης της χρονικής εμφάνειας, στο

οποίο ενδιαφερόμαστε να βρούμε ποια τμήματα του βίντεο τραβούν περισσότερο την ανθρώπινη

προσοχή από τα υπόλοιπα. Τα δεδομένα οφθαλμοκνητικής παρακολούθησης (eye-tracking)

περιέχουν πληροφορία σχετικά με τις περιοχές υψηλής εμφάνειας εντός ενός καρέ και γι΄ αυτό

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του μοντέλου χρονικής εμφάνειας. Από

την άλλη μεριά, σε δεδομένα προερχόμενα από λειτουργική μαγνητική απεικόνιση (fMRI)

καταγράφεται η εγκεφαλική ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια του βίντεο και επομένως αποτελεί

μια αξιόπιστη μετρική για την ανάλυση της ανθρώπινης προσοχής.

Με τη χρήση των δεδομένων αυτών επιχειρήθηκε, στα πλαίσια της συνεργασίας για το [22],

η αξιολόγηση και η επαλήθευση της βιολογικής εγκυρότητας του προτεινόμενου μοντέλου

οπτικής εμφάνειας [23] σε σύνθετα ερεθίσματα, όπως βίντεο ταινιών. Επιπρόσθετα, έγινε

πειραματισμός με τις παραμέτρους και τα σχήματα σύμμειξης με στόχο την προσαρμογή του

μοντέλου έτσι ώστε να μπορεί να περιγράψει τα fMRI δεδομένα και να είναι πιο συμβατό με τις

λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η προτεινόμενη συ-

στοιχία χωροχρονικών Gabor φίλτρων, που έχουμε περιγράψει, για τα κανάλια φωτεινότητας

και χρωματικής πληροφορίας. Επίσης, αντί να κρατάμε μόνο την κυρίαρχη ενέργεια εξάγουμε

χαρακτηριστικά για κάθε καρέ, με τον τρόπο αντιστοίχισης που περιγράφηκε προηγουμένως,
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τα οποία αντιστοιχούν στις 7 πιο κυρίαρχες χωροχρονικές ενέργειες. ΄Επειτα, εφαρμόζουμε

ένα απλό σχήμα σύμμειξης κανονικοποιώντας τη χρονοσειρά που αντιστοιχεί σε κάθε χαρα-

κτηριστικό και παίρνοντας στη συνέχεια το μέσο όρο για το σύνολο των χαρακτηριστικών.

Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουμε μια μοναδική τιμή που εκφράζει τη χρονική εμφάνεια για κάθε

καρέ του βίντεο.

Στο Σχήμα 5.2 βλέπουμε τα αποτελέσματα συσχέτισης του μοντέλου χρονικής εμφάνειας

με τα δεδομένα fMRI τόσο για τα οπτικά χαρακτηριστικά όσο και για την οπτική εμφάνεια.

Από τους στατιστικούς χάρτες με εφαρμογή κατωφλίου (Σχήμα 5.2αʹ) παρατηρούμε ότι το

μοτίβο ενεργοποίησης είναι αρκετά ικανοποιητικό μιας και οι περιοχές με υψηλή ενεργοποίηση

ανήκουν κατά κύριο λόγο στον οπτικό φλοιό. Το γεγονός αυτό απεικονίζεται πιο καθαρά και

στα δύο διαγράμματα. Στο Σχήμα 5.2βʹ βλέπουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό κάλυψης των

οπτικών περιοχών του εγκεφάλου, άρα έχουμε καλή ευαισθησία για το μοντέλο (sensitivity).

Επίσης, το Σχήμα 5.2γʹ δείχνει ότι από τις περιοχές με υψηλή ενεργοποίηση η πλειοψηφία τους

ανήκει σε περιοχές που σχετίζονται με τη λειτουργία της όρασης του ανθρώπου, οπότε λέμε

ότι το μοντέλο εμφανίζει καλή επιλεκτικότητα (specificity).

Παρατηρούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ενεργοποίηση στην περιοχή V5, η οποία κωδικοποιεί

την κίνηση [207] και άλλες περιοχές που βρίσκονται υψηλά στην ιεραρχία του οπτικού φλοιού,

ενώ μια πιο περιορισμένη ενεργοποίηση σημειώνεται στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (primary

visual cortex - V1) και την περιοχή V2. Για να ελέγξουμε την ευρωστία του προτεινόμενου

μοντέλου οπτικής εμφάνειας, έγινε πειραματισμός με τη χρήση μόνο δύο κυρίαρχων ενεργειών,

μία για τη ροή φωτεινότητας και μία για τη ροή χρώματος. Τα αποτελέσματα που είχαμε είναι

αρκετά παρόμοια με πριν αλλά με ένα πιο συρρικνωμένο μοτίβο ενεργοποίησης εντοπισμένο

γύρω από την περιοχή V5. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα, μιας και όπως έχουμε

δει οι χωροχρονικές ενέργειες μπορούν να μοντελοποιήσουν τόσο τις αργές όσο και τις πολύ

γρήγορες αλλαγές στην κίνηση εντός ενός βίντεο [190].

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάλυσης των fMRI δεδομένων καθώς και

τα πλήρη αποτελέσματα για τη συσχέτισή τους με το πρόβλημα εκτίμησης τόσο της οπτικής

όσο και της ακουστικής εμφάνειας μπορεί κανείς να βρει στο [22].

5.2 Μοντέλο χρονικής εμφάνειας βασισμένο σε CNN

δίκτυα

Για την κατασκευή ενός βελτιωμένου μοντέλου προσοχής, που θα είναι ικανό να προβλέπει τη

χρονική προσοχή σε βίντεο, χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουσα CNN δίκτυα που έχουν προταθεί

για το πρόβλημα των σημείων εστίασης του βλέμματος και έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλης

κλίμακας βάσεις με eyetracking δεδομένα. Στην προτεινόμενη προσέγγιση τροποποιήσαμε και

επεκτείναμε αυτές τις μεθόδους έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πρόβλεψης

της χρονικής εμφάνειας σε βίντεο, χωρίς κάποια επιπλέον εκπαίδευση. Ουσιαστικά αυτά

που σκοπεύουμε είναι να μεταφέρουμε τη γνώση από τις eye-tracking βάσεις σε ένα στενά

συνδεδεμένο πρόβλημα.

Τα βασικά σημαντικά τμήματα και παράμετροι του προτεινόμενου μοντέλου που έπρεπε να
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Σχήμα 5.3: Επισκόπηση του μοντέλου οπτικοακουστικής χρονικής εμφάνειας: α) σύμμειξη

στο επίπεδο των χαρτών β) σύμμειξη στο επίπεδο των καμπυλών.

οριστούν και να σχεδιαστούν είναι τα παρακάτω: 1) η απόφαση σχετικά με το επίπεδο στο

οποίο θα πραγματοποιηθεί η σύμμειξη του στατικού και του χρονικού κομματιού του μοντέλου

εκτίμησης της εμφάνειας (με χρήση 2Δ χαρτών εμφάνειας ή με 1Δ καμπύλες εμφάνειας), 2) ο

τύπος του σχήματος σύμμειξης και 3) πως η πιθανή ακουστική πληροφορία θα ενσωματωθεί

σε ένα οπτικοακουστικό μοντέλο. Η συνολική προσέγγιση απεικονίζεται στο Σχήμα 5.3 και

αναλύεται περισσότερο στο [21]. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε πιο αναλυτικά τα μέρη 1) και

2) που σχετίζονται με την μοντελοποίηση της οπτικής χρονικής εμφάνειας.

5.2.1 Οπτικό μοντέλο χρονικής εμφάνειας

Για τη μοντελοποίηση της οπτικής εμφάνειας ακολουθήθηκε μια υβριδική προσέγγιση που

ενσωματώνει ένα state-of-the-art CNN δίκτυο για τη στατική εμφάνεια και ένα υποσύστημα

για τη χρονική εμφάνεια βασισμένο στην εκτίμηση της οπτικής ροής. Δεν χρησιμοποιήθηκε

ένα ενιαίο βαθύ χωροχρονικό δίκτυο, όπως στο [208], επειδή χρειαζόμασταν να χειριστούμε τα

δύο επιμέρους κομμάτια ξεχωριστά έτσι να διερευνήσουμε τις διαφορετικές μεθόδους σύμμειξης

και να συμπεριλάβουμε επίσης την ακουστική πληροφορία.

Στατικό υποσύστημα

Για το στατικό κομμάτι της εμφάνειας χρησιμοποιήθηκε το δημόσια διαθέσιμο βαθύ μο-

ντέλο από το [106]. Η αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού είναι πανομοιότυπη με ένα VGG-M

δίκτυο. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς αντικατέστησαν τα τρία πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα

με συνελικτικά επίπεδα έτσι ώστε να καταστήσουν τη δομή του δικτύου κατάλληλη για το

πρόβλημα εκτίμησης της εμφάνειας. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε ένα επίπεδο αποσυνέλιξης

(deconvolution) σαν το τελικό επίπεδο έτσι ώστε να μετατραπούν οι διαστάσεις τις εξόδου

στις διαστάσεις της αρχική εικόνας. Το δίκτυο εκπαιδεύτηκε με 9000 εικόνες από τη βάση

SALICON χρησιμοποιώντας μια Ευκλείδεια συνάρτηση κόστους. Η έξοδος του δικτύου

συνθέτει το στατικό χάρτη εμφάνειας MS με τιμές στο διάστημα [0, 1].
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Χρονικό υποσύστημα

Για τη χρονική εμφάνεια, εξάγουμε warped χάρτες οπτικής ροής χρησιμοποιώντας την υλο-

ποίηση το [171], η οποία είναι βασισμένη στο αλγόριθμο εκτίμησης οπτικής ροής TVL1 [209].

΄Επειτα, εφαρμόζεται ένα φίλτρο χρονικού κυλιόμενου μέσου όρου σε δέκα διαδοχικά καρέ του

βίντεο για την εξομάλυνση και την αφαίρεση του θορύβου από τις συνιστώσες x και y της

εκτίμησης της οπτικής ροής ξεχωριστά. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε φιλτράρισμα με διαφορές

Γκαουσιανών (Difference-of-Gaussians - DoG) στο πλάτος της οπτικής ροής όπως στο [210].

Μιας και ο χάρτης εμφάνειας που προκύπτει έχει μικρές τιμές με μερικές μόνο θορυβώδεις

απότομες κορυφές, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση λογαρίθμου προκείμενου να καταστείλουμε

αυτές τις απότομες κορυφές. Τέλος, κανονικοποιούμε το χρονικό χάρτη εμφάνειας MT με τη

μέγιστη τιμή του ανάμεσα σε όλα τα καρέ του βίντεο.

Μετατροπή του 2Δ χάρτη οπτικής εμφάνειας σε 1Δ καμπύλη εμφάνειας

΄Οπως περιγράψαμε ήδη, στο πρόβλημα που μελετάμε χρειάζεται η μετατροπή του 2Δ χάρτη

οπτικής εμφάνειας σε 1Δ καμπύλη εμφάνειας. Ο απλός χωρικός μέσος όρος για κάθε καρέ δεν

είναι ο πλέον κατάλληλος μιας και οι χάρτες εμφάνειας μπορεί να περιέχουν αρκετές μηδενικές

τιμές σε μη προεξέχουσες περιοχές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την καμπύλη εμφάνειας.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται χωρικός μέσος όρος μόνο στις προεξέχουσες περιοχές

του χάρτη εμφάνειας. Αρχικά ορίζουμε τον τελεστή B : RE → {0, 1}E ο οποίος μετατρέπει

τον χάρτη εμφάνειας σε δυαδική εικόνα εφαρμόζοντας το κατώφλι του Otsu [211], όπου το

E υποδηλώνει ένα καρέ μεγέθους m × n. Στη συνέχεια λαμβάνουμε την 1Δ καμπύλη C(t),

εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό G : RE → R στον χάρτη εμφάνειας F (x, y, t):

C(t) = G(F (x, y, t)) =

∑
x,y B(F (x, y, t)) · F (x, y, t)∑

x,y B(F (x, y, t))
(5.1)

Τέλος εφαρμόζουμε ένα median φίλτρο μήκους 151 καρέ στην καμπύλη C(t) και κανονικο-

ποιούμε τις τιμές της στο [0, 1].

Σχήματα σύμμειξης

Για τη σύμμειξη των επιμέρους συνιστωσών της οπτικής εμφάνειας, πειραματιστήκαμε με δύο

ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις: το μέσο όρο και το max, οι οποίες αντιστοιχούν

σε διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών. Με τη χρήση

του max αναζητούμε περιοχές που τραβούν την προσοχή σε τουλάχιστον έναν από τους

δύο επιμέρους χάρτες, ενώ χρησιμοποιώντας το μέσο όρο θέλουμε να έχουμε υψηλές τιμές

εμφάνειας τόσο στο χωρικό όσο και στο χρονικό χάρτη. Επίσης, η σύμμειξη μπορεί να

εφαρμοστεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα: α) στο επίπεδο των χαρτών εμφάνειας και β) στο

επίπεδο των καμπυλών εμφάνειας μετά από τη χρήση του μετασχηματισμού (5.1).

Στην πρώτη περίπτωση, το αποτέλεσμα παραμένει ένας 2Δ χάρτης εμφάνειαςMST (x, y, t) από



88

Κεφάλαιο 5. Εκτίμηση της χρονικής οπτικής προσοχής και αξιολόγηση σε fMRI
δεδομένα

τον οποίο υπολογίζουμε την οπτική καμπύλη εμφάνειας CST (t):

Aver. : MST (x, y, t) = (MS(x, y, t) +MT (x, y, t))/2 (5.2)

Max : MST (x, y, t) = max(MS(x, y, t),MT (x, y, t)) (5.3)

CST (t) = G(MST (x, y, t)) (5.4)

Στη δεύτερη περίπτωση, η σύμμειξη πραγματοποιείται μεταξύ των 1Δ καμπυλών εμφάνειας

CS(t) = G(MS(x, y, t)), CT (t) = G(MT (x, y, t)) που έχουν παραχθεί:

Aver. : C̃ST (t) = (CS(t) + CT (t))/2 (5.5)

Max : C̃ST (t) = max(CS(t), CT (t)) (5.6)

Στο Σχήμα 5.3αʹ παρατηρούμε ότι ο οπτικοακουστικός χάρτης εμφάνειας είναι περισσότερο

συσχετισμένος με τη χρονική οπτική συνιστώσα εξαιτίας της ενίσχυσης από τις τιμές της

ακουστικής εμφάνειας. Στην άλλη περίπτωση (Σχήμα 5.3βʹ) η καμπύλη της ακουστικής

εμφάνειας διαμορφώνει τη χρονική οπτική καμπύλη ή οποία στη συνέχεια συνδυάζεται με τη

στατική καμπύλη.

5.2.2 Πειραματική αξιολόγηση με χρήση fMRI δεδομένων

Συλλογή δεδομένων

Για τη συλλογή fMRI δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν βίντεο ταινιών από τη βάση COGNIMUSE

[212, 213], η οποία περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. Η επέκτασή της με δεδομένα

fMRI μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πολλές περιοχές της όρασης υπολογιστών και της μηχανικής

μάθησης μιας και οι ερευνητές μπορούν να αξιοποιήσουν τα επιπρόσθετα αυτά δεδομένα έτσι

ώστε να αξιολογήσουν και να σχεδιάσουν καλύτερα υπολογιστικά μοντέλα. Πιο συγκεκρι-

μένα επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν αποσπάσματα των 20 λεπτών κάθε μιας από τις ταινίες

“Chicago” (CHI), “Crash” (CRA), “The Departed” (DEP), “Gladiator” (GLA), “Lord

of the Rings - the Return of the King” (LOR) χρησιμοποιώντας τα όρια στα οποία έχουμε

παρατηρήσει επαρκείς και διακριτές διακυμάνσεις στις επισημειώμενες καμπύλες εμφάνειας.

Κάθε απόσπασμα παρακολουθήθηκε από έξι διαφορετικούς εθελοντές και συλλέχθηκαν τα

αντίστοιχα fMRI δεδομένα. Ακολούθησε η προ-επεξεργασία και η ανάλυση των fMRI δεδο-

μένων, για τα οποία λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στα [21, 22].

Πειραματικά Αποτελέσματα

Στα Σχήματα 5.4, 5.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το οπτικό χρονικό μοντέλο εμ-

φάνειας για τους δύο διαφορετικούς τρόπους σύμμειξης. ΄Οπως φαίνεται στα σχήματα, πα-

ρατηρούνται συστάδες έντονης ενεργοποίησης κυρίως στις περιοχές που αντιστοιχούν στον

οπτικό φλοιό. Σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο πραγματοποιείται η σύμμειξη, φαίνεται ότι

η σύμμειξη στο επίπεδο των καμπυλών λειτουργεί καλύτερα για το πρόβλημα της πρόβλεψης
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(αʹ) Οπτική εμφάνεια - Μέσος όρος (βʹ) Οπτική εμφάνεια - Max

Σχήμα 5.4: Αποτελέσματα για την οπτική χρονική εμφάνεια με τους δύο διαφορετικούς

τρόπους σύμμειξης στο επίπεδο των χαρτών εμφάνειας (t-test).

MNI Coordinates Hemisphere Functional or T-value
X Y Z [Anatomical] area

-42 -73 -2 Left V5/MT 14.23

-18 -85 -8 Left V3 ventral 12.69

39 -73 -11 Right V4 ventral 11.58

45 -67 1 Right V5/MT 11.01

-33 -82 -8 Left V4 dorsal 10.98

-42 -28 10 Left Area TE 1.1 8.69

-39 -31 13 Left Area TE 1.1 8.67

Πίνακας 5.1: Θέσεις των κορυφών ενεργοποίησης για το οπτικό μοντέλο εμφάνειας (σύμμειξη

στο επίπεδο των καμπυλών με τη συνάρτηση max).

της χρονικής εμφάνειας από τη σύμμειξη στο επίπεδο των χαρτών, η οποία χρησιμοποιείται

εκτενώς για την πρόβλεψη των σημείων εστίασης εστίασης του βλέμματος.

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι θέσεις των μέγιστων κορυφών ενεργοποίησης για το

οπτικό χρονικό μοντέλο με σύμμειξη στο επίπεδο των καμπυλών και χρησιμοποιώντας το

μέγιστο ως τελεστή. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες από αυτές αντιστοιχούν σε περιοχές

του οπτικού φλοιού. Τέλος, στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται το ποσοστό των ογκοστοιχείων

(voxels) της κάθε περιοχής του οπτικού ή ακουστικού που εμφανίζουν αξιόλογη ενεργοποίηση

όταν χρησιμοποιείται το οπτικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί όπως έχουμε αναφέρει
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(αʹ) Οπτική εμφάνεια - Μέσος όρος (βʹ) Οπτική εμφάνεια - Max

Σχήμα 5.5: Αποτελέσματα για την οπτική χρονική εμφάνεια με τους δύο διαφορετικούς

τρόπους σύμμειξης στο επίπεδο των καμπυλών εμφάνειας (t-test).

Οπτική περιοχή % για το οπτικό μοντέλο

V1 5.90

V2 1.40

V3 ventral 12.10

V3 dorsal 0.25

V4 ventral 23.40

V4 dorsal 32.10

V5/MT 96.50

Ακουστική περιοχή % για το οπτικό μοντέλο

TE 1.0 19.2 (L only)

TE 1.1 51.5

TE 1.2 0

TE 3 1.00 (R only)

Πίνακας 5.2: Ποσοστό των ογκοστοιχείων (voxels) της κάθε περιοχής του οπτικού και

ακουστικού φλοιού που εμφανίζουν αξιόλογη ενεργοποίηση (σύμμειξη στο επίπεδο των

καμπυλών με τη συνάρτηση max).

σαν μια μετρική ευαισθησίας (sensitivity) για το μοντέλο. Παρατηρούμε πως όταν χρησι-

μοποιούμε το οπτικό μοντέλο έχουμε μεγάλη κάλυψη των περιοχών που αντιστοιχούν στον

οπτικό φλοιό και πολύ μικρή σε εκείνες που συνδέονται με τον ακουστικό φλοιό. Η ανάλυση

των αποτελεσμάτων του οπτικοακουστικού μοντέλου περιγράφεται αναλυτικά στο [21].



Κεφάλαιο 6

Ανίχνευση προεξεχόντων

γεγονότων και αυτόματη

δημιουργία περιλήψεων από βίντεο

Τα βίντεο δεδομένα είναι εν γένει πολυτροπικά, εμπεριέχοντας ροές πληροφορίας που σχε-

τίζονται με την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο (σημασιολογική πληροφορία). Επομένως, μια

επιπλέον ερευνητική κατεύθυνση αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση

και η σύμμειξη της οπτικής πληροφορίας με τις δύο αυτές επιπλέον τροπικότητες, οι οποίες

δεν είναι μόνο σημαντικές αλλά και απαραίτητες για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο ενός

βίντεο. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα πολυτροπικό σύστημα ανίχνευσης προεξέχοντων

γεγονότων και δημιουργίας περιλήψεων βασισμένο στις τροπικότητες εικόνας, ήχου και κει-

μένου. Η αξιολόγηση της μεθόδου έγινε στη νέα βάση COGNIMUSE, που αποτελεί μια βάση

προσανατολισμένη στην ανάλυση βίντεο, με ground-truth επισημειώσεις πολλαπλών επιπέδων

και που στοχεύει να βοηθήσει στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των αλγορίθμων εντοπισμού

γεγονότων και δημιουργίας περιλήψεων.

Επιπρόσθετα, αναζητήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους το προτεινόμενο μο-

ντέλο χωροχρονικής ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή περιγραφητών

κατάλληλων για τα διάφορα προβλήματα της αυτόματης κατανόησης βίντεο, όπως αυτό της

δημιουργίας περιλήψεων. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν ιστογράμματα από προσανατολισμένες

ενέργειες σε πολλαπλές ζώνες, τα Histogram of Oriented Multiband Energies (HOME), τα

οποία σχετίζονται με την οπτική εμφάνεια και παρέχουν πληροφορία σχετικά με την κίνηση σε

διαφορετικές κλίμακες και διευθύνσεις.

Τέλος, εμπνευσμένοι από την πρόσφατη πρόοδο στις βαθιές αρχιτεκτονικές και το γε-

γονός ότι η πολυτροπική χρονική εμφάνεια μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον περιοχή όπου

οι τεχνικές βαθιάς εκμάθησης (deep learning) μπορούν να εφαρμοστούν, προτείνουμε μια

αρχιτεκτονική βασισμένη σε συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional Neural Networks

- CNN) για τον εντοπισμό προεξεχόντων γεγονότων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από

την αξιολόγηση στη νέα COGNIMUSE βάση στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούν

91
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Σχήμα 6.1: Γενική άποψη του πολυτροπικού συστήματος δημιουργίας περιλήψεων.

τις παραδοσιακές baseline μεθόδους.

6.1 Πολυτροπική ανίχνευση προεξέχοντων γεγονότων

και δημιουργία περιλήψεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το νέο προτεινόμενο πολυτροπικό σύστημα για την α-

νίχνευση προεξέχοντων γεγονότων και τη δημιουργία περιλήψεων [23] (Σχήμα 6.1), το οποίο

αποτελεί ένα ενοποιημένο ενεργειακό πλαίσιο για τον υπολογισμό της οπτικής και ακουστι-

κής εμφάνειας ενώ παράλληλα ενσωματώνει μεθόδους για τον υπολογισμό της εμφάνειας με

βάση την πληροφορία του κειμένου. Στη συνέχεια, θα περιγραφούν εν συντομία οι μέθοδοι

ανάλυσης των ροών ήχου και κειμένου, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της συνεργασίας για

το [23], καθώς και το συνολικό πολυτροπικό σύστημα δημιουργίας περιλήψεων μαζί με τα

αποτελέσματα αξιολόγησης του σε βίντεο από ταινίες και ντοκιμαντέρ.

6.1.1 Τροπικότητες ήχου και κειμένου

Ανάλυση ήχου

Το θέμα του υπολογισμού της εμφάνειας στην ακουστική ροή προσεγγίζεται σαν ένα πρόβλημα

ανάθεσης μιας μέτρησης που δείχνει πόσο ενδιαφέρον είναι ένα ακουστικό πλαίσιο (audio

frame), βασιζόμενοι σε συχνοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά (spectro-temporal cues). Για

την ανάλυση της ροής του ήχου και την μοντελοποίηση της ακουστικής εμφάνειας χρησιμο-

ποιήθηκε ένα σύνολο ενεργειακών χαρακτηριστικών, βασισμένα στο μη γραμμικό διαφορικό

ενεργειακό τελεστή Teager-Kaiser [214, 215]. Επειδή η Teager ενέργεια έχει νόημα μόνο

σε σήματα στενής ζώνης (narrowband) [215], προηγείται της εφαρμογής του τελεστή ένα

φιλτράρισμα σε πολλαπλές ζώνες με τη χρήση μια συστοιχίας 25 γραμμικά κατανεμημένων

Gabor φίλτρων, με σκοπό να απομονωθούν οι στενής ζώνης συνιστώσες του σήματος. ΄Επειτα

ο ενεργειακός τελεστής υπολογίζεται στις εξόδους των φίλτρων και η εκτίμηση του μέσου
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όρου εντός της διάρκειας ενός πλαισίου ανάλυσης δίνει μια μέτρηση για την δραστηριότητα του

κάθε καναλιού. ΄Ετσι προκύπτουν συνολικά 25 χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στις μέσες

στιγμιαίες ενέργειες (mean instantaneous energies).

Επιπρόσθετα, υπολογίζονται και δύο επιπλέον χαρακτηριστικά για τα οποία είναι γνωστό

ότι εμφανίζουν συσχέτιση με τη λειτουργία του ανθρώπινου ακουστικού συστήματος. Το

πρώτο είναι η τραχύτητα (roughness) η οποία προτάθηκε στο [216] και αποτελεί μια εκτίμηση

της αίσθησης παραφωνίας (sensory dissonance) ενός ήχου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι

η ένταση (loudness), η οποία επίσης σχετίζεται με την ανθρώπινη προσοχή και συσχετίζεται με

το αντιληπτό επίπεδο της ηχητικής πίεσης (sound pressure) [217]. Περισσότερες λεπτομέρειες

για την ανάλυση της τροπικότητας του ήχου και τον υπολογισμό της ακουστικής εμφάνειας

μπορεί κανείς να βρει στο [218].

Ανάλυση κειμένου

Για την ανάλυση του κειμένου χρησιμοποιήθηκε μια επέκταση της μεθόδου που περιγράφεται

στο [9], η οποία χρησιμοποιεί ανάλυση των μερών του λόγου (part-of-speech tagging) και στη

συνέχεια αναθέτει σε κάθε λέξη μια τιμή σχετικά με τη σημαντικότητά της. Επιπρόσθετα της

παραπάνω ανάλυσης, συμπεριλάβαμε μια μοντελοποίηση για την συναισθηματική πληροφορία

(affective modeling) μεμονωμένων λέξεων οι οποίες εξάγονται από από τους υποτίτλους που

είναι διαθέσιμοι μαζί με τη διανομή κάθε ταινίας.

Μια λέξη w χαρακτηρίζεται ως προς το συναισθηματικό της περιεχόμενο σε έναν συνεχή

(εντός του διαστήματος [−1, 1]) χώρο που αποτελείται από τρεις διαστάσεις που αποτελούν τα

χαρακτηριστικά συναισθήματος (affective features): valence (v), arousal (a) και dominance

(d). Για κάθε διάσταση το συναισθηματικό περιεχόμενο κάθε λέξης w υπολογίζεται σαν

ένας γραμμικός συνδυασμός από τις σημασιολογικές ομοιότητές της με ένα σύνολο K λέξεων

αναφοράς και τους βαθμούς συναισθήματος των λέξεων αναφοράς για την αντίστοιχη διάσταση,

όπως στο [219]. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι βασισμένο στην υπόθεση ότι η

σημασιολογική ομοιότητα (semantic similarity) μπορεί να μεταφραστεί σε συναισθηματική

ομοιότητα (affective similarity) [219]. Οι βαθμοί συναισθήματος των λέξεων υπολογίζονται

χρησιμοποιώντας σαν λέξεις αναφοράς 600 καταχωρήσεις επιλεγμένες από το λεξικό ANEW

[220]. Περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή των λέξεων αναφοράς και την εκπαίδευση

των βαρών μπορεί κανείς να βρει στο [219].

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση της τροπικότητας του κειμένου για

τον υπολογισμό της εμφάνειας μπορεί κανείς να βρει στα [23, 212].
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6.1.2 Η βάση COGNIMUSE

Η βάση COGNIMUSE [212] αποτελεί μια βάση προσανατολισμένη στην ανάλυση βίντεο

με ground-truth επισημειώσεις για την αισθητήρια (sensory) και σημασιολογική (semantic)

εμφάνεια, τα ακουστικά και οπτικά γεγονότα, τις διατροπικές (cross-media) σχέσεις καθώς και

το συναίσθημα και στοχεύει να βοηθήσει στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των αλγορίθμων

εντοπισμού γεγονότων και δημιουργίας περιλήψεων. Αποτελείται από συνεχόμενα μισάωρα

τμήματα προερχόμενα από εφτά ταινίες του Hollywood1 (συνολικά 3.5 ώρες), 5 ταξιδιωτικά

ντοκιμαντέρ
2
(20 λεπτών το καθένα) και μια ολόκληρη ταινία

3
(διάρκειας 100 λεπτών).

Η ground-truth επισημείωση της βάσης έχει βασιστεί στα τμήματα του βίντεο που τράβηξαν

την προσοχή των θεατών στιγμιαία ή σε συνεχόμενα μέρη και περιλαμβάνει τόσο μονοτροπικά,

(επισημειώσεις για την ακουστική (A) και οπτική εμφάνεια (V», όσο και πολυτροπικά επίπεδα

της προσοχής (επισημειώσεις για την οπτικο-ακουστική αισθητήρια εμφάνεια (AV) και το

συνδυασμό της με τη σημασιολογική εμφάνεια (AVS». Επιπρόσθετα, για το σύνολο των βίντεο

της βάσης υπάρχει η χειροκίνητη χρονική κατάτμηση σε επίπεδο λήψεων και σκηνών. Η

ground-truth επισημείωση της εμφάνειας για κάθε καρέ του βίντεο, που χρησιμοποιήθηκε για

την εκπαίδευση και αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων, αποτελείται από τα καρέ εκείνα που

έχουν επισημειωθεί σαν προεξέχοντα από τουλάχιστον δύο από τα τρία άτομα που συμμετείχαν

στη διαδικασία της επισημείωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βάση COGNIMUSE μπορεί κανείς να ανα-

τρέξει στο άρθρο [212].

6.1.3 Προσέγγιση μηχανικής μάθησης

Για την πολυτροπική ανίχνευση προεξεχόντων γεγονότων ακολουθήθηκε μια προσέγγιση

μηχανικής μάθησης, βασισμένη στη μη παραμετρική και δεδομενοκεντρική (data-driven) κα-

τηγοριοποίηση με τη χρήση του ταξινομητή Κ-κοντινότερων γειτόνων (K-Nearest Neighbor

Classifier (KNN)), σε αντίθεση με τον πειραματισμό με διάφορα σχήματα σύμμειξης που έχει

εφαρμοστεί στο ΤΜΜ13 [9] και αποτελεί τη βασική μέθοδο σύγκρισης (baseline).

Η τελική χρονική ακολουθία των οπτικοακουστικών (AV) χαρακτηριστικών (27 ακου-

στικά και 4 οπτικά χαρακτηριστικά), μαζί με τις πρώτες και δεύτερες χρονικές παραγώγους

(υπολογισμένες σε 3 και 5 καρέ αντίστοιχα), και τα 4 χαρακτηριστικά από την ροή κειμένου

(T) συνθέτουν το σύνολο χαρακτηριστικών για τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης. ΄Οπως

φαίνεται και από το Σχήμα 6.1, χρησιμοποιήθηκε ένας KNN ταξινομητής ξεχωριστά για τα

AV και τα T χαρακτηριστικά ακολουθώντας μια παρόμοια διαδικασία όπως στα [221, 9]. Πιο

συγκεκριμένα, θεωρήσαμε την εκτίμηση της χρονικής εμφάνειας στο επίπεδο του καρέ σαν

ένα δυαδικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης ενώ προσδιορίστηκε και μια μέτρηση εμπιστοσύνης

1
Λίστα των ταινιών του Hollywood: “A Beautiful Mind” (BMI), “Chicago” (CHI), “Crash” (CRA),

“The Departed” (DEP), “Gladiator” (GLA), “Lord of the Rings - The Return of the King” (LOR) και η

ταινία κινούμενων σχεδίων “Finding Nemo” (FNE)
2
Λίστα των ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ: τέσσερα επεισόδια από τη σειρά “Alternate Routes”: “London”

(LON), “Tokyo” (TOK), “Sydney” (SYD), “Rio” (RIO) και ένα επεισόδιο από τη σειρά “Get Outta Town”:
“London” (GLN)

3
Ολόκληρη ταινία: “Gone with the Wind” (GWW) (το πρώτο μέρος)
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(confidence score) για το κάθε αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης. Με τον τρόπο αυτό

μπορούν να παρουσιαστούν αποτελέσματα για διάφορους βαθμούς χρονικής συμπίεσης και

επομένως να παραχθούν περιλήψεις με διαφορετικές διάρκειες.

Σχετικά με την αξιοποίηση των διαφόρων τύπων δεδομένων που εμπεριέχονται στη βάση

COGNIMUSE, υιοθετήθηκαν διάφορες παραλλαγές σχετικά με την αξιολόγηση. ΄Οσον αφορά

τις ταινίες του Hollywood εφαρμόστηκε μια cross-validation προσέγγιση εφτά σταδίων, στην

οποία τα επισημειωμένα καρέ από τις έξι ταινίες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενώ η

αξιολόγηση έγινε στην έβδομη. Για τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ θεωρήσαμε cross-validation

πέντε σταδίων, στο οποίο με το ίδιο σκεπτικό τα επισημειωμένα καρέ από τα τέσσερα ντοκιμα-

ντέρ χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενώ το πέμπτο χρησιμοποιήθηκε για επαλήθευση.

Σχετικά με την ολόκληρη ταινία GWW ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι αξιολόγησης:

α) εκπαίδευση στις εφτά Hollywood ταινίες και επαλήθευση στη GWW και β) εκπαίδευση σε

όλα τα δεδομένα της βάσης (εφτά ταινίες και πέντε ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ) και αξιολόγηση

στη GWW. Η παραπάνω πρακτική ακολουθήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί αν η μείξη των

δύο διαφορετικών ειδών δεδομένων (ταινίες και ντοκιμαντέρ) μπορούν να συνεισφέρουν στην

ενίσχυση της ακρίβειας κατηγοριοποίησης μια ταινίας ως προς τα προεξέχοντα γεγονότα που

εμπεριέχονται.

Αλγόριθμος δημιουργίας περιλήψεων

Ο νέος αλγόριθμος αποτελεί επέκταση του baseline αλγορίθμου δημιουργίας περιλήψεων

ταινιών [9] και περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά προκειμένου να παράγει πιο ομαλές περιλήψεις,

σχετικά με τις μεταβάσεις του ήχου και της εικόνας, ενώ επίσης προσθέτει και ένα καλύτερο

τρόπο κατανόησης σχετικά με τη σημασιολογική πληροφορία.

Για τη δημιουργία των περιλήψεων χρησιμοποιούμε την έξοδο του ταξινομητή, η οποία

αποτελείται από τα καρέ που έχουν ταξινομηθεί ως προεξέχοντα. Επομένως, χρησιμοποιούμε

τα τμήματα/καρέ (επιλεγμένα με βάση τα υψηλότερα confidence scores) σαν μια χαρακτηρι-

στική συνάρτηση που περιγράφει τα πιο προεξέχοντα γεγονότα με βάση την πληροφορία ήχου,

εικόνας και κειμένου. Τα στάδια μετεπεξεργασίας που ακολουθήθηκαν είναι: 1) Median

φιλτράρισμα των οπτικοακουστικών μετρήσεων εμπιστοσύνης CAV , έτσι ώστε να παράγουμε

πιο ομαλές και τραχείς οπτικοακουστικές καμπύλες προσοχής, ακολουθούμενο από μια κα-

νονικοποίηση βασισμένη στην πληροφορία σχετικά με τις αλλαγές των σκηνών (τα όρια των

σκηνών έχουν εξαχθεί από τη χειροκίνητη χρονική κατάτμηση της βάσης). 2) Οι μετρήσεις

εμπιστοσύνης που σχετίζονται με τη ροή κειμένου CT , οι οποίες έχουν εκπαιδευθεί μόνο στα

τμήματα εκείνα που περιέχουν ομιλία, λαμβάνονται υπόψιν για τα καρέ που εμπεριέχονται στα

συγκεκριμένα τμήματα ενώ τα καρέ χωρίς ομιλία θέτονται στο μηδέν. 3) Εφαρμόζεται ύστερη

σύμμειξη (late fusion) μεταξύ της οπτικοακουστικής τροπικότητας και της τροπικότητας του

κειμένου, στην οποία επιλέγεται ένα βάρος w για τη ροή του κειμένου: CAV T = CAV +w ·CT .
Το βάρος αυτό επιλέχτηκε πειραματικά να είναι w = 0.10 ή w = 0.20.

Με σκοπό να δημιουργήσουμε περιλήψεις οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν μόνο προεξέχο-

ντα γεγονότα αλλά αποσπάσματα που θα έχουν νόημα και συνοχή εφαρμόστηκε διόρθωση
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Σχήμα 6.2: Διαδικασία υπολογισμού των μετρικών ROC/AUC που χρησιμοποιούνται για

την αντικειμενική αξιολόγηση του συστήματος δημιουργία περιλήψεων. Με πράσινο χρώμα

απεικονίζεται η καμπύλη εμφάνειας που υπολογίζεται από το σύστημα (βάσει των confidence
scores) ενώ με κόκκινο συμβολίζεται η ground truth επισημείωση των χρηστών.

στα όρια των επιλεγμένων γεγονότων. Αυτό επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας ιδέες από τη

μαθηματική μορφολογία και πιο συγκεκριμένα το φίλτρο ανακατασκευής reconstruction ope-

ning: ρ−(M |X) , συνδεδεμένα τμήματα του X που τέμνουν το M [222]. Με αυτό τον τρόπο

μπορούμε να εξάγουμε μεγάλης κλίμακας τμήματα ανιχνεύοντας μικρότερους σημαδευτές μέσα

σε αυτά. Αρχικά, χρησιμοποιούμε τα όρια των λήψεων από τη χειροκίνητη κατάτμηση και στη

συνέχεια τα όρια στο επίπεδο της μεμονωμένης λέξης με βάση το αυτόματα ευθυγραμμισμένο

κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε σαν σημαδευτή M τα προεξέχοντα γεγονότα

που έχουν επιλεχθεί να συμπεριληφθούν στην τελική περίληψη και σαν σήμα αναφοράς X τις

λήψεις (shots) και τις μεμονωμένες λέξεις. Η ανακατασκευή αυτή θεωρείται αρκετά σημαντική

για την ποιότητα των περιλήψεων, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

των χρηστών, και ειδικότερα για την αξιοποίηση της σημασιολογικής πληροφορίας και τη

δημιουργία ομαλότερων μεταβάσεων.

Τα βήματα του αλγορίθμου δημιουργίας περιλήψεων είναι τα ακόλουθα: α)ταξινόμηση των

μετρήσεων αξιοπιστίας έτσι ώστε να ορίσουμε τα καρέ/αποσπάσματα που θα συμπεριληφθούν

στην περίληψη, σύμφωνα με το πλήθος των καρέ που χρειαζόμαστε για μια 5 φορές (×5)

πιο γρήγορη περίληψη από τον πραγματικό χρόνο του βίντεο. β) ανακατασκευή των λήψεων

(shot reconstruction), και γ) ανακατασκευή της ομιλίας (speech reconstruction) έτσι ώστε να

είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν λέξεις που κόβονται. δ) Το τελικό στάδιο του αλγορίθμου

περιλαμβάνει μια διαδικασία βασισμένη στο [144] για την ένωση των καρέ σε αποσπάσματα.

΄Ετσι, τμήματα που είναι μικρότερης διάρκειας από N καρέ διαγράφονται από την περίληψη,

ενώ γειτονικά τμήματα που έχουν επιλεγεί για την περίληψη συγχωνεύονται στις περιπτώσεις

που απέχουν λιγότερο από K καρέ, όπου N = 7 και K = 20 (πειραματικά ρυθμισμένα). ε) Η

τελική απόδοση των επιλεγμένων τμημάτων στην περίληψη πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας

απλή επικάλυψη και προσθήκη (ovelap-add) πάνω στα καρέ του βίντεο έτσι ώστε να γίνει η

συρραφή των γειτονικών αποσπασμάτων.
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Σχήμα 6.3: Αντικειμενική αξιολόγηση με χρήση των επισημειωμένων δεδομένων για τα

διάφορα είδη βίντεο της βάσης COGNIMUSE, στην οποία παρουσιάζονται ROC καμπύλες

για τις διάφορες τροπικότητες.

6.1.4 Πειραματική αξιολόγηση

Αντικειμενική αξιολόγηση με χρήση επισημειωμένων δεδομένων

Για την αντικειμενική αξιολόγηση του πολυτροπικού συστήματος δημιουργίας περιλήψεων στη

βάση του COGNIMUSE ακολουθήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στο [212].

Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργίας περιλήψεων προσεγγίζεται σαν ένα πρόβλημα

κατηγοριοποίησης 2-κλάσεων, όπου πολλαπλά κατώφλια εφαρμόζονται στις μονοτροπικές ή

πολυτροπικές καμπύλες εμφάνειας, που υπολογίζονται για κάθε καρέ, έτσι ώστε να πάρουμε α-

ποτελέσματα για διάφορους βαθμούς συμπίεσης και έτσι να παράγουμε περιλήψεις διαφορετικής

διάρκειας. ΄Επειτα η μετρική AUC υπολογίζεται από την Receiver Operating Characteristic

(ROC) καμπύλη που προκύπτει από τα διαφορετικά κατώφλια (Σχήμα 6.2).

Το Σχήμα 6.3 παρουσιάζονται οι καμπύλες ROC σχετικά με την κατηγοριοποίηση της

εμφάνειας, ενώ μεταβάλλουμε το ποσοστό των καρέ που περιέχονται στην περίληψη (μεταξύ

1–100%, όπου το 100% αντιστοιχεί στην τέλεια μετρική ανάκλησης-recall), για τα διαφορετικά

επίπεδα επισημείωσης: ακουστικό μοντέλο σε ακουστική επισημείωση (A-A), οπτικό μοντέλο
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σε οπτική επισημείωση (V-V), οπτικοακουστικό μοντέλο σε οπτικοακουστική επισημείωση

(AV-AV) και οπτικοακουστικό μοντέλο και μοντέλο ανάλυσης κειμένου σε οπτικοακουστική

και σημασιολογική επισημείωση (AVT-AVS). Τα αποτελέσματα για τις προτεινόμενες με-

θόδους του ICIP15 [23] AV-AV και AVT-AVS έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας τον αλ-

γόριθμο δημιουργίας περιλήψεων, ενώ για τις A-A και V-V αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν

οι ταξινομημένες και φιλτραρισμένες με τη χρήση του median μετρήσεις αξιοπιστίας. Για την

baseline μέθοδο TMM13 [9] τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται έχουν προκύψει από τις

ταξινομημένες raw μετρήσεις αξιοπιστίας (χωρίς κάποια επιπλέον επεξεργασία). Στο σημείο

αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η προσέγγιση ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι μια

διαδικασία που εφαρμόζεται στο επίπεδο των καρέ του βίντεο, ενώ οι χρήστες επισημείωσαν

τα προεξέχοντα γεγονότα σαν τμήματα του βίντεο και όχι σαν μεμονωμένα καρέ.

΄Οπως βλέπουμε και στο Σχήμα 6.3αʹ η μέθοδος που προτάθηκε για το ICIP15 ξεπερνά

την baseline μέθοδο του TMM13, τόσο όταν αξιολογούμε κάθε τροπικότητα ξεχωριστά όσο

και όταν δύο (AV) ή τρεις (AVT) τροπικότητες συνδυάζονται μεταξύ τους. Μεγαλύτερη

βελτίωση μπορεί να παρατηρηθεί για τη μονοτροπική ανίχνευση προεξεχόντων γεγονότων από

ότι στην πολυτροπική. Παρόλα αυτά, η οπτικοακουστική τροπικότητα καταφέρνει να επιτύχει

μια αρκετά υψηλή μετρική απόδοσης.

΄Οσον αφορά τα αποτελέσματα για τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ, όπως βλέπουμε στο Σχήμα 6.3βʹ

η καλύτερη απόδοση παρουσιάζεται στην αξιολόγηση της ακουστικής τροπικότητας (A-A) για

τις μικρότερες σε διάρκεια περιλήψεις ενώ η οπτικοακουστική (AV) σύμμειξη εμφανίζεται να

έχει ελαφρώς καλύτερη απόδοση για τις μεγαλύτερες περιλήψεις. Η χρήση της τροπικότητας

κειμένου φαίνεται να χειροτερεύει σε σημαντικό βαθμό την AV περίπτωση, πιθανότατα εξαιτίας

των αδόμητων διαλόγων και της χρήσης καθημερινής και ῾ἁργκό᾿᾿ γλώσσας. Επιπρόσθετα, θα

πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος δεν είναι εξειδικευμένος για κάποιο

συγκεκριμένο είδος βίντεο (παρόλο που αρχικά σχεδιάστηκε για ταινίες), διαφορετικά χαρα-

κτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν σαν μεγάλης σημασίας και προεξέχοντα για τα ταξιδιωτικά

ντοκιμαντέρ. Για παράδειγμα, σε μία περίληψη ενός ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ ο χρήσης είναι

πολύ πιθανό να ενδιαφέρεται περισσότερο να δει μόνο τις σημαντικές τοποθεσίες παρά τα

διαλογικά και περισσότερο κωμικά μέρη στα οποία εμπλέκονται οι πρωταγωνιστές.

Τα Σχήματα 6.3γʹ και 6.3δʹ δείχνουν τα αποτελέσματα για την ταινία GWW, όπου και πάλι

βλέπουμε ότι η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται για την ακουστική τροπικότητα A-A. Σχετικά

με τους δύο διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης, όπου σκοπός ήταν να διερευνηθεί εάν η μείξη

διαφορετικών ειδών βίντεο μπορεί να ενισχύσει την απόδοση του ταξινομητή, σημειώνουμε

ότι η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν η εκπαίδευση πραγματοποιείται μόνο στις ταινίες

του Hollywood και όχι όταν συμβαίνει μείξη των βίντεο. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο

γεγονός ότι η μορφή και το γύρισμα των συγκεκριμένων ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ είναι σε

μεγάλο βαθμό αδόμητα, χωρίς να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο σενάριο, χρησιμοποιώντας

μια πιο άτυπη και καθημερινή γλώσσα καθώς και έναν πιο casual τρόπο παρουσίασης των

γεγονότων και των διαφόρων περιοχών. Επιπρόσθετα, παρόλο που υπάρχουν συστατικά που

παραπέμπουν στη δομή μιας ταινίας (καρέ με υποτιτλισμό, δυναμικές αλλαγές των εικόνων

και γραφικά), η λήψη εικόνας στις συγκεκριμένες σειρές ντοκιμαντέρ θυμίζει περισσότερο την
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Σχήμα 6.4: Αποτελέσματα υποκειμενικής αξιολόγησης από 20 χρήστες. Παρουσιάζονται

αποτελέσματα τόσο σχετικά με την περιεκτικότητα πληροφορίας (Informativeness) όσο και

την απολαυστικότητα (Enjoyability) των AVT περιλήψεων για μια συμπίεση 5 φορές (×5)
μικρότερη από τον πραγματικό χρόνο του βίντεο. Ως FUS υποδηλώνεται η καλύτερη περίληψη

που επιτεύχθηκε με τη χρήση των μεθόδων σύμμειξης όπως παρουσιάζονται στο [9], FF
υποδηλώνει την απλοϊκή “fast-forward” περίληψη, ενώ οι δύο καινούργιες περιλήψεις που

παρήχθησαν διαφοροποιούνται ως προς το βάρος που χρησιμοποιήθηκε για την τροπικότητα

κειμένου.

ερασιτεχνική κατασκευή βίντεο παρά την συστηματική και βασισμένη σε κανόνες διαδικασία

που εφαρμόζεται στις ταινίες.

Υποκειμενική ποιοτική αξιολόγηση των περιλήψεων από ταινίες του

Hollywood

Επιπρόσθετα της αντικειμενικής αξιολόγησης των Hollywood ταινιών (χρησιμοποιώντας ως

ground-truth την επισημείωση εμφάνειας που παρέχεται μαζί με τη βάση), διεξήχθη και μια

ποιοτική μελέτη σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, όπου περιλήψεις, με μια συμπίεση 5

φορές (×5) μικρότερη από τον πραγματικό χρόνο του βίντεο, αξιολογήθηκαν ποιοτικά από 20

χρήστες ως προς την περιεκτικότητα πληροφορίας (Informativeness) και την απολαυστικότητα

(Enjoyability) σε μια κλίμακα 0–100%, με παρόμοιο τρόπο όπως στο [9] και όπως περιγράφεται

πιο αναλυτικά στο [223]. Συνολικά αξιολογήθηκαν τέσσερις τύποι περιλήψεων: δύο περιλήψεις

βασισμένες στην προτεινόμενη μέθοδο χρησιμοποιώντας διαφορετικά βάρη για την τροπικότητα

κειμένου w = 0.1 ή 0.2, η καλύτερη σε απόδοση περίληψη που επιτεύχθηκε με τη χρήση

των μεθόδων σύμμειξης που παρουσιάζονται στο [9] (οι περιλήψεις αυτές επιλέχθηκαν με

βάση την απολαυστικότητα), και μια τέταρτη απλοϊκή “fast-forward”, η οποία δημιουργήθηκε

δειγματοληπτώντας 2 sec κάθε 10 sec από το αρχικό βίντεο clip. Οι χρήστες που συμμετείχαν

στην αξιολόγηση παρακολούθησαν, για κάθε ταινία, πρώτα το αρχικό ημίωρο απόσπασμα και

στη συνέχεια ακολούθησαν οι τέσσερις περιλήψεις (διάρκειας περίπου 6 λεπτά η καθεμιά) σε

τυχαία σειρά.

΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 6.4 η προτεινόμενη μέθοδος αποδίδει πολύ καλύτερα και ως προς

τα δύο κριτήρια συγκρινόμενη με τις καλύτερες περιλήψεις βασισμένες σε μεθόδους σύμμειξης
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και τις fast-forward τύπου περιλήψεις (συγκεκριμένα πάνω από 80% για το informativeness και

90% για το enjoyability κριτήριο). ΄Οσον αφορά την προτεινόμενη μέθοδο επισημαίνουμε ότι

η ανάθεση διαφορετικών βαρών για τη τροπικότητα κειμένου είναι σημαντική και σχετίζεται

με το είδος της ταινίας, μιας και συνήθως χρειάζεται ένα μικρότερο βάρος για ταινίες που

βασίζονται σε διαλόγους από ότι σε μια ταινία δράσης. Επιπρόσθετα, η ανακατασκευή των

λήψεων και των κομματιών με ομιλία συνεισφέρανε σε μεγάλο βαθμό στην απολαυστικότητα

(enjoyability), μιας και οδήγησαν σε ομαλότερες μεταβάσεις. Επίσης, αναφέρουμε ότι οι

χρήστες που συμμετείχαν στην παρούσα αξιολόγηση είναι διαφορετικοί από εκείνους του [9]

και γι΄ αυτό το λόγο τα αποτελέσματα σχετικά με τις βασισμένες σε σύμμειξη περιλήψεις μπορεί

να διαφέρουν. Σχετικά με τις fast-forward τύπου περιλήψεις κανένας από τους χρήστες δεν

αντιλήφθηκε ότι επίτηδες συμπεριελήφθησαν στην αξιολόγηση (ως μια απλοϊκή προσέγγιση

που υποδεικνύει ένα κάτω όριο για τις μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν) και με αυτό τον τρόπο

καταφέραμε να δείξουμε ότι μια ομοιόμορφη δειγματοληψία στα καρέ της ταινίας δεν είναι

επαρκής ώστε να δημιουργηθεί μια αποδεκτή περίληψη.

Για περισσότερα αποτελέσματα και λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση της προτει-

νόμενης μεθόδου πολυτροπικής ανίχνευσης προεξεχόντων γεγονότων και δημιουργίας περι-

λήψεων στη βάση COGNIMUSE μπορεί κανείς να ανατρέξει στα [223, 212].

6.2 Χωροχρονικές αναπαραστάσεις βασισμένες στην

οπτική εμφάνεια για δημιουργία περιλήψεων

6.2.1 Ιστογράμματα προσανατολισμένων πολυκλιμακωτών

ενεργειών HOME

Σε αυτή την ενότητα θα βασιστούμε στην προτεινόμενη μέθοδο χωροχρονικής ανάλυσης

[190] προκειμένου να εξάγουμε περιγραφητές χαρακτηριστικών κατάλληλους για προβλήματα

σχετικά με την αυτόματη κατανόηση βίντεο, όπως η δημιουργία περιλήψεων. Ο σχεδιασμός

της έχει βασιστεί σε πολλές ιδέες σχετικά με τη βιολογική όραση και την εμπνευσμένη από

την ανθρώπινη αντίληψη επεξεργασία εικόνας, και σχετίζεται στενά με το πρόβλημα της

οπτικής εμφάνειας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, στην όραση υπολογιστών έχουν

προταθεί αρκετά χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου για την αναπαράσταση βίντεο. Μερικά από

αυτά, όπως τα ιστογράμματα προσανατολισμένης κλίσης (Histograms of Oriented Gradients

- HOG) [224, 151], τα Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [153] ή τα Speeded Up

Robust Features (SURF) [155] και τα Gist [225], περιλαμβάνουν μόνο χωρική πληροφορία

ενώ άλλα, όπως τα ιστογράμματα οπτικής ροής (Histograms of Optical Flow- HOF) [226,

151], τα HOG3D [12] και οι χωροχρονικές προσανατολισμένες ενέργειες (Spatiotemporal

Oriented Energies - SOE) [227], είναι κατάλληλα για τη χωροχρονική ανάλυση των βίντεο.

Παρόλα αυτά, όλοι αυτοί οι περιγραφητές μοντελοποιούν την τοπική δομή μιας εικόνας ή ενός

βίντεο και δεν σχετίζονται με τον παράγοντα της οπτικής προσοχής, όπως οι χρωματικές

διαφορές και ο χωροχρονικός προσανατολισμός σε διαφορετικές κλίμακες και διευθύνσεις.

Στο [228] προτάθηκε ένας βιολογικά εμπνευσμένος χωρικός περιγραφητής χαρακτηριστικών
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(αʹ) Μειωμένη χωρική συστοιχία φίλ-

τρων για χρονική συχνότητα ωt0
(κάτοψη).

(βʹ) Χωροχρονική συστοιχία φίλτρων σε 3

διαφορετικές χωρικές κλίμακες, 4 χωρικές

κατευθύνσεις και 5 χρονικές συχνότητες.

Σχήμα 6.5: Ισοϋψείς καμπύλες της μειωμένης 3Δ χωροχρονικής συστοιχίας φίλτρων, και

μια κάτοψη μιας τομής της συστοιχίας σχεδιασμένη σε μια χρονική συχνότητα ωt0 . Οι

ισοϋψείς αντιστοιχούν στο 70% του πλάτους του εύρους ζώνης, ενώ διαφορετικά χρώματα

χρησιμοποιούνται για διαφορετικές χρονικές συχνότητες.

για το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης σκηνών βασισμένος στο μοντέλο των Itti et al. [3]

για την οπτική εμφάνεια.

Στη δική μας προσέγγιση, εξάγουμε ιστογράμματα από προσανατολισμένες ενέργειες σε

πολλαπλές ζώνες, τα Histogram of Oriented Multiband Energies (HOME) τόσο για τους χω-

ροχρονικούς όσο για τους στατικούς ενεργειακούς όγκους, εφαρμόζοντας την ίδια συστοιχία

βασισμένη στα φίλτρα Gabor σε τετραγωνισμό (quadrature pairs) στις τρεις διατάσεις (χώρο

και χρόνο). Αυτή η χωροχρονική ανάλυση μπορεί να μας παρέχει πληροφορία σχετικά με την

κίνηση σε διαφορετικές κλίμακες και διευθύνσεις και έτσι επιτυγχάνει να ανιχνεύει τόσο τις

πολύ γρήγορες αλλαγές που υπάρχουν σε ένα χωροχρονικό ερέθισμα (π.χ. τρεμόπαιγμα - fli-

cker), όσο και τις πιο αργές και σύνθετες αλλαγές στην κίνηση που σχετίζονται με τα γεγονότα

δράσεων που εμφανίζονται στα βίντεο. Οι ενεργειακοί χάρτες που προκύπτουν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σαν ένα σύνολο χαρακτηριστικών προκειμένου να εξάγουμε χωροχρονικούς

περιγραφητές εμφάνειας. Μιας και το συνολικό μοντέλο έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 4, σε

αυτή την ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία για την εξαγωγή των περιγραφητών καθώς και

οι απαραίτητες τροποποιήσεις που έγιναν στη συστοιχία των φίλτρων.

Για τη χωροχρονική συστοιχία φίλτρων χρησιμοποιήσαμε την μειωμένη έκδοση του [202]

που περιλαμβάνει K = 120 Gabor φίλτρα (ισοτροπικά ως προς τις χωρικές συνιστώσες)

τα οποία είναι διατεταγμένα σε τρεις χωρικές κλίμακες, τέσσερις χωρικές κατευθύνσεις και

δέκα χρονικές συχνότητες. Οι χωρικές κλίμακες και κατευθύνσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε

να καλύπτουν ένα 2Δ τετράγωνο πεδίο συχνοτήτων με τρόπο παρόμοιο με τον σχεδιασμό

που προτείνουν οι Havlicek et al. [198]. ΄Οπως και στην πλήρη συστοιχία που περιγράφηκε

στο Κεφάλαιο 4, χρησιμοποιούμε 10 χρονικά Gabor φίλτρα, 5 με θετικές και 5 με αρνητι-

κές κεντρικές συχνότητες εξαιτίας των συμμετριών που εμφανίζει το 3Δ συχνοτικό φάσμα.

Αυτά τα φίλτρα είναι τοποθετημένα γραμμικά ώστε να καλύπτουν ολόκληρο τον άξονα των

κανονικοποιημένων συχνοτήτων, και το μισού-πλάτους (half-peak) εύρος ζώνης οκτάβας του
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Σχήμα 6.6: Διάταξη για τον διαχωρισμό του όγκου ενέργειας σε 4 × 4 × 1 blocks. Τα

ιστογράμματα που απεικονίζονται αντιστοιχούν σε κατανομές ενέργειας.

καθενός είναι 0.75 οκτάβες. Το Σχήμα 6.5 δείχνει χωροχρονικές απόψεις του σχεδιασμού

της μειωμένης 3Δ συστοιχίας φίλτρων. Για τη στατική (χωρική μόνο) συστοιχία φίλτρων

χρησιμοποιούμε τις ίδιες χωρικές παραμέτρους με μηδενική χρονική συχνότητα (LG = 12

φίλτρα). Οι προτεινόμενοι περιγραφητές Histograms of Oriented Multiband Energy Descri-

ptors (HOME) είναι βασισμένοι στην ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας με 3Δ Gabor φίλτρα.

Συγκεκριμένα η διαδικασία του 3Δ Gabor φιλτραρίσματος παράγει εξόδους για 120 φίλτρα,

σε 3 χωρικές κατευθύνσεις, 4 χωρικές κλίμακες, 5 χρονικές κλίμακες και τις συμμετρικές

τους. Η κύρια ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας πίνακας δεικτών (index map) για την κυρίαρχη

ενέργεια κάθε ογκοστοιχείου (voxel) από το βίντεο εισόδου. Ο δείκτης της χωροχρονικής

κυρίαρχης ενέργειας για ένα ογκοστοιχείο ορίζεται από τη σχέση:

iSTDE(x, y, t) = arg max
1≤θ≤120

STEθ(x, y, t) (6.1)

όπου STEθ(x, y, t) είναι η χωροχρονική ενέργεια στην έξοδο του θ-στου φίλτρου για το

ογκοστοιχείο που ορίζεται ως (x, y, t). Για τη στατική συστοιχία φίλτρων η εξαγωγή του

χάρτη δεικτών είναι πολύ παρόμοια:

iSDE(x, y, t) = arg max
1≤θ≤12

SEθ(x, y, t) (6.2)

όπου SEθ(x, y, t) είναι η χωρική ενέργεια στην έξοδο του θ-στου φίλτρου για το ογκοστοιχείο

που ορίζεται ως (x, y, t). Οι αντίστοιχες τιμές της κυρίαρχης ενέργεια θα δίνονται από τις

σχέσεις:

STDE = max
1≤θ≤120

STEθ(x, y, t), SDE = max
1≤θ≤12

SEθ(x, y, t) (6.3)
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Μετά την εφαρμογή της συστοιχίας φίλτρων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε-

νεργειακούς δείκτες σε με γειτονιά του βίντεο για να δημιουργήσουμε έναν ιστογραφικό

περιγραφητή βασισμένο στους δείκτες αυτούς. Ακολουθώντας τις ιδέες του [12], χωρίζουμε

τον όγκο ενέργειας σε S = 4×4×1 παραλληλεπίπεδα (blocks). Στο Σχήμα 6.6 βλέπουμε μια

διάταξη για τον διαχωρισμό των blocks. Τα ιστογράμματα που απεικονίζονται αντιστοιχούν

σε κατανομές ενέργειας. Το χρονικό μέγεθος ενός block είναι περίπου 2 sec (50-60 καρέ

του βίντεο) ενώ οι χωρικές διαστάσεις εξαρτώνται από την ανάλυση του βίντεο. Για κάθε

ένα block κατασκευάζεται ένα ιστόγραμμα με βάση τους δείκτες που έχουμε υπολογίσει.

Για να αποφύγουμε προβλήματα μεγάλης διαστασιμότητας χρησιμοποιούμε τα ίδια bins στα

ιστογράμματα για τις θετικές και αρνητικές χρονικές κλίμακες. Επομένως, κάθε δείκτης δίνει

σαν ψήφο την STDE τιμή και για κάθε block κατασκευάζεται ένα ιστόγραμμα από 120 bins.

Για τα στατικά ιστογράμματα χρησιμοποιείται η SDE και το μέγεθος του ιστογράμματος για

κάθε block είναι 12 bins.

Τα ιστογράμματα qj του κάθε block συνενώνονται και έτσι δημιουργείται το ιστόγραμμα

hm = [q1, q2, ..., qS ]. ΄Ετσι, για τους χωροχρονικούς HOME περιγραφητές υπολογίζεται ένα

ιστόγραμμα διάστασης 960 ενώ για τους χωρικούς HOME η τελική διάσταση είναι 192. Οι

παραπάνω δύο τύποι των HOME περιγραφητών εφαρμόζονται τόσο στη φωτεινότητα όσο και

στη ροή χρώματος του βίντεο. Επομένως, έχουμε τέσσερις τύπους περιγραφητών hm, m =

1, 2, 3, 4 που σχετίζονται με τις διαφορετικές ενεργειακές εξόδους.

6.2.2 Προσεγγίσεις για δημιουργία περιλήψεων από βίντεο

βασισμένες σε προβλήματα βελτιστοποίησης

Σε αυτή την υποενότητα, θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων από

βίντεο (βασιζόμενοι μόνο στην οπτική πληροφορία) και θα προτείνουμε ένα νέο πλαίσιο για τη

παραγωγή περιλήψεων βασισμένο στους νέους προτεινόμενους περιγραφητές εμφάνειας. Θα

προσεγγίσουμε το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο σαν ένα πρόβλημα βελτι-

στοποίησης ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες δουλειές στην περιοχή της όρασης υπολογιστών

[6, 134, 135]. Στο πρώτο βήμα, χωρίζουμε το αρχικό βίντεο σε μικρά τμήματα Si, τα οποία

αποκαλούμε “mini-shots”, των οποίων η διάρκεια είναι περίπου 2 sec (50-60 καρέ του βίντεο).

Κάθε τμήμα Si είναι αντιστοιχισμένο με μια μία μέτρηση σημαντικότητας (importance score)

I(Si) που μπορεί να εκτιμηθεί ακολουθώντας διάφορες προσεγγίσεις. Δοσμένου ενός συνόλου

από n mini-shots, θέλουμε να βρούμε ένα υποσύνολο με διάρκεια κάτω από ένα ορισμένο όριο

(budget) Lb, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το άθροισμα των μετρήσεων σημαντικότητας. ΄Ετσι,

έχουμε το παρακάτω πρόβλημα βελτιστοποίησης:

maximize
u

n∑
i=1

ui · I(Si) (6.4)

subject to
n∑
i=1

ui · |Si| ≤ Lb,
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όπου η μεταβλητή ui ∈ {0, 1} ελέγχει εάν το mini-shot Si θα συμπεριληφθεί στην περίληψη.

Αφού οι μετρήσεις σημαντικότητας για κάθε τμήμα είναι ανεξάρτητες, η παραπάνω μεγιστοπο-

ίηση είναι ένα τυπικό 0/1-knapsack πρόβλημα και μπορεί να επιλυθεί καθολικά και βέλτιστα

με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού.

Θεωρούμε ότι στη δημιουργία περιλήψεων από βίντεο υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες

που θα μπορούσαν να εκφραστούν με την παραπάνω μέτρηση σημαντικότητας (importance

score). Ο πρώτος είναι το πόσο οπτικά ενδιαφέρον (interestingness) είναι ένα τμήμα του

βίντεο και είναι στενά συνδεδεμένος με την οπτική εμφάνεια. Ο δεύτερος σχετίζεται με την

πλεονάζουσα πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό το τμήμα (redundancy), η οποία εκφράζει

πόσο πολύ το περιεχόμενο ενός κομματιού είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα ή επόμενα

τμήματα του βίντεο.

Βασιζόμενοι στους προτεινόμενους περιγραφητές εμφάνειας προσπαθούμε να μάθουμε

το βαθμό interestingness ενός τμήματος του βίντεο από τα παραδείγματα της ανθρώπινης

επισημείωσης μέσα από μια διαδικασία εκμάθησης. Θεωρούμε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης

2-κλάσεων όπου τα θετικά δείγματα αποτελούνται από τα τμήματα που έχουν επισημειωθεί ως

προεξέχοντα (με μεγάλη εμφάνεια). Για κάθε mini-shot Si εξάγουμε τους τέσσερις τύπους των

HOME περιγραφητών και στη συνέχεια προχωράμε στην κατηγοριοποίηση των δύο κλάσεων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν μη-γραμμικές μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support

Vector Machines - SVMs) με χ2
πυρήνες ανεξάρτητα για τον κάθε τύπο περιγραφητή. Κρα-

τήσαμε την πιθανότητα του SVM: pposm , m = 1, ..., 4 για τη θετική κλάση σαν το βαθμό

interestingness που σχετίζεται με τον κάθε περιγραφητή. ΄Επειτα ο τελικός interestingness

βαθμός προκύπτει παίρνοντας τον μέσο όρο από τις τέσσερις SVM πιθανότητες:

Iinter(Si) =

4∑
m=1

pposm (Si) (6.5)

Στο τελικό στάδιο εφαρμόζουμε ένα χρονικό median φιλτράρισμα, έτσι ώστε να έχουμε

ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των τμημάτων του βίντεο, και χρησιμοποιούμε τη τιμή in-

sterestingness που προκύπτει σαν τη μέτρηση σημαντικότητας στο πρόβλημα (6.4).

Στη δεύτερη προσέγγιση υπολογίζουμε τον βαθμό redundancy ενός τμήματος Si σαν την

απόσταση, με βάση τη HOME αναπαράσταση, μεταξύ του τρέχοντος τμήματος του βίντεο

και των γειτονικών του. Ειδικότερα, για κάθε τύπο περιγραφητή m υπολογίζουμε την χ2

απόσταση D(hmi , h
m
j ) μεταξύ του τρέχοντος mini-shot i και των γειτονικών του j ∈ [i −

ns, i+ ns] (ns = 10) και κρατάμε την ελάχιστη απόσταση:

Dm(Si) = min
j∈[i−ns,i+ns]

D(hmi , h
m
j ) (6.6)

΄Επειτα, υπολογίζουμε την τελική απόσταση για το mini-shot Si παίρνοντας τη μέγιστη τιμή

ανάμεσα στις αποστάσειςDm, οι οποίες αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τύπους των HOME

περιγραφητών:

D(Si) = max
m=1,...,4

Dm(i) (6.7)
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Μέθοδος Μέσο F-Score Maximum F-Score

Random 0.1400 0.2855

Uniform 0.1400 0.2707

Gygli et al. 2014 [6] 0.2340 0.3934

Interestingness (HOME) 0.1809 0.4053

Redundancy (HOME) 0.2098 0.4506

Interestingness (Gist [225]) 0.1682 0.4192

Redundancy (Gist [225]) 0.1780 0.4195

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη βάση SumMe ως προς το μέσο και μέγιστο

F-score.

Η απόσταση D(Si) που προκύπτει συνθέτει μια μέτρηση σχετικά με το πόση πλεονάζουσα

πληροφορία εμπεριέχεται σε ένα τμήμα Si του βίντεο: μικρές αποστάσεις αντιστοιχούν σε

μεγάλο redundancy. ΄Ετσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την απόσταση που υπολογίστηκε

σαν μια μέτρηση της σημαντικότητας ενός κομματιού του βίντεο με ένα παρόμοιο τρόπο όπως

και την περίπτωση του insterestingness (εφαρμόζουμε επίσης median φιλτράρισμα για χρονική

εξομάλυνση).

6.2.3 Πειραματικά αποτελέσματα

Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων χρησιμοποιήσαμε δύο βάσεις σχετικές με

το πρόβλημα δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο οι οποίες περιλαμβάνουν επισημειώσεις α-

πό χρήστες: τη SumMe και τη COGNIMUSE. Η βάση SumMe [6] αποτελείται από 25

βίντεο τα οποία καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως βίντεο από διακοπές, βίντεο με διάφορες

δράσεις/γεγονότα και αθλητικά βίντεο. Επίσης, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται είναι raw ή

ελάχιστα επεξεργασμένα βίντεο, τα οποία έχουν υψηλό βαθμό συμπίεσης συγκρινόμενα με ήδη

μονταρισμένα βίντεο. Η διάρκεια των βίντεο αυτών κυμαίνεται από 1 έως 6 λεπτά. Δοσμένου

ενός βίντεο, ζητήθηκε από τους χρήστες να παράξουν μια περίληψη που να εμπεριέχει το

μεγαλύτερο μέρος από το σημαντικό περιεχόμενο (περίπου 5%-10% της αρχικής διάρκειας).

Από την άλλη μεριά, η COGNIMUSE βάση αποτελείται από ημίωρα αποσπάσματα από ταινίες

(βίντεο με υψηλό επίπεδο μονταρίσματος) και διαθέτει επισημείωση από τρεις χρήστες.

Συγκρίνουμε τις προτεινόμενες προσεγγίσεις που βασίζονται στους HOME περιγραφητές

με τις δημοσιευμένες state-of-the-art μεθόδους για κάθε βάση. Επίσης, έχουμε αξιολογήσει

την προτεινόμενη μέθοδο απέναντι στα ακόλουθα baselines:

• Τυχαία επιλογή των κομματιών (random): τα mini-shots επιλέγονται τυχαία έτσι ώστε

η διάρκεια της τελικής περίληψης να είναι ≤ Lb.

• Ομοιόμορφη επιλογή των κομματιών (uniform): τα mini-shots επιλέγονται ομοιόμορφα

ως προς τον περιορισμό για τη διάρκεια της τελικής περίληψης.

• Gist Περιγραφητές [225]: ακολουθούνται οι ίδιες προσεγγίσεις (interestingness, redun-

dancy) χρησιμοποιώντας τους Gist περιγραφητές αντί για τους HOME. Μιας και ο
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Μέθοδος Area Under Curve Score

Random 0.4899

Uniform 0.4914

Trans. Multimedia 2013 [9] 0.6025

ICIP 2015 [23] 0.6992

Interestingness (HOME) 0.7242

Redundancy (HOME) 0.5979

Interestingness (Gist [225]) 0.6651

Redundancy (Gist [225]) 0.5788

Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη βάση COGNIMUSE ως προς τη μετρική

Area Under Curve (AUC).
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Σχήμα 6.7: Καμπύλες ROC σχετικά με την κατηγοριοποίηση της οπτικής εμφάνειας για τη

βάση του COGNIMUSE.

περιγραφητής Gist υπολογίζεται ανά καρέ του βίντεο, παίρνουμε τη μέση τιμή εντός του

κάθε κομματιού σαν το συνολικό Gist περιγραφητή.

Στον Πίνακα 6.1 βλέπουμε την απόδοση των προς την αξιολόγηση μεθόδων για τη βάση

SumMe. Χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος του υπολογισμένου ανά ζεύγη F-score, το οποίο

περιγράφεται στο [6], καθώς και το μέγιστο F-score [134] . Χρησιμοποιώντας το μέγιστο F-

score αξιολογούμε τις μεθόδους ως προς την κοντινότερη περίληψη που έχει παραχθεί από τους

χρήστες, δηλαδή αυτή που είναι πιο όμοια με αυτήν που δημιουργήθηκε με αυτόματο τρόπο.

Αυτή η προσέγγιση βοηθάει στο να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια μοναδική

ground truth περίληψη αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλαπλές επιτυχημένες περιλήψεις.

Παρατηρούμε ότι οι προτεινόμενοι HOME περιγραφητές μαζί με τη redundancy προσέγγιση

αποδίδουν καλύτερα από κάθε άλλη μέθοδο ως προς το maximum F-score. Σημειώνουμε ότι

αυτή η βελτίωση στην απόδοση οφείλεται κυρίως στον προτεινόμενο περιγραφητή, μιας και

έχουμε χαμηλότερη απόδοση όταν χρησιμοποιείται ο Gist περιγραφητής. Ο βασικός λόγος

είναι ότι τα Gist χαρακτηριστικά είναι χωρικοί περιγραφητές και έτσι δεν περιέχουν καμία

χρονική πληροφορία. Από την άλλη μεριά, η χωροχρονική έκδοση των HOME περιγραφητών
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μπορεί να περιγράψει αποτελεσματικά την πληροφορία της κίνησης σε διαφορετικές κλίμακες

και κατευθύνσεις.

Το Σχήμα 6.7 δείχνει τις καμπύλες ROC σχετικά με την κατηγοριοποίηση της οπτικής

εμφάνειας ενώ μεταβάλλουμε το ποσοστό των κομματιών (mini-shots) στην περίληψη, για

τη βάση του COGNIMUSE και το σχήμα επισημείωσης της οπτικής εμφάνειας (visual on

visual - V-V). Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζουμε τις αντίστοιχες μετρήσεις Area Under Curve

(AUC) για τις διάφορες μεθόδους προς αξιολόγηση. Παρατηρούμε ότι η interestingness

προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην SVM κατηγοριοποίηση με HOME περιγραφητές, ξεπερνά

τα προηγούμενα baseline για την οπτική τροπικότητα. Επίσης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε

ότι οι HOME περιγραφητές αποδίδουν καλύτερα από τον state-of-the-art Gist περιγραφητή

και για τη βάση COGNIMUSE.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τις δύο βάσεις, βλέπουμε ότι η interestingness προ-

σέγγιση έδωσε καλύτερα αποτελέσματα για τη βάση του COGNIMUSE, ενώ η προσέγγιση

βασισμένη στο redundancy απέδωσε καλύτερα στη SumMe βάση. Ο λόγος πίσω από αυτές τις

διαφορές είναι το γεγονός ότι η SumMe βάση αποτελείται από μη επεξεργασμένα/μονταρισμένα

βίντεο, τα οποία εμφανίζουν υψηλότερη πλεονάζουσα πληροφορία από τα πλήρη και επαγγελ-

ματικά μονταρισμένα βίντεο ταινιών. Επιπλέον, η συνολική διάρκεια της βάσης SumMe είναι

σχετικά μικρή και επομένως είναι δύσκολο να εκπαιδευτεί ένας αξιόπιστος SVM ταξινομητής.

Συνοψίζοντας, οι προσεγγίσεις για τη δημιουργία περιλήψεων που περιγράφηκαν, οι οπο-

ίες βασίζονται στους προτεινόμενους περιγραφητές εμφάνειας, είναι αρκετά ελπιδοφόρες και

επιτυγχάνουν υψηλότερη απόδοση από άλλες state-of-the-art μεθόδους και για τις δύο βάσεις

που χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανέδειξαν επίσης τις διαφορές που

εμφανίζονται μεταξύ μονταρισμένων και μη επεξεργασμένων βίντεο.

6.3 Αξιοποίηση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων

CNNs στον εντοπισμό προεξεχόντων

οπτικοακουστικών γεγονότων

6.3.1 Αρχιτεκτονικές βαθιών συνελικτικών νευρωνικών δικτύων

CNNs

Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional Neural Networks - CNN) αποτελούν μια

βιολογικά εμπνευσμένη κατηγορία μεθόδων βαθιάς εκμάθησης (deep learning), που θα μπορο-

ύσε να αντικαταστήσει τα στάδια της εξαγωγής χαρακτηριστικών και της κατηγοριοποίησης με

ένα μοναδικό δίκτυο, το οποίο έχει εκπαιδευτεί ενιαία (end-to-end) από τις raw τιμές των ει-

κονοστοιχείων μια εικόνας μέχρι τις εξόδους του ταξινομητή. Στην ενότητα αυτή προτείνονται

δύο αρχιτεκτονικές για την εκτίμηση της οπτικής και ακουστικής χρονικής εμφάνειας σαν τα

softmax scores στην έξοδο του CNN [229]. Κατά τη φάση της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν

οι μονοτροπικές (A,V) και πολυτροπικές (AV) επισημειώσεις σαν ground-truth ετικέτες για

τις δύο κλάσεις (salient vs. non salient). Και για τα δύο δίκτυα χρησιμοποιήθηκε σαν μετρική

προς βελτιστοποίηση το Multinomial Logistic Loss για δυαδική κατηγοριοποίηση το οποίο
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Σχήμα 6.8: Μονοτροπικές (A-μπλε, V-πράσινο) και πολυτροπικές (AV-κόκκινο) καμπύλες

εμφάνειας υπολογισμένες με τη χρήση CNN αρχιτεκτονικών (κάτω μέρος) και αντίστοιχα

χαρακτηριστικά καρέ - keyframes (πάνω μέρος), υπολογισμένα σαν τα τοπικά ακρότατα της

οπτικοακουστικής (AV) καμπύλης για την ταινία “Crash”.

παίρνει τη μορφή:

L (W) = −
∑
j∈Y+

logP (yj = 1|X;W)−
∑
j∈Y−

logP (yj = 0|X;W), (6.8)

όπου W είναι οι παράμετροι προς εκπαίδευση του CNN, X είναι τα δείγματα στην είσοδο

του δικτύου (βλέπε Σχήματα 6.9, 6.11), yj ∈ {0, 1} είναι η δυαδική ετικέτα εμφάνειας για τα

δεδομένα X, και Y+, Y− είναι τα θετικά (salient) και αρνητικά (non-salient) επισημειωμένα

σύνολα δειγμάτων. Η ποσότητα P (·) λαμβάνεται από τη softmax ενεργοποίηση του τελευταίου

επιπέδου. Τα εκπαιδευμένα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τον

υπολογισμό των μονοτροπικών και πολυτροπικών καμπυλών εμφάνειας σε ένα νέο (εκτός

του συνόλου εκπαίδευσης) βίντεο (Σχήμα 6.8).

Οπτικό 3Δ CNN

΄Οπως έχουμε ήδη δει, ο πυρήνας της χειροκίνητα ρυθμιζόμενης (hand-crafted) μεθόδου

για την οπτική εμφάνεια αποτελείται από ένα χωροχρονικό φιλτράρισμα με μια προσεκτικά

σχεδιασμένη συστοιχία 3Δ Gabor φίλτρων. ΄Επειτα οι υπολογισμένες ενέργειες στέλνονται

σε έναν ταξινομητή έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της ύπαρξης ground-truth

επισημειώσεων για την εμφάνεια. Σε αυτή την ενότητα, προτείνουμε μια βαθιά και ενιαία (end-

to-end) CNN αρχιτεκτονική για την εκμάθηση των παραμέτρων της συστοιχίας φίλτρων σαν
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Σχήμα 6.9: CNN αρχιτεκτονική για την οπτική εμφάνεια, η οποία χρησιμοποιεί 3Δ συνελικτικά

δίκτυα.

μια αλληλουχία 3Δ συνελικτικών δικτύων. Χρησιμοποιήθηκε μια CNN προσέγγιση βασισμένη

στα 3Δ συνελικτικά δίκτυα (C3D) τα οποία εισήχθησαν στο [163], κυρίως για το πρόβλημα της

αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι επίσης κατάλληλη

και για την υψηλότερου επιπέδου έννοια του εντοπισμού προεξέχοντων γεγονότων, μιας και

τα C3D δίκτυα μπορούν να μάθουν χωροχρονικά μοτίβα, τα οποία σχετίζονται με την οπτική

εμφάνεια.

Τα 3Δ CNN έχουν την ικανότητα να μοντελοποιούν με επιτυχία τη χρονική πληροφορία

ενός βίντεο μιας και οι λειτουργίες της συνέλιξης και της συγκέντρωσης (pooling) εφαρ-

μόζονται μέσα σε χωροχρονικούς κύβους, ενώ στα κλασικά CNNs πραγματοποιούνται μόνο

στο πεδίο του χώρου. Για το λόγο αυτό, η διάσταση των χαρτών χαρακτηριστικών σε κάθε

συνελικτικό επίπεδο είναι n×t×h×w, όπου η επιπλέον παράμετρος t αντιστοιχεί στον αριθμό

των καρέ του βίντεο, ενώ οι w, h περιγράφουν τη χωρική διάσταση του κάθε καρέ και η n ορίζει

τον αριθμό των φίλτρων στο κάθε επίπεδο. Η βαθιά C3D αρχιτεκτονική που χρησιμοποιήθηκε

φαίνεται στο Σχήμα 6.9. Συγκεκριμένα, τα βίντεο χωρίζονται σε μη-επικαλυπτόμενα RGB

clips των 16-καρέ, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν είσοδο στο δίκτυο. Το C3D δίκτυο έχει 8

συνελικτικά, 5 max-pooling και 2 πλήρως συνδεδεμένα (fully connected) επίπεδα, τα οποία

ακολουθούνται από ένα softmax επίπεδο ως έξοδο. Οι αριθμοί των φίλτρων αναγράφονται

σε κάθε κουτί. Τα μεγέθη όλων των 3Δ συνελικτικών πυρήνων είναι 3 × 3 × 3 και το βήμα

(stride) όλων αυτών των πυρήνων είναι 1 τόσο στο χωρικό όσο και στο χρονικό πεδίο. Τα

μεγέθη όλων των pooling πυρήνων είναι 2 × 2 × 2, εκτός το πρώτο. Χρησιμοποιήθηκαν

μικρά μεγέθη πυρήνων ακολουθώντας την ιδέα που προτάθηκε από το δίκτυο VGG [13] να

αντικαθιστούμε τους μεγάλους συνελικτικούς πυρήνες από μια αλληλουχία από 3× 3 πυρήνες

χωρίς την παρουσία pooling τελεστών μεταξύ αυτών των επιπέδων. Κάθε fully connected έχει

4096 μονάδες (units) εξόδου και επίσης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης έχει χρησιμοποιηθεί

απόρριψη των συνδέσεων (dropout) με πιθανότητα 0.5.

Εκπαιδεύσαμε εξ αρχής end-to-end C3D μοντέλα στην πλατφόρμα του Caffe [230] χρησι-

μοποιώντας μια Nvidia Titan X (Maxwell) GPU. Χρησιμοποιήθηκαν mini-batches μεγέθους

30 clips, με έναν αρχικό ρυθμό μάθησης (learning rate) 0.003 και ορμή (momentum) 0.9.

Εφαρμόσαμε 10000 επαναλήψεις της στοχαστικής έκδοσης του αλγορίθμου απότομης καθόδου

(Stochastic Gradient Descent), το οποίο προσεγγιστικά αντιστοιχεί σε 15 εποχές. Ο ρυθ-

μός μάθησης διαιρείται δια του 10 μετά το πέρας του μισού από το συνολικό πλήθος των

επαναλήψεων.
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Σχήμα 6.10: Παράδειγμα της 2Δ χρονο-συχνοτικής αναπαράστασης του ακουστικού σήματος.

Για τη διατήρηση της χωρικής διάταξης στον άξονα των συχνοτήτων υπολογίζουμε τις

50 log-ενέργειες χρησιμοποιώντας πλαίσια των 25ms με 10ms επικάλυψη. Επιπρόσθετα,

υπολογίζονται οι πρώτες και δεύτερες χρονικές παράγωγοι, έτσι ώστε να έχουμε μια 2Δ

είσοδο 3 καναλιών, όμοια με εκείνη της RGB εικόνας.

Σχήμα 6.11: CNN αρχιτεκτονική για τον εντοπισμό της ακουστικής εμφάνειας, η οποία

χρησιμοποιεί 2Δ συνελικτικά δίκτυα εφαρμοσμένα πάνω σε ακουστικές χρονο-συχνοτικές

αναπαραστάσεις.

Ακουστικό 2Δ CNN

Για τη ροή ήχου χρησιμοποιήθηκε ένα 2Δ CNN το οποίο είναι βασισμένο στην ιδέα του

VGG για τη χρήση μικρών πυρήνων και έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε άλλα προβλήματα

που σχετίζονται με τον ήχο, όπως ο εντοπισμός ακουστικών γεγονότων [231]. Σε αυτή τη

προσέγγιση θέλουμε να αναπαραστήσουμε το raw ηχητικό σήμα στο 2Δ χρονο-συχνοτικό

πεδίο και να διατηρήσουμε την χωρική τοποθέτηση (locality) και στους δύο άξονες. Η

συμβατική αναπαράσταση με τη χρήση των Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

δεν μπορεί να διατηρήσει τη χωρική διάταξη στον άξονα των συχνοτήτων εξαιτίας της προ-

βολής που βασίζεται στο διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου. ΄Ετσι, χρησιμοποιούμε τις

50 log-ενέργειες που υπολογίζονται απευθείας από τα MFCCs χρησιμοποιώντας πλαίσια των

25ms με 10ms επικάλυψη. Επιπρόσθετα, υπολογίστηκαν οι πρώτες και δεύτερες χρονικές

παράγωγοι, έτσι ώστε να έχουμε μια 2Δ είσοδο 3 καναλιών, όμοια με εκείνη της RGB εικόνας

(Σχήμα 6.10).

Το Σχήμα 6.11 απεικονίζει τη βαθιά αρχιτεκτονική των 2Δ CNN που χρησιμοποιήθηκε.

Το δίκτυο έχει 6 2Δ συνελικτικά, 3 2Δ max-pooling και 2 fully connected layers επίπεδα, τα

οποία ακολουθούνται από ένα softmax επίπεδο ως έξοδο. Οι αριθμοί των φίλτρων αναγράφο-

νται σε κάθε κουτί. Τα max-pooling επίπεδα είναι γραμμένα στη μορφή χρόνος × συχνότητα.

Τα μεγέθη όλων των 2Δ συνελικτικών πυρήνων είναι 3 × 3 και το stride όλων αυτών των
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πυρήνων είναι 1. Για την εκπαίδευση ακολουθήθηκε μια όμοια διαδικασία όπως και για το

δίκτυο της οπτικής τροπικότητας, χρησιμοποιώντας mini-batches των 128 clips, με αρχικό

ρυθμό μάθησης 0.02 και momentum 0.9.

6.3.2 Πειραματική αξιολόγηση στη βάση του COGNIMUSE

Για τους διάφορους τύπους βίντεο δεδομένων που περιλαμβάνονται στην COGNIMUSE βάση,

έχουμε θεωρήσει και εδώ διάφορες παραλλαγές σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Για

τις έξι Hollywood ταινίες εφαρμόστηκε cross-validation έξι σταδίων, στο οποίο πέντε ταινίες

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενώ η αξιολόγηση έγινε στην έκτη. Εξαιρέσαμε την

ταινία FNE σαν outlier, μιας αποτελεί μια ταινία κινουμένων σχεδίων και επομένως δεν

ταιριάζει στην εκπαίδευση και αξιολόγηση της CNN προσέγγισης, λόγω του ότι δεν υπάρχουν

άλλες ταινίες κινουμένων σχεδίων στο σύνολο εκπαίδευσης. Για τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ

θεωρήσαμε cross-validation πέντε σταδίων, στο οποίο τέσσερα ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθη-

καν για την εκπαίδευση ενώ το πέμπτο χρησιμοποιήθηκε για επαλήθευση. Σχετικά με την

ολόκληρη ταινία GWW ακολουθήθηκαν και πάλι δύο διαφορετικοί τύποι αξιολόγησης: α)

μόνο οι έξι Hollywood ταινίες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση (GWW*) και β) όλα τα

διαθέσιμα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση (GWW**), δηλαδή έξι ταινίες και

εφτά ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ.

Ο Πίνακας 6.3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιώντας σαν με-

τρική την AUC (Area Under Curve) μεταξύ της hand-crafted μεθόδου (συμβολίζεται ως

Hndcr.) που περιγράφηκε στην Ενότητα 6.1 και των αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε CNN.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για όλες τις τροπικότητες και παραλλαγές της διαδικασίας

αξιολόγησης, δηλαδή για τις audio on audio (A-A), visual on visual (V-V) και audio-visual

on audio-visual (AV-AV) επισημειώσεις, καθώς και για όλες τις ταινίες και τα ταξιδιωτικά

ντοκιμαντέρ ξεχωριστά. Επίσης, αναφέρονται οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων για κάθε

είδος βίντεο. Για την εκτίμηση της οπτικοακουστικής εμφάνειας εφαρμόστηκε σύμμειξη,

χρησιμοποιώντας το μέσο όρο, των softmax scores που παρέχονται από το διπλής-ροής (two-

stream) CNN το οποίο εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας τις AV επισημειώσεις.

Για τις ταινίες αμέσως παρατηρούμε ότι οι αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε CNN ξεπερ-

νούν την hand-crafted μέθοδο σε όλες σχεδόν τις ταινίες και παραλλαγές αξιολόγησης, π.χ.

για την οπτική τροπικότητα έχουμε μια αύξηση πάνω από 3%. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι για

την τροπικότητα του ήχου μόνο στην ταινία CHI δεν καταφέρνουμε να επιτύχουμε βελτίωση

εξαιτίας του γεγονότος ότι η ταινία αυτή είναι ένα μιούζικαλ, το οποίο περιλαμβάνει κατά κύριο

λόγο αποσπάσματα με μουσική, και επομένως η εκπαίδευση των CNN στις υπόλοιπες ταινίες

δεν μπορεί να μοντελοποιήσει αποτελεσματικά αυτού του τύπου την πληροφορία.

Σημαντική βελτίωση παρατηρείται επίσης και για την ταινία GWW, η οποία αποτελεί μια

πραγματικά δύσκολη περίπτωση μιας και πρόκειται για μια ταινία πλήρους διάρκειας. Εδώ

σημειώνουμε μια βελτίωση της τάξης τπυ 7% για την οπτική και οπτικοακουστική αξιολόγηση

και περισσότερο από 3% για τη τροπικότητα του ήχου όταν η εκπαίδευση γίνει σε όλα τα

βίντεο. Για τα πέντε ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι βαθιές
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από βίντεο

AUC
Αποτελέσματα

V-V A-A AV-AV (mean)

videos Hndcr. CNN Hndcr. CNN Hndcr. CNN

΄Εξι Hollywood Ταινίες

BMI 0.718 0.765 0.823 0.844 0.842 0.839

GLA 0.739 0.772 0.840 0.849 0.850 0.830

CHI 0.645 0.706 0.847 0.815 0.819 0.820

LOR 0.688 0.738 0.873 0.872 0.811 0.832

CRA 0.720 0.726 0.848 0.874 0.804 0.799

DEP 0.778 0.741 0.822 0.861 0.824 0.856

Μέσος ΄Ορος 0.715 0.742 0.842 0.853 0.825 0.830

Ταινία Πλήρους Διάρκειας

GWW* 0.589 0.644 0.714 0.706 0.664 0.735

GWW** 0.626 0.660 0.706 0.740 0.648 0.710

Πέντε Ταξιδιωτικά Ντοκιμαντέρ

LON 0.650 0.806 0.794 0.830 0.777 0.814

RIO 0.668 0.718 0.690 0.737 0.821 0.805

SYD 0.621 0.771 0.726 0.787 0.734 0.863

TOK 0.767 0.831 0.796 0.849 0.819 0.856

GLN 0.657 0.679 0.809 0.894 0.693 0.810

Μέσος ΄Ορος 0.673 0.761 0.763 0.819 0.769 0.830

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα αξιολόγησης (χρησιμοποιώντας την AUC μετρική) για τις

αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε CNN και τη hand-crafted μέθοδο (συμβολίζεται ως

Hndcr.) που περιγράφηκε στην Ενότητα 6.1. Συγκρίνουμε κάθε τροπικότητα με την

αντίστοιχη επισημείωση, δηλαδή A-A, V-V και AV-AV (χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των

δύο τροπικοτήτων για την περίπτωση των CNN), ξεχωριστά για κάθε ταινία και ταξιδιωτικό

ντοκιμαντέρ. Επίσης, παρουσιάζουμε τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων. ΄Οσον αφορά τη

ταινία GWW, ως GWW* συμβολίζονται τα αποτελέσματα με εκπαίδευση μόνο στις Hollywood
ταινίες ενώ το GWW** αντιστοιχεί στα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν η εκπαίδευση

πραγματοποιείται σε όλα τα βίντεο της βάσης.

αρχιτεκτονικές βασισμένες στα CNN, για τη οπτική τροπικότητα, ξεπερνούν σημαντικά τη

hand-crafted μέθοδο με μία αύξηση μέχρι και 15% για το ντοκιμαντέρ LON και ένα μέσο

ποσοστό αύξησης της τάξης του 9% για τα συνολικά πέντε ταξιδιωτικά βίντεο. Για την

ακουστική και οπτικοακουστική τροπικότητα έχουμε επίσης μια αύξηση της τάξης του 6%.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι παρόλο που τα δύο δίκτυα εκπαιδεύτηκαν ξεχωριστά για την AV

περίπτωση, η ύστερη σύμμειξη των softmax πιθανοτήτων επιτυγχάνει μια πραγματικά καλή

απόδοση που στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνά τις baseline μεθόδους.



Κεφάλαιο 7

Αναγνώριση δράσεων ανθρώπων

σε βίντεο ταινιών

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε μια τρίτη διαφορετική αναπαράσταση που βασίζεται

στο προτεινόμενο μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης, την εξαγωγή χωροχρονικών σημείων

ενδιαφέροντος. Ο νέος χωροχρονικός ανιχνευτής Gabor3D, που προτάθηκε στα πλαίσια του

[202], χρησιμοποιήθηκε στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης δράσεων και εμφάνισε βελτι-

ώσεις συγκρινόμενος με τις άλλες μεθόδους που στηρίζονται στη εξαγωγή χωροχρονικών

περιγραφητών γύρω από σημεία ενδιαφέροντος. Επίσης, μιας και τα βίντεο ταινιών αποτελούν

ένα δημοφιλές και αρκετά ανταγωνιστικό πεδίο για την αξιολόγηση των μεθόδων αναγνώρισης

δράσεων προχωρήσαμε στην επέκταση της COGNIMUSE βάσης με επισημειώσεις ανθρωπίνων

δράσεων [212]. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σκοπός αυτού του κεφαλαίου δεν είναι η αναλυτική

και σε βάθος μελέτη του προβλήματος αναγνώρισης δράσεων, αλλά η ανάδειξη μιας διαφορετι-

κής αναπαράστασης του μοντέλου χωροχρονικής εμφάνειας καθώς και της χρησιμότητας που

μπορεί έχει μια νέα βάση από ταινίες για το πρόβλημα της αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων.

7.1 Αναγνώριση Δράσεων με χρήση Σημείων

Ενδιαφέροντος

7.1.1 Χωροχρονικός ανιχνευτής Gabor3D

Ο προτεινόμενος αλγόριθμος Gabor3D [202] ανιχνεύει χωροχρονικά σημεία ενδιαφέροντος

(Spatio-Temporal Interest Points - STIP) μετά από το φιλτράρισμα του βίντεο με μια συ-

στοιχία Gabor φίλτρων. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε και στον

εντοπισμό της οπτικής εμφάνειας, με κάποιες τροποποιήσεις.

Χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος αριθμός των συνολικά 400 φίλτρων σε πολλαπλές κατευθύνσεις

και συχνότητες, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρος ο 3Δ χώρος των συχνοτήτων. Σε

αντίθεση με το πρόβλημα της εκτίμησης της εμφάνειας, στο πρόβλημα της αναγνώρισης

ανθρώπινων δράσεων δεν λαμβάνεται υπόψιν η πληροφορία του χρώματος και χρησιμοποιούνται

113
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Σχήμα 7.1: Ανίχνευση χωροχρονικών σημείων ενδιαφέροντος με τον αλγόριθμο Gabor3D
σε ένα βίντεο της βάσης Hollywood2. Το αρχικό βίντεο επεξεργάζεται με τη χρήση της

συστοιχίας 3Δ Gabor φίλτρων και υπολογίζεται η ενέργεια του βίντεο. Στη συνέχεια, τα

σημεία ενδιαφέροντος ορίζονται σαν τα κατωφλιοποιημένα 3Δ τοπικά μέγιστα του όγκου

ενέργειας του βίντεο.

μόνο χωροχρονικά φίλτρα. Το αρχικό βίντεο μετατρέπεται σε μια ασπρόμαυρη έκδοση και

στη συνέχεια φιλτράρεται από τα 400 Gabor χωροχρονικά φίλτρα. Η ενέργεια του βίντεο

που προκύπτει μετά την ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας (βλέπε Κεφάλαιο 3) επεξεργάζεται

στη συνέχεια έτσι να εξάγουμε χωροχρονικά σημεία ενδιαφέροντος. Η συνολική διαδικασία

παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.1.

Τα σημεία ενδιαφέροντος ορίζονται σαν το σύνολο των ογκοστοιχείων, που το κάθε

ένα ορίζεται ως (x, y, t), γύρω από τα οποία παίρνουμε κάποιες μετρήσεις χρήσιμες για τη

τελική κατηγοριοποίηση του τύπου της ανθρώπινης δράσης. Τέτοια σημεία ενδιαφέροντος

εξάγονται από τον ενεργειακό χάρτη που υπολογίστηκε, σαν τα τοπικά 3Δ μέγιστα του

τελικού ενεργειακού όγκου σε μια γειτονιά 3×3×3, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7.1. Για να

μειώσουμε τον αριθμό των λάθος ενεργοποιήσεων (false alarms) εφαρμόζουμε καταστολή των

μη-μεγίστων. Συγκεκριμένα, ένα κατώφλι εφαρμόζεται στις τιμές των εντοπισμένων μεγίστων

και τιμές μικρότερες από αυτό το κατώφλι απορρίπτονται. Στη συνέχεια, εξάγουμε ένα σύνολο

από ογκοστοιχεία, τα οποία συνθέτουν τις τοπικές περιοχές ενδιαφέροντος ενός βίντεο.

Τα σημεία ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τον αλγόριθμο Gabor3D χρησιμοποιο-

ύνται στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης ανθρωπίνων δράσεων σε βίντεο, ακολουθώντας μια

μέθοδο που είχε μεγάλη απήχηση τα προηγούμενα χρόνια [156, 202]. Για την ολοκλήρωση

της διαδικασίας αναγνώρισης εφαρμόζουμε στα σημεία ενδιαφέροντος ένα στάδιο μετεπεξερ-

γασίας το οποίο αποτελείται από τρία μέρη: υπολογισμός ενός τοπικού περιγραφητή σε μια

γειτονιά γύρω από κάθε σημείο ενδιαφέροντος, κατασκευή των Bag-of-Visual-Words (BoVW)

ιστογραμμάτων κατηγοριοποίηση με χρήση SVMs. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη

συνολική διαδικασία μπορεί κανείς να βρει στα [156, 202].

Παράμετροι του ανιχνευτή Gabor3D

Κατά το σχεδιασμό του ανιχνευτή Gabor3D, υπήρχαν συγκεκριμένες παράμετροι που έπρεπε

να συντονιστούν σωστά, όπως για παράδειγμα ο τύπος της ενέργειας, οι τύποι των φίλτρων

και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το όγκο ενέργεια που δίνει το κάθε φίλτρο στην

έξοδο. Οι συγκεκριμένες παράμετροι, παρόλο που τις περισσότερες από αυτές τις έχουμε

συναντήσει και στο πρόβλημα της οπτικής εμφάνειας, επιλέχτηκαν ξανά για το πρόβλημα της

αναγνώρισης δράσεων και αυτή τη φορά μετά από εκτενή πειραματισμό.

Σχετικά με τον τύπο της ενέργειας μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ της απλής τετραγωνι-
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κής ενέργεια και της ενέργειας Teager-Kaiser [214]. Η τετραγωνική ενέργεια ορίζεται ως:

ES(x, y, t) = f2(x, y, t), (7.1)

όπου f(x, y, t) είναι η έξοδος της διαδικασία φιλτραρίσματος για το ογκοστοιχείο που ορίζεται

ως (x, y, t). Οι εργασίες [215, 232] επέκτειναν τη χρήση της Teager-Kaiser ενέργειας σε

σήματα στενής ζώνης καθώς και σήματα υψηλότερων διαστάσεων. Επομένως, η ενέργεια

Teager-Kaiser ορίζεται στις τρεις διαστάσεις ως:

Φ(x, y, t) = ‖∇f‖2 − f · ∇2f

= f2x + f2y + f2t − f · (fxx + fyy + ftt), (7.2)

όπου f = f(x, y, t). Η διακριτή μορφή της ενέργειας Teager-Kaiser που χρησιμοποιήθηκε

στα πειράματα ορίζεται ως:

Φ[x, y, t] = 3 · f2[x, y, t]
− f [x− 1, y, t] · f [x+ 1, y, t]

− f [x, y − 1, t] · f [x, y + 1, t]

− f [x, y, t− 1] · f [x, y, t+ 1]. (7.3)

Η ενέργεια Teager-Kaiser έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε προβλήματα αναγνώρισης υφής

[232, 198, 200]. Το κίνητρο που είχαμε για τη χρήση του τελεστή Teager-Kaiser είναι η

ικανότητά του να εντοπίζει χωροχρονικές ταλαντώσεις της ενέργειας των σημάτων εισόδου

και να τις διαχωρίζει σε συνιστώσες πλάτους και συχνότητας, με εξαιρετική χωροχρονική

ανάλυση και πολύ μικρή πολυπλοκότητα.

΄Οσον αφορά τον τύπο των Gabor φίλτρων, μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ απλών συνη-

μιτονικών φίλτρων και φίλτρων σε τετραγωνισμό (quadrature pairs) [233, 1]. Η ιδέα πίσω

από τα φίλτρα σε τετραγωνισμό (δηλαδή φίλτρα με διαφορά φάσης 90◦) είναι ότι το καθένα

θα εντοπίσει διαφορετικού τύπου ακμές από ότι το κάθετό του. Στην περίπτωση των συναρ-

τήσεων Gabor, τέτοια φίλτρα είναι εύκολο να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας την ημιτονική

και συνημιτονική έκδοση του ίδιου σήματος. Συμβολίζουμε με fc(x, y, t) και fs(x, y, t) το

αποτέλεσμα της συνέλιξης του video εισόδου με τη συνημιτονική και την ημιτονική έκδοση

αντίστοιχα του ίδιου φίλτρου Gabor. Οι ενέργειες που προκύπτουν από το απλό συνημιτονικό

φίλτρο αλλά και από το ζεύγος κάθετων φίλτρων δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

Ecos(x, y, t) = E(fc(x, y, t)) (7.4)

Equad(x, y, t) = E(fc(x, y, t)) + E(fs(x, y, t)) (7.5)

όπου ορίζουμε ως E(·) το γενικό τελεστή ενέργειας. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, οι

εξισώσεις (7.4) και (7.5) μπορούν να οριστούν και για την απλή τετραγωνική αλλά και για την

Teager-Kaiser ενέργεια, αντικαθιστώντας το E(·) με ES(·) και Φ(·), αντίστοιχα.
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΄Οπως και στο πρόβλημα της οπτικής εμφάνειας, με κάποιο τρόπο πρέπει να διαχειριστούμε

την έξοδο των ενεργειών από τα N = 400 φίλτρα, για να λάβουμε τον τελικό χάρτη ενέρ-

γειας. Χρησιμοποιήσαμε ιδέες από την ανάλυση κυρίαρχης ενέργειας, παρόμοιες με αυτές που

χρησιμοποιήθηκαν στο Κεφάλαιο 3, όπου ως ενέργεια του τελικού χάρτη χρησιμοποιείται η

ενέργεια του επικρατέστερου φίλτρου, σύμφωνα με τον τύπο:

Emax(x, y, t) = max
1≤k≤N

Ek(x, y, t) (7.6)

όπου ως Ek(x, y, t) συμβολίζουμε την έξοδο του k-οστού φίλτρου (ή ζεύγους φίλτρων στην

περίπτωση των φίλτρων σε τετραγωνισμό), αφού έχει επιδράσει πάνω της ο εκάστοτε τελε-

στής ενέργειας. Με N συμβολίζουμε τον συνολικό αριθμό των φίλτρων. Η μέθοδος αυτή

συγκρίθηκε με μια διαφορετική προσέγγιση, όπου υπολογίστηκε ο μέσος όρος των ενεργειών

όλων των φίλτρων ως την τελική αναπαράσταση ενέργειας:

Eave(x, y, t) =
1

N

N∑
k=1

Ek(x, y, t) (7.7)

Οι παραπάνω παράμετροι αξιολογήθηκαν έτσι ώστε να προκύψει ο συνδυασμός που οδηγεί

στην καλύτερη απόδοση για το πρόβλημα της αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων σε βίντε-

ο. Τα αποτελέσματα του πειραματισμού παρουσιάζονται αναλυτικά στο [202]. Η βέλτιστη

συμπεριφορά του ανιχνευτή Gabor3D παρουσιάστηκε για το συνδυασμό της Teager-Kaiser

ενέργειας με ζεύγη φίλτρων Gabor σε τετραγωνισμό(quadrature) και της ανάλυσης κυρίαρχης

ενέργειας.

7.1.2 Πειραματικά αποτελέσματα σε βίντεο ταινιών

Για την πειραματική αξιολόγηση του προτεινόμενου ανιχνευτή, πραγματοποιήθηκαν πειράματα

αναγνώρισης δράσεων [202] σε δύο βάσεις της βιβλιογραφίας, τη βάση του KTH και τη Holl-

ywood2 βάση. ΄Εγινε σύγκριση της προτεινόμενης προσέγγισης με άλλες διάσημες μεθόδους

που βασίζονται σε σημεία ενδιαφέροντος όπως η Harris3D [151] και η Cuboids [152].

Η βάση δεδομένων KTH Action Datset [150] περιλαμβάνει έξι κλάσεις από ανθρώπινες

δράσεις: Walking, Jogging, Running, Boxing, HandWaving και HandClapping. Για να

είναι τα αποτελέσματα που θα πάρουμε συμβατά και συγκρίσιμα με αυτά της βιβλιογραφίας

ακολουθήθηκε η πειραματική διαδικασία που περιγράφεται στα [150, 156]. Τα αποτελέσματα

που προέκυψαν παρουσιάζονται αναλυτικά στο [202]. Επίσης, στην KTH Action Dataset

καθορίστηκαν πειραματικά οι παράμετροι του ανιχνευτή Gabor3D που προαναφέρθηκαν καθώς

και ο τύπος του πυρήνα που θα χρησιμοποιηθεί στους SVM ταξινομητές (γραμμικός ή χ2

πυρήνας). ΄Εγιναν πειράματα με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, τα αποτελέσματα των

οποίων φαίνονται στον Πίνακα 7.1. ΄Οπως παρατηρούμε ο συνδυασμός των χ2
-SVMs, ης

Teager-Kaiser ενέργειας και της ανάλυσης κυρίαρχης ενέργειας οδήγησαν στην υψηλότερη

ακρίβεια κατηγοριοποίησης.

Η Hollywood2 Action Dataset [234] αποτελεί μια συλλογή βίντεο με ανθρώπινες δράσεις
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Γραμμικά SVMs χ2 SVMs
Max Sum Max Sum

Τετραγωνική Ενέργεια 90.85% 89.34% 92.35% 90.61%

Teager-Kaiser Ενέργεια 91.31% 90.73% 93.50% 92.47%

Πίνακας 7.1: Ακρίβεια ταξινόμησης για τη βάση KTH χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή

Gabor3D, αλλάζοντας τις παραμέτρους του. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι χ2
πυρήνες έχουν

καλύτερη επίδοση από τους γραμμικούς, η ανάλυση κυρίαρχης χωροχρονικής ενέργειας (Max)
δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την υπέρθεση ενεργειών (Sum), όπως και η Teager-Kaiser
ενέργεια από την τετραγωνική ενέργεια. Χρησιμοποιείται ο HOG3D [12] ως περιγραφητής για

τον ανιχνευτή Gabor3D.

Ανιχνευτής Cuboids [152] Hessian [154] Harris3D [151] Gabor3D [202]

mAP 46.2% 46.0% 45.2% 47.7%

Πίνακας 7.2: Μέση τιμή precision (mAP) διάφορων μεθόδων για τη Hollywood2 βάση

δεδομένων. Γίνεται σύγκριση με διάφορες μεθόδους της βιβλιογραφίας, με την πειραματική

διαδικασία που περιγράψαμε. Χρησιμοποιείται ο HOG3D [12] ως περιγραφητής για τον

ανιχνευτή Gabor3D.

που αποτελούν αποσπάσματα από ταινίες του Hollywood (69 διαφορετικές ταινίες) και θεω-

ρείται ως μια από τις πιο απαιτητικές βάσεις δεδομένων για το πρόβλημα της αναγνώρισης

ανθρώπινων δράσεων σε βίντεο. Περιλαμβάνει 12 κλάσεις ανθρωπίνων δράσεων: answering

the phone, driving car, eating, fighting, getting out of the car, hand shaking, hugging,

kissing, running, sitting down, sitting up και standing up. Στα πειράματα που πραγματοποι-

ήθηκαν χρησιμοποιήθηκε το καθαρό σύνολο εκπαίδευσης για τη διαδικασία της εκπαίδευσης,

ενώ η αξιολόγηση στο σύνολο ελέγχου έγινε σύμφωνα με το [156]. Συνολικά υπάρχουν

1707 δείγματα δράσεων τα οποία χωρίζονται στο σύνολο εκπαίδευσης (823 ακολουθίες) και

το σύνολο ελέγχου (884 ακολουθίες). Οι ακολουθίες που εμπεριέχονται στα δύο σύνολο

προέρχονται από διαφορετικές ταινίες. Η απόδοση των μεθόδων αξιολογείται, όπως προτείνεται

στο [234], υπολογίζοντας τη μέση ακρίβεια (average precision - AP) για κάθε κατηγορία

δράσης ξεχωριστά και αναφέροντας στη συνέχεια τη μέση τιμή της πάνω σε όλες τις δράσεις

(mean Average Precision - mAP).

Στον Πίνακα 7.2 συγκρίνουμε τον προτεινόμενο ανιχνευτή με τα αποτελέσματα των με-

θόδων που αναφέρονται στο [156], χρησιμοποιώντας την ίδια πειραματική διαδικασία αξιο-

λόγησης, ενώ σαν περιγραφητής επιλέχθηκε ο HOG3D [12]. Παρατηρούμε ότι η νέα μέθοδος

φαίνεται να δίνει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα από τους ανιχνευτές Cuboids [152] και

Harris3D [149]. Τα χαμηλά ποσοστά που σημειώνονται για όλες τις μεθόδους οφείλονται σε

μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Hollywood2 βάση περιλαμβάνει δράσεις με θόρυβο, κινήσεις

στο φόντο (background) και μεγάλη μεταβλητότητα στην κλίμακα και στο τρόπο εκτέλεσης

του κάθε ατόμου.
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Γενικές Κατηγορίες (# ταυτόχρονων επισημειώσεων) Υποκατηγορία

Γενικές κινήσεις προσώπου (×2) smile, cry, laugh, chew, talk, other

Κινήσεις προσώπου αλληλεπιδρούμενες με αντικείμενα (×2) smoke, eat, drink, other

Γενικές κινήσεις σώματος (×2) sitting down, sitting up, standing up, running, [cartwheel],
clap hands, climb, climb stairs, [dive], fall on the floor,
[backhand flip], [handstand], jump, pull up, push up,
[somersault], turn, dance, walk, other

Χειρονομίες (×2) wave hands, point at something, pantomime, other

Κινήσεις σώματος αλληλεπιδρούμενες με αντικείμενα (×2) answering phone, driving car, getting out of the car, open
car door, open door, brush hair, catch, draw sword, [dribble],
[golf], hit something, kick ball, pick , pour, push something,
ride bike, ride horse, [shoot ball], shoot bow, shoot gun,
[swing baseball bat], sword exercise, throw, other

Κινήσεις σώματος αλληλεπιδρούμενες με ανθρώπους (×2) fighting, hugging, kissing, grab hand, threaten person,
[fencing], kick someone, punch, shake hands, sword fight,
other

Πίνακας 7.3: Κατηγορίες επισημείωσης των ανθρώπινων δράσεων ή γεγονότων.

7.2 Επέκταση της COGNIMUSE βάσης με

επισημειώσεις ανθρωπίνων δράσεων

Η αναγνώριση δράσεων αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα και ανταγωνιστικά πεδία της όρα-

σης υπολογιστών στο οποίο δεδομένα από βίντεο είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των

διαφόρων μεθόδων που έχουν προταθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας [235, 236,

237, 238, 239, 202, 16, 156, 240]. Επομένως, η δημιουργία μεγάλων βάσεων με ρεαλιστικά

βίντεο δεδομένα είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων

αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων. Στις μέρες μας, μπορείς κανείς να βρει αρκετές βάσεις

δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν ένα πλήθος από κατηγορίες δράσεων [150, 234, 241, 242].

Μία από τις βασικές συνεισφορές της επέκτασης της COGNIMUSE βάσης με επισημειώσεις

ανθρωπίνων δράσεων [212] είναι ότι, σε αντίθεση με τις άλλες βάσεις της βιβλιογραφίας [234,

241], οι ταινίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι συνεχόμενα επισημειωμένες και επομένως είναι

χρήσιμες όχι μόνο σε προβλήματα κατηγοριοποίησης αλλά επιπλέον και για την αναγνώριση

(εντοπισμό και κατηγοριοποίηση) των δράσεων.

Μιας και για την επισημείωση των δράσεων επιλέχτηκαν κατηγορίες που συνδέονται με

ανθρώπινες δραστηριότητες, η ταινία κινουμένων σχεδίων “Finding Nemo” εξαιρέθηκε από

τη διαδικασία. Στην ταινία αυτή οι βασικοί χαρακτήρες δεν είναι άνθρωποι και επομένως τα

διάφορα σχήματα επισημείωσης δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Οι επιλεγμένες κατηγορίες

προέκυψαν από διάσημες και ανταγωνιστικές βάσεις σχετικά με την αναγνώριση δράσεων,

δηλαδή τις Hollywood2 [234], HMDB [241] καθώς και την πρόσφατη δουλειά για αναγνώριση

δράσεων [243]. Η βάση Hollywood2, όπως είδαμε ήδη, περιέχει 1707 clips από 12 κατηγορίες

επιλεγμένα από διαφορετικές ταινίες με μια μέση διάρκεια 11.6 sec. Η HMDB είναι μία από

τις μεγαλύτερες βάσεις και περιλαμβάνει 6766 clips από 51 κατηγορίες, όπου τα clips έχουν

επιλεχτεί από ταινίες και βίντεο του internet έχοντας μια μέση διάρκεια 3.15 sec. Στο [243]

προτάθηκε ένα σύνολο βίντεο επισημειωμένο με ακολουθίες δράσεων. Χρησιμοποιήθηκαν

αποσπάσματα από 69 ταινίες βασισμένα στις δράσεις της Hollywood2, τα οποία επισημειώθηκαν

χειροκίνητα σε 16 κλάσεις (12 από τις οποίες υπάρχουν στη Hollywood2). Πρόσφατα,
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προτάθηκαν ακόμα μεγαλύτερες βάσεις για την αναγνώριση δράσεων όπως η UCF101 [242] με

101 κατηγορίες και η Sports1M [16] με 487 κλάσεις και ένα εκατομμύριο clips. Παρόλα αυτά,

οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με αθλητικές δραστηριότητες και επομένως

δεν σχετίζονται άμεσα με την επισημείωση δεδομένων από ταινίες.

Οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επισημείωση της COGNIMUSE βάσης

είναι μια ένωση των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στις τρεις προαναφερθείσες βάσεις:

α) γενικές κινήσεις προσώπου, β) κινήσεις προσώπου αλληλεπιδρούμενες με αντικείμενα, γ)

γενικές κινήσεις σώματος, δ) κινήσεις σώματος αλληλεπιδρούμενες με αντικείμενα, ε) κινήσεις

σώματος αλληλεπιδρούμενες με ανθρώπους. Αυτές οι γενικές κατηγορίες επεκτάθηκαν με μια

έκτη κατηγορία, τις χειρονομίες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σαν μια ειδική περίπτωση

των γενικευμένων δράσεων και είναι εξαιρετικά σημαντικές για την κατανόηση του σημασιο-

λογικού περιεχομένου μιας ταινίας. Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζεται η λίστα των δράσεων

που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τις υποκατηγορίες της κάθε μίας γενικής κατηγορίας (με

τετράγωνες παρενθέσεις απεικονίζονται οι δράσεις αυτές για τις οποίες δεν επισημείωθηκε

κάποια περίπτωση). Περίπου 4.5 ώρες και 4847 τμήματα του βίντεο επισημειώθηκαν σαν

ανθρώπινες δράσεις, από τις οποίες περισσότερο από 2 ώρες αποτελούνται από γενικές κινήσεις

του προσώπου και περισσότερο από 1 ώρα έχει επισημειωθεί ως γενικές κινήσεις σώματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση των επισημειωμένων γεγονότων μπορεί

κανείς να βρει στο [212].

Η επισημείωση των ανθρώπινων δράσεων πάνω στη βάση του COGNIMUSE αξιοποιήθηκε

στα πλαίσια του [244] για την αναγνώριση δράσεων με τεχνικές μάθησης ασθενούς επίβλεψης

(weakly supervised learning), όπου σαν αδρή επισημείωση χρησιμοποιήθηκε η πληροφορία

κειμένου από το σενάριο της κάθε ταινίας.





Κεφάλαιο 8

Αναγνώριση δράσεων και

χειρονομιών σε περιβάλλοντα

επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ

Σε αυτό το μέρος της διατριβής, ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο της μελέτης προβλημάτων

της όρασης υπολογιστών που σχετίζονται με το χρόνο, παρουσιάζεται η επέκταση και ενσω-

μάτωση μεθόδων και αλγορίθμων της όρασης υπολογιστών σε προβλήματα της ρομποτικής και

ιδιαίτερα σε εφαρμογές που σχετίζονται με την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των ρομπότ με

ειδικές ηλικιακές ομάδες και συγκεκριμένα με ηλικιωμένους [245, 10] και παιδιά [246, 247, 248].

Στις περιοχές αυτές εμφανίζονται πολλές προκλήσεις που περιλαμβάνουν την εξοικείωση των

συγκεκριμένων ομάδων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις ειδικές βάσεις από δεδομένα

που χρειάζονται προκειμένου να εκπαιδευτούν μοντέλα στοχευμένα στην εκάστοτε ομάδα

χρηστών. Επιπλέον, μια μοντέρνα αλληλεπίδραση των χρηστών με τα κοινωνικά ρομπότ

(social robots) χρειάζεται να περιλαμβάνει πολυτροπική επικοινωνία με ομιλία, χειρονομίες

και κινήσεις του σώματος.

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν μέθοδοι και μοντέλα αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων

και χειρονομιών χρησιμοποιώντας πληροφορία από πολλαπλούς αισθητήρες. Η αναγνώριση

της συμπεριφοράς του χρήστη με βάση την οπτική πληροφορία μπορεί να λειτουργήσει συ-

μπληρωματικά με την πιο κλασική αλληλεπίδραση που στηρίζεται σε φωνητικές εντολές. Το

σύστημα που αναπτύχθηκε στηρίζεται στην state-of-the-art μέθοδο των πυκνών τροχιών

[7, 249] και μπορεί να εκπαιδευτεί με μια σχετικά μικρή ποσότητα δεδομένων, γεγονός που

είναι πολύ σημαντικό στις περιπτώσεις που αφορούν χρήστες ειδικών κατηγοριών, π.χ. παιδιά.

Τα αποτελέσματα τόσο σε βάσεις δεδομένων όσο και με πραγματικούς χρήστες (ηλικιωμένους,

ασθενείς, παιδιά) αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των μεθόδων για

τα προβλήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ.

Τέλος, προτάθηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών

για προβλήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ βασισμένο στην τεχνολογία των νευρωνι-

κών δικτύων. Το προτεινόμενο σύστημα αξιοποιεί την πληροφορία υψηλού επιπέδου, όπως
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Κεφάλαιο 8. Αναγνώριση δράσεων και χειρονομιών σε περιβάλλοντα επικοινωνίας

ανθρώπου-ρομπότ

Σχήμα 8.1: Σύνοψη της διαδικασίας αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών από έναν

αισθητήρα με τη χρήση της μεθόδου πυκνών τροχιών.

η πόζα του σώματος και των χεριών, που προκύπτει από την επεξεργασία της αρχικής ο-

πτικής πληροφορίας από state-of-the-art μεθόδους βαθιάς εκμάθησης που έχουν εκπαιδευτεί

σε τεράστιες βάσεις επισημειωμένων δεδομένων [25]. Με τον τρόπο αυτό τα μικρότερης

κλίμακας δεδομένα που σχετίζονται με τα διάφορα σενάρια επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ

χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπαίδευση του τελικού δικτύου, το οποίο στηρίζεται σε μια

αρχιτεκτονική ανατροφοδοτούμενων (recurrent) νευρωνικών δικτύων και αναγνωρίζει έτσι

την χρονικά εξελισσόμενη δράση ή χειρονομία. Τα πειραματικά αποτελέσματα σε πολλαπλές

βάσεις, τόσο με υγιείς χρήστες όσο και με ασθενείς, έδειξαν ότι το προτεινόμενο σύστημα

μπορεί να επιτύχει αρκετά υψηλά επίπεδα αναγνώρισης ενώ η ενσωμάτωση του σε ρομποτικές

πλατφόρμες δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και αναγνώρισης των ανθρώπινων δραστη-

ριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.

8.1 Σύστημα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών

από πολλαπλές όψεις

Το προτεινόμενο σύστημα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών με την αξιοποίηση πολ-

λαπλών αισθητήρων βασίζεται στην εξαγωγή χαρακτηριστικών από πυκνές τροχιές (Dense

Trajectories) και την κωδικοποίησή τους με το μοντέλο συνόλου οπτικών λέξεων Bag-of-

Visual-Words (BoVW). Η συνολική διαδικασία για την περίπτωση ενός μόνο αισθητήρα συ-

νοψίζεται στο Σχήμα 8.1 [249]. Η μέθοδος των πυκνών τροχιών [7] έχει τραβήξει την προσοχή

της βιβλιογραφίας εξαιτίας της υπεροχής που έδειξε σε αξιολογήσεις πάνω σε ανταγωνιστικές

βάσεις. Η βασική της ιδέα συνιστάται στη δειγματοληψία χαρακτηριστικών σημείων πάνω σε

κάθε RGB καρέ του βίντεο και την παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου με βάση

την οπτική ροή. Η παρακολούθηση πραγματοποιείται σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες ενώ οι

τροχιές περιορίζονται σε ένα σταθερό μήκος L για να αποφευχθεί η ολίσθηση.

Επομένως, ο αλγόριθμος για κάθε δειγματοληπτημένο χαρακτηριστικό σημείο με δείκτη

n έχει σαν αποτέλεσμα μια τροχιά xn = (P1, P2, . . . , PL), η οποία αποτελεί μια ακολουθία

σημείων P1,..,PL σε συνεχόμενα καρέ, ξεκινώντας από το καρέ tb(xn) και καταλήγει στο

te(xn). ΄Επειτα από την εξαγωγή της τροχιάς, διαφορετικά οπτικά χαρακτηριστικά υπολο-

γίζονται μέσα στους χωροχρονικούς όγκους κάθε τροχιάς (Σχήμα 8.2). Πιο συγκεκριμένα
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Σχήμα 8.2: Πυκνές τροχιές για το παιχνίδι «Δείξε μου τη χειρονομία» που αφορά την

επικοινωνία παιδιού-ρομπότ και περιγράφεται σε επόμενη ενότητα. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί

στην άποψη που παίρνουμε από κάθε διαφορετική Kinect κάμερα.

χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ο περιγραφητής τροχιάς (Traj.) [7], τα

ιστογράμματα προσανατολισμένης κλίσης (Histograms of Oriented Gradients - HOG) [151],

τα ιστογράμματα οπτικής ροής (Histograms of Optical Flow- HOF) [151] και τα ιστογράμματα

των ορίων της κίνησης (Motion Boundary Histograms - MBH) [7] υπολογισμένα και στους

δύο άξονες (MBHx, MBHy). Ο περιγραφητής τροχιάς κωδικοποιεί το σχήμα των τροχιών

ενώ τα ιστογραφικά χαρακτηριστικά περιγράφουν σε τοπικό επίπεδο το σχήμα, την εμφάνιση

και την κίνηση κατά μήκος της κάθε τροχιάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο περιγραφητής τροχιάς αποτελείται από την ακολουθία των διανυ-

σμάτων μετατόπισης μεταξύ συνεχόμενων σημείων της τροχιάς, ∆Pt = Pt+1 − Pt, κανονικο-
ποιημένα με το άθροισμα των μέτρων των διανυσμάτων μετατόπισης πάνω σε όλη την τροχιά.

΄Αρα, το σχήμα μιας τροχιάς xn με μήκος L μπορεί να περιγραφεί από την ακολουθία Sn των

διανυσμάτων μετατόπισης ∆Pt = (Pt+1 − Pt):

Sn =
(∆Pt, . . . ,∆Pt+L−1)∑t+L−1

j=t ‖∆Pj‖
(8.1)

Ο HOG περιγραφητής μπορεί να μοντελοποιήσει τη τοπική στατική εμφάνιση βασιζόμενος

στην κατεύθυνση και στο μέτρο της κλίσης της εικόνας φωτεινότητας. Ο HOF περιγραφητής

καταγράφει την πληροφορία κίνησης χρησιμοποιώντας αντίστοιχα την κατεύθυνση και το μέτρο

της οπτικής ροής. Τέλος, οι περιγραφητές MBHx/MBHy υπολογίζονται πάνω στην κλίση

της οριζόντιας/κάθετης συνιστώσας της οπτικής ροής, με τον MBH να αποτελεί τη συνένωσή

τους, και είναι πιο εύρωστοι την κίνηση της κάμερας.

΄Ενας ανιχνευτής ανθρωπίνου σώματος μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιηθεί για να βελ-
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τιωθεί η αναπαράσταση της δράσης στο προσκήνιο. Για το σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί

ένας απλός ανιχνευτής ανθρώπων βασισμένος σε HOG περιγραφητές [224]. Με τον τρόπο

αυτό, ο χρόνος για την εξαγωγή χαρακτηριστικών μπορεί επίσης να μειωθεί μιας και οι πυκνές

τροχιές υπολογίζονται σε μια μικρή περιοχή του full HD καρέ του κάθε Kinect αισθητήρα.

Για το σκοπό της κωδικοποίησης, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης κατασκευάζονται

λεξικά για τον κάθε περιγραφητή ξεχωριστά (τροχιάς, HOG, HOF, MBHx, MBHy από ένα

υποσύνολο τυχαία επιλεγμένων χαρακτηριστικών εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τον αλγόριθ-

μο K-means. Το κεντροειδές από κάθε ομάδα (cluster) ορίζεται σαν μια οπτική λέξη και

κάθε τροχιά ανατίθεται στην κοντινότερη οπτική λέξη με βάση την Ευκλείδεια απόσταση.

Χρησιμοποιώντας την BoVW κωδικοποίηση, δηλαδή ένα ιστόγραμμα με βάση τις εμφανίσεις

των οπτικών λέξεων, καταλήγουμε σε μία αραιήK-διάστατη αναπαράσταση του βίντεο, η οποία

ουσιαστικά αποτελεί το ιστόγραμμα των συχνοτήτων εμφάνισης κάθε οπτικής λέξης μέσα στο

χωροχρονικό όγκο του βίντεο. Στη συνέχεια, τα βίντεο κατηγοριοποιούνται με βάση τη BoVW

αναπαράσταση, χρησιμοποιώντας μη-γραμμικές μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support

Vector Machines - SVMs) με χ2
πυρήνες [156]. Επιπρόσθετα, οι διαφορετικοί περιγραφητές

συνδυαζονται υπολογίζοντας τις αποστάσεις μεταξύ των αντίστοιχων BoVW ιστογραμμάτων

ως εξής:

K (hi,hj) = −
∑
m

exp

(
1

Am
D
(
hmi ,h

m
j

))
, (8.2)

όπου hmi υποδηλώνει την BoVW του m περιγραφητή για το i βίντεο και Am είναι η μέση τιμή

των χ2
αποστάσεων μεταξύ όλων των ζευγαριών από τα δείγματα εκπαίδευσης.

Τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις πυκνές τροχιές μπορούν επίσης να κωδι-

κοποιηθούν χρησιμοποιώντας το διάνυσμα τοπικά συσσωρευμένων περιγραφητών (Vector of

Locally Aggregated Descriptors - VLAD) [250], στο οποίο κωδικοποιούνται πρώτης τάξης

στατιστικά υπολογίζοντας τις διαφορές μεταξύ των χαρακτηριστικών που εξάγονται και των

οπτικών λέξεων. Η κατηγοριοποίηση των βίντεο που κωδικοποιούνται με χρήση VLAD γίνεται

με χρήση γραμμικών SVMs, ενώ οι διαφορετικοί περιγραφητές συνδυάζοντας συνενώνοντας

τα αντίστοιχα διανύσματα.

Μιας και αντιμετωπίζουμε προβλήματα κατηγοριοποίησης πολλαπλών κλάσεων, ακολου-

θούμε την προσέγγιση ῾῾ένας-εναντίον-όλων᾿᾿ (one-against-all) και επιλέγουμε την κλάση με

το υψηλότερο score. Για έναν δεδομένο αισθητήρα Kinect, που αντιστοιχεί σε μια διαφορετική

όψη της δράσης (Σχήμα 8.2), έχουμε εκπαιδεύσει έναν διαφορετικό SVM ταξινομητή για όλες

τις χρησιμοποιούμενες κλάσεις και λαμβάνουμε τις αντίστοιχες πιθανότητες με τον τρόπο που

περιγράφεται στο [251]. ΄Επειτα, εφαρμόζουμε μια softmax κανονικοποίηση στις πιθανότητες

που παίρνουμε από κάθε αισθητήρα.

Για τη σύμμειξη των πιθανοτήτων εξόδου από τους διαφορετικούς αισθητήρες έγινε πει-

ραματισμός με τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις: min, max, mean, οι οποίες

αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των αποφάσεων για

κάθε κλάση μεταξύ των διαφορετικών αισθητήρων. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση max

αποφασίζουμε με βάση τον αισθητήρα με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα, η συνάρτηση min επιλέγει

την κλάση εκείνη η οποία έχει υψηλά score για όλους τους αισθητήρες, ενώ ο μέσος όρος mean
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Σχήμα 8.3: Περιβάλλον του ρομποτικού συστήματος υποβοήθησης στο μπάνιο. Διάταξη των

πολλαπλών Kinect αισθητήρων που εγκαταστάθηκαν σε δύο χώρους δοκιμής του συστήματος

στα νοσοκομεία Fondazione Santa Lucia (FSL) και Bethanien σε Ιταλία και Γερμανία

αντίστοιχα [10].

λειτουργεί με έναν ενδιάμεσο τρόπο. Στο τέλος, επιλέγεται η κλάση με το υψηλότερο scores

σύμμειξης ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση όπως και στην περίπτωση του ενός αισθητήρα.

8.2 Αναγνώριση χειρονομιών για την επικοινωνία με

ένα ρομποτικό σύστημα υποβοήθησης στο μπάνιο

Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-

ρομπότ είναι σε ένα σενάριο χρήσης που συνδέεται με την πραγματική ζωή, στο οποίο ένας

ρομποτικός βοηθός μπάνιου χρησιμοποιείται από ασθενείς ή ηλικιωμένους για να εκτελέσουν

και να ολοκληρώσουν τα διάφορα στάδια του πλυσίματος [252]. Με τον τρόπο αυτό οι ειδικές

αυτές ομάδες μπορούν να έχουν μια ανεξάρτητη διαβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Για

την πιο φυσική και άνετη επικοινωνία του ρομπότ με τον ρομποτικό βοηθό σχεδιάστηκε και

υλοποιήθηκε ένα πολυτροπικό και πολυαισθητηριακό σύστημα αλληλεπίδρασης [245, 10] όπου

εκτός από τις παραδοσιακές φωνητικές εντολές προστέθηκε και η αναγνώριση των χειρονομιών

που μπορεί να συνοδεύουν τον προφορικό λόγο και αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις μια

εναλλακτική μορφή επικοινωνίας.

8.2.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος

Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος που αναγνωρίστηκαν ως σημαντικές από μια κλινική

προοπτική, λαμβάνοντας υπόψιν τους διάφορους περιορισμούς και τις απαιτήσεις των χρηστών,

είναι το πλύσιμο της περιοχής των ποδιών και της πλάτης. Το πειραματικό πρωτότυπο σύστημα

για τη φυσική επικοινωνία χρήστη-ρομπότ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.3, αποτελείται από
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Λίστα λεξιλογίου συνδυασμένων χειρονομιών και φωνητικών εντολών

Ελληνικά Γερμανικά

΄Ετοιμος να ξεκινήσουμε Ich bin bereit

Πλύνε τα πόδια Dusche die Beine

Καλά Gut

Τρίψε τα πόδια Wasche die Beine

Σκούπισε τα πόδια Trockne die Beine

Πλύνε την πλάτη Dusche den Rücken

Τρίψε την πλάτη Wasche den Rücken

Σκούπισε την πλάτη Trockne den Rücken

΄Εξοδος Fertig

Αύξηση θερμοκρασίας Wärmer

Μείωση θερμοκρασίας Kühler

΄Ανοιξε το νερό Wasser an

Κλείσε το νερό Wasser aus

Δυνάμωσε τη ροή νερού Mehr Wasser

Χαμήλωσε τη ροή νερού Weniger Wasser

Επανέλαβε Noch einmal

Σταμάτα Halt

Καίγομαι Zu heiss

Πολύ ζεστό Zu warm

Παγώνω Ich friere

Πολύ κρύο Zu kalt

Βοήθεια Hilfe

Βάλε μου κρέμα Créme

Πίνακας 8.1: Λίστα λεξιλογίου συνδυασμένων χειρονομιών και φωνητικών εντολών για την

παροχή βοήθειας στο μπάνιο.

τρεις Kinect αισθητήρες, για την 3Δ εκτίμηση της πόζας του χρήστη και του ρομπότ και την

αναγνώριση των χειρονομιών του χρήστη, καθώς και ένα ακουστικό σύστημα που περιλαμβάνει

8 κατανεμημένα πυκνωτικά μικρόφωνα. Οι αισθητήρες που αναφέρθηκαν χρησιμοποιήθηκαν

επίσης για την καταγραφή πολυτροπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπα-

ίδευση και ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-ρομπότ ειδικά σχεδιασμένων για

την υποβοήθηση στο μπάνιο.

Λαμβάνοντας υπόψιν του διάφορους περιορισμούς (μέγεθος της καμπίνας του μπάνιου,

θέσεις της καρέκλας και της βάσης του ρομποτικού βραχίονα), ορίσαμε τη διάταξη των τριών

Kinect αισθητήρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην απαραίτητη

οπτική πληροφορία (θέσεις της πλάτης και των ποδιών, χειρονομίες για την επικοινωνία με το

ρομπότ) και για τις δύο θέσεις πλυσίματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με το Σχήμα 8.3, δύο

από τους Kinect αισθητήρες (#1, #2) τοποθετήθηκαν μέσα στην καμπίνα του μπάνιου, ώστε

να καταγράφουν τα πόδια και την πλάτη του χρήση, ενώ μια τρίτη κάμερα (#3) τοποθετήθηκε

εκτός της καμπίνας έτσι ώστε να καταγράφει τις χειρονομίες που εκτελούνται από το χρήστη

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος της πλάτης.

Παρόλο την ύπαρξη των πολλαπλών αισθητήρων, οι χειρονομίες που εκτελούνται από το

χρήστη σε κάθε θέση πλυσίματος είναι ορατές από μία μόνο κάμερα και επομένως η αναγνώρισή

τους πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μόνο αισθητήρα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια

του πλυσίματος των ποδιών ο αισθητήρας #2 καταγράφει τα πόδια του χρήστη (συγχρονισμένη

και ευθυγραμμισμένη RGB εικόνα με την εικόνα βάθους σε SD ανάλυση), παρέχοντας την
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Σχήμα 8.4: Σύγκριση της εξαγωγής πυκνών τροχιών πάνω στα clips RGB εικόνας (πάνω

σειρά), βάθους (μεσαία σειρά) και λογαριθμισμένου βάθους (κάτω σειρά) για τη χειρονομία

῾῾τρίψε την πλάτη᾿᾿.

απαραίτητη πληροφορία για την εκτίμηση της πόζας σώματος του χρήση και την οπτική

παρακολούθηση του ρομπότ. Στην περίπτωση αυτή, ο αισθητήρας #1 χρησιμοποιείται από

σύστημα αναγνώρισης χειρονομιών και καταγράφει, εκτός από τις ροές πληροφορίας στην SD

ανάλυση, την εικόνα RGB σε Full HD ανάλυση. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια πλυσίματος της

πλάτης, ο αισθητήρας #1 καταγράφει την πλάτη του χρήση (SD εικόνες RGB και βάθους) ενώ

ο αισθητήρας #3 καταγράφει τη χρωματική πληροφορία που χρησιμοποιείται στην αναγνώριση

χειρονομιών σε SD και Full HD ανάλυση.

8.2.2 Αποτελέσματα αναγνώρισης χειρονομιών

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω αρχιτεκτονική αισθητήρων, συλλέχθηκε ένα σύνολο δεδο-

μένων με χειρονομίες συνοδευόμενες από αντίστοιχες ηχητικές εντολές κατάλληλο για την

ανάπτυξη του πολυτροπικού συστήματος αναγνώρισης των εντολών του χρήστη. Συγκε-

κριμένα, έγινε συλλογή οπτικών δεδομένων από 23 χρήστες ενώ εκτελούσαν συγκεκριμένες

χειρονομίες, σχετικές με την παροχή βοήθειας μέσα στο μπάνιο, καθώς και ηχητικών δεδο-

μένων από 8 χρήστες που προφέρανε αντίστοιχες φωνητικές εντολές στα γερμανικά. Στον

Πίνακα 8.7 βλέπουμε την πλήρη λίστα του λεξιλογίου που χρησιμοποιήθηκε για το συνδυασμό

των χειρονομιών και φωνητικών εντολών, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή τους

και τη διαδικασία συλλογής μπορεί κανείς να βρει στο [10]. Μιας και στην παρούσα διατριβή

ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αναγνώρισης χειρονομιών, αναφέρουμε ότι το σύνολο των

διαφορετικών χειρονομιών είναι 25 για τη θέση των ποδιών και 27 για τη θέση της πλάτης.

Επίσης, για κάθε θέση συλλέχθηκε ένα σύνολο από γενικές τυχαίες κινήσεις ή χειρονομίες που

εκτελούνται κατά τη διάρκεια του μπάνιου έτσι ώστε να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα μο-

ντέλο υποβάθρου (background). Ο σκοπός αυτού του επιπλέον μοντέλου είναι να απορρίπτει
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Θέση: Πόδια Θέση: Πλάτη

Χαρακτηριστικά Κωδικοποίηση RGB Βάθος RGB Βάθος

Traj.

BoVW

69.64 60.52 77.84 60.87

HOG 41.01 53.34 58.51 57.14

HOF 74.15 66.26 82.92 71.58

MBH 77.36 65.31 80.81 65.73

Συνδυασμός 80.88 74.41 83.92 75.70

Traj.

VLAD

69.22 52.66 74.34 54.14

HOG 49.86 65.99 61.23 65.63

HOF 76.54 72.88 83.17 78.07

MBH 78.35 75.12 82.54 73.09

Συνδυασμός 83.00 78.49 84.54 81.18

Πίνακας 8.2: Μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης (%) για το σύνολο των προκαθορισμένων

χειρονομιών που εκτελέστηκαν από 23 χρήστες. Παρουσιάζονται αποτελέσματα χρησιμοποι-

ώντας πέντε διαφορετικά χαρακτηριστικά και δύο διαφορετικούς τρόπους κωδικοποίησης για

τις διαφορετικές θέσεις πλυσίματος. Επίσης, παρουσιάζονται αποτελέσματα για την εξαγωγή

των πυκνών τροχιών τόσο στο RGB βίντεο όσο και στη log-depth ροή πληροφορίας.

χειρονομίες ή κινήσεις που βρίσκονται εκτός του λεξιλογίου σαν δράσεις υποβάθρου.

Για την αναγνώριση των παραπάνω χειρονομιών σε κάθε μια από τις δύο θέσεις πλυσίματος,

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών που περιγράφηκε στη

προηγούμενη ενότητα. Συγκεκριμένα, για κάθε μια θέση εκπαιδεύτηκαν ξεχωριστά μοντέλα

χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα από τον αντίστοιχο Kinect αισθητήρα. Εκτός από την

εξαγωγή χαρακτηριστικών από πυκνές τροχιές πάνω στο RGB βίντεο, χρησιμοποιήθηκαν για

σύγκριση και τα κανάλια του βάθους και του λογαριθμισμένου βάθους (log-depth), στοχε-

ύοντας έτσι σε μια εύρωστη και προστατευμένης ιδιωτικότητας οπτική επεξεργασία. ΄Οπως

βλέπουμε στο Σχήμα 8.4, ο μη-γραμμικός μετασχηματισμός της πληροφορίας του βάθους με

τη χρήση του λογαρίθμου (log-depth) ενισχύει τις ακμές που σχετίζονται με τις κινήσεις

των χεριών και οδηγεί σε πιο πλούσιες πυκνές τροχιές πάνω στις περιοχές ενδιαφέροντος,

πολύ κοντά στο αποτέλεσμα που παίρνουμε χρησιμοποιώντας την RGB πληροφορία. Τα

χαρακτηριστικά που εξάγονται κωδικοποιούνται με χρήση των μεθόδων BoVW ή VLAD,

χρησιμοποιώντας ένα οπτικό λεξικό με K = 4000 ή K = 256 κέντρα αντίστοιχα.

Ο Πίνακας 8.3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με τη μέση ακρίβεια κατηγοριοποίη-

σης (accuracy %) για τις 25 και 27 χειρονομίες που αφορούν τις διεργασίες πλυσίματος των

ποδιών και της πλάτης αντίστοιχα και έχουν εκτελεστεί από 23 χρήστες. ΄Εχουν αξιολογηθεί

όλα τα οπτικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς τρόπους κωδικοποίησης

για τις δύο διαφορετικές ροές οπτικής πληροφορίας: RGB βίντεο και δεδομένα βάθους.

Παρατηρούμε ότι ο συνδυασμός των προτεινόμενων χαρακτηριστικών αποδίδει με συνέπεια

καλύτερα τόσο για τις δύο διαφορετικές κωδικοποιήσεις όσο και για τις δύο διαφορετικές

θέσεις (πόδια, πλάτη). Επιπρόσθετα, οι περιγραφητές που σχετίζονται με την κίνηση (HOF,

MBH) δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από τους στατικούς (HOG), μιας και όλες οι χειρο-

νομίες που συμπεριλήφθηκαν περιλαμβάνουν την κίνηση ολόκληρου του βραχίονα του χρήστη
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Σχήμα 8.5: Αριστερά: Κάτοψη του χώρου και της διάταξης των αισθητήρων και των

διαθέσιμων ρομπότ στο σύστημα Multi3. Δεξιά: Φωτογραφία της διάταξης.

ταυτόχρονα με το σχηματισμό της χειρομορφής.

΄Οσον αφορά τις δύο διαφορετικές τεχνικές κωδικοποίησης, τα διάνυσμα VLAD βελτιώνει

ακόμα παραπάνω την απόδοση του συστήματος, μιας και κωδικοποιεί πιο πλούσια πληροφορία

σχετικά με την κατανομή των οπτικών λέξεων. Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με

τη χρήση του RGB βίντεο επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα από ότι με την πληροφορία

βάθους. Τέλος, παρατηρώντας τα συνολικά αποτελέσματα της αναγνώρισης χειρονομιών,

συμπεραίνουμε ότι το σύστημα κατηγοριοποίησης που εκπαιδεύτηκε εμφανίζει μια αρκετά καλή

απόδοση κοντά στο 83% και 85% (στην περίπτωση της RGB ροής με χρήση VLAD) για τις

θέσεις του πλυσίματος των ποδιών και της πλάτης αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, έγινε εγκατάσταση και αξιολόγηση του συνολικού συστήματος αναγνώρι-

σης χειρονομιών και φωνητικών εντολών (χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο υποσύνολο εντο-

λών) από ασθενείς και ηλικιωμένους σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία σε Ιταλία και Γερμανία

(Σχήμα 8.3). Περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών και

την αξιολόγηση του συνολικού πολυτροπικού συστήματος από τους άμεσα ενδιαφερόμενους

χρήστες σε πραγματικές συνθήκες μπορεί κανείς να βρει στο [10].

8.3 Αναγνώριση δράσεων και χειρονομιών σε

περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης παιδιού με ρομπότ

Η δεύτερη εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών από πολλαπλές

όψεις είναι στην περιοχή της αλληλεπίδρασης παιδιού-ρομπότ, η οποία εμφανίζει αυξανόμενο

ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. ΄Ενας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή

ανάπτυξη εφαρμογών αλληλεπίδρασης παιδιών-ρομπότ είναι η εύρωστη αντίληψη των πολυ-

τροπικών δράσεων του παιδιού καθώς αυτό αλληλεπιδρά με το ρομπότ με ένα φυσικό τρόπο.

Τα περισσότερα συστήματα αναγνώρισης δράσεων και ομιλίας που υπάρχουν σήμερα έχουν

σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για ενηλίκους. Ωστόσο, τα παιδιά συμπεριφέρονται διαφορετικά από

τους ενηλίκους και επομένως τα συστήματα και μοντέλα αναγνώρισης που έχουν εκπαιδευτεί
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Σχήμα 8.6: Πολυ-τροπικό, πολυ-αισθητηριακό σύστημα ρομποτικής αντίληψης και πολυ-

ρομποτική αρχιτεκτονική. Το “A” αναφέρεται στη συστοιχία μικροφώνων του κάθε αισθητήρα

Kinect.

από δεδομένα ενηλίκων δεν αποδίδουν επαρκώς όταν χρησιμοποιούνται από παιδιά. Για το

σκοπό αυτό, στα πλαίσια των [253, 246] σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πολυτροπικό

και πολυαισθητηριακό σύστημα για την αντίληψη της συμπεριφοράς των παιδιών κατά την

αλληλεπίδρασή τους με πολλαπλά ρομπότ.

8.3.1 Το πολυ-τροπικό, πολυ-αισθητηριακό, πολυ-ρομποτικό

σύστημα Multi3

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ένα πολυ-τροπικό, πολυ-αισθητηριακό, πολυ-ρομποτικό

σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί για την επικοινωνία ανθρώπων και ιδιαίτερα παιδιών με

ρομπότ, και το οποίο ονομάζεται Multi3 [246]. Τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν με το

σύστημα με φυσικό τρόπο χρησιμοποιώντας τη φωνή τους, καθώς και χειρονομίες και κινήσεις.

Για την καταγραφή των απαιτούμενων οπτικών αλλά και ηχητικών δεδομένων χρησιμοποιούνται

πολλαπλοί αισθητήρες Kinect, κατανεμημένοι στο χώρο, οι οποίοι επιτρέπουν την ασύρματη

και απρόσκοπτη επικοινωνία των παιδιών με τα ρομπότ καλύπτοντας όλο το διαθέσιμο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, το υλοποιημένο σύστημα αντίληψης Multi3 για την αλληλεπίδραση παιδιού

και ρομπότ είναι πολυ-τροπικό (δράσεις, χειρονομίες, φωνή), πολυ-αισθητηριακό (πολλαπλά

Kinect) και έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει την επικοινωνία με μια πληθώρα διαφορετικών

ρομπότ, διότι είναι υλοποιημένο στο περιβάλλον ROS (Robot Operating System) [24].

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη συνιστώσα της αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών,

χρησιμοποιώντας το σύστημα αναγνώρισης πολλαπλών όψεων που περιγράφηκε σε προηγο-

ύμενη ενότητα. Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί η απόδοσή του σε δεδομένα που συλλέχθηκαν

από παιδιά σύμφωνα με τα προτεινόμενα σενάρια αλληλεπίδρασης με τα διάφορα ρομπότ.

΄Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια εφαρμογή αλληλεπίδρασης παιδιού-ρομπότ καθιστά

απαραίτητη τη χρήση πολλαπλών αισθητήρων που θα είναι κατανεμημένοι στο χώρο, διότι

παράγοντες όπως επικαλύψεις, κίνηση στο χώρο και έντονη μεταβλητότητα στην πόζα του

σώματος δυσκολεύουν τη διαδικασία αναγνώρισης από μία μόνο κάμερα. Η χωρική διάταξη

των αισθητήρων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση απεικονίζεται στο Σχήμα 8.5. Χρησι-
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(αʹ) Δείξε μου τη χειρονομία (βʹ) Παντομίμα

Σχήμα 8.7: Χαρακτηριστικά καρέ των παιχνιδιών που σχετίζονται με την αναγνώριση δράσεων

και περιλαμβάνονται στα σενάρια αλληλεπίδρασης παιδιού με ρομπότ.

μοποιούνται τρεις αισθητήρες Kinect V2 για τη λήψη τόσο οπτικών όσο και ακουστικών

δεδομένων. Κάθε αισθητήρας Kinect περιλαμβάνει μια Full HD έγχρωμη κάμερα με ρυθμό

καταγραφής 30FPS, έναν αισθητήρα βάθους και τέσσερα μικρόφωνα. Οι δύο αισθητήρες είναι

τοποθετημένοι στα πλάγια και ο τρίτος στην οροφή κοιτώντας προς το πάτωμα, ώστε να

πραγματοποιεί λήψη του χώρου από ψηλά.

Το συνολικό σύστημα σχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε ειδικά για παιδιά. Στο Σχήμα 8.6 α-

πεικονίζονται οι διάφορες συνιστώσες του συστήματος, όπως το σύστημα αναγνώρισης φωνής,

τα συστήματα αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών καθώς η αρχιτεκτονική ενσωμάτωσης

πολλαπλών ρομπότ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης

ομιλίας και την αρχιτεκτονική πολλαπλών ρομπότ μπορεί κανείς να βρει στο [246].

8.3.2 Σενάρια αλληλεπίδρασης παιδιού-ρομπότ

Για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του συνολικού συστήματος σχεδιάστηκε ένα συγκεκριμένο

σενάριο που περιλαμβάνει διάφορα παιχνίδια μεταξύ παιδιού και των ρομπότ, κατάλληλα για

παιδιά από έξι έως δέκα ετών. Κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, το παιδί αλληλεπιδρά

με τους διαφορετικούς ρομποτικούς πράκτορες, που συμμετέχουν στο κάθε παιχνίδι ανάλογα

με τις δυνατότητες που έχουν, τόσο μέσω του προφορικού λόγου όσο και μέσω κινήσεων

του σώματος, χειρονομιών και εκφράσεων του προσώπου. ΄Ετσι, τα παιδιά αντιλαμβάνονται

ότι μπορούν να παίζουν με τα ρομπότ χωρίς πολλούς περιορισμούς και να δρουν όπως όταν

παίζουν με τους συμμαθητές τους.

Μιας και στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στην αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρι-

σης δράσεων σε πραγματικά δεδομένα παιδιών θα ασχοληθούμε μόνο με τα παιχνίδια εκείνα

που περιλαμβάνουν κινήσεις του σώματος ή εκτέλεση χειρονομιών. Το πρώτο αφορά ένα

παιχνίδι στο οποίο το παιδί δείχνει στο ρομπότ κάποιες χειρονομίες για να τις αναγνωρίσει,

ενώ το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι παντομίμας μεταξύ του παιδιού και ενός ρομπότ. Για την

πλήρη περιγραφή των παιχνιδιών αλληλεπίδρασης, τους ρομποτικούς πράκτορες καθώς και την

αξιολόγηση του συνόλου του σεναρίου από τα ίδια τα παιδιά μπορεί κανείς να ανατρέξει στο

[246]. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται με συντομία τα δύο αυτά παιχνίδια.

1) ῾῾Δείξε μου τη χειρονομία᾿᾿: Στο παιχνίδι αυτό ο ρομποτικός πράκτορας προτρέπει το

παιδί να σχηματίσει διαδοχικά κάποιες χειρονομίες που συνθέτουν ένα νόημα. Οι ερμηνείες

των διαφόρων χειρονομιών απεικονίζονται πάνω σε μια οθόνη αφής και υποδηλώνουν: ένα
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καταφατικό νόημα, ένα χαιρετισμό, ένα κάλεσμα προς το ρομπότ να έρθει κοντά, το σχεδιασμό

ενός κύκλου στον αέρα, να δείξουν προς κάτι που υπάρχει στο χώρο, να πουν στο ρομπότ να

σταματήσει, και να ζητήσουν από το ρομπότ να κάτσει κάτω. Μιας και στα παιδιά δίνεται μόνο

το νόημα της χειρονομίας και όχι ο ακριβής τρόπος εκτέλεσης, κάθε παιδί εκτελεί τη κάθε

χειρονομία διαφορετικά. ΄Οταν εκτελείται μια χειρονομία, αυτή αναγνωρίζεται αυτόματα από

το σύστημα και ο ρομποτικός πράκτορας ρωτάει το παιδί να επιβεβαιώσει εάν η αναγνώριση

ήταν σωστή ή όχι. Αν η αναγνώριση δεν είναι σωστή, ζητείται από το παιδί είτε να επαναλάβει

την προηγούμενη χειρονομία ή να εκτελέσει μια άλλη. Μαζί με την ομιλία, ο ρομποτικός

πράκτορας συχνά αντιδρά στις χειρονομίες με κάποια κίνηση (αν το συγκεκριμένο ρομπότ έχει

δυνατότητα κίνησης), π.χ. περπατάει έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά στο παιδί ή χαιρετάει κι

αυτός. ΄Οπως είναι φανερό, η κύρια λειτουργία του συστήματος που αξιολογείται σε αυτό το

παιχνίδι, εκτός από την αλληλεπίδραση παιδιού-ρομπότ, είναι η αναγνώριση χειρονομιών από

πολλαπλές όψεις.

2) Παντομίμα: Το παιχνίδι αυτό, επιτρέπει στο παιδί να αλληλεπιδρά με το ρομπότ με

ένα διαφορετικό τρόπο, μιας και οι ρόλοι εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ παιδιού και ρομπότ.

Εμφανίζονται δώδεκα κάρτες πάνω σε μία οθόνη αφής οι οποίες αναπαριστούν κάποια εργασία.

Το ρομπότ διαλέγει τυχαία μία κάρτα και προσπαθεί να μιμηθεί την εργασία που απεικονίζεται,

ενώ το παιδί προσπαθεί να μαντέψει και να πει ποια εργασία είναι. Αν το παιδί δε βρει

τη σωστή απάντηση, το ρομπότ το ρωτάει αν θέλει να ξαναπροσπαθήσει ή αν θέλει να

του αποκαλύψει ποια ήταν η σωστή απάντηση. Μετά τον πρώτο γύρο, το ρομπότ και το

παιδί αλλάζουν ρόλους. Το παιδί διαλέγει όποια κάρτα θέλει και κάνει παντομίμα, ενώ το

ρομπότ προσπαθεί να μαντέψει ποια κίνηση είναι. Μετά την αναγνώριση της εργασίας το

ρομπότ ρωτάει από το παιδί να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα της αναγνώρισης. Οι δώδεκα

διαφορετικές κινήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για το παιχνίδι της παντομίμας είναι: βάψιμο

τοίχου, καθάρισμα παραθύρων, οδήγηση λεωφορείου, κολύμπι, χορός, γυμναστική, κιθάρα,

σκάψιμο μιας τρύπας, σφουγγάρισμα πατώματος, σιδέρωμα, κάρφωμα στον τοίχο και διάβασμα

βιβλίου. Στο παιχνίδι αυτό αξιολογούνται τόσο το υποσύστημα αναγνώρισης ομιλίας, όσο και

το προτεινόμενο σύστημα αναγνώρισης δράσεων από πολλαπλούς αισθητήρες, δίνοντας έτσι

μια φυσικότητα στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το ρομπότ μιας και το παιδί μπορεί να

συμπεριφέρεται όπως σε ένα παιχνίδι παντομίμας με άλλα παιδιά.

8.3.3 Αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών σε

παιδιά

Για την αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών χρησιμοποιήθηκαν τα πολυαι-

σθητηριακά δεδομένα, τα οποία καταγράφηκαν από τους τρεις Kinect αισθητήρες, τα οποία

απεικονίζουν 28 παιδιά να εκτελούν τις χειρονομίες που αναφέραμε σε διαφορετικές θέσεις

καθώς και δεδομένα υποβάθρου (background) με τυχαίες κινήσεις. Χρησιμοποιώντας τα δεδο-

μένα αυτά εκπαιδεύτηκε ένα ξεχωριστό μοντέλο για κάθε Kinect αισθητήρα ακολουθώντας μία

cross-validation προσέγγιση στην οποία ο έλεγχος γινόταν σε ένα μόνο παιδί και η εκπαίδευση

στα υπόλοιπα (leave-one-out).
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Μονή Κάμερα Σύμμειξη

Χαρακτηριστικά Kinect #1 Kinect #2 Kinect #3 MEAN MIN MAX

Traj. 68.75 66.90 65.74 76.62 75.00 71.53

HOG 40.74 33.33 29.40 39.58 36.57 39.58

HOF 70.83 70.37 69.21 78.01 77.55 76.39

MBH 76.85 67.82 68.29 83.80 80.09 78.24

Συνδυασμός 77.78 73.84 73.61 81.94 83.56 77.55

Πίνακας 8.3: Μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης (%) για τις 8 χειρονομίες που εκτελέστηκαν

από 28 παιδιά. Παρουσιάζονται αποτελέσματα για τα πέντε διαφορετικά χαρακτηριστικά και

για τις περιπτώσεις τόσο της μιας μόνο κάμερας όσο και των πολλαπλών αισθητήρων.

Αναγνώριση Χειρονομιών - Σχήμα Εκπαίδευσης

Ενήλικοι Παιδιά Μείξη

΄Ελεγχος Ακρ. Ακρ. Ακρ.

Ε
ν
ή
λ
ικ
ο
ι

Kinect #1 84.79 60.21 87.81
Kinect #2 89.27 53.13 92.19
Kinect #3 85.42 55.63 82.08
Μέσος όρος 86.49 56.32 87.36
Σύμμειξη 92.19 62.08 95.10

Π
α
ιδ
ιά

Kinect #1 60.42 76.85 77.31
Kinect #2 46.99 67.82 68.75
Kinect #3 42.36 68.29 70.83
Μέσος όρος 49.92 70.99 72.30
Σύμμειξη 56.25 83.80 80.09

Πίνακας 8.4: Αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών σε δεδομένα παιδιών και

ενηλίκων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για τη χρήση του περιγραφητή MBH.

Ο Πίνακας 8.3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης

(accuracy %) για τις 7 χειρονομίες και το μοντέλο υποβάθρου. Τα αποτελέσματα υποδει-

κνύουν ότι ο συνδυασμός των προτεινόμενων χαρακτηριστικών αποδίδει ελαφρώς καλύτερα

για τις περιπτώσεις τόσο της μιας μόνο κάμερας όσο και των πολλαπλών αισθητήρων. Ε-

πιπρόσθετα, οι περιγραφητές που σχετίζονται με την κίνηση (HOF, MBH) δίνουν καλύτερα

αποτελέσματα από τους στατικούς (HOG), μιας και όλες οι χειρονομίες που συμπεριλήφθηκαν

περιλαμβάνουν την κίνηση ολόκληρου του βραχίονα και όχι μόνο το σχηματισμό μιας χειρο-

μορφής. ΄Οσον αφορά τη σύμμειξη των διαφόρων αισθητήρων, η απόδοση της αναγνώρισης

φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά σε σύγκριση με το καλύτερο αποτέλεσμα που παίρνουμε από

μία μόνο κάμερα. Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με το σχήμα σύμμειξης που χρησιμοποιεί

τη συνάρτηση min.

Για την περαιτέρω αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών, στα πλαίσια

του [247], εκπαιδεύσαμε ένα ξεχωριστό μοντέλο για κάθε αισθητήρα Kinect χρησιμοποιώντας

σαν σύνολα εκπαίδευσης: α) δεδομένα χειρονομιών από παιδιά, β) δεδομένα χειρονομιών από

ενηλίκους γ) μεικτά δεδομένα παιδιών και ενηλίκων. Ο έλεγχος (testing) έγινε ξεχωριστά

για τα δεδομένα των παιδιών και των ενηλίκων, χρησιμοποιώντας μια leave-one-out cross-
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Σχήμα 8.8: Παράδειγμα μια δράσης παντομίμας εκτελεσμένης από ένα παιδί από τέσσερις

διαφορετικές κάμερες.

validation προσέγγιση. Ο Πίνακας 8.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με τη μέση

ακρίβεια κατηγοριοποίησης (accuracy %) για τις 7 χειρονομίες και το μοντέλο υποβάθρου, για

κάθε συνδυασμό των συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου. Σε αυτό το πείραμα χρησιμοποιήθηκε

ο περιγραφητής MBH επειδή είχε την καλύτερη απόδοση ως προς την ακρίβεια και την

πολυπλοκότητα συγκρινόμενος με τον τον συνδυασμό όλων των διαθέσιμων περιγραφητών.

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η σύμμειξη των τριών Kinect αισθητήρων βελτιώνουν

σημαντικά την απόδοση σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, στις περιπτώσεις που τα δεδομένα

εκπαίδευσης και ελέγχου προέρχονται από την ίδια ηλικιακή ομάδα η ακρίβεια αναγνώρισης

είναι υψηλή. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι η ακρίβεια αναγνώρισης για τα δεδομένα

ενηλίκων ενισχύεται όταν τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί σε μεικτά δεδομένα, μιας και η ποικιλία

με την οποία τα παιδιά εκτελούν τις χειρονομίες διευκολύνει τη γενίκευση των μοντέλων.

Από την άλλη μεριά, η χρήση του μεικτού συνόλου εκπαίδευσης χειροτερεύει ελαφρώς την

απόδοση της αναγνώρισης των χειρονομιών στα παιδιά μιας και το εύρος των κινήσεων και

των χειρονομιών των ενηλίκων είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο των παιδιών.

8.3.4 Αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης δράσεων σε

παιδιά

Για να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα του προτεινόμενου συστήματος αναγνώρισης δράσε-

ων και χειρονομιών σε πιο απαιτητικές περιπτώσεις, αξιολογούμε την απόδοσή του στην ανα-

γνώριση των δράσεων της παντομίμας που περιγράφηκαν προηγουμένως. Αυτές οι δράσεις είναι

αρκετά πιο περίπλοκες από τις χειρονομίες μιας και τα παιδιά τις εκτελούν με πολλούς διαφο-

ρετικούς τρόπους. Στο Σχήμα 8.8 μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα μια δράσης παντομίμας

εκτελεσμένης από ένα παιδί από τέσσερις διαφορετικούς Kinect αισθητήρες. Ο Πίνακας 8.5

παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης (accuracy %) για
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Μονή Κάμερα Σύμμειξη

Χαρακτηριστικά Kinect #1 Kinect #2 Kinect #3 MEAN MIN MAX

Traj. 63.08 48.62 45.54 64.00 61.23 62.15

HOG 39.69 32.00 27.69 43.38 35.38 41.85

HOF 68.31 56.31 48.62 68.31 65.54 68.92

MBH 70.77 60.92 61.85 74.46 73.54 72.31

Συνδυασμός 73.85 63.38 60.00 74.46 74.46 73.85

Πίνακας 8.5: Μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης (%) για τις 13 δράσεις της παντομίμας

που εκτελέστηκαν από 28 παιδιά. Παρουσιάζονται αποτελέσματα για τα πέντε διαφορετικά

χαρακτηριστικά και για τις περιπτώσεις τόσο της μιας μόνο κάμερας όσο και των πολλαπλών

αισθητήρων.

Αναγνώριση Δράσεων - Σχήμα Εκπαίδευσης

Ενήλικοι Παιδιά Μείξη

΄Ελεγχος Ακρ. Ακρ. Ακρ.

Ε
ν
ή
λ
ικ
ο
ι

Kinect #1 79.67 67.58 78.02
Kinect #2 83.52 62.09 79.12
Kinect #3 71.98 59.34 78.02
Μέσος όρος 78.39 63.00 78.39
Σύμμειξη 87.36 72.53 86.26

Π
α
ιδ
ιά

Kinect #1 53.85 73.85 73.67
Kinect #2 47.63 63.38 64.20
Kinect #3 38.18 60.00 59.76
Μέσος όρος 46.55 65.74 65.88
Σύμμειξη 56.51 74.46 74.26

Πίνακας 8.6: Αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης δράσεων της παντομίμας σε δεδομένα

παιδιών και ενηλίκων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για τη χρήση του περιγραφητή MBH.

τις 12 δράσεις της παντομίμας και το μοντέλο υποβάθρου. Παρά τη δυσκολία που παρουσιάζουν

οι συγκεκριμένες δράσεις, το προτεινόμενο σύστημα αποδίδει αρκετά καλά με την περίπτωση

της σύμμειξης να εμφανίζει ένα ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης κοντά στο 74% για ένα

πρόβλημα 13 κλάσεων.

΄Οπως και στην περίπτωση της αναγνώρισης χειρονομιών, για την περαιτέρω αξιολόγηση

του συστήματος αναγνώρισης δράσεων εκπαιδεύτηκε, στα πλαίσια του [248], ένα ξεχωριστό

μοντέλο για κάθε αισθητήρα Kinect χρησιμοποιώντας σαν σύνολα εκπαίδευσης: α) δεδομένα

δράσεων της παντομίμας από παιδιά, β) δεδομένα δράσεων της παντομίμας από ενηλίκους γ)

μεικτά δεδομένα παιδιών και ενηλίκων. Ο έλεγχος (testing) έγινε, όπως και στην περίπτωση

των χειρονομιών, ξεχωριστά για τα δεδομένα των παιδιών και των ενηλίκων, χρησιμοποιώντας

μια leave-one-out cross-validation προσέγγιση. Ο Πίνακας 8.6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα

σχετικά με μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης (accuracy %) για τις 12 δράσεις της παντομίμας

και το μοντέλο υποβάθρου, για κάθε συνδυασμό των συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου. Τα

αποτελέσματα που παίρνουμε οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά της αναγνώρισης

χειρονομιών. Επαληθεύουμε την ανάγκη εκπαίδευσης μοντέλων αναγνώρισης δράσεων από

δεδομένα παιδιών μιας και τα μοντέλα των ενηλίκων αποδίδουν πολύ χειρότερα όταν εφαρ-
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Recognized Activity: WalkingRobotic Assistive Rolator

Kinect #1 - Upper
Kinect #2 - Lower

(αʹ) Ρομποτική πλατφόρμα MOBOT (βʹ) Ρομποτική πλατφόρμα i-Walk

Σχήμα 8.9: α) Ανθρώπινη δραστηριότητα όπως αναγνωρίζεται από το ρομποτικό βοηθό.

Επίσης, παρατηρούμε την τοποθέτηση των πολλαπλών αισθητήρων χρώματος και βάθους

(RGB-D). β) Αριστερά: ΄Ενας ασθενής περπατάει με τη βοήθεια του ρομποτικού περιπατητήρα.

Δεξιά: Ο ασθενής εκτελεί ασκήσεις αποκατάστασης ενώ παρακολουθείται από το σύστημα

αναγνώρισης δράσεων που είναι ενσωματωμένο στη ρομποτική πλατφόρμα.

μόζονται σε δράσεις παιδιών. Επίσης, η χρήση των μεικτών δεδομένων εκπαίδευσης μειώνει

την ακρίβεια αναγνώρισης του συστήματος τόσο στις δράσεις των ενηλίκων όσο και των

παιδιών.

8.4 Σύστημα αναγνώρισης ανθρώπινων

δραστηριοτήτων βασισμένο την 3Δ πόζα και χρήση

νευρωνικών δικτύων

Η προτεινόμενη προσέγγιση για την αναγνώριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων με χρήση νευ-

ρωνικών δικτύων σε σενάρια αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομποτικού βοηθού αποτελείται από

δύο επιμέρους υποσυστήματα (Σχήμα 8.10). Η πρώτη συνιστώσα δίνει μια εκτίμηση της 3Δ

πόζας του ανθρώπου (Σχήμα 8.11) αξιοποιώντας την πληροφορία από εν δυνάμει πολλαπλούς

αισθητήρες χρώματος και βάθους (RGB-D), οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι πάνω στις ρο-

μποτικές πλατφόρμες (Σχήμα 8.9), ενώ το δεύτερο υποσύστημα αναγνωρίζει την ανθρώπινη

δραστηριότητα (δράση ή χειρονομία) χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική δικτύων μακράς-

βραχείας μνήμης (Long-Short Term Memory - LSTM) όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.12.

Στην περίπτωση που η δραστηριότητα που αναγνωρίζεται είναι μια άσκηση αποκατάστασης

(Σχήμα 8.9βʹ) τότε το σύστημα ενημερώνει τον ασθενή για το βαθμό επιτυχίας της εκτέλεσης

της άσκησης και ενημερώνει το ιστορικό του, ενώ στην περίπτωση που εντοπιστεί μια χειρο-

νομία τότε ενεργοποιείται το σύστημα αναγνώρισης χειρονομιών που βασίζεται και αυτό σε

μια LSTM αρχιτεκτονική (Σχήμα 8.10).
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Σχήμα 8.10: Γενική άποψη του πολυτροπικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών

(assessment) i-Walk [11]. Διακρίνονται τα συστήματα εκτίμησης της 3Δ πόζας και της

αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

8.4.1 Εκτίμηση της 3Δ ανθρώπινης πόζας από πολλαπλούς RGB-D

αισθητήρες

Η εκτίμηση της ανθρώπινης πόζας χρησιμοποιώντας εικόνες μόνο από το πάνω ή το κάτω μέρος

του σώματος γίνεται ένα αρκετά δύσκολο πρόβλημα μιας και τα περισσότερα μοντέλα εκτίμησης

της πόζας έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλες βάσεις με όψεις από ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα.

Επομένως, για να προσθέσουμε ένα πιο γενικό πληροφοριακό πλαίσιο σε περιπτώσεις που

έχουμε διαφορετικές εικόνες για τα μέρη του σώματος, έγινε συνένωση των εικόνων από τον

πάνω και κάτω RGB-D αισθητήρα έτσι ώστε να προκύψει μια ενιαία εικόνα που να περιέχει

το σύνολο του ανθρώπινου σώματος (Σχήμα 8.11). Για τη διαδικασία της συνένωσης έγινε η

εκτίμηση ενός αφινικού μετασχηματισμού μεταξύ χειροκίνητα επιλεγμένων χαρακτηριστικών

σημείων στις δύο εικόνες. ΄Εγινε, επίσης, πειραματισμός και με προοπτικούς μετασχηματισμούς

αλλά η παραμόρφωση στις μπροστινές περιοχές (δηλαδή στον άνθρωπο που στέκεται μπροστά

στον περιπατητήρα) ήταν αρκετά μεγάλη, μιας και η επικάλυψη μεταξύ των εικόνων από τους

δύο αισθητήρες ήταν αρκετά περιορισμένη και εντοπιζόταν κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται

στο φόντο. Χρησιμοποιώντας τον αφινικό μετασχηματισμό που υπολογίστηκε υπερθέτουμε

τις πάνω και κάτω εικόνες τόσο από τη ροή χρώματος όσο και από τη ροή βάθους έτσι

ώστε να παράγουμε τις αντίστοιχες συνενωμένες εικόνες (Σχήμα 8.11). Για την περίπτωση

του βάθους έγινε επίσης μια εκτίμηση για το αντιστάθμισμα μεταξύ των τιμών του βάθους

από τους δύο αισθητήρες χρησιμοποιώντας τα ήδη επιλεγμένα χαρακτηριστικά σημεία. Μιας

και οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σταθερά τοποθετημένοι πάνω στη ρομποτική

πλατφόρμα, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά και έκτοτε να

χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πίνακες μετασχηματισμού για όλες τις εικόνες της βάσης δεδομένων.

Για τον εντοπισμό των 2Δ χαρακτηριστικών σημείων (keypoints) του σώματος πάνω στο

επίπεδο της συνενωμένης εικόνας χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη Open Pose [25] μαζί με τα

μοντέλα που τη συνοδεύουν, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλες επισημειωμένες βάσεις

δεδομένων [254, 255]. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μια ανοδική (bottom-up) αναπαράσταση

για τις συσχετίσεις των θέσεων και των προσανατολισμών των μελών του σώματος πάνω στις

εικόνες, καθώς και ένα δύο κλάδων πολλαπλών-σταδίων συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο για την
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Σχήμα 8.11: Διαδικασία εκτίμησης της 3Δ ανθρώπινης πόζας από τους αισθητήρες της

ρομποτικής πλατφόρμας που περιλαμβάνει τρία στάδια: συνένωση (stitching) των εικόνων,

2Δ εντοπισμός χαρακτηριστικών σημείων του σώματος, 3Δ εκτίμηση των αρθρώσεων του

σώματος.

πρόβλεψη των 2Δ θέσεων των χαρακτηριστικών σημείων. Η τρίτη διάσταση των 3Δ χαρα-

κτηριστικών σημείων του σώματος λαμβάνεται από τους αντίστοιχους συνενωμένους χάρτες

βάθους. ΄Επειτα, δεδομένου ενός ζεύγους από τις συντεταγμένες του εικονοστοιχείου για μια

άρθρωση του σώματος και την τιμή του βάθους στο εικονοστοιχείο αυτό, οι αντίστοιχες 3Δ

συντεταγμένες της άρθρωσης υπολογίζονται μέσω του αντίστροφου προοπτικού μετασχημα-

τισμού χρησιμοποιώντας τον πίνακα βαθμονόμησης (calibaration matrix) της κάμερας. Στον

τελικό ανθρώπινο σκελετό έχουμε απορρίψει τα χαρακτηριστικά σημεία που αντιστοιχούν στο

πρόσωπο,την παλάμη και το πέλμα, μιας και είτε δεν έχουν εντοπιστεί σε πολλές περιπτώσεις

είτε οι τιμές του βάθους στα σημεία αυτά δεν είναι αξιόπιστες.

Σαν χαρακτηριστικά πόζας για το σύστημα αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων

έχουν χρησιμοποιηθεί είτε τα 2Δ χρακτηριστικά σημεία πάνω στο επίπεδο της εικόνας είτε οι

3Δ θέσεις των αρθρώσεων του ανθρώπου. Στην πρώτη περίπτωση, μιας και οι θέσεις είναι

συντεταγμένες εικονοστοιχείων, έχουμε εφαρμόσει ένα σχήμα τυποποίησης (standardization)

STD, έτσι ώστε να έχουμε χαρακτηριστικά με μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία διακύμανση

για κάθε ακολουθία. Στην άλλη περίπτωση, μετασχηματίζουμε τις 3Δ θέσεις των αρθρώσεων

του σώματος, οι οποίες δίνονται στο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, στο σύστη-
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(αʹ) Χρονική σύμμειξη σε ενδιάμεσο στάδιο
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(βʹ) Χρονική σύμμειξη στο επίπεδο των scores

Σχήμα 8.12: Αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων για την αναγνώριση ανθρώπινων

δραστηριοτήτων βασισμένες σε LSTM υπομονάδες. Η χρονική σύμμειξη των προβλέψεων

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικά στάδια.

μα συντεταγμένων του σώματος με αρχή την άρθρωση που βρίσκεται στο μέσο του ισχίου

(middle-hip) και κανονικοποιούμε με το μήκος μεταξύ της αριστερής και δεξιάς άρθρωσης

του ισχίου (BNORM). Επιπρόσθετα, μπορούμε προαιρετικά να ενισχύσουμε το διάνυσμα των

χαρακτηριστικών της πόζας με την 3Δ ταχύτητα και επιτάχυνση της κάθε άρθρωσης, όπως

αυτές υπολογίζονται από την ακολουθία των κανονικοποιημένων 3Δ θέσεων των αρθρώσεων.

8.4.2 Δίκτυο αναγνώρισης δραστηριοτήτων βασισμένο σε LSTM

Για το βαθιάς μάθησης σύστημα αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε

μια αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων βασισμένη σε LSTM υπομονάδες [256]. Οι μονάδες

LSTM αποτελούν ένα ειδικό είδος ανατροφοδοτούμενου (recurrent) νευρωνικού δικτύου που

μπορεί να μάθει αποδοτικά μακροπρόθεσμες εξαρτήσεις σε ακολουθιακά δεδομένα, όπως οι

τροχιές των ανθρώπινων αρθρώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας κελιά μνήμης, τα

οποία επιτρέπουν στο δίκτυο να μαθαίνει πότε να ξεχάσει τις προηγούμενες κρυφές κατα-

στάσεις και πότε να ανανεώσει τις κρυφές καταστάσεις του δοσμένης της νέας πληροφορίας.

Πιο συγκεκριμένα μια μονάδα LSTM αποτελείται από μια πύλη εισόδου i, μια πύλη διαμόρφω-

σης εισόδου g, ένα κελί μνήμης c, μια πύλη για τη διαγραφή της παλιάς πληροφορίας (forget

gate) f και μια πύλη εξόδου o. Η μονάδα LSTM παίρνει την είσοδο xt σε κάθε χρονική στιγμή

t, τις προηγούμενες εκτιμήσεις για την κρυφή κατάσταση ht−1 και την κατάσταση του κελιού

μνήμης ct−1, προκειμένου να ανανεώσει τις καταστάσεις σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις:

it = σ(Wxixt + Whiht−1 + bi)

ft = σ(Wxfxt + Whfht−1 + bf )

ot = σ(Wxoxt + Whoht−1 + bo) (8.3)

gt = φ(Wxgxt + Whght−1 + bg)

ct = ft � ct−1 + it � gt

ht = ot � φ(ct)

όπου έχουμε σχέσεις για τις τέσσερις πύλες: πύλη εισόδου it ∈ RN , forget gate ft ∈ RN ,

πύλη εξόδου ot ∈ RN , πύλη διαμόρφωσης εισόδου gt ∈ RN , η οποία διαμορφώνει το
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κελί μνήμης ct ∈ RN και την κρυφή κατάσταση ht ∈ RN με N κρυφά στοιχεία (hidden

units). Το σύμβολο � αναπαριστά τον πολλαπλασιασμό στοιχείο προς στοιχείο, η συ-

νάρτηση σ : R → [0, 1], σ(µ) = 1
1+e−µ είναι η σιγμοειδής μη γραμμικότητα, ενώ η

φ : R → [−1, 1], φ(µ) = eµ−e−µ
eµ+e−µ αντιστοιχεί στην υπερβολική εφαπτομένη. Οι πίνακες

Wxn,Whn, με n = {i, f, o, g} είναι οι πίνακες βαρών της εισόδου και των αναδρομικών

συνδέσεων για κάθε πύλη ενώ το bn συμβολίζει το διάνυσμα πόλωσης (bias) για κάθε πύλη.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει δύο LSTM επίπεδα τοπο-

θετημένα το ένα πάνω από το άλλο (Σχήμα 8.12 - μπλε κουτιά) και ένα πλήρως συνδεδεμένο

(fully connected - FC) νευρωνικό επίπεδο, ακολουθούμενου από μια softmax ενεργοποίηση

έτσι ώστε να πάρουμε scores ανά κλάση (Σχήμα 8.12 - κόκκινα κουτιά). Σαν είσοδο στο

παραπάνω δίκτυο χρησιμοποιήθηκε η ακολουθία των χαρακτηριστικών πόζας pt σε ένα χρονικό

παράθυρο μήκους T , πιθανώς μετασχηματισμένα από μια ακολουθία πλήρως συνδεδεμένων

(FC) επιπέδων. Η χρήση των FC λειτουργεί σαν ένας στατικός μετασχηματισμός των αρχικών

χαρακτηριστικών πόζας ανεξάρτητα από τις πιθανές χρονικές εξαρτήσεις, οι οποίες μοντε-

λοποιούνται από τις μονάδες LSTM. Η έξοδος του δικτύου αποτελείται από μια ακολουθία

ετικετών ανά κλάση, μια για το κάθε είδος των δραστηριοτήτων που μελετώνται.

Συνήθως η ακολουθία εισόδου μήκους T κατηγοριοποιείται επιλέγοντας την κλάση με το

υψηλότερο score sT που αντιστοιχεί στην κρυφή κατάσταση hT του τελευταίου στιγμιότυ-

που. Παρόλα αυτά, διερευνήθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χρονική σύμμειξη

των προβλέψεων του δικτύου. Στην πρώτη (σύμμειξη σε ενδιάμεσο στάδιο: Σχήμα 8.12αʹ)

συνδυάζουμε τις κρυφές καταστάσεις ht σύμφωνα με τη συνάρτηση συσσωμάτωσης h̃ =

F(ht), ενώ στη δεύτερη (σύμμειξη στο επίπεδο των scores: Σχήμα 8.12βʹ) εφαρμόζουμε

χρονική συσσώρευση των softmax κανονικοποιημένων scores st: s = F(st). Για κάθε ένα

από τα παραπάνω σχήματα σύμμειξης έγινε πειραματισμός με τέσσερις διαφορετικούς τύπους

συναρτήσεων συσσωμάτωσης g = F(z), όπου το z μπορεί να αναφέρεται είτε στις καταστάσεις

ht είτε στα scores st.

Συσσώρευση μέσου όρου (average pooling): Στην προσέγγιση αυτή παίρνουμε

το μέσο όρο των προβλέψεων ανά καρέ μέσα στο χρονικό παράθυρο: g = 1
T

∑T
t=1 zt. Η

συνάρτηση συσσώρευσης μέσου όρου είναι ικανή να λάβει υπόψιν την πληροφορία από όλο το

χρονικό τμήμα του βίντεο αλλά είναι ευαίσθητη σε θορυβώδες υπόβαθρο (background).

Συσσώρευση μεγίστου (max pooling): Στη συνάρτηση αυτή εφαρμόζουμε συσ-

σώρευση μεγίστου στα στοιχεία z ανάμεσα στα καρέ του χρονικού παραθύρου: g = maxt∈1,··· ,T zt.

Με τη συσσώρευση μεγίστου τονίζουμε το πιο διακριτικό (discriminative) στιγμιότυπο του

τμήματος του βίντεο, το οποίο έχει την ισχυρότερη ενεργοποίηση, και αγνοούμε τα άλλα

τμήματα που μπορεί να εμπεριέχουν θορυβώδη πληροφορία.

Σταθμισμένος μέσος όρος (weighted average): ΄Ενας εναλλακτικός τρόπος χρο-

νικής συσσώρευσης είναι η χρήση βαρών γt για την κάθε πρόβλεψη που αντιστοιχεί σε ένα

στιγμιότυπο τα οποία θα μαθαίνονται κατά την εκπαίδευση του δικτύου: g =
∑T

t=1 γt · zt.
Με τον τρόπο αυτό ναι μεν μαθαίνουμε τη σχετική σημαντικότητα του καθενός χρονικού

τμήματος, αλλά τα βάρη είναι ανεξάρτητα από τα δεδομένα εισόδου μιας και έχουν εκπαιδευτεί

στη συνολική βάση δεδομένων και δεν αλλάζουν ανάλογα με το περιεχόμενο του κάθε βίντεο.



8.4 Σύστημα αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων βασισμένο την 3Δ πόζα και χρήση

νευρωνικών δικτύων 141

St
an

d 
U

p
W

al
ki

ng
Si

t D
ow

n

Σχήμα 8.13: Παραδείγματα ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναγνωρίζονται από το σύστημα

κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με ένα βοηθητικό ρομποτικό περπατητήρα.

Στάθμιση βασισμένη στην προσοχή (attention weighting): Για να αντιμετω-

πίσουμε τους παραπάνω περιορισμούς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σχήμα στάθμισης όπου τα

βάρη σημαντικότητας αt για κάθε στιγμιότυπο εξαρτώνται από το περιεχόμενο του βίντεο: g =∑T
t=1 αt(pt) · zt. Πιο συγκεκριμένα, τα βάρη μαθαίνονται χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό

προσοχής βασισμένο στα χαρακτηριστικά πόζας pt. Στην πρώτη φάση τα χαρακτηριστικά pt

για κάθε καρέ μετασχηματίζονται σε τιμές ενεργοποίησης της προσοχής βt χρησιμοποιώντας

ένα πλήρως συνδεδεμένο (FC) επίπεδο: βt = FCatt(pt). ΄Επειτα τα βάρη αt υπολογίζονται

εφαρμόζοντας μια χρονική softmax κανονικοποίηση:

αt =
exp(βt)∑T
τ=1 exp(βτ )

. (8.4)

Το προτεινόμενο δίκτυο εκπαιδεύεται εξ αρχής χρησιμοποιώντας batches των 256 clip για 500

εποχές, με αρχικό παράγοντα μάθησης (learning rate) 0.1, ορμή (momentum) 0.9 και weight

decay 10−5. Ο παράγοντας μάθησης διαιρείται με το 10 κάθε 100 εποχές. Για την εκπαίδευση

σαν μέθοδος βελτιστοποίησης χρησιμοποιήθηκε η στοχαστική έκδοση του αλγορίθμου της

απότομης καθόδου (Stochastic Gradient Descend - SGD) μαζί με μια σταθμισμένη συνάρτηση

κόστους βασισμένη στην εντροπία (cross-entropy):

L = − 1

M

M∑
j

wcj log scj (pj1: t,W), (8.5)

όπου το cj υποδηλώνει την κλάση του j-στου δείγματος από το κάθε batch μεγέθους M , W

είναι οι παράμετροι προς εκπαίδευση του δικτύου και το w αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα που

περιέχει τα βάρη για κάθε κλάση, που βασίζονται στις συχνότητες εμφάνισης της κάθε κλάσης

στο σύνολο της βάσης.
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Ανθρώπινες δραστηριότητες

ID Κωδική Ονομασία Περιγραφή

1 Sitted ο χρήστης είναι καθιστός στην καρέκλα ή στο κρεβάτι

2 StandUpPrep ο χρήστης προετοιμάζεται να σηκωθεί με τη βοήθεια του περπατητήρα

3 StandUp έγερση από καθιστή θέση

4 SitDown κάθισμα από όρια θέση

5 Walking περπάτημα με χρήση του περπατητήρα

6 Standing-still ο χρήστης βρίσκεται σε όρθια θέση χωρίς να εκτελεί κάποια δράση

7 HandCross τοποθέτηση των χεριών σταυρωμένα στο στέρνο σε καθιστή θέση

8 HandCrossTurn στροφή κορμού αριστερά/δεξιά με τα χέρια σταυρωμένα από καθιστή θέση

9 HandOpenTurn στροφή κορμού αριστερά/δεξιά με τα χέρια ανοικτά από καθιστή θέση

10 HandOpen οριζόντιο άνοιγμα των χεριών από καθιστή θέση

11 WeightMoves
ο χρήστης εκτελεί μεταφορές του βάρους του σώματος από το ένα πόδι στο άλλο

σε όρθια θέση στηριζόμενος στον περπατητήρα

12 StepsHigh επιτόπια βήματα με τα γόνατα ψηλά στηριζόμενος στον περπατητήρα

13 TurnStanding στροφή κορμού αριστερά/δεξιά σε όρθια θέση στηριζόμενος στον περπατητήρα

14 Gesture εκτέλεση μιας χειρονομίας προς τον ευφυή περπατητήρα

Χειρονομίες

ΙΔ Κωδική Ονομασία Περιγραφή

a ComeCloser ο χρήστης ζητά από τον περπατητήρα να έρθει κοντά

b WantStandUp ῾῾θέλω να σηκωθώ᾿᾿

c WantSitDown ῾῾θέλω να κάτσω᾿᾿

d Stop παύση της διαδικασίας

e End ολοκλήρωση της διαδικασίας

Πίνακας 8.7: Περιγραφή των κατηγοριών ανθρώπινων δράσεων και χειρονομιών.

8.4.3 Αξιολόγηση του συστήματος σε δεδομένα αλληλεπίδρασης

ηλικιωμένων-ρομπότ

Για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος αναγνώρισης δρα-

στηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν και συλλέχθηκαν δεδομένα τόσο από υγιείς χρήστες όσο και

από ηλικιωμένους με διάφορες κινητικές ή νοητικές αδυναμίες. Στη συνέχεια αναφέρονται εν

συντομία οι δύο διαφορετικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

i-Walk DB: Η βάση αυτή περιέχει δεδομένα τόσο από υγιείς χρήστες όσο και από ασθενείς.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο κέντρο αποκατάστασης ΔΙΑΠΛΑΣΗ [257] στην

Καλαμάτα, όπου 13 ασθενείς συμμετείχαν στην πειραματική διαδικασία μετά από έγκριση

του ιατρικού προσωπικού και αφού υπέγραψαν τις κατάλληλες φόρμες για προστασία των

προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το GDBR. Για την εκπαίδευση των μοντέλων

καθώς και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων συλλέχθηκαν επίσης συμπληρωματικά δεδομένα

από 20 υγιείς χρήστες ηλικίας 23-32 ετών. Οι κατηγορίες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

και χειρονομιών που επιλέχτηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.7.

MOBOT DB: Αυτή η βάση συλλέχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμ-

ματος MOBOT [258] στο Agaplesion Bethanien Hospital και περιλαμβάνει δεδομένα από 14

ασθενείς οι εκτέλεσαν ένα μικρό σύνολο δράσεων και συγκεκριμένα τις δραστηριότητες με ID:

1,3,4,5,6 που περιγράφονται στον Πίνακα 8.7. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας

τις δύο διαφορετικές κάμερες χρώματος-βάθους (RGB-D) που ήταν προσαρμοσμένες πάνω

στον παρπατητήρα έτσι ώστε να καταγράφουν το επάνω και το κάτω μέρος του σώματος
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Χαρακτηριστικά 2D 2D-STD 3D 3D-BNORM 3D-BNORM 3D-BNORM
πόζας με ταχύτητες με ταχύτητες & επιταχύνσεις

Sitted 54.88 76,04 78,11 93,62 95,14 94,54

StandUp 49,93 86,79 70,00 90,64 89,42 92,27

SitDown 33,63 88,11 37,56 92,10 93,53 91,96

Walking 80,27 82,60 67,18 75,43 81,38 77,09

Standing-still 33,21 54,55 45,42 78,97 79,14 78,15

MOBOT DB. 50,38 77,62 59,65 86,15 87,72 86,80

Πίνακας 8.8: Αποτελέσματα αξιολόγησης για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά πόζας που

χρησιμοποιήθηκαν. Στα συγκεκριμένα πειράματα η αρχιτεκτονική του δικτύου περιλαμβάνει 2

επίπεδα LSTM (χωρίς κάποιο FC επίπεδο πριν τα LSTM) και σύμμειξη με συσσώρευση μέσου

όρου στο επίπεδο των scores.

Αρχιτεκτονική LSTM LSTM FC1+LSTM FC1+FC2+LSTM FC1+FC2
Μέγεθος των FC επιπέδων - - 512 [1024, 512] [1024, 512]

LSTM επίπεδα 1 2 2 2 0

Μέγεθος κρυφών στοιχείων N 256 [256, 256] [256, 256] [256, 256] -

Sitted 93,93 93,62 95,57 93,48 88,65

StandUp 89,26 90,64 90,92 95,23 59,15

SitDown 90,64 92,10 90,33 92,09 61,51

Walking 76,59 75,43 63,97 53,03 70,05

Standing-still 76,95 78,97 84,63 83,29 80,24

MOBOT DB. 85,47 86,15 85,08 83,42 71,92

Πίνακας 8.9: Αποτελέσματα αξιολόγησης για διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύων που

χρησιμοποιήθηκαν. Στα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν τα 3D-BNORM
χαρακτηριστικά πόζας και σύμμειξη με συσσώρευση μέσου όρου στο επίπεδο των scores.

των χρηστών αντίστοιχα (Σχήμα 8.9αʹ). Στο Σχήμα 8.13 παρουσιάζονται παραδείγματα τριών

δραστηριοτήτων εκτελεσμένες από διαφορετικούς χρήστες, που αναδεικνύουν τη δυσκολία που

παρουσιάζει η βάση στην εκτίμηση της πόζας του σώματος. Η θέση του ανθρώπου ως προς

την πλατφόρμα οδηγεί σε σημαντική απώλεια της πληροφορίας για την εκτίμηση του πλήρους

σκελετού, αφού σε πολλές περιπτώσεις το κεφάλι, τα πόδια και τα χέρια μπορεί να βρίσκονται

εκτός πεδίου θέασης.

Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά πειραμάτων προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις σχεδιαστι-

κές επιλογές του προτεινόμενου συστήματος και εξερευνήθηκαν αρκετές παραλλαγές έτσι

ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του συστήματος κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό

σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ. Κάποια από τα αρχικά διερευνητικά

πειράματα σχετικά με αρκετές παραμέτρους του συστήματος πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποι-

ώντας τη βάση MOBOT DB, η οποία περιέχει απλές δράσεις, ενώ τα τελικά πειράματα και η

αξιολόγηση του συνολικού συστήματος πραγματοποιήθηκαν και στις δύο διαθέσιμες βάσεις.

Επιλογή χαρακτηριστικών πόζας: Στον Πίνακα 8.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα

αξιολόγησης για τη MOBOT DB ως προς το διάνυσμα χαρακτηριστικών πόζας που χρησιμο-

ποιείται και τα σχήματα κανονικοποίησης. Παρατηρούμε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα

3Δ χαρακτηριστικά με το BNORM σχήμα κανονικοποίησης ξεπερνούν τα 2Δ χαρακτηριστικά,

ενώ η απόδοσή τους ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν συνδυάζονται με τις 3Δ ταχύτητες.
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Κεφάλαιο 8. Αναγνώριση δράσεων και χειρονομιών σε περιβάλλοντα επικοινωνίας

ανθρώπου-ρομπότ

Μέθοδος Τελευταία Σύμμειξη σε ενδιάμεσο στάδιο Σύμμειξη στο επίπεδο των scores
Συνάρτ. Συσσωμάτωσης. κρυφή κατάστ. AVG MAX Weighted Attention AVG MAX Weighted Attention

MOBOT DB (ασθενείς, 5 δραστηρ.) 85.83 86.21 90.36 75.55 86.89 87.72 87.91 80.61 87.56
i-Walk DB (υγιείς χρήστες, 14 δραστηρ.) 92.74 90.87 94.59 91.86 90.44 90.36 95.20 91.60 90, 86
i-Walk DB (υγιείς χρήστες, 5 χειρονομίες) 80.07 67.58 88.11 78.96 68.54 70.89 88,48 82.89 71.30

i-Walk DB (ασθενείς, 14 δραστηρ.) 68.90 72.01 73.99 72.96 69.53 68.28 70.76 75.82 65.45
i-Walk DB (ασθενείς, 5 χειρονομίες) 64.42 51.63 67,81 61.72 55.11 56.86 66.21 58.88 51.91

Πίνακας 8.10: Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις διαφορετικές προσεγγίσεις χρονικής

σύμμειξης. Σαν χαρακτηριστικά πόζας χρησιμοποιήθηκαν τα 3D-BNORM μαζί με τις

ταχύτητες, ενώ η αρχιτεκτονική δικτύου αποτελείται από 2 LSTM επίπεδα χωρίς κάποιο FC
επίπεδο πριν τα LSTM. Τα έντονα γράμματα αντιστοιχούν στην καλύτερη απόδοση ενώ τα

υπογραμμισμένα γράμματα υποδηλώνουν τη δεύτερη καλύτερη.
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Πίνακας 8.11: Πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) για το σύστημα αναγνώρισης

δραστηριοτήτων (σύμμειξη σε ενδιάμεσο στάδιο με χρήση του MAX) για την i-Walk DB
βάση (δραστηριότητες ασθενών).

Αρχιτεκτονική νευρωνικού δικτύου: Στον Πίνακα 8.9 απεικονίζεται η απόδοση για

τη MOBOT DB των διαφορετικών παραλλαγών δικτύων που εξερευνήθηκαν. Σαν χαρα-

κτηριστικά πόζας χρησιμοποιήθηκε το διάνυσμα 3D-BNORM, ενώ για τη χρονική σύμμειξη

εφαρμόστηκε συσσώρευση μέσου όρου στο επίπεδο των scores. Παρατηρούμε ότι, παρόλο τις

μικρές αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών κλάσεων, κατά μέσο όρο το LSTM δίκτυο δύο

επιπέδων χωρίς κάποιο FC επίπεδο επιτυγχάνει τη καλύτερη απόδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι

το δίκτυο που περιέχει μόνο FC επίπεδα έχει σημαντικά χαμηλότερη ακρίβεια στην αναγνώρι-

ση δυναμικών δραστηριοτήτων (stand-up, sit-down, walking) μιας και δε λαμβάνει υπόψιν

τη χρονική πληροφορία που είναι απαραίτητη για την αναγνώριση χρονικά μεταβαλλόμενων

δράσεων.

Σχήματα χρονικής σύμμειξης: Στον Πίνακα 8.10 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα

αξιολόγησης για τα διαφορετικά επίπεδα σύμμειξης και τις συναρτήσεις συσσωμάτωσης που

διερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά πόζας και την αρχιτεκτονική δικτύου που

επιτυγχάνουν τη καλύτερη απόδοση στην προηγούμενη διερεύνηση. Στα πειράματα αυτά

συμπεριλήφθηκε και η i-Walk DB, η οποία περιλαμβάνει 4 διαφορετικά υποσύνολα, έτσι ώστε

να επιβεβαιώσουμε τη γενίκευση των προτεινόμενων σχημάτων σύμμειξης σε πιο απαιτητικές
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Πίνακας 8.12: Πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) για το σύστημα αναγνώρισης

χειρονομιών (σύμμειξη σε ενδιάμεσο στάδιο με χρήση του MAX) για την i-Walk DB βάση

(χειρονομίες ασθενών).

περιπτώσεις. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η καλύτερη συνολική απόδοση επιτυγ-

χάνεται για τη σύμμειξη με τη συνάρτηση MAX, μιας αυτό το σχήμα μπορεί να εντοπίζει το πιο

διακριτικό (discriminative) τμήμα του βίντεο και να αγνοεί τα άλλα κομμάτια, αναγνωρίζοντας

έτσι κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπερδεύονται έντονα μεταξύ τους. Παρατηρούμε επίσης

ότι τα σχήματα “Weighted” και “Attention” αποδίδουν σε πολλές περιπτώσεις αρκετά υψη-

λότερα από τον απλό μέσο όρο. ΄Οσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα σύμμειξης, η σύμμειξη στο

ενδιάμεσο στάδιο έχει την καλύτερη απόδοση ως προς τις διαφορετικές βάσεις, τους χρήστες

και τον τύπο δράσης, μιας και επιτυγχάνει κατ΄ ελάχιστον τη δεύτερη καλύτερη απόδοση σε

όλες τις περιπτώσεις.

΄Οσον αφορά τα αποτελέσματα στην i-Walk DB, η απόδοση των ασθενών είναι χαμηλότερη

συγκρινόμενη με αυτή των υγιών χρηστών, τόσο για την περίπτωση των δραστηριοτήτων όσο

και των χειρονομιών. Επιπλέον, η ακρίβεια αναγνώρισης χειρονομιών είναι χαμηλότερη από

εκείνη της αναγνώρισης δραστηριοτήτων, μιας και οι ασθενείς είχαν μια μεγάλη μεταβλητότητα

στον τρόπο με τον οποίο εκτελούσαν τις διάφορες χειρονομίες σε σχέση με τους υγιείς

χρήστες. Ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix), που παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.11,

υποδεικνύει ότι δραστηριότητες που εκτελούνται από όρθια θέση συχνά συγχέονται με την

“still-standing” κατάσταση (εξαιτίας της δυσκολίας πολλών ασθενών να εκτελέσουν δράσεις

ενώ στέκονται όρθιοι). Επιπλέον, δραστηριότητες με μικρή διάρκεια στη μεταβολή της πόζας

(όπως “StandUpPrep” ή “TurnStanding”) κατηγοριοποιούνται μερικές φορές σαν χειρονο-

μίες. Τέλος, από τον Πίνακα 8.12 παρατηρούμε ότι χειρονομίες που εκτελούνται από όρθια

θέση εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά αναγνώρισης και μπερδεύονται μεταξύ τους, μιας και οι

ασθενείς (όπως και στην περίπτωση των δράσεων) δυσκολεύονται στην εκτέλεσή τους.





Κεφάλαιο 9

Χωροχρονικό νευρωνικό δίκτυο

πολλαπλών εργασιών

Μέχρι αρκετά πρόσφατα η πλειονότητα της μεγάλης εξέλιξης στην περιοχή της όρασης υ-

πολογιστών επιτεύχθηκε αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα ανεξάρτητα χωρίς να υπάρχουν

πολλές προσπάθειες για την επίλυση πολλών προβλημάτων ταυτόχρονα ή την εξερεύνηση

πιθανών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων προβλημάτων. Πρόσφατες δουλειές προς αυτή την

κατεύθυνση έχουν εμφανιστεί είτε με την εκπαίδευση δικτύων πολλαπλών εργασιών [14] είτε με

την εύρεση της δομής ανάμεσα στα διάφορα προβλήματα και την εφαρμογή μεθόδων μεταφοράς

γνώσης (transfer learning) [18]. Αυτές οι προσεγγίσεις άνοιξαν το δρόμο για την διερεύνηση

πιο απλών και πιο γρήγορων τρόπων για την επίλυση πολλαπλών προβλημάτων ταυτόχρονα,

αντί για την μεγιστοποίηση της απόδοση για κάθε ένα πρόβλημα ανεξάρτητα, παρέχοντας

έτσι χρήσιμα εργαλεία της όρασης υπολογιστών σε άλλες επιστημονικές κοινότητες όπως η

ρομποτική ή οι γνωσιακές επιστήμες.

Στα πλαίσια του διδακτορικού αυτού προτάθηκε το See, Understand and Summarize

it Network (SUSiNet) ένα χωροχρονικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών, το οποίο μπορεί να

αντιμετωπίσει από κοινού τα προβλήματα της εκτίμησης της προσοχής, της κατανόησης μιας

οπτικής έννοιας και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο. Μερικά παραδείγματα οπτικών

εννοιών που εμφανίζονται συχνά σε βίντεο είναι τα ανθρώπινα πρόσωπα, οι δράσεις, οι σκηνές

ή τα αντικείμενα [244, 20]. Ας θεωρήσουμε το παράδειγμα που απεικονίζεται στο Σχήμα 9.1.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ενός βίντεο, πρώτα βλέπουμε (“see”) την οπτική

πληροφορία και εστιάζουμε το βλέμμα στις πιο αξιοσημείωτες χωροχρονικές περιοχές, μια

διαδικασία η οποία σχετίζεται με το πρόβλημα της εκτίμησης της οπτικής προσοχής. ΄Επειτα

προσπαθούμε να καταλάβουμε (“understand”) αυτό που έχουμε δει αναγνωρίζοντας την

οπτική έννοια που εμπεριέχεται, που στην προτεινόμενη προσέγγιση αντιστοιχεί στο πρόβλημα

της αναγνώρισης δράσεων. Τέλος, αν κάποιος μας ζητήσει να δημιουργήσουμε μια περίληψη

με ότι έχουμε δει (“summarize it” ) θα σκεφτούμε να κρατήσουμε σε αυτή τα πιο σημαντικά

κομμάτια του βίντεο, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα περιλαμβάνουν και την αναγνωρισμένη

οπτική έννοια.

147
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Σχήμα 9.1: Παράδειγμα του χωροχρονικού δικτύου πολλαπλών εργασιών SUSiNet το οποίο

μπορεί να εκτελεί από κοινού τις ενέργειες της εκτίμησης της προσοχής, της αναγνώρισης

δράσεων και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο με παρόμοιο τρόπο με έναν άνθρωπο που

παρακολουθεί ένα βίντεο. Η δεύτερη γραμμή απεικονίζει του χάρτες εμφάνειας που παράγονται

από το προτεινόμενο δίκτυο, οι οποίοι δίνουν έμφαση στα πιο σημαντικά κομμάτια του βίντεο.

Παράλληλα, το δίκτυο αναγνωρίζει την οπτική δράση “ride horse” και υπολογίζει τα scores
σημαντικότητας (πράσινη γραμμή) για κάθε καρέ του βίντεο, τα οποία υποδηλώνουν ποια

τμήματα του βίντεο θα συμπεριληφθούν στην περίληψη.

Το προτεινόμενο χωροχρονικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών αντιμετωπίζει τα τρία αυτά

προβλήματα ταυτόχρονα και παράγει διαφορετικού τύπου εξόδους χρησιμοποιώντας σαν είσοδο

το ίδιο βίντεο (με τη μορφή μικρής διάρκειας βίντεο clip). Για την εκτίμηση της οπτικής

προσοχής, όπου αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα χωρικής εκτίμησης, η έξοδος του δικτύου

αποτελείται από ένα χάρτη εμφάνειας, ενώ για το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης δράσεων

έχουμε τα κλασσικά softmax scores. Για τη δημιουργία περιλήψεων από βίντεο χρειάζεται

να εκτιμήσουμε τα scores σημαντικότητας για τα διάφορα τμήματα του βίντεο, τα οποία

υποδηλώνουν πότε ένα τμήμα θα συμπεριληφθεί στην περίληψη, σαν τα sigmoid scores ενός

δυαδικού προβλήματος κατηγοριοποίησης.

9.1 Αρχιτεκτονική του χωροχρονικού δικτύου με βαθιά

επίβλεψη

Η συνολική αρχιτεκτονική του δικτύου πολλαπλών εργασιών, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.2,

είναι βασισμένη στη γενικότερη κατηγορία της ResNet αρχιτεκτονικής [259] και πιο συ-

γκεκριμένα στη 3Δ επέκταση που προτάθηκε στο [165] για το πρόβλημα της αναγνώρισης

δράσεων. Η χρήση 3Δ συνελίξεων στα συνελικτικά επίπεδα των CNNs επιτρέπει την εξαγωγή

χαρακτηριστικών τόσο από τις χωρικές όσο και από τη χρονική διάσταση. Η 3Δ συνέλιξη
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Σχήμα 9.2: Αρχιτεκτονική του SUSiNet: το προτεινόμενο χωροχρονικό δίκτυο πολλαπλών

εργασιών είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική ResNet και έχει τρεις διαφορετικούς κλάδους

που σχετίζονται με τα διαφορετικά χωροχρονικά προβλήματα.

Επίπεδο 3D-Conv1 3D Max Pool 3D Conv2 Block 3D Conv3 Block 3D Conv4 Block

Πλήθος χαρτών χαρακτ. (F ) 64 64 64 128 256

Πυρήνας του φίλτρου 7× 7× 7 3× 3× 3 Bottleneck Bottleneck Bottleneck
Βήμα (stride) 7× 7× 1 2× 2× 2 1× 1× 1 2× 2× 2 2× 2× 2
Πλήθος μπλοκ - - 3 4 6

Πίνακας 9.1: Σύνθεση και παράμετροι της 3Δ ResNet αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιήθηκε

στο χωροχρονικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών.

επιτυγχάνεται συνελλίσοντας ένα 3Δ πυρήνα με τον κύβο που προκύπτει στοιβάζοντας πολ-

λαπλά συνεχόμενα καρέ του βίντεο μαζί. Με αυτό τον τρόπο οι χάρτες χαρακτηριστικών

που προκύπτουν σε κάθε συνελικτικό επίπεδο συνδέονται με πολλαπλά συνεχόμενα καρέ ή

χάρτες από τα προηγούμενα επίπεδα μοντελοποιώντας έτσι την πληροφορία της κίνησης. Πιο

συγκεκριμένα, η τιμή ukl(x, y, z) στη θέση (x, y, z) για το χάρτη χαρακτηριστικών l στο

επίπεδο k θα δίνεται από τη σχέση:

ukl(x, y, z) = ReLU

bkl +
∑
d

Pk−1∑
p=0

Qk−1∑
q=0

Rk−1∑
r=0

wkld(p, q, r)u(k−1),d(x+ p, y + q, z + r)


(9.1)

όπου Rk είναι το μέγεθος του 3Δ πυρήνα κατά μήκος της χρονικής διάστασης και wkld(p, q, r)

η τιμή στη θέση (p, q, r) του 3Δ πυρήνα που συνδέεται με το χάρτη χαρακτηριστικών d του

προηγούμενου επιπέδου (k − 1).

Ο κεντρικός κλάδος του δικτύου με παραμέτρουςWGL (σκούρο μπλε), ο οποίος μοιράζεται

μεταξύ όλων των εργασιών, περιλαμβάνει τα πρώτα τέσσερα συνελικτικά μπλοκ conv1, conv2,

conv3, conv4 από την αντίστοιχη έκδοση της ResNet αρχιτεκτονικής, τα οποία παρέχουν σαν

εξόδους χάρτες χαρακτηριστικών Xm,m = 1, . . . , 4 σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές

κλίμακες. Στον Πίνακα 9.1 παρουσιάζονται η σύνθεση και οι παράμετροι της αρχιτεκτονικής

που χρησιμοποιήθηκε στο χωροχρονικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών, η οποία είναι βασισμένη

στο 3D-ResNet-50 δίκτυο [165]. Επίσης, το Σχήμα 9.3 απεικονίζει την αρχιτεκτονική ενός

3Δ Bottleneck μπλοκ η οποία αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο του χωροχρονικού 3Δ

ResNet.

Για να ενισχύσουμε τις πιο αξιοσημείωτες περιοχές των αναπαραστάσεων που παρέχει το
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Σχήμα 9.3: Αρχιτεκτονική του 3Δ Bottleneck μπλοκ. Το F υποδηλώνει το πλήθος των

χαρτών χαρακτηριστικών του συνελικτικού φίλτρου, ενώ το BN αναφέρεται στο batch
normalization.
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Σχήμα 9.4: Η βαθιά επιβλεπόμενη μονάδα προσοχής (Deeply Supervised Attention Module
- DSAM) ενισχύει της αναπαραστάσεις του κεντρικού κλάδου του δικτύου και παρέχει χάρτες

εμφάνειας πολλαπλών επιπέδων για το πρόβλημα εκτίμησης της χωροχρονικής προσοχής.

δίκτυο, εφαρμόζουμε έναν μηχανισμό προσοχής παίρνοντας το στοιχείο-προς-στοιχείο γινόμε-

νο μεταξύ κάθε καναλιού του χάρτη χαρακτηριστικών Xm
και του χάρτη προσοχής Mm

:

X̃m = (1 +Mm)�Xm, m = 1, . . . , 4. (9.2)

Ο χάρτης προσοχής λαμβάνεται από την προτεινόμενη βαθιά επιβλεπόμενη μονάδα προ-

σοχής (Deeply Supervised Attention Module - DSAM), η οποία είναι βασισμένη στην ιδέα

της βαθιάς επίβλεψης που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε προβλήματα ανίχνευσης περι-

γραμμάτων [260], κατάτμησης αντικειμένων [261] και εκτίμησης της εμφάνειας σε στατικές

εικόνες [110]. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αυτές δουλειές, το προτεινόμενο υποσύστημα

χρησιμοποιείται τόσο για την ενίσχυση των αναπαραστάσεων των χαρακτηριστικών του κε-

ντρικού δικτύου, όσο και και για την παροχή χαρτών εμφάνειας πολλαπλών επιπέδων για το

πρόβλημα εκτίμησης της χωροχρονικής προσοχής. Επομένως, οι DSAM παράμετροι Wm
AM

εκπαιδεύονται τόσο από τον κεντρικό κλάδο του δικτύου, ο οποίος μοιράζεται ανάμεσα σε

όλα τα διαφορετικά προβλήματα, όσο και από τα οφθαλμοκινητικά (eye-tracking) δεδομένα,

τα οποία χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα εκτίμησης της εμφάνειας μέσω των συνδέσεων

παράκαμψης του Σχήματος 9.2. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε το προτεινόμενο δίκτυο με μια

μονάδα προσοχής η οποία σχετίζεται με την προσοχή του ανθρώπου, όπως αυτή εκφράζεται

από τα eye-tracking δεδομένα.

Το Σχήμα 9.4 δείχνει τη αρχιτεκτονική της μονάδας προσοχής που εφαρμόζεται στο
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επίπεδο m. Περιλαμβάνει μια συσσώρευση μέσου όρου στη χρονική διάσταση ακολουθούμενη

από δύο χωρικά συνελικτικά επίπεδα, τα οποία παρέχουν τα χαρακτηριστικά εμφάνειας Sm και

τον χάρτη ενεργοποίησης Am. Και οι δύο αυτές αναπαραστάσεις υπερ-δειγματοληπτούνται

(χρησιμοποιώντας κατάλληλα αποσυνελικτικά-deconvolution επίπεδα) στις αρχικές διαστάσεις

της εικόνας και χρησιμοποιούνται τόσο για την βαθιά επίβλεψη της μονάδας, όσο και για την

πολλαπλών επιπέδων εκτίμηση της εμφάνειας. Ο χάρτης προσοχής Mm(x, y) δίνεται μεσώ

ενός χωρικού softmax τελεστή, ο οποίος εφαρμόζεται στο χάρτη ενεργοποίησης Am(x, y):

Mm(x, y) =
exp(Am(x, y))∑

x

∑
y exp(Am(x, y))

. (9.3)

9.2 Υπο-δίκτυα συγκεκριμένων εργασιών

9.2.1 Μονάδα εκτίμησης οπτικής εμφάνειας

Μιας και στην εκτίμηση της εμφάνειας αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα προβλέψεων σε ένα

πυκνό σύνολο σημείων, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ένα πλήρως συνελικτικό υπο-δίκτυο

με παραμέτρους Wsal (πράσινα μέρη του Σχήματος 9.2), το οποίο εκμεταλλεύεται τα συνε-

νωμένα πολλαπλών επιπέδων χαρακτηριστικά εμφάνειας Sm από τις DSAM συνιστώσες και

παράγει τον τελικό χάρτη εμφάνειας SF που αντιστοιχεί στο δεδομένο βίντεο clip. Για την

εκπαίδευση των παραμέτρων του δικτύου W′
sal = [Wsal,W

1:4
AM ,WGL], που σχετίζονται με

την οπτική εμφάνεια, τη βαθιά επίβλεψη βασισμένη στην προσοχή του συνολικού δικτύου

πολλαπλών εργασιών και τον κεντρικό κλάδο, κατασκευάζουμε ένα κόστος που συγκρίνει τον

χάρτη εμφάνειας SF και τις ενεργοποιήσεις Am με τους ground truth χάρτες Ysal, οι οποίοι

προκύπτουν από τα eye-tracking δεδομένα:

Lsal(W′
sal) = D(W′

sal|σ(SF ), Ysal)+

4∑
m=1

D(Wm
AM |σ(Am), Ysal),

(9.4)

όπου το σ(·) υποδηλώνει τη σιγμοειδή μη γραμμικότητα και D(·) είναι μια συνάρτηση κόστους

μεταξύ του υπολογισμένου και του ground truth 2Δ χάρτη. Στην εκτίμηση της εμφάνειας

έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές διαφορετικές μετρικές προκειμένου να συγκρίνουμε την πρόβλε-

ψη του χάρτη εμφάνειας P ∈ [0, 1]NX×NY με τα eye-tracking δεδομένα [262]. Σαν ground

truth χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ο χάρτης των σημείων εστίασης του βλέμματος

Yfix ∈ {0, 1}NX×NY πάνω στο επίπεδο της εικόνας μεγέθους NX × NY , είτε ο πυκνός

χάρτης εμφάνειας Yden ∈ [0, 1]NX×NY , ο οποίος προκύπτει συνελίσοντας το δυαδικό χάρτη

των σημείων εστίασης με έναν Γκαουσιανό πυρήνα. Επομένως, σαν D(·) χρησιμοποιούμε

τρεις συναρτήσεις κόστους οι οποίες σχετίζονται με τις διαφορετικές πτυχές αξιολόγησης

της εκτίμησης εμφάνειας. Η πρώτη είναι μια συνάρτηση κόστους βασισμένη στην εντροπία

(cross-entropy) μεταξύ του προβλεπόμενου χάρτη P και του κατωφλιωμένου πυκνού χάρτη
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Ỹden:

DCE(W|P, Ỹden) = −
∑
x,y

Ỹden(x, y)� log(P (x, y;W))

+(1− Ỹden(x, y))� (1− log(P (x, y;W))).

(9.5)

Για να χειριστούμε την έντονη ανισορροπία μεταξύ των εικονοστοιχείων που τραβούν

την προσοχή και εκείνων που δεν την τραβούν, παίρνουμε μια παραλλαγή του παραπάνω

κόστους, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και σε άλλα προβλήματα που εμφανίζουν

ανισορροπία όπως η ανίχνευση περιγραμμάτων [260, 263, 264]:

D̃CE(W|P, Ỹden) = −β ·
∑

x,y∈Y+

log(P (x, y;W))

−(1− β) ·
∑

x,y∈Y−

(1− log(P (x, y;W))),
(9.6)

όπου Y+, Y− συμβολίζουν τα σύνολο που τραβούν ή δεν τραβούν την προσοχή αντίστοιχα

και β = |Y−|/(|Y+|+ |Y−|).
Η δεύτερη συνάρτηση κόστους που χρησιμοποιείται βασίζεται στο γραμμικό συντελεστή

συσχέτισης (Correlation Coefficient - CC), που χρησιμοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση της

εκτίμησης εμφάνειας και μετράει τη γραμμική σχέση μεταξύ της προβλεπόμενης εμφάνειας P

και του πυκνού ground truth χάρτη Yden:

DCC(W|P, Yden) = − cov(P (x, y;W), Yden(x, y))

ρ(P (x, y;W)) · ρ(Yden(x, y))
, (9.7)

όπου cov, ρ υποδηλώνουν τη συνδιακύμανση και τη τυπική απόκλιση αντίστοιχα.

Το τελευταίο κόστος παράγεται από τη μετρική Normalized Scanpath Saliency (NSS), η

οποία υπολογίζεται σαν τις τιμές του εκτιμώμενου χάρτη P̃ (x, y;W) = P (x,y;W)−µ(P (x,y;W))
ρ(P (x,y;W)) ,

μετά από κανονικοποίηση μηδενικής μέσης τιμής και standardization μοναδιαίας τυπικής

απόκλισης, στις περιοχές εστίασης του βλέμματος του ανθρώπου (Yfix(x, y) = 1):

DNSS(W|P̃ , Yfix) = − 1

Nf

∑
x,y

P̃ (x, y;W)� Yfix(x, y), (9.8)

όπου Nf =
∑

x,y Yfix(x, y) υποδηλώνει τον συνολικό αριθμό των σημείων εστίασης του

βλέμματος.

Το συνολικό κόστος για το j-στο δείγμα εισόδου για το πρόβλημα εκτίμησης της οπτικής

εμφάνειας δίνεται από έναν σταθμισμένο συνδυασμό από τα κόστη LjCE ,L
j
CC ,L

j
NSS , τα οποία

δίνονται από την (9.4) χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες συναρτήσεις κόστουςDjCE ,D
j
CC ,D

j
NSS :

Ljsal(W′
sal) = w1LjCE + w2LjCC + w3LjNSS , (9.9)

όπου w1, w2, w3 τα βάρη που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο κόστους.
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9.2.2 Μονάδα αναγνώρισης δράσεων

Για το πρόβλημα της αναγνώρισης δράσεων, το οποίο αποτελεί ένα κλασσικό πρόβλημα ταξι-

νόμησης πολλαπλών κατηγοριών, κατασκευάζουμε τα επίπεδα που σχετίζονται με τη συγκε-

κριμένη εργασία (με παραμέτρους Wact) μετά την έξοδο X̃4 του κεντρικού κλάδου. ΄Οπως

μπορούμε να δούμε από το Σχήμα 9.2 (πορτοκαλί μπλοκ), έχουμε ένα 3Δ συνελικτικό μπλοκ,

το οποίο έχει πανομοιότυπη δομή με το conv5 μπλοκ της ResNet αρχιτεκτονικής που χρησιμο-

ποιούμε, ένα επίπεδο καθολικής συσσώρευσης μέσου όρου κατά μήκος της χρονικής διάστασης

και ένα Ca-διαστάσεων πλήρως συνδεμένο επίπεδο, όπου Ca το πλήθος των κλάσεων.

Για την εκπαίδευση των παραμέτρων που σχετίζονται με την αναγνώριση δράσεων W′
act =

[Wact,W
1:4
AM ,WGL] χρησιμοποιείται ένα τυπικό πολλαπλών κλάσεων cross-entropy κόστος

για τις softmax ενεργοποιήσεις pa(c;W
′
act), c = 1, . . . , Ca του τελικού επιπέδου:

Ljact(W′
act) = − log pja(cj ;W

′
act), (9.10)

όπου pja, cj συμβολίζουν τη softmax ενεργοποιήση και τη ground truth κλάση για το j-στο

δείγμα εισόδου αντίστοιχα.

9.2.3 Μονάδα δημιουργίας περιλήψεων

΄Οσον αφορά το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων, χρησιμοποιούμε ένα υπο-δίκτυο με

παραμέτρους Wsum (Σχήμα 9.2 - μοβ μπλοκ), που έχει παρόμοια δομή με εκείνο που χρησι-

μοποιήθηκε στην αναγνώριση δράσεων, με τη διαφορά ότι το τελευταίο πλήρως συνδεδεμένο

επίπεδο έχει μία μόνο διάσταση μιας και έχουμε ένα δυαδικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης

(σημαντικά vs. μη σημαντικά τμήματα ου βίντεο). Τα scores σημαντικότητας για κάθε βίντεο

clip δίνονται από τη σιγμοειδή μη γραμμικότητα του τελικού πλήρως συνδεδεμένου επιπέδου

σ(psum) ∈ [0, 1], ενώ για την εκπαίδευση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το

επιμέρους πρόβλημα W′
sum = [Wsum,W

1:4
AM ,WGL] χρησιμοποιούμε μια δυαδική συνάρτηση

κόστους βασισμένη στην εντροπία (binary cross-entropy - BCE).

Μιας και στις περισσότερες επισημειωμένες βάσεις μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού

βίντεο έχει επισημειωθεί σαν σημαντικό και έχει επιλεχθεί για την τελική περίληψη, οι ground

truth επισημειώσεις εμφανίζουν έντονη ανισορροπία. Γι΄ αυτό χρησιμοποιούμε μια σταθμισμένη

παραλλαγή του BCE, βασισμένη στο λόγο γ = |S−|
|S+| μεταξύ του αριθμού των αρνητικών και

θετικών δειγμάτων σε ολόκληρη τη βάση εκπαίδευσης:

Ljsum(W′
sum) = −γ · yjsum · log(σ(pjsum(W′

sum))

−(1− yjsum) · (1− log(σ(pjsum(W′
sum))),

(9.11)

όπου yjsum ∈ [0, 1] υποδηλώνει τη ground truth επισημείωση σχετικά με τη σημαντικότητα

του j-στου βίντεο clip.
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9.3 Εκπαίδευση δικτύου πολλαπλών εργασιών

Για την ενιαία (end-to-end) εκπαίδευση του συνολικού χωροχρονικού δικτύου πολλαπλών

εργασιών (Wall = [WGL,W
1:4
AM ,Wsal,Wact,Wsum]) μπορούμε απλά να ελαχιστοποιήσουμε

το άθροισμα από τα παραπάνω κόστη που αντιστοιχούν στα επιμέρους προβλήματα για όλα τα

δείγματα που είναι διαθέσιμα στο batch B:

L(Wall) = αsal
∑
j∈B
Ljsal(W′

sal)

+ αact
∑
j∈B
Ljact(W′

act) + αsum
∑
j∈B
Ljsum(W′

sum),
(9.12)

όπου αsal, αact, αsum είναι τα βάρη που ελέγχουν τη συνεισφορά του κάθε επιμέρους προ-

βλήματος. Η προσέγγιση αυτή, η οποία έχει ακολουθηθεί σε πολλά στατικά δίκτυα πολλαπλών

εργασιών [265, 266, 267], υποθέτει ότι το κάθε δείγμα του batch διαθέτει επισημειώσεις για όλα

τα επιμέρους προβλήματα. Παρόλα αυτά, όπως επισημάνθηκε στο [14], κάτι τέτοιο δεν αποτελεί

ένα ρεαλιστικό σενάριο, ιδιαίτερα για τα συγκεκριμένα προβλήματα που μελετάμε στα οποία

κανένας τύπος επισημείωσης δεν μπορεί να παραχθεί από τις επισημειώσεις των υπολοίπων

προβλημάτων, όπως π.χ. στον εντοπισμό αντικειμένων ή τη σημασιολογική κατάτμηση.

Επομένως, χρησιμοποιούμε την ασύγχρονη έκδοση του αλγορίθμου της στοχαστικής

απότομης καθόδου (Asynchronous Stochastic Gradient Descent - SGD), ο οποίος προτάθηκε

στο [14], που επιτρέπει να έχουμε διαφορετικά λειτουργικά batches Bsal,Bact,Bsum και να

ανανεώνουμε τις παραμέτρους των επιπέδων του δικτύου που σχετίζονται με το εκάστοτε

επιμέρους πρόβλημα όποτε έχουμε δει αρκετά δείγματα. Οι ανανεώσεις των κοινών παρα-

μέτρων W ′GL = [WGLW
1:4
AM ] του δικτύου πολλαπλών εργασιών βασίζονται στο άθροισμα των

παραγώγων από όλα τα κόστη που χρησιμοποιούμε:

dW′
GL =

∑
j∈B

αsal∇W′
GL
Ljsal(W′

sal) (9.13)

+ αact∇W′
GL
Ljact(W′

act) + αsum∇W′
GL
Ljsum(W′

sum),

όπου B = Bsal ∪ Bact ∪ Bsum είναι το συνολικό batch που περιλαμβάνει όλα τα δείγματα

εκπαίδευσης. Οι ανανεώσεις των παραμέτρων που σχετίζονται με τα επιμέρους προβλήματα

εξαρτώνται μόνο από την παράγωγο του κάθε διαφορετικού κόστους:

dWsal =
∑
j∈Bsal

αsal∇Wsal
Ljsal(W′

sal)

dWact =
∑
j∈Bact

αact∇WactLjact(W′
act)

dWsum =
∑

j∈Bsum

αsum∇WsumLjsum(W′
sum)

(9.14)
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9.4 Τεχνική υλοποίηση του δικτύου πολλαπλών

εργασιών

Η υλοποίηση και ο πειραματισμός με το προτεινόμενο δίκτυο πολλαπλών εργασιών χρησιμο-

ποιεί σαν σκελετό τη 3Δ ResNet-50 αρχιτεκτονική [165], η οποία έχει δείξει ανταγωνιστική

απόδοση απέναντι σε άλλες πιο βαθιές αρχιτεκτονικές για το πρόβλημα της αναγνώρισης

δράσεων τόσο από πλευράς απόδοσης όσο και υπολογιστικών πόρων. Σαν σημείο εκκίνησης

χρησιμοποιούμε τα βάρη του προ-εκπαιδευμένου μοντέλου πάνω στη βάση Kinetics 400.

Εκπαίδευση του δικτύου

Για την εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε η ασύγχρονη έκδοση του stochastic gra-

dient descent με ορμή (momentum) 0.9 και weight decay 10−5 για κανονικοποίηση (regularization).

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν λειτουργικά batches μεγέθους 128 δειγμάτων για όλα τα προβλήμα-

τα, ενώ ο παράγοντας μάθησης (learning rate) ξεκίνησε από το 0.01 και διαιρούνταν με το 10

κάθε φορά που το κόστος έφτανε σε κορεσμό. Τα βάρη w1, w2, w3 για το κόστος της εμφάνειας

επιλέχτηκαν 0.1, 2, 1 μετά από πειραματισμό, ενώ ο λόγος γ στο κόστος που σχετίζεται με το

πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων ρυθμίστηκε στο 3.06, βάσει των στατιστικών σε όλες

τις βάσεις εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.

Τα βάρη αsal, αact, αsum, τα οποία ελέγχουν το βαθμό σημαντικότητας του κάθε προ-

βλήματος, ρυθμίστηκαν πειραματικά στα 0.1, 1, 1 (βάσει της εμβέλειας του κάθε επιμέρους

κόστους) έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερπροσαρμογή (overfitting) του δικτύου σε κάποιο

από τα επιμέρους προβλήματα.

Επαύξηση των δεδομένων (data augmentation)

Τα δείγματα εισόδου του δικτύου αποτελούνται από 16-καρέ έγχρωμα (RGB) βίντεο clip

χωρικά μετασχηματισμένα σε μέγεθος 112×112 pixels. Εφαρμόστηκε, επίσης, επαύξηση των

δεδομένων για την τυχαία δημιουργία δειγμάτων εκπαίδευσης. Για την αναγνώριση δράσεων,

δειγματοληπτούμε τυχαία ένα clip 16-καρέ από κάθε βίντεο εκπαίδευσης και στη συνέχεια

ακολουθούμε τη διαδικασία της τυχαίας και πολλπλών κλιμάκων αποκοπή (cropping) και

αναστροφή (clipping) που περιγράφονται στο [171].

Για το πρόβλημα της αυτόματης δημιουργίας περιλήψεων, διαιρέσαμε τα αρχικά μακράς-

διάρκειας βίντεο σε μη επικαλυπτόμενα τμήματα των 90-καρέ και στη συνέχεια δημιουργήσαμε

clip των 16-καρέ ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με εκείνη που εφαρμόσαμε στο πρόβλημα

αναγνώρισης δράσεων. ΄Οσον αφορά τις επισημειώσεις των χρηστών, πήραμε το μέσο όρο για

κάθε ένα από τα clip που δημιουργήθηκαν, γεγονός που μας δίνει δείγματα εκπαίδευσης με

ελαφρώς διαφορετικά scores επισημείωσης και μας βοηθά να αποφύγουμε την υπερπροσαρμογή

του δικτύου.

Για την επαύξηση των δεδομένων στο πρόβλημα εκτίμησης της εμφάνειας ακολουθήθηκε

μια παρόμοια διαδικασία όπως και στο πρόβλημα δημιουργίας περιλήψεων αλλά χωρίς το βήμα

της τυχαίας αποκοπής. Οι ίδιοι χωρικοί μετασχηματισμοί εφαρμόστηκαν τόσο στα βίντεο clip
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των 16-καρέ όσο και στους χάρτες εμφάνειας (που βασίζονται σε eyetracking δεδομένα) του

ενδιάμεσου καρέ, το οποίο έχει θεωρηθεί σαν ο ground truth χάρτης του συνολικού clip.

΄Ελεγχος (testing) του δικτύου

Κατά τη διάρκεια της φάσης ελέγχου, για το πρόβλημα της αναγνώρισης δράσεων εξάγουμε τις

προβλέψεις του δικτύου χρησιμοποιώντας ένα μη επικαλυπτόμενο κυλιόμενο παράθυρο των 16-

καρέ, όπου κάθε clip αποκόπτεται χωρικά γύρω από τη κεντρική θέση σε κλίμακα 1:1. ΄Επειτα,

υπολογίζουμε τη τελική κλάση της δράσης για το κάθε βίντεο, παίρνοντας απλά το μέσο όρο

των προβλέψεων για όλα τα clip. Για το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων παίρνουμε

τα scores σημαντικότητας για κάθε καρέ επαναλαμβάνοντας τις τιμές των scores από το κάθε

clip των 16-καρέ. Τέλος, για την εκτίμηση της εμφάνειας, λαμβάνουμε τον εκτιμώμενο χάρτη

εμφάνειας για κάθε καρέ χρησιμοποιώντας ένα κυλιόμενο παράθυρο των 16-καρέ με βήμα 1

χωρίς κάποιο στάδιο χωρικής αποκοπής.

9.5 Αξιολόγηση πολλαπλών εργασιών

9.5.1 Βάσεις δεδομένων

Για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προτεινόμενου δικτύου πολλαπλών εργασιών

ιδανικά θα θέλαμε να διαθέτουμε μια μεγάλης κλίμακας βάση με βίντεο, η οποία να περιέχει

επισημειώσεις από eyetracking δεδομένα, καταγραφή των δράσεων που εκτελούνται, καθώς

και συνεχόμενη επισημείωση από χρήστες για τη σημαντικότητα του κάθε καρέ ή ισοδύναμα

περιλήψεις που έχουν δημιουργηθεί χειροκίνητα από ανθρώπους. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο

δεν αποτελεί ένα ρεαλιστικό σενάριο, μιας και ναι μεν έχουν δημιουργηθεί πολλές βάσεις για

κάθε ένα από τα προβλήματα που εξετάζονται αλλά καμία από αυτές δεν εμπεριέχει και τις

τρεις μορφές επισημείωσης που χρειαζόμαστε. Αρκετά πρόσφατα, στο [20] προτάθηκε μια

βάση πολλαπλών εργασιών και πολλαπλών επισημειώσεων που στοχεύει στην αναγνώριση

διαφορετικών οπτικών εννοιών (σκηνές, αντικείμενα, δράσεις), οι οποίες όμως διαφέρουν από

τα προβλήματα που μελετάμε. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το προτεινόμενο δίκτυο πολλαπλών

εργασιών, λόγω της modular δομής του, μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να αναγνωρίσει και

να κατανοήσει περισσότερες οπτικές έννοιες όπως τα αντικείμενα ή οι σκηνές.

Η πιο σχετική βάση με τα προβλήματα που μελετώνται είναι η βάση του COGNIMUSE

[212, 213], η οποία αποτελεί μία βάση από βίντεο επισημειωμένα με ground-truth τόσο για

την ανά καρέ αισθητηριακή και σημασιολογική σημαντικότητα, καθώς και για τα ακουστικά

ή οπτικά γεγονότα που εμφανίζονται. ΄Οπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχουμε χρησιμοποιήσει

τα δεδομένα της βάσης τόσο για την αυτόματη δημιουργία περιλήψεων από βίντεο [23], όπως

και για την αναγνώριση οπτικών εννοιών που εμπεριέχονται σε αυτά στα πλαίσια του [244].

Επίσης, όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αναπτύχθηκε και η βάση Eye-Tracking

Movie Database (ETMD) [190], η οποία περιλαμβάνει eyetracking επισημειώσεις για ένα

υποσύνολο των βίντεο που περιέχει η COGNIMUSE. Για τα συγκεκριμένα πειράματα χρη-
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σιμοποιήθηκαν αποσπάσματα 30-λεπτών από εφτά ταινίες
1
καθώς και η πλήρης ταινία ‘Gone

With the Wind” (GWW), που διαθέτουν τουλάχιστον δύο από τους τρεις τύπους επιση-

μείωσης (Πίνακας 9.5). Για την εκπαίδευση ακολουθήθηκε μια προσέγγιση διασταυρωμένης

επικύρωσης (cross-validation) 8 σταδίων (αφήνοντας κάθε φορά μια ταινία εκτός του συνόλου

εκπαίδευσης).

΄Ενα σημαντικό στοιχείο του προτεινόμενου δικτύου πολλαπλών εργασιών είναι η ικανότητά

του να μπορεί να εκπαιδευτεί με αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους βάσεις. Γι΄ αυτό χρησιμο-

ποιούμε 5 επιπλέον state-of-the-art βάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επισημειώσεις μόνο για

ένα επιμέρους πρόβλημα, έτσι ώστε να αυξήσουμε το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης

αλλά και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τις άλλες state-of-the-art μεθόδους.

Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση της οπτικής εμφάνειας χρησιμοποιήθηκε η βάση DIEM

[268], η οποία περιλαμβάνει eyetracking δεδομένα από 50 χρήστες για 84 βίντεο διάρκειας μετα-

ξύ 27-217 δευτερολέπτων, και τη DFK1K [208], με eyetracking δεδομένα από 17 χρήστες και

για πάνω από 1000 βίντεο διάρκειας 17-42 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων,

για τη DIEM χρησιμοποιήθηκε ο διαμερισμός των δεδομένων που περιγράφεται στο [103],

ενώ για τη DFK1K χρησιμοποιήθηκε το σύνολο επαλήθευσης (validation set) σαν δεδομένα

ελέγχου, μιας και το σύνολο ελέγχου δεν είναι δημόσια διαθέσιμο. ΄Οσον αφορά το πρόβλημα

της αναγνώρισης δράσεων, χρησιμοποιήσαμε την HMDB51 βάση [269] που περιλαμβάνει 6766

βίντεο από 51 κατηγορίες ανθρώπινων δράσεων. Επιλέχτηκε η συγκεκριμένη συμπληρωματική

βάση επειδή οι κλάσεις που περιέχει έχουν επίσης συμπεριληφθεί στη βάση του COGNIMUSE.

Τέλος, για το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις SumMe [6]

και TVSum50 [135] που περιλαμβάνουν 25 (διάρκειας 1.5-6.5 λεπτών) και 50 (διάρκειας 1-5

λεπτών) βίντεο αντίστοιχα, τα οποία έχουν κυρίως αντληθεί από πηγές του YouTube. Για τα

πειράματα που περιλαμβάνουν τις βάσεις αυτές ακολουθήθηκε μια cross-validation διαδικασία

5 σταδίων.

9.5.2 Πειραματικά αποτελέσματα

Για την αξιολόγηση του δικτύου πολλαπλών εργασιών προχωρήσαμε σε δύο διαφορετικούς

τύπους πειραμάτων. Στα πρώτα, τα οποία αναφέρουμε ως “SUSiNet (1-task)”, εκπαιδεύσαμε

το δίκτυο ξεχωριστά για κάθε εργασία χρησιμοποιώντας μόνο τις βάσεις εκείνες που συν-

δέονται με το κάθε επιμέρους πρόβλημα. Στο “SUSiNet (multi)” εκπαιδεύουμε το δίκτυο

πολλαπλών εργασιών ενιαία και για τα τρία προβλήματα χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες

βάσεις. Στη συνέχεια, αξιολογούμε τα αποτελέσματα για κάθε διαφορετικό πρόβλημα και

συγκρίνουμε με αρκετές άλλες μεθόδους που έχουν επιτύχει state-of-the-art αποδόσεις σε

κάθε ένα από τα ξεχωριστά προβλήματα.

1“A Beautiful Mind” (BMI), “Gladiator” (GLA), “Chicago” (CHI), “Finding Nemo” (FNE), “Lord of
the Rings - the Return of the King” (LOR), “Crash” (CRA), “The Departed” (DEP)
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Μέθοδος

Βάση DIEM DFK1K ETMD
CC ↑ NSS ↑ AUC-J ↑ sAUC ↑ CC ↑ NSS ↑ AUC-J ↑ sAUC ↑ CC ↑ NSS ↑ AUC-J ↑ sAUC ↑

SUSiNet (1-task) [ST] 0.6138 2.4267 0.8736 0.6747 0.4676 2.5908 0.8843 0.6991 0.5523 2.8365 0.9173 0.7312

SUSiNet (multi) [ST] 0.5614 2.1398 0.8810 0.6736 0.4116 2.2092 0.8910 0.6980 0.4780 2.3642 0.9162 0.7272

Deep-Net [106] [S] 0.4305 1.6238 0.8401 0.6262 0.2969 1.5804 0.8421 0.6432 0.3438 1.6523 0.8712 0.6588

DVA [110] [S] 0.5179 2.1607 0.8599 0.6400 0.3593 2.0644 0.8609 0.6572 0.4228 2.2507 0.8848 0.6843

SAM [111] [S] 0.5352 2.2482 0.8651 0.6429 0.3684 2.1180 0.8680 0.6562 0.4345 2.3155 0.8890 0.6875

ACLNet [208] [ST] 0.5626 2.2168 0.8717 0.6228 0.4167 2.2962 0.8883 0.6523 0.4508 2.2058 0.9073 0.6482

DeepVS [114] [ST] 0.4885 2.0352 0.8448 0.6248 0.3500 1.9680 0.8561 0.6405 0.4316 2.3030 0.8955 0.6672

Πίνακας 9.2: Αποτελέσματα αξιολόγησης για το πρόβλημα εκτίμησης της οπτικής εμφάνειας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το προτεινόμενο δίκτυο πολλαπλών εργασιών SUSiNet ξεπερνά

της υπάρχουσες state-of-the-art μεθόδους για την εκτίμηση της εμφάνειας σε βίντεο και

τις τρεις διαφορετικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις τέσσερις μετρικές

αξιολόγησης. Το [ST] αναφέρεται στα χωροχρονικά μοντέλα, ενώ το [S] υποδηλώνει ένα

χωρικό μόνο μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε καρέ του βίντεο ξεχωριστά.

Αξιολόγηση της εκτίμησης της εμφάνειας

Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προτεινόμενου SUSiNet

σε 3 διαφορετικές βάσεις και συγκρίνουμε την απόδοσή του απέναντι σε 5 state-of-the-art

μεθόδους της βιβλιογραφίας (χρησιμοποιώντας τους δημόσια διαθέσιμους κώδικες υλοποίησης)

σύμφωνα με 4 ευρέως χρησιμοποιούμενες μετρικές αξιολόγησης [262]: CC, NSS, AUC-

Judd (AUC-J) και shuffled AUC (sAUC). Στην sAUC μετρική τα αρνητικά παραδείγματα

επιλέχτηκαν από την ένωση των σημείων εστίασης όλων των χρηστών και για όλα τα καρέ

του βίντεο, εκτός από εκείνου για το οποίο υπολογίζεται η sAUC μετρική. ΄Οπως μπορούμε

να παρατηρήσουμε, η προτεινόμενη μέθοδος αποδίδει καλύτερα από όλες τις άλλες μεθόδους

σε όλες τις βάσεις και σύμφωνα με όλες τις μετρικές αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Σημειώνουμε ότι παρουσιάζεται μια ελαφριά πτώση στις τιμές των CC και NSS για το δίκτυο

πολλαπλών εργασιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο single-task, ενώ σύμφωνα με τις μετρικές

που βασίζονται στο AUC το multi-task δίκτυο αποδίδει το ίδιο καλά ή καλύτερα από το

single-task. Επιπλέον, το SUSiNet, το οποίο βασίζεται σε 3Δ χωροχρονικές συνελίξεις,

καταφέρνει να ξεπεράσει σε απόδοση άλλες χωροχρονικές μεθόδους (ACLNet, DeepVS) που

χρησιμοποιούν μοντελοποίηση της οπτικής εμφάνειας βασισμένη σε LSTM αρχιτεκτονικές.

Στα Σχήματα 9.1, 9.6 απεικονίζονται παραδείγματα των εκτιμήσεων για την οπτική εμφάνεια,

οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εστιασμένες σε ανθρώπους ή δράσεις.

Αξιολόγηση αναγνώρισης δράσεων

Στον Πίνακα 9.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προτεινόμενης μεθόδου

για τη βάση HMDB51. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το δίκτυο πολλαπλών εργασιών

επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση από το single-task δίκτυο. Συγκρίνοντας της μέθοδό μας

απέναντι σε άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται σε 3Δ CNN δίκτυα, παρατηρούμε ότι

το προτεινόμενο δίκτυο αποδίδει καλύτερα από τις περισσότερες από αυτές. Σημειώνουμε

ότι το δίκτυο που προτείνεται είναι βασισμένο στη ResNet-50 αρχιτεκτονική και χρησιμοποιεί

εισόδους των 16-καρέ, ενώ τα δίκτυα 3D ResNeXt ή I3D χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες

αρχιτεκτονικές ή μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο clip. Για πληρότητα αναφέρουμε επίσης και

αρκετές ακόμα μεθόδους της βιβλιογραφίας, οι οποίες βασίζονται σε τεχνικές αποσύζευξης
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Μέθοδος Προεκπαιδευμένη βάση Μέση ακρίβεια

SUSiNet (1-task) Kinetics 60.2

SUSiNet (multi) Kinetics 62.7

C3D [163] Sports-1M 51.6

3D ResNet-18 [165] Kinetics 56.4

3D ResNet-50 [165] Kinetics 61.0

3D ResNeXt-101 [165] Kinetics 63.8

RGB I3D (64f) [177] ImageNet & miniKinetics 66.4

΄Αλλες μέθοδοι

FSTCN [166] ImageNet 59.1

ARTNet [167] Kinetics 67.6

R(2+1)D-RGB [168] Kinetics 74.5

Two-Stream TSN [171] ImageNet 68.5

Two-Stream STM-Nets [174] ImageNet 68.9

Two-Stream I3D (64f)[177] ImageNet & Kinetics 80.7

Two-Stream R(2+1)D [168] Kinetics 78.7

Πίνακας 9.3: Αποτελέσματα αξιολόγησης για το πρόβλημα αναγνώρισης δράσεων πάνω σε όλες

τις διαμερίσεις της βάσης HMDB51. Το προτεινόμενο δίκτυο πολλαπλών εργασιών SUSiNet
ξεπερνά σε απόδοση το αντίστοιχο single-task καθώς και αρκετές state-of-the-art μεθόδους

που βασίζονται σε 3Δ συνελίξεις.

του χωρικού και του χρονικού κομματιού των 3Δ συνελίξεων ή χρησιμοποιούν δίκτυο διπλών

ροών (RGB, οπτική ροή), που δεν είναι ευθέως συγκρίσιμες με την προτεινόμενη μέθοδο.

Παρόλα αυτά, το δίκτυο που προτείνεται είναι modular και μπορεί να τροποποιηθεί και να

επεκταθεί έτσι ώστε να συμπεριλάβει τέτοιες τεχνικές, αν και ο βασικός σκοπός είναι να

προτείνουμε ένα χωροχρονικό δίκτυο πολλαπλών εργασιών αντί να επιτύχουμε την καλύτερη

δυνατή απόδοση ξεχωριστά για κάθε ένα από τα προβλήματα που μελετώνται.

Τέλος, στον Πίνακα 9.5 παραθέτουμε τα αποτελέσματα της μεθόδου για την αναγνώριση

δράσεων στη βάση COGNIMUSE, όπου και πάλι παρατηρούμε ότι το δίκτυο πολλαπλών

εργασιών ξεπερνά ελαφρώς το single-task. ΄Οσον αφορά τα χαμηλότερα scores αναγνώρισης

(σε σύγκριση με την HMDB51), έχουμε παρατηρήσει ότι η βάση COGNIMUSE περιλαμβάνει

πολλές δράσεις παρασκηνίου (background) ή συμπληρωματικές δράσεις οι οποίες μπορεί να

επικαλύπτονται με μια κύρια δράση (στο Σχήμα 9.6 η δράση “turn” επικαλύπτεται με τη δράση

“run”) και γι αυτό αποτελεί μια πολύ ανταγωνιστική βάση.

Αξιολόγηση της αυτόματης δημιουργίας περιλήψεων

Για την αξιολόγηση στις βάσεις SumMe και TVSum50 χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο

αξιολόγησης του [139] που βασίζεται στο F-score μεταξύ μιας αυτόματα παραγόμενης πε-

ρίληψης, βασισμένης σε χαρακτηριστικές λήψεις-keyshots (η χρονική κατάτμηση των λήψεων

πραγματοποιείται με τη χρήση της μεθόοδυ KTS [131]) με διάρκεια το 15% της συνολικής

αρχικής διάρκειας του βίντεο, και των περιλήψεων που έχουν δημιουργηθεί χειροκίνητα από

τους χρήστες.

Στον Πίνακα 9.4 παρουσίαζουμε τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το πρόβλημα της

δημιουργίας περιλήψεων στις βάσεις SumMe και TVSum50 και συγκρίνουμε απέναντι σε

αρκετές άλλες state-of-the-art προσεγγίσεις. Οι παρενθέσεις “[·]” υποδηλώνουν τα απο-
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Μέθοδος SumMe (F-score) TVSum50 (F-score)

SUSiNet (1-task) 41.10 59.20

SUSiNet (multi) 40.80 57.00

vsLSTM [139] 37.6 [41.6] 54.2 [57.9]

HSA-RNN [140] 44.1 59.8

SEQ2SEQ [142] 40.8 56.3

SUM-FCN [143] 47.5 [51.1] 56.8 [59.2]

΄Αλλες μέθοδοι

Gygli et al. [134] 39.7 -

dppLSTM [139] 38.6 [42.9] 54.7 [59.6]

SUM-GAN [141] 41.7 [43.6] 56.3 [61.2]

re-SEQ2SEQ [142] [44.9] [63.9]

Πίνακας 9.4: Αποτελέσματα αξιολόγησης για το πρόβλημα της δημιουργίας περιλήψεων στις

βάσεις SumMe και TVSum50.

τελέσματα που έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας ένα επαυξημένο σύνολο εκπαίδευσης, που

περιλαμβάνει βίντεο από βοηθητικές βάσεις (YouTube [270], OVP [270, 271]), και δεν είναι

ευθέως συγκρινόμενα με τη προτεινόμενη μέθοδο. ΄Οπως βλέπουμε το multi-task SUSiNet

αποδίδει πολύ κοντά στη single-task παραλλαγή του και ξεπερνά πολλές άλλες μεθόδους

που βασίζονται στην ακολουθιακή εκτίμηση (π.χ. χρησιμοποιώντας LSTM δίκτυα) του score

σημαντικότητας του κάθε clip. Από την άλλη μεριά, το δίκτυο δεν κατορθώνει να αποδώσει

καλύτερα από άλλες μεθόδους της βιβλιογραφίας που λειτουργούν πάνω στο συνολικό βίντεο

(π.χ. χρησιμοποιώντας αναδρομικούς κωδικοποιητές - retrospective encoders [142]) ή χρησι-

μοποιούν έναν μεγαλύτερο αριθμό από καρέ (π.χ. 128 καρέ στο SUM-FCN [143]), ειδικά όταν

αυτές εκπαιδεύονται και σε επαυξημένες βάσεις. Παρόλα αυτά, τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν

να προστεθούν στο δίκτυο σαν επιπλέον κομμάτια που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο

πρόβλημα και να αυξήσουν την απόδοση του δικτύου για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

΄Οσον αφορά την αξιολόγηση του προβλήματος δημιουργίας περιλήψεων στη βάση του

COGNIMUSE, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία αξιολόγησης που έχουμε περιγράψει και

στα προηγούμενα κεφάλαια [212]. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργίας περιλήψεων

προσεγγίζεται σαν ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης 2-κλάσεων, όπου πολλαπλά κατώφλια

εφαρμόζονται στα scores σημαντικότητας που υπολογίζονται για κάθε καρέ, έτσι ώστε να

πάρουμε αποτελέσματα για διάφορους βαθμούς συμπίεσης και να παράγουμε περιλήψεις διαφο-

ρετικής διάρκειας. ΄Επειτα, η AUC μετρική υπολογίζεται από την ROC καμπύλη που προκύπτει

από τα διαφορετικά κατώφλια.

Ο Πίνακας 9.5 παρουσιάζει τα AUC scores για κάθε ταινία ξεχωριστά καθώς και το μέσο

όρο για όλες τις ταινίες. Παρατηρούμε ότι τα scores αξιολόγησης του multi και του single

δικτύου είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην πλήρους

διάρκειας ταινία GWW, το δίκτυο πολλαπλών εργασιών πετυχαίνει καλύτερη απόδοση. Αξίζει

να σημειωθεί, ότι χαμηλότερη απόδοση (κοντά στα όρια της τυχαίας επιλογής) για την ταινία

(FNE) μπορεί να αποδοθεί στην απουσία οποιαδήποτε άλλης ταινίας κινουμένων σχεδίων

στο σύνολο εκπαίδευσης. Επιπλέον, συγκρίνουμε την προτεινόμενη μέθοδο με τις δύο άλλες
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Πρόβλημα Εμφάνεια (sAUC) Δράσεις (Ακριβ.) Δημιουρ. Περιλ.. (AUC)

SUSiNet 1-task multi 1-task multi 1-task multi

BMI - - 51.54 49.88 0.7831 0.8023

GLA 0.6859 0.6727 48.92 46.77 0.7863 0.7843

CHI 0.7601 0.7565 49.41 50.82 0.7901 0.7826

FNE 0.7224 0.7236 - - 0.5490 0.5306

LOR 0.7297 0.7325 50.70 54.93 0.7602 0.7557

CRA 0.7056 0.7058 49.83 47.83 0.7424 0.7105

DEP 0.7837 0.7721 58.86 60.76 0.8069 0.8279

GWW - - 36.24 37.70 0.6762 0.6806

Μέσος όρος 0.7312 0.7272 49.36 49.81 0.7368 0.7343

Πίνακας 9.5: Αποτελέσματα αξιολόγησης του προτεινόμενου multi-task SUSiNet για τα τρία

διαφορετικά προβλήματα στη βάση του COGNIMUSE. Παρουσιάζουμε αποτελέσματα για

κάθε ταινία ξαχωριστά καθώς και το μέσο όρο της απόδοσης για το κάθε πρόβλημα.
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Σχήμα 9.5: Καμπύλες ROC και τα αντίστοιχα AUC scores για τις διαφορετικές μεθόδους

δημιουργίας περιλήψεων στη βάση COGNIMUSE.

προσεγγίσεις δημιουργίας περιλήψεων που περιγράφηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο για τη

βάση COGNIMUSE: ICIP15 [23] η οποία χρησιμοποιεί hand-crafted χαρακτηριστικά και

IVMSP18 [229] που βασίζεται στο C3D δίκτυο. ΄Οπως βλέπουμε στο Σχήμα 9.5, το SUSiNet

ξεπερνά τις δύο παλιότερες μεθόδους που είχαμε προτείνει για την αυτόματη δημιουργία

περιλήψεων σύμφωνα με την AUC μετρική.

Γενικά σχόλια για την αξιολόγηση

Στον Πίνακα 9.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προτεινόμενου SUSiNet

για όλα τα διαφορετικά προβλήματα στη βάση COGNIMUSE. Παρατηρούμε ότι το multi-task

SUSiNet, το οποίο έχει εκπαιδευτεί από κοινού και ενιαία για όλα τα προβλήματα χρησιμο-

ποιώντας πολύ διαφορετικές μεταξύ τους βάσεις δεδομένων, επιτυγχάνει σχεδόν την ίδια (ή

σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερη) απόδοση σε σχέση με ένα παρόμοιο single-task δίκτυο, το

οποίο έχει εκπαιδευτεί αποκλειστικά για το κάθε μεμονωμένο πρόβλημα. Επιπρόσθετα, όπως

ήδη παρατηρήσαμε, το multi-task αποδίδει πολύ κοντά στις άλλες state-of-the-art single-task

μεθόδους που είναι βασισμένες είτε σε πιο πολύπλοκες αρχιτεκτονικές είτε χρησιμοποιούν
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Σχήμα 9.6: Παραδείγματα αποτελεσμάτων του προτεινόμενου multi-task SUSiNet για τα

τρία διαφορετικά προβλήματα: εκτίμηση της εμφάνειας, αναγνώριση δράσεων και δημιουργία

περιλήψεων. Η δεύτερη γραμμή αποτελείται από τους χάρτες εμφάνειας που παράγονται από

το προτεινόμενο δίκτυο, ενώ στο σχήμα βλέπουμε επίσης τα αποτελέσματα της αναγνώρισης

δράσεων (με διακεκομμένες γραμμές απεικονίζονται οι επισημειωμένες δράσεις που δεν

αναγνωρίστηκαν σωστά) και την πράσινη καμπύλη που υποδηλώνει το scores σημαντικότητας

ανά καρέ του βίντεο.

δίκτυα πολλαπλών ροών.

Το Σχήμα 9.6 απεικονίζει ένα ποιοτικό παράδειγμα εφαρμογής του SUSiNet σε ένα α-

πόσπασμα ταινίας από τη βάση COGNIMUSE, το οποίο περιέχει μια ακολουθία από διάφορες

δράσεις. Το προτεινόμενο δίκτυο ταυτόχρονα εστιάζει την προσοχή του στις πιο προεξέχοντες

περιοχές του βίντεο, προχωράει σε αναγνώριση των δράσεων και υπολογίζει τα scores σημαντι-

κότητας για κάθε καρέ. Παρατηρούμε, επίσης, στο Σχήμα 9.6 ότι τα τμήματα του βίντεο που

περιέχουν τις ορθά αναγνωρισμένες δράσεις έχουν επίσης επιλεγεί από το multi-task δίκτυο

για να συμπεριληφθούν στην περίληψη του βίντεο.



Κεφάλαιο 10

Συμπεράσματα και μελλοντικές

κατευθύνσεις

10.1 Συμβολή της διατριβής

Η συμβολή της διατριβής μπορεί συνοψισθεί στους εξής άξονες:

• Στην πρόταση και υλοποίηση ενός μοντέλου χωροχρονικής ανάλυσης βίντεο για την

εκτίμηση της εμφάνειας και την παραγωγή διαφόρων τύπων χωροχρονικών αναπαρα-

στάσεων, που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στα προβλήματα της οπτικής προσοχής

(μέσω της πρόβλεψης των σημείων εστίασης των ματιών), της αναγνώρισης δράσεων

αλλά και της δημιουργίας περιλήψεων από βίντεο.

• Στην πρόταση και υλοποίηση ενός χωροχρονικού νευρωνικού δικτύου πολλαπλών ερ-

γασιών, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει από κοινού τα χωροχρονικά προβλήματα της

εκτίμησης της προσοχής, της αναγνώρισης δράσεων και της δημιουργίας περιλήψεων

από βίντεο. Από την εκτεταμένη αξιολόγηση, σε επτά διαφορετικές βάσεις δεδομένων,

παρατηρούμε ότι το δίκτυο πολλαπλών εργασιών αποδίδει το ίδιο καλά (ή σε ορισμένες

περιπτώσεις καλύτερα) με τις τελευταίες (state-of-the-art) μεθόδους που σχεδιάστηκαν

για μια μόνο εργασία, ενώ απαιτεί λιγότερους υπολογιστικούς πόρους σε αντίθεση με

το να έχουμε ένα ανεξάρτητο δίκτυο ανά κάθε μια εργασία.

• Στη μοντελοποίηση της οπτικής προσοχής, με χρήση τόσο στατικών όσο και χωροχρο-

νικών αναπαραστάσεων, και την αξιολόγηση σε βάσεις με οφθαλμοκινητικά δεδομένα,

όπου η προτεινόμενη μέθοδος ξεπέρασε τις υπάρχουσες state-of-the-art μεθόδους της

βιβλιογραφίας.

• Στην ανάπτυξη πολυτροπικών συστημάτων ανίχνευσης προεξεχόντων γεγονότων και

δημιουργίας περιλήψεων, βασισμένα τόσο στις αναπαραστάσεις που προκύπτουν από το

προτεινόμενο μοντέλο χωροχρονικής ανάλυσης όσο και σε αρχιτεκτονικές βαθιών νευ-

ρωνικών δικτύων, τα οποία βελτίωσαν σημαντικά τα υπάρχοντα συστήματα δημιουργίας

περιλήψεων.
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• Στην εκπαίδευση και υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης ανθρώπινων δράσεων και

χειρονομιών, χρησιμοποιώντας πληροφορία από πολλαπλούς αισθητήρες, και την αξιο-

λόγησή τους σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης των ρομπότ με ειδικές ηλικιακές ομάδες.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των παραπάνω βασικών κατευθύνσεων αναπτύχθηκαν και τα παρα-

κάτω συμπληρωματικά θέματα:

• Συστηματική επισκόπηση της υπάρχουσας έρευνας και των μεθόδων της βιβλιογραφίας

σχετικά με τα χωροχρονικά προβλήματα της όρασης υπολογιστών.

• Δημιουργία μιας νέας βάσης για την εκτίμηση της οπτικής προσοχής που περιλαμβάνει

μικρής διάρκειας αποσπάσματα από ταινίες του Hollywood μαζί με οφθαλμοκινητικές

καταγραφές (eyetracking data).

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη δημιουργία της βάσης COGNIMUSE, που αποτελεί

μια βάση προσανατολισμένη στην ανάλυση βίντεο, διαθέτει ground-truth επισημειώσεις

πολλαπλών επιπέδων και χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των

αλγορίθμων εντοπισμού γεγονότων και δημιουργίας περιλήψεων.

• Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός οπτικοακουστικού μοντέλου για τη χρονική εκτίμη-

ση της ανθρώπινης προσοχής σε βίντεο και την επαλήθευσή του με τη χρήση fMRI

δεδομένων.

• Συμμετοχή στη συλλογή πολυτροπικών και πολυαισθητηριακών δεδομένων, σχετικά με

προβλήματα επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ, με τη χρήση ενός κατανεμημένου συστήμα-

τος καταγραφής αλλά και αναγνώρισης, που περιλαμβάνει πολλαπλούς αισθητήρες, πολ-

λαπλές υπολογιστικές μονάδες δικτυακά συνδεμένες μεταξύ τους και πολλαπλά ρομπότ.

10.2 Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις

Παρόλο που κατά τη διάρκεια της διατριβής αυτής αναπτύχθηκαν και προτάθηκαν αρκετές και-

νοτόμες τεχνικές, με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα σε πολλαπλά προβλήματα της όρασης

υπολογιστών που σχετίζονται με το χρόνο, υπάρχουν ακόμα αρκετά περιθώρια βελτίωσης των

χωροχρονικών αναπαραστάσεων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση των ταχύτατα αναπτυσσόμενων

βαθιών αρχιτεκτονικών και των μεγάλης κλίμακας βάσεων με βίντεο δεδομένα. Ορισμένες

κατευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσε να επικεντρωθεί μια μελλοντική έρευνα συνοψίζονται

παρακάτω:

• ΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρόοδος των CNN αρχιτεκτονικών και η εκμάθηση αναπα-

ραστάσεων στο πεδίο του βίντεο είναι πιο αργή από ότι στα προβλήματα που σχετίζονται

με στατικές εικόνες. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις η απόδοση των μεθόδων βαθιάς

εκμάθησης παραμένει συγκρίσιμη με εκείνη των συμβατικών μεθόδων (π.χ. προηγμένες

τεχνικές κωδικοποίησης πάνω σε πυκνές τροχιές). ΄Ενα μεγάλο μέρος της διατριβής είχε

σαν στόχο την ενοποίηση της μελέτης και επίλυσης των χωροχρονικών προβλημάτων
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της όρασης προβλημάτων, που κατέληξε μεταξύ πολλών άλλων και στην πρόταση ενός

νευρωνικού δικτύου πολλαπλών εργασιών. Το δίκτυο αυτό, όπως ήδη αναλύθηκε,

λαμβάνει υπόψιν τόσο τη χωρική όσο και τη χρονική πληροφορία του βίντεο και επιλύει

ταυτόχρονα αρκετά προβλήματα της όρασης υπολογιστών που σχετίζονται με το χρόνο.

Ωστόσο, η απόδοση του δικτύου θα μπορούσε να βελτιωθεί ενσωματώνοντας τις ολοένα

και πιο αποδοτικές μεθόδους και αρχιτεκτονικές της μηχανικής μάθησης. Επίσης, η

προτεινόμενη προσέγγιση πολλαπλών εργασιών θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα

προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψιν και τις άλλες τροπικότητες της πληροφορίας που είναι

διαθέσιμη στα βίντεο, όπως η ακουστική πληροφορία ή η σημασιολογική πληροφορία

μέσω του κειμένου.

• Μια άλλη τρέχουσα ερευνητική κατεύθυνση, είναι αυτή της σχεδίασης πιο προηγμένων

και εύρωστων συστημάτων αναγνώρισης δράσεων και χειρονομιών για προβλήματα αλ-

ληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ αξιοποιώντας την πληροφορία υψηλού επιπέδου, όπως

η πόζα του σώματος και των χεριών, η οποία προκύπτει από την επεξεργασία της

αρχικής οπτικής πληροφορίας από state-of-the-art μεθόδους βαθιάς εκμάθησης που

έχουν εκπαιδευτεί σε τεράστιες βάσεις επισημειωμένων δεδομένων [25, 182, 183]. Με

τον τρόπο αυτό τα μικρότερης κλίμακας δεδομένα, που σχετίζονται με τα διάφορα σενάρια

επικοινωνίας ανθρώπου-ρομπότ, θα μπορούν χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκπαίδευση

ενός τελικού ταξινομητή, ο οποίος θα αναγνωρίζει τη ζητούμενη δράση ή χειρονομία.
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