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Samenvatting

In dit proefschrift analyseren we relevante technieken ten aanzien van het au-
tomatisch schatten van kijkrichting in video. In ons onderzoek naar het ver-
beteren van deze technieken hebben we een kader ontwikkeld bestaande uit de
volgende componenten:

• Detectie: Het accuraat detecteren en extraheren van oog locaties en de
pose van het hoofd.

• Schatting: Het combineren van informatie betreffende oog locaties en
hoofd pose in een systeem voor het schatten van de kijkrichting.

• Gevolgtrekking: Het identificeren van het aanschouwde object op basis
van omgevinginformatie.

De in dit proefschrift behaalde resultaten worden hieronder behandeld:

Hoofdstuk 2: Accurate Pupil Lokalisatie op basis van Invariante Isocentris-
che Patronen.
Het lokaliseren en volgen van de pupillen kan op accurate wijze worden uit-
gevoerd met commerciële oog-trackers die veelal op infrarood licht opereren.
Echter, de kostbaarheid van de benodigde hardware en de ontoepasbaarheid
van deze oplossing op normale, vaak voorkomende digitale afbeeldingen (van
lage resolutie en zonder infrarood) maken dat de technologie niet breed inzet-
baar en dus onaantrekkelijk is. Hiertoe zijn systemen ontwikkeld die opereren
op basis van informatie in het zichtbare spectrum. Deze oplossingen zijn echter
niet accuraat genoeg om data in lage resolutie te verwerken. Om deze redenen
onderzoeken we in dit proefschrift het gebruik van circulaire symmetrie op ba-
sis van isophoten voor het lokaliseren van de pupillen. De middelpunten van
de osculerende isophoot cirkels worden berekend op basis van afgeleiden van
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de intensiteit waarden in het beeld. Op deze manier kan elke pixel "stemmen"
op zijn eigen middelpunt. Het gebruik van isophoten in onze methode leidt
tot zeer snelle (real-time) data verwerking, robuustheid tegen rotatie en lineaire
veranderingen van de belichtingsomstandigheden, en volledige invariantie on-
der rotaties in het beeldvlak. De accuraatheid van de methode wordt verder
verbeterd door de beeld data op meerdere observatieschalen te verwerken.

We testen de door ons voorgestelde methode uitvoerig in termen van accu-
raatheid van de pupil lokalisatie en robuustheid tegen veranderingen in de be-
lichting, occlusie, rotatie, pose en schaal. De hiervoor gebruikte databases zijn
BioID, color FERET, Yale Face B en CMU Multi-PIE.

Hoofdstuk 3: Het Schatten van Kijkrichting door het Combineren van Hoofd
Pose en Pupil Locaties.
Het gebruik van de pose van het hoofd of de pupil locaties voor het schat-
ten van de kijkrichting zijn twee nauw verwante onderwerpen. Desondanks
heeft het combineren van deze twee informatiebronnen weinig tot geen aan-
dacht ontvangen in de literatuur. We observeren dat het detecteren van de
ogen in afbeeldingen van niet-frontale gezichten leidt tot foutieve schattingen
ten aanzien van de locatie van de pupil Ű het middelpunt van het oog. Ter-
wijl aan de andere kant de technieken die de pose van het hoofd schatten juist
goed kunnen omgaan met deze omstandigheden. We stellen daarom in hoofd-
stuk 3 een methode voor waarmee de pose van het hoofd bepaald kan worden
door te combineren met onze methode om ogen te detecteren uit hoofdstuk 2.
We doen dit op complementaire wijze, zodat beide methodes kunnen profiteren
van elkaars bevindingen.

Het schatten van de pose van het hoofd levert een transformatie matrix op.
Deze transformatie wordt gebruikt om de gebieden waarin de ogen zich bevin-
den te normaliseren. Het lokaliseren van de pupillen levert op zijn beurt ook
een transformatie matrix op, welke wordt gebruikt om de schatting van de pose
van het hoofd te corrigeren. Dit stelsel is ontworpen om 1) de schatting van de
pupil locaties te verbeteren, voornamelijk in videoŠs van lage resolutie, 2) het
operationele gebied van de pupil detector te verwijden en 3) het schatten en
volgen van de pose van het hoofd te verbeteren. De experimentele resultaten
tonen aan dat het door ons voorgestelde unificerende stelsel de detectie van de
pupillen met 16% tot 23% verbetert. Door het corrigeren voor situaties waarin
de pose van het hoofd extreem varieert, wordt het operationele gebied waarin
pupillen kunnen worden gedetecteerd verwijd met meer dan 15◦. Bovendien
kan de pose van het hoofd met 12% tot 24% beter worden geschat.
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Op basis van de verkregen resultaten bouwen we een systeem waarmee de ki-
jkrichting kan worden bepaald. We doen dit door de geschatte kijkrichting te
projecteren op een omgeving waarvan we enkele 3D coördinaten kennen, zo-
dat het systeem gekalibreerd kan worden. Als een resultaat hiervan kunnen we
op basis van de geschatte informatie ten aanzien van de pose van het hoofd en
de locaties van de pupillen bepalen waar iemand naar kijkt. De gemiddelde
fout in het schatten van de kijkrichting ligt tussen 2◦ en 5◦. Het door ons on-
twikkelde systeem is dus zeer nauwkeurig, en blijft overeind in situaties waarin
meer klassieke benaderingen falen.

Hoofdstuk 4: Object Saillantie op basis van Isocentrische Kromming en Kleur.
We onderzoeken welke objecten in de omgeving het meest waarschijnlijk zijn
om aanschouwd te worden. Hiertoe stellen we in hoofdstuk 4 voor om op ba-
sis van een computationeel bottom-up model de saillantie van objecten in het
beeld te bepalen. De methode is gebaseerd op het idee dat de lokale karakter-
istieken van saillante objecten verschillen van de rest van het beeld in termen
van randen, kleur of vorm. Gebruikmakend van een door ons ontwikkelde
operator, worden deze karakteristieken gecombineerd om te komen tot glob-
ale informatie over de objecten. De verkregen informatie wordt gebruikt in een
mechanisme om het resultaat van een segmentatie algoritme te wegen. Op deze
manier worden saillante objecten onderscheiden van de achtergrond.

De voorgestelde methode is snel en heeft geen voorbeelden nodig. Experi-
mentele resultaten tonen aan dat dezelfde objecten die ook door mensen als
saillant zijn aangemerkt kunnen worden gedetecteerd met een accuraatheid (F-
measure) van 85.61%, gegeven dat de afmetingen van de objecten bekend zijn.
In het geval dat de afmetingen onbekend zijn is het resultaat 79.19%, waarmee
de state-of-the-art op een publiekelijk beschikbare dataset is verbeterd.

Hoofdstuk 5: Verbeterde Kijkrichting op basis van Object Saillantie.
We onderzoeken of de schatting van de kijkrichting gecombineerd kan wor-
den met object saillantie om te kunnen bepalen welk object in de omgeving
aanschouwd wordt. Als derde stap in ons raamwerk voor het bepalen van de
kijkrichting, stellen we voor om de kijkrichting te corrigeren op basis van sail-
lantie van objecten in de nabijheid van de schatting. Hiertoe wordt object sail-
lantie gerepresenteerd als een kansverdeling over het beeld, en afhankelijk van
de zekerheid ten aanzien van de schatting van de kijkrichting meegenomen in
de optimalisatie.

Het door ons ontwikkelde systeem wordt getest in drie verschillende scenari-
oŠs, waarin data wordt gebruikt van 1) een commerciële infrarood eye-tracker,
2) een eye-tracker die opereert op beelden zoals verkregen uit een normale we-
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bcam en 3) een methode om de pose van het hoofd te schatten en te volgen.
De experimentele resultaten tonen aan dat de correlatie tussen de subjecten in
de commerciële eye-tracking data met gemiddeld 13.91% wordt verhoogd. In
het tweede scenario wordt de correlatie verbeterd met 59.85%, en met 10.23%
in het derde scenario. Met deze resultaten is het potentieel van het door ons
ontwikkelde systeem voor het verbeteren (en automatisch kalibreren) van ver-
schillende systemen voor het schatten van kijkrichting aangetoond.




