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Laboratory for the Study of Visual Appearance, Columbia University

Directors de la tesi:
Alberto Sanfeliu
Peter N. Belhumeur

Tribunal d’avaluació de la tesi:
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Resum

L’anàlisi de moviment i seguiment d’objectes ha estat un dels pricipals focus d’a-

tenció en la comunitat de visió per computador durant les dues darreres dècades.

L’interès per aquesta àrea de recerca resideix en el seu ample ventall d’aplicabili-

tat, que s’extén des de tasques de navegació de vehicles autònoms i robots, fins a

aplications en la indústria de l’entreteniment i realitat virtual.

Tot i que s’han aconseguit resultats espectaculars en problemes especı́fics, el se-

guiment d’objectes continua essent un problema obert, ja que els mètodes disponi-

bles són propensos a ser sensibles a diversos factors i condicions no estacionàries

de l’entorn, com ara moviments impredictibles de l’objecte a seguir, canvis su-

aus o abruptes de la il·luminació, proximitat d’objectes similars o fons confusos.

Enfront aquests factors de confusió la integració de múltiples caracterı́stiques ha

demostrat que permet millorar la robustesa dels algoritmes de seguiment. En els

darrers anys, degut a la creixent capacitat de càlcul dels ordinadors, hi ha hagut un

significatiu increment en el disseny de complexes sistemes de seguiment que con-

sideren simultàniament múltiples caracterı́stiques de l’objecte. No obstant, la ma-

joria d’aquests algoritmes estan basats en heurı́stiques i regles ad-hoc formulades

per aplicacions especı́fiques, fent-ne impossible l’extrapolació a noves condicions

de l’entorn.

En aquesta tesi proposem un marc probabilı́stic general per integrar el nombre

de caracterı́stiques de l’objecte que siguin necessàries, permetent que interac-

tuin mútuament per tal d’estimar-ne el seu estat amb precisió, i per tant, estimar

amb precisió la posició de l’objecte que s’està seguint. Aquest marc, s’utilitza

posteriorment per dissenyar un algoritme de seguiment, que es valida en diverses

seqüències de vı́deo que contenen canvis abruptes de posició i il·luminació, camu-

flament de l’objecte i deformacions no rı́gides. Entre les caracterı́stiques que s’han

utilitzat per representar l’objecte, cal destacar la parametrització robusta del color



en un espai de color dependent de l’objecte, que permet distingir-lo del fons més

clarament que altres espais de color tı́picament ulitzats al llarg de la literatura.

En la darrera part de la tesi dissenyem una tècnica per re-il·luminar tant esce-

nes estàtiques com en moviment, de les que s’en desconeix la geometria. La re-

il·luminació es realitza amb un mètode ‘basat en imatges’, on la generació de les

images de l’escena sota noves condicions d’il·luminació s’aconsegueix a partir de

combinacions lineals d’un conjunt d’imatges de referència pre-capturades, i que

han estat generades il·luminant l’escena amb patrons de llum coneguts. Com que

la posició i intensitat de les fonts d’il·luminació que formen aquests patrons de

llum es pot controlar, és natural preguntar-nos: quina és la manera més òptima

d’il·luminar una escena per tal de reduir el nombre d’imatges de referència? De-

mostrem que la millor manera d’il·luminar l’escena (és a dir, la que minimit-

za el nombre d’imatges de referència) no és utilitzant una seqüència de fonts

d’il·luminació puntuals, com es fa generalment, sinó a través d’una seqüència de

patrons de llum d’una base d’il·luminació dependent de l’objecte. És important

destacar que quan es re-il·luminen seqüències de vı́deo, les imatges successives

s’han d’alinear respecte a un sistema de coordenades comú. Com que cada imatge

ha estat generada per un patró de llum diferent il·luminant l’escena, es produi-

ran canvis d’il·luminació bruscos entre imatges de referència consecutives. Sota

aquestes circumstàncies, el mètode de seguiment proposat en aquesta tesi juga

un paper fonamental. Finalment, presentem diversos resultats on re-il·luminem

seqüències de vı́deo reals d’objectes i cares d’actors en moviment. En cada cas,

tot i que s’adquireix un únic vı́deo, som capaços de re-il·luminar una i altra vegada,

controlant la direcció de la llum, la seva intensitat, i el color.
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Índex

1 Introducció 1
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ÍNDEX
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5.2.1 Procés d’integració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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B Fórmules matemàtiques 165
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Capı́tol 1

Introducció

Recentment, les càmeres de vı́deo estan esdevenint dispositius habituals en diverses activitats

de lleure i esbarjo que solem practicar. El seu relatiu baix cost i la seva senzilla portabilitat

les ha convertit en populars companys de viatge per gairebé tothom. A més, a part de les con-

vencionals ‘handycams’ d’ús personal, podem trobar càmeres en una gran varietat de llocs i

situacions, per exemple, en entrades d’edificis, en carrers i autopistes, integrades en d’altres

instruments, com ara, telèfons mòbils o inclús bolı́grafs, i també podem trobar les anomena-

des ‘càmeres portables’, que es munten sobre ulleres, gorres o peces de roba, de manera que

poden ser ‘portades’ per l’usuari. Aquest desenvolupament ha crescut en paral·lel amb la capa-

citat dels dispositius d’emmagatzemament de dades, i com a conseqüència, grans quantitats

de seqüències d’imatges poden ser recollides per les càmeres de vı́deo. Les tècniques de visió

per computador ofereixen la possibilitat de processar aquestes dades de manera automàtica o

semiautomàtica, i realitzar tasques amb un cert nivell d’intel·ligència.

En la majoria de les tasques que requereixen del processat de seqüències de vı́deo, l’anàlisi

del moviment i el seguiment d’objectes juguen un paper fonamental. De fet, aquesta àrea

especı́fica de la visió per computador ha estat un del principals focus d’atenció en les darreres

dues dècades, obtenint-se resultats espectaculars en diverses tasques, que s’estenen des de la

navegació de robots i vehicles autònoms, fins a aplications en la indústria de l’entreteniment i

realitat virtual.

No obstant, tot i aquest gran ventall de resultats i aplicacions, el seguiment automàtic d’ob-

jectes és encara un problema obert, ja que les metodologies emprades solen ser sensibles a

diversos efectes externs i a condicions no-estacionàries. A continuació n’enumerem algunes:

• Canvis de posició i escalat de l’objecte causats per un moviment relatiu de l’objecte
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1. Introducció

Canvis en la il·luminació

Moviments inesperats de l’objectiu

Oclusions i fons confusos

Figura 1.1: Exemples il·lustratius d’alguns efectes que calen ser adreçats en una aplicació
de seguiment d’objectes. Primera fila: Canvis en la il·luminació, causats per moviments de la
font de llum i ombres. Segona fila: Moviments inesperats de l’objectiu. Tercera fila: oclusions
de l’objectiu i camuflatge degut als fons confusos que apareixen en l’escena.

respecte a la càmera. A més, aquests tipus de moviments es poden produir de manera

abrupta.

• Deformacions no-rı́gides de l’objecte produı̈des per col·lisions o forces externes apli-

cades sobre l’objecte a seguir.

• Canvis graduals de la il·luminació, usualment generats per un moviment suau de l’ob-

jecte respecte a la font de llum, o altrament, produı̈ts per un moviment suau de la font de

llum (per exemple, la pròpia llum diürna genera canvis graduals d’il·luminació).
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• Els canvis abruptes d’il·luminació són un dels majors entrebancs que cal considerar, i

solen ésser causats pel tancament d’aparells d’il·luminació o sobtades oclusions de les

fonts de llum.

• Propietats complexes de les superfı́cies, pel que fa tant a la seva geometria o a la

reflectància, poden provocar fenòmens complexos d’il·luminació, com especularitats o

interreflexions.

• Ombres, provocades per la obstrucció dels raigs de llum que haurien d’arribar a la su-

perfı́cie de l’objecte.

• Camuflatge de l’objecte a seguir, degut a un fons de l’escena amb gran quantitat de

soroll o a un fons amb una aparença similar a la de l’objectiu.

La representació de l’objectiu és un aspecte inicial important que cal considerar al disse-

nyar qualsevol sistema de seguiment basat en visió. En la literatura existent, les caracterı́stiques

visuals de l’objecte que s’utilitzen més sovint inclouen les que fan referència a la geometria

de l’objecte, al seu moviment, color, contrast, textures, aparença i forma. Diferents carac-

terı́stiques presenten diferents comportaments sota els efectes externs comentats anteriorment.

Per exemple, el color sol ser una caracterı́stica robusta (o invariant) quan l’objecte està sotmès

a deformacions no-rı́gides, mentre que sol ser sensible als canvis graduals d’il·luminació. D’al-

tra banda, el contorn de l’objecte òbviament és sensible a les deformacions no-rı́gides, però és

robust als canvis graduals d’il·luminació.

En cas que l’objecte a seguir es mogués en un entorn de laboratori amb les condicions

d’il·luminació controlades, els efectes externs que compliquen la tasca de seguiment es po-

drien minimitzar, i la representació de l’objecte utilitzant únicament una sola caracterı́stica

seria suficient. No obstant, quan l’objecte s’allunya d’aquestes condicions controlades, la re-

presentació de l’objecte a partir de només una caracterı́stica ja no és efectiva. En aquestes

circumstàncies, l’ús simultani de diverses caracterı́stiques redundants o complementàries enri-

queix notablement la descripció de l’objecte, i per tant, millora el funcionament del sistema de

seguiment.

En els darrers anys, degut a la creixent capacitat de càlcul dels ordinadors, hi ha hagut

un especial interès en dissenyar complexos sistemes de seguiment, que simultàniament con-

sideressin diverses caracterı́stiques de l’objecte. Tanmateix, tal com es veurà en el capı́tol 4,
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la majoria d’aquests algoritmes estan basats en heurı́stiques i regles ad-hoc formulades per

aplicacions especı́fiques.

L’objectiu d’aquesta tesi és establir un nou marc probabilı́stic general per aplicacions de se-

guiment, que permeti integrar tantes caracterı́stiques com calgui, sense augmentar dramàticament

la complexitat del sistema. En el capı́tol 5, podrem comprovar que la metodologia proposada

millora les prestacions de tècniques ja existents. A més, en el capı́tol 3, ens centrarem en la fase

de selecció de caracterı́stiques, i en particular, contribuirem amb un nou espai de color, que tal

com demostrarem, és idoni per tasques de seguiment. Finalment, en el capı́tol 6, la tècnica de

seguiment s’utilitzarà per desenvolupar una metodologia per re-il·luminar vı́deo, per les que fa

falta un sistema de seguiment robust a canvis abruptes d’il·luminació. En aquest capı́tol, també

proposarem la utilització d’unes bases d’il·luminació, òptimes per re-il·luminar seqüències de

vı́deo.

En els següents apartats d’aquest capı́tol introductori, resumirem breument les principals

contribucions de la tesi, donarem un esquema per la resta del document i inclourem les re-

ferències de les publicacions derivades de la tesi.

1.1 Principals contribucions

Tot seguit, enumerarem les principals contribucions de la present tesis:

1. En primer lloc proposem un marc probabilı́stic que permet integrar tantes caracterı́stiques

com siguin necessàries, per tasques de seguiment visual d’objectes. La metodologia

proposada tant permet integrar caracterı́stiques que siguin condicionalment dependents

com independents, i en general qualsevol caracterı́stica, per la qual el seu vector d’es-

tats pugui ser representat per una Funció de Densitat de Probabilitat (PDF1). També cal

destacar que la complexitat del sistema no augmenta dramàticament amb el nombre de

caracterı́stiques integrades.

2. A continuació, el mètode proposat s’utilitza per tal de dissenyar un sistema robust de

seguiment, que adapta simultàniament propietats geomètriques i d’aparença de l’objec-

te. Amb aquest sistema, es poden aconseguir resultats satisfactoris de seguiment en

seqüències de vı́deo contenint fons d’escena confusos, dinàmiques inesperades de l’ob-

jectiu, deformacions no rı́gides i canvis abruptes d’il·luminació.

1Acrònim de Probability Density Function, adaptat de l’anglès
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3. La particular representació que es fa del color i el procediment per estimar-lo al llarg del

temps, són també contribucions destacables d’aquesta dissertació: la caracterı́stica del

color s’estima a partir d’una formulació basada en un filtre de partı́cules, i es representa

en un espai de color adaptable i que és dependent de l’objecte que s’està seguint.

4. L’algoritme de seguiment juga un rol fonamental en el disseny d’un procediment per

re-il·luminar seqüències de vı́deo. Per aquesta tasca, tal com es veurà en el capı́tol 6,

cal alinear imatges consecutives afectades per canvis abruptes d’il·luminació. A part

de la pròpia aplicació (re-il·luminar en vı́deo és un camp relativament nou en la tecno-

logia multimèdia amb només un reduı̈t nombre d’aportacions), també contribuı̈m estu-

diant quina és la manera òptima d’il·luminar un escenari en moviment, de manera que

la seqüència de vı́deo adquirida pugui ser posteriorment re-il·luminada amb un cost de

càlcul mı́nim.

1.2 Visió general de la tesi

Aquesta tesi està organitzada d’acord amb els següents capı́tols:

• El Capı́tol 2 introdueix els fonaments pel problema del seguiment visual, vist com un

procés Bayesià en el que es propaguen densitats de probabilitat condicionals. Sota aquest

punt de vista, s’analitzen dos filtres Bayesians, que són el filtre de Kalman i els filtres

de partı́cules, i es fa especial èmfasi en el fet que el mètode operatiu d’ambdós filtres

es pot descriure a partir de les mateixes etapes: una primera de generació d’hipòtesis

(o predicció) i una segona etapa de correcció d’hipòtesis. Precisament aquests filtres

s’utilitzaran per tal d’estimar l’estat de les caracterı́stiques individuals definint l’objectiu

a seguir, i seran integrats en el marc probabilı́stic proposat en el Capı́tol 5.

• En el Capı́tol 3 es descriuen les caracterı́stiques visuals que s’utilitzaran per descriu-

re l’escena (tant l’objecte com el fons), incloent propietats geomètriques (contorn) i

d’aparença (espai de color i distribucions dins aquest espai de color). En aquest capı́tol,

es dedicarà especial atenció a la selecció de l’espai de color on els punts de la imatge

seran representats. Es proposarà un espai de color dependent de l’objecte (que anome-

nem espai de color de Fisher), que té la capacitat de maximitzar la distància entre la

representació del color dels punts de l’objectiu, i els de la representació del color dels
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punts del fons de l’escena. Cal observar que aquesta propietat és especialment desitjable

en tasques de seguiment.

En aquest capı́tol també es descriuran la resta de caracterı́stiques que s’utilitzaran per

descriure l’escena. En particular, el conjunt de punts de la imatge projectats en l’es-

pai de color de Fisher, es parametritzaran a partir d’un model de Suma de Gaussianes

(MoG, de l’anglès Mixture of Gaussians). El contorn de l’objecte es representarà a partir

d’un model deformable o altrament dit snake. Finalment, una regió rectangular estimarà

aproximadament la posició de l’objecte en la imatge.

• El Capı́tol 4 revisa anteriors treballs sobre mètodes d’integració de mòduls visuals apli-

cats a tasques seguiment d’objectes i a la segmentació objecte/fons en seqüències d’i-

matges. Basant-se en la distribució que Clark i Yuille (23) suggereixen per classificar

tècniques generals de fusió de sensors, en el capı́tol 4 es distingeixen dues categori-

es per classificar les tècniques d’integració de mòduls visuals: les tècniques acoblades

feblement i les acoblades fortament, depenent del grau d’interacció entre els diferents

mòduls visuals. La taxonomia es completa i es fa més precisa considerant diverses sub-

categories. Més de 50 articles (incloent els treballs més rellevants de la darrera dècada)

són revisats i classificat en la taxonomia proposada. Finalment, els articles revisats s’a-

nalitzen en termes de robustesa, adaptabilitat i complexitat, que són propietats que calen

ser considerades a l’hora de dissenyar un sistema de seguiment que integri vàries carac-

terı́stiques.

• El Capı́tol 5 es concentra en la metodologia proposada per integrar múltiples carac-

terı́stiques. L’anàlisi i les tècniques descrites en el capı́tol anterior són considerades per

tal de proposar un marc probabilı́stic general, que permet integrar qualsevol nombre de

caracterı́stiques. Inicialment, el mètode es descriu teòricament i es valida a través d’un

simple exemple, utilitzat com a referència per comparar el comportament del mètode pro-

posat en la tesi, amb altres algoritmes similars. En la segona part del capı́tol, basant-se

en el model d’integració definit, es dissenya un algoritme de seguiment robust a diversos

factors externs que afecten l’entorn de l’objecte seguit. Es mostren els resultats de se-

guiment obtinguts en una sèrie d’experiments en entorns altament dinàmics i canviants.

• El Capı́tol 6 descriu una nova metodologia per a re-il·luminar seqüències de vı́deo, on la

tècnica de seguiment proposada en el Capı́tol 5 hi juga un rol fonamental, a l’hora d’a-
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linear imatges consecutives afectades per canvis abruptes d’il·luminació. Aquest capı́tol

també analitza el problema de re-il·luminació de vı́deo en detall, i proposa la utilització

d’unes bases d’il·luminació dependents de l’escena, que com es veurà, minimitzen el

cost de l’algoritme de re-il·luminació. Tant experiments sintètics com reals mostren que

la base d’il·luminació proposada supera altres bases ja existents.

• El Capı́tol 7 resumeix els continguts de la tesi, aportant-ne les principals conclusions.

També inclou una discussió sobre futures lı́nies de recerca.

1.3 Publicacions derivades de la tesi

La següent llista representa el conjunt de publicacions i treballs que han resultat de la tesi:

1. F.Moreno-Noguer, A.Sanfeliu, D.Samaras, “Integration of deformable contours and a

multiple hypotheses Fisher color model for robust tracking in varying illuminant envi-

ronments”, ‘Canvis menors’ després de la primera etapa de correcció en Image and

Vision Computing.

2. F.Moreno-Noguer, S.K.Nayar, P.N.Belhumeur, “Optimal Illumination for Image and Vi-

deo Relighting (article complet)”, Actes de IEE European Conference on Visual Media

Production (CVMP), 2005.

3. F.Moreno-Noguer, A.Sanfeliu, D.Samaras, “Integration of Conditionally Dependent Ob-

ject Features for Robust Figure/Background Segmentation”, Actes de IEEE International

Conference on Computer Vision (ICCV) , 2005.

4. F.Moreno-Noguer, S.K.Nayar, P.N.Belhumeur, “Optimal Illumination for Image and Vi-

deo Relighting (article esquemàtic)”, SIGGRAPH Sketch, 2005.

5. F.Moreno-Noguer, A.Sanfeliu, “A Framework to Integrate Particle Filters for Robust

Tracking in Non-stationary Environments”, Actes de Iberian Conference on Pattern Re-

cognition and Image Analysis (IBPRIA), LNCS 3522, 2005 , PREMI AL MILLOR

ARTICLE DE LA CONFERÈNCIA.

6. F.Moreno-Noguer, A.Sanfeliu, “Integration of Shape and a Multihypotheses Fisher Co-

lor Model for Figure-Ground Segmentation in Non-Stationary Environments”, Actes de

International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Vol.4, pp.771-774, 2004.
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7. F.Moreno-Noguer, A.Sanfeliu, D.Samaras, “Fusion of a Multiple Hypotheses Color Mo-

del and Deformable Contours for Figure Ground Segmentation in Dynamic Enviro-

ments”, Actes de Workshop on Articulated and Non-Rigid Motion (celebrat conjunta-

ment amb CVPR’04), 2004.

8. F.Moreno-Noguer, A.Sanfeliu, “Adaptative Color Model for Figure Ground Segmentati-

on in Dynamic Environments”, Actes de Iberoamerican Congress on Pattern Recognition

(CIARP), pp.37-44, 2004.

9. F.Moreno-Noguer, J.Andrade-Cetto, A.Sanfeliu, “Fusion of Color and Shape for Object

Tracking under Varying Illumination”, Actes de Iberian Conference on Pattern Recogni-

tion and Image Analysis (IBPRIA), LNCS 2652, pp.580-588, 2003.

10. F.Moreno-Noguer, A.Tarrida, J.Andrade-Cetto, A.Sanfeliu, “3D Real Time Head Tracking

Fusing Color Histograms and Stereovision”, Actes de International Conference on Pat-

tern Recognition (ICPR), Vol.1, pp.368-371, 2002.

11. F.Moreno-Noguer, “Pattern recognition systems”, Projecte Final de Carrera d’Enginye-

ria Electrònica, Universitat de Barcelona, 2002.

12. F.Moreno-Noguer, J.Andrade-Cetto, A.Sanfeliu, “Localization of Human Faces Fusing

Color Segmentation and Depth from Stereo”, Actes de IEEE International Conference

on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), pp.527-536, 2001.

13. F.Moreno-Noguer, “Development of a stereo vision system for a mobile robot”, Projecte

Final de Carrera d’Enginyeria Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya, 2001.
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Capı́tol 2

Seguiment d’objectes vist com una
propagació temporal de densitats
condicionals

En aquest capı́tol s’establiran les bases del problema de seguiment d’objectes, i s’introduirà

la formulació que s’utilitzarà en els pròxims capı́tols de la tesi. El seguiment s’entendrà com

un procés de generació i correcció d’hipòtesis en un entorn Bayesià, que és equivalent a una

propagació de densitats condicionals al llarg del temps, i on les densitats condicionals vindran

representades a partir de Funcions de Densitat de Probabilitat (PDF’s). Es descriuran dues

implementacions diferents de filtres Bayesians, com són el Filtre de Kalman i els filtres de

partı́cules. La integració de diverses caracterı́stiques visuals, estimades individualment per

filtres de partı́cules o Kalman, s’examinarà amb detall en el Capı́tol 5.

2.1 Introducció

La principal qüestió a resoldre en aquesta tesi es refereix a la inferència dels estats de diverses

caracterı́stiques de l’objecte al llarg del temps. Tant l’objecte com el fons de les imatges poden

canviar al llarg de la seqüència, seguint dinàmiques no lineals, patint deformacions, o l’escena

es podria veure afectada per canvis d’il·luminació. Per tal d’inferir tot aquest tipus d’alte-

racions, la majoria de les tècniques de seguiment d’objectes estan basades en tres elements

bàsics, que són la representació de l’objecte, la generació d’hipòtesis, i la correcció d’aquestes

hipòtesis considerant determinades observacions externes.

La representació de l’objecte consisteix en el procés de selecció de les caracterı́stiques

apropiades que permetin discriminar l’objecte en qüestió de la resta de la imatge. Modali-
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tats comunament utilitzades inclouen les caracterı́stiques geomètriques, la forma, moviment, i

aparença, com poden ser plantilles d’imatges pre-adquirides o distribucions de color. Diverses

d’aquestes modalitats s’investigaran en el següent capı́tol.

Una vegada seleccionades les propietats a utilitzar per representar l’objecte i els corres-

ponents models paramètrics que les defineixen, l’objectiu del mòdul de seguiment és estimar

l’estat de cada caracterı́stica al llarg del temps a partir d’un procés de generació i correcció

d’un conjunt d’hipòtesis. Noves hipòtesis predint l’estat de l’objecte es generen basant-se en

estats previs i considerant un model dinàmic amb una component estocàstica. A continuació,

les hipòtesis es corregeixen a partir d’alguna observació que es fa de les imatges (per exemple,

si l’objecte a seguir es representés pel seu contorn, l’observació podria estar formada per totes

les lı́nies i vores detectades en les imatges). Tal com hem comentat prèviament, aquest procés

es pot expressar com una propagació temporal de probabilitats condicionals, en termes del fil-

tre de Bayes: la distribució a posteriori p(xt|Zt) aproximant l’estat xt que defineix l’objecte

(donades les observacions Zt = {zt0 , . . . , zt} fins al temps t) es pot actualitzar recursivament

segons la regla de Bayes (11):

p(xt|Zt) =
p(xt,Zt−1, zt)

p(Zt)
=
p(zt|xt,Zt−1)p(xt,Zt−1)

p(Zt)

Suposant que les observacions zt0 , . . . , zt són condicionalment independents, es verifica

que p(zt|xt,Zt−1) = p(zt|xt), podent-se reescriure l’equació anterior com:

p(xt|Zt) =
p(zt|xt)p(xt,Zt−1)

p(Zt)

Es pot observar que es tracta d’un model dinàmic Markovià, ja que l’estat al temps t només

depèn de l’estat el temps t− 1.

Per tal d’introduir un model dinàmic p(xt|xt−1), realitzem la següent expansió:

p(xt,Zt−1) =
∫
xt−1

p(xt|xt−1,Zt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1 (2.1)

Degut a que també estem assumint que el model dinàmic és independent de les observacions

anteriors, l’equació 2.1 es pot simplificar:

p(xt,Zt−1) =
∫
xt−1

p(xt|xt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1

Finalment, l’equació que ha de ser resolta o aproximada per l’algoritme de seguiment és:

p(xt|Zt) =
p(zt|xt)

∫
xt−1 p(xt|xt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1

p(Zt)
(2.2)
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2.2. FILTRE DE KALMAN

on el terme p(zt|xt) és l’anomenada densitat de l’observació, i.e, la probabilitat que l’obser-

vació sigui zt donat que l’estat de l’objecte en l’instant de temps t és xt. El terme p(xt|xt−1)

representa el model dinàmic, i.e, la predicció de l’estat xt en l’instant t donat que l’estat anterior

és xt−1.

A partir de l’equació 2.2, es pot observar que els filtres Bayesians actualitzen l’estat de les

variables basant-se en les dues etapes de generació i correcció d’hipòtesis, prèviament menci-

onades:

• Generació d’hipòtesis: Donat un model dinàmic p(xt|xt−1) i la distribució a posteriori

en l’anterior instant de temps p(xt−1|Zt−1), el vector d’estats que defineix l’objecte és

propagat (o predit) considerant la següent equació:

p(xt|Zt−1) =
∫
xt−1

p(xt|xt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1 (2.3)

• Correcció d’hipòtesis: L’estat predit p(xt|Zt−1) que resulta de l’etapa anterior, es cor-

regeix a partir d’un model d’observació p(zt|xt):

p(xt|Zt) = αtp(zt|xt)p(xt|Zt−1) (2.4)

on αt = 1/p(Zt) és una constant de normalització que assegura que la probabilitat a

posteriori sobre tot l’espai d’estats tingui una suma unitària.

En els següents apartats, descriurem breument els populars filtres de Kalman i de partı́cules,

com a exemples representatius d’algoritmes de seguiment Bayesians per espais continus i dis-

crets, respectivament. Posteriorment, en el Capı́tol 5, aquests filtres seran utilitzats per estimar

i integrar l’estat de diverses caracterı́stiques de l’objecte, amb la finalitat de dissenyar un robust

algoritme de seguiment.

2.2 Filtre de Kalman

En el cas particular que es consideri la funció de densitat de probabilitat de l’observació com

una Gaussiana, i les dinàmiques de propagació lineals i soroll additiu Gaussià, les equacions 2.3

i 2.4 resulten en el filtre de Kalman (8; 10; 30; 58; 81; 136). En l’Annex A es deriven les

equacions que defineixen el filtre de Kalman, des d’un punt de vista Bayesià. A continuació,

simplement en mostrem els principals punts.
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2.2. FILTRE DE KALMAN

L’evolució del sistema (parametritzat per un vector d’estats x) en l’instant de temps t es

descriu a partir del següent model dinàmic:

xt = Dtxt−1 + qt
d (2.5)

on Dt és una matriu quadrada corresponent a la component determinista del model dinàmic, i

qt
d és una variable aleatòria representant el soroll del procés, suposat blanc i amb distribució

normal, o sigui, qt
d ∼ N(0,Σt

d).

El vector d’estats està relacionat amb l’observació zt a través de l’equació de mesura:

zt = Mtxt + qt
m (2.6)

on Mt és la matriu corresponent a la component determinista del model de mesura, i qt
m

és una variable blanca i Gaussiana, amb mitjana zero, representant el soroll de la mesura,

qt
m ∼ N(0,Σt

m).

Basat en aquests models, el filtre de Kalman actualitza les estimacions del vector d’estats i

la matriu de covariància, basant-se en el següent cicle ‘predicció-correcció’:

Generació d’hipòtesis (predicció)

xt
− = Dtxt−1

+ Vector d’estats predit (2.7)

Σt
− = Σt

d + DtΣt−1
+ (Dt)T Covariància predita (2.8)

Correcció d’hipòtesis

xt
+ = xt

− + Kt[zt −Mtxt
−] Estat estimat (2.9)

Σt
+ = [I−KtMt]Σt

− Covariància estimada (2.10)

Kt = Σt
−(Mt)T [MtΣt

−(Mt)T + Σt
m]−1 Guany de Kalman (2.11)

Els sub-ı́ndexs ‘−’ i ‘+’ representen les estimacions a priori i a posteriori respectivament (per

més detalls, veieu l’Annex A).

La Figura 2.1 mostra, en un exemple unidimensional, com el filtre de Kalman pot ser inter-

pretat a través d’un procés de propagació de densitats condicionals. A l’inici d’una determinada

iteració, es disposa d’una distribució Gaussiana, que aproxima la distribució de probabilitat del

vector d’estats en la iteració anterior (Fig. 2.1a). A continuació aquesta densitat de probabi-

litats és propagada segons un model dinàmic lineal, Gaussià i amb mitjana nul·la (Fig. 2.1b).
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2.2. FILTRE DE KALMAN

(a) (b) (c)

Figura 2.1: Propagació d’una funció de densitat de probabilitat en un filtre de Kalman.
(a) Distribució de probabilitat a posteriori aproximant l’estat de l’objecte en la iteratió t − 1.
Tot i que en un filtre de Kalman s’assumeix que aquesta densitat segueix una distribució Gaus-
siana que pot ser representada analı́ticament, mostrem com aquesta densitat Normal es podria
discretitzar i aproximar per un conjunt de partı́cules ponderades. En la part inferior de la figura,
mostrem aquestes partı́cules, de manera que el pes assignat a cadascuna d’elles és proporcional
al seu nivell de gris (els nivells més foscos corresponen a pesos més grans). Aquest tipus de
representació s’utilitzarà en els subsegüents capı́tols, quan descrivim l’esquema de fusió. (b)
En l’etapa de predicció, la PDF associada a l’estat és propagada per un model dinàmic amb
soroll Gaussià. (c) Finalment, en la darrera etapa, la PDF es corregeix considerant una mesu-
ra. Cal notar, que al llarg del procés, totes les distribucions de probabilitat considerades són
Gaussianes.

Finalment, considerant un procés d’observació, la distribució propagada es corregeix, donant

com a resultat la distribució a posteriori de l’estat (Fig. 2.1c).

Tot i que els filtres de Kalman fan unes suposicions molt restrictives sobre la naturalesa dels

models dinàmics i d’observació, la seva eficiència i simplicitat de càlcul els ha fet molt populars

i útils per a situacions on les dinàmiques de l’objecte a seguir segueixen camins amb una

incertesa relativament baixa. No obstant, en situacions generals i sense restriccions, aquestes

densitats involucrades en el problema de seguiment no es poden ajustar a processos Gaussians,

i per tant, el filtre lineal de Kalman no és una solució adequada.

Per tal de poder tractar no-linealitats tant en el model dinàmic com en el d’observació,

s’han proposat diversos mètodes, basats en modificacions del filtre lineal de Kalman. L’ano-

menat Extended Kalman Filter (EKF) (8; 40), aproxima les dinàmiques no lineals a partir d’una

expansió de Taylor, i a continuació procedeix com en el filtre lineal de Kalman. També inspirat

en Kalman, el Unscented Kalman Filter (UKF) (57; 134) considera un conjunt de punts selec-

cionats determinı́sticament de la probabilitat p(xt−1|Zt−1), que es suposa Gaussiana. Aquests

punts, són subsegüentment propagats per un model dinàmic no-lineal, i utilitzats per re-estimar

els paràmetres de p(xt|Zt). No obstant, la limitació de tant de l’EKF com de l’UKF, és que
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2.3. FILTRES DE PARTÍCULES

ambdós mètodes continuen assumint que les distribucions de probabilitat a posteriori són Gaus-

sianes, el qual és poc realista, especialment en entorns amb fons confusos.

Els mètodes d’associació de dades, tracten les no-linealitats en el model d’observació utilit-

zant múltiples hipòtesis sobre les observacions. Per exemple, el Probabilistic Data Association

Filter (PDAF) (8) utilitza només una d’entre un conjunt finit d’observacions, basant-se en al-

gun mecanisme heurı́stic. El Joint PDAF (JPDAF) estén el problema al cas de seguiment de

múltiples objectes, on cada objecte és seguit utilitzant la mateixa modalitat (el mateix tipus

d’observació). El Joint Likelihood Filter (107), va un pas més enllà, i permet seguir varis

objectes basant-se en diferents modalitats.

Tot i això, en situacions on tant el model dinàmic com el d’observació no satisfan les

suposicions Gaussianes, els millors resultats de seguiment s’han obtingut amb formulacions

basades en filtres de partı́cules (3; 22; 32; 71; 83), on l’algoritme de Condensation (50; 51; 75),

n’és potser l’exponent més popular en la comunitat de visió per computador. En el següent

apartat, descriurem com aquests filtres realitzen els cicles de generació i correcció d’hipòtesis

de Bayes.

2.3 Filtres de partı́cules

Els filtres de partı́cules (3; 22; 32; 50; 51; 71; 75; 83) són adequats per representar la propaga-

ció de densitats condicionals, quan les distribucions de probabilitat involucrades en el procés

són no-Gaussianes. La idea bàsica en els filtres de partı́cules és aproximar la probabilitat a

posteriori de l’estat utilitzant un conjunt de mostres aleatòries ponderades. Per tal de simular

el procés de propagació dels filtres Bayesians(Eq. 2.2), el model dinàmic i l’observació s’apli-

quen individualment a cadascuna de les mostres. Generalment, a un major nombre de mostres,

s’obtenen millors aproximacions de les PDF’s reals. La Figura 2.2 mostra els estadis per re-

alitzar la propagació de les densitats, que de la mateixa manera que en el filtre de Kalman,

consisteixen d’una propagació probabilı́stica (predicció) i una correcció utilitzant diverses me-

sures externes (no només una, com en els filtres de Kalman). Tot seguit, s’explicaran els detalls

de l’algoritme.

La probabilitat a posteriori p(xt−1|Zt−1) (Fig. 2.3a) de l’instant de temps t − 1 és apro-

ximada per un conjunt de n mostres ponderades {st−1
i , πt−1

i }, i = 1, . . . , n, on πt−1
i ∈ [0, 1]

és el pes de la partı́cula st−1
i . Tot el conjunt de pesos es normalitza de tal manera que tingui
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(a) (b) (c)

Figura 2.2: Propagació de funcions de densitat de probabilitat en un filtre de partı́cules.
(a) Distribució de probabilitat a posteriori del vector d’estats associat a l’objecte a seguir, en
la iteració t − 1. (b) La PDF de l’estat és propagada segons un model dinàmic estocàstic. (c)
Semblant al procés utilitzat en el filtre de Kalman, la PDF propagada es corregeix considerant
observacions externes, amb la diferència que en els filtres de partı́cules es poden considerar
múltiples observacions.

suma unitària, o sigui,
∑n

i=1 πi = 1. Donada aquesta representació, els passos per estimar la

probabilitat a posteriori p(xt|Zt) en l’instant t són els següents:

Mostreig: Un problema comú en els filtres de partı́cules fa referència a un fenomen de dege-

neració, en el que després d’unes quantes iteracions, a totes les partı́cules excepte una

se’ls anul·la el pes (3). Aquest efecte es pot reduir utilitzant una etapa de mostreig al

començament de cada iteració, i que consisteix en l’eliminació d’aquelles partı́cules que

tenen un pes petit, i concentrar-se en les partı́cules de major pes. O sigui, el conjunt

{st−1
i , πt−1

i }, i = 1, . . . , n, es mostreja (mostreig amb substitució) tenint en compte els

pesos πt−1
i , definint-se el nou conjunt {s̃t−1

i , π̃t−1
i }.

El mostreig amb substitució es simula a partir del següent algoritme determinı́stic (un

algoritme diferent basat en un mostreig aleatori és explicat en (50)):

Algoritme determinı́stic de mostreig amb substitució: Donat el conjunt {st
i, π

t
i}, i =

1, . . . , n, la suma acumulada de probabilitats assignada a πt
i , és:

ct0i = 0
cti =

∑i
j=1 π

t
i

Subsegüentment, el nou conjunt de partı́cules {s̃t
i, π̃

t
i}, i = 1, . . . , n es defineix

com:

s̃t
i = st

ε(i) on ε(i) és l’ı́ndex j més petit verificant que ctj ≥ i
n

π̃t
i = 1

n
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El resultat d’aquesta fase de mostreig es pot observar a la Figura 2.3b. Cal notar que les

partı́cules amb un major pes poden ser seleccionades diverses vegades, i per tant, poden

aparèixer còpies idèntiques d’aquests elements en el conjunt mostrejat. D’altra banda,

algunes partı́cules amb un baix pes pot ser que no siguin seleccionades cap vegada, i

siguin elimidades del procés. Observi’s que en aquest punt de la iteració, els pesos de

totes les partı́cules són idèntics.

Generació d’hipòtesis (predicció): Cada element del conjunt {s̃t−1
i , π̃t−1

i }, i = 1, . . . , n es

propaga d’acord a un model dinàmic estocàstic, representat per una densitat condicional

p(xt|xt−1). Un nou conjunt {st
i, π̃

t−1
i }, i = 1, . . . , n és generat, on st

i ∼ p(st
i|st−1

i ). En

aquesta etapa, els pesos associats a cadascuna de les partı́cules no es modifica (Fig. 2.3c).

Correcció d’hipòtesis: Les operacions de mostreig i propagació estocàstica de les dues eta-

pes anteriors proporcionen una aproximació al terme de versemblança p(xt|Zt−1) =∫
xt−1 p(xt|xt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1 de l’equació del filtre de Bayes (Eq. 2.2). El següent

pas consisteix en modificar els pesos de les partı́cules basat en la funció d’observació

p(zt|xt), i generar el conjunt {st
i, π

t
i}, i = 1, . . . , n, aproximant la densitat a posteriori

de l’estat en l’instant de temps t, i.e, p(xt|Zt). Els pesos πt
i es calculen com:

πt
i ∝ p(zt|st

i)π̃
t−1
i

on p(zt|st
i) és una funció positiva representant la funció d’observació (Fig. 2.3d).

Estimació: Tot i que les etapes de predicció i correcció són les principals en una iteració d’un

filtre de partı́cules, és comú incloure una operació addicional final, on el conjunt de les n

mostres {st
i, π

t
i} s’utilitza per calcular alguna estimació sobre el vector d’estats associat

a l’objecte seguit. Per exemple, la mitjana del vector d’estats es podria calcular segons:

E(xt) =
n∑

i=1

πt
is

t
i

2.4 Colofó

En aquest capı́tol s’han establert les bases per analitzar el problema del seguiment d’objec-

tes com una propagació de densitats condicionals, que pot ser formulada per mitjà d’un filtre
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Figura 2.3: Una iteració d’un filtre de partı́cules. (a) p(xt−1|Zt−1): Probabilitat a posteriori
del vector d’estats en la iteració t − 1, que serveix com a entrada del filtre en la iteració t.
Tal com es comenta en el text, la PDF s’aproxima a partir d’un conjunt de partı́cules ponde-
rades. (b) Operació de mostreig. Observi’s que el nombre de partı́cules es manté constant,
i algunes de les partı́cules amb pesos baixos són eliminades del procés, mentre que d’altres
amb pesos elevats són seleccionades diverses vegades. (c) Propagació de les mostres segons
un model dinàmic amb una component estocàstica p(xt|xt−1). El conjunt de mostres propa-
gades aproxima la distribució p(xt,Zt−1). En aquest punt, les partı́cules encara no tenen un
pes associat.(d) Funció d’observació p(zt|xt). (e) Les partı́cules propagades es ponderen d’a-
cord a la funció d’observació. Aquest conjunt de partı́cules aproxima la distribució a posteriori
associada al vector d’estats, en l’instant de temps t, o sigui, p(xt|Zt). A la part dreta de la
figura, es presenten els principals passos de l’algoritme segons els sı́mbols utilitzats en (75),
on ∼ denota l’operació de mostreig amb substitució, ∗ correspon a l’operació de convolució
pel model dinàmic, i × és el producte per la densitat d’observació.

Bayesià. Des d’aquest punt de vista, hem introduı̈t la formulació bàsica per dos filtres Baye-

sians recursius que seran utilitzats en els pròxims capı́tols: el filtre de Kalman i els filtres de

partı́cules. El primer, pressuposa que totes les probabilitats involucrades en el procés seguei-

xen distribucions Gaussianes i dinàmiques lineals amb soroll Gaussià, mentre que els filtres de

partı́cules permeten generalitzar el problema per distribucions no-Gaussianes i dinàmiques no-

lineals. Tanmateix, el procediment utilitzat per ambdós filtres es pot separar amb les mateixes

dues subetapes. Inicialment, es formula una predicció de l’estat de l’objecte que s’està seguint,

basant-se en l’estat en l’instant de temps previ, i considerant un model dinàmic estocàstic.

Subseqüentment, d’acord amb algunes observacions externes, les distribucions predites es cor-
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regeixen.

Tots aquests conceptes han estat presentats des d’una perspectiva teòrica. En els següents

capı́tols, es definiran cadascuna de les components del filtre, per tal de dissenyar un sistema

robust de seguiment. En el Capı́tol 3, es descriuran les caracterı́stiques que s’utilitzaran per

descriure l’objecte, i els corresponents vectors d’estat. En el Capı́tol 5, ens concentrarem

en el model dinàmic i el d’observació de cadascuna de les caracterı́stiques. A més, en aquest

Capı́tol 5, es proposarà un esquema d’integració, per fusionar diversos filtres (ja sigui Kalman o

filtres de partı́cules) en un mateix esquema, el que permetrà el desenvolupament d’un algoritme

de seguiment robust.
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Capı́tol 3

Caracterı́stiques visuals per un
seguiment robust

Aquest capı́tol descriu les caracterı́stiques visuals que s’utilitzaran per representar de manera

robusta l’objecte a seguir. En particular, l’objecte es representarà per propietats d’aparença i

geomètriques. La principal contribució d’aquest capı́tol fa referència a la utilització d’un es-

pai de color dependent de l’objecte (l’anomenem espai de color de Fisher), que maximitza la

distància entre la distribució de color de l’objecte i la del fons de la imatge. Observi’s que

aquest atribut és desitjable per qualsevol sistema de seguiment d’objectes. Per tant, es conside-

rarà precisament aquest espai de color, i les distribucions de color que en ell s’hi generen, com

a caracterı́stiques d’aparença definint l’objecte. Com a propietats geomètriques, s’utilitzarà el

contorn de l’objecte, definit a partir d’una corba deformable (o snake), i una regió rectangular

que simplement aproxima la posició de l’objecte en la imatge.

És important tenir en compte que l’actual capı́tol, només descriu cadascuna de les carac-

terı́stiques. En el Capı́tol 5, totes aquestes propietats s’integraran en un marc probabilı́stic

comú per tal de realitzar tasques de seguiment d’objectes, on l’estat de les cadascuna de les

caracterı́stiques s’estimarà a partir dels filtres de Kalman i de partı́cules descrits en el capı́tol

anterior.

3.1 Introducció

Similar a qualsevol tasca de classificació de patrons, en el seguiment d’objectes cal plantejar-se

inicialment quines són les caracterı́stiques apropiades per representar l’objectiu, i que permetin

discriminar-lo de la resta de la imatge. Com que les aplicacions de seguiment requereixen d’al-
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goritmes que siguin computacionalment eficients, les caracterı́stiques seleccionades haurien de

ser representades per parametritzacions concises. A més, aquestes propietats haurien de ser

robustes a diversos factors presents en entorns reals i sense restriccions, com ara, fons d’esce-

na confusos, condicions no estacionàries d’il·luminació o dinàmiques no lineals dels objectes.

Per robustesa, s’entén que la caracterı́stica utilitzada romangui constant o pugui ser adaptada a

aquestes condicions canviants de l’escena.

En la literatura existent, els mòduls visuals utilitzats més usualment per tasques de se-

guiment, inclouen les caracterı́stiques geomètriques, el moviment, color, contrast, textura,

aparença i forma. Per exemple, en els treballs de Torr (127), i Torr i Zisserman (128), es

separen diferents regions en seqüències d’imatges, segons el tipus de model de moviment de

cada regió en particular. Aquests treballs estan basats en una preselecció d’un conjunt de punts

d’interès en la imatge inicial, pel quals se’n pugui calcular fàcilment la seva correspondència

en les imatges subseqüents. Basat en la correspondència d’aquest conjunt reduı̈t de punts, es

minimitza una mesura d’error i s’identifiquen diferents models de moviment. Cadascun dels

pı́xels pre-selecionats és classificat en una de les classes de moviment identificades, permetent

agrupar i reconèixer regions de la imatge amb velocitats similars. Altres metodologies mini-

mitzen una mesura d’error basada en la informació recollida en tots els punts de la imatge (no

només un conjunt reduı̈t de punts). Per exemple, Irani i Anandan (49) utilitzen una restricció

d’intensitat de tots els punts de la imatge per identificar els grups de moviment presents en una

seqüència de vı́deo. S’assumeix que el moviment dominant correspon als punts del fons de

la imatge, i l’objecte a seguir s’identifica a partir de la detecció dels pı́xels de la imatge que

no s’ajusten al moviment dominant. Un treball similar va ser presentat prèviament per Black i

Anandan (16).

Les distribucions de color també s’utilitzen sovint per representar l’objecte a seguir. Un

mètode no-paramètric bastant simple per modelitzar les distribucions de color, són els histo-

grames de color. Per exemple, Birchfield (13) aproxima el color de l’objectiu amb un histo-

grama i, per localitzar l’objecte en successives imatges cerca les regions de la imatge amb un

histograma similar. La mesura de similitud està basada en una mètrica d’intersecció d’histo-

grames proposada per Swain i Ballard (123). Sigal et al. (119) utilitzen un histograma de color

après inicialment amb un conjunt de mostres de pell, per tal de classificar tots els punts de

la imatge en les classes ‘pell’ o ‘no-pell’. En altres treballs, per exemple Raja et al. (109), i

Yang et al. (144), les distribucions de color es representen amb un model paramètric utilitzant

Suma de Gaussianes. Una representació completament diferent per distribucions de color és
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presentada per Wu and Huang (141), que modelitzen el color de l’objectiu a partir d’una xarxa

neuronal SASOM (Structure Adaptative SOM), l’estructura de la qual és apresa en una etapa

inicial d’entrenament.

El contorn és una altra caracterı́stica utilitzada sovint per representar l’objecte a seguir,

bàsicament perquè ofereix més robustesa a canvis d’il·luminació que les propietats basades en

aparença. Els algoritmes de seguiment proposats per Isard i Blake (51), o MacCormick (75),

estan basats en contorns parametritzats per B-splines.

La forma de l’objectiu també es pot modelitzar a partir de malles 3D. Per exemple, Kuch i

Huang (66) representen la superfı́cie de l’objecte d’interès a partir d’una superfı́cie aproximada

per splines. No obstant, aquests mètodes requereixen d’un alt nombre de paràmetres i punts

de control que calen ser especificats. Altres tècniques aproximen les parts d’objectes articulats

per mitjà de formes geomètriques parametritzades per un reduı̈t número de paràmetres, com

en (120), on el cos humà és aproximat i seguit a partir de cilindres generalitzats.

Aquesta breu descripció de les tècniques existents es refereix únicament als mètodes de se-

guiment que representen l’objectiu a partir d’una sola caracterı́stica. Per tal d’obtenir una des-

cripció més robusta i concisa de l’objecte, es poden considerar simultàniament vàries qualitats

de l’objecte. La integració de múltiples caracterı́stiques es considerarà en els següents capı́tols

(Capı́tols 4 i 5). En el capı́tol actual ens centrarem en la descripció de les caracterı́stiques

individuals.

En concret, en aquesta tesi descriurem l’objecte utilitzant tant propietats d’aparença com

geomètriques. La primera caracterı́stica d’aparença que es considerarà, és un espai de color

depenent de l’objecte, que anomenem espai de color de Fisher. En gairebé cap dels treballs

existents en la literatura, s’ha parat atenció al problema de la selecció de l’espai de color on

es representarà l’objecte. En canvi, en aquesta dissertació proposem representar la distribució

de color de l’objecte en l’espai de Fisher, que maximitza la distància dels punts de color de

l’objecte, respecte als punts de color del fons de l’escena. Aquest espai de color és dependent de

l’aparença de l’objecte, i conseqüentment, pot ser considerat com una caracterı́stica intrı́nseca

de l’objecte. La distribució dels punts de color en el pla de Fisher estaran parametritzats per un

model de suma de Gaussianes, ajustat a les dades utilitzant el conegut algoritme d’Expectation-

Maximization (EM).

Addicionalment, l’objecte estarà representat pel seu contorn, aproximat per un model snake

(o contorn deformable). Aquest model, permet ajustar el contorn en situacions de deformacions

locals i no-rı́gides.
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A més de totes aquestes caracterı́stiques, inclourem un mòdul de predicció de posició,

que basat en el filtre de Kalman, proporcionarà una primera aproximació a l’estimació de la

posició d’una regió rectangular envoltant l’objecte. En els pròxims apartats descriurem en

detall cadascuna d’aquestes caracterı́stiques.

3.2 Selecció de l’espai de color

Una qüestió important que cal resoldre inicialment en qualsevol algoritme de seguiment o

de segmentació objecte/fons basat en color, es refereix a la selecció de l’espai de color on

representar els punts de les imatges. Tot i aquesta importància, en els treballs previs no hi ha

un consens clar sobre quin espai de color utilitzar. Una bona revisió sobre diferents espais de

color es pot trobar en (38) i (121). A continuació, comentem breument els principals models.

3.2.1 Espais de color existents

La manera més habitual de codificar la informació de color és utilitzant el model RGB (de

l’anglès Red, Green, Blue), on el color es representa a partir de tres components, que resulten

de la resposta separada de tres fotoreceptors:

R =
∫
λ σR(λ)E(λ)dλ G =

∫
λ σG(λ)E(λ)dλ B =

∫
λ σB(λ)E(λ)dλ (3.1)

on σk, amb k = {R,G,B} és la sensitivitat del k-èssim receptor, E(λ) és la llum arribant al

receptor i λ són les longituds d’ona. El conjunt de colors representables amb aquest model es

pot veure en el cub de la Figura 3.1a. L’eix que connecta els vèrtexs corresponents als colors

blanc i negre (eix de nivell de gris), defineix la intensitat del color.

Tal com discutirem en el pròxim apartat, és desitjable que els espais de color demostrin

certa invariància enfront de canvis d’il·luminació. Això es pot arribar a satisfer fins a cert punt,

amb les versions normalitzades dels espais de color ‘complets’. Per exemple, en el cas de

l’espai RGB, la seva versió normalitzada seria l’espai de color rgb:

r =
R

R+G+B
g =

G

R+G+B
b =

B

R+G+B
(3.2)

Com que r+ g+ b = 1, l’espai normalitzat rgb es pot representar considerant únicament dues

components.

Altres modelitzacions del color estan inspirades en la percepció humana del color. D’acord

amb Foley et al. (37), el sistema de visió humà utilitza tres mesures per representar el color,
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(a) (b)

Figura 3.1: Representació dels espais de color RGB i HSV (a) Cub de color RGB. (b) Re-
presentació de l’espai HSV. Observi’s que els paràmetres de l’espai de color HSV es poden
determinar si es mira el cub RGB des del punt de vista de la lı́nia de nivell de gris.

que són el matı́s, la saturació, i la brillantor. El matı́s descriu quin és el color ‘pur’ que és més

semblant a la llum percebuda. La saturació descriu la distància entre el color en qüestió i un

gris de la mateixa intensitat. I finalment, la brillantor es refereix a la luminància acromàtica

que es percep de la llum. Basant-se en aquesta descripció, es defineix l’espai de color HSV (de

l’anglès Hue, Saturation, Value), on cadascun dels factors es pot expressar com a funció de les

components R,G,B:

H(R,G,B) = arctan

( √
3(G−B)

(R−G) + (R−B)

)

S(R,G,B) = 1− min(R,G,B)
R+G+B

(3.3)

V (R,G,B) = R+G+B

Si el cub RGB de la Figura 3.1a és observat des del punt de vista de l’eix de nivell de gris,

podem definir els paràmetres de l’espai HSV (veure la Figura 3.1b).

Donat que l’espai RGB exclou alguns dels colors de l’espectre visible, i és altament depen-

dent de les propietats del sensor, la CIE (Commission Internationale d’Eclairage) va definir

el model de color CIE XYZ, que pot ser generat a partir d’una transformació lineal (calculada

empı́ricament) de les coordenades RGB. Per exemple, la matriu per un sistema de recepció

NTSC és: ⎡
⎣ X
Y
Z

⎤
⎦ =

⎡
⎣ 0.607 0.174 0.200

0.299 0.587 0.114
0.000 0.066 1.116

⎤
⎦
⎡
⎣ R
G
B

⎤
⎦ (3.4)
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i les corresponents components normalitzades:

x =
X

X + Y + Z
y =

Y

X + Y + Z
z =

Z

X + Y + Z
(3.5)

A partir de les coordenades XYZ, es poden construir altres models de color CIE. Per exem-

ple, el CIE Lab, que s’expressa com:

L = 25 (100Y/Y0)
1/3 − 16

a = 500
[
(X/X0)

1/3 − (Y/Y0)
1/3

]
(3.6)

b = 200
[
(Y/Y0)

1/3 − (Z/Z0)
1/3

]
on (X0, Y0, Z0) són les coordenades X , Y i Z d’una regió de referència blanca. Molt més

espais de color es poden definir bàsicament com a transformacions de les coordenades RGB

o XY Z, com els models YUV i YIQ, utilitzats pels sistemes de televisió color europeus i

americans, respectivament:⎡
⎣ Y
U
V

⎤
⎦ =

⎡
⎣ 0.299 0.587 0.114
−0.147 −0.289 0.437
0.615 −0.515 −0.100

⎤
⎦
⎡
⎣ R
G
B

⎤
⎦ (3.7)

⎡
⎣ Y
I
Q

⎤
⎦ =

⎡
⎣ 0.299 0.587 0.114

0.596 −0.275 −0.321
0.212 −0.528 0.311

⎤
⎦
⎡
⎣ R
G
B

⎤
⎦ (3.8)

Per més informació, referenciem el lector al treball explicat en (126), on es comparen nou

espais de color diferents per tasques de detecció de regions de pell en imatges.

3.2.2 Propietats desitjables per un espai de color

D’entre els espais de color que acabem de descriure, no n’hi ha cap que ofereixi un clar avan-

tatge respecte als altres. Aquesta és la raó per la qual, al llarg de la literatura de mètodes de

seguiment d’objectes basat en el color, gairebé tots els anteriors espais de color han estat indis-

tintament utilitzats. Per exemple, el model RGB s’ha utilitzat en (100; 108; 124). Els treballs

descrits en (25; 114; 140; 145) representen el color a partir del model RGB normalitzat. Pro-

bablement l’espai de color utilitzat més habitualment és l’HSV (109; 119; 122; 131; 141), i

la seva versió bidimensional considerant només les components cromàtiquesHS (48; 64; 102).

Altres treballs (61; 139), estan basats en l’espai YUV.

Tota aquesta varietat en els tipus de models de color es deu al fet que no existeix un criteri

per seleccionar l’espai de color apropiat. En la majoria dels treballs citats, la selecció de l’espai
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de color es basa en alguns experiments empı́rics realitzats a priori, on el model de color és

seleccionat a partir d’un procés de tria i error, entre varis espais de color disponibles.

Al contrari que en els treballs existents, en aquesta tesi proposem seleccionar l’espai de

color utilitzant criteris especı́fics que creiem apropiats per aplicacions de seguiment d’objectes.

Les premisses que definiran l’espai de color seran les següents:

1. Com que el primer i principal objectiu del seguiment visual és discriminar l’objecte d’in-

terès de la resta de l’escena, una important funció de l’espai de color, seria maximitzar

la distància entre les distribucions de color de l’objecte i del fons.

2. A més, per tal de fer front a entorns dinàmics afectats per condicions no-estacionàries

d’il·luminació, l’espai de color hauria de demostrar cert grau d’invariància i robustesa a

canvis d’il·luminació, o sigui, l’espai de color òptim, hauria de maximitzar la separació

objecte/fons i alhora no veure’s afectat per variacions d’aparença de l’objecte produı̈ts

per alteracions en la il·luminació.

Malauradament, cap dels espais de color existents està dissenyat per satisfer aquests cri-

teris. Com a màxim, aquells espais de color que consideren algun tipus de normalització de

les components R, G, B, com l’espai RGB normalitzat o el XYZ normalitzat, demostren in-

variància en les representacions dels pı́xels de les imatges, quan aquestes estan afectades per

canvis d’il·luminació (escalat i translació uniformes de la llum). No obstant, aquest espais de

color no garanteixen que la separació entre la classe ‘objecte’ i la classe ‘fons’ es maximitzi,

propietat que és fonamental per tasques de seguiment.

En el següent apartat, proposarem la utilització d’un espai de color dependent de les apa-

rences de l’objecte i el fons, que satisfà els dos criteris definits.

3.2.3 Espai de color de Fisher

Per tal de satisfer el primer dels criteris prèviament definits, farem ús de les tècniques de re-

coneixement de patrons. La representació del color dels pı́xels de l’objecte i del fons a partir

d’un espai de color que maximitzi la separació entre les dues classes pot ser analitzat com un

problema estàndard de classificació basat en l’Anàlisi Discriminant. En particular, estem in-

teressats en les tècniques lineals (Anàlisi Discriminant Lineal -LDA-, també anomenat Anàlisi

Discriminant de Fisher (33; 39)). Des d’aquest punt de vista, el nostre problema es pot reduir

a la cerca de l’hiperplà (pla de Fisher) que millor separi les dues classes. En el següent apar-

tat demostrarem que precisament aquesta transformació lineal ofereix certa robustesa a canvis
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3.2. SELECCIÓ DE L’ESPAI DE COLOR

d’il·luminació (que és el segon criteri que hem definit prèviament per seleccionar l’espai de

color).

Tot seguit, explicarem en detall el procés per determinar l’espai de color de Fisher. Aquest

espai de color es pot calcular a partir d’una sola imatge d’entrenament, adquirida amb una

càmera RGB, i on els punts que pertanyen a l’objecte i els punts que pertanyen al fons de

l’escena són indicats manualment per l’usuari.

Suposem que el conjunt de n pı́xels de la imatge es disposen en una matriu n × 3, C =

[c1, . . . , cn]T , on les files representen els pı́xels individuals, i les columnes corresponen a ca-

dascun dels canals de color en l’espaiRGB. nO d’aquests pı́xels pertanyen a l’objecte O, repre-

sentats per la matriu CO = [cO,1, . . . , cO,nO
]T i la resta de nB pı́xels CB = [cB,1, . . . , cB,nB

]T

pertanyen al fons B. El nostre objectiu és determinar quin pla és el més efectiu per discriminar

entre aquests dos subconjunts de punts. Denotem aquest pla per W = [w1,w2]
T ∈ R2×3, on

w1 i w2 són vectors en l’espai RGB, que generen els punts del pla. La projecció de CO i CB

sobre aquest pla, produeix els conjunts FO = COWT ∈ RnO×2 i FB = CBWT ∈ RnB×2,

respectivament.

L’objectiu de l’Anàlisi Discriminant de Fisher és trobar la millor orientació del pla W,

de manera que la separació dels subconjunts projectats FO i FB es maximitzi. Per tal de

determinar aquest pla, Fisher-LDA considera la maximització de la següent funció:

J(W) =
WSbWT

WSwWT
(3.9)

on Sw és la matriu de dispersió intra classe i Sb és la matriu de dispersió entre classes. Aques-

tes matrius es defineixen com:

Sw =
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(cε,i − c̄ε)(cε,i − c̄ε)T (3.10)

Sb =
∑

ε={O,B}
nε(c̄ε − c̄)(c̄ε − c̄)T (3.11)

on,

c̄ε =
1
nε

nε∑
i=1

cε,i és el vector mig de la classe ε (3.12)

c̄ =
∑

ε={O,B}

nε

n
c̄ε és el vector mig total (3.13)
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Observi’s que la maximització del criteri expressat per l’Equació 3.9 és raonable, ja que es

busca maximitzar la separació de les mitges de les classes en l’espai projectat (alt valor de Sb),

mentre que al mateix temps les classes romanguin compactes (baix valor de Sw). El mètode

estàndard de Fisher-LDA (33), maximitza la funció objectiu J , construint les files de la matriu

W amb els vectors propis de S−1
w Sb associats als majors valors propis.

Tanmateix, aquesta metodologia té una limitació. En el cas general del problema de C-

classes, Sb serà la suma de C matrius de rang 1, i donat que només C − 1 d’aquestes matrius

són independents (veure Equacions 3.11 i 3.13), el rang de Sb serà com a màxim C − 1. Com

a conseqüència, el rang de S−1
w Sb també serà C− 1, i S−1

w Sb tindrà només C− 1 valors propis

no nuls. D’aquı́ en resulta que l’hiperplà W serà generat, com a molt, per C− 1 valors propis.

En el problema de dues classes que tenim entre les mans, això significaria que els punts

RGB es projectarien sobre un hiperplà de dimensió unitària, o sigui, una lı́nia. Tal com es

veurà en el següent apartat, la projecció dels punts de color RGB sobre un espai lineal permet

aconseguir certa robustesa a canvis d’il·luminació. Per tant, la projecció de les dades originals

sobre una lı́nia satisfaria aquest requeriment, però amb el cost de perdre massa informació.

Una millor opció, consisteix en projectar les dades RGB sobre un pla.

Per tal d’obtenir un pla de discriminació 2D, inclús en el cas de tenir només dues classes,

farem ús de la versió no-paramètrica de l’Anàlisi Discriminant Lineal (39). El punt fonamental

d’aquesta extensió del LDA, és que ara es calcula la matriu de dispersió entre classes Sb, utilit-

zant informació local i la regla dels K-veı̈ns més pròxims (coneguda com regla KNN), la qual

permet obtenir una matriu de rang complet. Per les classes objecte (O) i fons (B), particulars

del nostre problema, la matriu entre classes no-paramètrica (denotada Σb) es defineix com,

Σb =
1
n

nO∑
i=1

wi

(
cO,i −Mk

B(cO,i)
)(

cO,i −Mk
B(cO,i)

)T

+
1
n

nB∑
i=1

wi

(
cB,i −Mk

O(cB,i)
)(

cB,i −Mk
O(cB,i)

)T
(3.14)

on Mk
ε (ci) és la mitjana dels k veı̈ns més pròxims de la classe ε = {O,B}, respecte a un punt

ci, i wi és una funció de ponderació que s’utilitza per reduir la importància de mostres que

estan lluny de la frontera de classificació (39).

Concloem amb els passos principals de l’algoritme, el qual donats dos conjunts de pı́xels

RGB utilitzats com a entrenament, {cO,1, · · · , cO,nO
} i {cB,1, · · · , cB,nB

}, n’obté la seva

transformació lineal òptima, projectant-los en un pla 2D:
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(a) (b)

Figura 3.2: Distribució RGB de color d’una escena. (a) Imatge de l’escena. (b) Distribució
de color dels pı́xels de la imatge, representats en l’espai de color RGB.

1. Calcular la matriu de dispersió intra classe Sw basat en l’Equació 3.10

2. Transformar les dades, de manera que la matriu Sw esdevingui la matriu identitat (39).

Això es pot aconseguir ‘blanquejant’ les dades originals respecte de Sw. O sigui, trans-

formar c en d = Λ−1/2ΩT c, on Λ i Ω són les matrius 3× 3 de vectors i valors propis de

Sw.

3. Seleccionar k i (en el D-espai, i.e, l’espai de les dades d) calcular Σb utilitzant l’Equa-

ció 3.14.

4. Seleccionar els dos valors propis ψ1, ψ2 de Σb amb els majors valors propis. Disposar

aquests vectors en la matriu Ψ = [ψ1, ψ2] ∈ R3×2.

5. La transformació lineal òptima de l’espai RGB original, al subespai discriminant (l’a-

nomenem espai de color de Fisher) ve donat per f = ΨT Λ−1/2ΩT c, on c ∈ R3×1 és

la representació d’un punt en l’espai RGB i f ∈ R2×1 és la seva projecció en el pla de

Fisher.

Per tant, el pla de Fisher es pot escriure com:

W = ΨTΛ−1/2ΩT (3.15)

Les Figures 3.2 i 3.3 representen les principals etapes per calcular el pla de Fisher, per dos

objectes diferents en la mateixa imatge. En la Figura 3.2a es mostra l’escena, i en la Figura 3.2b

tots els pı́xels de la imatge es representen en l’espai RGB. La idea principal darrera l’espai de
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(a) (b) (c)

(d) (e)

(f) (g) (h)

(i) (j)

Figura 3.3: Passos per determinar el pla de Fisher en dos objectes diferents. (a)-(e): Espai
de color de Fisher per seguir la ‘marieta’. (a) Imatge de l’objectiu segmentada manualment. (b)
Separació manual dels punts de la imatge que pertanyen a l’objecte (vermell) i al fons (blau).
(c) Pla de Fisher ajustat a les classes d’entrenament. (d) Projecció dels punts de l’objecte i fons
sobre el pla de Fisher. (e) Detall dels punts projectats. (f)-(j): Espai de color de Fisher per
seguir els pètals de la flor. La interpretació d’aquestes figures és equivalent a les figures (a)-(e).
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Figura 3.4: Plans de Fisher per diferents objectius. Detall dels plans de Fisher associats als
objectes comentats en la Figura 3.3. Observi’s que el pla de Fisher és dependent de l’objecte.

color de Fisher, és que per algoritmes de seguiment basats en color, podem seleccionar l’espai

de color en funció de l’aparença de l’objecte, de manera que es maximitzi la distància (en

coordenades de l’espai de color) entre l’objecte i la resta de punts de la imatge. Per exemple, si

volguéssim seguir la ‘marieta’ (Fig. 3.3a), l’espai de color podria ser seleccionat a priori, com

un simple procés de calibració previ a l’etapa de seguiment. Els punts pertanyents a l’objecte

i fons es proporcionen inicialment a partir d’un procés manual (Fig. 3.3b), i el pla de Fisher

es calcula basant-se en el LDA no-paramètric explicat anteriorment (Fig. 3.3c). La separació

dels punts de l’objecte i del fons projectats en aquest pla, es maximitza (Fig. 3.3d,e). En el cas

que l’objecte a seguir fossin els pètals de la flor, el sistema s’entrenaria d’acord amb les etapes

equivalents indicades en les Figures 3.3f- 3.3j. Observi’s en la Figura 3.4, la diferència entre

els plans de Fisher calculats pels diferents objectius.

3.2.4 Espai de color de Fisher enfront de canvis d’il·luminació

Una propietat desitjable que hauria de satisfer un espai de color, és produir representacions de

l’escena invariants a canvis d’il·luminació, o sigui, quan les condicions de lluminositat canvi-

essin, un espai de color òptim hauria de mantenir les representacions dels objectes constants,

o hauria de permetre aprendre la transformació entre les imatges sota diferents il·luminants,

per poder posteriorment corregir-les. Aquest és precisament l’objecte d’interès dels algoritmes

de constància de color (6; 7; 34). Desafortunadament, com que aquesta tasca és enormement

complicada, les metodologies disponibles solen estar restringides a condicions de laboratori

amb il·luminacions controlades.
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Com a alternativa a la cerca d’una representació del color totalment invariant a diferents

il·luminants, en aquesta tesi proposem adaptar al llarg del temps, tant l’espai de color com les

representacions dels punts de color (això serà tractat amb detall en el Capı́tol 5).

De tota manera, és important observar que l’espai de color de Fisher és invariant a certes

alteracions de les condicions d’il·luminació, com ara escalats i translacions uniformes dels

punts de color de la imatge. Aquesta invariància relaxarà notablement la complexitat del procés

d’adaptació de les distribucions de color. A continuació demostrarem que l’espai de color de

Fisher roman estacionari sota la presència d’aquestes transformacions de la il·luminació.

Sense pèrdua de generalitat, en les següents proves i derivacions utilitzarem la versió

paramètrica del discriminant de Fisher, descrit per la maximització de la funció J(W) =

(WSbWT )(WSwWT )−1 on Sb i Sw estan definides per les Equacions 3.10 i 3.11, respecti-

vament.

Lema 1. El pla de Fisher és invariant a un escalat uniforme de la il·luminació

Demostració: Donats tots els punts de la imatge ci, i = 1, . . . , n representats en l’espai RGB,

un escalat uniforme de la il·luminació es defineix a partir de la transformació:

S: ci → αci (3.16)

on α és el factor d’escalat.

Suposem que es té disponible la classificació dels punts de la imatge en les classes ob-

jecte (O) i fons (B). Sota aquestes circumstàncies, es satisfan les següents igualtats sobre

la mitjana total i les mitjanes de cada classe:

S(c̄ε) = S

(
1
nε

nε∑
i=1

cε,i

)
=

1
nε

nε∑
i=1

αcε,i

= α
1
nε

nε∑
i=1

cε,i = αc̄ε (3.17)

S(c̄) = S

⎛
⎝ ∑

ε={O,B}

nε

n
c̄ε

⎞
⎠ =

∑
ε={O,B}

nε

n
S(c̄ε)

=
∑

ε={O,B}

nε

n
αc̄ε = α

∑
ε={O,B}

nε

n
c̄ε = αc̄ (3.18)
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Conseqüentment, les matrius de dispersió intra i entre classes, corresponents al conjunt

de punts que ha sofert la transformació, es poden reescriure com:

S(Sw) = S

⎛
⎝ ∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(cε,i − c̄ε)(cε,i − c̄ε)T

⎞
⎠

=
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(S(cε,i)− S(c̄ε))(S(cε,i)− S(c̄ε))T

=
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(αcε,i − αc̄ε)(αcε,i − αc̄ε)T

= α2
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(cε,i − c̄ε)(cε,i − c̄ε)T

= α2Sw (3.19)

S(Sb) = S

⎛
⎝ ∑

ε={O,B}
nε(c̄ε − c̄)(c̄ε − c̄)T

⎞
⎠

=
∑

ε={O,B}
nε(S(c̄ε)− S(c̄))(S(c̄ε)− S(c̄))T

=
∑

ε={O,B}
nε(αc̄ε − αc̄)(αc̄ε − αc̄)T

= α2
∑

ε={O,B}
nε(c̄ε − c̄)(c̄ε − c̄)T

= α2Sb (3.20)

Finalment la funció objectiu que s’ha de maximitzar per tal de calcular el pla de Fisher,

és:

S(J(W)) = S

(
WSbWT

WSwWT

)
=

WS(Sb)WT

WS(Sw)WT

=
Wα2SbWT

Wα2SwWT
=

WSbWT

WSwWT
= J(W) (3.21)

Per tant, els criteris utilitzats per calcular el pla de Fisher per dues imatges relacionades

per un escalat lineal, són exactament iguals. Aixı́ doncs, podem concloure que el pla de

Fisher és invariant a un escalat uniforme de la il·luminació. �

Lema 2. El pla de Fisher és invariant a una translació uniforme de la il·luminació.
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Demostració: La demostració d’aquest lema és força similar a la demostració del lema 1. En

aquest cas, donats els punts de la imatge ci, i = 1, . . . , n representats en l’espai RGB, es

defineix una translació uniforme de la il·luminació a partir de la següent transformació:

T: ci → ci + β (3.22)

on β és el factor de translació.

Suposem novament que tenim disponible la classificació dels punts de la imatge en les

classes objecte (O) i fons (B). Subseqüentment, les mitges de cada classe i les mitges

totals per la imatge que ha sofert la translació, poden ser expressades per:

T(c̄ε) = T

(
1
nε

nε∑
i=1

cε,i

)
=

1
nε

nε∑
i=1

cε,i + β

=
nε

nε
β +

1
nε

nε∑
i=1

cε,i = c̄ε + β (3.23)

T(c̄) = T

⎛
⎝ ∑

ε={O,B}

nε

n
c̄ε

⎞
⎠ =

∑
ε={O,B}

nε

n
T(c̄ε)

=
∑

ε={O,B}

nε

n
(c̄ε + β) =

nO + nB

n
β +

∑
ε={O,B}

nε

n
c̄ε =

= c̄ + β (3.24)

D’una manera similar, podem recalcular les equacions per les matrius de dispersió:

T(Sw) = T

⎛
⎝ ∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(cε,i − c̄ε)(cε,i − c̄ε)T

⎞
⎠

=
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(T(cε,i)− T(c̄ε))(T(cε,i)− T(c̄ε))T

=
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(cε,i + β − c̄ε − β)(cε,i + β − c̄ε − β)T

=
∑

ε={O,B}

nε

n

nε∑
i=1

(cε,i − c̄ε)(cε,i − c̄ε)T

= Sw (3.25)
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Figura 3.5: Imatges de mostra d’una seqüència on varia la il·luminació. Tres imatges
diferents d’una seqüència utilitzada per analitzar el comportament de l’espai de color de Fisher
enfront a canvis d’il·luminació. Són imatges corresponents a una escena estàtica (il·luminada
per llum natural), i adquirides en diferents moments del dia.

T(Sb) = T

⎛
⎝ ∑

ε={O,B}
nε(c̄ε − c̄)(c̄ε − c̄)T

⎞
⎠

=
∑

ε={O,B}
nε(T(c̄ε)− T(c̄))(T(c̄ε)− T(c̄))T

=
∑

ε={O,B}
nε(c̄ε + β − c̄− β)(c̄ε + β − c̄− β)T

=
∑

ε={O,B}
nε(c̄ε − c̄)(c̄ε − c̄)T

= Sb (3.26)

Per tant, les matrius de dispersió per les imatges originals i les imatges afectades per

un escalat uniforme de la il·luminació són iguals. Conseqüentment, les funcions ob-

jectiu utilitzades per calcular el pla de Fisher també seran iguals, T(J(W)) = J(W),

el que significa que el pla de Fisher és també invariant a un efecte de translació en la

il·luminació. �

La invariància del pla de Fisher enfront a canvis d’il·luminació es demostra a partir del

següent experiment, on s’ha aplicat l’anàlisi LDA no-paramètric a una seqüència d’imatges

d’una escena estàtica il·luminada per llum natural que canvia suaument. L’escena ha estat

il·luminada durant tot un dia, adquirint una imatge per minut. La Figura 3.5 mostra tres imatges

representatives de la seqüència.

A continuació, diversos objectes han estat seleccionats, i per cadascun d’ells, s’ha calculat

el pla de Fisher al llarg de tota la seqüència. Els resultats mostren que els plans de Fisher
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(a) (b)

Figura 3.6: Espai de color de Fisher enfront de canvis en la il·luminació. (a) Dos objectius
diferents pels que s’ha calculat el pla de Fisher sota diferents condicions d’il·luminació. (b)
Representació dels plans de Fisher a partir dels seus vectors normals. La superfı́cie de l’esfera
representa l’espai total de possibles configuracions d’espais de Fisher. No obstant, les normals
als plans de Fisher calculades per cadascun dels objectes estan distribuı̈des en petites regions
de l’esfera (els plans de Fisher ‘i’ estan associats a l’objecte ‘i’ en la Figura 3.6a). Això prova
que l’espai de color de Fisher presenta certa robustesa enfront a canvis d’il·luminació.

(representats a partir del seu vector normal) formen agrupacions separades per cada objecte

individual, i la variància en cada agrupació és relativament petita; provant que l’espai de color

de Fisher és força invariant a canvis en la il·luminació. En la Figura 3.6b mostrem les distribu-

cions de les normals als plans de Fisher per dos objectes diferents (indicats en la Figura. 3.6a).

L’esfera unitària representa l’espai de totes les possibles configuracions de les normals al pla

de Fisher. Observi’s com per cada objecte, les distribucions de plans de Fisher només ocupen

una petita regió de tot l’espai de configuracions.

Tot i això, quan l’algoritme de seguiment d’objectes s’apliqui a escenes reals, el propi mo-

viment de l’objecte dins l’escenari pot causar que apareguin nous objectes en les imatges. A

més, l’aparença de l’objecte es pot veure afectada per efectes d’il·luminació molt més comple-

xos que els experimentats en l’exemple previ, com ara especularitats o interreflexions, i fins i

tot, l’aparença de l’objecte pot canviar inesperadament. Per totes aquestes raons, en aplicaci-

ons reals la configuració del pla de Fisher pot patir notables modificacions i caldrà ser adaptat.

En el Capı́tol 5, veurem com el pla de Fisher pot ser fàcilment incorporat en un algoritme de

seguiment per tal que sigui re-estimat al llarg del temps.
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(a) (b)

Figura 3.7: Comportament de l’espai de color de Fisher per objectius camuflats. (a) Imatge
de test sintètica: l’objectiu (el cercle del centre) té una aparença similar a la del fons de la
imatge. (b) L’espai de color de Fisher, proporciona un pla de projecció, on la distribució de
color dels punts de l’objectiu (punts vermells) es pot separar de la distribució de color dels
punts del fons (punts blaus).

3.2.5 Fisher versus altres espais de color

Per tal d’acabar aquesta secció dedicada a la selecció de l’espai de color apropiat per tasques

de seguiment, farem una comparació del comportament de l’espai de color de Fisher que hem

proposat, amb altres espais de color utilitzats habitualment. Per tal de fer una comparació

equitativa, només considerarem aquells espais de color definits per dues variables, com ara

la combinació de dues components de l’espai RGB normalitzat (és a saber, rg, rb i gb), la

combinació de dues components de l’espai XYZ normalitzat (xy, xz, i yz), i la combinació de

dues components de l’espai de color HSV.

Arribats a aquest punt, una qüestió natural que podria sorgir és perquè no utilitzem la repre-

sentació completa dels espais de color, o sigui, les tres components dels espais de color RGB,

XYZ o HSV, ja que és sabut de la teoria de reconeixement de patrons, que quan la dimensionali-

tat de les dades es redueix, es pot perdre informació rellevant. Una raó per la qual representem

les dades projectant-les de l’espai de color 3D a l’espai de color 2D, és que aquesta projecció

és similar a un procés de normalització, i tal com s’indica en (36), les tècniques de normalitza-

ció redueixen la dependència que hi ha entre els colors percebuts, i el color o geometria de les

fonts de llum. A més, reduint la dimensió de les dades de color de 3D a 2D, la complexitat de

les operacions posteriors es poden simplificar considerablement: ajustar un model paramètric

a distribucions de color representades en un espai bidimensional és molt més senzill que fer-ho
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Espai de color de Fisher

rg rb gb

xy xz yz

HS HV SV

Figura 3.8: Representació de l’objecte i el fons de la Figura 3.7 en diferents espais de color.
Observi’s que la representació en l’espai de color de Fisher és la que dóna millors separacions
objecte/fons, fent que aquest espai de color sigui idoni per tasques de seguiment.
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en un espai 3D, i les dinàmiques per predir el moviment de les distribucions de color en el pla,

es poden aprendre molt més fàcilment que quan les distribucions de color es mouen lliurement

per l’espai 3D.

Havent fet aquesta aclaració, procedim amb la comparació de diferents espais de color.

Comencem mostrant un simple exemple, on cap dels espais de color, exceptuant l’espai de

color de Fisher, són capaços de separar adequadament l’objecte del fons. La Figura 3.7a mostra

la imatge de test utilitzada, on el cercle central és l’objectiu i la resta de la imatge representa el

fons. Observi’s que l’aparença d’ambdues classes és molt similar. En aquestes circumstàncies

on l’objectiu està fins a cert punt camuflat amb el fons de la imatge, l’espai de color de Fisher es

comporta notablement millor que la resta d’espais de color. La Figura 3.7b mostra la distribució

de tots els punts de la imatge, en l’espai de color RGB. Els punts blaus corresponen als pı́xels

del fons de la imatge i els punts vermells són els pı́xels de l’objecte. Es pot comprovar que les

dues classes estan ı́ntimament pròximes. Tot i això, la projecció dels punts de color en el pla

de Fisher no produeix superposició entre les classes objecte i fons. En canvi, quan representem

els punts utilitzant els altres espais de color, les dues classes estan en gran part superposades,

el que causarà dificultats en futures tasques de seguiment. En la Figura 3.8, es mostren les

representacions de les classes objecte i fons per cadascun dels espais de color considerats en la

comparació.

Una comparació més precisa es pot obtenir calculant la distància entre la representació de

l’objecte i del fons per cadascun dels espais de color. Per tal d’eliminar un possible efecte de

l’escala en el càlcul de la distància, les dades representades per cada particular espai de color

es normalitzen. Aleshores, donat el conjunt de punts YO = {yO,1, . . . ,yO,nO
} pertanyents

a l’objecte, i el conjunt de punts YB = {yB,1, . . . ,yB,nB
} pertanyents al fons, la mesura de

distància entre ambdós conjunts es calcula a partir de la següent mètrica:

dist(YO,YB) =

1
nO

nO∑
i=1

1
k

k∑
j=1

‖yO,i −NN
j
B(yO,i)‖2

|det(Sw)| (3.27)

on NN
j
B(yO,i) és el j-èssim veı́ del conjunt YB més pròxim a un punt yO,i, ‖ · ‖ és la norma

Euclidiana, i | · | és la funció de valor absolut. Sw és la matriu de dispersió intra classe

definida prèviament (Equació 3.10). Observi’s que amb aquesta mètrica definim la distància

entre els conjunts objecte i fons en els mateixos termes que s’ha fet amb la funció de Fisher

(Equació 3.9). O sigui, la mètrica es calcula considerant la distància de cada punt yO,i, i =
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Imatge de Test 1 Objectiu 1-1 Objectiu 1-2 Objectiu 1-3

Imatge de test 2 Objectiu 2-1

Imatge de test 3 Objectiu 3-1

Imatge de test 4 Objectiu 4-1

Figura 3.9: Imatges de test utilitzades per comparar el comportament dels diferents espais
de color. En cada fila, es mostra la imatge de test i diversos objectius pels quals s’evaluen els
espais de color.

1, . . . , nO de l’objecte, respecte als seus k-veı̈ns més pròxims del conjunt de punts YB del

fons. Donat que també busquem un espai de color que minimitzi la variància de cada classe, la

mesura de distància es divideix pel determinant de la matriu de dispersió intra classe Sw.

D’acord amb aquesta definició de mètrica, hem calculat la distància entre l’objecte i fons

per les imatges de test i els corresponents objectius mostrats en la Figura 3.9. Els resultats de

distància per cadascun dels experiments estan detallats en la Taula 3.1. Es pot observar que
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en la majoria dels experiments, l’espai de color de Fisher proposat en aquesta tesi, ès el que

permet obtenir una representació de l’objecte i del fons, amb una màxima separació.

Objecte 1-1 Objecte 1-2 Objecte 1-3 Objecte 2-1 Objecte 3-1 Objecte 4-1

Fisher 429.1 2445.5 202.1 133.8 9.9 74.2
rg 464.3 214.8 8.2 63.9 2.7 4.8
rb 115.5 219.1 4.0 61.6 1.8 4.9
gb 117.5 183.7 4.5 64.5 2.9 4.8
xy 141.3 275.0 2.8 54.3 1.7 4.5
xz 115.1 303.7 3.5 70.9 1.9 6.8
yz 87.7 274.1 4.7 88.0 4.2 7.9
HS 5.8 5.6 147.7 4.5 3.1 5.1
HV 5.4 1.3 156.1 0.3 5.1 16.4
SV 1.0 16.2 110.3 1.4 5.1 32.8

Taula 3.1: Distàncies objecte/fons en diversos espais de color. Cada columna representa
un experiment diferent, on la distància entre l’objecte i es fons s’avalua d’acord amb l’Equa-
ció 3.27. La llegenda per cada columna indica l’objecte corresponent en la Figura 3.9, i les files
consideren diferents espais de color. Es pot comprovar que l’espai de color de Fisher proposat
en aquesta tesi dóna els millors resultats (màxima distància objecte/fons) en la majoria dels
experiments.

3.3 Representació de la distribució de color

Una vegada calculat l’espai de color, el següent pas consisteix en seleccionar el model per re-

presentar la distribució de color de l’objecte i del fons, que resulta de la projecció dels punts

RGB sobre el pla de Fisher. Una possible opció consisteix en representar el color de l’ob-

jecte a partir d’histogrames no-paramètrics. Aquesta tècnica ha estat utilitzada d’una manera

habitual per en la comunitat de visió per computador, especialment per tasques de localitza-

ció i seguiment (13; 56; 91; 100; 119; 123; 145). Però malgrat que els histogrames de color

han demostrat ser una eina útil i fàcil d’implementar per aproximar distribucions de color mo-

nocromàtiques, quan l’objecte que s’ha de modelitzar conté regions amb diferents colors, el

nombre de pı́xels representant cada color por arribar a ser relativament petit, i la representació

utilitzant histogrames podria no ser suficient.

En aquestes circumstàncies, l’aproximació de les distribucions de color utilitzant un model

de Suma de Gaussianes (MoG), resulta en una aproximació més efectiva (54; 109; 144). Amb

aquest model, la probabilitat condicional que un pı́xel f ∈ R2×1 (representat en l’espai de
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color de Fisher) pertanyi a un objecte O amb múltiples colors, s’expressa com una suma demO

components Gaussianes:

p(f |O) =
mO∑
j=1

p(f |O, j)P (O, j) (3.28)

on P (O, j) correspon a la probabilitat a priori que el pı́xel f fos generat per la j-èssima compo-

nent Gaussiana de la distribució de color de l’objecte, i on
∑mO

j=1 P (O, j) = 1. Cadascuna de

les components és una distribució Gaussiana en l’espai de color de Fisher, amb mitjana µO,j i

matriu de covariància ΣO,j , o sigui,

p(f |O, j) =
1√

det(2πΣO,j)
exp

[
−1

2
(f − µO,j)

TΣ−1
O,j(f − µO,j)

]
(3.29)

D’una manera similar, la distribució de color dels punts del fons de la imatge es poden

representar per una suma de mB components Gaussianes.

3.3.1 Segmentació de l’objecte utilitzant color

Per tal de seguir i segmentar l’objecte del fons de la imatge, caldrà calcular la probabilitat a

posteriori que cada pı́xel f de la imatge pertanyi a l’objecte O. Donades les estimacions de

densitat tant per l’objecte O com el fons B, aquesta probabilitat a posteriori ve donada per la

regla de Bayes:

p(O|f) =
p(f |O)P (O)

p(f |O)P (O) + p(f |B)P (B)
(3.30)

on P (O) i P (B) són les probabilitats a priori de les classes objecte i fons, respectivament.

La Figura 3.10b mostra un exemple de com un model de Suma de Gaussianes és ajustat a

les distribucions de color de l’objecte i del fons (en l’espai de color de Fisher), per la imatge

de la Figura 3.10a, on la ‘marieta’ és seleccionada com a objectiu. En aquest exemple en par-

ticular, la distribució de color de l’objecte s’aproxima amb 5 components Gaussianes, mentre

que la distribució del fons s’aproxima amb 4 components. La selecció del nombre òptim de

components que millor aproxima les dades no és una tasca trivial, i serà discutida amb detall

en el següent subapartat.

Una vegada els models de Sumes de Gaussianes s’han ajustat a les dades, el mapa a poste-

riori associat a la classe ‘objecte’ es pot determinar, calculant primer les densitats condicionals

a priori p(f |O) i p(f |B). A continuació, utilitzant la regla de Bayes, aquestes densitats perme-

ten obtenir el mapa de probabilitats a posteriori p(O|f) (Figura 3.10, fila inferior). En aquesta

imatge, els punts més clars corresponen als pı́xels que tenen més probabilitat de pertànyer a

l’objecte.
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(a) (b)

p(f |O) p(f |B) p(O|f)

Figura 3.10: Parametrització de les distribucions de color de l’objecte i del fons. Fila supe-
rior: (a) Imatge original, indicant l’objectiu (marieta). (b) Distribucions de color de l’objecte i
del fons, i els corresponents models de Sumes de Gaussianes que millor els aproximen, en l’es-
pai de color de Fisher. Fila inferior: Mapes de probabilitat que intervenen en el còmput de la
distribució de probabilitat a posteriori de l’objecte. p(f |O) i p(f |B) són les probabilitats condi-
cionals a priori de l’objecte i fons, respectivament. Segons la regla de Bayes, aquestes densitats
condicionals permeten calcular el mapa de probabilitats a posteriori per la classe ‘objecte’. Els
punts més clars corresponen a pı́xels amb major probabilitat.

3.3.2 Estimació dels paràmetres

El càlcul de l’Equació 3.28 requereix estimar un conjunt de paràmetres del model de Suma

de Gaussianes, tant per les distribucions de l’objecte com del fons (necessaris per determinar

p(f |O) i p(f |B)). A més, també cal aproximar les probabilitats a priori p(O) i p(B), les quals es

solen inicialitzar segons els ratis d’àrea que s’espera que les classes objecte i fons tinguin en la

imatge. Per tal d’estimar els paràmetres de distribucions Gaussianes, l’algoritme Expectation-

Maximization (EM) (15; 29) és l’eina que normalment s’utilitza en la literatura de visió per

computador (veure, per exemple (54; 109; 144)). Tot seguit, donem unes breus pinzellades

dels principals passos de l’algoritme EM.

Sigui F = [f1, . . . , fn] un conjunt de punts d-dimensionals. L’objectiu de l’algoritme EM
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és determinar els paràmetres d’un model de Suma de Gaussianes que ajusti les dades. Aquests

paràmetres són les probabilitats a priori P (j), el conjunt de mitjanes µj i les matrius de cova-

riància Σj , per j = 1, . . . ,m, on m és el nombre de components Gaussianes, que necessita ser

especificat a priori. L’algoritme EM es basa en una etapa d’inicialització seguida d’un procés

iteratiu entre unes etapes de càlcul d’esperança (expectation) i maximització (maximization):

Inicialització dels paràmetres: La posició de les mitjanes µj , el valor de les matrius de co-

variància Σj i els priors P (j) s’han d’inicialitzar. Bishop (15) suggereix una estratègia

d’inicialització on els centres µj es situen prenent un conjunt aleatori de les dades. Les

Σj s’inicialitzen a unes matrius σjI, on I és la matriu identitat i σj és la distància entre

µj i el centre més pròxim. Finalment, tots els priors P (j) s’inicialitzen a 1/m.

Càlcul de l’esperança: L’etapa expectation consisteix en avaluar les probabilitats a posteri-

ori p(j|fi) per cada component Gaussiana del model. p(j|fi) representa la probabilitat

que cada element fi fos generat per la j-èssima component Gaussiana. Es pot calcular

utilitzant la regla de Bayes, segons:

p(j|fi) =
p(fi|j)P (j)

p(fi)
=

p(fi|j)P (j)∑m
j=1 p(fi|j)P (j)

(3.31)

A la suma de totes aquestes probabilitats, l’anomenarem pes de la j-èssima component:

wj =
n∑

i=1

p(j|fi) (3.32)

Maximització: En aquesta etapa, les components de la Suma de Gaussianes s’actualitzen d’a-

cord amb les expressions:

P (j)new =
wj

n
(3.33)

µnew
j =

1
wj

n∑
i=1

fi p (j|fi) (3.34)

Σnew
j =

1
wj

n∑
i=1

(
fi − µnew

j

) (
fi − µnew

j

)T
p (j|fi) (3.35)

Les etapes expectation i maximization s’iteren fins a la convergència.

No obstant, tal com és observat per Figueiredo i Jain (35), la formulació estàndard de

l’algoritme EM té diversos inconvenients, com una alta sensibilitat a l’etapa d’inicialització

dels paràmetres, i que el nombre de components Gaussianes necessita ser especificat a priori i

no es selecciona automàticament.
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En aquesta tesi, estimarem els paràmetres de la Suma de Gaussianes, basant-nos en la

tècnica proposada en (35), que és bàsicament una variant de l’algoritme EM, amb algunes

modificacions que permeten superar les limitacions de l’algoritme EM estàndard. El mètode

comença considerant un nombre elevat de components Gaussianes, i successivament aniqui-

la aquelles components per les que el pes definit en l’Equació 3.32 és relativament petit.

Començant amb un alt nombre de components Gaussianes, molt major que el nombre òptim,

es redueix la dependència de l’algoritme a la selecció inicial de paràmetres. El problema en la

inicialització de paràmetres succeeix quan hi ha moltes components en una regió de l’espai, i

molt poques en una altra. Com és comentat en (35), en aquestes circumstàncies l’algoritme EM

no és capaç de desplaçar components al llarg de les regions de baixa probabilitat, donant solu-

cions en màxim locals. En canvi, començant amb un nombre elevat de components i eliminant

aquelles que no són necessàries, s’evita el problema. Les etapes expectation, maximization i

aniquilació s’iteren fins a la convergència d’una funció de cost, basada en el criteri de Longitud

Mı́nima de Missatge (133).

Cal destacar que utilitzant aquesta tècnica, tant el problema de la selecció del nombre òptim

de components com el problema de la dependència de l’etapa d’inicialització es solucionen

simultàniament. La Figura 3.11 mostra un exemple del procés d’ajust, per la distribució de

color de la ‘marieta’ mostrada en la Figura 3.10a. El procés s’inicialitza considerant un alt

nombre de components (m = 10), de manera que es garanteixi que totes les regions de l’espai

contenint dades siguin cobertes per alguna Gaussiana. A continuació, les etapes expectation i

maximization s’iteren buscant el mı́nim de la funció de cost basada en la Longitud del Missatge

(el valor de la funció de cost s’indica sota cada dibuix). Durant el procés d’ajust, aquelles

components Gaussianes que no són suportades per les dades són eliminades. Observi’s que

eliminant algunes components, la funció de cost es minimitza, assolint el valor mı́nim enm = 5

components, que és la configuració utilitzada per aproximar la distribució de color.

44
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m=10, Long.Miss.=−1.3071 m=9, Long.Miss.=−1.3074 m=8, Long.Miss.=−1.3066

m=7, Long.Miss.=−1.3060 m=6, Long.Miss.=−1.3046 m=5, Long.Miss.=−1.3165

m=4, Long.Miss.=−1.3098 m=3, Long.Miss.=−1.2961 m=2, Long.Miss.=−1.2551

m=1, Long.Miss.=−1.2009

Figura 3.11: Ajustant un model de Suma de Gaussianes. Selecció automàtica del model
per la distribució de color de la ‘marieta’ (Fig. 3.10a) utilitzant el mètode proposat en (35).
Inicialment es selecciona un alt nombre de components (m = 10), però el procés elimina les
components Gaussianes no suportades per les dades. A la part inferior de cada dibuix s’indica
el valor de la funció de cost (Longitud del Missatge×1.0e−4). La configuració que minimitza
la funció de cost, i per tant millor aproxima les dades, correspon a m = 5.
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3.4 Representació del contorn

Com que la segmentació basada en color no dóna una informació detallada sobre la localit-

zació de l’objecte (sobretot les zones de transició objecte/fons, queden poc clares), en la tesi

inclourem el contorn com a caracterı́stica per representar l’objecte. La utilització de propie-

tats geomètriques, tot i que són més sensibles al soroll que les propietats basades en aparença,

permeten inferir la posició de l’objecte amb una major precisió.

El contorn de l’objecte es modelitza a partir d’una corba, que es discretitza i representa a

partir d’un conjunt de nc punts en la imatge:

R =
[
(u1, v1)T , . . . , (unc , vnc)

T
]T

(3.36)

on (ui, vi) són les coordenades 2D en la imatge, de l’i-èssim punt de la corba.

3.4.1 Ajust de la corba al contorn de l’objecte

Per tal d’ajustar la corba descrivint el contorn, a la frontera de l’objecte/fons, fins i tot quan

l’objecte pateix deformacions no rı́gides, farem ús de la formulació de models deformables (o

snakes) (59).

Un snake és una corba r(s) = [u(s), v(s)], s ∈ [0, 1], que es mou per la imatge. En la

formulació tradicional dels snakes, el problema d’ajustar la corba al contorn de l’objecte es pot

veure com una equació d’equilibri de forces:

Fint(r(s)) + Fext(r(s)) = 0 (3.37)

on Fint(r(s)) = α∂2r(s)
∂s2 + β ∂4r(s)

∂s4 són les forces internes que controlen la flexió i l’estirament

de la corba (α i β són els paràmetres d’elasticitat i rigidesa, respectivament). Fext(r(s)) són

les forces externes que apreten la corba cap a les vores detectades en la imatge. En la literatura,

existeixen diverses definicions per aquesta funció de forces externes. Per exemple, donada

una imatge en nivells de gris I(u, v), una tı́pica força externa utilitzada per apretar el contorn

deformable cap a les vores (o lı́nies) de la imatge és la Laplaciana de la imatge, o sigui, Fext =

|∇2I(u, v)|, on ∇2 és l’operador de la Laplaciana. En particular, en aquesta tesi utilitzarem

com a força externa el Flux de Vector Gradient (GVF) proposat en (143), ja que demostra

rangs de captura majors i millors comportaments de convergència en les concavitats que altres

mètodes. Aquesta força externa, es calcula com una difusió de vectors gradient en un mapa
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(a) (b) (c)

Figura 3.12: Ajust d’una corba deformable al contorn de l’objecte. (a) Imatge original i
configuració inicial del contorn. (b) Procés d’ajust. Cal observar que utilitzant la força externa
definida pel Flux de Vector Gradient (143), l’snake pot ajustar-se a zones on el contorn presenta
concavitats. (c) Configuració final de l’snake.

binari de les vores de la imatge. En concret, calcularem aquest mapa de vores, utilitzant el

detector de Canny (21).

L’Equació 3.37 es pot resoldre escrivint l’snake com a funció tant de l’espai com del temps,

o sigui, r(s)→ r(s, t) (ho denotarem per rt) i iterant la següent expressió:

rt − rt−1

�t = α
∂2rt−1

∂s2
+ β

∂4rt−1

∂s4
+ Fext(rt−1) (3.38)

on�t és l’increment de temps utilitzat en cada iteració. Quan la solució s’estabilitza (rt−1 =

rt), l’Equació 3.37 es satisfà.

Per tal de realitzar la implementació numèrica, les derivades s’aproximen per diferències

finites, i la corba r(s, t) es discretitza en nc punts. Aixı́ el mètode anterior de descens de

gradient es pot reescriure com:

Rt = (I−�tQ)−1(Rt−1 +�tFext(Rt−1)) (3.39)

on R és la matriu definida en l’Equació 3.36 contenint les coordenades dels nc punts del con-

torn, Q es una matriu pentadiagonal, de dimensió nc × nc que inclou els paràmetres α i β, i I

és la matriu identitat nc×nc. Iterant l’Equació Eq. 3.39 l’snake s’ajusta localment als contorns

definits en la imatge, només governat per les forces internes i externes.

La Figura 3.12 mostra el procés d’ajust d’una corba deformable al contorn de l’objecte.

Aquest exemple en particular mostra l’habilitat del GVG snake, a moure’s dins les concavitats

del contorn.

47



3.4. REPRESENTACIÓ DEL CONTORN

Configuració inicial Snake no restringit Snake amb restricció afı́

Figura 3.13: Ajust d’una corba deformable al contorn d’un objecte en imatges amb soroll.
(a) Configuració inicial del contorn en una imatge amb un alt nivell de soroll. La closca del
cargol és l’objectiu que es pretén seguir. (b) La presència de soroll, genera falsos contorns
que distreuen l’snake de convergir al vertader contorn de l’objecte. (c) Si l’snake és obligat a
evolucionar segons una restricció afı́, es pot mantenir la silueta correcta de l’objectiu, encara
que això no garanteix la convergència al contorn real de l’objecte.

3.4.2 Robustesa al soroll

Una de les limitacions dels algoritmes de seguiment basats en el contorn, és que son propensos

a ser sensibles a falsos contorns detectats en la imatge, causats per fons d’imatge amb soroll.

Aquests falsos contorns, podrien ‘distreure’ l’snake durant el procés d’ajust, a menys que l’s-

nake s’inicialitzés molt a prop del contorn real. L’exemple de la Figura 3.12 no tenia aquest

problema, ja que la imatge tenia un fons blanc. No obstant, en l’exemple de la Figura 3.13,

quan s’intenta ajustar el contorn deformable a la closca del cargol, el soroll del fons de la imat-

ge causa confusió a l’snake, fent-lo convergir a un fals contorn. Observi’s que inclús en el

cas que l’snake s’inicialitzi molt a prop del contorn real (Figura 3.13a), l’algoritme falla quan

intenta ajustar el contorn de la closca (Figura 3.13b).

Per tal de reduir la influència d’aquests elements de distracció, es poden imposar algunes

restriccions al moviment de l’snake. Per exemple, es podria introduir una restricció afı́ al

moviment de l’snake, considerant les equacions que detallem tot seguit:

Rt
H = (I−�tQ)−1(Rt−1

H +�tFext(Rt−1
H )) (3.40)

Rt
H = Rt−1

H H (3.41)

where H =

⎡
⎣ a11 a12 t1
a21 a22 t2
0 0 1

⎤
⎦

48
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Cal observar que l’Equació 3.40 és gairebé la mateixa que l’Equació 3.39. La diferència rau

en que la matriu RH conté les coordenades homogènies dels nc punts de la corba, o sigui,

RH =
[
(u1, v1, 1)T , . . . , (unc , vnc , 1)T

]T
. Combinant les Equacions 3.40 i 3.41, obtenim el

següent procediment iteratiu per la deformació d’un snake afı́:

Donat el contorn Rt−1
H en l’instant de temps t−1, la matriu de paràmetres Q i l’in-

crement de temps�t, la configuració del contorn s’actualitza segons els següents

passos:

1. Estimar la matriu afı́ H = (JTJ)−1(Rt−1
H + Fext(Rt−1

H ))

on J = Rt−1
H −�tQRt−1

H .

2. Normalitzar H respecte a la component H(3, 3).

Imposar H(3, 1) = H(3, 2) = 0 .

3. Actualitzar els punts del contorn, això és, Rt
H = Rt−1

H H .

Els passos 1-3 s’iteren fins a la convergència de Rt
H i Rt−1

H .

Aquest tipus de restriccions milloren l’ajust del contorn en presència de soroll. Tot i això,

encara no són suficient per obtenir un seguiment robust si el nivell de soroll del fons de l’escena

és relativament elevat. Per exemple, en la Figura 3.13 vista anteriorment, podem observar que

tot i que la restricció afı́ permet mantenir la silueta correcta de l’objecte, la corba encara no

convergeix al vertader contorn de l’objecte.

Tal com es comentarà en els pròxims capı́tols, la integració d’altres caracterı́stiques, com

ara el color, es poden utilitzar per eliminar la majoria dels falsos contorns, garantint l’ajust de

l’snake al contorn real de l’objecte.

3.5 Regió rectangular al voltant de l’objecte

La darrera caracterı́stica que es considerarà fa referència a un mòdul que calcula una estimació

molt aproximada de la posició de l’objecte, i que serà utilitzada com a inicialització per altres

caracterı́stiques. Concretament, per tal d’ajustar l’espai de color introduı̈t prèviament, caldrà

una aproximació de la regió de la imatge on s’espera que sigui l’objecte. No cal estimar aquesta

regió amb precisió, i simplement la representarem com una caixa rectangular al voltant de

l’objecte, amb tamany suficientment gran per assegurar que el contingui.
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Una particularitat d’aquesta caracterı́stica, és que serà estimada utilitzant el filtre de Kal-

man enlloc d’utilitzar els filtres de partı́cules, com en la resta de caracterı́stiques. A més, el

terme de correcció del filtre de Kalman tindrà poca importància, essent la predicció el terme

més rellevant en l’estimació. En els següents capı́tols, estendrem aquestes idees.

3.6 Colofó

La selecció de les caracterı́stiques apropiades per representar l’objecte és un punt inicial de

vital importància per qualsevol aplicació de visió per computador, i en especial per tasques de

seguiment. Aquestes propietats, han de permetre caracteritzar l’objectiu, i discriminar-lo de la

resta d’objectes de la imatge.

En aquest capı́tol hem descrit les caracterı́stiques individuals que s’utilitzaran per represen-

tar l’objecte. Fins aquest moment, no hem considerat la relació entre diferents propietats; això

serà considerat en el Capı́tol 5, quan es descrigui l’esquema d’integració.

En particular, hem descrit l’objecte a partir de propietats d’aparença i geomètriques. Cal

considerar especialment la definició d’un espai de color dependent de l’aparença de l’objecte.

Aquest espai de color, que anomenem espai de color de Fisher, té la capacitat de maximitzar

la distància entre la representació dels punts de color de l’objecte i els punts de color del

fons. Aquesta capacitat és realment important a l’hora de dissenyar sistemes de seguiment

d’objectes. Com més separades estiguin les representacions de l’objecte i del fons, més fàcil

en serà la segmentació, i per tant, el procés de seguiment.

Hem descrit la parametrització de les distribucions de color a partir de models de Sumes de

Gaussianes, inicialitzant-ne els seus paràmetres utilitzant una variant de l’algoritme Expectati-

on Maximization.

Per tal d’obtenir una informació precisa sobre la posició de l’objecte, també hem considerat

propietats geomètriques. Una estimació precisa de la posició es pot obtenir considerant el

contorn, descrit a partir d’un conjunt de punts que discretitzen una corba deformable (o snake).

A més, per inicialitzar la caracterı́stica de l’espai de color de Fisher, s’utilitzarà una estimació

aproximada de la posició de l’objecte, donada per una regió rectangular.
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Capı́tol 4

Estat de l’art dels mètodes
d’integració de caracterı́stiques per a
tasques de seguiment

El seguiment d’objectes i la segmentació objecte/fons en seqüències d’imatges es una àrea d’e-

norme interès en el camp de la visió per computador, oferint un ample ventall d’aplicacions,

que van des de la compressió de vı́deo, fins a la navegació autònoma de robots mòbils. S’ha ob-

servat que l’ús simultani de vàries caracterı́stiques redundants i complementàries per descriure

l’objectiu, incrementa notablement la robustesa del sistema en un entorn no estacionari, amb

canvis abruptes d’il·luminació, fons confusos i dinàmiques no lineals del moviment/deformació

de l’objecte. Tot i que existeixen diversos treballs recopilant l’estat de l’art pel cas general de

fusió de sensors, aquest tipus de revisió no existeix pel cas especı́fic de fusionar diferents tipus

de ’modalitats visuals’ en imatges, tal com el color, el contorn o el moviment.

En aquest capı́tol, farem una revisió de l’estat de l’art sobre tècniques d’integració de ca-

racterı́stiques per a tasques de seguiment d’objectes i segmentació objecte/fons. S’han revisat,

classificat i analitzat els treballs més rellevants en la darrera dècada, discutint la seva relació

amb el marc presentat en aquesta tesi, que serà analitzat en detall en el Capı́tol 5.

4.1 Introducció

El seguiment visual automàtic i la segmentació objecte/fons en seqüències de vı́deo són tas-

ques inicials importants per a un gran nombre d’aplicacions en visió per computador, tal com el

reconeixement d’objectes, automatismes basats en visió per tasques industrials, navegació au-

tomàtica de robots mòbils, edició i sumarització automàtica de vı́deos, o codificació de vı́deos,
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on per exemple codecs basats en MPEG-4 requereixen que diferents objectes de la seqüència

siguin representats separadament.

S’ha observat que l’ús simultani de caracterı́stiques complementàries i redundants per re-

presentar l’objecte (color, forma, geometria, moviment, etc.), pot millorar significativament els

resultats de la segmentació objecte/fons. Per exemple, la utilització de la distribució de color de

l’objecte, pot incrementar la robustesa d’un seguiment basat en el contorn en un entorn confús

i amb una gran quantitat de soroll. D’altra banda, la integració d’ambdues propietats, forma i

color, pot permetre fer un millor seguiment en presència de regions en la imatge amb un color

similar al de l’objectiu.

En la darrera dècada, la quantitat d’articles que utilitzen múltiples caracterı́stiques visuals

d’objectes pel disseny d’aplicacions en visió per computador ha augmentat significativament.

No obstant, no existeix un treball recopilatori que doni una visió general dels articles indi-

viduals i els estructuri en grups depenent de caracterı́stiques similars. Taxonomies i revisions

d’aquest tipus només estan disponibles pel cas general de fusió de múltiples sensors (9; 62; 74),

i per tant que consideren la fusió de diferents tipus d’informació (per exemple integració de la

percepció visual i tàctil per identificar i localitzar objectes d’interès d’entre un grup d’objec-

tes coneguts, tal com es descriu en (44)). Conseqüentment, pensem que una recopilació de

l’estat de l’art, que tracti única i exclusivament la integració de mòduls visuals per a tasques

de segmentació objecte/fons (i seguiment) és de gran interès per a la comunitat de visió per

computador. Aquest, doncs, és l’objectiu principal d’aquest capı́tol, proposar una taxonomia i

revisar l’estat de l’art d’aquestes tècniques i relacionar-les amb el marc d’integració de carac-

terı́stiques que es presenta en aquesta dissertació, i que serà descrit detalladament en el següent

capı́tol.

Per tal de discriminar l’objecte d’interès del fons de l’escena, l’objectiu pot ser caracteritzat

a partir d’un conjunt de propietats o trets visuals identificatius. Normalment les propietats que

més s’utilitzen en la literatura són: moviment, color, contrast, textura, aparença i forma (el con-

torn si treballem amb informació 2D, o la superfı́cie de l’objecte si treballem amb informació

3D). El propòsit de les tècniques de fusió és combinar adequadament la informació de cadas-

cuna d’aquestes caracterı́stiques per tal d’inferir, en imatges consecutives, aquelles regions que

tenen una alta probabilitat de pertànyer a l’objecte.

Algunes de les propietats que son desitjables en un esquema de fusió ( i que es tindran

en compte més endavant en el capı́tol quan analitzem diferents algoritmes de fusió) són les

següents:
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• Robustesa: Per tal de dissenyar un sistema robust en entorns ‘complicats’, on per exem-

ple els fons de l’escena siguin ambigus i altament sorollosos, la il·luminació sigui can-

viant, o l’objecte es mogui segons dinàmiques no lineals, l’esquema de fusió necessita

explotar i beneficiar-se de totes les caracterı́stiques.

• Adaptabilitat: Algunes de les caracterı́stiques de l’objecte que poden ser considerades

fiables, poden deixar de ser-ho sota certes circumstàncies. En aquestes situacions, és

necessari un esquema de fusió que permeti l’adaptació automàtica de les caracterı́stiques.

L’adaptabilitat és una propietat fonamental per obtenir un sistema robust.

• Modularitat/Complexitat/Escalabilitat: Per tal que la complexitat del sistema no incre-

menti significativament quan integrem caracterı́stiques addicionals de l’objecte, és in-

teressant representar cada propietat com un mòdul separat amb la senyal d’entrada i

de sortida clarament definides. Això permet escalar el sistema i integrar noves carac-

terı́stiques amb un esforç i cost reduı̈t.

• Consistència temporal: Com que ens interessa treballar amb seqüències de vı́deo, també

serà necessari que la metodologia de fusió imposi certes restriccions de consistència

temporal en els resultats de segmentació d’imatges consecutives.

• Mòdul de predicció: En cas que l’objecte seguit no pugui ser distingit del fons de la

imatge (en termes de les seves representacions) caldrà que l’esquema de fusió inclogui

un mòdul de predicció per tal de determinar la segmentació de l’objecte almenys per un

curt perı́ode de temps.

Després d’aquesta breu introducció, la resta del capı́tol està organitzat de la següent mane-

ra: L’Apartat 4.2 descriu la taxonomia que proposem per classificar les tècniques d’integració

de múltiples caracterı́stiques aplicades a tasques de seguiment. L’Apartat 4.3 revisa l’estat de

l’art de les tècniques de fusió i les classifica d’acord amb la taxonomia proposada. En l’Apar-

tat 4.4 realitzem un anàlisi dels treballs existents i els comparem segons diferents factors de

qualitat, i finalment, l’Apartat 4.5 sumaritza aquest capı́tol, i estableix les bases que s’utilit-

zaran per descriure la metodologia d’integració de caracterı́stiques proposada en aquesta tesi,

que serà tractada en el pròxim capı́tol.
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(a) (b)

Figura 4.1: Categorització dels algoritmes de fusió en les classes (a) ‘feblement acoblades’
i (b) ‘fortament acoblades’.

4.2 Classificació de les tècniques de fusió de caracterı́stiques

En aquesta secció proposem una classificació general de les tècniques per integrar múltiples

mòduls visuals en tasques de seguiment visual.

Si considerem el flux de la informació en l’esquema de fusió, podem classificar les tècniques

de fusió tal com feren Clark i Yuille en (23). Cal tenir en compte, però, que l’esquema de clas-

sificació proposat per Clark i Yuille, es refereix al cas general de tècniques d’integració de

múltiples sensors. En aquest capı́tol, utilitzarem la mateixa classificació però pel cas especı́fic

d’integració de múltiples caracterı́stiques, per tasques de seguiment visual. Subseqüentment,

proposarem també una classificació secundària i subdividirem cadascun dels grups en classes

més petites. En (23) es consideren dues classes principals en mètodes de fusió, les que ano-

menem feblement acoblades i les anomenades fortament acoblades. Dins del primer grup, es

consideren aquells algoritmes tals que els seus resultats es combinen independentment un de

l’altre, o sigui, les operacions de cada algoritme no estan afectades pel procés de fusió (veure

Fig. 4.1a). En canvi, en els mètodes fortament acoblats, els resultats dels diferents mòduls ja

no són independents, de manera que les operacions d’un algoritme estan afectades directament

pels resultats d’altres mòduls (veure Fig. 4.1b).

Els algoritmes fortament acoblats permeten representar dependències entre caracterı́stiques,

donant estimacions millorades per cadascuna d’elles (suposem que cada algoritme estima l’es-

tat d’una propietat diferent). Per exemple, un mètode habitual per avaluar la qualitat d’una

hipòtesi de contorn realitzada per un algoritme basat en contorns, és basant-se en el nombre de

pı́xels dins el contorn amb el color de l’objecte. Això significa que el contorn, en aquest cas,
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no és independent del color, i aquesta dependència pot ser representada pels algoritmes forta-

ment acoblats. No obstant, aquests mètodes solen ser sensibles a errors en mòduls especı́fics,

de manera que una estimació invàlida per un dels mòduls es pot propagar a través de l’esque-

ma de fusió. A més, aquest tipus d’esquemes solen requerir del coneixement a priori de les

interdependències entre caracterı́stiques, que no és una tasca trivial.

D’altra banda, els algoritmes feblement acoblats permeten dissenyar esquemes de fusió

directes i ràpids, i l’efecte d’una mala estimació en un dels mòduls, no es propaga al llarg del

sistema. Tanmateix, aquesta metodologia de fusió no és capaç de fer front a sistemes complexos

amb les caracterı́stiques altament acoblades.

Addicionalment, creiem interessant proposar una subdivisió secundària dels mètodes de

fusió, basant-se en la metodologia intrı́nseca que utilitzen quan integren els diferents mòduls.

Si la primera classificació estava basada en el flux de la informació entre els algoritmes, aques-

ta classificació secundària té a veure amb les matemàtiques involucrades quan es processa

la informació. Des d’aquest punt de vista, i considerant l’estudi realitzat en treballs anteri-

ors (1; 17; 72; 74), els mètodes feblement acoblats s’han subdividit en tècniques de mitjana

ponderada, votació, teoria Bayesiana i Fuzzy. D’altra banda, els algoritmes fortament acoblats,

s’han subdividit en mètodes: heurı́stics recurrents, basats en optimització i Bayesians.

Tot seguit, descriurem breument i unificarem la notació de cadascun d’aquests mètodes,

considerant que volem detectar un objecte O en la imatge, avaluant n caracterı́stiques descrites

per x1, . . . ,xn (representant per exemple color, contorn, textura, moviment, etc.):

• Algoritmes feblement acoblats

– Mitjana ponderada: La manera més simple de fusió de dades és considerar la

mitjana de les estimacions de cada mòdul. Si p(O|xi) representa la probabilitat

a posteriori de pertinença a l’objecte donada per la caracterı́stica xi, totes elles

es combinen per obtenir el valor total de pertinença a l’objecte utilitzant sumes

ponderades de les seves respectives respostes:

Pertinença(x1, . . . ,xn,O) =
n∑

i=1

ωip(O|xi) (4.1)

– Votació: En el cas general de fusió de n caracterı́stiques (x1, . . . ,xn) utilitzant un

esquema de votació, l’estimació feta per cada mòdul (per exemple la probabilitat a

posteriori p(O|xi)) es pot binaritzar segons un determinat llindar T , de manera que
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cada caracterı́stica xi produeixi un vot binari vi per la classe O, en cada pı́xel u de

la imatge (o sigui, vi(u,O) = 1 ⇔ p(O|xi) > T ). Subseqüentment, la decisió de

pertinença a la classe O es pot fer segons diversos esquemes (101):

∗ Unanimitat
n∑

i=1

vi(u,O) = n

∗ Bizantı́
n∑

i=1

vi(u,O) >
2
3
n

∗ Majoria
n∑

i=1

vi(u,O) >
n

2

∗ m-de-n
n∑

i=1

vi(u,O) > m

Per cadascun dels esquemes, el pı́xel u s’assigna a la classe O, si les condicions

prèvies es satisfan.

– Mètodes Bayesians: L’aproximació Bayesiana proporciona una manera elegant

de formular el procés d’intregració de caracterı́stiques en termes de la teoria de la

probabilitat:

A partir del teorema de Bayes (11), la probabilitat a posteriori d’un objecte, quan

les caracterı́stiques es consideren independents es pot expressar com:

p(O|x1,x2) =
p(O,x1,x2)
p(x1,x2)

=
p(x1|O)p(x2|O)p(O)

p(x1,x2)
(4.2)

– Raonament Fuzzy: La lògica Fuzzy (146) s’utilitza també per realitzar la fusió

de diverses caracterı́stiques de l’objecte, de manera que els nivells de pertinença a

les classes ‘objecte’ o ‘fons’ de cada caracterı́stica, es representen a partir de les

anomenades funcions de pertinença. La funció de pertinença µxi dóna el valor de

pertinença µxi(u) per cada pı́xel de la imatge, quan s’avalua la caracterı́stica xi.

La fusió de les respostes de totes les caracterı́stiques es fa utilitzant la operació de

composició fuzzy. Una possible definició d’aquest operador és a través de la funció

‘min’:

µx1(u) ◦ µx2(u) ◦ . . . ◦ µxn(u) = min(µx1(u), µx2(u), . . . , µxn(u)) (4.3)
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• Algoritmes fortament acoblats

– Mètodes heurı́stics recurrents: Aquests mètodes inclouen els algoritmes pels

quals la probabilitat a priori utilitzada per un determinat mòdul pot estar afecta-

da per qualsevol altre mòdul, però la fusió es realitza a partir de regles heurı́stiques

o ad-hoc, i no per rigorosos mètodes probabilı́stics o d’optimització. Incloem en

aquesta categoria els algoritmes on la interacció entre diferents caracterı́stiques es

realitza seqüencialment.

– Mètodes basats en optimització: Enlloc de basar-se en regles heurı́stiques, al-

gunes tècniques utilitzen processos d’optimització quan integren caracterı́stiques

dels objectes. Aquestes tècniques no requereixen conèixer a priori les relacions

entre caracterı́stiques. O sigui, el conjunt complet de paràmetres descrivint cadas-

cuna de les caracterı́stiques es combina en algoritmes que iterativament busquen

l’estat de les caracterı́stiques que millor descriuen l’objecte. Per exemple, sigui la

caracterı́stica x1 parametritzada per λ = [λ1, . . . , λm] i la caracterı́stica x2 para-

metritzada per ν = [ν1, . . . , νn]. Considerant la imatge en l’instant de temps t− 1,

It−1 com la imatge de referència, i la imatge en l’instant t, It com la imatge on

l’objecte d’interès s’ha de localitzar, l’objectiu dels mètodes basats en optimització

és minimitzar (modificant els paràmetres λ i ν) una funció d’energia com:

E(λ,ν) =
∫

Ot−1

‖It(λ,ν)− It−1‖ (4.4)

on Ot−1 es refereix als pı́xels de l’objecte en la imatge It−1.

– Mètodes Bayesians: La darrera classe de tècniques fortament acoblades, considera

aquells algoritmes en els que la relació entre les caracterı́stiques es formula en ter-

mes del teorema de Bayes. Mentre en els mètodes Bayesians feblement acoblats,

les caracterı́stiques es consideraven independents, ara es suposaran condicional-

ment dependents:

p(O|x1,x2) = p(x2|O,x1)p(x1|O)
p(O)

p(x1,x2)
(4.5)

= p(x1|O,x2)p(x2|O)
p(O)

p(x1,x2)
(4.6)

Les Equacions 4.5 i 4.6 diferencien els casos on la caracterı́stica x2 depèn de la

caracterı́stica x1 (Eq. 4.5), o viceversa (Eq. 4.6).
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Algoritmes de fusió feblement acoblats

Mitjana ponderada Votació Bayesians Fuzzy
Prokopowicz’94 (105) Nordlund’97 (99) Toyama’00 (130) Jadon’01 (53)

Crowley’97 (25) Bräutigan’98 (19) Sherrah’01 (114) Kragić’01 (64)
Birchfield’98 (14) Pirjanian’98 (104) Hayman’02 (48)

Khan’01 (61) Kragić’01 (64) Taylor’03 (124)
Shearer’01 (112) Leichter’04 (67)
Triesch’01 (131)
Hayman’02 (48)

Taula 4.1: Subclasses en la categoria d’algoritmes acoblats feblement.

4.3 Estat de l’art en mètodes d’integració de caracterı́stiques

En aquest apartat revisarem l’estat de l’art de les tècniques de seguiment i segmentació objec-

te/fons, que fan ús de múltiples caracterı́stiques dels objectes. Observi’s que el problema de la

segmentació objecte/fons en seqüències de vı́deo està ı́ntimament relacionat al problema de se-

guiment. La diferència es refereix a que mentre l’objectiu del seguiment consisteix en recuperar

la posició dels punts de l’objecte al llarg del temps, en la segmentació objecte/fons, l’objectiu

és donar un mapa dens de pertinença a l’objecte. Per tant, la segmentació objecte/fons es pot

interpretar com un estadi inicial abans de resoldre el seguiment. Conseqüentment, en aquesta

revisió considerarem tant referències de seguiment com de segmentació.

No obstant, com que només estem interessats en mètodes que consideren seqüències de

vı́deo, descartarem del nostre anàlisi totes aquelles referències que tinguin a veure amb seg-

mentació d’imatges estàtiques. La raó, és que les tècniques utilitzades en la segmentació d’una

sola imatge no han d’imposar les restriccions de consistència temporal comentades anterior-

ment, i poden donar resultats molt diferents quan s’apliquen a dues imatges consecutives (i

similars) d’una seqüència de vı́deo.

Tot seguit, els articles revisats es descriuran i classificaran segons la taxonomia proposada.

Les Taules 4.1 i 4.2 sumaritzen els treballs que es referenciaran en les pròximes seccions.

4.3.1 Algoritmes acoblats feblement

4.3.1.1 Mitjana ponderada

Els mètodes de mitjana ponderada per integrar caracterı́stiques són una de les tècniques més

simples. Només són aplicables quan totes les caracterı́stiques donen informació redundant, o
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Algoritmes acoblats fortament

Recursius Optimització Bayesians
Azoz’98 (4) Wren’97 (139) Isard’98 (51)

Darrel’98 (26) Cootes’98 (24) Rasmussen’98 (107)
Isard’98 (52) Hager’98 (45) MacCormick’00 (76; 77)

Beymer’99 (12) Shi’98 (116) Khan’04 (60)
Toyama’99 (129) Vetter’98 (132) Wu’04 (142)
Kruppa’01 (65) Shi’00 (117) Moreno-Noguer’05 (85)

Sherrah’01 (115) Tao’00 (125)
Moreno-Noguer’02 (92) Matthews’04 (80)

Siebel’02 (118)
Nummiaro’03 (100)

Shen’03 (113)
Spengler’03 (122)

Moreno-Noguer’04 (88)

Taula 4.2: Subclasses en la categoria d’algoritmes acoblats fortament.

sigui, que totes elles estimen la posició (o probabilitat de pertinença) de l’objecte en la imatge.

Tot seguit, el mètode de fusió calcula una suma ponderada d’aquesta informació redundant.

La simplicitat d’aquesta metodologia permet aplicacions en temps real. Birchfield (14),

integra histogrames de color i contorns per seguir el cap d’una persona. La integració es realitza

a través d’un esquema de mitjana ponderada, on el pes que s’assigna a cada caracterı́stica es

manté constant.

Mètodes més robustos són els que intenten adaptar els pesos depenent de la fiabilitat de

cada caracterı́stica. Hi ha alguns mètodes que utilitzen pesos binaris, i només una de les carac-

terı́stiques s’utilitza en cada imatge. Per exemple, Prokopowicz et al. (105) proposen utilitzar

una de diverses propietats: color, moviment, disparitat i correlació de plantilles, per tasques de

seguiment. La selecció de la caracterı́stica apropiada es fa en base a raonaments heurı́stics i

empı́rics.

D’una marera similar, el treball presentat per Crowley i Berard (25), itera entre diferents

algoritmes per seguir una cara. Els diferents algoritmes estan basats en histogrames de color,

correlació de plantilles, i la detecció del parpelleig dels ulls, respectivament. Quan un cert

factor de fiabilitat global disminueix, s’utilitza el mòdul de color, ja que és més robust (tot i

que menys precı́s) que la correlació de plantilles. Altrament, si el factor de fiabilitat global és

alt, el seguiment es realitza a partir de correlació de plantilles, que és el mètode més precı́s,
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tot i que menys robust. La detecció del parpelleig dels ulls s’utilitza per detectar els ulls, i

reinicialitzar la plantilla de la cara i l’histograma de color.

Shearer et al. (112) es basen en una idea semblant. Dos algoritmes de seguiment s’executen

en paral·lel, un que segueix regions basat en correlació en color, i un que segueix contorns. El

resultat de cada algoritme es calcula per separat considerant la consistència dels resultats de

seguiment en imatges anteriors. Quan els dos algoritmes obtenen bons resultats, les seves res-

postes es combinen, i quan un dels algoritmes falla, el seu estat s’actualitza només considerant

la resposta de l’altre algoritme.

Altres tècniques utilitzen pesos adaptatius i amb valors reals (no binaris). Khan i Shah (61)

proposen un esquema de Maximització a Posteriori (MAP), per segmentació de seqüències

de vı́deo utilitzant color, moviment i un mòdul de predicció. Es tracta d’un esquema general

que permet segmentar la imatge en més de dues classes (no simplement objecte i fons). Per

exemple, en els experiments mostrats en (61), cada imatge de la seqüència es segmenta en 6

classes. Tot i que el mètode té un rerefons Bayesià, l’hem considerat una tècnica de ‘mitjana

ponderada’, ja que assigna uns pesos heurı́stics a cada caracterı́stica, que s’ajusten en cada

iteració, basat en algunes mesures de confiança.

L’esquema d’integració democràtica introduı̈t per Triesch i Malsburg (131), integra adap-

tativament diferents caracterı́stiques d’una manera auto-organitzada. L’arquitectura es valida

en un experiment de seguiment de cares. Les caracterı́stiques de moviment, color, predicció

de posició, forma i contrast, fan estimacions diferents sobre la posició de l’objecte d’interès, i

s’obté una estimació global fent un promig ponderat d’aquestes estimacions individuals. Se-

guidament cada caracterı́stica s’adapta cap al resultat global, adaptant tant els paràmetres que

descriuen l’estat de les caracterı́stiques, com els pesos de l’esquema d’integració. Tot i que

els models de les caracterı́stiques utilitzades són bastant simples, el sistema complet és capaç

de fer front a diverses dificultats, com ara oclusions, canvis abruptes d’il·luminació i movi-

ments no-lineals de l’objecte. Malauradament, els sistema no s’ha validat en entorns amb fons

confusos i sorollosos.

Hayman i Eklundh (48) presenten una tècnica semblant. Tot i que en el seu article, la me-

todologia és considerada com una tècnica de votació, l’estratègia de combinació segueix la for-

mulació pròpia dels esquemes de mitjana ponderada. En aquest treball, les caracterı́stiques de

moviment, color, contrast i predicció s’integren per tal de realitzar la segmentació objecte/fons

en seqüències de vı́deo. La consistència temporal es garanteix re-aprenent a cada iteració els
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models per les caracterı́stiques de color i contrast, basant-se en la sortida de l’algoritme global

en iteracions anteriors.

4.3.1.2 Votació

Els algoritmes de votació s’utilitzen habitualment per integrar ‘simples’ caracterı́stiques, quan

es requereixen implementacions en temps real, i quan el model per cadascuna de les ca-

racterı́stiques no està disponible (i per tant no és possible validar l’estat de la caracterı́stica

comparant-la amb un model). Pirjanian et al. (104) realitzen el seguiment en temps real i

control d’un cap estèreo muntat en un unitat de pan tilt, integrant un seguiment de regions,

diferències d’imatges, seguiment de contorn i correlació de plantilles. La fusió es realitza

a partir d’un equema de votació en la seva modalitat de majoria. Seguint la mateixa lı́nea,

Kragić and Christensen (64) presenten un mètode per realitzar visual servoing (control amb

realimentació visual) i seguiment de l’element terminal d’un braç robòtic. En aquesta tècnica

es fa servir un esquema de votació en la seva modalitat de m-de-n, per integrar informació de

contorns, disparitat, color, correlació amb imatges anteriors i estimació de moviment. Bräuti-

gan et al. (19) també utilitzen un esquema de votació de m-de-n per tal d’integrar la resposta

de diversos mòduls de visió, per segmentar regions planes en imatges. Els mòduls utilitzats en

aquest treball són les disparitats de punts, distorsió perspectiva de patrons de textura, invariants

algebraiques de cinc punts, homogeneı̈tat en nivell de gris, i angles entre lı́nies.

Nordlund i Eklundh (99) utilitzen dos dominis densos independents de caracterı́stiques

(moviment i profunditat a partir d’estèreo) per produir un histograma 2D, o sigui, els eixos de

coordenades de l’histograma són el moviment dels pı́xels i profunditat, respectivament. Els pics

en l’histograma, representen les àrees de la imatge que tenen aproximadament valors constants

en els dos dominis de caracterı́stiques. Retro-projectant aquests pics en la imatge, es poden

segmentar diferents regions. Observi’s que aquest esquema de fusió és exactament el mateix

que un esquema de votació en la seva modalitat de unanimitat, o sigui, cada caracterı́stica

produeix un vot binari per una sola classe (o regió en la imatge) en cada pı́xel de la imatge.

Llavors un pı́xel es considera que pertany a una regió especı́fica Ri si sotes les caracterı́stiques

han votat per la regió Ri.

4.3.1.3 Teoria Bayesiana

La teoria Bayesiana dóna un formalisme al problema de la fusió, permetent que la informació

de diverses fonts es pugui combinar d’acord amb regles de la teoria de la probabilitat utilitzant
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la coneguda regla de Bayes. Un treball que presenta aquest formalisme en el camp de segmen-

tació objecte/fons és (48), de Hayman i Eklundh. En aquest treball, es descriu l’aproximació

Bayesiana a la segmentació (conjuntament amb un mètode de mitjana ponderada, comentat

anteriorment), i s’utilitza per integrar les caracterı́stiques de moviment, color, contrast i posició

predita. Pels experiment considerats en el treball, les dues tècniques (teoria Bayesiana i mitjana

ponderada) permeten obtenir bons resultats. Les fiabilitats de cada caracterı́stica s’incorporen

en els models dels paràmetres a través d’uns anomenats ‘hiper-priors’. Un aspecte addicio-

nal d’aquest treball, és que suggereix un mecanisme per eliminar caracterı́stiques que no són

fiables.

Les xarxes Bayesianes (55), permeten representar eficientment dependències probabilı́stiques

entre l’estat real de l’objecte, i les mesures obtingudes a partir de diferents caracterı́stiques.

Toyama i Horvitz (130), adrecen el problema de la integració de múltiples caracterı́stiques a

través d’un procés anomenat Bayesian Modality Fusion (BMF). BMF utilitza una xarxa Bayesi-

ana per combinar les estimacions de diverses caracterı́stiques complementàries i independents:

color, moviment i subtracció de fons. Un indicador de la fiabilitat de cada caracterı́stica s’incor-

pora a la xarxa, de manera semblant a com es feia en la tècnica d’integració democràtica (131).

La diferència està en que utilitzant xarxes Bayesianes, l’aproximació global es pot formular

d’una manera probabilı́stica.

Sherrah i Gong (114) estenen les BMF en el que anomenen ‘BMB d’evidència global

contı́nua’ (CBMF). La diferència principal entre BMF i CBMF és que la darrera utilitza va-

riables contı́nues enlloc de discretes, alleugerint la complexitat del procés d’inferència. CBMF

s’utilitza en (114) per seguir un cap d’una persona integrant el color de la pell, el moviment

(a partir de diferència d’imatges) i la forma (a partir d’un procés d’ajust d’una el·lipse). Les

fiabilitats de cada caracterı́stica també s’introdueixen en la xarxa per tal de ser adaptades.

Un exemple de filtre de Kalman aplicat a la fusió de diverses caracterı́stiques visuals és

presentat per Taylor i Kleeman (124), que integren les propietats de color, contorn i textura per

tal d’estimar la posició i orientació d’un objecte. El conjunt de caracterı́stiques conforma el

vector d’observacions del filtre, i la posició i orientació de l’objecte es parametritza en el vector

d’estats que es prediu i estima amb el filtre de Kalman.

D’altra banda, els filtres de partı́cules (veure l’Apartat 2.3) realitzen el procés Bayesià

d’acord amb un procés de mostreig, que els fa útils per representar densitats de probabili-

tat arbitràries, superant les prestacions del filtre de Kalman que està restringit a distribucions

Gaussianes i models dinàmics lineals. En aquest sentit, Leichter et al. (67) proposen un marc
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probabilı́stic per integrar múltiples algoritmes de seguiment independents. El mètode és gene-

ral en el sentit que es pot combinar qualsevol conjunt d’algoritmes de seguiment, que tinguin

una PDF com a sortida, i en particular, permet combinar diversos filtres de partı́cules. L’efec-

tivitat del mètode es demostra en un experiment que consisteix en el seguiment del cap d’una

persona en un entorn interior i controlat. S’integren dos filtres de partı́cules, un basat en con-

torns de color que segueix el contorn del cap, i un altre basat en la diferència entre regions de

color, que segueix l’eix vertical del cap.

4.3.1.4 Teoria Fuzzy

La teoria Fuzzy permet representar la incertesa de cada caracterı́stica pertanyent a una classe

determinada a partir d’una funció de pertinença contı́nua, que expressa el nivell de confiança

amb un número real entre 0.0 i 1.0. Posteriorment, la fusió de totes les funcions de pertinença

es realitza amb les regles d’inferència fuzzy. Per exemple, Kragić i Christensen (64) utilitzen

un esquema fuzzy per seguir l’efecte terminal d’un braç robòtic, en una aplicació de visual

servoing. Contorns, disparitat, color i correlació són les caracterı́stiques utilitzades. En aquest

treball, els mètodes fuzzy s’han comparat amb els algoritmes de votació, i pel mateix tipus de

condicions experimentals s’ha observat que els algoritmes de votació tenen un millor compor-

tament.

En (53), Jadon et al. dissenyen un sistema basat en lògica fuzzy per detectar canvis abrup-

tes i canvis graduals entre imatges consecutives d’una seqüència de vı́deo. Les caracterı́stiques

utitlizades són una mesura (entre imatges consecutives) d’una intersecció d’histogrames, di-

ferències de pı́xels, i diferències en el nombre de pı́xels ‘contorn’. Finalment, aquestes carac-

terı́stiques s’utilitzen per dissenyar un conjunt de regles fuzzy i decidir si una trancisió entre

imatges està afectada per un canvi abrupte o gradual.

4.3.2 Algoritmes fortament acoblats

4.3.2.1 Mètodes heurı́stics recurrents

La major part de les tècniques de fusió existents en la literatura de seguiment d’objectes i

segmentació objecte/fons, estan basades en esquemes heurı́stics recurrents, on certes carac-

terı́stiques generen restriccions sobre altres caracterı́stiques. La majoria d’aquestes metodo-

logies són especı́fiques de l’aplicació, i utilitzen regles adhoc per realitzar la integració. Per

exemple, Azoz et al. (4) utilitzen color, moviment i forma per seguir la dinàmica del braç d’una

persona. El mètode d’integració es basa en una seqüència d’heurı́stiques, que comencen amb
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una segmentació de les regions del braç, utilitzant el mòdul de color. El moviment i la for-

ma, s’apliquen a continuació per reduir el nombre de regions falses, i finalment, un conjunt de

restriccions de connectivitats entre les regions restants, permeten trobar l’espatlla, colze i mà.

Beymer i Konolige (12), utilitzen profunditat a partir d’estèreo i plantilles en nivell de gris

per seguir múltiples persones. Inicialment, l’estereovisió permet discriminar els objectes en

funció de la seva profunditat, i llavors, una correlació amb una plantilla a nivell de gris permet

el seguiment d’un objecte en particular.

Darrel et al. (26) integren vàries caracterı́stiques pel seguiment robust de cares, per tal

de dissenyar una interfı́cie de mirall virtual, que pugui reaccionar a la presència de la gent i

combinar la cara de l’usuari amb diversos efectes gràfics. Mòduls d’estèreo, color i correlació

a nivell de gris s’integren per generar un seguiment en temps real. L’estèreo permet isolar

la figura de la persona, de la resta d’objectes de l’escena. El seu resultat s’introdueix en un

classificador de pell que identifica i segueix parts del cos. Finalment, els resultats tant del color

com de l’estèreo s’utilitzen en el mòdul de correlació per localitzar la cara dins una regió que

conté el cap.

En un dels treballs resultants d’aquesta tesi (92), vam integrar histogrames de color i pro-

funditat a partir d’estereovisió utilitzant un esquema seqüencial, per tal de seguir cares en

temps-real (el sistema funcionava a 30Hz). El mètode es basava en una primera cerca de re-

gions el·lı́ptiques amb distribucions de color similars a la pell humana. Aquesta cerca es feia

utilitzant histogrames de color. El resultat d’aquesta etapa, s’introduı̈a en un mòdul d’estereo-

visió, que calculava la profunditat de la regió el·lı́ptica i n’actualitzava el tamany per la següent

iteració.

Un altre mètode especı́ficament orientat a l’aplicació de seguir persones, és descrit per

Siebel i Maybank (118). La tècnica explicada executa en paral·lel múltiples algoritmes: un

detector de moviment, un algoritme per seguir regions, un altre per seguir contorns i un detector

de rostres. Cadascun dels algoritmes és dissenyat per acomplir una sub-tasca determinada, i

s’inicialitza o corregeix en funció de la sortida generada en altres mòduls.

Kruppa i Schiele (65) combinen diverses caracterı́stiques (color, una plantilla de l’objecte

i contorn) amb el propòsit de detectar cares en una imatge. La particularitat del mètode, és que

la integració de les caracterı́stiques es realitza de manera jeràrquica: inicialment el color i la

plantilla s’utilitzen en paral·lel per tal de trobar dos mapes de probabilitat de la cara indepen-

dents. Tot seguit, aquests mapes es combinen amb la informació del contorn per obtenir un

conjunt ‘1’ de cares candidates basat en la informació color/contorns, i un conjunt ‘2’ de cares
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candidates basat en la informació plantilla/contorns. Finalment, les cares es detecten conside-

rant les regions de la imatge que maximitzen la informació mútua dels conjunts previs ‘1’ i

‘2’.

Els mètodes explicats fins ara són tant especı́fics per una determinada aplicació, que no

permeten integrar caracterı́stiques addicionals. Un esquema més general és el Focus Incremen-

tal d’Atenció (IFA) proposat per Toyama i Hager (129), que combinen diversos algoritmes de

seguiment en una jerarquia per capes. La idea darrera IFA té una gran similitud amb la idea

presentada per Crowley i Berard (25), o sigui, quan les condicions són bones, el seguiment es

pot realitzar a través d’algoritmes precisos tot i que poc robustos, i quan les condicions es dete-

rioren, el seguiment es pot fer a partir d’algoritmes més robustos, però menys precisos. A més

de proposar l’esquema de fusió, (129) presenta un experiment de seguiment d’una cara, on, de

menor a major precisió, les caracterı́stiques de l’objecte utilitzades són el color, moviment, i

forma.

Existeixen un conjunt de treballs que no exploten completament les propietats dels filtres

de partı́cules, ja que l’esquema de múltiples hipòtesis només s’utilitza per estimar el canvi

d’una sola caracterı́stica (per exemple la posició de l’objecte) i aquestes hipòtesis es ponderen

considerant l’estat d’altres caracterı́stiques (per exemple el color i la forma), que s’aproximen

utilitzant només una sola hipòtesi. O sigui, que només la posició és realment estimada per

la formulació de filtres de partı́cules. Tot i que els filtres de partı́cules estan inspirats en un

esquema Bayesià, aquests tipus de metodologies tenen una naturalesa seqüencial, i per tant les

classifiquem dintre dels mètodes recurrents, en la taxonomia que hem proposat. En aquesta

lı́nea, Nummiaro et al. (100) proposen un filtre de partı́cules adaptatiu basat en el color, per

tasques de seguiment. L’objectiu es modelitza utilitzant una el·lipse, i la seva posició s’estima

a partir de múltiples hipòtesis que es ponderen d’acord a la caracterı́stica del color, comparant

(segons la distància de Bhattacharya) la distribució de color per cada hipòtesi de posició amb

el color d’un histograma model.

De la mateixa manera, Spengler i Schiele (122) extenen el mètode d’integració democràtica

(131) a un esquema de múltiples hipòtesis. Una altra vegada, les múltiples hipòtesis es generen

sobre la posició de l’objecte, que en aquest cas es ponderen segons una observació conjunta de

les caracterı́stiques de color i forma. La contribució de cada caracterı́stica a l’hora de realitzar

la ponderació es manté constant al llarg de l’algoritme. Un mètode més robust, és presentat

per Shen et al. (113), on les contribucions de cada caracterı́stica s’adapten depenent de la seva

fiabilitat.
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Sherrah i Gong (115) utilitzen l’algoritme de Condensation (51), per estimar la posició i

orientació del cap d’una persona. Cadascuna de les hipòtesis de posisió i orientació es pesa

d’acord a una mesura de fiabilitat que té en compte la similitud respecte a un model de color, i

respecte a conjunt d’imatges de referència (que es tenen en una base de dades).

La tècnica ICondensation, de Isard i Blake (52), utilitza un mètode lleugerament diferent

per integrar la informació del color en un algoritme de Condensation, per una aplicació de

seguiment de mans. El color s’utilitza per generar un prior en la imatge, on les hipòtesis de

forma s’hi concentraran.

Per tal de millorar la robustesa de la segmentació objecte/fons quan hi ha variacions en les

condicions d’il·luminació, en el nostre anterior treball (88), utilitzem un filtre de partı́cules per

estimar la distribució de color de l’objecte seguit. Les múltiples hipòtesis només es generen

sobre la caracterı́stica del color, i els corresponents pesos s’assignen considerant la informació

de la forma. L’estimació del color permet segmentar l’objecte respecte al fons, i subseqüent-

ment la forma de l’objecte s’actualitza utilitzant contorns deformables. Els procés d’ajust d’un

model snake es simplifica notablement després de la segmentació objecte/fons realitzada pel

mòdul de color.

4.3.2.2 Mètodes basats en optimització

Acabem de veure que els mètodes recurrents utilitzen tècniques adhoc per fer la fusió de carac-

terı́stiques, moltes vegades basant-se en heurı́stiques i fins i tot ajustos manuals dels paràmetres.

En canvi, els mètodes basats en optimització ofereixen un esquema general, on la intergració de

les caracterı́stiques es realitza a partir de la minimització de funcions d’energia que contenen

l’estat de totes les caracterı́stiques. Aquests mètodes són molt menys dependents de l’aplicació,

i no requereixen saber la relació entre caracterı́stiques. Per exemple, Hager i Belhumeur (45)

proposen un algoritme de seguiment de regions, que permet fer front simultàniament a canvis

en la forma i en l’aparença de l’objecte. Les distorsions geomètriques de l’objecte són compen-

sades incorporant un model de moviment a l’objecte, parametritzat per deformacions afins; i

els canvis en aparença es compensen incorporant models d’il·luminació, representats per com-

binacions lineals d’un conjunt d’imatges de referència (obtingudes fent una Descomposició

en Valors Singulars (SVD) sobre un conjunt d’imatges d’entrenament). Els paràmetres de la

deformació afı́, i els pesos de cada imatge de referència (coeficients del subespai s’optimitzen

simultàniament a partir d’un procés de mı́nims quadrats.
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Un procés similar a aquest treball són els Models Actius d’Aparença (AAMs) de Cootes et

al. (24) i Matthews i Baker (80). Els AAMs modelen la forma (definida a partir d’una malla)

i l’aparença (definida a partir d’un conjunt d’imatges de referència tal com es feia en (45))

separadament, i són capaços de fer front a canvis simultanis de geometria i aparença en l’ob-

jecte. Els procés d’adaptació s’aconsegueix amb la minimització per descens de gradient d’una

funció d’energia que inclou tant els paràmetres de la malla com els coeficients del subespai.

En (132), Vetter i Blanz extenen els AAMs a malles tridimensionals.

Wren et al. (139), presenten el Pfinder, una aplicació en la que color i forma s’integren per

seguir el cos d’una persona. Tant la persona com el fons de la imatge es modelitzen a partir del

color i la forma utilitzant models Gaussians. Subseqüentment, donada una nova imatge, cada

pı́xel es classifica en les classes objecte o fons, d’acord amb la distància respecte als models.

Tao et al. (125) proposen una representació dinàmica per capes de l’objecte per tal de

seguir vehicles des de càmeres zenitals. Cada capa s’aproxima a partir de tres components:

moviment, forma i aparença, que s’estimen simultàniment en un esquema de maximització de

la probabilitat a posteriori.

Shi i Malik (117), introdueixen l’anomenat normalized cuts, una tècnica global que permet

segmentar tant imatges individuals com seqüències de vı́deo. El procés de segmentació es

realitza a partir d’una tècnica de partició de grafs. Cada pı́xel de la imatge representa un nodel

d’un graf, i cada parella de pı́xels estan connectats per una lı́nia del graf. El pes de les lı́nies

connectant dos pı́xels, reflexa la probabilitat que els dos pı́xels pertanyin a un mateix objecte, i

es pot calcular integrant qualsevol tipus d’informació de la imatge, com intensitat, color, textura

i moviment. Per tal de realitzar la segmentació, el graf es particiona en parts disjuntes de tal

manera que es maximitzi la dissimilitud entre les parts diferents. Quan s’utilitza el mètode

per segmentar seqüències de vı́deo (116), la consistència temporal es garanteix connectant els

nodes que estan en un entorn espai-temporal. Malauradament, aquest tipus d’algoritmes solen

tenir un cost computacional i temps de càlcul elevat.

4.3.2.3 Teoria Bayesiana

La teoria Bayesiana també permet integrar informació de diverses caracterı́stiques, quan hi ha

algun tipus de dependència probabilı́stica entre elles. Aixı́, Rasmussen i Hager (107) proposen

una metodologia de seguiment que combina tant la informació del color com la dels contorns,

utilitzant un Joint Probability Data Association Filter (JPDAF). El JPDAF millora el compor-

tament dels filtre PDFAF (8) (extensió del filtre de Kalman quan s’utilitzen múltiples mesures

67
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del mateix event) en el fet que incorpora un principi d’exclusió, que permet compartir infor-

mació entre diferents filtres PDAF, prevenint que dos filtres es quedin bloquejats en el mateix

objectiu, quan es segueixen diversos objectes.

Tal com hem comentat anteriorment, els filtres de partı́cules han demostrat ser suficient-

ment robustos com per seguir objectes que es mouen amb dinàmiques complexes. Aixı́ doncs,

per tal d’aconseguir un sistema robust de seguiment, alguns mètodes han integrat aparença i

forma en un marc de filtres de partı́cules. L’aparença de l’objecte es sol representar a partir

d’un conjunt d’imatges base (calculades utilitzant PCA), que es combinen linealment amb els

coeficients de subespai. Llavors, la manera més simple d’incorporar l’aparença en un filtre de

partı́cules, és augmentar l’espai d’estats de l’objecte amb els coeficients de subespai (Isard i

Blake (51)). Observi’s que ara, les dues caracterı́stiques s’estimen utilitzant un esquema de fil-

tres de partı́cules, i no només una de les caracterı́stiques, com es feia en els mètodes recurrents

comentats en l’anterior apartat. No obstant, tal com va ser observat per Khan et al. en (60),

simplement augmentar l’espai d’estats pot ser problemàtic, ja que pot generar el problema de

l’explosió dimensional (el nombre de mostres en un filtre de partı́cules augmenta exponenci-

alment amb la dimensió del vector d’estats). La tècnica en (107) acabada de presentar, també

pateix el mateix problema. (60) proposa utilitzar el filtre de partı́cules Rao-Blackwellized,

on els coeficients de subespai s’integren fora del vector d’estats. Aquest procediment redueix

considerablement el nombre de mostres.

El partitioned sampling introduı̈t per MacCormick (75; 76; 77) és una altra tècnica que

permet reduir el problema de l’explosió dimensional dels filtres de partı́cules. La idea bàsica

consisteix en aplicar les etapes de generació i correcció d’hipòtesis pròpies dels filtres Baye-

sians, independentment per diferents parts d’un vector d’estats d’alta dimensionalitat. Això

redueix considerablement la regió en l’espai d’estats on s’han de propagar les mostres, i per

tant també redueix el número de mostres. Tot i que aquest esquema es pot extendre fàcilment

a la integració de vàries caracterı́stiques, l’aplicació que se li ha donat ha estat de seguiment

de múltiples objectes (76) i objectes articulats (76); en els dos casos només considerant els

contorns com a única caracterı́stica.

Una idea similar és proposada per Wu i Huang (142), que integren color i forma en una

tasca de seguiment de cares humanes en entorns interiors. Tot i que les dues caracterı́stiques

s’utilitzen en un sol filtre de partı́cules, les etapes de predicció i observació es realitzen separa-

dament i seqüencialment, permetent aixı́ reduir el problema de l’explosió dimensional.
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En el pròxim capı́tol de la tesi (i els treballs associats presentats en (85; 87)), extenem

aquesta formulació i proposem un esquema per integrar qualsevol nombre d’algoritmes Baye-

sians (condicionalment dependents o independents), on cadascun d’ells estima l’estat d’una

caracterı́stica de l’objecte. En particular, en el treball descrit en (85) combinem les carac-

terı́stiques d’espai de color, color i contorn (presentades en el Capı́tol 3) i les estimem utilitzant

tres filtres de partı́cules diferents, condicionalment dependents. Aquest esquema permet el se-

guiment robust en entorns altament dinàmics. El mètode proposat també extén el treball de

Leichter et al. (67), que només era vàlid per caracterı́stiques condicionalment independents.

4.4 Anàlisi

Es fa difı́cil comparar els diferents algoritmes descrits en els anteriors apartats ja que estan

basats en diferents suposicions i validats sobre diferents experiments. No obstant, podem donar

comentaris generals i emfatitzar els principals avantatges i inconvenients per a cadascun dels

grups que conformen la taxonomia proposada. L’anàlisi es farà en termes de les propietats

‘desitjades’ de l’esquema de fusió, indicades en la Introducció d’aquest capı́tol

4.4.1 Robustesa

Considerem que la robustesa d’un sistema està relacionada amb la capacitat de treballar sota

condicions de l’entorn ‘complicades’ i no controlades, tals com canvis abruptes d’il·luminació,

fons confusos o dinàmiques no lineals de l’objectiu. Des d’un punt de vista general, els al-

goritmes fortament acoblats funcionen millor que els feblement acoblats, i aprofiten millor les

capacitats de cada caracterı́stica, ja que normalment, el funcionament d’un determinat mòdul

es millora quan s’usa com a prior la informació d’un altre mòdul. Per exemple, tot i que

l’aproximació per mitjana ponderada de la integració democràtica, proposada per Triesh i

Marlsburg (131) (feblement acoblada) funciona satisfactòriament quan hi ha canvis abruptes

d’il·luminació, els experiments mostrats per khan et al. (60), (fortament acoblat, amb un filtre

de partı́cules Rao-Blackwellized) són molt més convincents.

Entre les metodologies feblement acoblades, la fusió basada en mètodes fuzzy és proba-

blement l’aproximació menys robusta. En particular, Kragić i Christensen (64) comparen les

tècniques de votació i les de fuzzy, on la primera presenta uns errors de seguiment conside-

rablement menors. Les capacitats dels mètodes de mitjana ponderada, votació i Bayesians

(quan s’utilitza una sola hipòtesis) és força similar, tal com observen Hayman i Eklundh (48).
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Voldrı́em només fer una menció especial a l’esquema Bayesià per integrar múltiples filtres de

partı́cules independents proposat per Leichter et al. (67). Tot i que els exemples mostrats en

els seu treball no són particularment desafiants, creiem que el marc considerat és prometedor

en termes de robustesa. Els atributs més rellevants d’aquesta tècnica són que és general, té

una base matemàtica, i permet combinar qualsevol tipus d’algoritmes de seguiment (basats en

diferents modalitats visuals) que proveeixin una estimació de la caracterı́stica basada en una

PDF. No obstant, (67) assumeix la independència dels algoritmes individuals que s’han inte-

grat, i no permet explotar i treure profit d’una possible dependència entre les modalitats visuals

combinades.

Pel que fa als algoritmes fortament acoblats, les tècniques recurrents són mètodes cons-

truı̈ts per aplicacions especı́fiques, usant regles adhoc i ajust manual dels paràmetres. Això

fa que siguin mètodes difı́cils de ser extrapolats per a noves condicions, i per tant, menys ro-

bustos. A més, degut a que les caracterı́stiques solen estar seqüencialment relacionades, són

mètodes propensos a ser sensibles a irregularitats o a caracterı́stiques ambigües. Els algoritmes

d’integració basats en optimització, permeten dissenyar tècniques més robustes. Per exemple

Hager i Belhumeur (45), Cootes et al. (24) i Matthews i Baker (80), proposen mètodes de se-

guiment capaços d’afrontar canvis tant en la geometria com en la il·luminació. El problema

d’aquestes tècniques és que requereixen de models que ajustin les dades i distribucions dels

possibles resultats a priori (per exemple un conjunt de bases d’imatges que permeti generar

tots els resultats possibles). Les tècniques Bayesianes basades en una única hipòtesis tenen

inconvenients similars. Això es pot solucionar amb les tècniques Bayesianes amb formulació

de filtre de partı́cules, ja que el fet d’utilitzar múltiples hipòtesis relaxa la necessitat d’un mo-

del molt acurat. Per exemple, Khan et al. (60) (amb un filtre de partı́cules Rao-Blackwellized)

mostra impressionants resultats en entorns complicats. En el pròxim capı́tol, mostrarem que

el marc d’integració probabilı́stica que presentem en aquesta tesi, ofereix una metodologia ge-

neral, que pot ser particularitzada per integrar caracterı́stiques d’objectes estimades amb filtres

de partı́cules dependentment condicionals, i que permet el seguiment en entorns dinàmics amb

un alt contingut de soroll.

4.4.2 Adaptabilitat

L’adaptabilitat de l’esquema de fusió respecte a canvis en l’objecte i en el fons, és un aspecte

clau per aconseguir robustesa. Els mètodes de fusió solen utilitzar dues metodologies per
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l’adaptació: ajust de les fiabilitats associades a cada caracterı́stica o ajust del model descrivint

una caracterı́stica particular de l’objecte (2) (o una combinació dels dos mètodes)

Els esquemes feblement acoblats adapten les caracterı́stiques ajustant les seves fiabilitats

dintre l’esquema de fusió. Per exemple Crowley i Berard (25), Prokopowicz et al. (105) i Shen

et al. (112), utilitzen una de diverses modalitats de seguiment (cada modalitat està associada

a una caracterı́stica diferent), depenent de les fiabilitats de cada propietat per unes determi-

nades condicions experimentals. Triesh i Malsburg (131), ajusten els pesos associats a cada

caracterı́stica, depenent del valor d’una funció de qualitat. A més, aquest mètode actualitza els

models que descriuen les caracterı́stiques, segons una regla lineal. Toyama i Horvitz (130) i

Sherrah i Gong (114) introdueixen indicadors de fiabilitat (que s’han d’estimar) dins de xarxes

Bayesianes. En (48), Hayman i Eklundh integren les fiabilitats en un esquema de fusió Bayesià

a través d’unes probabilitats a priori (que anomenen hiper-priors) en els models de paràmetres.

Mentre que les metodologies feblement acoblades estan basades principalment en un ajust

de les fiabilitats associades a cada caracterı́stica, els mètodes fortament acoblats actualitzen el

model que descriu cadascuna de les caracterı́stiques. Per exemple, Nummiaro et al. (100), i

Shen et al. (113) adapten el color, modificant linealment l’estat d’un histograma de color per

tal d’acostar-se a l’histograma de l’objecte estimat. Mètodes més robustos són aquells on els

paràmetres del model que descriuen el canvi de les caracterı́stiques, s’incorporen en el procés

d’estimació. Per exemple, en la tècnica basada en optimització proposada per Hager i Bel-

humeur (45), els paràmetres descrivint una deformació afı́ i un canvi d’aparença de l’objecte,

s’infereixen en el procés d’estimació, i per tant, s’actualitzen automàticament. Encara són més

robustes les metodologies proposades per Khan et al. (60), Wu i Huang (142) i el mètode pro-

posat en aquesta tesi (i el corresponent treball en (85)), on paràmetres descrivint l’aparença i la

geometria de l’objecte s’integren i actualitzen en un esquema de filtres de partı́cules. Amb un

marc basat en múltiples hipòtesis, en cada iteració es poden considerar diferents configuracions

dels paràmetres dels models, oferint robustesa a canvis inesperats en l’estat de l’objecte.

4.4.3 Modularitat, complexitat i escalabilitat

La modularitat en el disseny d’un esquema de fusió és una capacitat interessant, ja que permet

reduir la complexitat de tot el procés d’integració. A més, els sistemes modulars són fàcilment

escalables amb caracterı́stiques addicionals.

Des d’aquest punt de vista, els mètodes feblement acoblats presenten una estructura molt

més modular que els fortament acoblats. Això permet utilitzar els esquemes feblement acoblats
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per implementar aplicacions en temps real. Per exemple, Birchfield (14) segueix cares de

persones, utilitzant una aproximació per ‘mitjana ponderada’. Les aplicacions proposades per

Prokopowicz et al. (105), Crowley i Berard (25), i Triesh i Malsburg (131), funcionen també en

temps real. Els mètodes de votació i fuzzy són encara més eficients, ja que no consideren model

i no requereixen un model matemàtic precı́s per controlar el procés. Kragić i Christensen (64)

implementen un sistema de visual servoing en temps real utilitzant els dos esquemes.

Tot i que els mètodes fortament acoblats són molt més robustos que els febles, la seva es-

trutura és complexe i el flux d’informació no segueix trajectòries lineals, fent difı́cil la tasca de

substitució o addició de mòduls. Això es veu especialment reflexat en les tècniques recursives i

les basades en optimització. Com a exemple, Siebel i Maybank (118) combinen un conjunt de

mòduls visuals utilitzant complexes relacions de dependència, vàlides només per una aplicació

especı́fica. Els mètodes recursius proposats per Azoz et al. (4), i Beymer i Konolige (12) són

del mateix estil. Tot i que els esquemes basats en optimització tenen una estructura menys

complicada, rarament funcionen en temps real, ja que utilitzen lents processos iteratius (com

descens de gradient en (24; 45; 80), o la tècnica de partició de grafs en (117)). S’observa

una complexitat similar quan s’integren diverses caracterı́stiques amb l’esquema convencional

de filtres de partı́cules, tal com fan Isard i Blake (51). No obstant el filtre de partı́cules Rao-

Blackwellized (Khan et al. (60)), i el partitioned sampling (MacCormick and Blake (76; 77))

relaxen l’alt cost computacional d’utilitzar filtres de partı́cules amb vectors d’estat d’alta di-

mensionalitat. Inspirat en el partitioned sampling, la metodologia que presentem en aquesta

tesi (i en (85)) permet que la complexitat del sistema no ‘exploti’ al introduir mòduls visuals

addicionals.

4.5 Colofó

El seguiment i la segmentació objecte/fons en seqüències de vı́deo és un tòpic de gran interès

en una gran varietat de tasques en visió per computador, anant des de la codificació de vı́deos

fins a la navegació de robots.

Està clar que la fusió d’informació de múltiples objectes millora el comporament d’aquests

algoritmes. Per exemple, una de les conclusions del popular treball de revisió d’algoritmes de

seguiment presentat per Granum (82), diu que:

“Perquè els sistemes en el futur siguin més robustos i menys dependents a un conjunt de

suposicions, s’haurien de desenvolupar nous mètodes i combinar els mètodes existents, és a

72



4.5. COLOFÓ

dir, la combinació de diverses caracterı́stiques, com ara moviment, siluetes, i usar més extensi-

vament models adaptatius. A més, nous sensors o combinacions de sensors serien un impotant

aspecte a considerar en el futur.”

En aquest capı́tol hem revisat les tècniques més recents d’integració de caracterı́stiques

visuals pel seguiment d’objectes. Hem presentat una taxonomia, inspirada en la classificació

proposada per Clark and Yuille (23) sobre fusió de sensors. Es distingeixen dues categories

principals de mètodes d’integració, els feblement acoblats i els fortament acoblats, depenent

del grau d’interacció entre els mòduls visuals. En el primer grup incloem els mètodes de mit-

jana ponderada, votació, Bayesians amb caracterı́stiques independents, i fuzzy. Els esquemes

fortament acoblats, es classifiquen en recurrents, basats en optimització i Bayesians amb ca-

racterı́stiques correlades. Gairebé 50 articles es revisen i classifiquen en aquesta taxonomia.

Hem observat que la majoria dels experiment en els articles revisats, contenen entorns al-

tament controlats. Condicions experimentals complicades, com fons confusos, canvis abruptes

d’il·luminació, oclusions, deformacions de l’objecte o dinàmiques no-lineals, només s’adrecen

en un reduı̈t conjunt de treballs. A més, la majoria dels treballs estan dissenyats per aplicacions

especı́fiques, usualment considerant la interacció home-màquina, i el seguiment de parts del

cos humà (mans, cara, cos sencer, braços, etc.).

Conseqüentment, un dels principals objectius en treballs futurs seria construir esquemes

més generals de fusió, no restringits a especı́fics problemes, i millorar la seva robustesa en

entorns no-estacionaris. El temps real, és un altre factor a considerar.

D’entre totes les tècniques revisades, les que ofereixen més garanties són les tècniques de

fusió basades en mètodes Bayesians fortament acoblats. En concret, els mètodes fusionant

filtres de partı́cules dependents són aquells que han mostrat millors comportaments. Per exem-

ple, el filtre de partı́cules Rao-Blackwellized proposat per Khan et al. (60), mostra el complicat

seguiment d’una abella en un rusc, integrant informació de geometria i aparença. Algunes de

les dificultats que cal adreçar són oclusions temporals, complexes variacions en l’aparença i

moviments no-predictibles de l’abella.

En el següent capı́tol presentarem un esquema que permet fer front a la majoria de les li-

mitacions dels articles revisats. La metodologia que proposem, ofereix un marc probabilı́stic

per integrar tantes caracterı́stiques com siguin necessàries, tant dependents com independents, i

descrites per PDF’s. En particular, aquest marc permet combinar diversos filtres de partı́cules,

amb d’altres algoritmes Bayesians, com els filtres de Kalman. A més, com que cada carac-

terı́stica està associada a un vector d’estats diferent, el cost computacional del sistema global

73



4.5. COLOFÓ

és significativament inferior que si les caracterı́stiques s’integressin en un mateix vector d’es-

tats. Resultats de seguiment en entorns molt confusos, amb canvis abruptes d’il·luminació i en

la posició de l’objecte, demostraran l’efectivitat del mètode.
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Capı́tol 5

Marc probabilı́stic per integrar
múltiples caracterı́stiques

Recordem el principal objectiu de la tesi: proposar un marc per integrar múltiples carac-

terı́stiques, que permeti estimar la configuració de l’objecte en seqüències de vı́deo que poden

estar afectades per diferents alteracions, com ara, canvis abruptes d’il·luminació, fons confu-

sos i sorollosos i dinàmiques no lineals. En els capı́tols anteriors hem establert les bases que

seran utilitzades per descriure el marc proposat: el Capı́tol ?? ha introduı̈t els algoritmes pro-

babilı́stics (filtres de Kalman i de partı́cules) utilitzats per estimar l’estat de les caracterı́stiques

individuals. En el Capı́tol 3 s’han definit les propietats que s’utilitzaran per representar l’ob-

jecte, i en el Capı́tol 4 s’han revisat i analitzat les tècniques existents en la literatura de visió

per computador, que realitzen seguiment d’objectes basant-se en múltiples caracterı́stiques.

Aquest capı́tol incorpora tota aquesta informació per tal de proposar una nova tècnica per

fusionar múltiples caracterı́stiques, amb l’objectiu d’obtenir una segmentació robusta de l’ob-

jecte i del fons (i subseqüentment seguir l’objecte), en seqüències de vı́deo afectades per les

alteracions acabades de comentar. La robustesa s’aconsegueix gràcies a la integració i in-

teracció de les propietats geomètriques i d’aparença descrites en el Capı́tol 3, i per la seva

estimació utilitzant els filtres de partı́cules no-lineals (descrits en el Capı́tol ??). La majoria de

les metodologies existents, revisades en el Capı́tol 4, pressuposen independència entre les ca-

racterı́stiques de l’objecte, o simplement apliquen la formulació del filtre de partı́cules a només

una de les caracterı́stiques, i assumeixen un canvi suau en la resta. Es pot provar que aques-

ta suposició és molt restrictiva i limita notablement l’efectivitat de l’algoritme de seguiment,

especialment quan l’estat d’alguna de les caracterı́stiques necessita ser actualitzat basant-se en

d’altres propietats, o quan les seves dinàmiques són en gran part no-lineals i impredictibles.
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La tècnica que presentem en aquesta tesi ofereix un marc general per integrar tantes propi-

etats de l’objecte com siguin necessàries, l’estat de les quals s’aproxima a partir d’una Funció

de Densitat de Probabilitats (PDF). A part de permetre combinar diversos filtres de partı́cules,

el mètode és també vàlid per integrar caracterı́stiques estimades utilitzant el filtre de Kalman,

i en general, qualsevol algoritme que satisfaci un esquema de generació i correcció d’hipòtesis

(tal com hem descrit en el Capı́tol ??), i la sortida del qual sigui una PDF. A més d’oferir-ne

una justificació analı́tica, el mètode proposat s’aplica per dissenyar un robust sistema de se-

guiment que adapta simultàniament l’espai de color on els punts de la imatge es representen,

les distribucions de color de l’objecte i del fons, i el contorn de l’objecte. Varis resultats tant

en imatges sintètiques com seqüències de vı́deo reals, demostren la robustesa i versatilitat del

nostre mètode.

5.1 Introducció

La integració de diverses caracterı́stiques visuals s’ha utilitzat habitualment per millorar el

comportament de les tècniques de seguiment i segmentació objecte/fons en seqüències de

vı́deo. En el capı́tol anterior hem fet una revisió dels treballs més rellevants en aquest camp.

D’acord amb la classificació proposada per Clark i Yuille (23), les metodologies de fusió han

estat classificades en tècniques feblement acoblades i tècniques fortament acoblades, segons si

consideren independència o dependència entre les caracterı́stiques.

S’ha observat que tot i que els mètodes feblement acoblats permeten implementar aplica-

cions funcionant en temps real i amb un menor cost computacional, els resultats més robus-

tos s’han obtingut considerant les tècniques fortament acoblades. En particular, els mètodes

Bayesians fortament acoblats, permeten obtenir els millors resultats, a més de presentar una

formulació elegant de l’esquema de fusió.

En aquest capı́tol, introduı̈m un marc probabilı́stic que integra diverses caracterı́stiques de

l’objecte, i que permet segmentar-lo robustament de la resta de la imatge, en seqüències que

canvien dinàmicament, tal com la que es mostra en la Figura 5.1, on la fulla central és l’objecte

que es desitja seguir. En aquestes imatges representatives de la seqüència podem observar

alguns dels elements que compliquen la tasca de seguiment: un canvi abrupte d’il·luminació

entre la primera i segona imatge (que són imatges consecutives del vı́deo), un fons de l’escena

amb un alt contingut de soroll, i un moviment de la fulla amb una dinàmica difı́cil de predir. Tot

i aquest conjunt de complicacions, utilitzant el mètode que descriurem en els pròxims apartats,
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Figura 5.1: Seqüència de vı́deo afectada per diferents elements que compliquen la tasca de
seguiment. Fila superior: Seqüència original, on la fulla central és l’objectiu a seguir. Noti’s el
canvi abrupte d’il·luminació entre la primera i segona imatge (que són imatges consecutives del
vı́deo). El soroll en el fons de la imatge i la dinàmica no-lineal de la fulla, són altres factors que
compliquen la tasca de seguiment. Fila inferior: Mapa de la pertinença a l’objectiu, obtingut
amb el mètode proposat en aquest capı́tol. Els punts més clars corresponen als pı́xels que tenen
més probabilitat de pertànyer a l’objecte.

som capaços de segmentar i seguir l’objecte. La fila inferior de la Figura 5.1 mostra els mapes

de pertinença a l’objecte, on els punts més clars corresponen als pı́xels que més probablement

pertanyeran a l’objecte d’interès.

Per tal de realitzar el seguiment sota aquestes dinàmiques complexes, proposem un mètode

on cadascuna de les caracterı́stiques de l’objecte és estimada per un algoritme diferent satis-

fent l’esquema de generació i correcció d’hipòtesis (descrit en el Capı́tol ??), i amb la sortida

aproximada per una PDF. Tal com veurem en els següents apartats, ens restringirem a filtres

Bayesians, com el filtre de Kalman i els filtres de partı́cules (també descrits en el Capı́tol ??).

Un punt fonamental que cal considerar, és que permetem que hi hagi una dependència

condicional entre les caracterı́stiques. Una metodologia similar va ser presentada per Leichter

et al. (67), on diversos algoritmes basats en filtres Bayesians eren integrats per tasques de

seguiment. No obstant, en (67) s’assumeix que els mètodes són condicionalment independents,

o sigui, que cada algoritme estima l’estat d’una caracterı́stica de l’objecte basant-se en un

conjunt de mesures que són condicionalment independents de les mesures utilitzades per altres
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algoritmes. Això és, si el filtre Bayesià BF1 està basat en unes mesures (observacions) z1 per

estimar el vector d’estats x1 (representant una propietat de l’objecte), i el filtre Bayesià BF2

utilitza les observacions z2 per estimar x2 (representant una altra propietat de l’objecte), per

cada vector d’estats complet de l’objecte X = {x1,x2} s’assumeix que:

p(z1, z2|X) = p(z1|x1)p(z2|x2) (5.1)

No obstant, aquesta assumpció és molt restrictiva i moltes vegades no garantida, ja que

pressuposa que les mesures utilitzades per estimar la caracterı́stica x1 són independents de les

mesures utilitzades per estimar la caracterı́stica x2. Per exemple, en un filtre de partı́cules

que estima el contorn de l’objecte, una manera habitual de ponderar les diferents hipòtesis de

contorn que es generen, és basant-se en el rati del nombre de pı́xels que hi ha dins de cada

contorn amb el color de l’objecte versus el nombre de pı́xels fora del contorn tenint el color

del fons de la imatge. Això significa que la caracterı́stica ‘contorn’ no és independent de la

caracterı́stica ‘color’. En aquesta situació, si z1 representa les observacions que es fan pel

color i z2 les corresponents al contorn, aquesta darrera seria una funció tant de x1 com de z1,

o sigui, z2 = z2(x1, z1). Basant-se en la definició de probabilitat condicional 1, és immediat

reescriure l’equació anterior com:

p(z1, z2|X) =
p(z1, z2,x1,x2)

p(x1,x2)
=
p(z2|z1,x1,x2)p(z1,x1,x2)

p(x1,x2)
= p(z2|z1,x1,x2)p(z1|x1,x2) = p(z1|x1)p(z2|z1,x1,x2) (5.2)

En l’últim pas s’assumeix independència de z1 respecte a x2 i z2, o sigui, z1 �= z1(x2, z2).

Aquesta formulació permet adaptar simultàniament les dues caracterı́stiques, amb major robus-

tesa que l’obtinguda quan les caracterı́stiques eren suposades totalment independents.

MacCormick i Blake (76) i MacCormick i Isard (77) varen presentar un treball similar,

on introduı̈ren l’anomenat Partitioned Sampling, una tècnica que permet reduir el problema

d’explosió dimensional, que afecta als filtres de partı́cules quan consideren vectors d’estat d’al-

ta dimensionalitat. El mètode proposat aplica les etapes de generació i correcció d’hipòtesis

pròpies dels filtres de partı́cules, separadament per diferents parts del vector d’estats. Tot i

això, el Partitioned Sampling és una tècnica especı́fica per filtres de partı́cules, i no permet

integrar altres tipus d’algoritmes. En aquest sentit, la nostra formulació és més general, ja que

1 La probabilitat condicional d’un element a suposant que l’element b és conegut, escrita com p(a|b), és per
definició el rati p(a|b) = p(a,b)

p(b)
, on es suposa que p(b) no és 0.
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qualsevol mòdul individual pot ser representat per qualsevol filtre Bayesià o qualsevol algorit-

me que tingui una sortida aproximada per una PDF. Tal com hem mencionat en el Capı́tol 4,

Wu i Huang (142) proposen un mètode força similar al Partitioned Sampling, on dues carac-

terı́stiques (color i forma) són estimades utilitzant un sol filtre de partı́cules, però conside-

rant les observacions per separat. Una altra vegada, aquest mètode està restringit a filtres de

partı́cules, i no permet integrar altres algoritmes que podrien ser més adequats. A més, en (142),

el nombre d’hipòtesis necessàries per estimar cada caracterı́stica no s’optimitza, i cada iteració

conté un subprocés iteratiu intern, que incrementa notablement el cost de l’algoritme.

Una altra diferència clau entre aquestes tècniques basades en el Partitioned Sampling i la

metodologia presentada en aquesta tesi, és que amb el nostre esquema és més probable associar

la millor configuració del vector d’estats d’una caracterı́stica amb la millor configuració del

vector d’estats d’una altra caracterı́stica, i per tant, maximitzar la probabilitat conjunta. En els

treballs de (76; 77) i (142) això no es garanteix. Aquest punt serà discutit amb més detall en

els següents apartats.

Amb aquests consideracions, podem sumaritzar les principals contribucions de l’esquema

que proposem per integrar múltiples caracterı́stiques amb els següents punts:

1. Presentem un marc probabilı́stic que permet integrar tantes caracterı́stiques de l’objecte

com siguin necessàries, per tasques de seguiment d’objectes. Cal fer notar que:

(a) L’estat de les caracterı́stiques pot ser aproximat per qualsevol algoritme que tingui

una PDF com a sortida. En particular, hem integrat caracterı́stiques aproxima-

des per un filtre de Kalman amb caracterı́stiques estimades a partir de filtres de

partı́cules.

(b) L’esquema proposat és justificat teòricament i validat en un exemple de seguiment

amb dades generades sintèticament.

(c) El mètode permet integrar tant caracterı́stiques que siguin condicionalment depen-

dents com independents. En el cas que siguin dependents, la relació entre les ca-

racterı́stiques es considera durant la fase d’observació de l’algoritme.

(d) Estimant cada caracterı́stica amb un algoritme per separat, es maximitza la pro-

babilitat d’associar la millor estimació d’una determinada propietat amb la millor

estimació d’una altra propietat, i per tant, es maximitza la probabilitat conjunta.
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2. L’esquema presentat s’aplica per dissenyar un robust sistema de seguiment d’objectes,

que simultàniament: (a) Adapta l’espai de color utilitzat per representar els punts de la

imatge. (b) Actualitza les distribucions de color de l’objecte i del fons. (c) Ajusta el

contorn de l’objecte.

3. La representació del color de l’objecte a través de filtres de partı́cules i l’adaptació au-

tomàtica de l’espai de color són noves contribucions del nostre treball, i permeten el

seguiment d’objectes en entorns amb alt contingut de soroll, i alterats per inesperats

canvis de color i il·luminació.

La resta del capı́tol s’organitza de la següent manera: l’Apartat 5.2 introdueix el rerefons

matemàtic del mètode. En l’Apartat 5.3, s’explica un simple exemple d’integració de carac-

terı́stiques unidimensionals, que s’utilitzarà com a base per comparar el comportament del

mètode que proposem, amb les tècniques basades en el Partitioned Sampling que hem comen-

tat abans. En l’Apartat 5.4 descriurem el vector d’estats i els models dinàmics de les carac-

terı́stiques descrites en el Capı́tol 3, i que s’utilitzaran en la implementació de l’algoritme per

seguir objectes en entorns reals. Els detalls sobre l’algoritme de seguiment seran explicats en

l’Apartat 5.5. I finalment, els resultats i conclusions es consideraran en els Apartats 5.6 i 5.7,

respectivament.

5.2 Rerefons matemàtic

En aquest apartat definirem el rerefons matemàtic per l’esquema de fusió proposat. Començarem

definint el procés d’integració de caracterı́stiques condicionalment dependents, i a continuació,

explicarem com aquesta dependència condicional entre caracterı́stiques és considerada en el

model d’observació.

5.2.1 Procés d’integració

En el cas general, suposem que descrivim l’objecte essent seguit per un conjunt de F carac-

terı́stiques, la configuració de les quals s’especifica pels vectors d’estat x1, . . . ,xF , que són

condicionalment dependents, és a dir, la caracterı́stica i depèn de la caracterı́stica i − 1 (més

endavant veurem que la integració de caracterı́stiques independents és immediata). Aquestes

caracterı́stiques tenen un conjunt de mesures associades z1, . . . , zF , on la mesura zi permet

actualitzar el vector d’estats xi de la i-èssima caracterı́stica. La probabilitat condicional a
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posteriori p1 = p(x1|z1), . . . , pF = p(xF |zF ) s’estima utilitzant un filtre de Bayes associ-

at BF1, . . . ,BFF , com podrien ser el filtre de Kalman o el filtre de partı́cules definits en el

Capı́tol ??. Per tot el conjunt de variables, suposem que la dependència és en una direcció:

xk = xk(zi,xi)

zk = zk(xi, zi)

}
⇐⇒ i < k (5.3)

Considerant aquesta relació de dependència, podem incloure termes addicionals a la pro-

babilitat a posteriori calculada per cada filtre Bayesià. En particular, l’expressió per la proba-

bilitat a posteriori estimada per BFi serà pi = p(xi|x1, . . . ,xi−1, z1, . . . , zi). Tenint això en

consideració, a continuació provarem que la probabilitat a posteriori completa es pot calcular

seqüencialment com:

P = p(X|Z)

= p(x1, . . . ,xF |z1, . . . , zF )

= p(x1|z1)p(x2|x1, z1, z2) · · · p(xF |x1, . . . ,xF−1, z1, . . . zF )

= p1p2 · · · pF (5.4)

Demostració. Farem la demostració per inducció, i aplicant la regla de Bayes (39) i l’Equa-
ció 5.3:

• Demostració per 2 caracterı́stiques:

p(x1,x2|z1, z2) =
p(x1,x2, z1, z2)

p(z1, z2)

=
p(x2|x1, z1, z2)p(x1, z1, z2)

p(z1, z2)
= p(x2|x1, z1, z2)p(x1|z1, z2)
= p(x1|z1)p(x2|x1, z1, z2)

• Per F − 1 caracterı́stiques suposem que

p(x1, . . . ,xF−1|z1, . . . , zF−1) = p(x1|z1)p(x2|x1, z1, z2) · · ·
· · · p(xF−1|x1, . . . ,xF−2, z1, . . . zF−1) (5.5)
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• Demostració per F caracterı́stiques:

p(x1, . . . ,xF |z1, . . . , zF ) =
p(x1, . . . ,xF , z1, . . . , zF )

p(z1, . . . , zF )

=
p(xF |x1, . . . ,xF−1, z1, . . . , zF )p(x1, . . . ,xF−1, z1, . . . , zF )

p(z1, . . . , zF )

=
p(xF |x1, . . . ,xF−1, z1, . . . , zF )p(x1, . . . ,xF−1|z1, . . . , zF )p(z1, . . . , zF )

p(z1, . . . , zF )

= p(xF |x1, . . . ,xF−1, z1, . . . , zF )p(x1, . . . ,xF−1|z1, . . . , zF−1)

Eq. 5.5 = p(x1|z1)p(x2|x1, z1, z2) . . . p(xF |x1, . . . ,xF−1, z1, . . . zF )

L’Equació 5.4 ens diu que la funció de densitat de probabilitat completa es pot calcular

seqüencialment, començant amb BF1 per generar p(x1|z1), el qual és utilitzat a continuació

per estimar p(x2|x1, z1, z2) amb BF2, i aixı́ successivament. Noti’s que la inclusió d’una

caracterı́stica addicional xG (amb el corresponent vector de mesura zG) independent de la

resta és immediat. Només cal multiplicar l’Equació 5.4 per la densitat a posteriori p(xG|zG).

Fins aquest moment, només hem considerat la fusió de diversos filtres Bayesians des del

punt de vista estàtic. Però en el funcionament ‘temporal’ del mètode, BFi rep com a entrada

en l’instant de temps t, la PDF que aproxima el vector d’estats xi en la iteratió t− 1. Escrivim

aquesta versió de la PDF de BFi estesa en el temps com:

pt
i = p(xt

i|xt
1, . . . ,x

t
i−1, z

t
1, . . . , z

t
i, p

t−1
i ) (5.6)

L’expressió per la PDF completa de l’Equació 5.4 també es pot estendre com:

P t = p(Xt|Zt) = p(xt
1, . . . ,x

t
F |zt

1, . . . , z
t
F )

= p(xt
1|zt

1, p
t−1
1 ) · · · p(xt

F |xt
1, . . . ,x

t
F−1, z

t
1, . . . z

t
F , p

t−1
F )

= pt
1p

t
2 · · · pt

F (5.7)

5.2.2 Introduint la dependència entre caracterı́stiques en el model d’observació

En aquest subapartat explicarem com la dependència entre caracterı́stiques es considerada en

l’esquema probabilı́stic proposat.
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La dependència entre caracterı́stiques prové del fet que en algoritmes de seguiment reals,

és habitual avaluar les hipòtesis generades sobre una caracterı́stica especı́fica, considerant l’es-

tat d’altres caracterı́stiques. Per exemple, com ja hem mencionat en la Introducció d’aquest

capı́tol, els filtres de partı́cules estimant el contorn de l’objecte, solen ponderar les mostres

predites de contorns d’acord amb el rati del nombre de pı́xels dins el contorn amb el color de

l’objecte, versus el nombre de pı́xels fora el contorn, amb el color del fons. Per tant, el contorn,

per aquest tipus de model d’observació, és dependent del color.

Suposem que la caracterı́stica x2 (estimada amb el filtre Bayesià BF2) depèn de la propietat

x1 (estimada amb BF1). La distribució de probabilitat p(x1|z1), s’introdueix en el model

d’observació de la caracterı́stica x2 d’acord amb les situacions descrites a continuació:

1. BF1 és un filtre de Kalman, és a dir, BF1 ≡ KF1:

La probabilitat a posteriori estimant el vector d’estats x1 serà una distribució normal, o

sigui, p(x1|z1) = Nx1(µx1
,Σx1). Semblant al procediment realitzat en els filtres de

partı́cules, la distribució normal p(x1|z1) és mostrejada uniformement, i aproximada per

un conjunt de partı́cules associades a uns pesos {s1j , π1j}, j = 1, . . . , n1, on el pes π1j

resulta d’avaluar la funció Nx1(µx1
,Σx1) per x1 = s1j .

(a) BF2 és un filtre de Kalman, és a dir, BF2 ≡ KF2:

Per tal d’avaluar l’única hipòtesis generada per KF2, la configuració del vector

d’estats corresponent a la caracterı́stica ‘1’ serà la mitjana p(x1|z1), això és, µx1
.

(b) BF2 és un filtre de partı́cules, és a dir, BF2 ≡ PF2:

Denotem {s2j}, j = 1, . . . , n2 al conjunt de n2 hipòtesis que PF2 genera sobre el

vector d’estats x2.

Basat en l’algoritme de mostreig determinı́stic explicat en l’Apartat 2.3, el conjunt

{s1j}, j = 1, . . . , n1 es mostreja n2 vegades d’acord amb els pesos π1j , per tal

d’obtenir el nou conjunt {s̃1j}, j = 1, . . . , n2.

Finalment, cada mostra s2j de la caracterı́stica ‘2’, s’avalua considerant que la

configuració de la caracterı́stica ‘1’ és s̃1j . Observi’s, que les configuracions més

probables de la caracterı́stica ‘1’, seran utilitzades més vegades per avaluar la ca-

racterı́stica ‘2’.

2. BF1 és un filtre de partı́cules, és a dir, BF1 ≡ PF1:

En aquest cas, la probabilitat a posteriori estimant el vector d’estats x1 serà una distribu-

83



5.2. REREFONS MATEMÀTIC

Figura 5.2: Introduint la dependència entre caracterı́stiques en el model d’observació.
Exemple de com la dependència entre caracterı́stiques és considerada en l’esquema d’integra-
ció proposat, en el cas de tenir dues caracterı́stiques, una estimada amb el filtre de Kalman i
l’altra amb un filtre de partı́cules. Per estimar x1 amb KF1, el vector d’estats de la caracterı́stica
‘1’ es representa a partir d’un conjunt de mostres ponderades {s1j , π1j}, j = 1, . . . , n1. Aques-
tes partı́cules es mostregen n2 vegades (d’acord amb els seus pesos), per tal d’obtenir el conjunt
{s̃1j}, j = 1, . . . , n2. Finalment, cada mostra s2j , j = 1, . . . , n2 del vector d’estats de la ca-
racterı́stica ‘2’, es pondera d’acord amb la configuració de la corresponent mostra s̃1j .

ció de probabilitats p(x1|z1) (que pot ser multimodal) aproximada per un conjunt discret

de partı́cules ponderades {s1j , π1j}, j = 1, . . . , n1.

(a) BF2 és un filtre de Kalman, és a dir, BF2 ≡ KF2:

Per avaluar l’única hipòtesis generada per KF2, la configuració del vector d’es-

tats de la caracterı́stica ‘1’ que es considerarà, serà el valor esperat del conjunt

{s1j , π1j}, j = 1, . . . , n1, calculat com:

E(x1) =
n1∑

j=1

s1jπ1j

(b) BF2 és un filtre de partı́cules, és a dir, BF2 ≡ PF2:

El procediment és exactament el mateix que pel cas 1b.

En la Figura 5.2 mostrem un exemple de com la dependència entre caracterı́stiques és

considerada en un cas on els dos filtres Bayesians que s’integren, són un filtre de Kalman
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(KF1) i un filtre de partı́cules (PF2). En aquest exemple, la caracterı́stica ‘2’ estimada amb

PF2 depèn de la caracterı́stica ‘1’ estimada amb KF1. Durant la fase d’observació de PF2, les

múltiples hipòtesis {s2j}, j = 1, . . . , n2 generades en la fase de predicció del filtre, s’han de

ponderar segons alguna mesura o observació externa. Aquesta mesura, es basarà en l’estimació

de la caracterı́stica ‘1’ feta per KF1. Amb aquest fi, la PDF a posteriori aproximant p(x1|z1)

és discretitzada en n1 partı́cules ponderades, {s1j , π1j}, j = 1, . . . , n1. A continuació, aquest

conjunt es mostreja n2 vegades utilitzant un mostreig amb substitució. S’obté un cojunt {s̃1j},
j = 1, . . . , n2. Finalment, cada mostra s2j del vector d’estats x2 es pondera utilitzant la

configuració de la caracterı́stica ‘1’ representada per la partı́cula s̃1j .

Observi’s en la Figura 5.2 que les mostres {s1j} que tenen uns pesos més elevats, tenen més

possibilitats de ser seleccionades diverses vegades al avaluar les hipòtesis {s2j}; per tant, s’a-

consegueix agrupar juntes les mostres més probables de la caracterı́stica ‘1’, amb les mostres

més probables de la caracterı́stica ‘2’. També és important observar que no totes les carac-

terı́stiques necessiten ser aproximades pel mateix nombre de mostres. En l’exemple que aca-

bem de descriure, x1 és estimada amb n1 = 5 mostres, mentre que x2 s’estima amb n2 = 10

mostres. Això representa un important avantatge del mètode que proposem, especialment quan

es treballa amb filtres de partı́cules, ja que permet adaptar el nombre de mostres necessàries

per estimar cada caracterı́stica, en funció dels seus requeriments. Algunes caracterı́stiques po-

den requerir un nombre major de mostres per ser estimades adequadament, mentre que d’altres

caracterı́stiques poden requerir simplement un reduı̈t nombre de mostres.

Per tal de clarificar totes aquestes nocions, en el següent apartat aplicarem l’esquema ex-

plicat en un cas simulat, amb només dos filtres de partı́cules unidimensionals.

5.3 Caracterı́stiques dependents unidimensionals

Suposem que volem seguir un punt que canvia la seva posició i color. Ambdues caracterı́stiques

estan restringides en un espai unidimensional, és a dir, el punt es mou en l’eix horitzontal, entre

les coordenades [−1, 1], i el color es representa també a partir d’un sol valor en l’intèrval [0, 1].

El moviment del punt es simula a partir d’un model dinàmic estocàstic (centrat en µpos i amb

factor d’escala αpos). Addicionalment, simulem el model d’observació, afegint soroll Gaussià

a la posició simulada:

post = (post−1 − µpos)αpos + N(µnoise,pos, σnoise,pos)

obs post = post + N(µnoise,obs pos, σnoise,obs pos) (5.8)
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Figura 5.3: Simulació de la trajectòria vertadera i l’observació d’un punt movent-se en
l’espai color-posició Per aquest exemple, tant el color i com la posició estan representats per
caracterı́stiques unidimensionals.

Equacions similars generen els models per l’evolució del color i la seva observació:

colt = (colt−1 − µcol)αcol + N(µnoise,col, σnoise,col)

obs colt = colt + N(µnoise,obs col, σnoise,obs col) (5.9)

La Figura 5.3 representa la trajectòria vertadera i l’observació, que descriu el punt simulat,

en l’espai ‘color-posició-temps’. Observi’s que el moviment del punt pateix canvis abruptes

tant en les coordenades de color com en les de posició. Tal com s’explica en (51), aquest

tipus de dinàmiques es poden seguir satisfactòriament utilitzant filtres de partı́cules. Per tant,

l’estat de cadascuna de les caracterı́stiques s’estimarà, en aquest exemple, basant-se en filtres de

partı́cules. Utilitzarem PF1 per seguir el color, amb x1 i z1 representant el vector d’estats del

color i la seva observació, i PF2, x2 i z2 els corresponents filtre de partı́cules, vector d’estats i

observació assignats a la posició. Per tant, considerant les Equacions 5.8 i 5.9, fem les següents

analogies:
PF1 : x1 = col z1 = obs col
PF2 : x2 = pos z2 = obs pos

En el punt inicial de la iteració t, PF1 rep en la seva entrada pt−1
1 , que és la PDF del color

en l’instant de temps t−1, aproximat per n1 mostres ponderades {st−1
1j , πt−1

1j } , j = 1, . . . , n1.

Aquest conjunt és mostrejat (mostreig amb substitució) i propagat d’acord a un model dinàmic

estocàstic amb soroll Gaussià:

st
1j = s̃t−1

1j + N(0, σdyn,col)
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on s̃t−1
1j són les partı́cules que resulten del procés de mostreig.

Cadascuna d’aquestes mostres propagades, es pondera considerant la seva proximitat al

valor observat del color:

πt
1j ∼ e−(‖st

1j−obs colt‖)

El conjunt {st
1j , π

t
1j} , j = 1, . . . , n1, és la sortida de PF1 i representa una aproximació a la

distribució de probabilitat a posteriori pt
1. Aquesta PDF, conjuntament amb pt−1

2 s’introdueixen

en PF2, el filtre de partı́cules responsable d’estimar la posició del punt. De la mateixa manera

que el filtre de partı́cules anterior, pt−1
2 s’aproxima per un conjunt de n2 partı́cules ponderades

{st−1
2j , πt−1

2j }, j = 1, . . . , n2, les quals són mostrejades (una altra vegada segons un mostreig

amb substitució) i propagades d’acord al següent model dinàmic Gaussià:

st
2j = s̃t−1

2j + N(0, σdyn,pos)

Tal com hem assenyalat anteriorment, en implementacions reals dels algoritmes de segui-

ment, és usual avaluar vàries posicions de l’objecte que s’està seguint basat en alguna mesura

relacionada amb l’aparença, que en el nostre cas és el color. Per tant, seguirem una metodo-

logia similar en l’etapa de correcció. A cada mostra st
2j , representant una posició del punt en

l’espai, li associarem una mostra st
1k, representant una configuració del color, basant-se en el

pes πt
1k. Això significa que aquelles mostres de color tenint pesos majors (més probabilitat),

seran utilitzades més vegades que aquelles mostres tenint una baixa probabilitat. Per tal de

simular aquest procés, el pes assignat a cada mostra st
2j es calcula segons la següent funció,

que considera tant l’estat de la posició com del color:

πt
2j ∼ e−(‖st

1k−obs colt‖+‖st
2j−obs post‖)

El conjunt {st
2j , π

t
2j}, j = 1, . . . , n2, representa l’aproximació de pt

2. Finalment, podem

calcular la probabilitat a posteriori completa del sistema en el temps t segons:

P t = p(xt
1,x

t
2|zt

1, z
t
2) = pt

1p
t
2

La Figura 5.4 mostra gràficament en l’espai ‘color-posició’, totes les PDF’s a posteriori

que prenen part en una iteració de l’algoritme. Les estimacions es calculen seqüencialment per

cadascuna de les caracterı́stiques. Primer, s’estima l’estat del color (pt
1), basant-se en l’esti-

mació en l’anterior instant de temps (pt−1
1 ) i en l’observació del color (zt

1). Subsegüentment,

juntament amb pt−1
2 i zt

2, pt
1 és utilitzat per estimar la funció de distribució de probabilitat de la

caracterı́stica pt
2. Finalment, la probabilitat conjunta P t es calcula com el producte de pt

1 i pt
2.
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Figura 5.4: PDF’s a posteriori que es consideren en una iteració de l’algoritme proposat.
pt−1
1 , pt−1

2 i P t−1 són les PDF’s a l’entrada de la iteració, i pt
1, pt

2 i P t són les PDF’s a la sortida
de la iteració. Les creus representen els valors de les dades en el temps t − 1 i els cercles són
els valors de les dades en el temps t. El nivell de gris de les creus i cercles indica si la dada
correspon al valor vertader (negre), a l’estimació feta pel filtre (gris fosc) o a l’observació (gris
clar).

5.3.1 Comparació amb altres metodologies

El simple exemple que s’acaba de presentar, serà considerat com a seqüència de test per tal

de comparar l’eficiència del mètode d’integració proposat en aquesta tesi, amb la d’altres me-

todologies; concretament farem la comparació amb l’algoritme convencional de Condensati-

on (51) sota la suposició de caracterı́stiques independents, i amb l’algoritme de Partitioned

Sampling (76; 77) suposant dependència en l’etapa de propagació d’hipòtesis (recordem que

en el nostre algoritme, la dependència es considera en l’etapa d’observació).

La comparació es realitzarà en termes de precisió del seguiment (distància entre l’estimació

de la posició i del color, i els valors vertaders), i en termes del diagnòstic de supervivència (77).

El diagnòstic de supervivència D per un conjunt de partı́cules {si, πi}, i = 1, . . . , n es defineix

com:

D =

(
n∑

i=1

π2
i

)−1

(5.10)

Aquesta variable aleatòria es pot interpretar com el nombre de partı́cules que sobreviuran una

operació de mostreig amb substitució, i per tant és un indicador sobre si el seguiment és fiable
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(a) Condensation (b) Partitioned Sampling (c) Mètode proposat

Figura 5.5: Distribucions de probabilitat a posteriori per diferents algoritmes basats en
filtres de partı́cules. Comparació de la PDF a posteriori que s’obté pels tres algoritmes en
l’exemple de seguiment considerat en aquest apartat, corresponent al seguiment d’un punt
movent-se en l’espai ‘color-posició’. Els resultats de les figures representen una iteració en
particular, i mostren com els filtres aproximen el valor vertader (creu de color negre) a través
d’un conjunt de partı́cules ponderades (cercles de color gris). El nivell de gris és proporcional a
la probabilitat de la partı́cula, de manera que nivells de gris més foscos indiquen partı́cules amb
major probabilitat. Com que el valor vertader només es pot conèixer idealment, la correcció
de les hipòtesis es va fer basant-se en la observació (creu de color blau), que hem simulat afe-
gint soroll Gaussià al valor vertader. En els tres experiments, s’han utilitzat el mateix nombre
de partı́cules (n = 1000) i els mateixos models dinàmics. Observi’s, que tot i fer els experi-
ments amb les mateixes condicions, el mètode proposat en la tesi és el que concentra un màxim
nombre de mostres al voltant del valor vertader.

o no. Un valor baix de D significa que l’algoritme de seguiment no és fiable, i que molt

probablement perdrà l’objectiu que està seguint. Per exemple, si π1 = 1 i π2 = π3 = . . . =

πn = 0, aleshores D = 1. En aquestes circumstàncies només una partı́cula sobreviuria el

mostreig, i el seguiment probablement fallaria. D’altra banda, si totes les partı́cules tenen el

mateix pes, π1 = π2 = . . . = πn = 1/n resulta que D = n. Això indica que totes les

n partı́cules sobreviurien a un mostreig ideal, i que l’objectiu no es perdria. Feta aquesta

aclaració, a continuació procedim a estudiar el comportament dels diferents algoritmes en el

problema de seguiment que hem plantejat en aquest apartat.

En el primer experiment, el seguiment es fa amb l’algoritme convencional de Conden-

sation, suposant caracterı́stiques independents. x1 i x2 es representen en un mateix vector

d’estats, i les etapes de generació i correcció d’hipòtesis s’apliquen simultàniament a les dues

caracterı́stiques. Com que el model dinàmic per una determinada caracterı́stica no té cap noció

sobre l’estat de l’altra caracterı́stica, les mostres de partı́cules s’han d’escampar per una ampla

àrea de l’espai d’estats, i com a conseqüència, només un reduı̈t nombre de partı́cules es posici-
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onen en un entorn pròxim a l’estat vertader. La Figura 5.5a representa la densitat a posteriori

obtinguda en una iteració de l’algoritme. Els punts corresponen a les diferents mostres (en

l’espai de configuració ‘color-posició’), i les creus són el valor vertader (negre) i l’observació

(blau). Observi’s que només unes poques partı́cules tenen pesos grans. Per tant, el diagnòstic

de supervivència per aquest algoritme tindrà valors baixos.

Una millor aproximació es pot obtenir amb el Partitioned Sampling. En aquest cas, les

dinàmiques i mesures no s’apliquen simultàniament, sinó que es separen en dues components.

Primer, el model dinàmic s’aplica en la direcció x1. Tot seguit les partı́cules es reordenen

de manera que es concentren al voltant de la observació del color (per un procés anomenat

weighted resampling (76) que manté la distribució intacta, tot i reordenar-ne els elements que

l’aproximen). A continuació les millors partı́cules de la caracterı́stica x1 es propaguen en la di-

recció de x2. La reordenació que es fa de les partı́cules en la direcció de x1, millora l’estimació

concentrant més mostres al voltant del valor vertader. Noti’s aquest efecte en la distribució a

posteriori representada en la Figura 5.5b. Tot i que les partı́cules continuen estant escampades

al llarg de la direcció x2, la seva variabilitat en la direcció x1, s’ha reduı̈t notablement. Com

a resultat, el nombre de partı́cules tenint un pes elevat és considerablement major que quan

utilitzàvem l’algoritme convencional de Condensation.

No obstant, és important tenir en compte que en el Partitioned Sampling, les partı́cules es

propaguen en la direcció x2 d’acord amb la probabilitat de les mostres de la caracterı́stica x1.

Per tant, les millors hipòtesis de la caracterı́stica x1, tenen més probabilitats de propagar-se en

la direcció x2. Tot i que aquesta metodologia millora l’algoritme convencional de Condensati-

on, encara té una limitació, i és que les millors mostres de la caracterı́stica x1 no tenen perquè

ser les millors mostres de la caracterı́stica x2. O sigui, que no es garanteix l’associació comuna

de les millors mostres de la caracterı́stica x1 amb les millors mostres de la caracterı́stica x2.

Aquesta limitació és eliminada en l’algoritme d’integració proposat en aquesta tesi. La di-

ferència clau amb les anteriors tècniques està en el fet que utilitzem un vector d’estats diferent

per cada caracterı́stica, i les etapes de generació i correcció d’hipòtesis s’apliquen separada-

ment. En particular, la propagació de les partı́cules de la caracterı́stica xi en l’instant de temps

t, es fa considerant les millors partı́cules xi en l’instant de temps t− 1, evitant el problema que

acabem de comentar que pateix el Partitioned Sampling. En la Figura 5.5c podem apreciar que

procedint d’aquesta manera les mostres es concentren molt més al voltant del valor vertader

(en comparació amb les altres tècniques), millorant ostensiblement el valor del diagnòstic de

supervivència.
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A més, mentre que el Partitioned Sampling considerava la dependència entre caracterı́stiques

durant l’etapa de generació d’hipòtesis, en la tècnica presentada en la tesi es considera durant

l’etapa de correcció d’hipòtesis, utilitzant la distribució a posteriori d’una caracterı́stica en

concret per ponderar les mostres d’una altra caracterı́stica. Això permet que en una mateixa

iteració es puguin actualitzar totes les caracterı́stiques de l’objecte seguit.

Prenent com a model la simbologia utilitzada en (75) per descriure processos de filtres

de partı́cules, i que hem introduı̈t en el Capı́tol 3, en la Figura 5.6 descrivim una iteració

de l’algoritme convencional de Condensation, del Partitioned Sampling i de l’algoritme que

proposem. Aquests diagrames reflexen clarament la diferència entre els algoritmes que acabem

de comparar:

(a) Condensation (x = [x1,x2])

(b) Partitioned Sampling (x = [x1,x2])

(c) Mètode proposat en la tesi

Figura 5.6: Diagrames de procés pel Condensation, Partitioned Sampling i l’algoritme
proposat. La simbologia utilitzada en aquests diagrames s’ha adaptat de (75), i ha estat pre-
sentada en el Capı́tol 3 d’aquesta tesi. En el diagrama del Partitioned Sampling, s’ha introduı̈t
el sı́mbol ∼ pt

1, per indicar una operació de weighted resampling respecte a la funció pt
1 (veu-

re (75) per més detalls).

Les gràfiques de la Figura 5.7 mostren els resultats de seguiment obtinguts pels tres algo-

ritmes comparats en aquest Apartat. En la Figura 5.7a els algoritmes es comparen en termes

de l’error en el seguiment, on l’error es calcula com la distància entre l’estimació feta pel filtre
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(a) (b)

Figura 5.7: Resultats de seguiment obtinguts amb l’algoritme de Condensation, Partitio-
ned Sampling i el mètode proposat. Anàlisi dels tres algoritmes quan s’apliquen a l’exemple
de seguiment explicat en aquest Apartat, que era una seqüència de 20 iteracions. L’anàlisi s’ha
fet en termes d’error (a) en el seguiment (distància entre el vertader valor i l’estat estimat per
l’algoritme) i en termes del diagnòstic de supervivència (b). En els dos casos, els experiments
s’han realitzat per un diferent nombre de partı́cules, i per cada nombre especı́fic de partı́cules,
s’han fet 25 repeticions de la simulació. Els resultats que mostrem, corresponen a la mitja
d’aquestes 25 repeticions, de 20 iteracions cadascuna. Observi’s que els resultats coincideixen
amb les distribucions a posteriori representades en la Figura 5.5, ja que el mètode proposat
supera tant l’algoritme de Condensation com el Partitioned Sampling
.

i els valors veritables de les dades. Per exemple, donada una PDF a posteriori aproximada pel

conjunt {sj , πj}, j = 1, . . . , n, i l’estat veritable del punt que es segueix, donat per xtrue, el

valor calculat de l’error és:

E(n) = ‖E(x)− xtrue‖ (5.11)

on, E(x) és el valor esperat aproximat pel filtre, o sigui, E(x) =
∑n

j=1 sjπj , i ‖ · ‖ es refereix

a la norma Euclidiana. Es pot observar que l’error produı̈t utilitzant el mètode que proposem

en la tesi és clarament inferior al produı̈t pels altres algoritmes.

Quan analitzem el diagnòstic de supervivència pel mateix experiment, arribem a conclusi-

ons similars. En la Figura 5.7b es pot veure que els majors ratis de supervivència, i per tant els

resultats de seguiment més fiables, s’obtenen quan utilitzem la tècnica d’integració presentada

en aquest capı́tol.

Només un apunt final per aquest apartat, referent al nombre de partı́cules necessàries per

aconseguir uns bons resultats. És ben sabut que l’explosió dimensional és un dels majors
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problemes que afecten als filtres de partı́cules, i que consisteix en un augment exponenci-

al del nombre de partı́cules necessàries quan s’augmenta la dimensionalitat del vector d’es-

tats (60; 76; 142). Intuı̈tivament, el nombre de partı́cules és proporcional al volum de l’espai

de cerca. Per exemple, si es mostreja un espai 1-dimensional amb n partı́cules, la mateixa

densitat de mostreig en un espai 2-dimensional necessitarà n2 partı́cules, i aixı́ successiva-

ment. No obstant, en el mètode proposat els vectors d’estat d’alta dimensionalitat es separen

en diversos i petits vectors d’estat, i l’operació de mostreig es realitza particularment per cada

espai de baixa dimensió. El nombre final de partı́cules necessàries correspon a la suma de les

partı́cules utilitzades en cadascun d’aquest espais de baixa dimensionalitat. Per exemple, si un

vector d’estats 2-dimensional es pot separar en 2 vectors d’estat unidimensionals, el nombre de

partı́cules es pot reduir de n2 (requerides en l’espai 2-dimensional) a 2n (requerides en els dos

espais unidimensionals).

A més, tal com hem assenyalat anteriorment, el nombre de partı́cules es pot adaptar a les

necessitats especı́fiques de cadascun dels vectors d’estat de baixa dimensió.

5.4 Parametrització i models dinàmics de les caracterı́stiques

En els apartats anteriors d’aquest capı́tol, l’esquema d’integració ha estat presentat des d’un

punt de vista general, i aplicat a un exemple simple que només considerava caracterı́stiques

unidimensionals. Això ha permès ressaltar les principals propietats del mètode, i comparar-lo

amb altres tècniques existents.

En la resta del capı́tol descriurem una implementació particular del mètode, que permetrà

dissenyar un sistema de seguiment capaç de treballar en entorns reals i altament dinàmics.

L’objectiu a seguir es representarà per les caracterı́stiques descrites en el Capı́tol 3, que eren una

regió rectangular que estimava aproximadament la regió de la imatge on es trobava l’objecte,

l’espai de color que millor discriminava el color de l’objecte i el del fons de la imatge, la

distribució de color en aquest especı́fic espai de color, i el contorn de l’objecte. En els pròxims

subapartats, descriurem la parametrització d’aquestes caracterı́stiques i els models dinàmics

que s’utilitzaran per propagar-les.

5.4.1 Regió rectangular al voltant de l’objecte

Vector d’estats:

La regió rectangular que rodeja l’objecte es parametritza a partir del següent vector d’es-
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(a) (b)

Figura 5.8: Regió rectangular al voltant de l’objecte. (a) Aquesta regió rectangular pro-
porciona una primera aproximació de la posició de l’objecte en la imatge. Es defineix amb
un tamany suficientment gran per garantir que conté l’objecte en el seu interior. (b) Variables
utilitzades per a la parametrització.

tats x1 ∈ R5×1:

x1 = [u1, v1, a1, b1, θ1]
T (5.12)

on (u1, v1) són les coordenades del centre del rectangle, a1 i b1 les longituds dels costats,

i θ1 és l’angle entre a1 i l’eix horitzontal (veure la Figura 5.8).

Model dinàmic:

Com que aquesta regió rectangular simplement s’utilitza com a primera aproximació de

la posició de l’objecte en cada iteració, el seu estat es pot calcular a partir d’un filtre de

Kalman, basat principalment en la seva component predictiva.

El model dinàmic consistirà en un procés de segon ordre:

xt
1 = xt−1

1 + α(xt−1
1 − xt−2

1 ) + q1,h (5.13)

on el paràmetre α considera la velocitat d’adaptació del model i q1,h ∈ R5×1 és una vari-

able aleatòria distribuı̈da com una Gaussiana amb mitjana nul·la i matriu de covariància

diagonal Σ1,h ∈ R5×5.

Tanmateix, en el Capı́tol ?? (Apartat 5) hem vist que el filtre de Kalman està basat en

models dinàmics lineals. Per tant, caldrà convertir l’Equació 5.13 en un model dinàmic

lineal. Amb aquest propòsit, considerem un vector d’estats augmentat x̄t
1 ∈ R10×1:

x̄t
1 =

[
xt−1

1

xt
1

]
(5.14)
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Llavors, el model dinàmic es pot reescriure com:

x̄t
1 = H1x̄t−1

1 + B1q1,h (5.15)

on

H1 =
[

05×5 I5×5

−α · I5×5 (1 + α) · I5×5

]
and B1 =

[
05×5

I5×5

]
(5.16)

Per tant, aquesta notació amb el vector d’estats augmentat permet representar el procés

de segon ordre com un model dinàmic lineal.

5.4.2 Espai de color

Una important contribució d’aquesta tesi es refereix a la utilització d’un espai de color depen-

dent de l’objecte (anomenat espai de color de Fisher) que maximitza la distància entre els punts

de color de l’objecte i els punts de color del fons. En el Capı́tol ?? hem discutit que precisament

aquesta propietat és interessant per qualsevol sistema de seguiment basat en el color. Com que

es tracta un espai de color que depèn de l’objecte, el podem considerar com qualsevol altre de

les caracterı́stiques i adaptar-lo al llarg del temps.

El pla de Fisher s’inicialitza a partir d’una imatge d’entrenament (per exemple la primera

imatge de la seqüència), de la qual els punts RGB es separen manualment segons les classes

‘objecte’ i ‘fons’ (Figure 5.9a,b). Seguint el procediment explicat en el Capı́tol 3 (Apartat 2), el

pla de Fisher es determina com aquell que maximitza la distància entre les classes projectades,

mentre mantenen una reduı̈da variància (Figure 5.9c). Tot i que hem demostrat que el pla de

Fisher és robust a canvis en la il·luminació, el propi moviment dels objectes en la imatge, o

efectes d’il·luminació complexos, com ara ombres, especularitats, interreflexions, etc., causa-

ran que les distribucions de color de tant de l’objecte com del fons de la imatge canviı̈n. Per

tant, el pla de Fisher s’ha d’adaptar al llarg del temps. En particular, l’adaptació es farà a través

d’un filtre de partı́cules, amb el següent vector d’estats i model dinàmic:

Vector d’estats:

Un pla de Fisher generat pels vectors w1 i w2, és parametritzat a partir del seu vector

normal,

x2 =
w1 ×w2

‖w1 ×w2‖ ∈ R3×1 (5.17)
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(a) (b) (c)

Figura 5.9: Espai de color de Fisher. (a) Representació de tots els punts de la imatge en
l’espai de color RGB. En la cantonada superior esquerra de la figura, es mostra la imatge
original. (b) Classificació ‘manual’ dels punts de la imatge en les classes ‘objecte’ (O) i ‘fons’
(B). L’objecte (objectiu a seguir) és la fulla que apareix en el centre de la imatge. (c) El pla de
Fisher es calcula a partir dels punts d’entrenament. Aquest pla maximitza la separació de les
classes projectades, al mateix temps que en manté una variància baixa.

Model dinàmic:

El pla de Fisher es propagarà segons un model dinàmic, consistent en un escalat i una

translació, ambdues amb una component estocàstica:

xt
2 = H2xt−1

2 + q2 (5.18)

on H2 ∼ A3×3(0,σH2) i q2 ∼ t3×1(µq2
,σq2). La matriu estocàstica d’escalat A i el

vector estocàstic de translació t es defineixen com:

Am×m(µA,σA) =

⎡
⎢⎣ 1 + a11 · · · a1m

...
. . .

...
am1 · · · 1 + amm

⎤
⎥⎦

tm×1(µt,σt) = [t1, . . . , tm]T

(5.19)

Les variables aij i ti s’aproximen segons una llei normal, aij ∼ N
(
µaij , σaij

)
, ti ∼

N (µti , σti).

5.4.3 Distribució de color

La projecció dels pı́xels RGB de l’objecte i del fons sobre el pla de Fisher, generarà unes

distribucions de color en el pla, que es representaran a partir d’un model de Suma de Gaussi-

anes. La configuració inicial i el nombre de components Gaussianes es calcula utilitzant una
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(a) (b)

Figura 5.10: Representació de la distribució de color. El conjunt de pı́xelsRGB de l’objecte
i del fons que han estat projectats sobre el pla de Fisher, es representen a través d’un model de
Suma de Gaussianes (MoG). (a) Model MoG ajustat a les classes ‘objecte’ i ‘fons’. (b) Detall
dels paràmetres utilitzats per representar una component Gaussiana.

modificació de l’algoritme EM proposada per Figueiredo i Jain (35), i que hem comentat en

el Capı́tol 3 (Apartat 3.2). Utilitzant aquest algoritme, les components Gaussianes s’ajusten

independentment als punts de color de l’objecte i del fons, representats en l’espai de color de

Fisher (Fig. 5.10a). El vector d’estats i model dinàmic per aquest model són els següents:

Vector d’estats:

Les configuracions de les MoG per O i B es parametritzen amb el vector

gε =

⎡
⎢⎢⎣

pε

µε

λε

θε

⎤
⎥⎥⎦ ∈ R6nε×1 (5.20)

on ε = {O,B}, nε és el nombre de components Gaussianes per la classe ε, pε ∈ Rnε×1

conté les probabilitats a priori per cada component Gaussiana, µε ∈ R2nε×1 els centroi-

des, λε ∈ R2nε×1 els valors propis de les direccions principals i θε ∈ Rnε×1 els angles

entre les direccions principals i l’eix horitzontal. En la Figura 5.10b, es representen tots

aquests paràmetres per una sola Gaussiana. Finalment, el vector d’estats representant la

distribució de color serà:

x3 =
[

gO

gB

]
∈ R6nT×1 (5.21)
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on nT = nO + nB.

Observi’s que els paràmetres necessaris per caracteritzar completament una component

Gaussiana són la seva probabilitat a priori, el centroide i la matriu de covariància. Les

dues primeres components es representen directament en el vector d’estats. La matriu

de covariància es pot deduir a partir dels valors propis i l’angle de la component prin-

cipal. Per exemple, suposem que aquests paràmetres són λ1, λ2 i θ. L’angle θ defineix

completament la direcció dels vectors propis principals (suposats ortogonals), els quals

es poden escriure com e1 = [cos θ, sin θ]T i e2 = [sin θ,− cos θ]T . Per tant, la matriu

de covariància associada a aquests paràmetres serà:

Σ = [e1, e2]
[
λ1 0
0 λ2

]
[e1, e2]

−1 (5.22)

Model dinàmic:

Donada una parametrització del vector d’estats xt−1
3 en l’anterior instant de temps, la

propagació es realitzarà d’acord al següent model dinàmic amb component estocàstica:

xt
3 = H3xt−1

3 + q3 (5.23)

on H3 ∼ A6nT×6nT (0,σH3), q3 ∼ t6nT×1(µq3
,σq3). La matriu A i el vector t han

estat prèviament definits en l’Equació 5.19.

5.4.4 Contorn

Com que la segmentació per color sol donar estimacions de la posició de l’objecte poc precises

(sobretot en les regions de transició objecte/fons), utilitzem el contorn de l’objecte per obtenir

un seguiment més acurat (veure el Capı́tol 3, Apartat 4). El vector d’estats i model dinàmic

definits per representar el contorn són:

Vector d’estats:

Tal com hem comentat en el Capı́tol 3 (Apartat 4), el contorn es representarà a partir

de nc punts en la imatge, R = [(u1, v1)T , . . . , (unc , vnc)T ]T . Assignem directament

aquests valors al vector d’estats:

x4 = [(u1, v1)T , . . . , (unc , vnc)
T ]T ∈ Rnc×2 (5.24)
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Model dinàmic:

El vector d’estats del contorn xt−1
4 és propagat d’acord amb un model dinàmic que ge-

nera còpies afins del contorn original i traslladades aleatòriament:

xt
4 = xt−1

4 H4 + q4 (5.25)

Una altra vegada, H4 ∼ A2×2(0,σH4), q4 ∼ t2×1(µq4
,σq4).

5.4.5 Una nota sobre els paràmetres dels models dinàmics

En tots els models dinàmics que acabem de definir, apareixen tota una sèrie de paràmetres

(Σ1,h, {σHi ,σpi ,µpi
}, i = {2, 3, 4}) que controlen el comportament estocàstic del model. El

seu valor determina el nivell de dispersió de les mostres que es generen en l’espai de configura-

ció, i tot i que són un factor important a considerar en el disseny de l’algoritme de seguiment, no

cal que siguin estimats amb una precisió molt elevada. En particular, quan utilitzem filtres de

partı́cules, estimacions poc precises d’aquests paràmetres es poden compensar seleccionant un

major nombre de partı́cules. D’altra banda, un filtre de Kalman podria ser més sensible al valor

de la matriu de covariància Σ1,h definida en el model dinàmic, ja que el model de predicció en

un filtre de Kalman es basa en una sola hipòtesis. Tot i això, en el sistema que hem explicat en

aquest Apartat, el rol del filtre de Kalman és simplement donar una primera aproximació de la

posició de l’objecte. Per tant, estimacions poc precises de Σ1,h no són transcendentals.

En qualsevol cas, en els experiments que es presentaran al final d’aquest capı́tol, aquest

conjunt de paràmetres estocàstics s’ajustaran a partir d’un procés de mı́nims quadrats, analit-

zant un conjunt de seqüències segmentades manualment.

5.5 Algoritme de seguiment complet

En aquest apartat integrarem totes les tècniques descrites prèviament i analitzarem en detall

el mètode complet per seguir tant objectes rı́gids com deformables, en entorns confusos i sota

canvis d’il·luminació. Concretament, l’objecte d’interès serà seguit a partir de l’estimació de

les quatre caracterı́stiques que hem definit: una regió rectangular al voltant de l’objecte (esti-

mada a partir d’un filtre de Kalman KF1), l’espai de color de Fisher (estimat a partir d’un filtre

de partı́cules PF2), la distribució de color de l’objecte i el fons (estimades utilitzant PF3), i el

contorn de l’objecte (estimat amb PF4). En els següents subapartats, l’algoritme es descriurà

pas a pas. Per una millor comprensió del mètode, el lector és encoratjat a seguir el diagrama

de fluxe que es representa en la Figura 5.11.
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5.5.1 Entrada en la iteració t

En l’instant de temps t, per la regió rectangular es disposa dels paràmetres de la mitjana i matriu

de covariància de la iteració anterior, que estimen la seva probabilitat a posteriori pt−1
1 . Per la

resta de caracterı́stiques xi, i = {2, 3, 4}, estimades amb filtres de partı́cules, es disposa d’un

conjunt de ni mostres st−1
ij , j = 1, . . . , ni, de la iteració anterior. L’estructura i configuració

d’aquests paràmetres és la mateixa que la dels seus corresponents vectors d’estat xi. Cada

mostra té un pes πt−1
ij associat. Tal com s’ha definit en l’Equació 5.7, el conjunt complet

aproxima la PDF a posteriori del sistema P t−1 = p(Xt−1|Zt−1), on X = {x1,x2,x3,x4}
conté els vectors d’estat per totes les caracterı́stiques utilitzades per representar l’objecte, i

Z = {z1, z2, z3, z4} es refereix a les observacions mesurades per avaluar les caracterı́stiques.

Òbviament, també estan disponibles la imatge RGB d’entrada en el temps t, que anotem com

IRGB,t.

5.5.2 Actualització de la PDF de la regió rectangular

S’ha comentat anteriorment que la regió rectangular s’estima a través d’un filtre de Kalman,

que es basa principalment en el terme de predicció, i en el qual la correcció introduı̈da per

l’observació té poca importància. La raó per la qual no confiem en l’observació d’aquesta

caracterı́stica és que el nostre objectiu és fer front a seqüències de vı́deo complicades, amb

soroll en el fons de l’escena, canvis abruptes d’il·luminació i moviments impredictibles de

l’objecte. Sota aquestes circumstàncies, l’observació d’una sola caracterı́stica, tindria proba-

blement un baix nivell de fiabilitat. La robustesa del sistema prové de la integració de totes

les caracterı́stiques i no d’una sola. Per tant, l’estimació d’aquesta regió rectangular es basarà

fonamentalment en la predicció feta pel model dinàmic del filtre.

Per tal d’obtenir un filtre de Kalman amb aquest comportament, s’assignarà un valor elevat

a la matriu de covariància associada al soroll de la mesura, Σt
m,1. Tot seguit, veurem amb detall

com es comporta el filtre de Kalman, sota aquestes especificacions. Les principals etapes d’una

iteració del filtre de Kalman s’han explicat en el Capı́tol ?? (Apartat 2), i les repetim aquı́ per

conveniència:

Dades d’entrada:

KF1, el filtre de Kalman associat al vector d’estats x1, rep l’estimació de la regió

rectangular rodejant l’objecte, dels dos instants de temps anteriors, o sigui, pt−1
1 =
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N(xt−1
1 ,Σt−1

1 ) i pt−2
1 = N(xt−2

1 ,Σt−2
1 ), on x1 i Σ1 corresponen a les estimacions a

posteriori de la mitjana i covariància, respectivament.

Generació d’hipòtesis:

Tal com hem discutit prèviament en l’Apartat 5.4.1, les estimacions de les mitjanes es

disposen en un vector d’estats augmentat (per tal d’implementar un model dinàmic de

segon ordre sense transgredir les assumpcions del filtre lineal de Kalman). Similarment,

les matrius de covariància es disposen en una matriu de covariància augmentada, que

pressuposa independència entre xt−1
1 i xt−2

1 :

x̄t−1
1,+ =

[
xt−2

1

xt−1
1

]
∈ R10×5 Σ̄t−1

1,+ =
[

Σt−2
1 05×5

05×5 Σt−1
1

]
∈ R10×10

on el subı́ndex ‘+’ indica que la variable en qüestió correspon a una estimació a posteri-

ori, i la barra superior és utilitzada per designar les variables de l’estat augmentat. Utilit-

zant el filtre de Kalman (Equacions 2.7 i 2.8), el vector d’estats i la matriu de covariància

es propaguen a:

x̄t
1,− = H1x̄t−1

1,+

Σ̄t
1,− = Σ̄1,d + H1Σ̄t−1

1,+HT
1

on la matriu H1 ∈ R10×10 (Equació 5.16) considera el model dinàmic de segon ordre,

i Σ̄1,d ∈ R10×10 és la matriu de covariància del soroll del procés. Aquı́, el subı́ndex ‘-’

indica que es tracta d’una estimació a priori.

Correcció d’hipòtesis:

La primera qüestió que cal tenir en compte al realitzar la correcció de les hipòtesis, es

refereix a l’observació. Només una part del vector d’estats corresponent a la parametrit-

zació de la regió rectangular en l’instant de temps t, serà observada, o sigui, l’equació

de la mesura s’expressarà com:

zt
1 = M1x̄t

1 + q1,m

on M1 = [05×5, I5×5] permet transformar de la dimensionalitat 10 × 1 de x̄t
1 a la di-

mensionalitat 5 × 1 de l’observació zt
1. La variable aleatòria q1,m conté el soroll de la

mesura, que s’assumeix Gaussià amb mitjana nul·la, q1,m ∼ N(0,Σ1,m).

Pe tal de determinar l’estat de l’observació zt
1, s’utilitza un simple mètode de correla-

ció. Anomenem Wt−1 la finestra rectangular definida pels paràmetres del vector d’estats
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xt−1
1 =

[
ut−1

1 , vt−1
1 , at−1

1 , bt−1
1 , θt−1

1

]T
. L’observació zt

1, serà aquesta mateixa finestra

però amb el centroide traslladat segons els paràmetres (du, dv) minimitzant el següent

criteri SDQ (Suma de Diferències al Quadrat):

arg min
du,dv

⎡
⎣ ∑

u,v∈Wt−1

(
IRGB,t−1(u, v)− IRGB,t(u+ du, v + dv)

)2⎤⎦
A continuació, el valor del vector d’observació es defineix com:

zt
1 =

[
ut−1

1 + du, vt−1
1 + dv, at−1

1 , bt−1
1 , θt−1

1

]T
Malauradament, aquesta observació és molt sensible a la presència de soroll en la imatge

o a canvis d’il·luminació, ja que l’operador SDQ no és robust sota aquest tipus d’alte-

racions. Per tant, és convenient assignar una baixa responsabilitat a l’observació, en la

seva contribució a la decisió final de la probabilitat a posteriori. El filtre de Kalman,

permet controlar la contribució relativa del terme de predicció i del terme d’observació,

a través dels valors de la matriu de covariància del model dinàmic Σ̄1,h ∈ R10×10, i

la matriu de covariància de l’equació de la mesura Σ1,m ∈ R5×5. En particular, amb

el propòsit de considerar bàsicament el terme de predicció, aquestes matrius han estat

pre-seleccionades de manera que satisfacin:

Σ1,m >> Σ̄1,h

De fet, com que les matrius tenen diferent dimensió, aquesta desigualtat es refereix a la

comparació de Σ1,m i la submatriu 5× 5 inferior dreta de Σ̄1,h.

Tot seguit, veurem (examinant les equacions de correcció d’hipòtesis del filtre de Kal-

man) com aquestes restriccions en les matrius de covariància redueixen la contribució

del terme d’observació en l’estimació final. Recuperem del Capı́tol ?? (Apartat 2), les

equacions de correcció d’hipòtesis:

Kt = Σ̄t
1,−(Mt

1)
T [Mt

1Σ̄
t
1,−(Mt

1)
T + Σ1,m]−1

x̄t
1,+ = x̄t

1,− + Kt[zt
1 −Mtx̄t

1,−]

Σ̄t
1,+ = [I−KtMt

1]Σ̄
t
1,−

La primera d’aquestes equacions calcula el guany de Kalman, K ∈ R5×10. Observi’s

que una matriu de covariància de la mesura gran, implica un guany de Kalman petit, és
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(a) (b)

Figura 5.12: Mostreig uniforme d’una distribució normal. (a) PDF normal original. (b)
PDF normal mostrejada uniformement.

a dir, Σ1,m �⇒ K �. Per tant (de les equacions segona i tercera):

x̄t
1,+ = x̄t

1,− + ∆xt
1

Σ̄t
1,+ = Σ̄t

1,− + ∆Σt
1

on ∆xt
1 i ∆Σt

1 són les correccions introduı̈des per les observacions, i són poc signi-

ficatives en comparació als valors predits x̄t
1,− i Σ̄t

1,−, respectivament. Per tant, les

observacions s’utilitzen simplement com a lleugeres correccions de les prediccions.

Dades de sortida:

Únicament les parts del vector d’estats augmentat i de la matriu de covariància augmen-

tada que fan referència a la variable xt
1, es consideren a la sortida del filtre:

xt
1 = [x̄t

1,+(6), . . . , x̄t
1,+(10)]T ∈ R5×1

(5.26)

Σt
1 =

⎡
⎢⎣ Σ̄t

1,+(6, 6) . . . Σ̄t
1,+(6, 6)

...
. . .

...
Σ̄t

1,+(10, 6) . . . Σ̄t
1,+(10, 10)

⎤
⎥⎦ ∈ R5×5

Aquestes variables determinen l’estimació a posteriori de la regió rectangular que apro-

xima la posició de l’objecte seguit, o sigui, pt
1 = N(xt

1,Σ
t
1). Com que aquesta distri-

bució serà posteriorment introduı̈da en un filtre de partı́cules basat en mostres del vector

d’estats, discretes i ponderades, és necessari discretitzar pt
1. Per tant, la densitat normal
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pt
1 es mostreja uniformement (veure la Figura 5.12) i s’aproxima per un conjunt de n1

partı́cules ponderades:

pt
1 = N(xt

1,Σ
t
1) ∼=

n1∑
j=1

s1jπ1j (5.27)

5.5.3 Actualització de la PDF del pla de Fisher

Mentre que la regió rectangular s’estima aproximadament amb un filtre de Kalman principal-

ment basat en la seva component de predicció, la resta de caracterı́stiques de l’objecte s’esti-

maran utilitzant filtres de partı́cules. En aquest subapartat, es descriurà el filtre de partı́cules

responsable d’actualitzar l’estat del pla de Fisher:

Dades d’entrada:

A l’inici de la iteració t, PF2, el filtre de partı́cules associat a x2, rep pt−1
2 , la PDF del

vector d’estats x2 en l’instant de temps t − 1, aproximada per n2 mostres ponderades

{st−1
2j , πt−1

2j }, j = 1, . . . , n2.

A més, també rep la sortida de l’anterior filtre, KF1 que estima la caracterı́stica x1 a

través d’un conjunt de n1 mostres ponderades {st
1j , π

t
1j}, j = 1, . . . , n1.

Generació d’hipòtesis:

Basant-se en el procediment estàndard que segueixen els filtres de partı́cules, el conjunt

de partı́cules {st−1
2j , πt−1

2j }, j = 1, . . . , n2 es mostregen utilitzant l’algoritme de mostreig

determinı́stic (Apartat 2.3) i es propaguen cap al conjunt {st
2j} segons el model dinàmic

definit en l’Apartat 5.4.2. Cada mostra representa una configuració diferent del pla de

Fisher, Wj , j = 1, . . . , n2. La Figura 5.13 representa algunes mostres de plans de Fisher

obtingudes després de l’etapa de generació d’hipòtesis.

Correcció d’hipòtesis:

El punt fonamental de l’algoritme que presentem és que la dependència entre carac-

terı́stiques es considera durant l’etapa de correcció d’hipòtesis. En particular, per tal

d’assignar un pes a les mostres propagades {st
2j}, j = 1, . . . , n2, s’utilitza la informa-

ció provinent de la sortida pt
1 de KF1. El conjunt de mostres discretitzades {st

1j , π
t
1j},

j = 1, . . . , n1 aproximant pt
1 es mostregen n2 vegades, resultant en el conjunt {s̃t

1j},
j = 1, . . . , n2. Noti’s que aquest conjunt pot contenir repetides còpies de les mostres

més probables de les ‘regions rectangulars’ estimades per KF1. A continuació, cada
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Figura 5.13: Generació de múltiples hipòtesis del pla de Fisher.

mostra del pla de Fisher st
2j s’associa amb una mostra de ‘regió rectangular’ s̃t

1j . Ano-

menem Wt
j la regió rectangular definida per s̃t

1j .

Una vegada hem assignat una regió rectangular Wt
j per cada pla de Fisher st

2j , la idea

bàsica és assignar un pes a st
2j en funció de la seva solvència en discriminar entre els

punts de dins Wt
j i els punts de fora Wt

j .

Per aconseguir-ho, seleccionarem aleatòriament dos conjunts de punts RGB: CRGB
W i

CRGB
W

, de dins i fora de la regió Wt
j , respectivament. Aquests conjunts i la imatge IRGB,t

es projecten sobre els nj plans de Fisher, generant nj triplets {CFisher
W,j ,C

Fisher
W,j

, IFisher,t
j }.

Per cada triplet, utilitzem l’agoritme EM per ajustar un model de MoG als conjunts

CFisher
W,j i CFisher

W,j
.

Basant-se en aquest models de MoGs calculem el mapa de probabilitats a posteriori

p(Wt
j |IFisher,t

j ) per tots els pı́xels (u, v) de la imatge IFisher,t
j , utilitzant la regla de Bayes

(Equació 3.30). D’acord amb aquest mapa de probabilitats, assignem el següent pes a

cada mostra:

πt
2j ∼

∑
(u,v)∈Wt

j

p
(
Wt

j |IFisher,t
j

)
nW

−

∑
(u,v)/∈Wt

j

p
(
Wt

j |IFisher,t
j

)
nW

on nW i nW són el nombre de pı́xels a dins i a fora de Wt
j , respectivament.

Dades de sortida:

La sortida de PF2 és el conjunt {st
2j , π

t
2j}, j = 1, . . . , n2 aproximant l’estimació de la

probabilitat a posteriori pt
2 per la normal al pla de Fisher.
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5.5.4 Actualització de les PDF’s de les distribucions de color de l’objecte i del
fons

Dades d’entrada:

PF3, el filtre de partı́cules associat al vector d’estats x3, rep a la seva entrada pt−1
3 ∼

{st−1
3j , πt−1

3j }, j = 1, . . . , n3, aproximant la PDF de la distribució de color en l’anterior

iteració, i pt
2 ∼ {st

2j , π
t
1j}, j = 1, . . . , n2, una aproximació a la PDF dels plans de Fisher

en l’instant de temps t.

Generació d’hipòtesis:

Les partı́cules {st−1
3j } es mostregen i propaguen (utilitzant el model dinàmic associat a

x3, descrit en l’Apartat 5.4.3) cap al conjunt {st
3j}, j = 1, . . . , n3. Una mostra st

3j

representa un model MoG, aproximant la distribució de color de l’objecte i del fons sobre

l’espai de color de Fisher. La Figura 5.14 (dalt) representa diferents configuracions de

MoGs, resultant de propagacions generades pel model dinàmic.

Correcció d’hipòtesis:

Similar al procés de correcció de l’anterior caracterı́stica, per tal d’assignar el pes al con-

junt de mostres propagades, fem servir la informació provinent de la sortida pt
2 de PF2.

A partir de l’algoritme de mostreig determinı́stic descrit anteriorment, el conjunt {st
2j},

j = 1, . . . , n2 es mostreja n3 vegades, obtenint-se el conjunt {s̃t
2j}, j = 1, . . . , n3. Això

permet assignar les mostres més probables de plans de Fisher st
2j a les mostres de models

de MoG’s st
3j .

La resta del procés d’assignació de pesos és similar al que hem descrit en l’apartat

anterior: per una determinada mostra st
3j , j = 1, . . . , n3, projectem la imatge IRGB,t

sobre el seu pla de Fisher associat Wj parametritzat per s̃t
2j . La nova imatge serà

IFisher,t
j = IRGB,tWT

j .

Utilitzant les MoG’s de l’objecte i del fons, parametritzades per la partı́cula st
3j , el mapa

de probabilitats a posteriori p(O|IFisher,t
j ) es calcula per tots els pı́xels de IFisher,t

j ; i el pes

πt
3j és assignat segons:

πt
3j ∼

∑
(u,v)∈Wt

j

p
(
O|IFisher,t

j

)
nW

−

∑
(u,v)/∈W

p
(
O|IFisher,t

j

)
nW

on Wt
j , nW i nW s’han definit anteriorment.
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Figura 5.14: Generació de múltiples hipòtesis per les distribucions de color de l’objecte
(O) i del fons (B). Dalt: Diverses hipòtesis de Sumes de Gaussianes (MoG’s) parametritzant
les distribucions de color de l’objecte O i del fons B. Les el·lipses amb lı́nies contı́nues i
discontı́nues pertanyen a models de MoG’s de l’objecte i del fons, respectivament. Baix: Mapes
de probabilitat a posteriori per la classe ‘objecte’, obtinguts amb les diferents configuracions
de les distribucions de color. Es pot observar que algunes de les configuracions de color són
apropiades per discriminar l’objecte (fulla central) de la resta de la imatge, mentre que utilitzant
altres configuracions, les regions O i B no es poden distingir.

En la Figura 5.14 (baix), es representen els mapes de probabilitat a posteriori correspo-

nents a l’objecte d’interès (la fulla del centre de la imatge). Es pot observar com algunes

configuracions de les distribucions de color proporcionen uns mapes de probabilitat on

l’objecte es distingeix clarament del fons de la imatge. Aquestes configuracions seran

les que rebran uns pesos més elevats.

Dades de sortida:

El conjunt {st
3j , π

t
3j}, j = 1, . . . , n3 aproxima l’estimació de la funció de densitat de

probabilitats a posteriori pt
3 per les distribucions de color de l’objecte i del fons.

5.5.5 Actualització de la PDF del contorn

Dades d’entrada:

El darrer filtre de partı́cules, PF4, rep a la seva entrada pt−1
4 ∼ {st−1

4j , π
(t−1)
4j }, j =

1, . . . , n4, que aproxima la PDF del contorn en l’anterior instant de temps, i pt
3 ∼
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Figura 5.15: Generació de múltiples hipòtesis de contorn.

{st
3j , π

t
3j}, j = 1, . . . , n3, una aproximació a la PDF de les distribucions de color de

l’objecte i del fons en l’instant de temps t.

Generació d’hipòtesis:

En una manera similar al procés utilitzat per generar les hipòtesis en PF2 i PF3, les

partı́cules {st−1
4j } es mostregen i propaguen cap al conjunt {st

4j}, j = 1, . . . , n4 d’acord

al model dinàmic descrit en l’Apartat 5.4.4. Aquest model dinàmic, produeix còpies

que són deformacions afins traslladades dels contorns originals (es poden veure alguns

d’aquests contorns propagats en la Figura 5.15, per l’exemple del seguiment de la fulla

utilitzat al llarg de tot aquest capı́tol).

Correcció d’hipòtesis:

El conjunt {st
4j} és ponderat basant-se en la informació de pt

3 a través d’un procés similar

al descrit per PF2 i PF3: inicialment, les mostres {st
3j , π

t
3j}, j = 1, . . . , n3 es mostregen

d’acord als pesos πt
3j , resultant en un nou conjunt {s̃t

3j}, j = 1, . . . , n4. Llavors, cada

mostra de distribució de color s̃t
3j , j = 1, . . . , n4 s’associa amb una mostra de contorn

st
4j .

El mapa de probabilitats a posteriori p(O|IFisher,t
j ) assignat a s̃t

3j anteriorment (en l’etapa

de correcció de les hipòtesis de color), i el contorn Rj representat per st
4j , s’utilitzen per

calcular el pes que s’assignarà a les mostres de contorn:

πt
4j ∼

∑
(u,v)∈rj

p
(
O|IFisher,t

j

)
nRj

−

∑
(u,v)/∈Rj

p
(
O|IFisher,t

j

)
nRj
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on nRj i nRj
són el número de pı́xels de la imatge que estan a dins i a fora de Rj ,

respectivament.

Dades de sortida:

Finalment, el conjunt de mostres i pesos {st
4j , π

t
4j}, j = 1, . . . , n4 aproxima l’estimació

de la funció de densitat de probabilitats a posteriori pt
4 pel contorn de l’objecte.

5.5.6 Generació de la sortida de l’algoritme

Tal com hem vist en l’Apartat 5.2, la funció de probabilitat a posteriori completa es pot deter-

minar a partir de

P t = p(xt
1,x

t
2,x

t
3,x

t
4|zt

1, z
t
2, z

t
3, z

t
4)

= pt
1p

t
2p

t
3p

t
4

= p1(xt
1|zt

1)p2(xt
2|xt

1, z
t
1, z

t
2)p3(xt

3|xt
1,x

t
2, z

t
1, z

t
2, z

t
3)p4(xt

4|xt
1,x

t
2,x

t
3, z

t
1, z

t
2, z

t
3, z

t
4)

∼ {{
st
4k

(
st
3j

(
st
2i(s

t
1h)

))}
,
{
πt

1hπ
t
2iπ

t
3jπ

t
4k

}}
= {st

l , π
t
l} (5.28)

on l = 1, . . . , n4. L’Equació 5.28 reflexa el fet que les mostres del vector d’estats x4 es

calculen tenint en compte les mostes del vector d’estats x3 (o sigui, st
4k ≡ st

4k(s
t
3j)) i aquestes

s’han calculat considerant les mostres de x2 (o sigui, st
3j ≡ st

3j(s
t
2i)) i aquestes han considerat

les mostres de x1 (o sigui, st
2i ≡ st

2i(s
t
1h)). Cal observar que el nombre final de mostres per

aproximar la probabilitat completa P t ve determinat per n4. Considerant els pesos finals, el

contorn estimat pel procés d’integració de totes les caracterı́stiques, es calcula com

Rt
avg =

n4∑
l=1

st
4lπ

t
l (5.29)

Com que totes les mostres de contorn s’han generat amb un model de deformació afı́, ne-

cessitem afegir un estadi final addicional, per tal de poder fer front a deformacions no-lineals

del contorn de l’objecte. Concretament, fem servir Rt
avg per inicialitzar una corba deformable

que s’ajusta al contorn de l’objecte utilitzant la formulació tradicional dels snakes (59), deta-

llada en el Capı́tol 3 (Section 4). Aquest ajust es simplifica notablement utilitzant la posició de

l’objecte estimada pel filtre de partı́cules associat al color. En la Figura 5.16, podem veure com

el mapa de probabilitats a posteriori del mòdul de color permet eliminar molts falsos contorns

de la imatge original.

Veiem més detalladament l’avantatge d’utilitzar la informació del mòdul de color: l’objec-

tiu dels contorns deformables (o snakes) és ajustar una corba donada al contorn d’un objecte
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 5.16: Simplificació del procés d’ajust d’un snake utilitzant la informació del color.
(a) Imatge original, amb molt de soroll de fons. (b) Contorns en tota la imatge obtinguts amb el
detector de Canny. Es pot observar la gran quantitat de falsos contorns detectats, que evitarien
que un snake basat en la formulació tradicional, convergı́s al vertader contorn de l’objecte. (c)
Mapa de la probabilitat a posteriori de l’objecte obtingut amb el mòdul de color. (d) Imatge de
contorns refinada. La majoria dels contorns corresponents al soroll s’han eliminat considerant
una màscara resultat d’aplicar simples operacions morfològiques en la imatge (c). (e) Contorn
Rt

avg utilitzat com a inicialització per l’ajust d’un snake. (f) Resultats finals de l’ajust de
l’snake després d’haver eliminat els falsos contorns.

d’interès, en una imatge binària (calculada amb un detector de vores) on s’han detectat totes

les lı́nies. No obstant, si la imatge té un alt contingut de soroll, com la imatge que mostrem en

la Figura 5.16a), un detector de vores estàndard trobarà una gran quantitat de falses lı́nies que

segurament ‘destorbaran’ l’snake durant el procés d’ajust. Per exemple, la Figura 5.16b mostra

totes les lı́nies detectades amb un filtre de Canny. En aquest tipus d’imatge de vores, els algorit-

mes seguint la formulació dels snakes són molt propensos a fallar. No obstant, aplicant simples

operacions morfològiques al mapa de probabilitats de l’objecte, estimat pel mòdul de color

(Figura 5.16c) la majoria de les lı́nies sorolloses es poden eliminar de la imatge (Figura 5.16d).
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Aleshores, el procés d’ajust es simplifica considerablement. Les Figures 5.16e i 5.16f mostren

la inicialització de snake (utilitzant Rt
avg) i el resultat final de l’ajust després d’haver eliminat

moltes de les falses lı́nies.

5.6 Resultats experimentals

En aquest apartat presentarem els resultats de diferents experiments obtinguts tant en imatges

sintètiques com en seqüències de vı́deo reals, i examinarem la robustesa del nostre sistema a

diverses condicions canviants de l’entorn, en situacions on altres algoritmes solen fallar.

Abans de discutir els resultats obtinguts, ens agradaria assenyalar que degut a que l’al-

goritme proposat ha estat implementat amb un llenguatge interpretatiu (MATLAB), no podem

discutir directament aspectes relacionats amb el temps de càlcul. De tota manera, el que és

important observar, és que en el cas particular d’integrar varis filtres de partı́cules, l’estruc-

tura de l’esquema de fusió presentat, permet reduir considerablement el nombre de mostres

necessàries per aproximar una PDF representant l’estat de l’objecte seguit. Tal com hem discu-

tit prèviament en l’Apartat 5.3.1, aquesta propietat permet fer front al problema de l’explosió

dimensional, soferta pels filtres de partı́cules quan el tamany del vector d’estats és augmentat.

En els següents subapartats, es presentaran els resultats experimentals. El primer conjunt

d’experiments, tracten amb seqüències on les condicions d’il·luminació i d’aparença de l’ob-

jecte canvien de manera contı́nua. En el darrer grup d’experiments, es consideraran canvis

abruptes d’il·luminació. En els dos casos, s’inclouen resultats d’objectes que es deformen tant

rı́gidament com no-rı́gidament.

5.6.1 Seguiment sota canvis continus en la il·luminació

En el primer experiment, es segueix una seqüència generada sintèticament d’una el·lipse que

canvia aleatòriament la seva posició, color i forma, en un fons d’imatge sorollós i confús. En la

Figura 5.17(dalt) mostrem la trajectòria seguida pel color de l’el·lipse. Es pot observar com es

tracta d’una trajectòria no lineal. Tal com comenten Isard i Blake (51), aquest tipus de camins

no es poden estimar utilitzant filtres basats en models dinàmics suaus, sinó que és necessari uti-

litzar filtres que permetin fer front a les no-linealitats, com ara l’esquema de múltiples hipòtesis

que ofereixen els filtres de partı́cules. Els resultats mostren que el mètode proposat en aquesta

tesi, basat en múltiples algoritmes amb múltiples hipòtesis, permet segmentar i seguir l’el·lipse,

fins i tot quan el color del fons de la imatge és molt semblant (observi’s la penúltima imatge).
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Figura 5.17: Experiment 1: Seguiment d’una el·lipse sintètica que canvia aleatòriament
el seu color, posició i forma. Dalt: Trajectòria seguida per la distribució de color de l’el·lipse
seguida. Les dades estan representades en l’espai de color RGB. Observi’s el canvi no-lineal
del color, que no pot ser predit amb un model dinàmic suau. Baix: Algunes imatges de la
seqüència mostrant els resultats del seguiment; imatges originals (primera fila), resultats de
seguiment (segona fila), i a posteriori PDF de l’objecte que resulta del mòdul de color (tercera
fila). El mètode proposat integrant predicció de posició, selecció de l’espai de color òptim,
estimació de la distribució de color i estimació del contorn permet segmentar i seguir l’el·lipse
fins i tot quan el fons de la imatge conté elements altament destorbadors. Observi’s en la
penúltima imatge, com l’el·lipse seguida està rodejada per una altra el·lipse amb una aparença
molt semblant. Tot i això, l’algoritme de seguiment no perd l’objectiu.
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Figura 5.18: Experiment 2: Seguiment d’un pop que es camufla. Fila superior: Seqüència
original. Fila del mig: Resultats de seguiment utilitzant el mètode proposat en la tesi. Fila
inferior: Mapa de probabilitats a posteriori de l’objecte obtingut amb el mòdul de color (PF3).

En el segon experiment (Figura 5.18) mostrem com es comporta el nostre mètode en una

seqüència real d’un pop que canvia la seva aparença mentre es camufla. Observi’s que els

mapes de probabilitat a posteriori de l’objecte que resulten del mòdul de color donen una

estimació poc precisa i definida de la posició de l’objecte, especialment quan l’aparença de

l’objecte és similar a la del fons de la imatge. No obstant, s’aconsegueix un seguiment acurat

corregint l’estimació del mòdul de color amb el mòdul de contorn.

Per tal de ressaltar la importància d’adaptar simultàniament les caracterı́stiques de color i

contorn utilitzant filtres de partı́cules, en la resta dels experiments, el comportament de l’algo-

ritme proposat en la tesi es compararà amb una tècnica basada en múltiples hipòtesis per predir

el contorn de l’objecte, i que adapta el color amb un filtre predictiu basat en un simple model

dinàmic suau definit per:

gt = (1− β)gt−2 + βgt−1 (5.30)

on g és la parametrització de la distribució de color (amb la mateixa estructura que en l’Equa-

ció 5.20) i β és el factor d’adaptació. De fet, aquesta metodologia és força similar a la tècnica

ICondensation descrita en (52).
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Resultats de seguiment utilitzant un model dinàmic suau pel color

Resultats de seguiment utilitzant el mètode proposat en la tesi

Figura 5.19: Experiment 3: Seguiment d’un llibre que es dobla en una seqüència amb un
canvi suau de la il·luminació. Fila superior: Resultats utilitzant un únic filtre de partı́cules pel
contorn i assumint un canvi suau del color. El mètode falla. Fila central: Resultats utilitzant el
mètode proposat. Fila inferior: Mapa de probabilitats a posteriori de l’objecte obtingut amb el
mòdul de color (PF3).

L’Experiment 3 correspon al seguiment d’un contorn no-rı́gid d’un llibre que es dobla,

en una seqüència on les condicions de llum canvien suaument de llum natural a una llum

groguenca. La Figura 5.19 mostra algunes imatges dels resultats de seguiment. Es pot observar,

que tot i el canvi en la il·luminació és suau, l’algoritme basat en el model dinàmic suau no pot

seguir el contorn de l’objecte. Això és degut a que aquest model dinàmic no pot fer front a

l’ombra que el llibre es produeix sobre ell mateix, al llarg el seu moviment.

5.6.2 Seguiment sota canvis abruptes en il·luminació

En l’Experiment 4, la distribució de color del llibre doblant-se que hem presentat anteriorment,

s’ha modificat manualment per tal de simular un canvi abrupte d’il·luminació. La fila superior

de la Figura 5.20 mostra tres imatges consecutives presentades a l’algoritme. Es pot observar el

canvi abrupte d’il·luminació entre les imatges t−1 i t. Els resultats demostren la ineficàcia del

model dinàmic suau del color per predir aquest tipus de canvi, ja que el mapa de probabilitats a
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It−2 It−1 It

p(O|It) p(O|It) Resultats de seguiment
-model dinàmic suau- -mètode proposat- -mètode proposat-

Figura 5.20: Experiment 4: Seguiment d’un objecte no-rı́gid (llibre que es dobla) en una
seqüència amb canvis abruptes d’il·luminació. Fila superior: It−2, It−1 i It són tres imatges
consecutives. Noti’s el canvi abrupte d’il·luminació entre les imatges t − 1 i t. Baix esquerra:
Mapa p(O|It) obtingut suposant un model dinàmic suau del color. No hi ha una bona discri-
minació entre l’objecte i el fons. Baix centre: Mapa p(O|It) obtingut amb el mètode proposat
en la tesi. La discriminació objecte/fons es millora clarament respecte al cas que suposava un
model dinàmic suau. Baix dreta: Resultats de seguiment obtinguts després d’utilitzar p(O|It)
per eliminar falsos contorns de la imatge i ajustar una corba deformable al contorn de l’objecte.

posteriori de la regió de l’objecte representada en la Figura 5.20 (baix-esquerra) no discrimina

entre l’objecte i el fons, mentre que s’obté un bon resultat amb el mètode que hem proposat en

aquest capı́tol (Figura 5.20, baix-centre i baix-dreta).

En la Figura 5.21 (Experiment 5) es presenten resultats semblants quan es segueix un ob-

jecte rı́gid (la llauna) en una seqüència també afectada per canvis abruptes d’il·luminació. Es

pot observar de nou, que el model dinàmic suau no és adequat per predir el canvi en el color.

En el darrer experiment (Experiment 6) hem realitzat el seguiment de la seqüència de la

fulla movent-se que s’ha utilitzat com a exemple al llarg del capı́tol. Tot i que es tracta d’una

seqüència realment complicada ja que hi ha molt de soroll de fons, la il·luminació canvia

bruscament i el moviment de la fulla és bastant impredictible, utilitzant el mètode presentat en

la tesi, podem realitzar-ne el seguiment. La Figura 5.22 mostra algunes imatges dels resultats.

Es pot observar el canvi abrupte d’il·luminació que hem comentat entre les dues primeres

imatges, que fan que es perdi l’objectiu quan utilitzem simplement un filtre de partı́cules pel

contorn amb un model de predicció suau pel color.
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It−2 It−1 It

p(O|It) p(O|It) Resultats de seguiment
-model dinàmic suau- -mètode proposat- -mètode proposat-

Figura 5.21: Seguiment d’un objecte rı́gid (la llauna) en una seqüència amb canvis abrup-
tes d’il·luminació. Veure la Figura 5.20 per interpretar els resultats.

5.7 Colofó

La utilització de diverses caracterı́stiques per representar l’objecte permet millorar el com-

portament dels algoritmes de seguiment visual, i fer-los més robustos a diverses alteracions i

complicacions que solen presentar-se en seqüències de vı́deo d’entorns reals i no restringits.

Tot i això, la majoria dels algoritmes de la literatura de visió per computador que adrecen el

problema d’integració de diferents caracterı́stiques, estan basats en heurı́stiques especı́fiques

orientades a una aplicació en particular, o no aprofiten completament la dependència entre

caracterı́stiques.

En aquest capı́tol, s’ha presentat un esquema probabilı́stic que permet integrar qualsevol

nombre de propietats de l’objecte. L’estat de cadascuna de les caracterı́stiques pot ser estimat

per qualsevol algoritme que tingui una PDF com a sortida (per exemple filtres de partı́cules o

filtre de Kalman), i que es basi en unes etapes de generació i correcció d’hipòtesis. A més,

el mètode permet integrar tant caracterı́stiques que siguin condicionalment dependents com

independents.

El mètode proposat és demostrat teòricament i validat en un exemple de seguiment amb

dades sintètiques, que s’ha utilitzat com a base de proves per comparar-ne el comportament

amb altres algoritmes ben coneguts en el camp. Els millors resultats en termes de precisió i
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Imatge #41 Imatge #42 Imatge #47 Imatge #55

Resultats de seguiment utilitzant un model dinàmic suau pel color

Resultats de seguiment utilitzant el mètode proposat en la tesi

Figura 5.22: Experiment 6: Seguiment d’una fulla. Resultats de seguiment d’una seqüència
amb un fons confús, i amb l’objectiu movent-se seguint trajectòries inesperades. A més, la
seqüència està afectada per un canvi abrupte en la il·luminació (es pot observar entre la Imatge
#41 i la Imatge #42). Fila superior: Resultats utilitzant un únic filtre de partı́cules pel contorn i
assumint un model dinàmic suau per predir l’evolució del color. El mètode falla. Fila central:
Resultats satisfactoris de seguiment utilitzant el mètode proposat en aquesta tesi. Fila inferior:
Mapa de probabilitats a posteriori de l’objecte obtingut amb el mòdul de color (PF3). Es pot
comprovar com la fulla seguida es detecta clarament, i com el canvi inesperat d’il·luminació
no desestabilitza l’algoritme.
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fiabilitat s’han obtingut amb el mètode presentat aquı́. També cal destacar, que en el cas es-

pecı́fic que la integració es faci exclusivament amb filtres de partı́cules, la metodologia que

proposem no pateix el problema de l’explosió dimensional, que habitualment afecta a les for-

mulacions de filtres de partı́cules, produint un increment exponencial en el cost de càlcul, quan

la dimensionalitat de l’espai d’estats augmenta.

Finalment, les caracterı́stiques definides en el Capı́tol 3 s’han integrat en l’esquema pro-

babilı́stic per tal de dissenyar un algoritme de seguiment robust, que simultàniament adapta

l’espai de color on els punts de la imatge es representen, les distribucions de color de l’objecte

i del fons, i el contorn de l’objecte. L’efectivitat de l’algoritme s’ha provat, seguint satis-

factòriament objectes en seqüències sintètiques i reals, presentant un alt contingut de soroll,

contorns no-rı́gids, moviments inesperats de l’objecte i canvis abruptes en la il·luminació.
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Capı́tol 6

Re-il·luminació de vı́deos

Tal com hem mencionat en el capı́tol introductori, el seguiment visual és una eina utilitzada en

una gran varietat de tasques que s’estenen des de la navegació de vehicles autònoms fins a apli-

cacions d’entreteniment i realitat virtual. Aquest capı́tol presentarà una interessant aplicació

de la metodologia de seguiment, referent a re-il·luminació de vı́deos. En els pròxims apartats,

s’explicarà com una tècnica ‘basada en imatges’ es pot utilitzar per re-il·luminar seqüències

vı́deo: les imatges sota noves condicions d’il·luminació es generaran a partir d’una combina-

ció lineal d’un conjunt d’imatges pre-adquirides, il·luminades per diferents patrons de llum

coneguts. La contribució principal d’aquest capı́tol serà en l’estudi de la manera més òptima

d’il·luminar l’escena, o sigui, en determinar quins són els patrons de llum que s’han de pro-

jectar sobre l’escena, per tal que utilitzant-ne un nombre mı́nim, s’aconsegueixin els millors

resultats en la re-il·luminació.

Dintre d’aquest marc, la metodologia de seguiment presentada en el capı́tol anterior, tindrà

un rol fonamental, ja que una part molt important en el procediment per re-il·luminar vı́deos

es refereix a l’alineació dels pı́xels entre imatges consecutives, on cadascuna de les imatges

representa l’escena il·luminada per un patró de llum diferent. La projecció d’aquests patrons

de llum, produirà canvis abruptes d’il·luminació entre imatges consecutives. El Capı́tol 5 ha

provat que l’algoritme de seguiment proposat és especialment idoni per fer front a aquest tipus

de dificultats. No obstant, com que el nostre propòsit, ara consisteix en alinear les imatges

consecutives a nivell de pı́xel, serà necessària una etapa addicional, que resoldrem amb un

algoritme de flux òptic. Cal comentar, però, que la tasca d’aquest segon algoritme s’haurà sim-

plificat enormement després de la primera etapa de seguiment, amb la metodologia proposada

en l’anterior capı́tol.
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(a) (b) (c)

Figura 6.1: Exemple de re-il·luminació d’un objecte estàtic. La re-il·luminació es realitza
combinant imatges adquirides sota una il·luminació coneguda. (a) L’escena s’il·lumina amb
diferents patrons de llum, per exemple llums individuals (les bombetes). (b) Imatges de re-
ferència de l’objecte quan és il·luminat amb les llums indicades en la Figura (a). (c) Una nova
imatge sota condicions d’il·luminació desconegudes es pot generar a partir de combinacions
lineals de les imatges de referència. En aquest exemple, es re-il·lumina l’objecte com si una
llum individual es situés en la posició de la creu blava de la Figura (a).

6.1 Introducció

La re-il·luminació d’objectes estàtics amb geometria desconeguda, ha esdevingut recentment

un tòpic de gran interès tant en el camp de la visió per computador com en gràfics per com-

putador (27; 28; 42; 68; 70; 97; 98; 106; 110; 138). La capacitat de generar imatges fotore-

alı́stiques de l’objecte, o de part de l’objecte, sota canvis en la il·luminació es pot utilitzar en

moltes aplicacions, com ara reconeixement d’objectes, tasques d’identificació, aplicacions de

realitat virtual o generació de textures.

La majoria de les tècniques utilitzen el que s’anomena una metodologia basada en imatges;

les imatges sota noves condicions d’il·luminació es sintetitzen a partir d’un conjunt d’imatges

de referència adquirides sota condicions d’il·luminació conegudes. Considerant que els pro-

cessos d’il·luminació obeeixen les regles de la superposició (20; 97), es poden generar noves

imatges simplement a través de combinacions lineals de les imatges de referència (veure la

Figura 6.1).

Una extensió natural del problema es refereix a la re-il·luminació de seqüències vı́deo,

que permet pensar en addicionals i interessants aplicacions, principalment en el context de

la indústria multimèdia i de l’entreteniment. Per exemple, es podria aplicar per re-il·luminar

l’actuació d’un actor realitzada en un entorn tancat, i re-il·luminada (en una etapa de post-

121



6.1. INTRODUCCIÓ

processat) amb les llums d’un entorn exterior. Tanmateix, aquesta extensió del problema només

ha estat coberta per un nombre molt reduı̈t de treballs, i els resultats que existeixen estan molt

restringits a entorns altament controlats, on l’objecte que es mou pot ser discriminat clarament

del fons. A més, les tècniques de re-il·luminació presentades no estan optimitzades. Quan

parlem d’optimització ens referim a sintetitzar imatges tant a prop com sigui possible (segons

la norma L2) de les imatges reals.

La metodologia utilitzada per re-il·luminar seqüències vı́deo és similar a la tècnica uti-

litzada per re-il·luminar objectes estàtics, o sigui, una imatge especı́fica de la seqüència sota

noves condicions d’il·luminació es genera com a combinació lineal d’un conjunt d’imatges de

referència il·luminades amb condicions conegudes. No obstant, el moviment de l’objecte entre

imatges de referència consecutives introdueix dificultats addicionals. Primerament, les imatges

consecutives patiran una deformació geomètrica entre elles, i no hi haurà correspondència entre

punts. A més, degut a que els punts corresponents en diferents imatges no tindran la mateixa

orientació respecte a les fonts d’il·luminació, la seva aparença serà diferent, tot i que la posició

i intensitat de la font de llum no canviı̈. A partir d’aquest moment, anomenarem aquest error

com error d’orientació.

Totes aquestes dificultats fan que el principi de superposició no es pugui aplicar directa-

ment per re-il·luminar les imatges d’una seqüència de vı́deo. Prèviament, totes les imatges de

referència utilitzades per re-il·luminar una imatges especı́fica, s’han d’alinear respecte al ma-

teix sistema de coordenades. Noti’s, però, que tot i aconseguir un alineament perfecte, l’error

d’orientació no es podrà eliminar. Com a màxim es podrà reduir utilitzant un nombre reduı̈t

d’imatges de referència.

Per tant, la metodologia per re-il·luminar de seqüències vı́deo inclou dues subtasques: per

una banda, cal buscar un algoritme d’alineament d’imatges robust a canvis abruptes d’il·luminació,

ja que les imatges de referència consecutives estan il·luminades per patrons de llum diferents,

que produeixen canvis abruptes en l’aparença dels objectes al llarg del temps. I d’altra banda,

cal optimitzar el procés de re-il·luminació, de manera que l’error en les imatges sintetitzades

es minimitzi, utilitzant el menor nombre d’imatges de referència possible.

A continuació, descriurem breument cadascuna d’aquestes tasques, sumaritzant les princi-

pals contribucions d’aquest capı́tol.
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6.1.1 Re-il·luminació òptima de seqüències de vı́deo

S’ha vist en la literatura que la re-il·luminació d’escenes de les que se’n desconeix la geometria

es pot aconseguir a partir de combinacions lineals d’un conjunt d’imatges de referència pre-

adquirides. Com que la posició i intensitat de les fonts de llum es pot controlar, es natural

preguntar-nos: quina és la manera més òptima d’il·luminar una escena per reduir el nombre

d’imatges de referència necessàries?

En aquest capı́tol veurem que la millor manera (és a dir, la que minimitza el nombre d’i-

matges de referència) no és utilitzant una seqüència de fonts de llum puntuals com es fa habi-

tualment, sinó utilitzant una seqüència de patrons de llum donats per una base d’il·luminació

dependent de l’objecte. Tot i que aquesta base, que anomenem Base Òptima d’Il·luminació

(OLB), depèn de propietats de l’escena i la càmera, es pot determinar a partir d’un simple

procés de calibració previ a l’adquisició. Demostrarem a través de varis experiments sobre

imatges reals i sintètiques que la base òptima d’il·luminació proposada redueix significativa-

ment el nombre d’imatges de referència necessàries per aconseguir un determinat nivell de

precisió en les imatges sintetitzades. Aquesta reducció en el nombre d’imatges necessàries

és particularment crı́tica en el problema de re-il·luminar en vı́deo, ja que els punts correspo-

nents de l’objecte que es mou s’han d’alinear imatge a imatge durant cada cicle de la base

d’il·luminació.

Mostrarem, que les eficiències guanyades amb la base òptima d’il·luminació simplifiquen

considerablement el problema d’alineació, fent possible la re-il·luminació de seqüències de

vı́deo. Presentarem diversos resultats de re-il·luminació de vı́deos reals contenint tant objec-

tes com persones movent-se per l’escena. En cada exemple, tot i que s’adquireix una sola

seqüència, serem capaços de re-il·luminar una i altra vegada, controlant la direcció de la llum,

intensitat i color.

6.1.2 Alineament d’imatges en entorns dinàmics

Un dels principals problemes a solucionar quan re-il·luminem objectes que es mouen, es refe-

reix a l’alineament. Concretament, hem d’alinear punts al llarg d’una finestra temporal d’imat-

ges de manera que quan superposem les imatges de referència per sintetitzar una imatge sota

una nova condició d’il·luminació, no estiguem superposant la informació de punts diferents de

l’objecte. Per realitzar l’alineament, estimarem el flux òptic al llarg de la seqüència d’imatges.
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Aquest problema es fa particularment complicat pel fet que la il·luminació canvia d’imatge a

imatge degut a l’ús de diferents patrons de llum per cada imatge.

En treballs recents, és habitual mesurar el moviment dels objectes en entorns dinàmics

utilitzant tècniques de llum estructurada (135; 147), o bé utilitzant la tecnologia de captura de

moviment, on alguns elements reflectius que puguin ser seguits fàcilment, són col·locats sobre

la superfı́cie de l’objecte que es mou (47). No obstant, aquest tipus de tècniques no són vàlides

pels nostres propòsits ja que són invasives, en el sentit que poden provocar canvis d’aparença

sobre l’objecte.

Per tal de tenir una aplicació general i no-invasiva, només utilitzarem tècniques passives

de visió per computador, i realitzarem l’alineament de les imatges en dues etapes. Primer, uti-

litzant la metodologia descrita en el capı́tol anterior, realitzarem una segmentació objecte/fons

sobre les regions en moviment, i a continuació, cada regió segmentada serà alineada al llarg

d’imatges consecutives, utilitzant una modificació de l’algoritme de flux òptic de Lucas Kana-

de (73). Aquesta modificació n’augmenta la insensibilitat als canvis d’il·luminació.

Després d’aquesta discussió introductòria, la resta del capı́tol està organitzat de la següent

manera: En l’Apartat 6.2, revisarem els treballs que fan referència a la re-il·luminació d’objec-

tes i vı́deos. En l’Apartat 6.3, descriurem el procés de re-il·luminació, tant d’objectes estàtics

com mòbils. En l’Apartat 6.4, ens centrarem en la selecció de la millor base d’il·luminació.

El comportament de diferents bases d’il·luminació s’analitzarà per dades sintètiques en l’Apar-

tat 6.5. Els experiments s’estendran a dades reals en l’Apartat 6.6, on mostrarem els resultats de

re-il·luminació de seqüències reals de vı́deo. Precisament en aquest apartat explicarem l’algo-

ritme que proposem per resoldre el flux òptic. Un sumari del capı́tol es donarà en l’Apartat 6.7.

6.2 Treballs previs

Gran quantitat de treballs previs s’han centrat en la re-il·luminació d’escenes utilitzant imatges

de referència pre-sintetitzades (31) o pre-adquirides(27; 43; 46; 63; 78; 79). En tots aquests

treballs, les imatges de referència foren generades variant sistemàticament la direcció de la

font de llum. Si el mostreig de les direccions de llum és suficientment dens, llavors, degut a la

linealitat de la radiància, la imatge de l’escena sota una il·luminació especificada per l’usuari

es pot sintetitzar a partir de la superposició de les imatges de referència (31).

En gairebé tots aquests treballs acabats de citar, les imatges de referència van ser adquiri-

des utilitzant fonts de llum puntuals i individuals. En (46), focus de llum incandescents van ser
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utilitzats per mostrejar 66 direccions de llum en una esfera, i adquirir imatges de referència de

cares humanes. En (43), fonts de llum estroboscòpiques, de xenó, mostrejaven 64 direccions

d’il·luminació en una bòveda geodèsica, també per adquirir imatges de referència de cares hu-

manes. En (27), un font de llum mòbil es va utilitzar per mostrejar 2048 direccions de llum per

la re-il·luminació, una altra vegada, d’una cara humana. En aquest treball en particular, la den-

sitat de mostreig va permetre obtenir resultats realment impressionants i sintetitzar efectes com

especularitats o ombres. En (79), focus de llums estàtics van permetre mostrejar 60 direccions

d’il·luminació, amb diferents punts de vista d’objectes fets de materials especulars. I en (96),

un punt de llum mòbil es va fer servir per recollir 4096 imatges d’una ‘naturalesa morta’.

Un dels objectius del treball presentat en aquest capı́tol és mostrar que la il·luminació

utilitzant fonts puntuals individuals no és la més eficient per tasques de re-il·luminació. En

contrast amb la majoria d’aquests treballs previs, mostrarem que si s’escullen apropiadament un

conjunt de patrons de llum per il·luminar l’escena, llavors es poden necessitar un nombre molt

reduı̈t d’imatges de referència. Aquest no és el primer treball en considerar utilitzar patrons

de llum per re-il·luminar. Tanmateix, totes les bases d’il·luminació que han estat utilitzades en

la literatura existent, són pre-seleccionades i no són funció de les propietats de la càmera o de

l’escena. En (97) la il·luminació del cel s’aproxima a partir d’un conjunt de bases anomenades

steerable functions. Schnechner et al. (110) utilitzen un esquema basat en codis de Hadamard

per reduir el rati Soroll/Senyal en les imatges. Debevec et al. (41) utilitzen termes d’una base

d’harmònics esfèrics. Un anàlisi de l’eficiència dels harmònics esfèrics per re-il·luminar es

pot trobar en (106); no obstant, la seva optimalitat només es pot garantir per objectes amb

reflectància Lambertiana i escenes sense ombres.

Finalment, aquest no és el primer treball en considerar la re-il·luminació de seqüències de

vı́deo. Debevec et al. (28) utilitzen una esfera de fonts de llum controlables per il·luminar

un objecte mòbil mentre s’il·lumina amb la llum pre-adquirida en un altre entorn. Cal notar,

però, que tot i poder especificar qualsevol tipus de font d’il·luminació durant l’adquisició, la

seqüència de vı́deo resultant no es pot re-il·luminar. Per tal de re-il·luminar el moviment d’una

cara, (47; 98; 103) varen ajustar inicialment models 3D a la forma de la cara, i els van utilitzar

posteriorment per sintetitzar la cara sota noves condicions d’il·luminació.

El recent treball de Gardner et al. (41) és probablement el més semblant a la component

de re-il·luminació de vı́deo que presentem en aquest capı́tol. Com nosaltres, l’objectiu del seu

treball és adquirir una seqüència de vı́deo que es pugui re-il·luminar una i altra vegada d’a-

cord amb les especificacions d’il·luminació indicades per l’ususari. Amb aquesta finalitat, (41)
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adquireixen i després processen, tal com fem nosaltres, una seqüència de vı́deo en la que la

il·luminació s’ha modificat sistemàticament al llarg de la seqüència. Gardner et al. (41) utilit-

zen 10 patrons de llum representant els nou primers termes d’una base d’harmònics esfèrics

més una font de llum direccional, per tal de re-il·luminar la cara d’un actor. En contrast,

nosaltres generem i després utilitzem una base d’il·luminació depenent de l’objecte, i que és

significativament més eficient per tasques de re-il·luminació de vı́deo. En els experiments,

mostrem que podem reduir el nombre de patrons de llum que són necessaris en un factor de

2− 3. Això és, tal com argumentarem més endavant, crı́tic pel cas d’objectes que s’estan mo-

vent i que requereixen un alineament d’imatge en imatge. Un inconvenient del nostre mètode,

en canvi, és que requereix calcular la base òptima d’il·luminació. No obstant, es pot aconseguir

en un pre-procés d’uns pocs segons abans de la captura del vı́deo.

6.3 Re-il·luminació amb una base d’il·luminació

En aquest apartat, fem una descripció matemàtica del procés de re-il·luminació utilitzant una

base d’il·luminació. Primer definirem la re-il·luminació d’objectes estàtics, i tot seguit in-

troduirem la dependència temporal en la formulació, per tal de considerar la re-il·luminació

d’objectes mòbils en seqüències de vı́deo.

6.3.1 Re-il·luminació d’escenes estàtiques

Suposem que l’escena s’il·lumina simultàniament amb m fonts de llum puntuals, cadascuna

amb una intensitat diferent; a aquest tipus d’il·luminació l’anomenarem patró de llum. Supo-

sem que les fonts de llum són llunyanes, de manera que es poden parametritzar únicament com

a funció de la direcció. Sigui lp = [Lp(θ1, φ1), . . . , Lp(θm, φm)]T el vector m-dimensional

de radiàncies per totes les fonts de llum puntuals, que genera el p-èssim patró de llum, on

Lp(θl, φl) és la radiància de la l-èssima font de llum del p-èssim patró de llum, i Φl = [θl, φl]T

són les coordenades esfèriques globals de la l-èssima font de llum.

Per tal de calcular la imatge d’un pı́xel ui = [ui, vi]T utilitzarem les propietats de la super-

posició d’imatges (20; 97; 137):

1. La imatge resultant de multiplicar cada pı́xel per un factor α, és equivalent a una imatge

resultant d’una font de llum amb una intensitat multiplicada pel mateix factor.

2. Una imatge d’una escena il·luminada per dues fonts de llum L(Φ1) i L(Φ2), és igual a

la suma d’una imatge il·luminada amb L(Φ1) i una altra imatge il·luminada amb L(Φ2).
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A partir d’aquestes propietats, podem calcular la imatge d’un pı́xel ui sota un patró de llum lp
de la següent manera:

ip(ui) =
m∑

l=1

Rui(Φl)Lp(Φl) = rT
ui

lp (6.1)

on rui = [Rui(Φ1), . . . , Rui(Φm)]T és un vector m-dimensional amb els elements Rui(Φl)

essent la reflectància del pı́xel ui com a resultat d’una il·luminació de la direcció Φl (veure de

nou (27)).

L’equació anterior es pot estendre per tal de considerar tots els n pı́xels de la imatge:

ip = Rlp (6.2)

on i ∈ Rn×1 conté tots els punts de la imatge (imatges en nivell de gris, disposades en forma

de vector)1, i R = [ru1 , . . . , run ]T és una matriu n×m de funcions de reflectància per tots els

punts de la imatge (l’anomenem matriu de reflectàncies). Cal notar, que les files de R repre-

senten els pı́xels de la imatge, mentre que les columnes corresponen a les diferents posicions

de la font de llum.

Ara, la col·lecció de p imatges de referència de l’escena il·luminada per p patrons de llum,

es pot expressar per

IL = RL (6.3)

on IL = [i1, . . . , ip] és una matriu n × p contenint les imatges de l’objecte sota diferents

patrons de llum, i L = [l1, . . . , lp] és una matriu m × p representant els diferents patrons de

llum utilitzats per il·luminar l’objecte. A continuació, hem de determinar com la imatge de

l’escena il·luminada pels patrons de llum es pot descodificar per tal d’obtenir les imatges de

l’escena il·luminada per cadascuna de les fonts de llum puntuals.

Considerem l’adquisició d’un conjunt dem imatges de referència, cadascuna d’elles essent

il·luminada per una font de llum puntual. La il·luminació en la i-èssima imatge es pot repre-

sentar per un vector ei en el que l’i-èssim element té un valor 1 i la resta d’elements tenen un

valor 0. La matriu de tots elsm patrons de llum puntuals es pot escriure com E = [e1, . . . , em].

Noti’s que aquests patrons de llum, que venen donats per les columnes de E, formen la base

estàndard; noti’s també que E és la matriu identitat. Aixı́, les imatges formades per aquests

patrons de llum puntuals es poden escriure com

IE = RE (6.4)
1Observi’s que considerem imatges en nivell de gris, i per tant es poden representar com un vector ‘i’ de

dimensió n × 1.
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on R és la matriu de reflectàncies definida anteriorment.

Hem de determinar la transformació lineal D que descodifiqui les imatges de referència

adquirides utilitzant els patrons de llum, per recuperar les imatges que es generarien sota una

il·luminació de llums puntuals donada per E. Per descodificació entenem que podem trobar IE
com

IL D = RLD = RE = IE (6.5)

Si els patrons de llum són linealment independents i el nombre de patrons p és major o igual

que el nombre de fonts de llum individualsm, aleshores podem descodificar els patrons de llum

de manera exacta utilitzant la matriu de descodificació D = L−1. Si el nombre de patrons de

llum p és menor que el nombre de fonts de llum individuals m, aleshores el rank(L) < m.

En aquest cas, no podem invertir la matriu de patrons de llum L, i hem d’utilitzar una solució

aproximada per la descodificació donada per D = L+ = (LTL)−1LT . En els dos casos,

escrivim

ID = IL D ≈ RE (6.6)

on ID és la matriu d’imatges de referència descodificades.

Subseqüentment, la re-il·luminació es pot aconseguir prenent combinacions de les imatges

descodificades ID. Per exemple, si volem re-il·luminar l’escena amb la il·luminació especifica-

da per l’usuari lnew, obtenim que la imatge de l’escena sota aquesta il·luminació vindrà donada

per inew = IDlnew ≈ Rlnew.

6.3.2 Re-il·luminació de vı́deo

Per re-il·luminar objectes en moviment, il·luminarem l’objecte amb una seqüència de p patrons

de llum, sincronitzant el sistema l’il·luminació amb la càmera, de manera que cada imatge de

l’objecte correspongui a un patró de llum diferent. Per re-il·luminar el vı́deo en una etapa

de post-processat, primer hem d’alinear les imatges consecutives. Tanmateix, en aquest punt

deixarem els detalls de l’algoritme d’alineament per més endavant en el capı́tol.

Sigui it1(u) una imatge adquirida en l’instant de temps t1 sota la il·luminació donada pel

patró de llum lmod (t1,p) on mod (t1, p) és el residu de dividir t1 entre p. La funció mod (·)
considera el fet que estem realitzant un cicle repetitiu a través dels p patrons al llarg de la

seqüència. Sigui it1 (Υ(u;q12)) la imatge it1(u) adquirida en l’instant de temps t1 però de-

formada de manera que s’alinea amb it2(u) adquirida en l’instant de temps t2. La funció de

deformació Υ(u;q12) agapa el pı́xel u de la imatge it1 i el trasllada a la posició de sub-pı́xel
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Figura 6.2: Alineament de les imatges it1 i it2 .

Υ(u;q12) en la imatge it2 . Noti’s que q12 és el vector de paràmetres de deformació necessaris

per transformar de t1 a t2 (veure la Figura 6.2 per una interpretació de la funció de deformació).

Per tal de descodificar els patrons de llum en un temps donat t, fan falta un conjunt d’imat-

ges de l’escena – amb la mateixa posició i orientació que la imatge t – adquirides sota p patrons

de llum diferent. Per això, prenem una finestra de p imatges centrades en la imatge t i alineem

cadascuna d’aquestes p − 1 imatges respecte a la imatge t (només n’alineem p − 1, perquè la

imatge t ja està alineada). Sigui la primera imatge en la finestra la t1, sigui la imatge central t,

i sigui la darrera imatge tp. Això dóna una matriu de p imatges alineades que es pot escriure

com:

It
L =

[
it1(Υ(u;q1t)), . . . , itp(Υ(u;qpt))

]
,

on ti = t−�p
2�+ i−1. Ara, per tal de re-il·luminar la seqüència de vı́deo, descodifiquem cada

imatge utilitzant la mateixa matriu de descodificació D i obtenim It
D = It

LD. Finalment, cada

imatge es podrà re-il·luminar d’una manera similar al cas estàtic. Si l’usuari especifica una

il·luminació al temps t donada per l t
new, podem calcular la imatge re-il·luminada en el temps t

com itnew = It
Dltnew.

6.3.3 Fonts d’error

Si l’objecte que es re-il·lumina està estàtic, l’error en la re-il·luminació i descodificació prové

només pel fet d’utilitzar un subconjunt de les bases d’il·luminació, és a dir, utilitzar p vectors

m-dimensionals (on p < m) per generar l’espai m-dimensional de les fonts de llum. Aquest

error, que anomenem error de sub-base, es redueix utilitzant un major nombre de patrons de

llum i convergeix a zero quan p = m.

129
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Error de Sub-Base Error d’Alineació

Error de Sub-Base: Error produı̈t quan s’utilit-
za un nombre reduı̈t de patrons de llum. Fila su-
perior, esquerra a dreta: Imatge vertadera; imat-
ge descodificada utilitzant només 3 patrons de
llum; imatge descodificada utilitzant 9 patrons
de llum. Fila inferior: Error quan s’utilitzen 3
patrons de llum i 9 patrons de llum, respectiva-
ment.

Error d’Alineament: Error produı̈t per impre-
cisions en l’algoritme d’alineament. Fila supe-
rior: it1 ; it2 ; imatge alineada it2(Υ(u;q21)).
Fila inferior: Error previ al procés d’alinea-
ment |it1 − it2 |; Error després de l’alineament,
|it1 − it2(Υ(u;q21))|. Aquest error augmentarà
a mesura que el desplaçament en l’escena sigui
major; per tant augmentarà al utilitzar més pa-
trons de llum.

Error d’Orientació

Error d’Orientació: El desplaçament d’una regió entre el temps t1 i t2 pot causar un canvi en
la orientació respecte a la càmera o fonts de llum. Això provocarà errors, tal com descrivim més
avall inclús quan s’aconsegueix un alineament perfecte abans de descodificar la imatge. Esquerra:
Diagrama mostrant com el desplaçament entre els instants t1 i t2 d’una regió respecte a la font de
llum, afecta a la seva aparença. Quan les imatges t1 i t2 s’utilitzin per descodificar valors de la imatge
en el punt u, produiran un error. Dreta, fila superior: it1 ; it2 ; imatge alineada it2(Υ(u;q21)). En
aquest cas, suposem un alineament perfecte, de manera que l’error només serà produı̈t pel canvi
d’aparença de la cara degut al seu moviment respecte a les fonts de llum. Dreta, fila inferior: Error
abans de l’alineament, |it1−it2 |; error inclús després d’un alineament perfecte, |it1−it2(Υ(u;q21))|.
Aquest error també augmentarà a mesura que el desplaçament en l’escena esdevé major; per tant
augmentarà al utilitzar més patrons de llum.

Figura 6.3: Fonts d’error al re-il·luminar seqüències de vı́deo.
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Si l’objecte es mou, hem de considerar dues fonts addicionals d’error. Hi ha l’error intrı́nsec

de l’algoritme d’alineament; l’anomenem error d’alineament. Com que només hem d’alinear

les imatges que estan dins d’una finestra temporal de longitud p, aquest error es redueix dismi-

nuint la mida de la finestra temporal, o sigui, disminuint el nombre de patrons de llum. Aquest

error també es pot reduir augmentant la velocitat d’adquisició de la càmera. En els nostres ex-

periments, utilitzem una càmera que adquireix 30 imatges per segon, però càmeres més ràpides

són fàcilment assequibles.

Finalment, hi ha l’error que es produeix quan un objecte de l’escena canvia la seva orienta-

ció respecte la càmera o les fonts de llum; aquest és l’error que anomenem error d’orientació.

Fins i tot si el desplaçament de l’escena es pot alienar perfectament, el desplaçament per si ma-

teix pot induir un canvi relatiu de la orientació dels punts de la superfı́cie respecte a la càmera

i les fonts de llum. Una simple rotació d’un objecte entre imatges induirà a aquest error. I, si

la càmera i la font de llum estan a prop de l’escena, una translació de l’objecte també induirà a

l’error. De la mateixa manera que en l’error d’alineament, l’error d’orientació es pot disminuir

ja sigui utilitzant un reduı̈t nombre de patrons de llum p o incrementant la velocitat d’adquisició

de la càmera.

La Figura 6.3 mostra aquestes tres fonts d’error per un experiment en el que hem utilitzat

imatges d’un cap 3D generades sintèticament. Com que les dades utilitzades són sintètiques,

hem pogut isolar i mostrar separadament cada font d’error. Una breu discussió per cada cas,

s’inclou en la figura.

6.4 Selecció de la base òptima d’il·luminació

Tot seguit ens concentrarem en la selecció de les bases òptimes d’il·luminació L per re-il·luminar

seqüències de vı́deo. Tal com hem comentat a la part final de l’apartat anterior, els errors d’a-

lineament i orientació es poden reduir utilitzant un menor nombre de patrons de llum. No

obstant, l’error de sub-base, augmenta al reduir el nombre de patrons de llum. Per tant, per

minimitzar simultàniament les tres fonts d’error, hem de trobar les bases d’il·luminació que

minimitzen l’error de sub-base.

El nostre objectiu és generar imatges de l’escena sota noves condicions d’il·luminació de

manera de les imatges sintetitzades estiguin tant a prop possible (segons una norma L2) de

les imatges reals. Equivalentment, per un determinat nivell de precisió, volem trobar les ba-

ses d’il·luminació que minimitzin el nombre d’imatges de referència que s’han d’aquirir –
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per les raons comentades en l’Apartat 3.3. És important observar que aquesta base òptima

d’il·luminació és una funció complexa de les propietats de la càmera i l’escena, i per tant,

podem dir que és dependent de l’objecte. Tot seguit, veurem que aquesta base òptima es pot

determinar utilitzant un procés SVD de descomposició en valors singulars, sobre les imatges

adquirides durant l’etapa de calibració, prèvia a l’adquisició. Per una escena tı́pica, aquesta

calibració es pot realitzar en uns pocs segons abans de l’adquisició del vı́deo.

Considerem de nou l’adquisició d’un conjunt dem imatges de referència, cadascuna d’elles

il·luminada per una font de llum puntual. La il·luminació de la i-èssima imatge es pot repre-

sentar per un vector ei en el que l’i-èssim element té un valor 1 i la resta d’elements tenen un

valor 0. La matriu per totes lesm fonts de llum puntuals es pot escriure com E = [e1, . . . , em].

Observi’s que E és la matriu identitat.

Les imatges formades per aquestes fonts de llum puntual es poden escriure com

IE = RE (6.7)

on R és la matriu de reflectància descrita anteriorment.

Ara, diguem que enlloc d’il·luminar l’escena amb una seqüència de fonts de llum puntuals

descrites per E, ho fem amb la base òptima d’il·luminació, que denotem per L∗. Sota aquesta

il·luminació, obtenim un conjunt diferent d’imatges de referència IL∗ :

IL∗ = RL∗ (6.8)

En aquestes condicions, existirà una transformació lineal D∗ = (L∗)−1 que descodificarà

les imatges de referència adquirides amb la base òptima d’il·luminació i permetrà recuperar les

imatges que es generarien sota fonts d’il·luminació puntuals E. Per descodificar, entenem que

podem trobar IE com

I∗L D∗ = RL∗ D∗ = R = IE (6.9)

Però com és la base òptima escollida donat que hem mesurat IE?

Recordem que volem trobar la base d’il·luminació que minimitzi el nombre d’imatges de

referència que s’han d’adquirir. El nostre objectiu és adquirir molt menys de m imatges de

referència, i encara ser capaços de descodificar aquestes imatges per aproximar, amb la major

precisió possible, tot el conjunt d’imatges de referència sota fonts d’il·luminació puntuals. Si

realitzem una descomposició en valors singulars (SVD), podem escriure

IE = USVT (6.10)
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Figura 6.4: Càlcul de la base òptima d’il·luminació utilitzant SVD. Primera fila: Imatges
de l’objecte il·luminat per una font de llum puntual en diferents posicions (columnes de la
matriu IE). Segona fila: Base d’imatges òptima (columnes de la matriu U). Conté tant valors
positius, mostrats en gris, com valors negatius, mostrats en blau. Tercera fila: Patrons de llum
per la base òptima d’il·luminació (files de la matriu L∗). També contenen valors positius i
negatius. Observi’s la correspondència entre la base òptima d’il·luminació seleccionada i la
base d’imatges mostrada en la fila de sobre. Quarta fila: Translació i escalat de la base òptima
d’il·luminació per tal de fer tots els seus valors positius.

on U és una matriu ortogonal; S és una matriu diagonal, els elements no-nuls de la qual són

els valors singulars (valors propis) en ordre decreixent de IE; VT és una matriu ortogonal.

Escollim com a base òptima d’il·luminació L∗ = V i com a matriu òptima de descodificació

D∗ = VT ; diem que són òptimes en el següent sentit.

Sigui L una matriu m × p formada amb les primeres p columnes de L∗. Similarment,

sigui D una matriu p ×m formada amb les primeres p files de D∗. Finalment, denotem una

altra vegada les p imatges adquirides sota l’il·luminació L, per IL. Llavors podem escriure la

següent aproximació

IE ∼= ID = IL D (6.11)

Aleshores, per qualsevol elecció del valor de p, els patrons de llum L extrets de la base òptima

d’il·luminació L∗ minimitzen l’error de sub-base de l’aproximació anterior, o sigui, minimitzen

la norma de Frobenius ‖IE − ID‖
Cal comentar, que com la matriu L∗ conté valors negatius en alguns elements, hem de

traslladar i escalar cada vector de la base per tal que els seus valors estiguin en el rang entre
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Figura 6.5: Els primers 6 patrons de tres bases d’il·luminació independents de l’objecte.
Harmònics esfèrics (primera fila), Fourier (segona fila) i bases de Haar (tercera fila). Compari’s
aquestes bases amb la base òptima d’il·luminació de la Figura 6.4.

0 i 1, i fer-los fı́sicament realitzables. La Figura 6.4 mostra la base òptima d’il·luminació per

un cap 3D sintètic, calculada a partir d’un superconjunt de les imatges mostrades en la primera

fila. Compari’s aquesta base òptima d’il·luminació amb les bases mostrades en la Figura 6.5.

6.5 Experiments amb dades sintètiques

A continuació mostrarem, utilitzant diversos experiments amb dades sintètiques, que la base

òptima d’il·luminació (OLB) dependent de l’objecte que proposem, permet obtenir millors

resultats que la base d’il·luminació de Fourier (FLB), la base d’il·luminació de Haar (HaLB)

i la base d’il·luminació d’harmònics esfèrics (SHLB). Presentarem aquests resultats tant per

objectes estàtics com objectes en moviment. En el cas d’analitzar objectes en moviment, degut

a que estem utilitzant dades sintètiques, podrem suposar un alineament perfecte i centrar-nos

en l’error de sub-base produı̈t pels diferents tipus de bases.

6.5.1 Comparació per objectes estàtics

En el primer experiment, compararem les quatre bases d’il·luminació: FLB, HaLB, SHLB,

i OLB. Utilitzarem les bases com a patrons d’il·luminació per sintetitzar imatges d’objectes

estàtics. Llavors, per cada cas, recuperarem (descodificarem) les imatges il·luminades per fonts

de llum puntuals. Aquestes imatges recuperades es compararan amb les imatges sintetizades

per fonts de llum puntuals individuals (les anomenarem a partir d’ara com a imatges verta-

deres). L’experiment s’ha realitzat per diversos objectes: una esfera brillant, i tres objectes
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Figura 6.6: Les dues configuracions de llums que s’utilitzaran en els experiments sintètics.
Esquerra: Llums sobre una superfı́cie esfèrica. Configuració utilitzada per la comparació de
les bases d’il·luminació OLB i les SHLB. Dreta: Llums sobre un pla. Configuració utilitzada
per comparar les bases d’il·luminació OLB amb les Fourier i Haar.

no-convexos: una cara humana, una estàtua de Buda i un dragó (totes elles són cortesia de Cy-

berware). Suposem que aquests models tenen reflectància Lambertiana amb albedo constant.

Quan comparem la base òptima d’il·luminació amb les bases de Fourier i Haar, assumirem

que els patrons de llum estan disposats en un pla al davant de l’objecte, amb una resolució

12 × 12 llums individuals. D’altra banda, quan fem la comparació de la base òptima amb

la base d’harmònics esfèrics, com que aquests estan dissenyats per treballar en una esfera,

situarem els patrons de llum en la superfı́cie d’una esfera al voltant de l’objecte, amb una

resolució de 20× 20 (veure la Figura 6.6).

La comparació es realitza a partir dels següents passos per cadascuna de les bases d’il·luminació

(FLB, HaLB, SHLB, and OLB):

1. Sintetitzar imatges de l’objecte utilitzant fonts de llum puntuals individuals (imatges

vertaderes).

2. Sintetitzar imatges de l’objecte utilitzant les bases d’il·luminació.

3. descodificar les imatges de les fonts de llum puntuals a partir de les imatges il·luminades

per les bases d’il·luminació, tal com s’explica en l’Apartat 6.3.

4. Calcular l’error de sub-base (utilitzant la norma de Frobenius) entre les imatges desco-

dificades i les imatges vertaderes de les fonts puntuals.
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Esfera vertadera Dragó vertadera Cara vertadera Buda vertadera

FLB 16bases HaLB 3bases SHLB 7bases SHLB 3bases

OLB 16bases OLB 3bases OLB 7bases OLB 3bases

Error FLB Error HaLB Error SHLB Error SHLB

Error OLB Error OLB Error OLB Error OLB

Figura 6.7: Exemples d’imatges reconstruı̈des, i errors de reconstrucció pels experiments
sintètics estàtics. Cada columna correspon a un experiment diferent. Per aquests exemples
podem veure que amb el mateix nombre de bases d’il·luminació, la base òptima d’il·luminació
presenta un error molt menor que les bases d’il·luminació de Fourier, Haar i harmònics esfèrics.
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Esfera

Dragó

Cara

Buda

Figura 6.8: Errors de sub-base pels experiments sintètics per diferents tipus de bases
d’il·luminació, representats com a funció del nombre d’imatges de referència utilitzades, per
l’esfera sintètica, el dragó, la cara i l’estàtua de Buda. En les gràfiques, hi hem inclòs els
resultats de l’aproximació SVD de les dades originals (veure el text pels detalls).
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Figura 6.9: Guanys de l’OLB respecte a totes les altres bases d’il·luminació, (per tots els
experiments sintètics estàtics), representats com a funció del nombre d’imatges de referència
utilitzades. Per qualsevol nombre d’imatges OLB, el corresponent nombre d’imatges de qual-
sevol altra base que són necessàries per aconseguir el mateix error de reconstrucció, equival
al valor del guany. Per exemple, en l’experiment amb l’estàtua de Buda, enlloc d’utilitzar 6
imatges il·luminades per la OLB, haurı́em d’utilitzar 6× 1.8 ≈ 11 imatges SHLB, 6× 1.5 ≈ 9
imatges FLB o 6 × 2.3 ≈ 14 imatges HaLB. Cal comentar que no es poden comparar direc-
tament els resultats de SHLB amb els resultats de FLB (o HaLB), ja que els primers s’han
obtingut amb les fonts de llum sobre una esfera, i pels darrers, les fonts de llums estaven en un
pla davant l’objecte.

La Figura 6.7 mostra diversos exemples on les diferències entre els resultats de decofica-

ció obtinguts utilitzant la base òptima d’il·luminació i les bases d’il·luminació d’harmònics

esfèrics, Haar o Fourier són clarament visibles, especialment quan l’objecte té una geometria

relativament complexa.

La Figura 6.8 mostra els errors de sub-base pels diferents tipus de bases d’il·luminació

en cadascun dels experiments, representats com a funció del nombre d’imatges de referència.

També hem inclòs els errors que s’obtenen quan les imatges vertaderes s’aproximen utilitzant

els vectors propis més significatius, resultants de la descomposició SVD de la matriu d’imatges

il·luminades per fonts de llum puntuals. Observi’s que aquestes imatges de vectors propis

no són fı́sicament realitzables a partir d’un procés de re-il·luminació ja que contenen valors
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negatius. Només s’utilitzen com a lı́nia de referència en la comparació.

La Figura 6.9 mostra els guanys de l’OLB respecte a totes les altres bases d’il·luminació,

representats com a funció del nombre d’imatges de referència. Per un número determinat

d’imatges il·luminades per la base òptima d’il·luminació, el corresponent nombre d’imatges

de qualsevol altra base necessari per aconseguir el mateix error de reconstrucció, serà igual al

valor del guany. A partir d’aquest gràfic queda clar que la base òptima d’il·luminació que hem

proposat és notablement més efectiva que la resta de bases independents de l’objecte.

6.5.2 Comparació per objectes en moviment

En el segon experiment descodificarem seqüències de vı́deo que sintetitzen el moviment dels

models de la ‘cara’ i del ‘dragó’, mentre roten al voltant del seu eix vertical. De nou, assu-

mirem que les superfı́cies dels objectes tenen reflectància Lambertiana amb albedo constant.

La seqüència sintetitzada constarà de 50 imatges, amb una rotació entre imatges consecutives

d’1 grau. De la mateixa manera que en l’experiment amb objectes estàtics, quan comparem

el comportament entre SHLB i OLB, l’objecte s’il·luminarà per fonts de llum situades en la

superfı́cie d’una esfera, i quan comparem la OLB amb HaLB i FLB, les fonts de llum estaran

sobre un pla. El patró de llum es canvia entre imatge i imatge, segons la base d’il·luminació

escollida.

En la Figura 6.10(esquerra) mostrem la primera i l’última imatge per cadascuna de les

seqüències. Com que es tracta d’exemples sintètics, l’alineament entre imatges consecutives

és conegut, i les úniques fonts d’error en les imatges descodificades són deguts a l’ús d’un

nombre reduı̈t d’imatges de referència (error de sub-base), i a la variació de l’aparença dels

punts degut al canvi d’orientació de les superfı́cies que els contenen, respecte a la càmera i a

les fonts de llum (error d’orientació). La Figura 6.10(dreta), grafica l’error de reconstrucció

(calculat com a mitjana de l’error de totes les fonts de llum individuals descodificades) com

a funció del número d’imatge en la seqüència, per cadascun dels experiments. Observi’s que

l’error representat inclou tant els errors de sub-base com el d’orientació. Per cada experiment,

els diferents colors corresponen a les diferent bases d’il·luminació, i els números al costat de

cada lı́nia, especifiquen el nombre d’imatges de referència utilitzades.

A partir de les gràfiques en la Figura 6.10(dreta), podem veure que la base òptima d’il·luminació

es comporta molt millor que les SHLB, FLB i HaLB, també en seqüències de vı́deo. Per exem-

ple, en el cas de la ‘cara’ sintètica, amb 5 imatges de la base òptima d’il·luminació, obtenim

resultats de descodificació similars a utilitzar 9 harmònics esfèrics, 9 Fourier i 16 Haar. També
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Imatges primera i última Seqüència de la cara en rotació

Imatges primera i última Seqüència del dragó en rotació

Figura 6.10: Experiment amb objectes sintètics pel cas de la ‘cara’ i el ‘dragó’. Esquerra:
Imatges primera i última de la seqüència sintetitzada. Dreta: Error de reconstrucció pels dos
experiments, representats com a funció del número de la imatge en la seqüència (eix horitzon-
tal), per diferents tipus de bases d’il·luminació (indicat pel color de les lı́nies) i diferent nombre
d’imatges de referència utilitzades (el nombre d’imatges de referència està indicat al costat de
cada lı́nia).

és important destacar que la base òptima d’il·luminació s’ha calculat per les imatges inicials

de cadascuna de les seqüències. Aquesta base, després és utilitzada per re-il·luminar la resta

de la seqüència. Tot i això, podem veure que l’error de reconstrucció roman gairebé constant a

mesura que l’objecte rota.

Aquesta eficiència en la nostra base òptima d’il·luminació és bàsica en el context de re-

il·luminació en vı́deo. Com menor sigui el nombre de patrons de llum requerits, més fàcil serà

alinear les imatges i menor l’error d’orientació. En altres paraules, una base d’il·luminació amb

un baix error de sub-base, minimitza també automàticament els errors l’alineació i orientació.

140



6.6. EXPERIMENTS AMB ESCENES REALS

Figura 6.11: Dispositiu experimental utilitzat pels experiments reals.

6.6 Experiments amb escenes reals

En l’apartat anterior, hem vist que la nostra base és òptima per re-il·luminar objectes estàtics

i mòbils en un entorn ideal: objectes Lambertians amb albedo constant, fonts de llum lineals

amb exactament la mateixa potència, un sistema d’adquisició d’imatges lineal, i sense errors

d’alineament. Tot seguit considerarem experiments en escenes reals. Utilitzarem un dispositiu

experimental que es calibra per tal de satisfer la majoria de les suposicions que hem fet. Llavors

aplicarem el nostre mètode de re-il·luminació a escenes estàtiques i dinàmiques que inclouen

superfı́cies no-Lambertianes. En cada cas, mostrarem que la utilització de la base òptima

d’il·luminació permet generar imatges i vı́deos re-il·luminats d’alta qualitat.

6.6.1 Dispositiu experimental

El nostre dispositiu experimental està basat en el sistema descrit en (110). Els components

bàsics són una càmera digital de color (Dragonfly IEEE-1394, color, 640 × 480 pı́xels) amb

una velocitat d’adquisició de 30 imatges per segon, i un projector (Infocus LP820) controlat

amb un PC. El projector projecta els patrons de llum sobre una paret blanca, que actua com a

font de llum i il·lumina l’escena (veure la Figura 6.11). L’escena es captura amb la càmera que

s’ha sincronitzat amb el projector. La velocitat final del sistema projecció-adquisició és de 22

imatges per segon. Observi’s que es poden aconseguir velocitats d’adquisició significativament

majors utilitzant millors dispositius. Per exemple, actualment hi ha en el mercat càmeres que

poden adquirir fins a 4800 imatges per segon!!! (Phantom 7.0, tot i que amb un cost que supera

els 60000 dòlars). De totes maneres, fins i tot amb el sistema de ‘baix cost’ que utilitzem,
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(a) (b) (c)

Figura 6.12: Calibració de la càmera i del projector. Una suposició bàsica que hem fet
en els nostres experiments és la linealitat. Per tant, les respostes de la càmera i del projector
s’han de calibrar, de manera que es garanteixi aquesta linealitat. (a) La resposta de la càmera
es calcula utilitzant una carta de Macbeth. L’eix horitzontal representa la intensitat mesurada
en els elements de la carta de Macbeth i l’eix vertical són les seves irradiàncies tabulades.
Observi’s que la resposta de la càmera és lineal. (b) Resposta del projector (s’ha de linealitzar).
(c) Funció de caiguda de la potència de les fonts de llum degut a la distància. Per un patró de
llum uniforme, aquelles fonts de llum que estan més lluny del centre de l’escena, generen una
radiància inferior. Aquest efecte es corregeix reduint la radiància de les fonts més brillants, a
fi d’igualar-les amb les més fosques.

l’eficiència de la base òptima d’il·luminació que proposem, ens permet capturar i re-il·luminar

escenes amb objectes que es mouen a velocitats raonables.

Com que el nostre dispositiu experimental es basa en una superfı́cie plana com a font de

llum, només compararem els resultats d’utilitzar la base òptima d’il·luminació amb les bases de

Fouries i Haar. Noti’s que els harmònics esfèrics no són adequats per aquest tipus de muntatges,

ja que s’han de definir sobre una esfera.

6.6.2 Calibració del sistema

Una de les suposicions fonamentals que hem fet és que les fonts de llum són lineals i la càmera

té una resposta lineal. Per garantir aquesta suposició, hem mesurat les funcions de resposta

radiomètrica tant del projector com de la càmera, i hem utilitzat aquestes funcions de resposta

per linealitzar el nostre sistema. En les Figures 6.12(a,b) representem la resposta d’aquests dis-

positius. Podem comprovar com la càmera es pot considerar lineal i no necessita ser corregida.

En canvi, la resposta del projector s’ha de linealitzar.

També hem de garantir que no hi ha variació angular en la intensitat de les fonts de llum,

respecte al centre de l’escena. La principal raó per la que existeix aquesta variació és que
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Im. Vertadera FLB 7 bases OLB 7 bases Error FLB Error OLB

Im. Vertadera HaLB 3 bases OLB 3 bases Error HaLB Error OLB

Figura 6.13: Exemples d’imatges reconstruı̈des del maniquı́ i l’estàtua.

generem les nostres fonts de llum sobre un pla, enlloc de fer-ho sobre una esfera. Com que

el sistema s’ha linealitzat radiomètricament, una sola imatge del pla il·luminat per un patró

uniforme del projector, revela la funció de caiguda. La Figura 6.12c mostra aquesta funció,

que s’ha discretitzat segons la resolució que utilitzarem per generar els patrons de llum. Per tal

d’eliminar aquest efecte de ‘caiguda’, la radiància de les fonts de llum més brillants es redueix

per tal d’igualar-les amb les fonts més fosques.

Amb aquests simples processos de calibració, el nostre sistema satisfà les suposicions de

càmera i fonts de llum lineals que hem fet en el desenvolupament teòric del mètode.

6.6.3 Re-il·luminació d’objectes estàtics

Per tal de validar els resultats teòrics i resultats empı́rics obtinguts amb les dades sintètiques,

hem realitzat experiments amb escenes estàtiques, abans de passar a les dinàmiques.

La Figura 6.13 mostra els objectes que s’utilitzen per aquest experiment, un cap d’un ma-

niquı́ i una estàtua (bust de David). En els dos casos, s’ha utilitzat una quadrı́cula de 8 × 8

regions, com a fonts de llum individuals i controlables. Observi’s que la suposició de su-

perfı́cies Lambertianes ja no és vàlida, ja que tots dos objectes tenen components especulars

en la seva reflectància. Tot i això, degut a la naturalesa additiva de la llum (20), les reflexions
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(a) descodificació del cap del maniquı́ (b) descodificació de l’estàtua real

(c) Guany de la base òptima d’il·luminació

Figura 6.14: Errors de descodificació pels experiments estàtics reals. (a) Errors de desco-
dificació pel maniquı́ de la Figura 6.13, representats com a funció del nombre d’imatges de
referència utilitzades, per les bases de Fourier, Haar i la base òptima d’il·luminació. (b) Errors
de descodificació per l’estàtua de la Figura 6.13, representats com a funció del nombre d’imat-
ges de referència utilitzades, per les bases de Fourier, Haar i la base òptima d’il·luminació. (c)
Guany de la base OLB respecte a les bases FLB i HaLB pels dos experiments, representats
com a funció del nombre d’imatges de referència.

especulars es poden també reproduir com a combinacions lineals de diferents mesures, mentre

que aquestes reflexions no saturin la càmera o produeixin interreflexions.

En la Figura 6.13 mostrem exemples de les imatges reconstruı̈des per cadascun dels ob-

jectes. Veiem que pel mateix nombre de bases, la base OLB es comporta molt millor que les

bases FLB i HaLB. Les diferències en la qualitat de la reconstrucció i les imatges de l’error,

són clarament visibles. En la Figura 6.14, els errors de descodificació es representen com a

funció del nombre d’imatges de referència utilitzades, per les bases de Fourier, Haar i la base

òptima d’il·luminació. Tal com s’esperava, la base òptima d’il·luminació és significativament

més eficient que les altres bases.
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6.6.4 Re-il·luminació d’objectes reals en moviment

El repte quan re-il·luminem objectes en moviment és l’alineament. Concretament, hem d’ali-

near els punts al llarg d’una finestra d’imatges de manera que quan descodifiquem les imatges

de referència il·luminades pels patrons de llum, no barregem informació de diferents punts de

l’objecte. Per això, estimarem el flux òptic al llarg de la seqüència d’imatges. Aquest proble-

ma es fa especialment difı́cil pel fet que la il·luminació varia d’una imatge a l’altra degut a la

utilització de les bases d’il·luminació.

L’alineament es pot aconseguir dividint-lo en dues subtasques. Inicialment, es realitza una

segmentació objecte/fons per tal d’obtenir la correspondència entre regions en moviment en

imatges consecutives. A continuació, el flux òptic d’aquestes regions segmentades es pot cal-

cular per tal d’obtenir-ne la correspondència a un nivell de sub-pı́xel. Noti’s que si el flux òptic

s’apliqués a tot el conjunt de la imatge (i no només a les regions en moviment segmentades), el

procediment seria molt més complicat i costós. Restringint l’algoritme de flux òptic a només

petites regions de la imatge, en simplifica notablement l’alineament.

Diverses metodologies fan ús de tècniques alternatives a part dels algoritmes ‘passius’ de

visió per computador, per tal d’adreçar cadascuna d’aquestes subtasques. Per exemple, (28) so-

luciona la separació objecte/fons utilitzant fonts de llum infraroja i cobrint el fons de l’escena

amb materials epecials, que permeten una fàcil i ràpida separació objecte/fons. Malaurada-

ment, la utilització de càmeres d’infraroig està restringit al seguiment de fonts de calor, com

pot ser el cos humà. Per tal de resoldre el flux òptic, hi ha mètodes que utilitzen la tecnologia de

captura de moviment, col·locant alguns elements reflectius o magnètics a la superfı́cie de l’ob-

jecte, de manera que puguin ser seguits amb facilitat (47). El problema d’aquestes tècniques

és que són invasives i podrien modificar les propietats de reflectància de la superfı́cie. La uti-

lització de tècniques de llum estructurada podria simplificar també el procés de càlcul de les

correspondències entre pı́xels (135; 147). No obstant, aquesta també és una tècnica invasiva

que podria produir efectes no desitjats en la imatge.

Per tal d’obtenir un procediment general, i no restringit a cap tipus d’objecte que es vulgui

re-il·luminar, i sense fer servir tècniques invasives, en aquesta tesi solucionem tant el problema

de la segmentació objecte/fons com el flux òptic utilitzant algoritmes de visió per computador

especialment dissenyats per fer front a canvis d’il·luminació en imatges consecutives.

La subtracció objecte/fons es realitza amb el mètode presentat en el capı́tol anterior d’a-

questa dissertació. Tal com hem exposat, la utilització de formulacions de filtres de partı́cules
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(a) (b) (c)

Figura 6.15: Segmentació objecte/fons. (a) Imatge It1 . (b) Imatge It2 . (c) Separació objec-
te/fons en la imatge It2 . Aquesta segmentació es realitza adaptant les caracterı́stiques de color i
contorn de la imatge It1 . Es pot observar, que tot i que les dues imatges consecutives presenten
un canvi abrupte en l’aparença (degut a la projecció de diferents patrons de llum), l’algoritme
de seguiment proposat en aquesta tesi permet separar correctament l’objecte (i en general les
regions mòbils) i el fons de l’escena.

per adaptar simultàniament l’espai de color on es representen els punts de la imatge, les dis-

tribucions de color de l’objecte i del fons, i el contorn de l’objecte, fan que el mètode sigui

adequat per fer front al problema de seguiment, en entorns amb canvis abruptes d’il·luminació,

com són les seqüències d’imatges il·luminades per diferents patrons de llum que considerem en

aquest capı́tol. La Figura 6.15 mostra un resultat d’aquest procés de segmentació. Es pot obser-

var que tot i el canvi abrupte d’il·luminació entre dues imatges consecutives (Figures 6.15a,b)

l’algoritme proposat permet segmentar la cara que s’està movent.

La tasca d’alineament es completa aplicant un algoritme de flux òptic a les regions en

moviment segmentades, basat en una modificació de l’algoritme de Lucas-Kanade (73). La

versió original de l’algoritme s’ha adaptat per tal d’augmentar-ne la seva robustesa als canvis

d’il·luminació produı̈ts pels patrons de llum. A continuació donem els detalls de l’algoritme:

6.6.4.1 flux òptic utilitzant una modificació de l’algoritme de Lucas-Kanade

La metodologia que proposem, està inspirada en l’anàlisi de l’algoritme descrit en (5).

L’objectiu de l’algoritme de Lucas-Kanade és alinear una plantilla t(u) amb una imatge

i(u), on u = [u, v]T són les coordenades a nivell de pı́xel. Amb la notació de la funció de

deformació que s’ha introduı̈t en l’Apartat 4 d’aquest capı́tol, el problema es pot formular com

una minimització de la suma d’errors quadrats entre la plantilla t(u) i la imatge i(u) deformada
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sobre les coordenades de referència de la plantilla:

Ψ1 =
∑
u

[t(u)− i(Υ(u;qit))]
2 (6.12)

on qit són els paràmetres de deformació que transformen de la imatge a la plantilla.

En aquesta expressió, es suposa que la plantilla t(u) i la imatge i(u) estan simplement

relacionades a partir d’una deformació geomètrica. Per tal d’introduir la variació d’aparença

en la formulació de l’algoritme, Baker et al. (5) consideren la minimizació de la següent funció:

Ψ2 =
∑
u

[t(u) +
k∑

i=1

λiai(u)− i(Υ(u;qit))]2 (6.13)

on ai és un conjunt d’imatges conegudes amb variació d’aparença, combinades amb un conjunt

desconegut de paràmetres λi, i = 1, . . . , k. Aquest mètode té l’inconvenient que requereix

conèixer a priori el conjunt d’imatges ai.

En canvi, proposem utilitzar una funció de minimització més general, on els canvis en la

il·luminació de la plantilla es descriuen a partir d’una funció Υ1. La nova expressió a minimit-

zar és:

Ψ3 =
∑
u

[Υ1(t(u);q1)− i(Υ2(u;q2))]2 (6.14)

on la funció Υ1, amb el vector de paràmetres q1, considera les transformacions d’aparença

en la plantilla t(u), i Υ2 amb el vector de paràmetres q2, té en compte les transformacions

geomètriques de la imatge i(u).

Per minimitzar l’Equació 6.14 seguim un procés d’optimització similar que en (5). La

minimització es realitza simultàniament respecte a q1 i q2, i la suma es calcula per tots els

pı́xels en la plantilla t(u). Suposem que l’estimació actual de q1 i q2 és coneguda i llavors

solucionem iterativament a partir d’increments ∆q1 i ∆q2. Aleshores, el procediment iteratiu

inclourà els següents dos passos:

1. Minimitzar la funció

Ψ3 =
∑
u

[Υ1(t(u);q1 + ∆q1)− i(Υ2(u;q2 + ∆q2))]
2 (6.15)

2. Actualitzar els paràmetres
q1 ← q1 + ∆q1

q2 ← q2 + ∆q2
(6.16)
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Aquests dos passos s’iteren fins a la convergència dels paràmetres q1 i q2.

A continuació, derivarem la optimització de l’Equació no lineal 6.15, utilitzant un mètode

de descens de gradient de Gauss-Newton. Primerament, l’equació es linealitza respecte q1 i

q2, fent una expansió de Taylor de primer ordre:

Ψ̃3 =
∑
u

[{
Υ1(t(u);q1) +

∂Υ1(t(u);q1)
∂q1

∆q1

}

−
{
i(Υ2(u;q2)) +∇i(Υ2(u;q2))

∂Υ2

∂q2
∆q2

}]2

=
∑
u

[
{Υ1(t(u);q1)− i(Υ2(u;q2))}︸ ︷︷ ︸

ε(u)

+
[

∂Υ1(t(u);q1)
∂q1

∂Υ2
∂q2

]
︸ ︷︷ ︸

SD(u)

[
∆q1

∆q2

]
︸ ︷︷ ︸

∆q

]2

=
∑
u

[ε(u) + SD(u)∆q]2 (6.17)

En les expressions anteriors, ∇i =
(

∂i
∂u ,

∂i
∂v

)
es refereix a la imatge gradient, ε(u) és

la imatge error, SD(u) són les anomenades imatges steepest descent i ∆q és el vector de

paràmetres.

Per tal de minimitzar la funció linealitzada Ψ̃3, calculem la seva derivada parcial respecte

a ∆q i igualem a zero:

∂Ψ̃3

∂∆q
= 0 ⇒

∑
u

SD(u)T [ε(u) + SD(u)∆q] = 0 (6.18)

Solucionant l’Equació 6.18 per ∆q, obtenim l’expressió tancada:

∆q = −H−1
∑
u

SD(u)T ε(u) (6.19)

on H =
∑
u

SD(u)TSD(u) és la matriu Hessiana.

Per sumaritzar, la solució de l’algoritme consisteix en aplicar iterativament les Equaci-

ons 6.16 i 6.19 fins a la convergència del vector de paràmetres ∆q.

Pels resultats experimentals que mostrarem tot seguit, les transformacions Υ1 i Υ2 s’han
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Nivell 1 de la piràmide Nivell 3 de la piràmide

Figura 6.16: Solució piramidal de l’algoritme de flux òptic. Esquerra: Parella plantilla aline-
ada i imatge error, pel primer nivell de la piràmide. L’alineament es realitza per tota la plantilla
al mateix temps. Dreta: Parella plantilla alineada i imatge error, pel tercer nivell de la piràmide.
L’alineament es realitza independentment per cada regió de la quadrı́cula. Observi’s que dife-
rents regions tenen diferent tipus de desplaçament. Això permet reduir l’error, especialment
en les regions del nas i de la boca. L’error en el contorn de la plantilla es produeix per lleuge-
res discrepàncies en la segmentació objecte/fons d’imatges consecutives. Aquest error es pot
eliminar en una etapa de post-processat.

aproximat a partir de funcions afins, és a dir:

Υ1(t(u);q1) =
[

1 + q11 q12

] [ t(u)
1

]

Υ2(u;q2) =
[

1 + q21 q23 q25

q22 1 + q24 q26

]⎡⎣ u
v
1

⎤
⎦ (6.20)

on q1 = [q11, q12]T i q2 = [q21, q22, . . . , q26]T .

A més, per tal de poder fer front a deformacions locals de l’objecte que s’està seguint, o

per considerar canvis locals d’aparença, hem utilitzat una implementació piramidal de l’algo-

ritme de flux òptic. O sigui, el flux òptic s’ha aplicat inicialment a tota l’àrea de l’objecte, i

subseqüentment s’ha aplicat a regions petites, on les condicions inicials han estat donades per

l’anterior nivell de la piràmide. La Figura 6.16 mostra com amb aquest procediment es redu-

eix l’error d’alineament. Després de resoldre l’alineament, les seqüències de vı́deo es poden

descodificar i re-il·luminar utilitzant la metodologia explicada anteriorment en l’Apartat 6.3.
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Imatge #1 amb patró òptim d’il·luminació Imatge #47 amb patró òptim d’il·luminació

Imatge #1 re-il·luminada amb llum puntual Imatge #47 re-il·luminada amb llum puntual

Figura 6.17: Re-il·luminació d’una pilota de tennis. Fila superior: Dues imatges de re-
ferència d’una pilota de tennis i els patrons de llum òptima utilitzats per generar-les. Fila
inferior: Resultats de re-il·luminació amb una font de llum individual i blanca movent-se en
l’eix horitzontal. La quadrı́cula ens els patrons de llum mostren la distribució de les fonts de
llum originals utilitzades per calcular la base òptima d’il·luminació.

6.6.4.2 Resultats de re-il·luminació de Relighting seqüències reals de vı́deo

Per finalitzar aquest apartat, presentarem alguns resultats de re-il·luminació en seqüències reals

de vı́deo (Figures 6.17, 6.18 i 6.19).

En la Figura. 6.17 mostrem els resultats de re-il·luminar una pilota de tennis en moviment.

En una etapa prèvia a l’adquisició de la seqüència de l’objecte en moviment, hem adquirit les

imatges de la pilota estàtica i il·luminada per fonts de llum individuals, on les fonts estaven

disposades en una quadrı́cula de 8 × 12 en el pla de la paret. Utilitzant aquestes imatges hem

calculat la base òptima d’il·luminació, i els seus primers 3 termes s’han fet servir per il·luminar

la pilota mentre era moguda. La seqüència final s’ha adquirit a 22 imatges per segon, i conté

100 imatges (la grandària de la quadrı́cula, la velocitat d’adquisició, i el nombre de termes de

la base òptima d’il·luminació serà el mateix per tots els experiments). En la Figura 6.17 (fila

inferior), mostrem els resultats de re-il·luminar la seqüència de la pilota per una font de llum

puntual i blanca, que es mou al llarg de l’eix horitzontal.

Resultats similars en re-il·luminar una cara d’una persona es mostren en la Figura 6.18.

En aquest cas, la seqüència és de 400 imatges. Aquı́, hem inclòs els resultats de re-il·luminar

la cara amb la il·luminació de Times Square (Nova York) i del campus de la Universitat de

Columbia, que s’han capturat simplement movent una càmera amb una lent d’angle ample.
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6.6. EXPERIMENTS AMB ESCENES REALS

Imatge #15 amb patró òptim d’il·luminació Imatge #111 amb patró òptim d’il·luminació

Imatge #15 re-il·luminada llum puntual color Imatge #111 re-il·luminada llum puntual color

Imatge #15 re-il·luminada llum entorn A Imatge #111 re-il·luminada llum entorn A

Imatge #15 re-il·luminada llum entorn B Imatge #111 re-il·luminada llum entorn B

Figura 6.18: Diferents condicions de re-il·luminació per una cara en moviment. Primera
fila: Dues imatges de referència de la cara d’una persona i els patrons de llum òptima utilitzats
per generar-les. Segona fila: Resultat de re-il·luminació amb una font de llum puntual de
color, movent-se en l’eix horitzontal. Tercera i quarta fila: Resultat de re-il·luminació amb
la llum adquirida a Times Square de Nova York, i al campus de la Universitat de Columbia,
respectivament.
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Imatge #23 amb patró òptim d’il·luminació Imatge #190 amb patró òptim d’il·luminació

Imatge #23 re-il·luminada amb llum puntual Imatge #190 re-il·luminada llum puntual

Imatge #23 re-il·luminada localment Imatge #190 re-il·luminada localment

Figura 6.19: Re-il·luminació de la cantonada d’una habitació. Fila superior: Dues imatges
de referència de la cantonada de l’habitació i els patrons de llum òptima utilitzats per generar-
les. Fila del mig: Resultat de re-il·luminació amb una font de llum puntual blanca, movent-se
en l’eix horitzontal. Fila inferior: Re-il·luminació local de l’escena. La font de llum grisa és
una llum frontal il·luminant tota l’escena. La llum blava, re-il·lumina localment el got, mentre
que la llum verda es centra en la cara.

Tal com hem comentat prèviament, un dels avantatges del muntatge càmera-projector que

utilitzem, és la seva escalabilitat. Utilitzant aquests dispositius, podem re-il·luminar tant petits

objectes com escenes relativament grans. En la Figura 6.19, presentem els resultats per una

habitació amb una persona que s’hi mou. En aquest cas, la seqüència consta de 400 imatges.

També utilitzem aquest exemple per demostrar que el mètode es pot utilitzar per tasques de re-

il·luminació local, on diferents parts de l’escena es re-il·luminen amb diferents tipus de fonts

de llum. Observi’s com la font de llum verda està centrada sobre la cara de la persona, i la llum

blava il·lumina el got. A partir de les ombres, hom pot comprovar que aquestes fonts de llum

il·luminen la seva respectiva regió des de diferents direccions.
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6.7. COLOFÓ

6.7 Colofó

Re-il·luminar seqüències de vı́deo ha esdevingut recentment un interessant tòpic de recerca tant

per les àrees de visió per computador com gràfics per computador. Semblant a la manera que es

fa per re-il·luminar imatges estàtiques, la re-il·luminació de seqüències de vı́deo es pot realitzar

a partir d’un mètode basat en imatges, on les imatges sota noves condicions d’il·luminació es

poden generar a partir de combinacions lineals d’un conjunt d’imatges de referència, adquirides

prèviament sota conegudes condicions d’il·luminació.

Potser el problema més important a resoldre quan re-il·luminem seqüències de vı́deo, es

refereix a l’alineament de les imatges de referència respecte a un mateix sistema de coorde-

nades, de manera que simples combinacions lineals d’elles, puguin generar les noves imat-

ges re-il·luminades. Aquest problema és especialment complicat perquè les imatges de re-

ferència consecutives s’il·luminen amb patrons de llum diferent, que produeixen canvis abrup-

tes d’il·luminació.

Tal com hem comentat en el capı́tol anterior (i provat a través d’un conjunt d’experiments),

l’algoritme de seguiment proposat en aquesta tesi és robust a canvis d’il·luminació. Per tant,

hem utilitzat aquest esquema per segmentar i seguir les regions de l’escena en moviment al

llarg de tota la seqüència de vı́deo. Posteriorment, el resultat de la segmentació objecte/fons

s’ha introduı̈t en un algoritme de flux òptic que ha resolt la correspondència d’aquestes regions

a un nivell de sub-pı́xel.

A part de l’aplicació en si mateix, en aquest capı́tol també contribuı̈m en l’estudi de les ba-

ses d’il·luminació utilitzades per generar les imatges de referència. En particular, hem proposat

la utilització d’una base que és dependent de l’objecte, i que és òptima en el sentit de minimitzar

el nombre d’imatges de referència que són necessàries per a la re-il·luminació. Aquesta base es

genera abans del procés d’adquisició, calculant SVD sobre un conjunt d’imatges de l’objecte

estàtic i il·luminat per fonts de llum puntuals. Una vegada aquesta base òptima d’il·luminació

s’ha calculat, un subconjunt dels seus termes s’utilitza per il·luminar l’objecte, tant en escenes

estàtiques com en moviment. El nostre anàlisi ha demostrat que la base d’il·luminació propo-

sada és de fet molt més efectiva que altres bases d’il·luminació independents de l’objecte.
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Capı́tol 7

Conclusions i treball futur

Des d’antigues pel·lı́cules com “2001: Una Odisea a l’Espai” (1968) fins a les obres més

recents com “The Matrix” (1999), “Intel·ligència Artificial” (2001), “Terminator 3” (2003),

o “Jo Robot” (2004), la fantasia dels guionistes no sembla tenir fi, i ens transporta per un

parell d’hores a mons futurı́stics on les capacitats mecàniques i computacionals dels robots són

espectaculars, fins i tot superant a l’ésser humà. Desafortunadament (o afortunadament) això

només és ciència ficció (Fig. 7.1).

La realitat és que la recerca actual en intel·ligència artificial, i totes les seves àrees rela-

cionades, com robòtica o visió per computador, estan molt lluny d’aquest mons futurı́stics, i

ens hem d’acontentar en afrontar objectius molt més humils. Una simple tasca com seguir un

objecte amb els ulls, que les persones podem realitzar amb naturalitat, és encara un problema

obert en visió per computador. Moviments impredictibles de l’objecte, canvis graduals i bruscs

de la il·luminació, proximitat d’objectes semblants o fons confusos, són alguns dels efectes que

Figura 7.1: Això només és ciència ficció ... Esquerra i centre: Imatges de “Terminator 3”
( c©2003 Columbia TriStar). Dreta: Una imatge de “Jo Robot” ( c©2004 Fox).
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7.1. REPRESENTACIÓ DE L’ESPAI DE COLOR

converteixen el seguiment visual automàtic en una tàsca realment complicada.

El treball en aquesta tesi, ha adreçat aquest especı́fic problema. Hem proposat un sistema

de seguiment que permet fer front a algunes de les complicacions que hem acabat de mencio-

nar. Les principals contribucions es poden sumaritzar en quatre grups principals. Primer, hem

suggerit utilitzar una representació robusta del color de l’objecte d’interès en un espai de color

que permet distringir-lo més clarament del fons, que utilitzant altres espais de color habituals en

la literatura. També hem proposat un nou marc probabilı́stic per integrar tantes caracterı́stiques

l’objecte com siguin necessàries, permetent que interactuı̈n mútuament per tal d’enriquir l’es-

timació del seu estat. A continuació, aquest esquema s’ha utilitzat per dissenyar un sistema de

seguiment real, validat sobre diverses seqüències de vı́deo considerant entorns no-lineals i no-

estacionaris. Finalment, s’ha presentat una nova tècnica per re-il·luminar seqüències de vı́deo,

on el sistema de seguiment dissenyat en la tesi, hi juga un rol fonamental, ja que la metodo-

logia de re-il·luminació requereix alinear seqüències d’imatges afectades per canvis abruptes

en la il·luminació. A més, hem proposat una base d’il·luminació que és òptima per tasques de

re-il·luminació.

En els següents apartats discutirem les principals conclusions i treball futur per cadascuna

d’aquestes components.

7.1 Representació de l’espai de color

Una important tasca que s’ha de considerar quan es dissenya una aplicació de seguiment es

refereix a la selecció de les caracterı́stiques per representar l’objecte, que millor permetin

discriminar-lo del fons de l’escena. Caracterı́stiques habitualment utilitzades en la literatura,

són la forma, moviment, geometria o aparença. Dins d’aquest darrer grup, el color emergeix

com una de les propietats més utilitzades. No obstant, cap de les tècniques existents ha parat

atenció en la selecció de l’espai de color on representar els punts de la imatge. Normalment,

es proposen espais de color normalitzats, basat en algun criteri d’invariància respecte a can-

vis d’il·luminació. Tanmateix, aquest criteri no és l’apropiat per una tasca de seguiment. En

aquestes aplicacions és més interessant escollir l’espai de color que maximitzi la separabilitat

dels punts de color de l’objecte respecte als punts de color del fons.

En el Capı́tol 3 hem descrit l’espai de color de Fisher, que basat en l’Anàlisi Discrimi-

nant Lineal (LDA) no-paramètric (39), calcula el pla on els punts de color RGB de la imatge

original es projecten, maximitzant la distància entre la representació de l’objecte i la del fons.
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7.2. ESQUEMA PROBABILÍSTIC PER INTEGRAR MÚLTIPLES
CARACTERÍSTIQUES

El comportament d’aquest pla s’ha comparat amb altres espais de color estàndards, en termes

de capacitat de separació objecte/fons, confirmant que l’espai de color de Fisher és el que ma-

ximitza la distància entre les dues classes. S’han deduı̈t altres propietats interessants, com la

invariància del pla de Fisher a escalats i translacions uniformes de la llum. No obstant, com

que considerem seqüències de vı́deo, l’aparença de l’objecte i del fons pot canviar notablement,

requerint que el pla de Fisher s’actualitzi al llarg del temps. Per tant s’estimarà com qualsevol

altra caracterı́stica de l’objecte.

7.1.1 Treball futur

Tot i que s’ha comprovat que el pla de Fisher és més efectiu que altres espais de color existents,

el seu comportament es podria millorar. Com que LDA és una tècnica lineal, quan les classes

objecte i fons estiguin en gran part superposades, una tècnica no-lineal seria més efectiva per la

separació. En aquest sentit, deixem com a part de treball futur investigar mètodes de separació

no-lineals com ara el Kernel Principal Component Analysis (KPCA) (111) o el Kernel LDA

(KLDA) (69).

7.2 Esquema probabilı́stic per integrar múltiples caracterı́stiques

Enriquir la representació de l’objecte utilitzant múltiples caracterı́stiques ha estat una estratègia

habitual per millorar el resultat de les tècniques de seguiment. No obstant, la majoria d’aquests

algoritmes estan basats en heurı́stiques i regles ad-hoc que només funcionen per aplicacions

molt concretes.

En el Capı́tol 5 hem descrit un nou i general marc probabilı́stic que permet integrar tantes

caracterı́stiques com siguin necessàries, estimades per qualsevol algoritme satisfent un esque-

ma de generació i correcció d’hipòtesis, i amb una sortida de tipus PDF. Aquest esquema per-

met integrar tant caracterı́stiques dependents com independents. En el cas particular que s’in-

tegrin filtres de partı́cules, l’especial estructura de fusió del mètode proposat s’ha demostrat ser

molt més efectiva en termes de precisió i fiabilitat que altres tècniques semblants (76; 77; 142).

A més, el mètode proposat tampoc es veu afectat pel problema de l’explosió dimensional que

sol afectar esquemes basats en filtres de partı́cules, fent que la seva complexitat augmenti ex-

ponencialment quan s’incrementa la dimensionalitat de l’espai d’estats.
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7.3. DISSENY D’UN ALGORITME ROBUST DE SEGUIMENT

7.2.1 Treball futur

Observi’s que l’esquema proposat només considera la integració de múltiples caracterı́stiques

pel seguiment d’un sol objecte. En treball futur, es pretén extendre aquesta formulació al cas

de múltiples objectes i múltiples caracterı́stiques.

7.3 Disseny d’un algoritme robust de seguiment

En la segona part del Capı́tol 5, una regió rectangular al voltant de l’objecte, l’espai de color, la

distribució de color i el contorn, s’han integrat en el marc proposat per tal de dissenyar un robust

sistema de seguiment que adapta simultàniament totes les caracterı́stiques. L’efectivitat del

mètode es demostra aconseguint seguir tant objectes rı́gids com no-rı́gids en entorns altament

no-estacionaris, que contenen fons confusos i estan afectats per canvis abruptes d’il·luminació

i dinàmiques no-lineals de l’objecte. Aquests experiments inclouen tant seqüències sintètiques

com reals de vı́deo, en entorns interiors i exteriors.

7.3.1 Treball futur

Es podria realitzar un anàlisi més detallat en treball futur, referent als següents punts:

• Models de representació de les caracterı́stiques: Algunes de les caracterı́stiques pre-

sentades aquı́ han estat parametritzades per vectors d’estat força simples que es podrien

millorar. Per exemple, un model de B-spline’s es podria utilitzar per representar el con-

torn, enlloc d’un conjunt discret de punts. En l’actual implementació, el nombre de

components Gaussianes que aproxima les distribucions de color de l’objecte i del fons es

manté constant, resultant en un vector d’estats pel color, de dimensionalitat constant. No

obstant, es podria pensar en un mètode per incorporar noves components, o eliminar-ne

les innecessàries.

• Addició d’altres caracterı́stiques: La representació de l’objecte es podria enriquir,

incloent caracterı́stiques addicionals. Textura, profunditat, moviment són alguns dels

exemples de caracterı́stiques visual que es podrien incloure en el futur.

• Models dinàmics: Els models dinàmics que s’utilitzen en els experiments quan es pro-

paguen els estats de les caracterı́stiques, estan basats en escalats estocàstics seguits d’una
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addició de soroll Gaussià. Es podrien considerar models dinàmics més acurats, com pro-

cessos auto-regressius de segon odre. Amb models dinàmics més precisos, el nombre de

partı́cules necessàries per fer una determinada estimació es podria reduir.

7.4 Re-il·luminació en vı́deo

Una nova i interessant aplicació del sistema de seguiment per re-il·luminació en vı́deo s’ha

descrit en el Capı́tol 6, que contribueix ens els següents dos tòpics principals:

Alineament d’imatges sota canvis abruptes d’il·luminació

Tal com hem comentat anteriorment, la re-il·luminació de seqüències de vı́deo s’aconsegueix a

partir d’una combinació lineal d’un conjunt d’imatges pre-adquirides, il·luminades sota patrons

de llum coneguts, i alineades respecte a un sistema de coordenades comú. La projecció dels

patrons de llum sobre l’escena causa canvis abruptes d’il·luminació en imatges consecutives, i

per tant, l’algoritme d’alineament ha d’adreçar aquests canvis. La primera de les contribucions

del Capı́tol 6 es refereix a la combinació de l’algoritme de seguiment proposat en la tesi i d’una

adaptació de l’algoritme de flux òptic de Lucas-Kanade (73) per tal de fer l’alineació de les

imatges a nivell de sub-pı́xel.

Il·luminació òptima per re-il·luminar seqüències de vı́deo

Tot i que l’alineament de les imatges és fonamental per aconseguir re-il·luminació en vı́deo,

la principal contribució del Capı́tol 6 es refereix a l’estudi de la il·luminació òptima per re-

il·luminar vı́deos.

Hem començat estudiant el problema de la re-il·luminació per objectes estàtics, que també

s’aconsegueix a partir de la combinació lineal d’un conjunt d’imatges de referència il·luminades

sota patrons de llum coneguts. En tècniques anteriors, aquestes imatges de referència es solien

adquirir movent una font de llum puntual al voltant de l’escena.

Per la majoria de les aplicacions de re-il·luminació, l’objectiu és sintetitzar objectes de

l’escena sota noves condicions d’il·luminació, de manera que les imatges sintetitzades estiguin

tant a prop com sigui possible (en un sentitL2) de les imatges reals. Com major sigui la densitat

de mostreig en les direccions de llum per obtenir les imatges de referència, la qualitat de les

imatges sintetitzades serà millor. I es podria esperar aconseguir un error nul, si fos possible

mostrejar l’espai de les direccions de llum amb infinita resolució. Com que això no és possible
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cal arribar a un punt d’equilibri entre els requeriments de qualitat i el nombre d’imatges de

referència.

En el Capı́tol 6 hem vist que no és simplement el nombre d’imatges de referència el factor

que determina la qualitat de la re-il·luminació, sinó que també s’ha de considerar la manera en

que l’escena és il·luminada. En particular, hem demostrat que la millor manera és il·luminar

l’escena no utilitzant fonts de llum puntuals i individuals com es fa habitualment, sinó utilitzar

una seqüència de patrons de llum, cadascun format per moltes fonts individuals de diferent in-

tensitat. A més, hem provat que la base òptima d’il·luminació es pot determinar amb un simple

procés de calibració previ a l’adquisició del vı́deo. Hem demostrat a través d’experiments en

dades reals i sintètiques que la base òptima d’il·luminació redueix significativament el nom-

bre d’imatges de referència que fan falta per aconseguir un determinat nivell de qualitat en les

imatges re-il·luminades.

Aquesta reducció en el nombre d’imatges necessàries és fonamental en el problema de la

re-il·luminació de seqüències de vı́deo, ja que a un menor nombre d’imatges de referència, el

problema d’alineament comentat prèviament es fa més simple. En el Capı́tol 6, hem demostrat

que la base òptima d’il·luminació que nosaltres proposem permet reduir el nombre de patrons

de llum requerits en un factor de 2−3, en comparació a altres bases ‘independents de l’objecte’,

com els harmònics esfèrics, o les bases de Fourier i Haar.

Hem presentat diversos resultats de re-il·luminació en seqüències de vı́deo reals d’objectes

movent-se, cares movent-se i escenes contenint els dos. En cada cas, tot i que només hem ad-

quirit un sol vı́deo, hem estat capaços de re-il·luminar una i altra vegada, controlant la direcció

de la llum, la seva intensitat i el color. A més hem demostrat que la il·luminació es pot canviar

al llarg de la seqüència per tal de produir l’efecte d’una font de llum movent-se. La il·luminació

podia ser especificada per l’usuari o bé capturada en algun entorn natural. En els exemples que

hem mostrat en la tesi, vam fer servir una càmera de vı́deo amb una lent d’angle ample per

adquirir mesures temporals de la llum de Times Square (Nova York) i del campus de la Uni-

versitat de Columbia. Aquestes il·luminacions s’han utilitzat posteriorment per re-il·luminar

diverses seqüències. Finalment, també hem vist que la llum es pot controlar localment, de

manera que diferents objectes de l’escena es poden il·luminar de diferent manera.

7.4.1 Treball futur

Encara queden bastans camps oberts per millorar el sistema. En particular, estem investi-

gant maneres d’utilitzar càmeres a una major velocitat, que permetin reduir els errors de re-
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il·luminació, i permetre moviments més ràpids dels objectes. A més, estem considerant l’ús

de bases d’il·luminació adaptatives segons el moviment detectat en l’escena. Per exemple, si

l’objecte es mou ràpidament, es pot utilitzar un menor nombre de bases (per tal de reduir el

problema de l’alineament), i en el cas que l’objecte estigui quiet o es mogui a velocitat baixa,

es podrien utilitzar més bases per la re-il·luminació i obtenir millors resultats.
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Apèndix A

Kalman com un filtre Bayesià

En aquest apèndix derivarem les equacions del filtre de Kalman (Eq. 2.7 fins a 2.11) des del

punt de vista Bayesià, enlloc de la demostració habitual basada en la minimització de l’error

esperat, tal com es fa en el treball original del filtre de Kalman (58) i en la majoria de la

literatura relacionada (8; 10; 30; 81; 136). Tot i que l’origen Bayesià del filtre és reconegut en

la majoria dels treballs, no n’hem pogut trobar una demostració clara, a part d’una prova per un

cas unidimensional en (38). A continuació provarem pel cas general, que amb les suposicions

de model dinàmic lineal amb soroll blanc i Gaussià (Eq. 2.5) i model d’observació Gaussià

(Eq. 2.6), l’equació del filtre Bayesià (Eq. 2.2) es redueix a les equacions del filtre de Kalman1.

Suposicions inicials:

xt = Dtxt−1 + qt
d amb qt

d ∼ N(0,Σt
d)

per tant p(xt|xt−1) = Nxt(Dtxt−1,Σt
d) (A.1)

zt = Mtxt + qt
m amb qt

m ∼ N(0,Σt
m)

per tant p(zt|xt) = Nzt(Mtxt,Σt
m) (A.2)

p(xt|Zt) = Nxt(xt
+,Σ

t
+) (A.3)

Predicció: En l’etapa de predicció, l’objectiu és calcular la probabilitat p(xt|Zt−1) donada la

PDF a posteriori en la iteració prèvia p(xt−1|Zt−1) i el model dinàmic p(xt|xt−1), tal

com es descriu en l’Eq. 2.3. Utilitzant les relacions definides en les Eqs. A.1 i A.3, i

1Voldria agrair a J.M.Porta Pleite, pel seu ajut en aquest apartat
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A. Kalman com un filtre Bayesià

considerant les operacions d’àlgebra lineal de l’apèndix B, tenim

p(xt|Zt−1) =
∫
xt−1

p(xt|xt−1)p(xt−1|Zt−1)dxt−1

(Eqs. A.1, A.3) =
∫
xt−1

Nxt(Dtxt−1,Σt
d) ·Nxt−1(xt−1

+ ,Σt−1
+ )dxt−1

(Eq. B.4) =
∫
xt−1

N−Dtxt−1(−xt,Σt
d) ·Nxt−1(xt−1

+ ,Σt−1
+ )dxt−1

(Eq. B.3) ∝
∫
xt−1

Nxt−1((Dt)−1xt, (Dt)−1Σt
d(D

t)−T ) ·Nxt−1(xt−1
+ ,Σt−1

+ )dxt−1

(Eq. B.5) ∝
∫
xt−1

N(Dt)−1xt(xt−1
+ , (Dt)−1Σt

d(D
t)−T + Σt−1

+ ) ·Nxt−1(mc,Σc)dxt−1

Com que el primer terme de la integral no depèn de xt−1, es pot treure fora de la integral:

p(xt|Zt−1) ∝ N(Dt)−1xt(xt−1
+ , (Dt)−1Σt

d(D
t)−T + Σt−1

+ ) ·
∫
xt−1

Nxt−1(mc,Σc)dxt−1

︸ ︷︷ ︸
=1

∝ N(Dt)−1xt(xt−1
+ , (Dt)−1Σt

d(D
t)−T + Σt−1

+ )

(Eq. B.3) ∝ Nxt(Dtxt−1
+ ,Σt

d + DtΣt−1
+ (Dt)T )

Per tant, la predicció de l’estat i la covariància es poden expressar com

xt
− = Dtxt−1

+ (A.4)

Σt
− = Σt

d + DtΣt−1
+ (Dt)T (A.5)

que corresponen a les equacions del filtre de Kalman sobre l’estat predit i la covariància

predita (Eqs. 2.7 i 2.8).

Correcció: En l’etapa de correcció, la distribució predita p(xt|Zt−1) = Nxt(xt−,Σt−) i la

densitat d’observació p(zt|xt) = Nzt(Mtxt,Σt
m) es combinen d’acord a l’Eq. 2.4 per

tal d’obtenir l’esimació a posteriori de l’estat i la covariància:

p(xt|Zt) ∝ p(zt|xt)p(xt|Zt−1)

∝ Nzt(Mtxt,Σt
m) ·Nxt(xt

−,Σ
t
−)

(Eq. B.4) ∝ N−Mtxt(−zt,Σt
m) ·Nxt(xt

−,Σ
t
−)

(Eq. B.3) ∝ Nxt((Mt)−1zt, (Mt)−1Σt
m(Mt)−T ) ·Nxt(xt

−,Σ
t
−)

(Eq. B.5) ∝ N(Mt)−1zt(xt
−, (M

t)−1Σt
m(Mt)−T + Σt

−) ·Nxt(mc,Σc)
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A. Kalman com un filtre Bayesià

Com que el primer terme no és funció de xt, el podem considerar com un factor de

proporcionalitat. Conseqüentment, la distribució a posteriori es redueix a:

p(xt|Zt) ∝ Nxt(mc,Σc) = Nxt(xt
+,Σ

t
+)

on els termes xt
+ i Σt

+ s’expressen d’acord a les Eqs. B.6 i B.7, respectivament. Re-

ordenant els termes, es pot veure que aquestes expressions corresponen precisament a

les Equacions 2.9, 2.10, i 2.11 del filtre de Kalman en l’etapa de correcció. Comencem,

reordenant les components del terme de covariància:

Σt
+ = ((Mt)T (Σt

m)−1Mt + (Σt
−)−1)−1

(Eq. B.1) = Σt
− −Σt

−(Mt)T (Σt
m + MtΣt

−(Mt)T )−1︸ ︷︷ ︸
Kt

MtΣt
−)

= Σt
− −KtMtΣt

− (A.6)

on

Kt = Σt
−(Mt)T (Σt

m + MtΣt
−(Mt)T )−1 (A.7)

és el guany de Kalman. Noti’s que les Eqs. A.6 i A.7 corresponen a la regla d’actualit-

zació per la covariància (Eq. 2.10) i al guany de Kalman (Eq. 2.11), respectivament.

Respecte al terme del vector d’estats, tenim:

xt
+ = Σt

+((Mt)T (Σt
m)−1Mt(Mt)−1zt + (Σt

−)−1xt
−)

= Σt
+((Mt)T (Σt

m)−1zt + (Σt
−)−1xt

−)

= (Σt
− −KtMtΣt

−)((Mt)T (Σt
m)−1zt + (Σt

−)−1xt
−)

= xt
− −KtMtxt

− +
(
Σt

−(Mt)T (Σt
m)−1 −KtMtΣt

−(Mt)T (Σt
m)−1

)
zt

(A.8)

Podem provar que:

Kt = Σt
−(Mt)T (Σt

m)−1 −KtMtΣt
−(Mt)T (Σt

m)−1 (A.9)

Demostració:

Kt = Σt−(Mt)T (Σt
m)−1 −KtMtΣt−(Mt)T (Σt

m)−1 ⇔
Kt(I + MtΣt−(Mt)T (Σt

m)−1) = Σt−(Mt)T (Σt
m)−1 ⇔

Kt = Σt−(Mt)T (Σt
m)−1(I + MtΣt−(Mt)T (Σt

m)−1)−1 ⇔
Kt = Σt−(Mt)T (Σt

m + MtΣt−(Mt)T )−1
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A. Kalman com un filtre Bayesià

que és cert d’acord amb la definició prèvia del guany de Kalman (Eqs. 2.11 i A.7). Per

tant, l’Equació A.8 es pot reduir a

xt
+ = xt

− −KtMtxt
− + Ktzt

= xt
− −Kt(Mtxt

− + zt) (A.10)

que és la mateixa expressió que la regla d’actualització de l’estat en la formulació del

filtre de Kalman (Eq. 2.9).
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Apèndix B

Fórmules matemàtiques

B.1 Relacions de matrius

Fórmules obtingudes de (18).

La identitat inversa de Woodbury :

(A + CBCT )−1 = A−1 −A−1C(B−1 + CTA−1C)−1CTA−1 (B.1)

B.2 Densitats normals

Fórmules obtingudes de (18).

PDF d’una densitat normal: La densitat de x ∼ N(m,Σ) és

p(x) =
1√

det(2πΣ)
exp

[
−1

2
(x−m)TΣ−1(x−m)

]
(B.2)

Reordenació de mitjanes:

NAx(m,Σ) ∝ Nx(A−1m,A−1ΣA−T ) (B.3)

Nx(Am,Σ) = N−Am(−x,Σ) (B.4)

Producte de densitats Gaussianes:

Nx(m1,Σ1) ·Nx(m2,Σ2) = Nm1(m2, (Σ1 + Σ2)) ·Nx(mc,Σc) (B.5)

on:

mc = (Σ−1
1 + Σ−1

2 )−1(Σ−1
1 m1 + Σ−1

2 m2) (B.6)

Σc = (Σ−1
1 + Σ−1

2 )−1 (B.7)
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