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Resumo
O rastreamento de olhar e a estimativa de sua direção criam um novo canal de comunicação

entre o usuário e o computador. Essa tecnologia permite formas alternativas de interação que
usariam esse canal com a finalidade de tornar a interação humano-computador mais eficiente.
O anualestado da tecnologiajá beneficiapessoas com problemas motores, como tetraplégicos,
porém ainda existem certas limitações que impedem a disseminação de seu uso pela grande

massa de usuários de computadores.

Este trabalho apresenta uma sínteseda literatura sobre as atuais tecnologiasde rastreamento do olhar e discute algumas técnicas de interação baseadas em rastreadores de olhar
que foram propostas como alternativa das interfaces hoje existentes. Utilizando o método de
rastreamento de pupila e reflexão da córnea, implementamos vários algoritmos de visão computacional para a construção de um sistema remoto de rastreamento de olhar. Esse sistema
apresenta um desempenhosemelhante ao de sistemas comerciais existentes, porém com um

custo reduzido. Seu código foi desenvolvidoem uma plataforma Linux e será disponibilizado
como software !ivre em breve, para que outros laboratórios possam também usufruir dessa
tecnologia. A função de calibração utilizada nesse sistema é avaliada através do uso de um
conjunto de imagens geradas sinteticamente através de um algoritmo de tracejamento de raios

(ray tracing), usando o modelo de olho de Gullstrand. O resultado de nossa avaliação indica
que o sistema é capaz de compensar pequenas movimentações da cabeça que sejam paralelas
ao plano do monitor, porém é bastante sensí'ç'ela movimentações perpendiculares a esse plano

Apesar das limitações, este trabalho é pioneiro no Laboratório de Tecnologiasde Interação
(LaTlnl, disponibilizando alma plataforma de software de rmstreanlentode olhar que permite
o desen\olvimentode interfaces alternativas para computadores e máquinas em geral.

Abstract
Eye gaze tracking crentes a new communication channel between the user and the conlputer. Tais technologyallows alternative interaction ways that could use this channel to make
the human-computer interaction more eHcient. The present state of technology already benefits people with physical disabilities, although there are issues that do not allow the technology
to reach a larger number of computer applications.

This work presentea survey of current eye gaze tracking techniques, comparing and exani
ining their limitations. It algo discusses existing interaction techniqtlesthat were proposed as
alternatives to existing interfaces.
Using the pupil and corneal reflexion tracking method, we implemented severas computer

vision algorithms to build a renlote eye gaze tracking system. The systenl performs as well
as the existing commercial ones, but with a lower cose. lts code was developed using a Linux

p[atform and wi]] soou be re]easedas free software, se that other researchers may a]so profit
from this technology.

The calibration function used in this system is analyzed by using a group of imagemthat
weresynthetically generatedby ray tracing, using the Gullstrand's eye modem.The results fronl
Oln experimenta shows that the system is capable of compensating small head movements that
are parallel to the surface of the monitor, but is highly sensitive to movements perpendicular

to the monitor.
Despite the great potencial to be used in the human-conlputer interaction, the constant
need for calibration (at least at the beginning of each session) and the tiver's head movenlent

limitation still do not allow tais technology to be widely applied as an interaction device.
'çVeexpect tais to be a pioneer work in the Laboratório de Tecnologiasde Interação (LaTln),
providing an eye gaze tracking platform, that allows the de\elopnlentof alternative interfaces
to conlouters and machines in general
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Capítulo l
Introdução
A área de Interação Humano-Computador (IHC) tem como um de seus objetivos o estudo
de novas interfaces que permitam uma interação mais eficiente, produzindo canais de comunicaçãoentre o usuário e o computador com altas taxas de transmissão de dados l?,loríiij;âl.O
problemada interação humano-computador pode ser observado como dois poderosos proces-

sadoresde informação (o usuário e o computador) tentando comunicar-seum com o outro
1.1fi1;9.:;l.
Grandes avanços tecnológicos,como multimédia, sistemas de janelas e representação
gráfica de dados, tornaram o volume de informação no sentido computador-usuário maior do
que no sentido usuário-computador, que normalmente restringe-se ao teclado e o rnouse,operados com a mão. O uso do olhar como meio de comunicação do usuário com o computador
busca equilibrar

essa situação

ltlll..\>llt.:\l.

Acostumamo-nos a pensar sobre os olhos como órgãos receptores, que colhem informações

sobre o meio. Esse é seu papel principal, mas os olhos também são órgãos transmissores e a
informaçãoque transmitem é direção, ou seja, o que está sendo focado l(.:i:.X>.'(31oii recebendo
a atençãoclo indivíduo. Segundo Salvucci l:<;:,lilíil,nossosolhos são janelas para a mente. Ao
int.eragirmoscom outras pessoas, observamos os movimentos cleseus olhos a 6m de discernir o
l
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que estão pensando. Nlovimentosoculares caracterizam un)a fase importante do sono (REh'l

- Rapid Eye b'lovernent)l:'.!i. :*l:i)l)le quando tentamoslembrar algo, há unia tendênciaa
executar movimentosoculares específicos (olhar para o alto).
Rastreadores de olhar são dispositivos que permitem estimar o local ou objeto que se
encontra sob observação pelo usuário lb'ÍoriiÍial. Sua história remonta, ao menos, à década de
60. A maior parte dos trabalhos nessa área explora a tecnologia de rastreamento de olhos para

testes empíricos sobre processos perceptivos ou cognitivos do ser humano. Essa tecnologia
também é aplicada para analisar movimentos dos olhos e respostas da pupila a estímulos
visuais, como imagens ou aplicações li,;a.n(}ei\)l,
testes de software e de nível de efetividade de
materiais de propaganda. Esses testes são tipicamente realizados em ambientesde laboratório
e os dados captados pelo equipamento durante uma sessão são analisados posteriormente.
O uso dos olhos para controle em tempo real ou adaptação da interface é uma tendência
recente lÍí:'. i..\i:i,{ii)l. Nesse sentido, interfaces baseadas no olhar provaram ser especialmente
úteis para pessoascom problemas físicos, como paraplégicos,para quem o uso do olhar é uma
forma conveniente de introduzir dados no computador ISilíi{):', í..;O{)6, !,FLíiil)l)i:!,
l$!19( 1. Nesses
casos, porém, a preocupação com o nível de desempenho não é alta, já que os usuários possuem
fora\as limitadas de entrada de dados. Unia interface que normalmente seria rejeitada por ser

muito lenta, incómoda ou não natural pode ser efetiva nesses casos l.ii\..::9SI
.
Algumas pesquisas envolvem outras situações em que o usuário não pode usar as mãos para

a interação, como pilotos em aviões I'Sal (ltl,ou com a finalidade de evitar desgastes físicos e

até lesõespor exercíciosrepetitivos. Com a queda dos preços dos equipamentosenvolvidos
no rastreamento de olhos, pesquisadores voltam-se para o desenvolvimento de técnicas de
interação que tornem o uso do olhar benéfico para a maioria dos usuários comuns IXi?.i.ítü,
r

Corlforme já mencionado, grande parte dm pesquisas não usa a informação da direção do
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olhar para interaçãohumano-computador,mas busca entenderos processosperceptivosou
cognitivos do ser humano li;iZÍ 113i}7,\,'ll!} ;( (}l, como o de reconhecimento de faces l} l ?'hl } :lli)l.

Pelz eí aZ. li}(IE3il)i)lmonitoram os movimentos dos olhos de linfa pessoa en) an)bientesnaturais, durante a realização de tarefas complexas, como lavar as mãos, buscando entender o
processo de percepção visual. Ta! informação também é usada na avaliação de programas,

interfacese processosde interaçãol(!.\lüi),)-ílC},ii)!)l,e em conjuntocom a informaçãoda
movimentação do cursor controlado por mo?lse, írackpoãnt ou [oucÂpad, para buscar me]horims
desses equipamentos

ISií,-\ Zí)i)l .

Além dos olhos, avançosem pesquisassobre rastreamentode gestose reconhecimentode
voz levama um novo paradigma, no qual o computador não é visto como uma ferramenta
operada por comandos explícitos, mas como um agente que monitora o usuário, respondendo
a comandos implícitos. Este pensa a concentrar-se na interação com os dados apresentados, ao
invés de usar os apllcatlvos do computador como ferramentas para operar nos dados lÍ:i,-3..ixl!
i.:;l.

1.1

Técnicas de Interação Através do Olhar

Técnica

de

interação

é uma

forma

de,

usando

um

equipamento,

realizar

uma

tarefa

l.ll.t.t'11i;.",

í:..i.}ES1ll.
Por exemplo, pode-seusar o House para selecionmllm comandonum mentipop-up,
num menu fixado,

com múltiplos

diques

ou até escrevendo

o nome do comando

com o mo?zse.

Uma solução de interação direta é substituir o controle do cursor com o nzousepelo olhar.
Uma vantagem clara no uso do olhar é que os olhos são mais rápidos que a mão, outra é que
temos o costume de olhar para o objetivo da interação e depois levar o cursor até o mesmo,
ou seja, reduz-se o tempo entre a intenção e a realização da tarefa. Experimentos reportam
que operações de seleção de objetos e posicionamento do cursor usando rastreameilto de olhar

foram até duas vezes mais rápidas que com o mo?zse l\,v),i8rl.
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Figura 1.1: Sequência da animação do EyeCon, que informa o usuário do tempo restante para
a resposta do sistema.

Porém, torna-se inconvenienteter o olhar sempre associadoa uma ação. Esse problema
é conhecido como "Toque de lidas"

IC:=\!Üítõl. As pessoas não estão acostumadas a exercer

controle apenas com o olhar. A princípio é interessanteolhar para um ícone e ver a ação
ocorrer, porém, isso logo se torna como o toque de Medas, para qualquer lugar que o usuário
olha um comando é avivado, mesmo que ele não tenha essa intenção.

Diferentesformasde controlaruma ativaçãosão sugeridas. Jacob l.ÍS({)l e Lankford
lil,.t.i;(10fll
usam intervalode tempo para seleçãocom o olhar, nestecaso, o usuáriodeve fixar

o olhar sob o alvo (um ícone, por exemplo)para acioná-lo. Se o resultadoda seleçãode
um comando errado pode ser desfeito trivialmente, ou seja, a seleçãode um comando errado
seguida da seleçãode um comando certo não causa efeitos adversos, então um intervalo bas-

tante curto pode ser aplicado para seleções. Seleçõescom intervalosentre 150-250ms têm
excelentesresultados l.ia :9:iíll. Uma variação desta é o EyeCon lC:;,'\.í-ii}.i)l
(figura 1.!), em que
uma figura animada demonstra o tempo tomado para a ativação. Outras formas são o uso de

um botão mecânicoacionadocom a mão e o piscar do olho, que é uma propostanão natural.
lstance lii ii<)'ilcompara os desempenhosdo piscar, do botão (hardware) e tempo de fixação.
En} seus experimentas, o uso do botão apresenta o n]elhor desempenho geral, cona uma taxa
de erro de 5,5%, enquanto que as taxas de erro do uso de tempo de fixação e do piscar do olho

apresentaram taxas de erro de 21% e 40% respectivamente.
Outras questõesque surgem são quanto a aplicação ou não da lei de Fitts ao uso do olhar

l.ÍS'ii)il. Segundoa, iei de Fitts, o tempo para adquirir um al\o é diretamenteproporcional

z.]
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à distância do cursor ao alvo e inversamente proporcional ao tamanho deste alvo l?,ÍSfSilll,
ou seja, o usuário demora mais para adquirir um alvo dist.anteou pequeno. Formalmente, o
tempo À/T para mover um alvo de largura H/ que se situa a limo distancia A é:
Afr

b * zog:(2.4/w)

onde a e b são constantesempíricasdeterminadas por regressãolinear.
Outra questão é se o cursor deve ser exibido ou não, pois o computador não precisaria
informar o usuário para onde ele está olhando. Porém, as pessoasestão acostumadas a usar os
olhos para exploração do ambiente e não para manipulação. Surge, então, a questão quanto

à adequaçãodo uso do olhar para apontamentoe seleçãol.\,lo::ÉJi);:.l.
Desta idéia surgiuo
NIAGIC Pointing l:.-i :iç)til, que associa o olhar ao uso do house. Outra aplicação é o uso do

olhar para detectaro interessedo usuário, e no casodo programadesenvolvidopor Starker
e volt ISl:;!ie-1narrar uma história de acordo com este interesse. A direção do olhar também
é usada para minimizar gastos computacionais com renderizaçãode imagens em sistemas de
realidade virtual li.}}}(:;\,IÉ)l)l, tornar mais eficiente a transferência de imagens pesadas em redes
li:~!..il=i!)
il e detectar dúvidas durarlte a leitura de textos em língua estrangeira li l \,i.Xl{.(}(ll.

Outras pesquisas juntam a informação da direção do olhar com as interfaces gráficas (GUI

- Graphical Usei Interfaces) e outras fora)as de entrada de dados IR.-i?..[Í:
: ílii, }3i; .{\]l como voz

e gestos (multimodal systenls) lí:lat.t) }l. Surgem ms interfaces perceptivas (PUI - Perceptual
User Interfaces), em que os comandos são implícitos e a ênfase passa a ser no usuário e não
no equipamento li\ií-0'gl.Assim, nlesnlo que se prove qiie os olhos não sejam apropriados para
manipulação de objetos, a informação do olhar tem um grande potencial ainda a ser explorado

na área de IHC.
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1.2 0bjetivos
Esse trabalho foi realizado no LaTln (Laboratório de Tecnologiasde Interação, Departamento
de Ciência da Computação do IME/USP) que tem por objetivo o desenvolvimentode formas
alternativas de interação com computadores
A informação de várias características do olhar, tais como direção, tempo de fixação e
diâmetro da pupila, tem um grande potencial para ser utilizado na interação com computadores, mas os dispositivos rastreadores de olhar ainda apresentam várias limitações de usabilidade e custo bastante elevado. Como un} primeiro trabalho com rastreadores de olhar dentro
do LaTln, os principais objetivos dessa dissertação foram:
8 realizar um levantamento bibliográfico e estudo das técnica mais comuns de rastrea.
mento de olhar para definição da técnica mais apropriada para IHCi

e desenvolvimentode um rastreador de olhar de baixo custo, que servirá de plataforma
para estudos futuros de interação e usabilidade desses dispositivosl

e avaliaçãodos modelosde calibração, não apenas como medida de desempenho,mas
também para identificação das limitações e dos problemas.
Faz parte de nossos objeti'ços também disponibilizar essa tecnologia a outros laboratórios.

Um rastreador de olhar de baixo custo pode ser bastante útil para laboratórios de psicologiae
psicofísica por exemplo, que necessitam desse instrumento para realizar estudos sobre a visão
e percepção humana. A partir de nossos estudos de avaliação de desempenho e dm limitações
do sistema poderemos identificar também os problemas principais que precisam ser resolçidos

antes que essa tecnologia possa ser largamente empregada como dispositivo de interação, e
serve também aos grupos que desejarem adorar esse sistema para decidir se o instrumento

desenvolvidonessetrabalho é adequado ou não aos seus propósitos.
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1.3 Organização da Dissertação
Segueeste capítulo introdutório uma revisão da estrutura do modelodo olho tlumano. Através

do levantamentobibliográficoe síntese da literatura, apresentadano capítulo 3, realizamos
um estudo comparativo das característica das técnicas disponíveis de rastreamento de olhar. Várias dessas técnicas são apropriadas apenm para uso em ambientes controlados (labo-

ratórios), e portanto apresentam várias restrições de usabilidade que impedem a sua aplicação
como dispositivos de interação. Antes porém, descrevemos um modelo do olho humano no
capítulo 2, a ílm de introduzir os conceitos necessários ao entendimento das várias técnicas de

rastreaulento do olhar.
O capítulo l descreve a implementaçãodo sistema, que é baseado no método de rastreamento da pupila e reflexão da córnea. A robustez do sistema provêm da utilização de um
sistema ativo de iluminação infravermelha em sincronia com o sinal de vídeo da comera, que

facilitaa detecçãoda pupila. Uma vez segmentadas
a pupilae a reflexãoda córnea,a estimação do olhar é realizada através de um processo de calibração. Nesse processo, o usuário

deve fixar o olhar em 9 pontos conhecidos sobre o monitor do computador, e a partir dessas
correspondências, computamos uma função de mapeamento entre a liDaRemdo olho e a tela
do computador. No capítulo 3 a função de mapeamento é analisada através do uso de imagens
geradas sinteticanlente, utilizando o modelo de olho de Gullstrand lll.oi;'r.}l. A conclusão dessa

dissertação é apresentada no capítulo 6.

CAPITULOU

INTRODUÇÃO

Capítulo 2
Modelo do olho humano
Neste capítulo descrevemos a estrutura básica do olho humano. Esses conceitos serão funda-

mentais para o entendimentodo princípio de funcionamento das técnica de rastreamento do
olhar apresentadas no próximo capítulo.
A figura 2.1 mostra os principais con)potentes do olho humano. O olho tem urlla forma
aproximadamente esférica com um raio de cerca de 12 milímetros l\\;S&igl
, lei).\F;íllll
.

As partes do olho que podem ser observadas externamente são a esclera (a parte branca do
olho), a íris (a parte colorida do olho) e a pupila, posicionada no centro da íris. A circunferência

externa da íris, que a separa da esclera,é conhecida comolimbus. A córneaé uma membrana
protetora transparente, sem vazos sangüíneos, que se profeta pela parte dianteira do olho,
cobrindo a íris. A íris tem uma abertura circular no centro, chamada pupila, que regula a
quantidade de Itiz que entra no olho, mudando constantemente seu tan)anho.
Atrás da íris há uma lente com uma estrutura biconvexa com múltipla camadas. A forma

dessa iene.emuda durante a acomodação,um processoque projeta a imagemdo objeto em
foco sobre a retina, que inclui urna camada de células fotosensíveissituadas na parte de trás
do olho. Entre a córnea e a lente encontra-sea câmara anterior que é preenchida pelo humor
9
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Esclera

Eko rDptico (tdQ)

Figura 2.1: Estrutura do olho humano (corte superior do olho direito)
aquoso e no espaçoentre a lente e a retina está o corpo vítreo, preenchidocom uma gelatina
transparente. A luz que chega até a retina atravessou todos os meios óticos do olho, sofrendo
reflexões e refrações nas superfícies limites entre todos os meios descritos.
Há uma região pequena mm especial na retina, conhecida como fóvea, onde se concentra
uma maior quantidade de células sensíveis a cores. A fóvea é responsável pela percepção dos

detalhes da cena, mas ela não se encontra exatamente na linha óptica central do olho, que é
definida pelo centro do globo ocular e pelo centro da pupila. Chamaremos o eixo central do
olho de Linha do Olhar (Z,dO), e a linha que liga a fóvea até o centro da pupila como Linha
de Visão (-LdV). É a LdV e não a /,dO que determina o ponto focado por unia pessoa. Se
pudermos estimar a Z,dO oi! Z.,dL''e houver alguma informação sobre os objetos da cena, o
ponto de observação a ser considerado é computado como a interseção do Z,dO (Oli LdL'') corri

N{ODELODEOLHODE GULLSTRAND

2.]

o objeto mais próximo da cena. Para IHC, é razoável considerar o monitor do computador
comoo objeto da análise e o ponto de observação como um pázeZneste monitor.

2.1

Modelo de Olho de Gullstrand

Modelos distintos do olho representam as características ópticas do olho humano com diferentes

níveisde complexidade. Usamos o modelo de olho de Gullstrand li ;: -l7;l como um olho ideal

para demonstrar algumas propriedades dos rastreadores de olhar. A tabela 2.1 n)ostra as
propriedadesdas superfícieslimitesdos meios que estão no trajeto da luz a partir da córnea
até a retina. Os limites entre as estruturas foram ajustados como superfícies esféricas.
Pnçipiin

(«:«:)

Raio
(«-«,)

Índice de refração
depois da superfície
1.376
1.336
1.385
1.406

i.385
}.336
Tabela 2.1: Caminho do raio de Itiz segundo o modelo de olho de Gullstrand

Utilizarem)oso n)odeio cle Gullstrand para analisar o desempenho do rastreador de olhar
que implementamosnessa dissertação, mas é importante também conhecer o funcionamento

dessaestrutlira. Assim, os raios de lliz do ambienteque atravessama pupila incidemna
ret.ina (e em particular na fóvea) e m informaçõescaptadas são levadas ao cérebro, onde são
processadas. fiá na retina aproximadamente ] .li0 milhões de célula foto-sensíveis. Apenas 6%

dessas,os cones, c'odiflcam cores do espectro de luz visível pelo ser humano, e se concentram
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na fóvea. A grande maioria, 120 milhões, são chamadas bastonetes, tem alta sensibilidade à

luz, e ficam espalhadasna periferia da retina, ao redor da fóvea.

Para observaçãodetalhadado meio, o ser humano move os olhos (a cabeça e o corpo
também) projetando diferentes partes do ambiente na fóvea. Os movimentos (horizontal
vertical e rotacional) do globo ocular são controlados por três conjuntos de músculos.
A principal forma de mover os olhos para uma parte diferente da cena visual é executando
uma sacada. Esse é um movimento rápido e balístico, ou seja, uma vez iniciado, sua velocidade

e destino não podem ser mudados. Tipicamente, cobre um ângulo visual entre 15' a 20' e
dura entre 30 e 120 ms l.la(:9í31.

Tipicamente uma sacada é seguida de uma fixação, um período de relativa estabilidade

durante o qual um objeto pode ser visto, e que dura entre 200 e 600 ms até que uma nova
sacada ocorra

Capítulo

3

Técnicas para rastreamento do olhar
Classificandoas attiais tecnologiasde rastreamento de olhar segundo a forma de contadocom
o usuário, temos t,rês tipos Í€11;-\
rçiiísl:

l Uso de lentes de contato especiais
2. N'medição
do potencialelétrico da pele próxima ao olho

3. Sistemas remotos
Estes podem ainda ser agrupados em dois grupos: o das técnicas intrusivas, que necessitam
de algum equipamento em contado direto com o usuário e das não intrusivas, que normalmente
usam sistema com câmeras e evitam o contado direto com o usuário.

3.1

Lentes de contado

t.usandolentes cte contat.o especiais é possa\el fazer apurações precisas da direção do olhar do

usuário. Existem dois tipos cle lentes usada: com urraou mais espelhosplanosna superfície,
e nessecaso os raios de luz refletidos são usados para calcular a posição do oltlol e lentes
13
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com bobinas implantadas, assim a posição exala da lente é achada com o uso de campos
eletromagnéticos de alta frequência.

Apesar de ser bastanteprecisa, é a tecnologiamais intrusiva. Lentes de contadonão
escorregadias devem ser posicionadas de forma precisa sobre a córnea e então uma pequena

sucção é aplicada (química ou mecanicamente) para manter a lente fixada. E um método

viável apenas para estudos de laboratório, já que é muito desconfortávele interfere com o
piscar l.}::i ;);SI. Outro ponto são questões não resolvidas quanto à influência de campos eletro-

magnéticosde alta freqüência na saúde humana l(;,\ f<!.:\l.

3.2

Medição do potencial elétrico

Pelo fato da retina ser mais eletricamente atava em comparação ao resto do globo ocular,
existe uma diferença mensurável de potencial entre a retina e a córnea llil}.t.{:31. A segunda
técnica usa eletrodos fixados na pele do rosto do usuário para medir o campo eletrostático que

existe ao redor dos olhos e suas variações, determinando a direção do o]har l(]!'...!{.fFÍ}(i!,
(;(.}!}(;l
(figura :{. 1). Essa é uma das tecnologias menos caras e mais simples de rastreamento dos olhos
l.J ítí'i :sl

Por não precisarde uma visão do olho, essa técnicadá, a princípio, grande liberdadede
movimentos aos usuários. Porém, também requer contado físico com o usuário e segundo
Shaviv et aZ. l$ iSít:il, tem problemas causados por interferência de movimentos da cabeça

e músculos, ruídos e cruzamento de sinais entre canais. Além de ser intrusiva, apresenta
baixa precisão,de 1:5 a 2' ll=;,:\r<!jsl.Essa técnica é principalmenteútil para diagnósticosde
problema.s neurológicos revelados nos movimentos dos olhos l.i; . li SI
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i

Figura 3.1 Usuária do sistema EagleEyes lÍi:(:)!.}õl,conadetahe dos eletrodos ao redor dos
olhos.

3.3

Sistemas remotos

Técnicas remotas de rastreamento de olhar baseiam-se em algumas propriedades ou carac-

terísticasdo olho que podem ser detectadas e rastreadaspor uma comeraou outro aparelho
óptico ou foto sensí'ç'el.A maioria dessas técnicas têm potencial para serem implementadas
de forma não intrusiva.
Existem pelo menos cinco técnicas remota que se baseiam na imagem do olho para estimar

a direção do olhar: rastreamento do limbus, rastreamento da pupila, rastreamento da imagem

de Purkinje, relaçãoentre reflexãoda córnea e da pupilae o uso de reflexãoda córneae
imagem do olho cona redes neurais.

O limbus é a fronteira entre a esclera e a íris. O alto contrate entre essas duas regiões
facilita a sua detecção e rastreamento. Porém, técnicas baseadas na detecção do limbus sofrem

com problenlmsde precisão causados pela eventlial cobertura das partes superior e inferior da

íris por cílios, e do ol})ode uma forma geral em pessoascom cílios grandes. O primeiro
problema é contornado por Kim e Ramakrishna liilílliç;í.lcom lim algoritmo que acha o centro

16
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da íris através da busca da maior linha horizontal contida nela (Z,ongesfLinfa Scanníng) e o
centro da linha resultante coincide com o centro da íris.

Técnicas de rastreamento da pupila são similares à do limbus, com a vantagem de que a
pupila tem menores chances de ser encoberta por cílios e a fronteira entre pupila e íris é melhor

definida, o que resulta em melhor resolução. Porém, a diferença de contraste entre pupila e
íris é menor, em olhos de cor escura, do que entre esclerae íris, o que diHlcultasua detecção.

As duas técnicas anterioressão baseadasna posiçãoe formato do limbus ou pupila corri
relação à cabeça, assim, essa deve ficar imóvel ou o equipamento deve ser fixado à mesma

1(..;.\r:i)i::l.Kim e Ramakrishna li'=i],!:jil;â.l
usam uma marca no óculos como referência,o que
permite pequena movimentação da cabeça. Durante a inicialização desses sistemas deve-se
realizar uma calibração, em que o usuário deve olhar para pontos predefinidos na tela, de
forma que o mapa de calibração possa ser estimado.
aliando a luz infravermelha atinge o olho humano, diferentes reflexõesocorrem\nas fronteiras da lente e da córnea. Conhecida

como imagens de Purkinje (figura 3.2), as posições

relativas destas reflexõessão usadas para calcular, geralmente com alta precisão, a direção

do olhar. A grande desvantagemdesta técnicaé que a luz ambientedeve ser altamentecontrolada, pois a quarta imagemde Purkinje costuma ser fraca l{.i;;.\)ii}.';l
e a alta precisãosó é
alcançada com a cabeça do usuário rígida (com apoio para o queixo).

Com uma comera sensívelà luz infravermelha,a primeira imagemde Purkinje (reflexão
na fronteira entre córnea e o ar) pode ser detectada como uma mancha brilhante no olho,
e a reflexão de Itiz na retina como iim disco menos brilhante (imagem da pupila). Quando
o usuário mo\e o olho, as posições relativas entre a reflexão na córnea e o centro da pupila
alteram-se. A direção do olhar pode ser calculada a partir destas posições relativas. Sistemas
comerciais, como ISC,A.N, utilizam-se dessa técnica l.li"l"ík(}:
1=113
)[)., que tem como desvantagem
a limitação de movimentos do usuário.
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.íris

Cõúhe:a
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2à Imagem

de Purkinje
agem
de P urkinjo

de

Figura 3.2: As quatro imagensde Purkinje são reflexõesda luz nas faces da córnea e lente

Uma técnica diferente é baseada em redes neurais liii:'0 'iill. Essa técnica utiliza imagens do
usuário capturadas através de uma comera com lentes de maior ângulo de visão (field of view),

de forma que a face inteira pode ser enquadrada pela comera, permitindo maior liberdade de
movimentação. A partir de informações de cor de pele, localiza-se a cabeça do usuário e com
dados antropométricos, o olho é localizado e rastreado IS\ \s.9í, SXi}71. Depois do treinamento

da rede neuras artificial, a direção do olhar é estimada, não sendo necessária a calibração a

cada novo uso do sistema. A des'vantagemé a menor precisão,da ordem de 2'
t.Tmproblemacomumàs técnica.sdescritas, exceto à última, é a necessidadede calibração
do sistema para cada usuário, pois é sujeita a falhas e embora simples, deve ser feita no início
(!e cada sessão de liso do sistema.

18
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3.4 Métodos modernos de rastreamento do olhar
Sistemas mais novosque são pesquisador hoje basicamentetentan} eliminar dois problemas, a
necessidadeda calibração a cada sessão do usuário, e a grande limitação nos movimentosda
Um método para estimar o olhar sem calibração e permitir o livre movimento da cabeça

é sugeridopor Morimoto et aZ. l:,-t/\í'o21,
que se utilizam de uma única comerade vídeo
e 2 fontesde Inz infravermelha,uma fontepara gerar unia imagembrilhanteda pupila e a
segunda para gerar a imagem escura da pupila. Assumindo que a superfície da córnea possa
ser modelada como um espelho convexo esférico e supondo que os raios das fontes de luz
quando chegam ao espelho (córnea) são paraxiais, é possível calcular o centro da córnea em

3D. Isto requer a calibração da comeracom respeito às posiçõesdo monitor e das fontes de
luz, e um modelodo olho do usuário. Com o centro da córnea, estimam também a posição
tridimensional da pupila, e a direção do olhar é deânida como o vedor 3D do centro da córnea ao

centro da pupila. Resultados experimentais com imagens sintéticas apresentam uma precisão
de aproximadamente de 3'

Outro método interessanteé descrito por Yoo ef aZ. l*b'K..i..C:{,.::l,
que usa 4 LEDA (díodos
emissoresde luz) em torno da tela do monitor para projetar estes cantos na superfícieda
córnea (figura 3.:3). Um quinto LED é posicionadopróximo ao centro óptico da lente da
comera, criando-se assim uma imagem brilhante da pupila, que facilita a sua segmentação.Este

método supõe que a córnea é plana, assim, quando o usuário está olhando para o monitor, o
centro da pupila aparecerá dentro do polígono definido pelas 4 reflexões na córnea das fontes
de Itiz posicionadas no n)onitor. Usando a propriedade de invariância de medidas relacionadas
sob perspectiva, computa-se o ponto de observação de forma eficiente, com uma precisão de
aproximadamente de 2'. Uma grande vantagem deste método é que ele não requer calibração

da comera.

3.4.
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Centro da Pupila
Reâexões

f.'monitorcom
uma }uz em cada canto

$upeiÍície da Córnea

Figura 3.3: Projeção de fontes de luz posicionadas nos cantos do monitor

Outros sistema usam informação sobre a face para estimar o olhar. Como mencionado

en] l(i.'!'Í:;0.'il , embora não implementado, qualquer sistema bidimensional de rastreamento
(baseado em imagens 2D) poderia ser estendido para 3D se a posição absoluta do olho pudesse

ser determinada. Wang e Stlng l\:\''$ü:l e Newman el a/. ltçi'..lilX(}üldão exemplosde sistemas
que primeiro calculam a posição da face em 3D, e então calculam a direção do olhar. Newman

eZ a/. l\;\.,ll::,IZ(i(]llocalizam a posição 3D estéreo dos cantos do olho e então calculam a Z,dO
tridimensional a, partir da orientação do globo ocular. Alguns dos parâmetros baseados nos
olhosdevemser treinados para cada pessoa. O sistema funciona em tempo real, n)msa precisão
é baixa, aproximadamente 5'. Wang e Sung l\t.:S 21também combinam um sistema que estima

a posição da face primeiro, para direcionar outra comera ao olho, e assim computar a direção

do olhar. Eles supõem que o contorno da íris é um círculo para estimar um vetounormal a
es{.e,que é a direção do olhar em 3D. Para computar o ponto observado, uma segunda imagem
do ol})o captada de uma posição diferente é usada. Seus testes usando imagens sint.éticase

reais de 3 usuários most.ramque a precisãodo sistema é menor que I', o que é muito bom
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considerando que não usam um modelo do olho e nem uma compensação para diferenciar a
Z,dL' da LdO (a fóvea está fora da LdO).

Beyiner e Flickner liiSii;(}=;1
usam um sistema de visão estéreoindependenteapenas para
detectar a face em 3D. Uma vez detectada, esta informação é usada para dirigir um segundo
sistema de visão estéreo, com cameras de lentes mais longas. As imagens grandes da pupila

obtidas com essas lentes são usadas então para detectar característicasde acordo com um
modelo 3D do olho. Uma única calibração por usuário é necessária para estimar parâmetros
intrínsecos do olho, tais como o raio da córnea e o ângulo entre a /,dV e a LdO. Os autores
relatam uma precisão de 0.6', para uma pessoa a uma distância de 622mm do n)onitor.

O sistema descritopor Shih e Liu ISI..ÉJ:3,
$\\:i..üE31
não ten) um sistemapara focalizar tJn}
campo estreito com câmeras estéreo, mas similarmente a Beymer e Flickner, seu método é
baseado em um modelo simplificado do olho. Eles também utilizam-se de múltipla câmeras
e fontesde luz para estimar a direção do olhar. Usando o modelo de olho de Le Grand, eles
provam que usando 2 câmeras calibradas e ao menos 2 pontos de fonte de luz com posições
conhecidas é possível computar a LdO. A diferença da Z.,dy para Z,dO pode ser obtida comi
um procedimentode calibração único por usuário, que geralmentedura entre 2 e 3 segundos.
Em sua implementaçãoeles usam 3 LEDA, e processam 30 quadros por segundo com uma
precisão inferior a I'
A tabela l{.i compara as velocidade e precisão entre os métodos que permitem alguma
movimentação da cabeça. São todos métodos bastante recentes. Os mais precisos e rápidos

são os de Beynler e Flickner liiii;( :31e o de Shih e Liu ISi;(}i31.Ambos requeremuma única
calibração por usuário, mas por precisarem da calibração entre as partes independentesdo
sistema tais como as câmeras e o monitor, parecem não estar completamenteprontos para o
uso em larga escala. Isto também parece''''erdadeiropara o sistema apresentado por Xlorimot.o
e aZ. I'.i.\i:(}21, já que também requer calibração, embora seja para uma única comera. A

3.4
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Comparação e pequerla descrição dos métodos que permitem movimentação da

Autor
ano
quad/seg
Beymer e Flickner 2003
hlori noto ef a/.

Newnlan ef aZ.
Shih e Liu
Wang e Sung

2002
2000
2003
2002

2002

precisão

descrição

ratrean)ento 3D da face tracking + olhar

em3D

Unica comera e pelo Hienas2 fontes de luz
rasreanlento 3D da face + olhar en} 2D
2 cãnlerase pelo menos 2 fontes de luz
posicionamento 3D da face + olhar em 2D
Unica cânlera e 5 fontes de luz

técnica a mais promissora, ao menos nos termos de facilidade do uso, parece ser a apresentada

por Yoo et aZ. IVbl!,(:ill?l, apesar de sua menor precisão.
Nesse trabalho optamos por desen'ç'olverunia plataforn)a mais convencional, que servisse
de bme para outras pesquisasdo laboratório, e possa também ser utilizada para a pesquisade
novas téc'Dicasde rmtreamento de olhar, como as descritas nessa seção. Essa técnica, descrita
no próximo capítulo, é baseada na técnica de rastreamento de pupilas e reflexão da córnea
apresentada

en] li', l l<..\.i: í) ) 1l
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Capítulo 4
Sistema de rastreamento do olhar
O sistema usado no desenvolvimento deste trabalho usa reflexão de }uz infravermelha na córnea

e a posiçãoda pupilapara estimara direçãodo olhar. Diferentemente
dos rastreadores
de
olha comerciais, como os das empresas ISCAN Incorporated, Applied Science Laboratories

(ASL) e LC Technologies,que usar) son)entea imagem da pupila escura ou brilhante para
rastreá-la, o sistema usado aqui combina as duas imagens, obtendo maior robustez ÍX.íiÇ:\.Ê'i){f.].,
3 11{...\.; 1111,?-..í!.l.'\.E'ilíl, l:,:ilillli$:1
.

Devido à propriedade física de retro-reflexividade do olho, uma imagem brilhante da pupila
é captada pela comera quando, bem próximo ao seu centro óptico, uma fonte de luz é colocada.

É lim efeito semelhante ao que ocorre em fotos tiradas com um flash intenso, tornando ms
pupila vermelhas nas fotos. Quando não há fonte de luz próxima ao centro óptico da comera,
a pupila aparece escura. A detecção da pupila ocorre através da diferença entre a imagem

da pupilaescura e da brilhante, seguidade uma binarizaçãoda imagem resultantel;'..ii-,.\ E:} }l
(fig--ra4 ] ).
O sistema foi implementado em lim Pente\im 111750XIHz com Linux, com lirna placa de

c'apturade vídeo PCI (Osprey100). O rastreaclor de olhos roda a uma taxa de 30 quadros por
23
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Figura 4.1
(A)

imagensda pupila escura (A), brilhante (B) e do resultadoda subtração (B)

segundo, processando quadros entrelaçados de resolução 640x480x8 bits.

O sistemaatingeprecisão de aproximadamenteum grau mas pouca movimentaçãoda
cabeça é permitida. A limitação de movimentação da cabeça é um desafio a ser superado
para que o sistema torne-se mais atraente para IHC. O fato do processo de calibração, apesar

de curto, dever ser repetido a cada novo uso do sistema também é um empecilho. Outros

pesquisadoresdo LaTln estão dedicando-sea formas alternativasde rastreamentodo olhar
que permitam maior liberdade de movimentaçãoe elimine a necessidadede calibração, a
exemplodos sistemas descritos no capítulo anterior.
Nosso sistema anual é composto por uma micro-comera com pequenas modificações: a
substituição do filtro bloqueadosde infravermelhopor um filtro bloqueador de luz visível e a
substituição da lente original por uma lente de comprimento focal mais longo, para observar
mais claramente os movimentos da pupila. Fontes de luz infravermelha próxima, com com-

primentode onda de 875 nm, são usadas. Além de ser invisívelpara o olho humano,essa
luz torna o sistema insensívela alterações na iluminação do ambiente, isto é, m luzes da sala
podem ser desligada ou ligadas sem afetar o funcionamentodo sistema. A luz solar contém
raios infravermelhos,o que limita o liso do sistema em ambientesabertos.
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Dois conjlmtos de LEDA (díodos emissores de luz) fornlan) as fontes de luz (veja a figura

.4.2). O primeiro cor)junto (LI) é posicionado próximo ao centro óptico da comera, gerando

a imagemda pupila brilhante quando aceso e o segundo, L2, é posicionadomais distante
do centro óptico, gerando a imagem da pupila escura. L2 é formado por dois conjuntos de

LEDA, posicionadossimetricamenteà esquerdae à direita do centro óptico da comera, assim
produzindo uma iluminação uniforme e conseqiientemente reduzindo artefatos de sombras. LI

e L2 são ajustados de forma a gerar intensidade de brilho similar na imagem toda, com exceção

da pupila.

Figura 4.2: Protótipo do sistemade rastreamentode olhar desenvolvido

O sinal de vídeo da comera é composto de quadros entrelaçados, onde cada quadro é
decompostoem um campo par e um ímpar, por um decodiHtcadorde vídeo montado na [nesma
placa elr] que se encontran} as fontes de luz. Sendo Qt imi quadro de imagem no instante de

tempoí, com resoluçãoc x Z (colunasx linhas), pode-sedecompó-loen} PI e /., ondePt é
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o campo par, formadopelas linhaspares de Qt e /t é o campo ímpar, formadopelaslinhas
ímpares de (2t. Assim, um campo tem metade da resolução vertical de um quadro.
A única parte do hardware construída para o sistema foi um circuito simples que sincroniza

os conjuntos de luzes LI e L2 com os campos pares e ímpares, respectivamente. Assim, cada
conjunto de LEDA fica aceso pela metade do tempo de captura de um quadro, gerando um
quadro entrelaçado que contém as imagens da pupila brilhante e da escura.

Ao capturarum quadroentrelaçadoQt, esteé decompostoe o campoímpar/t (pupila
escura) é subtraído do campo par Pt (pupila brilhante). Com um valor de limiar configurável,
a imagem da diferença é binarizada e a imagem binária resultante é a entrada de um algoritmo
de segmentação de componentes conexos. Para cada componente conexo (mancha) verifica-se
se suas propriedades satisfazem certas condições (elipcidade e tamanho mínimo) .

4.1

Funcionamento do R,astreador de Olhar

Os primeiros passos no processamento da informação vinda do rastredor de olhar são a detecção

do centroda pupilae da reflexãona córnea(RC) e a computaçãodo vetor pupila-RC.O
mapeamento deste vedor para uma coordenada na tela do monitor é feito através de uma
f....=.

,q.

iulnycLV \lç

..l;}.....=.

aiii/ia\íav

/,.\

A n}..+...=.

,q....

f'...;.

Á '4oanr;+a
n', aa,.;,.4 ')
vLiuç.b iAcb ü\'iycxv ]:.xdCom

vA/' J vvuvii\gcbv u.\./DDcb iuii\ycLV b \.i\..f

Com p é possívelestimar o objeto sob observaçãoa cada quadro. Esses dados podemser
agrupados de forma a obter-se as fixações de olhar do usuário. Há diversas fontes de erro que
dificultam esse agrupamento, como o ruído no sinal de vídeo e as sacadas.

t,;n)a seqiiênciade medidas obtidas por iim rastreador de olhar baseado na reflexãoda
córnea e pupila pode ser observada na figura i.:i, qne mostra o valor da coordenadaz da
posição observada pelo olho ao longo de um período de aproximadamente três segundos.
Um gráfico das coordenadas y no mesmo período mostraria geralmente as mesmas áreas de

4.J
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comportamentos suaves e "tremida" , mas com posições absolutas diferentes. Valores zero

na ordenada representam períodos em que o rastreador não conseguiu localizar a direção do
olhar. Podem ser devido a ruídos no equipamento, como incidência de alguma luz na comera

ou falha no algoritmode processamento,ou devido a anõesdo usuário, como piscar os olhos
ou movimentosfora do alcance do rastreador de olhar. Os dois caos são indistinguíveis para
o sistema l.}*t: 931.

ra iFÓ {segiitldas.)

Figura 4.3: 1.;maCToordenada
da posiçãodo olllovs. tempo (3 segundos)l.

,{:f+.$
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Essas medidas são de pouca utilidade como entrada para o diálogo humano-computador,

pois apesar dos ruídos e "tremores" refletirem a real movimentaçãodos olhos do usuário, não
refletem suas intençõesnem sua impressão quanto ao que seus olhos fazem. Tal diferença é

atribuída não apenas a ruídos no rastreador de olhar mas ao fato de que parte do comportamento dos músculosdos olhos é não intencional. O problema é extrair da seqüênciade
posiçõesproduzida pelo rastreador de olhar, contendotremores e ruídos, alguns componentes
"intencionais" que façam sentido como sinais na comunicação humano-computador.
Uma solução seria usar um filtro simples que gerasse a média dos movimentos para suavizar

os dados. Isso melhorada o desempenhodurante as fixações, mas restringida o efeito das
repentinas sacadas que movem o olho de uma fixação à

outra. Já que um dos benefícios

que se buscam com o uso do olhar como entrada de dados é velocidade,tal restrição seria
contra-produtiva. Outro problema é que os dados resultantes da suavização não refletiriam
corretamente as intenções do usuário. Os olhos não se movem suavemente de uma fixação à
outra, mas de fato saltam com movimentos balísticos para cada nova fixação.
Jacob l.ii!' 131propõe um sistema onde as sacadas e as fixações e são reconhecidas a partir

do fluxo de mediçõesproduzido pelo rastreador. Seu sistema identifica e rapidamente reporta
o início e a posição aproximada de cada fixação reconhecida. As posições durante as sacadas

são ignoradas,já que são difíceis de se rastrear e particularmentepara a interação humanocomputador não são importantes. Segundo Sa]vucci e Go]dberg IS(]ÍllEI)ltal redução do fluxo
de dados tem pelo menos duas razões. Primeiro, consegue-sepouco ou nenhuns processamento
\ usualdurante uma sacada, e o trajeto percorrido durante uma sacada é tipicamente irrelevante
para muitas aplicações de IHC. Segundo, pequenos movimentos dos olhos durante as fixações,

normalmente tem pouco significado numa análise de alto nível. Edwards li::.i.,t:ljSI)lcriou um
sistema que identifica e usa informações sobre as sacadas na interação, seu sistema procura
identificar padrões do tipo busca, busca prolongada e movimentos conscientes.

4.]
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O algoritnlo de Jacob l.ii! ::9.SIé baseado em outro usado para análise de arquivos de movimentos de olhos previamente gravados e em propriedades conhecidas das fixações e sacadas. O

sistema utilizado por Jacob transmite a.scoordenadas da direção do olhar a cada 1/60 segundos. O algoritnlo busca, no fluxo de dados de entrada, por unia seqiiência de 100 nls durante

a qual o desvio padrãoda posiçãodo olho mantenha-seabaixode 0,5 grau. Assim que se
passem 100 ms, reporta-se o início de uma fixação e a média dos dados válidos neste período é

a localizaçãoda fixação. Isto implica num atraso de 100ms para reportar-se uma fixação. Na
prática esse atraso é imperceptível pelo usuário. Uma sequênciamaior de amostras de dados

melhorada a esl,imativada localização, porém seria maior o atraso na detecçãocle fixações
também. As amostras seguintes com variações da direção do olhar menores que l grau são
considerada como continuação da mesma fixação. Para terminar uma fixação devem ser
recebidos 50 ms de dados apontando além da região de l grau ao redor da fixação. Piscar
de olhos ou outras perdas de dados de até 200 ms podem ocorrer durante uma fixação sem
interrompê-la (isso ocorre quando o rastreador de olhar reporta um código "sem posição"). O
piscar de olhos não apresenta problema, pois a tela não precisa responder ao olho durante o
período em que o olho está fechado, já que o usuário não a está vendo mesmo.

Aplicando este algoritmo ao fluxo de dados apresentadona figura '1.3, encontram-se6
fixações,o que reflete mais precisamenteos locais de interesseobter'ç'idospelo usuário. A
figura 4.4 apresenta o mesmo fluxo de informação, com linhas horizontais marcando cada
fixação reconhecida no instante e posição que seria reportada.

Para estimar o ponto da tela para o qual o usuárioestá direcionandoo seu olhar, são
calculados os centros de ditas regiões das imagens capturadas de seioolho. O centro da ptlpiía,

OP, é o centro de massa dos pixels pertencentes à região segmentadacomo pupila. O outro,

é o post.o biil1lante(F'B), c:entrodo brilho produzido sol)re a córnea pela reflexãodas fontes
de luz. .As posições relata\as ent,re esses dois pontos são a base para a est.imação do ponto
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Tempo { egtl ldos}

Figura 4.4: Resultado da aplicação do algoritmo de reconhecimento de fixações aos dados da
figura 1.13.Linhas horizontais iniciadas e terminando com "o" marca cada fixação no tempo e
posição l..Í:j,(.Ç)i:-l.

observado, após um processo de calibração do sistema.
Assumindo que a cabeça do usuário está estática, o olho pode apenas rotacionar en] sua

concavidadee sua superfície pode ser aproximadaà de uma esfera. Já que as fontesde luz
também são estáticas, a reflexão na córnea PB serve cle ponto cle referência, fixo no espaço.

J 9 rÁ r rRpdndri
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Conto PB é apenas a reflexão das fontes infravermelhas, sua posição é invariável a rotações

do olho. Assim, o vetar CP -- F'Z? descreveraa direçãodo olhar do usuário.
Para estimar o ponto na tela do monitor para onde o usuário está olhando, uma transformação polinomial de segunda ordem é usada, calculando-se o mapeamento do vetou (-;P --

PB com coordenadas sobre a tela do monitor. Após o procedimentode calibração, uma
possível aplicação é o controle do cursor usando o olhar, o que demonstra a precisão do sistema.

Uma precisão de aproximadamente l grau foi obtida, o que corresponde a aproximadamente
lcrn na tela observada a unia distância de Soem.
Devido ao estreito campo de visão da comera, a pupila é a maior mancha elíptica obtida

pelo algoritmode segmentaçãode componentesconexos. Para estimar o centro da pupila,
uma janela é criada ao seu redor e pixels em níveis de cinza da imagem de diferença (pupila
brilhante menos ptlpila escura) são somados horizontal e verticalmente. As coordenadas do
centro são computadas como o centro de massa das projeções horizontal e vertical (somas).
Uma busca por pixels bmtante brilhantes próximos à pupila é usada para achar a reflexão na
córrlea e seu centro de massa é computado através da média aritmética desses pixels.

4.2

Calibração

O procedimento de calibração é simples e rápido. O usuário deve fixar seu olhar sobre uma
dentre nove posições em que o cursor aparece e apertar uma tecla, assim o cursor assume a
posiçãoseguinte e o processo se repete. As nove posiçõessão arrumadas numa grade 3 x 3 na
tela. Em cada fixação, o vedor CP -- PB é coletado e 9 pontos correspondentessão obtidos.
.A t.ransformação

do vetou pupila-reflexão

da córnea

E = (r.,

y.)*,

para

\IRIA coordenada

na
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tela $ = (z,, y,)* é dada por
:Ze

ao + aiz,

+ a2Z/, + a3z,3/, + a4z: + asZ/!

a6 + a7zs + a8y, + agzsZ/s + aloz:

+ aii3/:

onde a{ são os coeficientes do polinõmio. Cada par de pontos correspondentes gera 2 equações,
assim 18 equações são produzidas e um sistema linear é obtido. Os coeficientes polinomias para

r. e y. podem ser obtidos independentemente,assim)2 sistemas mais simples são resolvidos
usando-se o método dos mínimos quadrados.

4.3

Segurança

Nessa sessão avaliamos os possíveis riscos para a saúde do usuário diante do uso do sistema
remoto de rastreamento de olhar, devido ao sistema de iluminação utilizado.

O sistema contém 16 LEDA (díodos emissoresde luz) com comprimentode onda no infravermelho próximo e portanto invisível para o olho humano. Esses LEDA estão divididos
em dois conjuntos (com 8 LEDA cada) que acendem alternadamente. O primeiro conjunto

é posicionadopróximo ao centro óptico da comera gerando imagensda pupila brilhante. O
segundoconjunto é posicionado afastado do centro óptico da comera e assim gera imagensda
pupila escura e mantém a iluminação da cena praticamente constante.

A ICNIRP (Internacional Commission on Non-lonizing Radiation Protection) lista seis
tipos distintos de riscos de danos aos olhos e pele gerados por fontes de luz intensas lí:)i l l::l:'i ( l:
a. Ferida fotoquímicm por ultravioleta (UV) na córnea e lentes do olho (180 a 400 rzrlz).
b. Queimadiiras da retina (400 a 1.400 rlrn)

c. Feridas fotoquímica por luz azul da retina (400 a 530 FLIrt)

J R KPrltFnA NC A
d.

Danos

térmicos
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às !entes

por luz infravermelha

próxima

(800 a 3.000

7t7nl

e. Queimaduras da córnea (1.400 rlrn a l lrz?n)

/.

Ferida térmicas ou fotoquímicas na pele por alta irradiação

Para os atuais LEDs que emitem luz visível ao olho humano, apenas o item (c) preocupa,

enquantopara LEDA com luz infravermelhaos itens (b) e (d) são relevantes.Os LEDA usados
no sisten)a apresentam)comprimento de onda de 875 llrn.
O olho humano é bem adaptado para proteger-se contra o espectro de radiação óptica
nocivo encontrado no ambiente nattlral. Fontes de luz intensa como a solar produzem mina
aversão natural como resposta. Tal resposta limita a duração de exposição a uma fração de
segundo (menos que 0,25 s) lo ilí l::(3(}l.Porém fontes de luz invisíveis e infravermelho próximo
dão oferecemessa aversão natural como resposta, então fatores como cansaço da vista e padrões
de comportamentos dos olhos são considerados para determinar o tempo máximo de exposição.

De'ç'idoao fato da largura espectraldos LEDs serem muito maiores que a de lasers, todos
os anuaisruim de limite de exposição tratam os LEDA como fontes ópticas não concentradas
(incoherent light sources). O limite de exposição a LEDA é baseado na intensidadedo brilho
(radãünce) enquanto, para Imers o limite de exposição é expresso em radiação (ánadÍance).
Apesar de ser questionável o fato de que para alguns LEDs os limites de exposição de lasers

ou de fontes não concent.Fadasdeveriam ser aplicadas, deve-se salientar que enquanto muitos
danos aos olhos cansados por lasers foral-ndocumentados, nenhum causado por LEDA o foi.
Os emissores litilizados são do tipo HSDL-4220, da Agilent Technologies, que en)item !uz
corracomprinlerlto de on(la de 875 iil z (a visão httn)ana restringe-se na faixa entre 400 e 700
rl?il). iiin àngtilo de \ irão de 30' e intensidade (radiant illtensity) (le 38 l zLI./.sr, com máximo
(le 60 .r?lçL'/.s7

Segundo

l(i:(::0;il.

a ACGlfi(H?71eMcí2rz

Corz#rence

o./' 6'otewzr71cn.í /n.íJ?/.síha/ #yg ezz/,sí.s)
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que publica valores limites de exposição ( ThresAoZdLámáZVaZues)para vários agentes físicos,
recomenda o limite de 10 7nl't'c7n 2 para exposições a radiação infra'vermelhapróxima por
períodos maiores que 16 minutos.

Sob uma corrente constante de 50 mA e a 30 cm de distância entre o olho do usuário e o
conjunto de LEDA, calculamos a radiação em 0,0936mWmn'2 por LED, apenas multiplicando
esse valor pela quantidade de LEDA acesos ao mesmo tempo, chegamos a 0,7488 Tnl't''crn-2,

que está bem abaixo do limite de segurança. Ainda que fosse usada uma corrente de 100 rn,4
a uma distância de 30 cm, a radiação dos 8 Leis atinge 1,49757nWcm-2
Segundo os cálculos, com uma corrente de 100 lnÁ, o limite de segurança só é rompido a

uma distânciamenorque 12 cm e a 50 zn.4 menor que 9 cm. Como a comera é normalmente
posicionada sobre a mesa numa distância maior ou igual a do teclado até o olho do usuário,
assumimos que a distância é sempre maior que 30 cm, normalmentepor volta de 40 a 50 mn,
o que significaque o uso do equipamento não oferece riscos à saúde dos usuários se usado de
forma adequada

Capítulo

5

.A.nálise de Desempenho
O uso da reflexão da córnea como ponto de referência permite uma pequena movimentação

da cabeça pois a reflexãosegue esse movimento, e pouco se perde da calibração devido às
imperfeiçõesda córnea, à posição da comera com relação à tela do computador, etc.

Ainda assim, há diversos problemasmsociados a este modelo simples. Infelizmenteo
mapeamento da calibração deteriora-se quando a cabeça se afasta de sua posição original,
e como mencionado por Schnipke e Todd IS;'!i'l.)ill,
a calibração é um dos maiores problemas
anuais de EGTs pois requer que o usuário ajuste diversos parâmetros do sistema tais como
condiçõesda iluminação e posição relativa do usuário, do monitor, e da comera.
O uso do esquema de iluminação diferencial pode facilitar o ajuste do sistema e faze-lo
mais robusto às mudanças da iluminação, mas a calibração é ainda um problema. Para testar

a suposiçãode que a calibração suporta pequenosmovimentosda cabeça, gerimos diversas
imagens sintética do modelo do olho com rrzy í7'acÍn.g(POV-Ray li"i:l). A figura .::.l mostra 3

dest.mimagensdo oll)o. O interesseconcentra-seno centro da pupila e na reflexãoda córnea.
.Xs imagens mostram a esfera da córnea dentro da esclera, e a pupila como um disco dentro
clo córnea. .â. rotação foi feita em torno do centro da esfera do olho (isto é, não no cerltro do
35
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córnea). Já que os índices de refração da córnea e do humor aquoso são muito similares (veja
a tabela 2.1), apenas o limite externo da córnea foi considerado.

Figura 5.1: Imagens geradas com raZ/trncãng do modelo de olho de Gullstrand

Para este experimento, o centro óptico da comera fica posicionado na origem das coordenadas. Os eixos (#, Z/) correspondem aos sentidos horizontal e vertical, respectivamente. O
eixo z define o eixo óptico, num sistema de coordenada "de mão direita" centralizado na
cânlera. O campo vertical de visão da comera foi ajustado para 3,5'
A figura 3.2 mostra a posição relativa do olho com respeito à comera e ao monitor. Sendo

Eo = (0, 270,600) a posiçãodo centro do globo ocular, e a tela do computadordefinida pelo
retàngtJlo no plano zy, com a coordenada superior esquerda (183, 274) e a coordenada inferior

direita (-183, 0), correspondendoa aproximadamentetim monitor de 18 polegadas.Todas as
coordenadas estão em milímetros.

Para calibrar o sistema, a tela foi dividida numa grade 3 x 3 (veja figura 5.2). Assim, 9
imagens do olho observando o centro de cada eles)ento da grade foram geradas. Uma versão
refinada do sistema apresentada por \lorimoto eZ aZ. lõ.il ,.\. l.:llt))l foi usada para processamento
de imagem, calibração e estimação do olhar.

Para testar a calibração e estimar o erro sem movimento da cabeça, cada quadrado cla
grade inicial foi dividido mais iirna vez numa grade 3 x 3, e imagens do olllo observam(ioca(ia
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U :(IÊ3,274,Ó)
PQ :(Q,270,600)

L = (-183,Q:O)
Figura 5.2: Posiocionamento da comera e monitor

uma destas posições secundárias foram geradas. A figura 5.13mostra os erros da calibração ao
longo da tela para o olho posicionado em no. O erro é definido como a distância da posição
estimada do olhar pa,ra a da posição real da grade. O erro médio sobre a tela inteira é de
aproximadamente 8mnl, ou 0,8' de ângulo visual. Observa-se que o erro não é uniforme ao

longo da tela. Jacob relata un] fato similar en} 1.i:;y= ill, e resolvetl o problemadando ao

usuário a possibilidadede fazer uma recalibraçãolocal manual. Para isso, o usuário deve
mover o cursor com o House para a área que necessita de recalibração, e dica sobre a região
enqtiant.o observa o clirsor.

Para t.estara influênciado movimentoda cabeça na precisãoda funçãode calibração,o
olho foi movido para posições diferentes, simulando assim o movimento da cabeça. O olho foi

transladadoa 3 posiç:õesdistintas ao longodos 3 eixos,correspondendoaos deslocamentosde
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') Q6.36:

422BB:

[82.B?

162.6?.

Figura 5.3: Distribuição de erros (em mm) na tela para olho posicionado em Po
50mm, 100mm, e 150mm da posição original. Para cada posição, 81 novas imagens do olho,
correspondendo a observação dos 81 elementos da grade na tela, foram geradas e usadas como

a entrada no sistemade rastrenlento.
},lo\endoo olho ao longo do eixo / resultou em pequena variaçõesnos eiras médios. ,\
figura .3.1compara a média de erros em cada uma das nove coor(penadasda grade da tela

39

l)ara o olho em Ru e o olho posicionado em (-100, 270, 600). C)bserve que quando o olho é

movido para uma nova posição, a direção em que a comera aponta é alterada para manter o
olho centralizado na cena enquadrada, mas os mesmos parâmetros de calibração são usados.

O erro médioé de 9,92 mm para esta nova posiçãodo olho.

Q Finos t:om olho na posição ii\icial

m Erros com acho translüdado !QD mm no eko

Figura 5.4: i',médiados erros na grade da tela (em mm) para olho em Pu e en} (-100. 270, 600)
A figura 5..3 compara o olho em Po e en] (0, 270. 7001,]in] !movimentono eixo z. O erro
médio aumenta, para 40.56 mm nesta posição, mostrando que essa função de calibração é mais

senso't-el
a moviment.açãodo olho no eixo z.
O eito médio para o ol})o posicionado em (0, 170, 600) é de 21,76 mm, isso mostra que a
técnica não é tão robust.a para movimentos ao longo do eixo y como é para movimentos lat.orais
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ç:}Erros cüm ol3loila p çâa iddai
® Entes mm olho traüsladado l!eK):mmno eixo Z

Figura 5.5: Nlédiados erros na grade da tela (em mm) para olho em Eo e em (0, 270, 700)
(ao longo do eixo z), apesar de não ser tão sensível quanto para movimentos ao longo do eixo
z. Estes resultadosestão de acordo com nossa experiência pessoal, já que pequenas rotações
da cabeça para os lados ou para cima e para baixo (que são os movimentos mais comuns) não

afetam muito a calibração. Deslocar a cabeça para cima ou para baixo (ao longodo eixoy) é
menos comum, e mover a cabeça para mais perto ou mais longe do monitor realmenteafeta a
calibra pão

White eí a/. l.ííÍ{.'l::3::tlpisam iin) modelo linear simples com componentes independentes, e

mencionam que na prática, polinõmios de ordem mais elevada não fornecem uma c:alibração
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melhor. Também tentamos um modelo linear mais simples com 6 parâmetros de calibração em

x,ezde 12, e observamos que a calibração é melhor perto das extremidades do monitor para o
modelo mais complexo de c'alibração, mas em nossas experiências práticas, este refinamento é
imperceptível

Usar uma função polínomial sobre a tela inteira do monitor também não é uma exigência.
Por exemplo, Zhu e Yang llf.\'E1)21
constróem um mapeamento linear bidimensional a partir
do vedor entre o canto do olho e o centro da íris para o ângulo de visão. .'\pós a calibração,

a direção do olhar é computada por interpolação. Por exemplo, suponhamosque o ângulo
de visão e o vetoudo canto do olho ao centro da íris usem para a calibração nos pontos Pt
e B

respectivamente

{(ai,/3t),

(zi,yil}

e {(a2,

/32), (z2,y2)}.

Então,

após a cálculo

do vetou

canto-íris (z, Z/) o ârlgulo de visão é calculado da seguinte forma:

+ Z2"
.8

'

ZI

(a,--a:)

- 0: + y'zy :-- y!
(D2 - .0-)
'y\

Eles relatam um erro médio de aproximadamente l, I' ligando precisão de stibpixels para

rastrear o canto do oillo e o centro da íris, e de 3,3' usando deslocamentosinteiros, sem
sttbpixel.
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Capítulo

6

Conclusão
Nesta dissertação apresentamosuma revisão detalhada da literatura sobre rastreadores do

olhar, que são dispositivoscapazesde estirrlara direçãoem que um usuário está olhando.
Dentre as diversas técnicas disponíveis, as mais apropriadas para interação humano computa-

dor (IHCI) são as de formas remotas ou não intrusivas. Apesar dessastécnicasserem menos
precisa, elas oferecem o conforto necessário para a sua utilização freqüente e por períodos pro-

longados. Ainda hoje, grande parte das aplicações dessesdispositivos ocorre em laboratórios,
onde o fatos conforto não é tão relevante.
No caso de interfaces,como a posição da tela do computador é conhecida, pode-seestimar
o ponto no monitor sob observação pelo usuário como sendo a intersecção da direção do olhar

corjao plano da tela do monitor. Dessa fora-rla,o rastreador de olhar poderia contribuir para
facilitar nas tarefas de apontamento e seleção, e também para extrair informações sobre o
estado do usuário, como seu interesse, atenção, vigilância, etc.
Utilizarmos técnicas de visão computacional para desenvolxei um sistema de tastreamento
(]e olhar !emoto, robust.o e de baixo custo. Nosso método é baseado no sistema apresentado

poi 'vlorinioto eí aZ. l.'.ií.( \ l-t){\;:l.Utilizamos iirrla cailleia sincronizada cair 2 fontesde luz in-
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fravermelha(IV), o que torna a detecção da pupila mais robusta a variaçõesde iluminação. C)

softwae desenvolvidopor X'lorirnotoeZ a/. l?IK.\l:~(l(ai é proprietárioe foi desenvolvidopara
uma plataforma Microsoft Windows. Nós desenvolvemosum novo software para a plataforma
Linux, que será em breve disponibilizado na forma de software aberto. Em nosso desenvolvimento, tivemoso cuidado de garantir os níveis de segurança do sistema, através da limitação
da intensidadeluminosa das fontes de luz IV, como especificadono Capítulo 4.
O funcionamento e desempenho desse sistema é compatível com muitos dos sistemas com-

erciais de rastreamento do olhar, ou se.ja, precisão de I' a 30 Hz. Uma limitação do sistema

é que movimentosexcessivosda cabeça do usuário resultam em degradaçãodo desempenho
do sistema. Além da extensa revisão bibliográ6ca e do desenvolvimentodo software para rastreamento do olhar, uma outra contribuição de nosso trabalho foi a avaliação criteriosa dos
modelos de calibração utilizados na estimação da direção do olhar e de seu ponto de fixação.
Para isso, criamos várias imagens sintéticas do olho, baseadas no modelode Gullstrand, para

que pudéssemosmedir de forma precisa a variação da estimaçãodo olhar para cada modelo
utilizado, e também medir a degeneração da calibração na presença de movimentos da cabeça.

Através desses experimentas, mostramos que para uma situação normal de observação, o
método de estimação do olhar baseado na reflexão da córnea é capaz de compensar pequenas

translaçõesda cabeça paralelas ao plano do monitor, mas que o modelo é bastante sensível a
translações perpendiculares a esse eixo.

Esse trabalho foi desenvolvido no LaTln (Laboratório de Técnicas de Interação) do Departamento de Ciência da Computação do INIE/USP, e esperamos que seja um dentre vários

trabalhospara o desenvolvimento
de interfacesalternativa para computadorese máquinas
em geral. O software do rastreador de olhar e os estudos que realizamos estão a disposição
da comunidade para que mais a'lanços possam ser realizados na área de interfaces baseadais

em técnica de visão computacional. Em particular, ressaltamosdois problemasatuais que

45

merecembastante atenção para que dispositivos rastreadores de olhar possam ser aplicados
em IHC de forma geral, a necessidadede calibração constante (ou no início de casa sessão) e
a limitação dos movimentos de cabeça do usuário. Felizmente, várias pesquisas recentes como

descritas em li',i;.\ :E]JI e l\ !-ii;(i:0el têm atacado esses problemas, e estádios otimistas que
algumas dessas novas soluções propostas estarão em breve sendo integradas aos dispositivos
computacionais, oferecendonovos recursos e formas de interação mais naturais.
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Apêndice A
Gullstrand

.inc

Código usado rlo Pov-R.a>para gerar imagensdo olho
#inc].ude

" co].ors

. i.nc tl

#declare
#dec[are
#declare
#dec[are
#dec[are
#dec].are

LI = light.source
{ <0, 0, 0> color Blue }
L41 = ]ight.source
C <-183, 0, O> calor B].ue }
L42 = light.source
{ <-183, 274, O> calor Blue }
L43 = ].ight.source
{ <183, 274, 0> co].or B]ue }
L44 = 1i.ght.source
{ <183, 0, 0> co]or Blue ]
Sclera
= difference
{

di.:fference {
sphere

{<0, 0, 0> 11.7
pigment { calor Red }
finish
{ phong O.l

anbient 0.8

}
sphere

// Reli.na

{
<0,

0,

0> Í1.5

pigment{ colar rgb <1, 0.45, 0.45>
finish

{ambient

0.04

diffuse 0.07

}
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sphere { <0, 0, -4.8>

7.7 }

}

#declare

Córnea

= difference

difference

{

{
sphere

{ <0,

0,

7 7 }

-4.8>

6 8 }

sphere { <0, 0, -5.2>
pigment

{ Clear

interior

{ ior

:Einish

}
]..376

}

{ phong 0.75

phong.dize 800

}

sphere { <0, O, 0> ].1.5
pigment

{ Clear

interior

{ ior

}
]..376

}

}

}

#declare

AqueousVitreous

= merge

{

sphere { <0, O, -5.2> 6.8 }
sphere { <0, 0, 0> 11.5
}
pi.gment
interior
}

{ Clear }
{ ior 1.336

fi.ni.sh

{ phong

!ri.s

= diíference

#dec].are

cy].index

0.2

}
}

{

{

<o, o, -!o>,

// Íris itse].f

<0, 0, -9.95>,
5.6789
}
cylinder
{
\renewcommandÍ\base].i.nestretchJ{

// Acta as the Pupil-

<o, o, -10.].>,
<0, 0, -9.8>,

1. 5}
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2

}
pigment

// Pupil radius

{ colar

rgb <0.8,

0.2,

O> }

}

#declare

Leis

= uni.on

intersection

{

{

sphere

{ <0,

0,

-3.97>

5.33

sphere { <0, 0, -10.63>
pigment
interior
//fmi.sh

/+ intersection
sphere
sphere
pigment
interi.or
finish

}#/

#declare

Eye

object
object
object
object
object
}

= union

{
{
{
{
{

{ Clear }
{ i.or 1.385
{ phong 0.8

]'

5.33 ]

}
phong.size

900

{
{ <0, 0,
{ <0, 0,

-5.9725>
-8.5825>

2.655
2.655

{ Clear }
{ i.or 1.406 }
{ phong 0.8 phong.size

{

Sclera
}
Córnea }
AqueousVitreous
Iri-s }
Leis }

}

}
}

900 )

}
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Apêndice B

P00trl.pov
Código para gerar o olho observado sob diferentes ângulos
#inc].ude

" colors

. i.nc "

#inc[ude

"Gu].]strand.eye

. i.nc"

#dec].are Pos.X=0;
#declare Pos.Y=270;
#declare Pos.Z=600;
background
{ calor
Red }
canela {].ocation
<0, 0, O>

direction

ang].e 3.5
}

<0, O, 100>

].ook.at <Pos.X, Pos.Y, Pos.Z>

#dec].are Rotate.x.08:

#declare Rotate.x.17:
#declare Rotate.x.26:
#dec].are Batata.x.35:
#dec].are Rotate.x.44:
#dec].are Rotate.x.53:
#dec].are Rotate.x.62:
#dec].are Rotate.x.71:
#dec].are Rotate.x.80;

1.0715;
3.9725;
-6.8532;
.9.6996;
12.4985;
15.2380;
17.9081;
-20.5002;

23.0075;
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#dec].are Rotate.y.00=-15

. 1689;

#declare Rotate.y.O1=-11.4934;
#declare Rotate.y.02=-7.7197;
#declare Rotate.y.03=-3.8774;
#declare Rotate.y.04:0.0000;
#declare Rotate.y.05=3.8774;
#declare Rotate.y.06=7.7197;
#dec].are Rebate.y.07=11.4934;
#declare Rotate.y.08=15.1689;
object

{ LI

object

{

Eye
#if

)

(clock

<= 8)

rotate x#Rotate.x.08

#e].se
#if

(clock

<= 17)

rotate x+Rotate.x.!7

#e].se
#ií

(c].ock

<= 26)

rotate x#Rotate.x.26

#e].se
#ií

(clock

<= 35)

rotate x+Rotate.x.35

#e].se
#if

(clock

<= 44)

rotate x+Rotate.x.44

#e].se
#if

(clock

<= 53)

rotate x+Rotate.x.53

#e].se
#if

(c].ock

<= 62)

rotate x+Rotate.x.62

#e].se
#if

(clock

<= 71)

rotate xvRotate.x.71

53

#e].se

rotate x+Rotate .x.80

#end
#end
#end
#end
#end
#end
#end
#end

#switch (clock)
#case

(O)

#case
#case
#case
#case
#case

(9)
(18)
(27)
(36)
(45)

#case
#case
#case

(54)
(63)
(72)

rotate y'pRotate.y.00

#break
#case

(1)

#case
#ca$e
#ca$e
#case
#case
#case

(28)
(37)
(46)
(55)
(64)
(73)

#case (!0)
#ca$e (!9)

rotate y'KRotate.y.01

#break

#case(2)
#case(11)
#case(20)
#case(29)
#case(38)
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#case(47)
#case(56)
#case(65)
#case(74)
rotate

#break
#case(3)
#case(12)
#case(21)
#case(30)
#case(39)
#case(48)
#case(57)
#case(66)
#case(75)

y'KRotate .y.02

rotate y'KRotate .y.03

#break
#case(5)

#case(!4)
#case(23)
#case(32)
#case(41)
#case(50)
#case(59)
#case(68)
#case(77)

rotate y+Rotate .y.05

#break
#case(6)
#case(15)
#case(24)
#case(33)
#case(42)
#case(51)
#case(60)
#case(69)
#case(78)

rotate yi'Rotate y.06
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#break
#case(7)

#case(!6)
#case(25)
#case(34)
#case(43)
#case(52)

#case(6í)
#case(70)
#case(79)

rotate y+Rotate.y 07

#break
#case(8)

#case(í7)
#case(26)
#case(35)
#case(44)
#case(53)
#case(62)
#case(71)
#case(80)

rotate y'pRotate.y

08

rotate y'KRotate.y

04

#break
#else
#end

transe.ate
}

<Pos.X

, Pos

Y, Pos z>
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