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Resumo
Modelos realistas da face humana podem ser utilizados em diversas áreas como animação

para filmes e comerciais, jogos eletrõnicos, realidade virtual, dele-conferência, agentes para

interface com o usuário, planejamento de cirurgias faciais, etc. O processo de criação de tais

modelos ainda é extremamente trabalhoso e deve ser realizado por técnicos especializados.

Este trabalho apresenta um resumo sobre as diversas técnicas existentes atualmente para a

criação automática de modelos de faces, com destaque para os métodos baseados em múltiplas

imagens. O texto apresenta também uma revisão dos conceitos de geometria projetiva que

podem ser utilizados para lidar com o problema de reconstrução de objetos rígidos.

Implementamos um sistema para reconstrução de faces que ajusta um modelo genérico de

faces a múltiplas imagens de uma face real através da correspondência entre pontos marcados

nas imagens de entrada. A única tarefa do usuário é localização de um pequeno conjunto de

pontos de controle sobre cada uma das imagens.

Combinamos as imagens de entrada em um mapa de textura em coordenadas esféricas que

aplicado ao modelo ajustado aumenta consideravelmente o realismo do resultado. Problemas

encontrados no mapa de texturas devido a falhas no ajuste do modelo são corrigidos com um

processamento estatístico baseado em cor de pele.

Os resultados obtidos com nosso protótipo demonstram a simplicidade da interação e a boa

qualidade do sistema, que ajusta bem o modelo às características internas da face como olhos,

boca e nariz, porém em alguns casos distorce levemente o contorno do rosto. Implementamos

ainda uma interface simples que permite a criação de animações com diferentes expressões

faciais a partir dos modelos reconstruídos.



bstract
Realistic human face modela can be used in diflerent applications suco as animation for

films and advertisements, vídeo games, virtual reality, teleconference, usei interface agents,

etc. Currently, the creation process of such modems are mostly manual and must be done by

people with special training.

This work presents a survey of the current techniques available for automatic reconstruction

of face modela, with emphasis on the reconstruction from multiple images technique. The text

also presents a revision of the main projective geometry concepts that we have used to deal

with the problem of reconstruction of three dimensional rigid objects.

We have implemented a face reconstruction system prototype that adjusts a generic modem

to severas images of a real face using the feature correspondentes previously marked on the

input images. The user is only required to manually locate a small set of control points on

each image.

The input images are combined in a spherical coordinate texture map that improves the

realism of the result when applied cinto the adjusted modem. Problems in the generation of

texture mapa due to innaccurate model adjustments are treated with a statistic skin color

h.éter

The results show that the system prototype can accurately adjust the model to the inner

face features such as the mouth, the eyes and the Dose, but in some cases the model presents

small innacuracies to the face outline. We have algo implemented a simple interface that
1.. +;.. .f an;mn+innc «,ith d;qprpnt. fn.cial exnressions from the reconstructed faceallows th

modela.

A



Sumário

l I'])tl-rlrlllí'FI(l

1.1 .\lotiv IÇi\0

1.2 01).iet.ix-os

] .13 0I'gi\nizl\ção ctit Disscl'têiçã(-)

l
3

4

5

2 Reconstl-lição de Fac'es

).l (.) Prol)l{.i ia C'lllssico dc Rcc'onstillç;JO

9.0 o Pt'l)l)l('irlPI {lp R(.coiist i'tt(i'a{) (l(- l:'it('os

2.:] 1\l{)(IPI \lnelito (le Fac'es L:tiliziiii(io .L/or7)/?.l//q i3D

2.13. 1 0 Banco (lc Faces

2.:3.2 0 À.{oclcÍo

2.:{.:3 (.nlarterístic:as Faiciiiis

11.i3. 1 --\.lltStC CI(.) .\lOrlC-lO n lill;igt'ns

2.+ \l(i(It-lí)s (l( Fac('s it. P]]itii (le \lúlti])l;]s l])];+gt'Tls

:2.;}. ! \,'irão (;anal

2. 1.2 .\.lustc (lí) -\l{)rlcJo

.) i.i3 Exti';:lL:? o (l( s \l:ll);ts rlt' Te'xrltl':-ts

2. 1. 1 Ti'.irlsli.'(Jps [tttl'(n Exl)t'(-ssoí's Fil( l \ls

7

7

9

12

12

13

13

14

15

16

19

22



1!. SUNIARiO

C:cn:t (.i {ilr os 22

3 Geonieti'ia Pro.jetíva

3.1(:(.nrl)('tii:i l)LÍ).lí'tl\:;l 2D
[)J.]-lo Pl:tno PLO.}(T]\;í)

i3. i.2 '1'l'illlSt'í)I'lTI \q:(i('S PI'(J.ll-l l\;tlS (l Pltttlt)

].2 (;pí)tiiprlia ])rn.ict.iva :3D

{.2. 1 1)orltos. Pltliit)s (' o Esl);t{,:o Pi'o.l -tl\;{)

13.2.') Ti'n11st'o!'rlit\(;( ('s r)i'o.le'ttviis Do EsT)it(;o

3.:3 C:Éi]]]( ias

:3.:3.1(1:;tirleias Finitils

={.;13.2 Cgllnc'ras 110 infinito

3.4 C;comi)('tri;i EI)il)í)l lr

:3.4. i A Xli:t:triz Fim(}a.nlentf

:3.4.2 01)tn)ção das C;unc'i;\s a Pi\iTii cli\s X.matriz Funclitn)rnti\l

13..5 R.e)(: 1isri'liç'ao

13.;3. 1 ,4 rrLatiiz Flill(Inriientill Palíit {l:ts C'otLes!)ond(11i(-ilis

=3.3.2 Rccoiistiiiq'iria clí\s C'ãni('ras € .1z\ C'í:ni\

13..-).i3 1{.{»coilst ittção .\fmi

25

25

26

27

30

30

30

31

31

36

36

39

39

40

41

41

42

4 O Sístemta de Reconstrução de Faces
1. i O l\ío(leio Clenéiico (le F;lce

1.2 Pí)TIROS (le C'o!tt!'t)IC

4.:3 P{)lição (. Orit~iltaçãí) fIEIs C'i:lill('l?\s

1.:3. 1('';:\iilf'i'i\S Pi'o.l('tinas

1..3.2 C'i\TTloTits C'itlíl)ia(l s

45

45

47

50

50

52



SUXIARIO 11!

!.-}

{.3

1;.7

'\.I'.iSt(- ílo X lot l(}ltJ

\l;tl)t lllLt'lho (It' I'l'Xttll';l

Pt'{)('psslltl}(:'tlt.o B t.s('lt(11) t'íll ( t)T' (lí' F)t-lc

}.íi.l f';tst- (1o Ti'i~irllliitt'ltí í)

!.(1.-) Ftsp (l('('lilsslti('il(,';lt)

C'iili})t-;tgel)t rla(I'liiil('la

}. l .l l-l{)lllt).gl':lfl;\ Eiit I't} o 1)1ziiio (lo l\lo(1(-1{) í' Sti L lira;l.g('ili

].T.2 Est.ini;tii(lo i\ H )illt)gri\hn r/

1. í.:3 R(}st.[']ço('s So1)i'i} f)s Piii';]iiict]-t)s It]t(-t'ri{)s

1] 11)1(.iiicntnção

\t(:1 0(1oS \'11111(-l'l('t)S

1.9.1 De(onlposiq:;io (le \:iiloiPS Siltgiiltit'í,s (S\,'D)

!.{).2 1\.i(}t;n(lo tl(. 1)ow( ll 1)}iill ).liilinlizi:lç'ão I'xão Liiic:ll

57

58

59

62

62

63

64

66

69

69

70

4.8

5 Resultados

.3.1 1;in Excn1l)lo D(.l.;lihti lo

.13.2 outros Exeriiplos

71

72

75

6 Conclusão 83



lV S U RJ0



Lista de Figuras

11. 1 L)itigl'nula (IO SiStCJ)in }7

3. J(.'ilttt('t'tl /)/r}//.o/((I'(:iitl'o (l(, pi-{).}('(;;1o (,),.. 1)llliin l)i'itl(:11)ill ,\',.}:.: l)liirlo (lli ti)liig'c"íil

i',-lr/,.. l)oi)to l)iincil»i] 7): ponto ilo cspi\qu .V (- sui\ l)l{).lc'cito ./ .

ii.2 (11t'01110t]']ê] (:])]Pí')l;-]L': ( ( iiT.]'t') rl]]S ri].!JI('l':lS ('l C ('2, oS ('1)il)l)l{)S r'l . í'' ('2: ;LS !'(~taS

01)IPOlal'(-S /l t' /2; o 1)oiltC) 110 ('SI)lIGo V Í} SLlêlS pi'o.ic(;i)t's r?l t) r/2.

32

38

O i[[odc'lo gcnóiico cic taco's: (}]l /;/]'c /?u/]]c.- vóiti(.-cs c n]úscitlos. (1)) .Hí]/.

!)nligonos (' ('lc]l os (lc il]]n]inaçat): i('l .qF7zoo//}. l)ol!.go]i])s s]t ]\,tzürlr)s. í-l'í'ito ni ]s

}-c: alista .

.\-lguiiitls t'xl)tc-ssõcs Iticitlis príi t('unidas (lo mo(leio: liil fplici'li\dc. (b) r:iiví

ícl silil)rosa. r({l incílo. ic:l it'l)ttls:t. líi trisloza.

Pr)TttoS (le( or)r.i'c)l(' itlosi.I'i)(los so1)t'(' o tli(J(leio (le t'it(t(!.

C'oii.ltt]ito c'sr(J]](li(lo (l(' pontos f lc (:u]]t]'t )ic* ii]ostt'ii(l(i)s sol)i'(' [) iiic)(il('1o ílc' fí](.'c'.

.\ li)xt ill'ã gcr t(lêl; tts;ttt(lí) pi'o.l('q'ilo ("ilili(tJI(:a l ao col)rl' n l)?\i ti- ittl'í'rios ílo (illclxo.

(2tillll(1') o rli.)(tolo t\lo se a.ittsr l l)eiteit. íiicllr,e à tece it 1111;lq.lll l t11ttla(Itt Ía)

i tc'xtuit\ !iprcsí Fita pixí'ls cl]]c 11 \ti ( t)rrc's!)o]](lc']]i a l)ix( 1 (1;] Jit(.1~ 1 1),i. .\ t,{'xtui'a

p r'í)tliL11(l?t tl';.:liLílo 11111 1)!(l('rts*-iiiiif-!ití) l)ilsF';=t(it) í3lr! t t)l rl(' 1)t'lt' l ( l

ILxti;]{ í) (l(' L(:'!€1{)f'S fi(' l i:)x llr' l)('lt' l);]!ii ({]]].li]]]Tt) rl(, í](-il}.lrli{ llr{).

46

48

49

54

55

1.:3

4.4

}..3

56

59!.T

'\r



'\r} LISTA DEFIGUR,AS

1.8 [iPSltll.;lC]í) r]0 ('zl]('ll]t) (1;1 1)i'01) l])iit(i;\(](' {](' í'{)I' (]t' i)í.]i' l)itt'?i r'Üf];\ l)IX{']

}.l) [xí'ilil)]{) ti(' illsri).gl'illlli\ l)}\i'ti(joíi tl]o f'l)l iilrpt'vilãos !e [r..']oi).

1.1Í) R('Sltlr t(io ini l rl l;il'l/il(..L\o :i])[l(';l(]lt ;10 ('Xt'iilt)]O (]it(it) l\ hXltl'ii

}.] ] Ptt(i!'a{) uttiltzatílt) })i]]'i\ ('iliii)i'i\]' d c']i]i]c']']].

!.l.) it)tí-t'f'F}('f' plti'it l{)c:;ilt/}:iL'ilí) {le l)oilt{)s (l(' ('í)llÍ,i'{)le. :Xli l);ti'Í(: es(jil('i'(la o ilsll?ii'l{)

( i[t!('gi! i] col('(:;\(i (l(' iiíi;]g('iis (ip t])t.i;t(li]. o ido(l('lo .qí'i}(-i](:o p i]l)te'sf'rtii](lí) (1o

Iti(lo ílil(-itr). íl ( ull(:s])orl(l('ll(i&l (1(' [){)tlt(-)s r' l(-lra ('li(-;tii(1o «(' 1)iiLii('iiarii(~rit (' lií)

X-('i'tl(:(' (1o iiL{)(It'lo (' í'iil sf'gtti(lft ii;l l)oSIÇ'at) ('oi't'('st)otl(It-tit.t' ílrl iiiiilg('ri! (IP PiiÍ,i'llflit.

[. 1:] Dittgraíiiii (ií) tiir](:iorullnelito (]o sisteiiia.

60

61

61

62

67

68

5.1

5.:3

3. !

:).;).

$.6

'}. /

3.8

Ex(.rliplo (ii(' iriiitgcils ltsfi(:li\s pala ciilil)ii\i t\ ciliil(ii:}

Exeiiip[(i) ]

Ex(:'rllplo ')

E.xc'rlíplo 3

Ext,ínDIo '+

Exerltl)lo )

l:xcrill)lo (i

Exeirtl)lo 7

72

73

76

77

78

79

80

81



Lista de Tabelas

!. ] Lista (ip l)oiit.os {ir t:í)lll.I'{)li49 49

'\r11



Capítulo l

Introdução

A mo(pelagem e animação cle faces humanas é ulu dos problemas clássicos de computação

gráfica. Esse assunto já vem iecel)endo atenção cla comunidade científica pelo menos desde o

início cla década de 70, sendo que um dos trabalhos pioneiros foi apresentado no SIGGRAPH

em 1972 por Pai'ke li';iií?l. Nesse trabalho ele utilizou urna malha de polígonos para repi'e-

sentar a geometria da face e interpolação não linear dos vértices clo modelo para a animação

baseada em quadros-chave, simplificando o processo tradicional de animação e produzindo

resultados mais realistas.

N.modelos realistas cle face podem ser aplicados em diversas áreas como animação pala filmes

e comerciais, jogos eletrõnicos, iealidacle virtual, dele-conferência, agentes para interface corri

o usuário, planejamento cle cirurgias faciais, etc.

Os piinleiios trabalhos. como o de Parke, tratavam simplesmente de malhas de polígonos e

a animação eia feita através da interpolação geométrica entre os vértices do modelo ao longo

dos cluadios. Essa estratégia simplista traz consigo grandes dificuldades. Como a estrutura

geométrica de unia face é bastante coinplicacla, alteiam manualmente cada um dos \értices

para se obter uma determinada expressão facial: por exemplo. é uma tarefa extremamente

l
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trt\bíllhosa.. .Além (disso. tiatl\i apenas (la geomet,iia (lo modelo. nã.o levílndo eln coiisideiação

outras car?lct.erísticas como a. texttua., não é suficiente paitt gerar modelos faciais realistas.

Para. aliicniztu as (]ificu](lados telaciollacl:\s com a aniiliação (le modelos geoinét.iscos l)ass-

ado puramente em \értices e polígonos. fora.n} intio(luzi(los illót,o(los (lue simulam a. atuaç:ão

(los músculos faciais pala alterei }l geonietiia (lo il)o(leio e assim geral as expressões faciais

IX\:iil -TI. Aillda assim, não é trivial det.erminai qua.l a configura.çã.o dos músculos faciais (ltie

gelam uma cla(la expressão, mas já torna significativamente mais fácil a tarefa de adn:tal os
ilaodelos faciais.

Essas técnicas podem ser utilizadas pa.ra animal um modelo de face específico, das com

a gian(le denlt\nda poi inoclelos (le faces pa.ia a.nimação, jogos, filmes e anúncios torna-se

interessante í\ elaboração cle métodos capazes de gelar uln mo(leio 3D de um indivíduo em

particular. Nesse sent.ido existem dois grandes grupos de t.écnicas: as que são baseadas em

dados provellientes de scanners 3D lt VtllJI ou outros equipamentos que disponibilize algum

tipo de informação de profundidade e as que são baseadas apenas em lama ou mais imagens

li)fli. 11\, I'\..li)f), n'.\r}21, incluin(!oseqiiênciasde vídeo. :' : '
As técnicas baseadas eni scanneis podem gera.r resultados n-muito bons mas têm como ponto

fraco o alto custo dos equipamentos envolvidos. As técnicas ba.sendas eni conjuntos de imagens

ou seqiiências de vídeo não requerem equipamentos tão caros mas apresentam uma piecisã.o

menor e, em geral, requerem o auxílio do usuáiio pala detectam informações de interesse nas

imaglens.

Podemos encontrar na literatura diferentes técnicas pala ieconstiução de faces a partia

de mtlltiplas imagens que utilizam (livelsos t.ipos de informa.ção. Algumas utilizam a cones-

ponc[ência de pontos c]e contio]e nas valias imagens: outras o coiitoino (]o gosto ou mesmo o

sombieamento gerado pela ilunliilação e outras (lue usan] a. localização de características como

olllos. boca. nariz, etc

,,/



1.]. ]/0Tl\,H ç.40 3

Outro moto(!o bastante utilizado atualinente pala a atiinlação facial é l)asc.a(lo em Tnoí/Ir9rz

í:a./}fllrc no (dual os mo'','imentos cle umê\ face real são capturados e podem ser reprocluziclos poi

tule modelo de face digita\l. Paio\ tanto, coloca-se no gosto da pessoa eni questão uma colação

de sensores (lue são utilizttdos para meclii as deformações (lue oconem na face por conta clãs

e'opressões faciais.

Nlesino com todo o esforço já realizado nessas áreas. criar um modelo de face lealista

pt\ia animação ainda é um processo altamente trabalhoso qtle, em geral, é feito por pessoas

muito bem t.remadas. Sendo assim, um método automático e de baixo custo pala a criação

de mo(talos de face para animação facilitaria muito o processo de modelagem poupando uma

enorme quantidade de tempo e trabalho.

1.1 Motivação

Dentre os principais problemas para gerar animações cle faces podemos citar a dificul(!ade cle

ciiai modelos lealistas pois a face possui uma geometria extremamente complexa com um

grande número de rugas e vincos, além disso, apresenta variações de cor e textura ao longo de

toda sua extensão.

Outro fator agravante é que os movimentos não rígidos da face (as expressões faciais) são

insultado cle tuna complexa interação entre os músculos, a pele e o esqueleto, sendo que a

coima e as propriedades mecânicas dessas estruturas são diferentes para cada indivíduo e não

são constantes ao longo de uma determinada face.

\rale notar também cine a enorme capacidacte que todos nós temos de reconhecer faces

e expressões faciais e detectar facilmente qualquer clesv'io, por menor que seja, de uma face

sintética com relação à realidade contribui significatiç'amente para torna! o trabalho ainda

mais complicado.
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Unia. conseqiiêncil\ clips (lificttlda(les envolvidas na criação (le modelos de face é (lue o l)io-

ccsso tolda-se bastilnte t.Riba.Ihoso. Como exemplo l)odcmos citei o caso (lo longa metragem

$/1.-reX; produzido pela. Z)reí}.rli IT/aras S/)/(. O trai)alho todo contou com é\ pa.it.icipaçã.o de dais

de 275 pessoas l l\\ ' 1. sendo a inaiolia composta poi desenhistas. nlo(leJadores e animadores

que trabalhai&tm por mais 4 altos. A (]uanticlacle de infoinlação utilizada dura.nte o processo

de renderização taiiibóm é assustaclola, cerca de 2.5GiB poi dia em ma.is de 200 milhões de
polígonosj'l\V.-l.

Este exemplo dentonstra que mesmo anualmente, apesar da existência de unia vasta. colação

de feiranlentas para auxiliam o processo de criação de modelos tridimensionais, o processo ainda

é bastante trabalhoso. exigindo a participaçã.o intensa cle vários a.itistas especializados

1.2 Objetivos

O objetivo do trabalho é estudar alguns métodos de reconstrução de faces a pa.ini de múltiplas

imagens e a implementação de um sistema de baixo custo para reconstrução que seja o mais

automático possível requerendo o mínimo de intelação com o usuáiio e que gele modelos faciais

realistas.

O tiaballlo foi desenvolvido gentio do Laboratório cle Tecnologias de Interação do Depar-

tamento de Ciência da Computação do Instituto de l\lat.emática e Estatística da Universidade

de São Paulo (LaTlnl, que tem como objetivo o desellvolviinento (le formas í\lteinati'ç'as de

inteiação com o computador.

Xlodelos de faces têm um grande potencial para serem utilizadas diietalnente na intelação

com computadores em anlbielltes virtuais ou de realidade aumentada.: por exemplo na forma

de agentes para interface com o usuário. Além disso, tel uln modelo 3D de face de lama

clacla pessoa poderia facilitar a. impleilientação de tarefas como a identificação do usuário e



i.3. ORG.{À'lZAÇ'ÁO DA DISSERTHÇ'AO 5.

reconheciment.o de expressões faciais. Essas informações também podeiicam ser usadas pala

nielhoiar o processo de iilteiação holliem-compita(lor.

O sistema implement.acto é basca(to nos trabalhos de Pighin cf. íz/. ll'ilr ! .-l e em

princípios cla geometria pro.lc'uva. Pala estimar a geometria da face o sistema usa como

principal infoniiação um peclueno con.Junto de 12 pontos de controle que devem sei localizados

sobre cada uma (las imagens cle entrada. Por enquanto a localização caos pontos ainda é feita

cle forma manual, mas em breve o sistema poderá sei integrado com o trabalho do aluno Rógis

de Abriu Barbosa que estuda técnicas para detecção e iastleamento de características faciais.

Uma vez feita a integração teremos um sistema completamente automático para iecupeiação

cle modelos 3D de faces.

As imagens de entrada são coinbinaclas para formar uln mapa de textura que aumenta
consideravelmente o realismo clo modelo obtido. Para eliminar falhas na geração da textura

devido :l problemas de ajuste do modelo às imagens cle entrada, usamos um processamento

baseado em cor de pele lr'.i.:\r;xíí) }l que foi resultado das etapas iniciais do nosso trabalho.

Diferente de Pighin, que realiza a reconstrução do modelo de face para diferentes expressões

faciais e faz a animação do modelo através de m07pAirzg, nós realizamos a reconstrução ape-

nas pala a expressão neutra e fazemos a animação através cle um sistema de simulação de

músculos. Para isso, iinplementamos uma interface pala combinar diferentes expressões faci-

ais pré-definidas não sendo necessário definir o estado de cada músculo pala obter uma dada

expressão.

1.3 Organização da Dissertação

No capítulo 2 apresentamos uma definição pala o problema de ieconstiução 3D de faces e

i\presentamos algumas técnicas utilizadas pala tanto encontraclm na literatura.
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N'o ci\l)ítulo 3 }lpiesentallios unitl iiitio(Iti(lã.o ;l geometria. piojetix-a. clan(!o õnfa.se aos tópicos

que se ieltl(ionaln (liietainent.e co11i o pool)lc'nttl (le teconst.iução, como t.rt\nsíori)loções pro.le-

t.ovas. pio.loções (ctimeiasl, gconietiia PI)ipolat. etc.

No capítulo .l apiesentainos en! (letttlllcs o nosso sistema. (lesem-.ol'ç'ido com t)ase nos t.ra-

l)i\.lhos encadeia.(los na literattua e (lisclitidos no c?lpítulo 2 e os t(31)ecos cle geonlet.iia pro.letiç,a

discut.idos no capít.ulo 3.

No ca.pítll]o õ a.piesentamos e (]iscutinlos alguns iesttltados ol)ti(los coill a. utilização do

sistema iinplenielltado.

No capítulo 6 encerrados esse trabalho apresentando as conclusões e alternativas de tu-

ba.lhos futuros que poderiam inelhoiar os ic'sttlt.idos obtidos.



Capítulo 2

Reconstrução de Faces

2.1 O Problema Clássico de Reconstrução

O problema clássico cle leconsttução cle objetos rígidos em visão computacional consiste em

determinar a estrutura tridimensional de um objeto a partir de uma ou mais imagens.

Uma técnica bastante utilizada para reconstrução é o método de fatoração proposto por

Tomasi e Kanac]e l ] !Çilz?l.

A entrada pala esse método é uma coleção de correspondências de pontos 2D entre lim

conjunto de imagens cle uma dada cena. E possível representar essas informações poi uma.

matriz }r de dimensão 2F' x P blue é composta pelas cootdenadm = e y de P pontos em r'

imagens. É possível provar cine se a projeção é ortográfica então a matriz I'}/ possui posto 3.

Como conseqÍiência disto; pode-se mostial que a matriz lt'' pode ser fatorada na forma

[.k' = .RS, onde R é uma matriz 2r' x 3 que representa a lotação das câmeras e -R é uma matriz

3 x P que lepiesenta as coordenadas 3D dos pontos reconstruídos.

Esse método pode lidam com correspondências parciais. isto é: coitespondências entre algu-

mas imagens cle enfiada. mas não todas. que pode ocoiier devido à. oclusão ou eito poi paire

{
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clo algoritnto íle rast.Fermento.

Infelizmente para litilização de tal uiétodo é necessário sul)OI (lue t\ piojeçã.o oiiun(la cla

câniera. é ortogiá.fica: que enl genll é ullla hipótese base.ante falte. Além disso, o método trtlta.

apent\s de ol)jctos regi(los não podendo sci aplica(la dirctamente na i-ecolistiuçã.o de ol)jc'tos
({eforn} á.-, eis .

Outros trabalhos estendcin o nléto(lo original pttia li(lar com mais de un] objeto cm movi-

mento na cena, objetos clefoimáveis e a llipótese (le plojeçã.o pelspect.iva fraca (tPefzk 7)er.spec-

'?«,e) it {.:'i{)31.

O caso geral de reconstrução utilizando corres])onclência de pontos entre imagens pode ser

tratado de forma bastante eficaz e elegante através da geometria projetiva,, como veremos em

detalhes no capítulo :3.

Outros métodos existentes diferem quanto ao tipo de dados utilizados, a precisão dos

insultados gerados e a facilidade de uso. A seguir apresentamos uma lista resunlicla das
técnica,s mais comuns:

Triangu[ação Laser/Luz Estruturada um feixe laser c]esen]la uma tinha que se move pe]a

superfície do objeto sendo modelado. Uma comera, colocada em um ângulo específico

em relação à origem do feixe laser, registra as varia.ções na cuivatula da linha gelada,

estimando a topologia do objeto li l l;lí( fi 1l.

Profundidade Laser um feixe la.se! é direcionado cliretamente ao objeto, e através de \-c-

riações de fieqtiência e conipiinlento de onda, o t.empa cle retorno do feixe à comera é

calculado, e a clistáncia do ponto en] relação à câineia é encontrada lt)( iíi il

Sonda Mecânica uma espécie cle "caneta" presa a um braço mecânico (on] sensores eni

cada junta é movida pela superfície do objeto. Pelo moviine1lto clãs juntas, é possível

ellcontiar a. posição tiidiinensional, eni relação à base do braço, da ponta. cita "ccaneta:'
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ein cli\Pisos nionientos. Esse conjunt.o (le l)cintos é utilizado para definia a estrutura clo

ob.feto. A operação de um equipamento deste porte exige grande tempo e paciência. Eni

contiaptutida: os resultados são em geral ext.ienlanlente precisos.

Reconstrução a partir de sombras um conjunto de t.écnicas cine utilizam) as piopiiedades

cle ieftexão da superfície do objeto sendo analisado pala estimar sita f strutura tridimen-

sional 11- 1 ( S!)! }l. Essa família de técnicas é aplicada há muitos anos: com grande sucesso,

pata estimar a topologia cle venenos a partir cle fotos cle satélites.

Reconstrução Estéreo a partir de duas câmeras cuja posição relativa é conhecida, podemos

utilizar um ramo da geometria conhecíclo como geometria ep po/ar para estrutural a

relação enfie as imagens capt.uraclas pelas câmaras li'.. !í)21. Isto nos permite estimar a

posição de um ponto no espaço que aparece em cada uma das imagens e, a partir dessa

informa.ção, podemos encontrar a distância ateste ponto em relação às câmeras.

Reconstrução a partir de Mlovimento a estimação da estrutura a partir do movimento é

equivalente ao caso de reconstrução estéreo, porém utilizando apenas uma comera. O

desafio agora é encontrar a movimentação bidimensional da cámeia enfie duas posições
distintas.

O Problema de Reconstrução de Faces

O problema de reconstruir faces é mais complicado por lidei com lun objeto clefoimável e que

possui uma geometria extremamente complicada. Os métodos tra(ticionais cle reconstrução

devem ser adaptados pala gelar modelos de face que possam ser aniinaclos facilmente. Em

geral a solução encontrada na litei-atraia é ajustam um modelo de face genético à face que deve

ser reconstruída.
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Assim como no caso de objetos rígidos os métodos existentes utilizam diferentes fontes

de dados. No nosso trabalho decidimos empregar as técnicas de reconstrução a partir várias

imagens devido ao baixo custo dos equipamentos necessários (câmera), a facilidade de obtenção

dos dados (imagens) e a grande flexibilidade de tais métodos. A seguir apresentamos um

resumo de algumas técnicas:

Lee et. al. [LKMT97] apresenta um método semi-automático capaz de reconstruir modelos

3D de faces a partir de duas fotografias tiradas de direções ortogonais, uma frontal e outra

de perfil. O método é baseado na extração dos contornos do cabelo e do rosto e na detecção

características internas como olhos, boca, etc. A detecção dos contornos e das características

1].

Umprocesso de deformação é então utilizado para ajustar um modelo 3D de face genérico

  de interesse são feitas utilizando-se uma técnica conhecida como structured snakes [KW T:

ou pré-definido à face das imagens. Finalmente um mapa de textura baseado em projeção

cilíndrica gerado a partir da combinação das duas imagens de entrada é aplicado ao modelo

para aumentar 0 realismo.

Fua e Miccio [FM99] mostram um método eficiente para ajustar modelos complexos a

dados extraídos de imagens de faces. O método é baseado no ajuste de mínimos quadrados,

usando pontos e contornos no ajuste. Os dados de entrada são marcados manualmente pelo

usuário. O resultado é um modelo completo, incluindo orelhas e cabelo, mas o método não

prevê uma forma simples para animar o modelo resultante.

A técnica de reconstrução proposta por D'Apuzzo [)' 402] consiste de 5 passo básicos:

e Aquisição de múltiplas imagens,

e calibragem do sistema,

detecção de pontos correspondentes nas imagens,

cálculo de suas coordenadas 3D,



O PROBLEXI.\ DE RECONSTRUÇÃO DE FAC'ES 11

e geração da superfície do modelo

As iiilítgens são capturadas por 5 cálneias ctispostas em ciente da face, o sistemit é canil)lado

com o uso de lun objeto de referência (lue poLIa sei ineclido autolnaticaniente.

Pala facilitar a detecção de pontos correspondentes nas imagens, texturas na forma de

pacltões aletttórios podem sei projetadas em (tuas dilações diferentes sobre a face. O processo

de detecção de coirespoiiclências bases(lo no algoiitmo (le' mínimos quadrados com restrições

geométricas produz um conjunto denso (te correspondências. Filtros de vizinhança são aplica-

dos pala remover os erros.

Após a filtragem, as coordenadas tridimensionais dos pontos correspondentes são determi-

nados, poi triangulação, usando o resultado da calibiagein. Por fim, uma superfície é gerada

a partir cla nuvem de pontos 3D e um mapa cle textura pode ser piojetado sobre o modelo

para aumentar o realismo.

A técnica descrita poi lvanov et. a/. lti.S {) 31 permite realizar a reconstrução a parir (te

duas imagens octogonais (frontal e de perfil), de uma coleção cle imagens de pontos de vista

arbitrários ou cle tuna seqiiência de vídeo mostrando a face de um lado ao outro. O processo

é implementado como um seqiiência de estágios que tegisttam as imagens disponíveis num

sistema de cooidenaclas associado à face, ajustam um mo(!elo genético de face às imagens cle

enfiada e geram um mapa de textura consistente usando mapeamento inverso.

A qualidade visual do modelo obtido depende da resolução espacial do modelo genérico e cla

resolução clm imagens iniciais. Para realizar o ajuste do modelo são utilizadas correspondências

entre pontos, contornos cte estruturas como olhos e boca e silhuetas que devem ser localizadas

manualmente pelo agua,rio.
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2.3 Modelamento de Faces Utilizando .ZWorpháng 3D

l.Jni método (lue nlostioti restilt.a(los liluit.o liiteiessantps; como a})resentaclo por Blanz e Vetter

lí àV'i' 41, tem colho l)ase um banco dc dados de nlo(belos (le fac'e 3D. a. pa-i'tii (lo qual constrói-

se unl nlo(leio de face mutável t.ransfoinit\n(lo }\ fon a e a textura. dos exemplos do ba.nco

(le dados numa representação (le espt\ço vet.oiial. :\ro\üs faces e expressões faciais podem ser

gera(las como combinação linear dos exemplos.

Rest.lições quanto à forma e à texttua (lehnidas a pa.rtit de estatísticas dos exemplos são

usadas pala guiar a modelagem manha.l oii automática. E possível a.justas o l)lo(leio mutável a

unia ou mais imagens para realizei a reconstrução 3D cle faces. Também é possível manipular

o modelo com relação a parâmetros complexos como idade, género, etc. A maior dificuldade

dessa técnica é a geração do banco cle dados inicial cujos modelos são provenientes cle scanneis

3D e devem estar iegistiaclos entre si.

2.3.1 O Banco de Faces

Dado um conjunto de modelos faciais 3D de tieinamento, a idéia é deriva.r um modelo mutável

de face transformando a. geometria e a textura dos exemplos numa representação de espaço
vetoiial.

Novas faces e expressões faciais podem sei modeladas como a combinação linear dos exem-

})los: além disso; estatísticas a despeito cla geometria e da texttua podeila ser utilizadas para

guiar a criação de novas faces, evit.ando assim a obtenção (le faces illuito distoiciclas que não

correspondam a faces reais.

Na maioria dos ca.sos esse banco inicial cle modelos é obtido a paitii de /asar scan.ricas,

como descrito ein li }\. '#ill. N'este caso o banco de (lados é constituído pelo /a.sel' sca.n, cle 200

jovens adultos. sci)(lo 100 homens e 100 mulheres
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Ein meti\l. ca.da laser scan. produz unia c'stiuttua cle da(los eni representação cilíndrica:

com talos r(/l: é?) dos pontos (la superfície (face) amostiados em 512 ângulos eqtiiespaçados f?

e 512 i\louras e(liiiespaçadas /z.. Além (disso, os valores RGB das coifas cni cada ponto R(/z, é)),

G(/i.. 0), 13(h, 0) taillbém são armazena(los na mesma resolução espacial com 8 bits por canal.

2.3.2 0 Modelo

Sejam S = (XI : yi , Zt , X2, b, Zz, ..., X,., X,, Z.) a representação cla geometria cle uma face e

T = (nl, Gi , Bi , n2, G2, Be, ..., R., G,,, B.) a repiesc'ntação (lo mapa de text\ua que contém a

cor RGB para cada um elos n, vértices de S.

Repiesentaclo os elementos do banco na coima descrita podemos obter novas coimas S,,..a

e novas texturas lr;,..a como a combinação linear dm 7rz formas e texturas de exemplo:

s«,..->1:«:s;. L,..-ll..ló:z, >:«:-ll:ó:-i
{-l -í-l 'i-l {-l

O modelo de faces é definido como (S,...Í(a), 7;,..a(b)), parametiizado pelos coeficientes

íz = (ai, a2; ..., a«) e Z) = (bl , b2, ..., b,.). Novas faces arbitrárias podem ser obtidas variando-se

os parâmetros a e b que controlam a forma e a textura respectivamente.

A expressividade do modelo pode sei aumentada ctividinclo-se as faces em sub regiões

independentes que são tratadas separadamente, como a região dos olhos, da boca e do nariz,

por exemp.Eo

771

(2.1)

2.3.3 Características Faciais

Os coeficientes a e b (!o modelo de faces não conespondem a nenhuma característica facial uti-

lizada comunlente pala descrever faces, como por exemplo gêneio. tamanllo da boca, tamanho

(lo nariz: cor da pele, cor dos olhos, etc.



14 C:,\PITUL0 2. RECONSTRt.TÇÂO DEFACES

Basca(lo nlun conjunto cle ft\ces (Si. r ) com ióttllos //. defina(tos nilliiualmente que (luant.i

ficam \iinit (Inda. caiactelíst.ica., é possível calcula.r as sadias pon(leiadt\s:

as )l:/.(s,-E(s)). ar(t-r(r))

Xlúltiplos de (AS, zXTI po(lem ser adicionados ou subt.caídos (le umê\ dada face (S.T).

tendo o efeito de tomar mais ou menos piontuicitlda a caiacteiística. facial em questão.

Como exelll])lo desta os autores (tefinein A/i :: l pai-a to(la face niascullna. e /z{ :: 0, pala

toda face feminina. Neste caso (AS, AT) é um vetou que aponta na cliieção do desvio médio

entre os vetores que representam faces masculinas. A(ticionai um mtíltiplo positivo deste vedor

a olha celta face teria o efeito de enfatizam as características ft\dais noinlallnente encontradas

em faces masca.tinas

l l1. &

2.3.4 Ajuste do Modelo a Imagens

Uma aplicaçã.o interessante do modelo descrito é a possibilidade de ajustar o modelo a uma

dada imagem (fotografia) de uma face que nã.o esteja iepiesentada no banco de treinamento.

Pala tanto, os pala-metros do modelo 3D devem ser otimizaclos .junta.mente com um con-

junto de palãlnetlos de iendeiização cle modo quc' produzam uma imagem tão próxima quanto

possível da inlagena cle entiacla.

Os paiâmetlos clo nloclelo são os coeíicieiites íz e ó já descritos, os palâmetios de iencle-

tização p incluem posição e orientação (la comera. e os coeficientes de iluminaçã.o ambiente e
direcional.

A pa!'tir (los pa.remeti'os (a; b, p) imagens coloridas /«,od(z, y) são renderizaclas usando

projeção peispect.iva de nio(lo a. minimizar a distância euclicliana:
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/ : il/;....(",P) - -rm.-..(--, v)ll'(e 3)

Utiliztuiclo c'sse procedin]ento é possível ol)tei un] modelo 3D de face a paitii de uma ou

nlnis fotoglafins cle um dado indivíduo.

J'.!,l

2.4 Modelos de Faces a Partir de Múltiplas Imagens

Nesta seção vamos descrever de forma detalhada as técnica de reconstrução de faces a pattil

de múltiplas imagens aplesentaclas por Pighin lt'i l [, !)$, ['S\i iç]l e que servem como base pala

o 110sso trabalho.

O objetivo é estimar um modelo 3D de face a partir de uma coleção cle imagens (fotografias

ou seqiiência de vídeo) cte uma face leal de diferentes pontos de vista. O modelo obtido deve

ser o mais realista possível e capaz de apresentar diferentes expressões faciais.

2.4.1 Visão Geral

O processo pode ser resumido da seguinte maneira

8 A partir de uma coleção de imagens de uma face real, a posição e a orientação clãs

cãmcias correspondentes a cada uma das imagens e também as coordenadas 3D de um

conjunto de pontos de controle escolhidos sobre a face são recuperados de forma manual.

e Técnicas de intei'polação de dados esparsos 1* i !):l) são utilizadas para defoi'mar uni

modelo de face genérico para que este se ajuste à geometria cla face presente nas imagens

cíe entrada.
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e Unia. -.ez ol)ti(las ?ls cllmctas e a geonlctiia (la face. lun oii dais maptl-s (le textura polia

o modelo são extrtlídos (l?\s lula.gene.

e To(to o processo é i-cpeti(lo pala (lifeientes expressões íi\dais cle unia. (la(l \. pessoa.

Pala geral transições entre essa.s expressões é utilizado rlior7)/l,írz.g 3D ent.re os mo(be-

los geoniótricos e os mapas cle text.ura. coiiespon(lent.es.

A figura. 2. 1 most.ia ]in] (liagianla. q\ie ilustra a seqtiõncit\ de passos executados. A enfia.(ia

para o sistema. é ui]]t\ coleçã.o cle imagens (le ]mia face, u] l modelo genético de face e as
estimativas iniciais da posição e orientação das câmaras. A saída é o modelo 3D ajustado à

face e tml mapa cle textura.

2.4.2 Ajuste do Modelo

Esta etapa visa deformar um modelo de face genérico para que este se ajuste à fa.ce e à

expressão facial de uln dado indivíduo. Como entrada pala este processo tomamos um conjunto

de imagens (le uma. face com a mesma expressão facial: de diferentes pontos de vista. e ttm

modelo 3D genético de face.

Alguns pontos pré deteiminaclos da face (chamados de pontos de controle) são manua!-

inCUte selecionados em cada unia clãs imagens, esses pontos são utilizados para tecupeiar

a posição e a orientação dm câmaras en] cada uma das imagens. Os pontos tan)bém são
utilizados pala refinar o modelo genérico para que se ajuste à face presente nm imagens.

Determinação da Posição e da Orientação das Câmeras

A partir de uma estimativa. giosseiia. da posição e orientação (las cânieias e cla fornta 3D da

face (dada pelo modelo genético) o método refiila iteiati\amente tais estimati\as de modo a
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iiiini)ilizar a c]ifcrença. e]]tie os pontos (le colitiolc ol)seiva(los nas imagens e os ])ontos previstos

l)c'lo modelo.

A formulação é t)aseadt\ ilo algoiitnio não linear de niíi)idos quadra(!os. Pala formulam o

problema, associa.-se t\. cada ctirnera linlêt lli:\triz de rotitçã.o n e um vetou de translação f (e

(denota.-se as linlaas (le R por I'.,., 1.,, c 1; e os elementos de f poi í.,. f., e f;). Se.lani l)i os pontos

de controle 3D e (.z:í, y.:) suas coor(lenadm 2D.

Assumindo que a Oligein do sistema de coordenadas da iinagen} est.á no centro óptico (le

cada tina.gem, a equaçã.o tradicional de pro.Jeção pa.ia uma comera. com (distância. foca.l ./ pode

ser dada por:

:«:-';il::l:é «.-/>fr;} p.

O problema é resolvido ])elo método de otimização contínua de Levenbeig-N/larquardt. A

idéia. é encontrar matrizes .R. vetoies t, distâncias focais y e pontos 3D p.:, que inininlizenl a

soma. das diferenças entre a plojeção dos pontos cle controle prevista pela equaçã.o acima e os

pontos malcaclos pelo usuáiio em cada imagem.

Interpolação de Dados Esparsos

Uma vez deteiminí\.das as coordenadas 3D dos pontos /)i de controle. tais pontos são usados

pala deformam os demais vértices do modelo genérico. Para tanto, constrói-se uma função

suave de interpolação que fornece o deslocamento entre a posição original e a nova posição

adapta(!a para todos os vértices do modelo.

Constiuii tal função cle interpelação é um piobleina clássico de interpolação de (!idos

esparsos: Dados um conjtuito conhecido de deslocamentos tü = /): -- /):o). (onde /)ÍO) deiiot.a

a posição original do ponto e /),: clellota a no'L'a posição (depois do deslocamento) para. cada

x-órticc de controle i. construir uma. função que rios fon-taça o cleslocanlento u, para todos os
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vértices.l do modelo.

Existem (liveisos fa.Lotes a serem considerados ao se escolher tal função. A primeira consi-

deração é com relação ao domínio da função. Neste caso os autores utilizam as coordenadas 3D

dos pontos cle controle como domínio. Uma a.Iteinativa seria utilizei alguma parametrização

cla superfície: ou coordena(las cilíndricas, pot exemplo.

Sendo assim, o problema é encontrar uma. função vetorial ./(/o) ajustada nos pontos conhe-

cidos de modo ciue ?li = /(pi), a partir da qual seja possível calcular zlj = ./(pj) para todo

J
Existem várias escolhas possíveis de como construir essa inteipolação. A opção utilizada

por Pighin é baseada em funções de bêuse radial (radãa/ Z)asas /znlcfáon l\i. .: : 1), que são funções

cl,a. forma:

/(p) ',ó(llp-p.ll)

onde 'P(r) é uma função de base radialmente simétrica. Para determinar os coeâcientes c, ,

ba.sta !esolver o sistema de equações lineares ui = /(p ). Vale notar que as coordenas z, 3/, z

de c. podem ser determinadas independentemente usando o sistema cle equações. A função

utilizada no trabalho em questão é @(7) = e ''''4 que, segundo os autores, apresenta resultados

satisfatórios

Z

(2.5)

2.4.3 Extração dos Mapas de Texturas

Os mapas de texturas são fun(tamentais para a renderização realista do modelo reconstruído.

Em li'ii [, : !}«, i'ç'i:)')l encontra.mos un} método para obter um único mapa de textura inde-

pendente do ponto cle vista. que pode ser utilizado pala renderizar o modelo rapidamente, e

também unia técnica cle mapeamento de textura dependente clo ponto de vista que é mais
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lcnt.í\. Dias gera resultados vitais precisos.

O processo de extritção (le text.ura segue os passos tll)eixo

1. Uni intlpeamento entre as coar(lona(las 3D (los pontos do niodclo de ftlce e o espilço 2D

de textura. é deHniclo at.!?\ç,és de lula piojeção cilíiidiica.

2. Pala cada pixel (la t.extura mentia(!o lias coordena(las cilíndricas ({1.. 1.,)

9 Calcula-se o ponto 3D /l na superfície da face cuja projeção cilín(bica seja ( 1/., z, );

e Pala. ca.da câ.meia .J, (alcula-se (.z;, , yj), a piojeção (!e p rla imagem correspondente

e deteil-mina-se a. cor do pixel naquele ponto { (.z;. , y.í);

e A coi da textura no ponto (?z, til é defini(ta como unia combinação linear das coifas

dos pontos conespondentes nas imagens:

r(u, '')(", «)/í(:-j, g/J) l2 6)

onde tuj(?z. u) é a contribuição relativa da .J-ésima imagem pala o pixel (tl, t.,) do

mapa de textura, tal que }l:j Ll-.Í(t&. r') = 1.

J

Nlapas de Pesos

Clonstiuir os mapas cle pesos pala. combinar as imagens de entiacla num mapa de textura é

prova'ç'elnlente a paire mais interessante cla técnica (le nlapecainento de textura. Existem várias

pro!)piedades que uni mapa de pesos (leve ter:

e Se o ponto p na superfície correspondente ao Fixei (tz, ]') cla textura não é visa't'el ]la

J-ésiina in]agem ent.ão o peso tL',(tz. t,l deve se] zero.
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B Os pesos ein cada uin dos mapas devem vadiar de modo suave. pala garantir unia

transição inapetceptível entre as várias imagens de enteada.

e O produto escalar entre o t'etor noi-mal à supeifí(ie no ponto p e a diieção de piojeção

chamado de cerícza posicãorí.a/. também influencia no valor final de w.

e Finalmente, pala pioduzii um mapa cle textura dependente do ponto de vista, o peso

ü'.j(zz, 1;) deve depende! tam})ém da similaiidade entre a clireção de piojeção de ;9 na

J-ésima imagem e a diieção de projeção no ponto de vista que está sendo rencleiizado.

Para determinam mapas cle peso que satisfaçam m propriedades citadats acima pi-ocecle-

se da seguinte maneira: Primeiramente, define-se cada enteada cle mj como l se o ponto

coiiespondente p é visível na j-ésima imagem e 0 caso contrário. Em seguida, inteipola-se

suavemente os valores nas vizinhanças clãs fronteiras do mapa binário obtido. Finalmente, cada

w.f(u, 1,) é multiplicado pela ceNeza posácíonaJ e os pesos são noirnalizados para somarem l.

Textura Dependente do Ponto de Vista

Em vez de combinar todas as imagens de entrada num único mapa de textura inclepenclente

do ponto cle vista. pode-se adiar a combinação até que o ponto de vista a partir clo qual o

modelo será renclerizado se.ja especificado.

Cada uma das imagens cle enteada é mapeada no espaço cilíndrico de textura e arnlazenacla

jLmtamente com o seu mapa de pesos- Uma vez que o ponto de vista seja especificado, aumenta-

se o peso relativo das imagens cuja câmeras correspondentes sejam mais parecidas com a

comera iefelente ao ponto de vista a partir do dual o modelo será rendeiizaclo.

Combinar os mapas individuais dessa forma resulta num mapa de textura dependente do

ponto de -,'isto. Este mapeamento é mais calo pois o mapa deve ser recalculado unia çez a

cada quadro. no caso de uma an:tmaçao
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2.4.4 Transições Entre Expressões Faciais

l.Jin dos ob.jetiç os ao nlo(lelai1110s ft\cc.s ó a Í)nssibili(!t\de de geral t.iansições contínuas e iealisttls

oit.re (]ifercnt.cs expressões fz\dais. E possíçP] atingia pst.e ol)jetivo at.invés do rr?orp/i,í7?g (los

modelos ol)tidos pala ca.da expressão l?lcial.

Em geral o problema. de 7ri.07p/l.v.7?.g entre sttpeifícies poligona.is genéricas é um pioblenia

complexo: uma vez que é necessá.ria a. col'l'espondência ent.re os \rért,ices (las sul)erfícies, (lue

po(lem possuir tipologias l)enl (lifeientes.

Neste caso, a topologia cla.s (luas superfícies é a mesma. Existe unia conespondência

natural entre os vértices. Sendo a.ssim, é possível atingir um efeito bastante iealist.a através de

rr7.0rp/lln.g 3D usando uma simples interpolação linear entre os vértices das duas superfícies.

Junto cona a inteipolaçã.o da geometria. do inoclelo, é necessário combinar os mapas de

textura correspondentes. Novamente, em gera! o rrtorp/}ã7tg enfie duas ima.Bens pequei a cor-

iesponclência entre pontos característicos nas imagens. No caso em questão a coiiespondência

está. implícita nm coordenadas cilíndi-icm das superfícies associadas.

Em vez cle combinei as duas texturas para formar uma intermediária, o modelo geométrico

intermediário (obtido com m.orp/zízig 3D) é tencleiizaclo piiineiro com uma textura e depois

com a out.i-a. As duas imagens resultantes são então combinadas

2.5 .dp'"q l .P eComentários

Analisalldo as várias t.écnicas existentes cleciclimos nos concentrar nas que são baseadas em

múltiplas imagens. Dentre os motim'os para tal escolha podemos citei o baixo custo do equi-

pamento en'tol-.,i(lo. a facilidade de obtenção das imagens e os resultados piomissoies que já

podem sei encont.ia(los na literatLua.

.\ paiti] das inlagelas (le entiacla extraímos uni conjullto de coiiesponclências de polltos
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caiactciísticos (luc seivitão (adio principal fonte de infonnação pala estimou a geonletiia da

face. Est.a estimativa é feita utiliza\neto-se os conceitos cla geomet,ria piojetiva que é capaz

cle lidar de forma bêustante geral e elegante com o pioblerna cle reconstrução baseado em

coricspon(lência entre pontos.
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Capítulo 3

Geometria Projetiva

A geometria projetiva liiZ i il nos clá uma base teórica bem estruturada e ferramentas conve-

nientes pala tratarmos de problemas como o da ieconstiução 3D de fonna simples e elegante.

Usando os conceitos de tal geometria podemos modelam de forma diieta o conceito de caneta

(piojeções do espaço 3D no plano) e estudar de maneira clama M relações geométricas inerentes

de várias imagens cle uma cena obtidas por diferentes câmeras.

Encontiarnos na literatura vários trabalhos que utilizam geometria projetiva para recons-

trução de objetos rígidos como prédios e aiquitetura em geral lí) [ :~]')li: [)\ 131)*; f'( Z:.I'-,

l 'l\( ;:){l: I'l~l '\ ( ;íi! }l, no entanto, sua utilização não é lelatacla com freqiiência para ieconstiução

de objetos não rígidos coma a face.

3.1 Geometria Projetiva 2D

Nesta seção apresentaremos os conceitos básicos cle geometria piojetiva plana: como a repre-

sentação de pontos e netas em coordena(Ims liomogêneas e as transfoilnações piojetivas clo

plano: também chamadas de homografias.

25
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3.1.1 O Plano Projetivo

Lrnia iett\ no 1)laico po(le sel representa(IEI por unia equação do t.ipo a.i; + ó.l/ + c :: 0: seio(lo

(lue (lifcicntes es('olhas (le a.. b e (. lcv:lin a (lif(.ielites tct.as. Desse nlo(lo lula teta po(le sei

iiattualmente repleseiitada pelo vedor (a., ó, c)r

No entanto it coiiespoiidõilcia ciitie vetores (rz, Z), c)r e netas não é injetola. uma vez que

as netas a«r + Z):ç/ + c = 0 e (ka).z; + (X:r)ly + (kc) = 0 são a mesma pala. t.odo A não nulo.

Consequentemente os vetoies (a. 1), c)l e L(a, b. c)r representam a. mesma neta pala todo k nã.o

nulo.

De tat.o, dois vetores que diteiein apenas por lu)l latos de escala seixo ente.o considerados

equivalentes. A classe de equivalência de vetores sob essa relação é conhecida como uefor

/lom.ogêneo, sendo que qua.lquei vetou ó representa.nte cle sua classe. O conjLmto de classes cle

equivalência dos vetores cle R3 -- (0, 0, 0)r forma o plano piojetivo P2

Vejamos agora como podemos iepresental, além de netas, pontos com cooidenaclas ho-

mogéneas. Um ponto x =(#,3/)r pertence à neta l=(a,b,c)r se e somente se az+ b3/+c = 0

ou em notação vetoiial(.z;, y, l)(a, ü,c)r =(.T,y, 1)1 = 0. Representamos o ponto(=,y) por urn

vetou 3D com a última coordenada (coordenada homogénea) igual a l.

Notemos que para. todo escalar não nulo # e teta 1, a equação (kz, ky, k)1 = 0 se e somente

se (.z:,y, 1)1 = 0, sendo portanto natural considerttr que todos os vetores (kz,Ay,k), pala

diferentes 'çaloies de k, sejam representações do mesmo ponto (.r; y).

Sendo assim. do mesmo modo que as tetas, os pontos são representados ])oi vetozes ho-

mogéneos e são elementos de P2. Um vetou homogéneo arbitrário representando un] ponto

tem a fornaa. (:ti , .t2, .r3)r e denota o ])onto (.rl/.r3, ;t2/.r3) do plano real.

Com as noções a.presentadas até aqui já é possível derivam alguns iestlltados:

8 Peitinêucia de pontos c'm tetas: Con)o já mencionado. para qualquer ])onto x e qualquer

teta l ambos em P2. vale (iue o ponto x peia.eiice a teta l se e somente se xr1 = 0.
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. Intersecção eiltie duas netas: Da(tas (Luas tetas l = (a; Z,, c)r e I' = (a'. b'. c')'. podeiitos

\-edificar ft\cilniente pelas pioptiedade cle pio(lut.o misto (lue x :: l x I' é a intersecção

(las ie-tas. De fato 1.(1 x I') = 1'.(1 x 1') = 0 e poitaiito x pertence às duas iet.as.

e Rota. ])OI' dois pont.os: De forma análoga. dados dois pontos x e x'; a i'et.a l que liga os

dois pontos pode ser dada por 1 = x x x'

Pontos Ideais e a Reta no Infinito

Considere duas netas paralelas l = (a, Z), c)r e I' = (a, b. c')r para as quais as duas primeiras

coordenadas são iguais. Podemos calcular a intersecção dessas retas utilizando o resultado

apresentado ha pouco. A intersecção é x = 1 x I' = (d -- c)(b, --a, 0)r, ignorando o fatos de

escala, temos x = (b, --«, 0)'
Se tentarmos encontrar a representação não homogénea deste ponto obtemos (b/0, --a/0),

o que não faz sentido, apenas sugere que o ponto teria coordenadas infinitamente grandes.

Em gera!, vetores homogêneos (z, y, 0) não correspondem a nenhum ponto finito do -R2. Esta

observação está de acordo com a idéia usual de que retas paralelas se encontram no infinito.

P' altos cla forma (z, y, 0) são chamados cie pontos !duais ou p07tíos no {n.P7zãto. Tais pontos

pertencem a uma teta comum chamada cle Teta rzo ãnánáfo, denotada pelo vedor lí.r = (0, 0, 1).

3.1.2 Transformações Projetívas do Plano

Uma transformação projetiva ou projetãuídade é um mapeamento invertível /} de P2 em P2,

tal que pontos xi, x2, x3 são colineaies se e somente se /z(xi), b.(x2), /l.(x3) são colineares.

Enl outras palavras, é uin mapeamento invertível que leva tetas em leias.

Um mapeanlento /z : P2 ---.. P2 é uma plojetividade se e somente se existe uma matriz

3x3 não singu]ar H ta] que para qua]quer ponto x C P2 vate que /l(x) = ]7x. Isto significa
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([ue (dual(]uer pl'o.]ct.i\cidade poclc sel' i'í'preselita(Itl. poi' umtt ti'ansfoi'mação linda.r invertí\el eln

('oOI( leia tl(las lioiiiogeiiezts.

'bhjtlinos agora (liferellt.es clêisses de tiansfoil:nações pro.meti\ as e suas proprie(lados geomót.ligas

'ltansformações lsolnétricas ou Isometrias

Ti-a.llsfoimações isoinétiict\.s são nlapeanaentos cto plano i-eal que pleseivam i\. dista.ncit\ eucli

digna. Tais tra.nsfoimações podem ser representa(las por:

onde c = :LI. Se c = 1 então a transformação preserva a orientação e é cha.mania de trans-

fon)loção euclicliana (composição de translação e iotaçã.o).Se f = -- 1 então a tiansfoinlação

invente a orientação e ])ode ser interpretada como a composição de unia reflexão e unia trans-

formação euclidiana.

c cos 0 -- sin 0 f..

c sino cos f? f,

o o }
y

l

'l.Yansformações de Similaridade

Un)a transformação de similaiidacle é [u[ia isometria composta. cona um escalamento isotiópico

(igual em todas as diieções). Podemos representei o caso cle unia tiansfoimação euclidiana

composta com escalamento da. seguinte forma:

s cos 0 s -- sin 0

s sin 0 .s cos f?

0 0

onde s iepiesenta o falar cle escala isotió!)ica« Utlla t iansfolmação (le sinlilaridade pieseiva
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n ã.ngulo entre ietms e a lazão entre distancias

'ltansformações Afins ou Afinidades

Uma tianstoimação afim é limo transformação linear não singular seguida de uma translação

Possui a seguinte representação matricial:

onde a sub matriz 2x2 ÁíJ formada pelos elementos afj é não singular. Uma maneira cle

inteipretai tal transformação é notar (lue podemos decompor a tiansfoimação Á em função

de lotações e escalamento não isotrópico. A sub matriz .A pode sempre ser decomposta na
forma:

(Zll (Zl2 fr

(z21 a22 tv

o o l
(3 3)

Z

y
l

,4 R(-@)0R(@) (3.4)

onde R(0) e n(@) são matrizes de rotação por 0 e 'P respectivamente e D é a matriz diagonal:

cliag(Àt ; .\2), que representa o escalamento não isotiópico.

Em uma transformação afim linhas paralelas são mapeadas em linhas paralelas, a razão

entre segmentos cle Tetas paralelas é pieserç'ada e também a razão entre á.reas.

Transformações Projetivas ou Projetividades

Como jêl mencionado: tuna transformação piojetiva é qualquer transformação in\eitível que

leva tetas em tetas, podendo sei lepiesentada por uma rnatiiz não singular 3x3. Além (te

piesei"'-'al a colirleariclacle, tais transformações pieseivam também o cross raí o: que é a lazão

das lazões das distancias enfie pontos.
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3.2 Geometria projetiva 3D

As idéias a.presenta.das na. senão anteiioi po(lerá sei facilmente generi\.lizaclas pala- o caso 3D.

Vadios nos concenttai apenas n:\s difÉ'rençtls e proptieda(les geonlétiicas a(íicionais (ltie são

itttrodttzi(llts pela dimensão extra.

3.2.1 Pontos, Planos e o Espaço Projetivo

Analogamente ao caso 2D. pontos e planos são duais em p:3, ambos podem ser iepiesentados

por vetores honlogêneos da fotnla x = (;ri. z2, :r3, .z:.l). Quando .tl # 0, podemos interpretar

x como o ponto finito (zi/.t4,.z;2/z4, .r*/z;4) C R'. Qua.n(lo il, .z;2 e .z;3 não são todos nulos

podemos interpretam x como o plano real Qiz; + bg + cz + d = 0.

Pontos da forma (:z;i , .z:2, /3, 0) não representam pontos finitos leais e são denonainados

pontos ideais (pol-ttos no infinito). O conjunto cle tais pontos pertencem a tun mesmo plano,

chamado plano no infinito, iepiesentado pelo vetou ni.r = (0, 0, 0, 1).

Pode-se verificar facilmelate que um dado ponto x C P3 pertence ao plano r C P3 se e

somente se nrx = 0. Tal verificação segue diietamente cla equação que define um pla.no

3.2.2 l\:ansformações Projetivas Do Espaço

De nloclo análogo ao caso 2D uma transformaçã.o piojetiva clo espaço é uin mapeamento

inveitível que leoa tetas em tetas, isto é, preserva a colinea.iidacle dos pontos. Prova-se que

qualquer tiansfoimação piojetiva pode ser representada por uma matriz 4x4 não singular /lí e

que qualquer matriz 4x4 não singular .f/ é a representação cle algun:ta transformação projetiva.

A mesma hierarquia de transfoinlações que definimos no caso 2D pode ser considerada no

caso 3D tambén]. Denotando as tiansforn-rações e\tclidianas por /7., as de sinailaiidacle por //.:

as afins por /7a e as projeti'ç'as em geral por /7, tais transfoi'mações i)odes sel' i'ep!'esentaclas
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pelas sc.guintes nit\tiizes:

«-l; il «-l:: :l «-l; :l «-l; =l
On(le H é umtl matriz 3x3 não singular, n é lmla matriz 3x3 de rotação: t = (Ê.., f,, f;)T é

lun vetou de translação, v é um vetor 3D arbitrário, u e s são escalates e O = (0, 0, 0)T

3.3 Câmeras

Uma c:ãinera projetiva é um mapeamento (projeção) do espaço projetivo 3D para o plano

piojetivo 2D. As câmeras podem sei divididas em câmeras finitas cujo centro de projeção é

um ponto finito, e câmeras ideais ou câmeras no infinito cujo centro cle projeção é um ponto

ideal, que geneializam a idéia de projeção ortográfica.

3.3.1 Câmeras Finitas

Começaremos com o modelo de chinela mais especializado e mais simples que é conhecido colho

modelo de comera pin/!oZe e progressivamente geneializamos tal modelo em alguns passos até

o modelo (!e câmeias projetivas no caso mais geral.

O Mlodeio .PànhoZe

Considere a piojeção central de pontos clo espaço num plano. Seja o centro de projeção a

origem de um sistema de coorclenaclas euclidianas e o plano z = ./, chamado de p/a7zo da

imagem Oll plano focal.

Sob o modelo (te comera pinhole; um ponto no espaço com coordenadas X = (.z:, y, z)r é

mat)eaclo no ponto de intersecção do plano da irnagenl com a teta blue liga XI ao centro cle
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Figtua 3.1: Câineia p n/i.o/e: Centro cle piojeçã.o O., plano principal X.Vj:, plano da lIDaRem
l.yc, ponto principal p, ponto no espaço X e sua projeção ;l'.

projeção. Poi semelhança de triângulos podemos veiifictLr que o mapeamento é dado por

.«. u. Ü'' ---- t.j«l-. lu14 (3 5)

O cento'o de pro.]eçã.o é também clianlado de cer&tro da cá7rl,era ou centro óptico. A teta

(lue passa pelo centro cla comera e é peipendiculai ao plano da imagem é chamada de cozo

pürzc7lpa/ ou raio prí7zcfpaZ. O ponto de intelsecçã.o do eixo principal com o plano da imagem

é chamado de porzfo phr cãpaJ. O })cano que passa pelo centro da câ.mera e é paralelo ao plano

da imagem é chamado cle p/an.o prin.capa/.

A figura :3. 1 mostra as principais entidades geonlétiicas envolvidas no modelo de cánleia

Í)inhole
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Representação ]llomogênea

Se os pontos clo espaço e do plano forem representados por vetoies holnogêneos, então a

piojeção pode ser expressa cle foiina bastante simples como un} mapeamento linear em cooi-

clenaclas homogéneas:

z\ / \ f' l/z
0 1

" 1-1 í. 1-1 f oll y l (3.ü)

o l
1 1 \ / L. -J l l

Se denotarmos os pontos do espaço por X, os pontos do plano por x e a matriz de piojeção

da comera por P, podemos reescrever a equação como x = PX.

ZZ

/
r

/

lZ

Deslocamento do Ponto Principal

As equações anteriores assumem que a origem do sistema cle coordenadas do plano da imagem

é o ponto principal. Na prática isso pode não acontecer, e de forma mais geral teríamos o

seguinte mapeamento:

.fl-p zp,

fU'. ZP. P}'

l

Z

y

Z

!

l3.7)

onde (p., p,)r são as coordenadas do ponto principal. Se escleveimos
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(3 8)

o nia])ealnento pode ser ieescrito como x Â'l/olx

Rotação e Translação da Câmera

Até o momento assumimos (]ue o centro da câ.mera. está na origem do sistema de coordenadas

e que a dirá'ção do eixo principal é a do eixo z, de modo que o sistema de coordenadas da

cânleia e da cena. sejam o mesmo. Em geral, as coordenadas dos pontos no espaço são dadas

en] teiinos de um sistema de coordenadas da cena que não coincide com o da comera.

Os (!ois sistemas estão relacionados por unia lotação e uma translação, cle tal modo que

se X denota um ponto no sistema. de coordenadas da cena, X.... o mesmo ponto no filme

de coordenadas (la comera e C o centro da comera. no sistema de coordenadas da cena, então

podemos escrever:

l

x.,. - 0 1 = T'l* (3 9)

On(te R é a matriz de rotação que relaciona os dois frames de coordenadas. Juntando este

insultado com a equação do nlapeamento da cánleia obtemos a. seguinte fórmula:

x = /{'RI/l -- CJX (3 10)

onde X. é (lado enl função do flame de coordenadas da cena. Este é o mapeanlento dado
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poi unia cãnlera pinhole ilo caso gera\l. A matriz /{' é chamada de !natiiz de calibtagein e

seus elementos sã.o cha.macios de paiãnietros internos da Gamela, uma cániera cuja matriz /\' é

conhecida é dita cali})inda.. Os elementos (le /? e t\s cooi(!enadas C; que definem a orientação

e posição da comera são chamados de parâmetros externos.

Câmeras CCD

O modelo de comera pinhole assume que o sistema de cooi(penadas da imagem possui a mesma

escala em ambas as direções # e y. No caso de câmeras CCD existe a possibilidade de termos

pixels retangulares, que implica fatoies de escala clifelentes em cada eixo.

Em particular, se o número cle pixels por unidade de distância nas coordenadas da imagem

é m. e rn,p nas direções iz; e 3/ respectivamente, então o mapeamento definido pela comera é

obtido multiplicando-se a matriz de calibragem pela matriz diagonal (n}.,, m.,, 1), o que nos

leva a seguinte matriz de calibragem:

=ro

K- cvg yo
l

(3 11)

Onde a; :; /m., cv, :; ./lriw representam a distância focal da comera em termos clãs

dimensões dos pixels nas direções .r e y respectivamente. Similaimente: (zo, yo) representa a

posição (to ponto principal em termos das dimensões dos pixels.

Câmeras Projetivas Finitas

Câmerm piojetivas finitas na sua coima mais geral são aquelas cuja matriz de caiibia.gemi é

da seguinte forma:
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CV:r .S :TO

K CTV #O

l

(3.12)

O parãnietro extra s é chamado de parâmetro de cizalhainento (skeTP). Quando .$ / 0, os

eixos .r e zy (]o sistema (!e coor(]cnadas da. inlagein nao sao perpendiculíues, de modo que paitt

a maioria das Gamelas leais teremos s = 0.

3.3.2 Câmeras no Infinito

Como vimos, as câmelas piojetivas finitas podem ser representadas por n)atrizes P da fortna:

P = /\' 1/1 -- C'l. Po(le-se verificar que a sub-matriz 3x3 da esquerda KR é não singular.

Qualquer matriz 3x4 cuja sub-matriz 3x3 da esquei(la seja não singular é a n)atliz de alguma

câmela projetiva finita..

O último passo pala generaliza.ção das câmeras projetivas é eliminar a restrição de não

singularidade cla sub-matriz 3x3 da esquerda, cle modo que uma câmeia projetiva é qualquer

lnatl'iz 3x4 de posto 3. A restrição de posto 3 é necessária pois caso contiáiio a. imagem da

transfoinlaçã.o não sela uln plano e sina uma teta ou mesmo um único ponto.

Quando a sub-matriz 3x3 é singular significa que o centro de piojeção da comera é um

ponto ideal. Entre tais câmeras êu mais importantes são as chamadas câmeias afins cujo plano

da imagem é paralelo ao plano ]lo infinito n-i.r.

3.4 Geometria Epipolar

A geometria e])apolar é a geometria projeti't'a inerente de duas piojeções. lst.o é; relaciona os

!)oitos de duas imagens obtidas poi clttas câineras. A geometria epipolar é independente da



3.4. GEOX-IETRI.\ EPIPOLAR 37

estrutura da cena e depen(le apenas (los parâmetros int.ernos das cãnletas en'''olvidar e suas

posições e orientações ielittivas.

Suponha (lue uni ponto X. do espaço seja projetaclo em duas imagens- Em x na primeira

lIDaRem e em x' na segunda. Vejamos que relações existem enfie tais pontos.

Primeiramente. notamos que os pontos x e x' nas imagens, o ponto X no espaço e os

centros C e C' das câmeras são todos coplanales. Vamos denotar este plano por n. Não é

difícil perceber (lue a piojeção inversa de x e x' são regas cine se encontram em X. e pertencem

Supondo agora que conhecemos apenas o ponto x (e as câmeras), o plano a pode ser

definido pela base/ã le (teta que une os centros das câmeras) e a projeção inversa de x. Como

x' também pertence a a-, segue (lue x' deve estar na neta I' que é a intersecção do plano a com

o plano da segunda imagem.

As entidades envolvidas na geometria epipolai são:

© Epipolo: É o ponto de intersecção da baselãrze com o plano cla imagem, ein ouvias
palavras, é a projeção clo centro de uma câmera no plano de imagem da outra.

e Plano epipolar: É um plano que contém a base/urze

e Reta epipolar: E a intersecção de um plano epipolar com o plano da imagem. Todas

as linhas epipolaies se interceptam no epipolo. Um plano epipolar intersepta as duas

imagens em regas epipoiares, o que define a correspondência entre pontos nas duas

nnagens.

A figura =3.2 apresenta os elementos envolvidos na geometria epipolar inerente cla projeção

de um ponto X por altas câmeias projetivas.
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Figura 3.2: Geometria epipolal: Coentro Lias Gamelas C'i e C2, os epipolos ei, e e2, as tetas
epipolares Zt e /2: o ponto no espaço X e suas projeções qi e q2.
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3.4.1 A Nlatriz Fundamental

,à mtttiiz fundamental é a representação algébrica da geometria epipolai. Dado unl par (le

imagens. vimos (lue para cada ponto x na. primeira imagem exist.e uma rota epipolat coiies-

ponclente I' na segunda iiiiagem. O ponto x' na segunda imt\gene conespondente a x deve

pcitencer a teta I'

Desse modo existe um mapa'cimento x ---, I', que leva uln ponto x cle tuna imagem na sua

teta epipolar correspondente na outra. Ocorre que este mapeamento é linear e singular que

pode ser representado por uma matriz 3x3 r', chamada de matriz fun(!amental.

Dadas (tuas câmeras .f) e /v a. matriz fundamental pode ser (leda pol:

F' = je'jxP'P+ (3.13)

onde Pt é a pseudo-inversa de P (tal que PP+ = /) e e' é o epipolo na segunda imagem

e se e' = (ei, e2, es), então jel,. denota a matriz:

0

e3

e2

e3

0

ei

Segue que se dois pontos x e x' na primeira e na segunda imagem respectivamente são

coiiespondentes (isto é, são a imagem clo mesmo ponto clo espaço) então x'rr'x = 0.

3.4.2 Obtenção das Câmeras a Partir das Matriz F'undamental

vejamos apoia uma clãs plopiiedacles mais importantes cla matriz fun(!amental /', que ela

pode ser usada para determinam as matrizes dm câmeras coiiespondentes às duas imagens a

menos cle uma transformação projeti'ç'a.
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Ambigüidade projetiva: Vimos que (la(ia.s (luas cãnleias po(ledos (lct('rniiiiai unica-

mente a. matriz fútil(laincntal concspoll(lente. Porém, esse nitlpeanient.o entre pares de cânic-ias

c inat.luzes funda\mentais nã.o é in.letor unia vc'z (lue pa.ies (le cã.meras (lue est.ejanl relacionadas

por unlê\ t.iansfoima.çã.o pio.lct.iva possucni êi. nlesnia nl&\t.riz fundanlent.zll

Ein outras pa.havias, se F' é a. iiiatriz fun(lancei-Leal conespondente tlo pai (le câii)elas (P, P').

então F é tanabém a matriz funclanlental correspondente ao pai (PH, p'H), piora qualquer

transfoinlação piojetivê\ H.

Desse Díodo. dada a iTiatriz fundamental .F, podemos detenninar as câ.nierí\.s (P, P') apenas

a menos de uma transformação projetiva. Sendo assim, é comum a utilizaçã.o de tinta coima

canónica para o par de Gamelas, em que a pliineira nlatiiz P é da forma P = 1/10I e a segunda

pode tei a forinil genérica P' :: l.l,/jml, com isso é possível nlosti-ar que dada F', as cãmeras

podem ser escolhidas colho:

(p ol, p' jje'j;.. -Fje'l) (3 14)

3.5 Reconstrução

Vejamos agora como e até que ponto é possível iecu])eram a estrutura 3D da cei-la. e das cânieras

dadas duas imagens. Suponha. que lmi conjunto de correspondências xi -* xl seja atado.

Supomos que tais conespondências venham do mesmo conjunto descon})ácido de pontos 3D.

Da. mesma fornaa., a posição, orientação e pa.iâmetros internos clãs câ.meras são desconhecidos.

O problema de reconstrução é encontram câmaras P e P' e um conjunt.o de pontos 3D Xli, tais

que

xi :: PXi, xi ;:= p'Xi, Vi (3 15)
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Se foicni da(tas coiiespon(!ências suficientes. podemos deteinlinar a inat.riz fundamental

linicanlente e então obter a estntt.uia da cena e das canelas a menos de uma transformação

pro.jetiva. Essa atiibigiiidade pode ser reduzida se tivermos mais alguma informaçã.o a despeito

(tas cânleias ou da cena.

Uma reconstrução a menos cle uma transformação projetiva é c1lamada (le reconstntção

pro.jetiva, analogamente a menos cle uma transformação afim é cl)amada de ieconstiução afim

e a menos (le uma similaiidade de ieconst.rução de similaiidade ou ieconstlução niétiica.

3.5.1 A matriz F'undamental a Partir das Correspondências

Vimos que dadas correspondências xi -+ xl em duas imagens, a matriz fundamental r' satisfaz

a condição xirr'xi:: 0 pala todo ã. Conhecendo os pontos xi e xl essa equação é linear nas

enfiadas de F'. De fato, cada coilesponclência gera uma equação linear e portanto, claclas pelo

menos 8 correspondências é possível cleteiminar F a menos de escala (como F é uma matriz

homogénea, a escala é iiielevante). Quando mais de 8 coiresponclências são dada podemos

achei uma solução de mínimos quadrados.

3.5.2 Reconstrução das Câmeras e da Cena

Podemos cleteiminai facilmente um par de cãmeias (P, P') correspondentes à matriz funda-

mental F utilizando os resultados apresentados na seção anterior.

LTma vez determinadas as câmeias podemos cleteiminar os pontos 3D Xi lembrando que

os pontos xi, xl, Xi, e os centros das câmeias pertencem a um mesmo plano. Sendo assim,

podemos determinam o ponto Xi como sendo a intersecção da teta blue liga o centro C da

primeira câmara ao ponto xi e da teta que liga o centro C' da segunda Gamela a,o ponto x{

Os únicos pontos (lue não podem sel deteiniinados a partia de suas imagens são os pontos

cla. base/arie entre a:s duas Gamelas: pois a projeção in\:erga de tais pontos é a própria base/l7z.e.
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Tiiis palitos são pio.]ctaclos tios cpipolos

3.5.3 Reconstrução Afim

Colho nieilcionado a.nteiioinleiite. sem nclihurna intbimação a(licional a. despeito da ccnt\ ou

díls cânietas a icconstiução di\s c:l.nleitls c clí . estruturtt 3D cla. cena é possível a.pena.s }ullenos

(le. 1lmt\ tiailsfoiniação piojet.ivt\. Pala valia.s a.plicações, como a reconstruçã.o 3D de ft\ces, esse

nível de precisão não é suficiente, devido às deforma.ções como o escalamento não isotrópico e

o fatos de cizalhamento que sã.o caiact.erísticas das transformações afins.

Podelllos ie6nai a reconstrução pala uma reconstrução afina se pudermos determinar cle

algum nloclo as ('oordenadas do plano no infinito no filme cie coordenadas reconstruído, pois

uma. transfornaação é afim se e somente se ela pieset-va o plano no infinito.

Desse modo, se determinarmos que as coordenadas do plano no infinito no filme iecons-

tiuído são dadas por a - (a, b, c, d), pode-se verificar que existe unia trallsformação H que

leva o plano n nas suas coordenadas canónicas (0, 0, 0, 1). Se aplicarmos essa transformação

// nas câmeias e nos pontos iec'onstruídos obtemos uma reconstrução que difere da ideal pot

no má.Elmo uma transformação afim, pois preserva as coordenadas clo plano no infinito.

A tra.nsfornlação # é dada poi:

A lllaneira mais direta. de se determinar o plano no infinito é identificar tios conjuntos de

leias paralelas (cada conjunto comi tuba dileção cliferentel, pois a intersecçã.o de cada conjunto

cle netas é um ponto do plano ]lo infinito e comi três desses pontos podemos determinam o plano.

#
,nT

(3 16)
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Reconstrução métrica

De forma análoga à reconstrução afim. a chave pala a reconstrução móttica é deternliiiai unia

cónica espç'cial chamado\ de cón;ca aliso/uia Q:./. Esta é umt} cónica. de pontos puramente

imt\.ginásios pertencentes ai.f, definida por:

«f + ": + «: - .. .z:4 ': 0 (3.17)

cu.la representação matricial no sistema cte coordenadas canónicas é a indentidade: ç2.,./ ;;

Identificar tal curva é suficiente para refinar a reconstrução pois, analogamente ao caso

da reconstrução afim, uma transformação é de similaridade se e somente se ela preserva f2{,..r

e, conseqiientemente, a projeção cle tal curva nas imagens. A imagem da cónica absoluta é

também uma cónica no plano da imagem, representada por w.

Sendo assim se determinarmos um mapeamento que leve a cónica absoluta em suas coorde-

nadas canónicas {2í«/ = / e aplicarmos tal mapeamento às câmeias e aos pontos reconstruídos

obtemos uma reconstrução métrica.

Tal mapeamento é ceado por:

/3

(3.18)

Onde .4 é obtida por decomposição de Cholesky a pai'tir cla equação .A.4r = (-l#'rull,/) l

Várias infoililações podem ser utilizadas para restringir u,- e na prática a combinação de tais

restrições são utilizactas pala determinar u,'. Entre tais restrições poclenlos destacar:

e Dois conjtuitos octogonais de tetas paralelas: sejam l,'i e l-2 as intersecções de cada um

dos conjuntos cle iet.as: temos: I'rul'2 = 0.
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e .sÀcuF. sc o l)aiêiniet.ro de skew- ó .s :: 0 ent.ão ü-i2 :: ü-21 :: 0. Se além (listo u, -: ri!/

cnt.ão «;l 1 = c«'22.

e Cãnicra calibre(la.: se i\. ma.triz /\' (le un-u] (las cãmert\s é conheci(la: então u,' 1<-TlÇ-t

Reconstrução a Partir de Várias Imagens

Existem generalizações (las idéias apiesent.nelas para o caso (le 3. 4 ou dais imagens. Uin
tcsultado muito importante é o fato que poclenlos obter uma reconstittção métrica. a paith

cla. correspondência xi <--, xl -+ xi' de pelo menos 5 pontos em pelo menos 3 ilha.gene, se os

parâmetros internos das câ.meias forem constantes em t.actas as imagciis. Este pode ser o caso

em que obt.CÍlIos as imagens de pontos de vista clifeientes Rias utilizando a mesma câmela«

Este insultado ainda é valido mesmo ein casos ull] pouco menos restritivos, como quando

mudamos a distância focal da câmeia de uma iilla.gem pala outra.



(capítulo 4

O Sistema de ]Zeconstrução de Faces

Neste capítulo clescievemos o sistema para reconstrução 3D cle faces a partir de múltiplas

imagens que foi desenvolvido ao longo do mestrado. O sistema é baseado nos trabalhos de

Pighin li'iir. f)\, i'iSS ):.)l descritos na seção 2. 1, no entanto algumas modificações foram feitas

visando a possível automa.ção do processo de reconstrução. As seções seguintes mostram os

detalhes do sistemas dando ênfase às modificações e aos elementos que não foram cobertos no

capítulo anterior.

4.1 O Modelo Genérico de Face

Como descrito na senão 2. { o processo de reconstrução baseia-se no ajuste de um modelo 3D

genérico de face às imagens de enfiada. O modelo de face que utilizamos no nosso trabalho é

l)assado no modelo pai'améti'ico apresentado poi' \Votei's l\\'i\! 'ç rl.

.4 geometria do modelo é composta poi 5 12 vértices que definem un] malha de 876 polígonos.

O modelo é capaz cle simular a ação cle um conjunt.o de 18 músculos faciais que agem inde-

pendentemente deformando a malha. possibilitando assim a síntese cle inúmeras expressões

45
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8

Figura 4. 1: O modelo genérico de faces: (a) quITe ./=ra.me. vértices e músculos, (b) #af. polígonos
e efeitos de iluminação, (c) szrzoot/l. polígonos suavizados, efeito mais realista.

faciais. A figura 4.1 mostra o modelo com a expressão neutra, podemos 'ç'er os vértices, os

polígonos e os músculos sintéticos.

O modelo de músculo consiste de um vetor que representa a diieção e sentido no qual ele

agua, a posiçã.o do músculo dada poi um ponto fixo, um â.ngulo de a.feitura que define um

cone sobre o qual o músculo age e um raio cle ação. Todos os vértices na superfície do cone

têm deslocamento e esse deslocamento em clireção ao centro do cone, sendo que no eixo do

cone o deslocamento é máximo l\V?l{,'-71.

Codificam cada expressão facial em ftulção da situaçã.o dos 18 músculos é consideiavelnlente

tra.ba.llloso, tornando difícil a síntese de uma determinada expressa.o. Amenizamos esse pro-

1)1en)a com base no trabalho de Ekman ll:ini)rl, que diz que os sebes humanos apresentam 6

tipos de expressões l)ásicas (leiva, repulsa: medo, felicidade. stupiesa e tristeza) que podem

sei c'hailaadas cle expressões piiiniti\as pois são apresentadas por todos, independentemente

de raça ou cuitutra. Além disso, as demais expressões po(leln ser geladas como combinação
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das expressões ptitnitivas.

Sendo assitn: associamos 6 configurações diferentes dos músculos a cada uma dm expressões

básicas e gerimos novas expressões através de combinação linear, isto é, para cada expressão

l)ase E, temos um vetou ui C Wi8 que determina o grau de contrição de ca(la um dos 18

mtlsculos: geiamos uma expressão intermediária a.Ei + .8Ex; associando a ela o vetou cvut + .dub.

A figura 1.2 mostra as 6 expressões pré-determinaclz\s.

Implernentamos uma interface simples que permite controlei com o mouse o peso de cada

expressão base e dessa forma gerar animações da face de forma muito mais intuitiva do que
controlando cliretamente cada lmi dos músculos.

4.2 Pontos de Controle

Dadas as imagens de enteada, o primeiro passo é localizar em tais imagens um conjunto

de pontos pié-determinados chamados de pontos de controle. Esses pontos são usados para

determinar a posição e a orientação das câmeras correspondentes a cada imagem e também

pala deformar o modelo genérico para que se ajuste à face presente nas imagens.

Tendo em vista que queremos tornar o processo o mais automático possíve!, escolhemos

como pontos de controle um pequeno conjunto de 12 pontos característicos cla face como os

cantos cla boca, cantos dos olhos, etc. Cada um desses pontos é correspondente à um vértice

do modelo 3D cle face.

A lista completa de pontos de controle utilizados para a cleteiminação da posição e ori-

entação das câmeras é dada na tabela -l. l e uma imagem cto modelo com os pontos de controle

em destaque é mostrada na figura 4.:3.

E importante notar que não é necessário que todos os pontos estejam visí'çeís e sejam

localizados em todas as imagens. Pala Gamelas não calibradas 6 pontos em cada imagem são
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(d)

Figura 4.2: Algtulias expressões faciais plé-clefiniclas do modelo: (a) felicidade, (b) raiva, (c)
surpresa, (d) medo, (e) repulsa, (f) tristeza.
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Tabela 4.1: Lista de pontos de controle

Figura 4.3: Pontos cle controle mostrados sobre o modelo cle face

N. np«rl'lí' Elo R,ótltlo

 

canto esqueiclo (lo olho esqueiclo
canto direito do olho esquerdo
canto esquer(lo do olho direito
canto direito do olho direito
parte superior do nariz
ponta (to nariz
parte inferior cio nariz
canto esquerdo da boca
canto direito da boca
lábio superior
!ábío inferior

parte superior clo queixo

CEOE
CfDOE
CEOD
CDOD
PTSN
PTNR
PTIN
CEBC
CDBC
LBSP
LBIF
PTSQ
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suhcientes pala. (]etenliinai os pat/\ilietlos iiiteinos e externos. Pí\la cã.meias canil)fadas apenas

4 pontos são nec'esstlrios pt\ia detcimiilai uiiicanient.e os paiánlet.los ext.Cílios. Natuií\lnieilte

quanto mais pontos disponí'ç;eis melhor a qualicla(le da estimativa. dos pa.iánaetios das comera.s.

4.3 Posição e Orientação das Câmeras

O método pala deteinlinar a posição e a oiientt\ção ({as câmeras correspondentes a cada

imagem cle entrada descrito na seção 2.4.2 le(suei unia apioximaçã.o inicial e sinlplc'smeiite

executa uma rotina de minimização não linear sobre os paiâmetios de posição e orientação
das câmerm.

Esse é un] dos fatores que dificultam a automação do processo, no entanto existem formas

de se determinar tais parâmetros sem a necessidade de unia estimativa inicial. Para câmeias

não calibradas podemos utilizar lmla solução linear baseada na geometria pro.jetiva e para

câ.meras calibradas uti]izamos o a]goritnao POSIT apresentado por Dementhon li ) ] ] í )$í ) tl.

4.3.1 Câmaras Projetivas

Quando não conhecemos nenhum dos paiãmetlos internos da câmeia, podemos detern-Lunar os

pa.râmetros inteli-tos e externos a partir de conespondências entre pontos 3D e suas projeções

2D jiíZÍ} 1l.

Dada uma colação de coilespondências Xi --- xi entre pontos 3D Xí e pontos 2D x.,

queienios deteiminai unia comera P, isto é ullla matriz 3 x 4 de posto 3 tal que xí = PX,,

pala todo í. Primeiramente (levemos nota! que a equação x{ :; PX. é uma. equação en'volvendo

vetores homogéneos, de modo (lue os vetores x. e F'X.í não são iguais mas têm ]nesma direção.

Sendo assim a equação pode se] expressa eni forllla de produto vetorial como x, x PXl: ;; 0.

Com isso podemos dera'çar nula solução linear pala P. Denotando a J-ésinla linha da matriz
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P' pelo vetou pJ r po(temos escrever

PX.

Escrevendo xi liz:i, yi, tui)r, o produto vetorial pode ser dado explicitamente pol

y.psrX.í

m,PirXli

rÍP'rX.{

x: x PX:

Sabendo que p'rX{ = Xrp/, obtemos 3 equações nas entradas cla matriz P, que podem

ser escutas da seguinte coima:

Essas equações têm a forma .4.p = O, onde .4i é uma matriz 3 x 9 e p é um vedor de

dimensão 9 formado pelas entradas da matriz P:

0 -«,:Xr 3/:Xr
«,;Xr O -.r:Xr
-y:xr «:xr o ::

-0 (4.1)

com p{ sendo í-ésimo elemento do vedor p. Embota existam 3 equações em 4.1; apenas

duas delas são linearmente independentes. Sendo assim, cada correspondência de pontos nos
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clá (luas e(luações indepen(!ent,cs nt\s entra(las de F'. Como /) tem 12 entradas e (ignota.ndo a

osga.la.) 1 1 graus cle liberdade. são necessárias 1 1 equaçõc's pltia (lc'terniiná-la: (le modo blue comi

r?. > 6 ('oiiespon(lências podemos determinar /) resolvendo um sistema cle e(luações lineares

(ta folha. -4p - 0. on(le À é uma ma.t.liz 2z} x 9 (ou 3rz. x 9: se usainlos as 3 equações pau\
c'ada correspon(lência). thn vez (leteiminacla a matriz de pro.jeção P, ])odenlos encontre\i os

[)aiâmetios internos e externos (lecolnpondo P da seguinte forma: P = /t'RI/l -- cl (seçã.o :3.3).

4.3.2 Câmeras Calibradas

Quando os parâmetros internos das câmeias já são conllecidos, precisamos determinam apenas

os 6 pa.iámetios externos (3 de rotação e 3 de translação). Esse problema não pode ser

resolvido apenas por métodos lineares, uma maneira bastante conhecida para se resolver esse

pioblelna é o algoritmo POSIT apresentado por Dementllon li )111)5li il, um procedimento

iterativo cuja implementação pode sei encontrada na biblioteca do openCV e também baseia-

se na conespondência de pontos 3D e suas projeções 2D.

4.4 Ajuste do Modelo

Na senão anterior vimos como cleterminai os parãmetios cle uma câ.meia a pa-rtir de uma série

de correspondências entre pontos 3D e suas projeções. Vejamos agora como podemos aplicar

esses métodos ao nosso pioblenia e determinar a posição e orientação das câ.meras e então

a.justas o modelo de face.

Considere urna determinada imagem da face cle ulll dado indivíduo com os pontos de con-

trole (sec. 4.2) devidamente loc'alizaclos. Cada um dos pontos marcados na imagem possui um

x.éitice conespondente no nioclelo 3D cle face (que é usa(lo como estimativa inicial cla geoine-

tiia cla face presente na imagem). Desse Díodo temos uma coleção de coliesponclências entre
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pontos 3D (çórt.ices (lo modelo) e suas projeções (pontos niaicados na iinagen} de entrada).

Aplicando os mét.oclos desciit.os na senão 1.=3 det,enllinalnos e ntão uma estimativa para a

c:ániera coiiespondente à imagem considerada e cla mesma forma det.ermiiiainos :u cânleras

cottespondentes às demais imagens de entrada.

O modelo genérico de face não corresponde exatainente à face presente nas imagens, e

portanto a posição e a orientação das câmeras obtidas podem diferia significativamente dos

valores corretor.

Pala minimizar esse problema aplicamos um método iterativo para ajustar o modelo e

reestimar as câmeras. Nesse ponto ajustamos apenas a escala do modelo de face para que se

ajuste melhor às imagens. Para fazer esse ajuste cle escala no modelo procedemos da seguinte

ma.fieira:

Seja X{ o í-ésimo ponto de controle no modelo 3D, Pj a comera coiresponclente à. .j-ésima

imagem e x! o {-ésimo ponto de controle marcado na .J-ésima. imagem. Queremos determinar

os fatores cte escala a,, a,, cl; que nunimizem a distância entre a projeção dos pontos de

conta-ole do modelo escalado e os pontos de controle marcados na imagem. Em outras palavras,

queremos minimizar a ftmção .f dada por:

cl. 0 0

s - l o 0ay

0 0 cl:
.f(a,, '-,, a:) liPj(SX:) - xfll,

t J
(4.2)

Existem diversos métodos para determinar numericamente o minta\o cle funções não line-

ares multi variadas dada uma estimativa inicial, utilizamos pala tanto o método de Powell

como apresentado em lr'í':i ': 1lJI e como estimativa inicial o modelo sem mudança de escala,

isto é, a, = a, = a; = 1.

Podemos então itelatix,amante estimar as cãmeras e ajustar a escala do modelo até obter
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#''"-« -.' :"
..r ..- ' -- :

;:'':::

'l...ü=.' :. ,.
r:..==-S'l#'

:'.#8 +

Figura 4.4: Conjunto este]]clido de pontos de controle ]nostiados sobre o modelo de face

convergência, isto ó, até que não exista mais melhora significativa llêt piojeção dos pontos clo

modelo sobre os pontos n[aica.dos ]]as in]agens.

Supondo que neste ponto já temos uma boa estimativa clãs câmeias fazemos o ajuste

fino do modelo como descrito na seção 11.1.2 nlantenclo fixos os parâmetros das cámeias e

utilizando opcionalmente um con.junto estendido de pontos de controle para que o ajuste seja

mais detalhado. A figura {. { mostra uma imagem clo modelo com o conjunto estendido de

pontos cle controle em destaque.

4.5 Mapeamento de Textura

Tendo estimado as cânteras e a geonletiia da face combinarlios as imagens de enfiada nlun

mapa. cle text.uia usando unia adapt.anão do método apresentado na seção 2. !.i3. A printeiia

naodificação que percebemos se! necessá.ria foi alterei o mapeamento de cilíndrico para esférico

pois o tllapeamento cilíndrico não cobre celtas pa.ates do modelo de face deixando buracos na

textura final, mesmo ciue todas as Faltes da face e-stejam visíveis nas imagens de entiacla.
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como iliostta a figura +..3

Figura 4.5: A textura gerada usando piojeção cilíndrica não cobre a parte inferior do queixo

Além disso. como usamos um conjunto bastante induzido de pontos de controle (visando a

automação do processo), o modelo não se ajusta perfeitamente às imagens cle enfiada (princi-

palmente nas borda) e conseqüenternente teremos contribuições de pixels que não pertencem

à face na textura final. A figura .1.6 mostra uma imagem de entrada com o modelo sobreposto

e o resultado da texttua conespondente à essa imagem, podemos notam que pixels que não

pertencem à face aparecem como parte da textura.

Pala corrigir as textura aplicamos um filtro baseado na coi da pele. No trabalho descrito

+)leve'mente na seção 4.6 e apresentado com detalhes em li': l .:\ [3 .\ [i ) il mostramos blue podemos

caracterizar cle forma confiável a cor de pele usando apenas a componente T da representação

de coi TSL (tãrzf, saÉüraÉãon, Zum ãrzarzce ll',\E tl1l). Sendo assim, supondo que a textura gerada é

formada principalmente por pixels que coiresponclem a cor de pele, simplesmente calculamos o

T médio da imagem e eliminamos os pixels que estejam muito distantesda média. O resultado

desse processamento pode ser vista na figura 'l.íi.
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Figura 4.6: Quando o mo(leio nã.o se ajusta ])eifeitaniente à face da imagem cie enteada (a)
a textura apresenta pixels que não correspondem à pixels da fcace (b). .\ textura é coiiigida
usando um processamento l)assado em cor de pele (c).
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4.6 Processamento Baseado em Cor de Pele

.4 cor de pele tem sido a. caracteiíst.ica mais utilizada pala rastreainento devido a sua simpli-

ci(Ittde. Esta técnica consiste em otJter a distribuição de cor de pele em um espaço crontático

deternlinaclo a partir cle um conjunto de treinamento formado por amostras cle coi de pele.

No espaço (le colas RGB tia(!icioilal cada cor é identificada pela intensidade de vermelho,

verde e azul. O espaço de cores rg-normalizado é um espaço de cores bidimensional que não

possui a iiiforinação cle luminância. Neste espaço, uma cor é representada pela piopoição

de vermelho, verde e azul ao invés da intensidade absoluta de cada componente. Uma vez

(lue a soilia dessas proporções é sempre igual a 1, podemos considerar apenas a proporção cle

vermelho e verde e clescaitar a de azul e conseqiientemente uma cor neste espaço pode sei

representada pela dupla (r,g).

Apesar de uma dupla (r,g) possuir menos informação do que uma equivalente tripla

(R, G, B), a primeira é normalmente útil nas aplicações em que queremos justamente con-

siderar apenas a informação de crominância e ignorar a luminância.

Tenillon et a/. IT.\tl{)l propôs un] novo espaço cromático chamado TSL, que consiste em

uma variação do HSV (#ue-Saturnt on- Ua/ue). :':este espaço cada cor é representada por uma

tripla (T, S, J,) onde cada componente tem o seguinte significado: Xlatiz (T - Tina): informação

cla cor; SatLuação (S): diluição da cor original com a luz branca; e Luminância (L): quantidade

cle energia cle uma fonte de luz percebida por um obserç'ador.

Dada uma tripla (.R, G, B) iepiesentando a intensidade de vermelho, verde e azul, podemos

cleteilllinar a eqtlivalente tripla (T, S, Z,) representando a matiz, a saturação e a luminância

anal,,és cla seguinte relação:

s lo,'s(«'' + g'')l '''' (4.3)
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arctan(r'/g')/2n- + 1/4, se g' >0

arctan(r'/'.g')/'2a- + 3/4, se g' <0
0 se g' = 0

r (-:14)

L - 0.299R + 0.587G + 0.114B (4 5)

onde r' = lr -- 1/3), g' =(g -- 1/3), 7' = R/(n + G' + /3) e g = G/(R + G + B).

A distribuição (le cor de pele pala este modelo (le cor foi obtida utilizando lmia normalização

do TSL pelas componentes T e S, o chamado TS-normalizado.

No antigo ll',l..\1:3.\lil.ll foi feita uma análise da. distribuiçã.o de cor (le pele neste espaço

e verificou-se que a componente T possuía uma variância significativamente menor que a

componente S, o que resultou na definição do espaço T. Este espaço foi capaz de geral uma

boa segmentação de cor (te pele se compa-Fado aos outros espaços citados anteiioimente, embora

apresente grande quantidade de falsos positivos eni regiões da imagem de tonalidade vermelha.

4.6.1 Fase de 'lYeinamento

A primeira etapa deste algotitmo consiste na fase (le treinantento. Esta fase é responsável por

descrever a distribuição das cores no espaço cromático determinado.

A partia de imagens coloridas de face, extraídos manualmente regiões de cor de pele pala

formar o banco de imagens utilizadas no tieinanaento. .A águia +.7 exemplifica a ol)tenção cle

uma imagem clo con.junto (le treinamento.

Supondo que a distribuição de cor cle pele pode sei representada por un] modelo de dis-

tril)uição gaussiana; tal (tistril)unção pode ser cleteiniinada pela lalédia nl e pela matriz de

coç,aiiância. C' das amostras x cle cores de pele
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Figura 4.7: Extração de legiões de cor de pele para conjunto de tieinamento

4.6.2 Fase de Classificação

A distribuição da cor de pele obtida na fase de tieinamento é utilizada para atribuir uma

piobabilidacle para cada pixel da imagem conforme a sua cor. Esta probabilidade é calcu-

lada através da distância de Nlahalanobís, utilizando, no caso gela, a média e a covariância

calculadas na. fase de treinamento.

A probabilidade é dada por:

P(z) .xpl-o s(:- - «')'c'':(/ - ,«)l l4 6)

No nosso cmo utilizamos apenas a componente T do espaço TSL, a probabilidade pode ser

obtida cle forma mais simplificada através cla média m e pela variância o-2:

p(") - '"pl': (4.7)

Este cálculo resulta em uma nova imagem em níveis de cinza indicando a pior)abilidade do

pixel correspondente ser cor de pele, como vemos na figtua 4.$. Nesta; as regiões mais escuras
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coiiespoli(lcin à. illaior piobal)ili(la(le (le coi de pele

>

#.
Figura 4.8: Resulta\do do cálc'ulo da plobabilida.de de cor de pele para cada pixel

O próximo passo do algoiitnlo consiste em um processo de limiar-ização. O problema neste

passo é definir um limiar aplicável a diferentes lula.Bens. A variação de coi de pele dificulta a

escolha de um limiar fixo para linliarizar a imagem. A solução é aplicar lun limiar adaptativo.

Analisando o histograma da imagem de probabilidade, temos as regiões de coi de pele

representadas pelos maiores valores de probabilidade. alas geralmente temos valias outras

regiões da imagem que a.presentam valores intermediários de probabilidade. O objetivo é

encontrar um limiar ótimo que separe essas (tuas legiões.

Prin-teima.lllente, precisamos definir qual a faixa a.ceitável a conter o limiar. Após alguns

testes verificamos que \un limiar no intervalo entre 50% e 90% seita aceita.vel pala clifeientes

Goles (le pele.

Um limiar ótinlo é aquele que inclui o maior número de pontos cla face e exclui pontos que

não peitenceill a face. Supondo que a face encadeia-se na região superior do histograma e que

outros objetos encontram-se em regiões inferiores do histograma, deve litwer uma separação

caiacteiizada por conter o menor número de pontos nesta. região do histograma.

Co11t base resta ol)servação: o processo de limiaiização adapt.ativa consiste eln paiticionar

o liistogiania cla imagem (te probcabilídade em pequenos intervalos, e encontrar o inter\alo de

menor área dentre aclueies blue são caiiclidttLos a. colater um limiar ade(suado. Escolhemos então
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o !iniiai (lent.ro (leste intervalo

D.4

0.3S

0.3
0.25

D.2
o.IS :: ! l .. :©

0.

.f .:;p ./ ./ :«p *p *f ..? .? .;

Figura 4.9: Exemplo de histograma particionaclo em intervalos de lO/100

A figura :1.9 mostra um exemplo de um histograma particionado em intervalos de 10%.

Pala este histograma, considerando somente o intervalo entre 50% e 90%, escolhemos o

limiar dentro do intervalo de menor área, no caso, entre 51% e 60%. A figura 4.1í) mostra o

resultado da aplicação deste limiar para a figura 4.8.

Figura 4.10: Resultado da limiarização aplicada ao exemplo dado na figura. -1.8
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Figura 4. 11: Padrão utilizado para calibrar a comera

4.7 Clalibragem da Clâmera

Apesar cle ser possível deteiniinar os paiâmetios lnec'mos e externos de uma determinada

cãnlera dado uin conjunto correspondências de pontos, como mostra a seçã.o 4.:3. 1 , usar câineras

calibia.das diminui o número de parâmetros que precisam sei estimados tomando o processo

ntais tolerante a eixos nos dados e o resultado final mais satisfatório.

Existem várias formas conhecidas para estimar os pala-metros internos de uma dada cámeia,

escolhemos utilizei o método de cali})vagem apresentado por Zhang l:41i tl)<1 pois tl-ata-se de

um método bastante flexível que pode sei facilmente implementado e que apresenta. bons
resultados.

Para utiliza.r esse método sã.o necessárias pelo lllenos tios imagens de um objeto plano

(chamado de modelo) com pontos cujas coordenadas sejam conhecidas com bastante precisa.o.

Lrtilizamos !)ara isso o padrão (luacliicula(to mostrado na figura 4. 1 1.

4.7.1 Homografia Entre o Plano do Modelo e Sua Imagem

Considere uma cân[eia P decoi[[!)testa na fon[ia J) = /x'lR l cl: cona /f a r]]atiiz de calibragena

R a nlatiiz de rotação e c o celitio cla cânlera.
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Sem peida de geneialicla(le. \amos assentir que o ntodelo está no plt\no Z :: 0 clo Histeria cle

coordena(las da cena. Vamos denotar a i-ésinia coluna cla niattiz de lotação por r.. Podemos

escrever a equaçã;o cle projeção do ponto 3D X = (X; y. Z; 1) no ponto 2D x = (;t;: y, 1) como:

; - «:« ' «'- - *:- «.-l t l
Dessa forma, um ponto X. no modelo e sua imagem x estão relacionados por uma homo-

grafia #:

x= HX. com H = Ã'jri r2 cl e -R = (X, y, l) (4.9)

com /? definida a menos de escala

4.7.2 Estimando a IHomografia -H

Dado um conjunto de correspondência em cooiclenadas homogéneas xi -* x't, podemos de-

terminar a homogiafia /? tal que x'í = -Hx{ da seguinte maneira:

1. Para eliminar o fator de escala homogênea, a equação x'{ = J?x{ pode ser escrita na

coima de pro(luto vetorial como x'í x /:íxi :: 0.

2. Denotando a .j-ésima linha cla matriz /lí por hjr: temos:
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3. Escievenclo x'i = (.i:l. UI, IL-l)r . o pio(lut.o xetoiia.l pode sel (It\(lo cx!)licitanient.e poi

.iy jh:3rx .:

tL'jh ' rx:
.z; , h2rx .

g.x Hx.

4. Isso nos dzl um conjunto de 3 equações lineares nas enfia(las (le J7 que podem ser escrita.s

1la foillla. inatiiciai:

Or

,./..T

5. Das 3 equações obtidas apenas 2 são linearmente independentes, sendo assim, combi-

na.ndo as equações provenientes cle pelo menos 4 conespondências podemos determinar

H unicamente (a menos de escala), resolvendo um sistema da forma Áh = O.

4.7.3 Restrições Sobre os Parâmetros Internos

Dada unia in-tarem do modelo, podemos estimar uma honiogiafia .fí ;; jhi h2 h31 e da equação

+.9 segue (lue:

lhi h2 h:31 :: /\. jri r2 tl

st\bendo que rl e re são ortonoimt\is, temos que

hf/t' rJf-the :: 0

llt/x' r/\' ilt. - h!/\' r/{' lh2
(4 10)
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Esstus são as duas restrições básicas sobre os paiãmet.ros interllos da câinera dada unia

liomograíia. Podemos usar essas eciuações pala determinar a matriz /(

Seja

l z,:: ó:, z,-, l

" -''-'"-' - l ':, ':, .,:; l
l ó::, ó« ó« l

Zi e unia matriz siulétrica, definida pelo vetor b :: lbii , b12, b22, bi3, b23, b33lr

l)enojando a {-ésima coltma cíe /7 por h. :; IA.,:i, /ti2, b.,3lr, temos que:

hrBhj = víjb; onde

h{ l /tj l

hühjz -F hizhj\

hishj\ -+ hühja

hiahja -b llizhja

h{3 /tj 3

v{.j :-

Sendo assim as restrições dadas pelas equações 'l.l{) a partir cle uma dada homografia

podem ser teescritas como equações lineares em b:

l v:f. l
'' . jb (4ii)

Combinando as restrições provenientes de n imagens do modelo obtemos um sistema

e(luações lineares da coima yb = O. com V uma matriz cle dimensão 2n x 6. Com pelo
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nleiios 3 ilnageiis clo illodelo })o(lcnlos deterilliiia.i b (le foto)ia tónica. L'nla. xez conhecido b (e

conscqtient.eineiite B) pode po(if.mos dt'tei'lninai' /\' a paitii' (la equação 23 = /\' 'Í'/\'-l usam(lo

a deconlposiçao de C,lioleskv li 'l. l ''. ' bll.

4.8 Implementação

O sisa.ema foi implementado em plataforma linux usando a linguagem C++, pala as rotinas

ntuliéricas utilizamos basicamente os algoritmos (lesciitos eln iVumeNcaZ Recifes li'f l V i21,

para a interface com o usuá.rio usa.illos o pacote GTK+ I'iWI )l e pala as rotinas de visualizaçã.o

3D do modelo de face utilizamos as bibliotecas clo OpenGL j:iX.V.il.

A primeira paire do sistema é a interface para localização manual de pontos de coutiole,

como ela o usuário pode cairegai uma coleção de fotos da face de interesse e localizar manual-

mente unl colljunto cle pontos de controle que serão utilizados posteriormente pala determinar

as cámeras e deformar o modelo genérico de face. A figura .!.12 mostra a interface para

localização de pontos cle controle.

Através da interface marcamos cada uma das ima.gens de enfiada e gravamos as coiies-

pondência num arquivo de texto que descreve a posição cle cada ponto de controle em cada

imagem. Esse arquivo de texto é usado como enfiada pala o algoritmo de reconstrução pio-

piiamente dito.

A figura '1. ]:3 mostra um diagrama que ilustra a seqiiência de passos executados. A entrada

para o sistema é uma coleção cle iillagens de uma face e a saída. é o nloclelo 3D ajustado {l face

e lun mapa de textura.
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Figura 4.12: Interface para localização cle pontos cle controle. Na parte esquerda o ttsuáiio
caiiega a coleção de imagens de enfiada. O modelo genérico é apresentado do lado direito, a
coriesponclência de pontos é feita clicandc-se primeiramente no 'ç'értice do modelo e em seguida
na posição correspondente ila imagem cle enteada.
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Figura 4. 13: Diagrazna. do funcionamento clo sistema
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4.9 Métodos Numéricos

4.9.1 Decomposição de Valores Singulares (SVD)

A decomposiçã.o cle valores singulares é uma técnica muito poderosa que usamos ao longo de

todo o sistema para lidam com conjunto (le equações lineares ou matrizes que seja.m singulares

ou numericamente muito próximas cle serem singulares, e também no caso cle sist.einas lineares

sobre-determinados.

A SVD é baseada no seguinte teor'ema da álgebra linear: Qualquer mau'iz .A € Ra'/x'v

pode ser escrita como produto de uma matriz oi'togonal U € #-b/xv, uma matriz diagonal

T.t,' € WX*X cujos elementos são todos maiores ou iguais a zero (os valores singulares) e a

transposta de uma matriz octogonal V C W/v"/v. Isto é:

A

Na nossa aplicação utilizamos a SVD para resolver sistemas de equações lineares hc-

mogêneas (sistemas da forma Ax = OI. Pode-se provar que uma base ortonormal para. o

espaço de soluções do sistema é dada pelos vetoies- coluna de 1/ coiiespondentes ao valores

singulares (elementos cla matriz diagonal }L') iguais a zero.

Detalhes sobre a implementação e outras utilidades da SVD podem ser encontradas em
r ') :'F'\ :'e} ]
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4.9.2 Método de Powell Para Minimização Não Linear

O niótodo (le Powell é tnli método interativo (lue utilizallios pítiil encoiitiar o nlínilno (local)

de funções / : W" --- W. De forma iesuiliida o método funciona (la. segttitit.e inaneiia:

e Inicialize um conjunto de clireções u,: com os vetores de uma base de R", isto é uí

e., /l = 1. . . . ,rl.

e Chame a. ])osição inicial cle Po

e Execute os passos a seguir até alcançar convergência

l

2

3

4

Pala í = 1 . . . lz, elacontre o mínimo loco.l a paitii de P{.i na clireção ui e chame

o ponto encontrado de Pi. Isto pode ser feito usando-se o conhecido método de

minimização unidimensional de IVewton., por exemplo

Para í = 1 . . . n -- l

u,: .-- P. -- Po.

Encontre o mínimo a pai'tii de P,, na direçã.o de u. e cllame o ponto ellcontrado
de Po

, ui {-- u,í+l

À.laioies informações sobre o métocto de Powell e outros métodos de nainiinização podem

ser encontrados em ll'i 'i'\.rJ21.



Capítulo 5

Resultados

Neste capítulo apresentamos detalhadamente alguns exemplos de reconstrução de faces usando

o sistema implementado como descrito no capítulo 1. Em todos os exemplos apresentados as

imagens de entrada possuem 720 pixels de largura por 528 de altura.

Os primeiros testes foram realizados sem a calibragem da comera, utilizando-se as técnicas

apresentac[as na seção 4.1].1, no entanto os iesu]tados não foram satisfatórios. A rotina

mostrou-se muito instável para tratam o eno na medida dos pontos de controle e lidar com o

grande número de variáveis a seiern minimizadas simultaneamente.

Sendo assim, passamos a utilizam uma. comera calibrada. Para realizar a calibragem utili-

zamos um conjunto de 6 imagens do padrão quadiicu]ado citado na seção .] .7, algumas dessas

imagens são apresentadas na figura ;3.1. Aplicando o método descrito na seção 4.'í seguido

de uma rotina de minimização não linear sobre o eito de ieprojeção obtivemos os seguintes

parãmetlos internos:

71
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'1

#
8 êW

Figura 5.1: Exenl])lo de imagens usa(las pala calibr:u a câ.mera

CI s :z;o

l

756.09 9.68504

763.965

Com isso deduzimos consideravelmente o número de variáveis a serem minimizadas si-

multaneamente, controlando a propagação do erro nas medidas dos pontos de controle. Os

l esultaclos obtidos são bastante satisfatórios como veremos nas pióxiinas seções.

5.1 Um Exemplo Detalhado
Os resultados referentes ao nosso primeiro exemplo são apresentados na figura 13.2. Neste

plinleiro exemplo mostramos a ieconstiução feita a partir de tmia c'oleção de 5 imagens, sendo

uma frontal, duas (le perfil e duas de gemi perfil. As imagens de enteada podem ser vistas na

primeira linha da figura.

C'om o auxílio cla iliteiface apresentada na seção 4..K localizamos sobre cada Lula das ima-

gem)s de enfiada. o conjunto de pontos cle controle mostrados na seção 4.2. C:omo nem todos os

12 pontos estão visíveis ou podem ser ]ocalizaclos com precisão em t.odes as imagens, o núnleio
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Figura 5.2: Exemplo l
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(le poiit.os niatctldos eili ca(la inlagein vtltia. nesse caso. de 7 a. 11. As ii iê\gins (le entiacla com

os pontos (le ('oiitiole localizados po(leal sci na scguiidi\ linha (la figura.

C'om os pontos (le controle (levidanlentc localiza.dos det.einünalnos a l)osiçã.o e orieiltaçã.o

dt\.s câmaras conespondentes &l cedi\ unia das imi\Bens de ent.it\da tts:\lido o algoiitmo POSIT

(seção 13.=3) e deforma\mos o mo(leio genérico pa.ra que se ajuste melhor a face presente nas

imagens. Os vértices do modelo a.justa(lo sobrepostos ;ls imagens de entoa.(la sã.o a.piesenta(los

na teiceiia linha (la figura.

Usando a posição e orientação das cã.meras e o modelo ajustado extraímos as t.extuias

referentes a cada uma das imagens usando a projeção esférica, como descrito na seção i..3. As

imagens correspondentes a.pós o processamento baseado na cor de pele e a notnla.lizaçã.o da

luminância são apresentadas na quanta linha da figura.

Combinando as imagens parciais gelamos uma texttua que cobre todas as partes do gosto

que estejam visíveis nm imagens de entrada. Partes do gosto que não esta.o visíveis (!eixam

t)fracos na textura combinada, tais buracos são pieenclliclos usando as cores dos pixels vizi-

nhos. A quinta linha da figura mostra a combinação das texturas parciais e o resultado do

processamento para fechar buracos.

Temos então um nloclelo geométrico de face ajustado às ima.Bens cle entiacla e também um

mapa de textura construído a partir de tais imagens. Podemos apoia iencleiizar o modelo de

face de qualquer ponto de vista e usar o sistema de simulação de músculos para gerar diferentes

expressões faciais como podemos vei na última linha da figura.

Este primeiro exemplo i)post.ia insultados muito bons, notamos (lue o nloclelo se ajustou

!Muito t)em aos detalhes como contorno dos olhos, t)oca e nariz. Além disso o gosto pre-

sente nas imagens cle enteada possui uma falida alongada: característica que foi reproduzida

corietamente pelo modelo resultallte.
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5.2 Outros Exemplos

As figuras 3.:3, 5.+. .3...i, .3.{1, .3.7 e .3.8 inostiam exemplos de reconstrução usando coleções (le

12, 10, 5. 5. 3: e 2 imagens de entra(ta respectivamente

A primeira coluna (ta tt\bela mostra algumas imagens de enfiada, a coluna do meio mostra

imagens (lo ino(leio obtido sem expressões faciais e a última coluna mostra imagens do modelo

com diferentes expressões faciais geradas sinteticamente.

Em todos os exemplos, que contempla pessoas de ambos os sexos e diferentes etnias,

podemos perceber que o modelo se ajusta muito bem às características internas da face colho

os olhos a boca e o nariz. Isso já era espetado uma vez que utilizamos um conjlmto de pontos

cle controle concentrado nessas i-egiões.

Nas figuras 3.3, .').fi e 5.T vemos que o modelo gerado mostra-se mais alongado clo que

as respectivas faces originais. O que acontece é que não utilizamos pontos de controle no

contorno do gosto, pois notamos que tais pontos eram difíceis de serena localizados mesmo

manualmente.

Sendo assim, os modelos gerados possuem um contorno muito padecido com o contorno do

modelo genérico que é mais alongado e conseqiientemente se ajusta melhor aos exemplos 3.2,

3.3, 5.4 e .1.8.

Outro fatos que devemos levar em consideração é com relação às expressões faciais. O

processo de reconstrução foi realizado apenas com a expressão neutra e utilizamos o sistema

de simulação de músculos para animar as faces reconstruídas. Como o sistema de simulação é

o mesmo para todas os modelos gerados é possível perceber que as expressões obtidas com os

diversos modelos são praticamente iguais.

Urna possível solução para esse problema seria aplicam o processo de reconstrução para

cada expressão l)ásica e realizar a animação através da interpolação dos n)odelos obtidos: com

a clesvcantagcm de totnai o processo muito mais ttat)alhoso
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C'oiil Exl)lessãoEnt Fada Sem Expressão

@

©

ã
W

Figura 5.3: Exemplo 2
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Enteada

77

Sem Expressão Ceou) Expiessao

ã

@

3

Figura 5.4: Exemplo 3
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Seta Ex})cessão l ('om Expressão '1
E1lt roda

Figura 5.5: Exemplo 4
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Entrada

79

+

Sem Expressão l Com Expressão

a

Figura 5.6: Exemplo 5
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C'onl ExpressãoEi} t Fada Sem Expressão

á

l

Figura 5.7: Exemplo 6
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Entra.(!a Sem Expressão Com Expressão

Figura 5.8: Exemplo 7
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Capítulo 6

Conclusão

Durante este piojeto estudamos diversas técnicas utilizadas para modelagem e animação de

faces. Dentre tais técnicas estudamos de forma mais aprofundada as técnicas de modelagem

usando reconstrução a partir de múltiplas imagens e animação através da simulação da ação

de músculos faciais.

Verificando os principais métodos encontrados na bibliografia percebemos que, apesar de

existir muito trabalho nessa área, ainda não está disponível um sistema completamente au-

tomático que seja capaz estimar um modelo realista cle face a partir de uma coleção de imagens.

São vários os fatores que tornam esse um problema bastante complexo: A face possui uma

geometria extremamente complexa, apresentando variações de cor e textura ao longo cle toda

sua extensão. Além disso, as expressões faciais são resultado de uma complexa inteiação entre

os músculos: a pele e o esqueleto e ieploduzir tal interação é uma tarefa por si só bastante
complicada.

Em nosso trabalho propusemos e implementamos um sistemas para reconstrução de faces

que utiliza um conjunto de coiiespondência de pontos pala ajustar um modelo genético de

face à um conjunto cle imagens. De forma resumida o sistema funciona da seguinte maneira:

83
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e Unl con.pulito (le poiit.os (le coiitiole é localiza(lo sol)ie cada unia (las inlt}.Bens (la. face a

sei rec'onstruí(la.. Não existem restrições sobre a posição e odienta.ção relê\.t.iva. cla. câineia

com ielaçao a ft\ce. pnl})ora se.]a iiecessano o uso (le tuna. caineia calibrada.

e Para cada imagem, usando as coneponclências dos pontos 2D marcados na iint\gem e os

\értices 3D de' 1un modelo genérico de face, estimamos a posição e a orientação relativa

da câinera com relação a. face.

© Conhecendo as posições e orientações (tas Gamelas. desenvolvemos uln algorit.mo iterativo

que ajusta o modelo genético minimizando a. distância ent.re a projeção de seus vétices

e os pontos localizados nas ima.Bens. Ein geral, o algoritmo converge iapi(ta.mente.

e Combinamos as ima.gene de entrada em um mapa de textura em coordenadas esféricas

que é projetado sobre o modelo ajustado à face presente nas imagens. Problemas encon-

trados no mapa de texturas devido a. falhas no ajuste do modelo são corrigidos com um

processamento estatístico baseado em coi cle pele.

+ Usando o sistema de simulação de músculos do modelo de face, podemos animar o modelo

obtido geicando diferentes expressões faciais.

De forma resumida !)o(lemos dizer que o sistema que propusemos e impiemelltamos possui

os seguintes pontos positivos:

e Ajusta um modelo genérico cle face à um núineio arbitiá.rio de imagens

e Quanto maior o número de imagens de enteada, melhor a qualidade visual do resultado

e .As imagens de entra(la podem ser obtidas cle qualquer i)onto cle vist.a. não sendo ne-

cessá.iia nenhuma. informação a priori sobre a posição e orientação cla. cánieia.
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8 O sistema é quase automá.rico. sendo que a única interação com o usuário é pa.ra a

localização elos pontos cle controle sobre as iliiagens (le entrada, t.aiefa que em geral

pode ser feita em poucos minutos

e O resultado é um modelo 3D de face realista que pode ser facilmente animado usando o

sistema de simulação muscular.

e O sistema pode ser utilizado pala reconstrução de outras estruturas complexas que não

a face, l)astanclo para tanto trocar o modelo genético e redefinir o conjunto de pontos

de controle.

Analisando os resultados obtidos verificamos que existem alguns pontos que ainda precisam

ser trabalhados pala melhorar a qualidade do modelo resultante:

e A localização dos pontos de controle é a única parte do sistema que pequei o auxílio

do usuário, a localização automática desses pontos toinalia o sistema completamente

automático. Existem no LaTln trabalhos relacionados à localização e rastreamento cle

características faciais sendo desenvolvidos e que deverão sei integrados ao nosso sistema.

+ O modelo resultante não possui olhos, dentes, língua, orelha nem cabelo. A utilização

de um modelo mais completo e o ajuste das estruturas adicionais poderiam aumentar

o realismo. O n)odeio cle face possuía originalmente olhos e cientes mas o ajuste de

tais estruturas não foi levado em conta nesse trabalho, e fica como uma sugestão para

trabalhos futuros.

e Devido ao fato cle utilizamos um conjunto bastante limitado de pontos de controle e

concentrados no interior da face (olhos, boca, nariz), o resultado do ajuste é muito

bom nessas estruturas mas não apresenta a mesma (dualidade no contorno clo rosto. poi

exemplo. Pare\ contornar essa situação utilizamos um coiljtuito estendido de pontos de
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controle. lilás notamos (lue é (lifí(.il localiza.i com precisão os l)oiitos a(liciona.is. Ouvia

possibilidade seria ttt.ilizí\.i out.ias infoimtlção :além de pontos. como o c'oiitonlo do rosé.o

como uni todo. mas essa. técnica não foi iniplenlellt \(la em nosso tias)alho.

e Outro ponto que dificulta a tentativa (le iea.gizar uni ajuste mais fino é o fa.t.o (te o ntodelo

utilizado possuir relativamente poucos vértices, não podendo ser deformado a ponto cle

ctl.ptultu- os detalhes finos de unia determinada fa.ce. A geração cle malhas mais nuas a

partir do nosso nloclelo é relativa.mente simples, e um método ma.is tefillado de ajuste do

modelo às imagens: que leve em conta mais legiões além dos pontos de controle, poderia

ser implementado.

+ Até o momento não realizamos nenhum experimento para. nleclir de folnla quantitativa

o eito de ieconstiução. Uma possi})ilidade seria realizar a reconstrução cle modelos de

faces 'çiituais, e pompa-rar o modelo reconstruído cona o modelo vittua].

Tanto o sistema de reconstrução como a interface pala animação de faces seixo disponibi-

lizados como software de código aberto para a comtmidade pala blue mais avanços possam ser

realizados. As imagens utilizadas também serão (lisponiblizadas para que testes campa-cativos

possan} ser realizados.
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