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 -הקדמה -

הקדמה:
מטרת הפרויקט :אפליקציה להדפסת פרצופים שצולמו בסורק מעבדת  GIPבמדפסת תלת-מימדית
בתהליך אוטומטי.
בתחילת הפרויקט ,תהליך הדפסת תמונה תלת מימדית נעשה ידנית באופן הבא:
)1
)2
)3
)4
)5

חיפוש ידני ובחירת פריים טוב מתוך הקלטה של הפנים הנדרשות.
קביעת  bounding boxלגבולות הפנים בתמונה באופן ידני.
סינון נוסף של קונטור הפנים באופן ידני.
הרצת פילטור ,החלקה ופעולות מורפולוגיות על התמונה בהתאם לפנים עצמם באופן ידני.
כתיבת התמונה לקובץ  stlשישלח להדפסה.

מטרת הפרויקט הינה להפוך את כל התהליך לאוטומטי :לאחר הקלטת פנים ,ניתן לשלוח את
ההקלטה לסקריפט במטלב עם שם קובץ ההקלטה כקלט ,ולקבל בתור פלט קובץ מוכן להדפסה ,או
לחילופין לטעון את הסרט בממשק משתמש על בסיס תוכנת מטלב.
תרשים זרימה של התהליך האוטומטי:

Choosing
Best Frame

Model
ready to
print

Processing
frame
(creating
)model

Converting
to STL
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Recoding a
video

 -בחירת פריים הכי טוב -

בחירת פריים הכי טוב
כדי לקבל מודל של פנים ,עלינו לבחור פריים תלת-מימדי שצולם במצלמת המעבדה .אולם ,לא כל
פריים הוא אופטימלי לבניית מודל תלת מימדי .פריים מתאים יכיל את כל איברי הפנים ,עיניים
פתוחות ,גבות ,אף ופה בצורה טובה וללא הסתרה .בנוסף ,הפריים התלת-מימדי צריך להכיל כמה
שיותר מידע וכמה שפחות חורים.
האתגר :בהינתן הקלטה המכילה עשרות פריימים של פנים (שחלקם חסרים ו/או פגומים) ,נרצה
לבחור באופן אוטומטי את הפריים האופטימלי שממנו נוכל לבנות מודל תלת-מימדי.
הפתרון  :שימוש באלגוריתם לזיהוי פנים של ויולה ג'ונס ככלי עזר מרכזי לדירוג כל פריים.
אלגוריתם  Viola Jonesמכיל עשרות אלפי גלאים שונים המתבססים על סכימה והפרש ולכן מהירים
חישובית ,ומשתמש באלגוריתם הלמידה  adaBoostכדי לבחור בתהליך הלמידה באיזה מהגלאים
הללו להשתמש ובאיזה שלב .באמצעות  Viola Jonesניתן לגלות את כל הפנים כמכלול או לזהות זוג
עיניים ,עין בודדת ,שפתיים ואף.
כדי למצוא פריים אופטימלי להדפסה פיתחנו שיטה לדרג כל פריים בהקלטה ובסופו של דבר לבחור
את הפריים עם הציון המקסימלי.

אלגוריתם בחירת ציון אופטימלי:
עיקרי השיטה מתבססים על שתי הנחות:



כדי שפריים יהיה טוב נדרש שכל איברי הפנים יופיעו בו בצורה טובה.
כדי שפריים תלת-מימדי יהיה טוב ,נדרשת מינימום תזוזה של הפנים המוקלטות.

האלגוריתם מאפשר גמישות להוספת עוד הנחות ולשינוי המשקלים המרכיבים את הציון.
שלב  - 1אתחול פרמטרים עבור אלגוריתם ויולה ג'ונס:
כיול פרמטרי קלט לאתחול אלגוריתם ויולה ג'ונס ,כך שהרצתו על פריים מהמצלמה תחזיר מספר רב
ביותר של איברי פנים שונים מצד אחד ,ומספר מינימלי של כל איבר מצד שני (כלומר ,למזער גילויים
שגויים).
ממשק אלגוריתם  VJבמטלב מאפשר לאתחל גלאים לאיברים הבאים :פנים פרונטליים ,פלג גוף עליון,
זוג עיניים ,עין בודדת ,פרופיל ,פה ואף .בנוסף ניתן לאתחל כל גלאי עם פרמטרים שונים:
 :MinSizeגודל מינימלי [ ] height widthשל האובייקט בפיקסלים .לדוגמא ,עבור זוג עיניים ,נרצה שה-
 widthיהיה ארוך בהרבה מה .height -עבור גלאי של כל הפנים ,נרצה שהגודל המינימלי יהיה גדול
יחסית ,כי הפנים ממלאות את רוב הפריים.
 :MaxSizeגודל מקסימלי [ ]height widthשל האובייקט בפיקסלים .לדוגמא ,עבור גלאי של פנים,
נרצה שגודל זה יהיה שווה לגודל התמונה.
שינוי פרמטרי  Min/Max Sizeישפיעו גם על זמן הריצה ,אך גם ישפיעו על סינון תוצאות לא רצויות.
לדוגמה ,בהנחה שכל הקלטה של פנים תבוצע ממרחק מסוים ,ניתן להעריך את הגודל המינימלי
והמקסימלי שהשפתיים יכילו מתוך כל פריים.
ערך מינימלי קטן מדי ,או מקסימלי גדול מדי עלול לגרור גילויי  .false positiveערך מקסימלי גדול
מדי ,או מקסימלי קטן מדי ,עלולים לגרום לגילוי .false negative
 :MergeThresholdסף המהווה קריטריון לגילוי סופי של איבר שיש לו זיהוי מרובה באותו אזור
בתמונה .העלאת הסף יכולה לעזור להפחית  false positivesמצד אחד ,אך גם ליצור false negatives
מצד שני.
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 בחירת פריים הכי טוב -תהליך הכיול :עבור כל גלאי ,ערכי פרמטרים שונים לאתחולו נבחנו על הקלטות פנים שונות .תהליך
הכיול בוצע ידנית ,באמצעות ניתוח תוצאות הגילויים של  Viola Jonesעבור כל ערך פרמטר שנבדק.
שינוי כל פרמטר התבצע בנפרד .לדוגמה ,כאשר ביצענו שינוי בפרמטר  minSizeאזי דאגנו לבודד את
השינוי ולהשאיר את שאר הפרמטרים ( maxSizeו )mergeThreshold -קבועים
בדוגמה הבאה מוצגות תוצאות עבור כיול פרמטר  minSizeו mergeThreshold -עבור גלאי
השפתיים/פה.
detector.MinSize
][40 100

Merge
threshold
# of detects
אלכס
אבי רוזן
רון
שמיל
טיגרן
יאנה
ירון

0
0.55
1.00
0.79
0.62
0.88
0.94
1.00

detector.MinSize
][15 40
Merge
threshold
# of detects
אלכס
אבי רוזן
רון
שמיל
טיגרן
יאנה
ירון

120
1
0.45
0.00
0.21
0.38
0.12
0.06
0.00

0
0.20
0.24
0.13
0.00
0.24
0.58
0.40

<=2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
1
0.76
0.63
0.85
0.00
0.63
0.30
0.58

100
1
0.72
0.00
0.40
0.47
0.20
0.12
0.00

0
0.28
1.00
0.60
0.00
0.80
0.86
1.00

<=2
0.04
0.13
0.01
1.00
0.01
0.12
0.02

0
0.11
0.08
0.08
0.00
0.26
0.31
0.27

<=2
0.00
0.00
0.00
0.53
0.00
0.02
0.00

80
1
0.72
0.74
0.88
0.00
0.65
0.47
0.66

0
0.25
0.97
0.38
0.00
0.75
0.69
1.00

80
1
0.75
0.03
0.62
0.00
0.25
0.22
0.00

70
<=2
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.08
0.00

0
0.25
0.76
0.32
0.00
0.60
0.49
1.00

<=2
0.17
0.18
0.04
1.00
0.09
0.21
0.07

עבור כל ערך סף ,נבדקה התפלגות הגילוי של הפה לאורך כל ההקלטה .למשל ,עבור הקלטה של
אלכס ,עם ] minSize = [15 40ועם סף של  ,100התקבל שב 20% -מהפריימים מספר הגילויים של
הפה היה  ,0ב 76% -מהפריימים ,מספר הגילויים היה ( 1כלומר נמצא פה יחיד בפריים) ,וב4% -
נמצאו לפחות  2פיות.
מהטבלאות הנ"ל ניתן לראות בבירור את ה tradeoff -בין העלאת  thresholdוהעלאת הגודל
המינימלי שממזערות את ה  False positivesאבל מגדילות מאידך את ה.False negatives -
בסופו של דבר ,נקבע הערך ] minSize = [15 40וערך סף .75
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1
0.75
0.24
0.68
0.00
0.40
0.40
0.00

<=2
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.12
0.00

 בחירת פריים הכי טוב -דוגמאות הרצת ויולה ג'ונס עם הכיול שנבחר:
תמונת פרופיל (לא נמצאו גילויים)
Detected face frame: 216

גילוי כפול של הפה ,אין גילוי של עין
שמאל ועין ימין
Detected face frame: 78

תמונה עם ( False Positivesגילוי כפול
של הפה ,גילוי כפול של עין שמאל).
Detected face frame: 84

אין גילוי של זוג עיניים
Detected face frame: 47

תמונת פרופיל הגוררת מעט גילויים
Detected face frame: 174

גילוי טוב של כל האיברים פעם אחת
Detected face frame: 111

שלב  – 2מתן ציון:
הפריים הטוב ביותר הוא זה שיקבל ציון גבוה ביותר .בהינתן פריים מההקלטה ,תהליך קביעת הציון
עבורו כולל  2מדדים .מדד ראשון הינו טיב הפנים בפריים (נקבל ציון גבוה יותר ככל שהתגלו יותר
איברים בפנים ,כגון אף ,פה ,עיניים) .מדד שני הינו סטטיות הפנים בין פריימים עוקבים (ככל שהפנים
יותר יציבות וללא תנועה ,הציון גבוה יותר).
הציון הסופי לפריים מתקבל על ידי משקול  2המדדים באופן הבא:
].𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝛼 ∙ (𝑓𝑎𝑐𝑒𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒) + (1 − 𝛼) ∙ (𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒) ∈ [0,1
לאחר כיול של הפרמטר 𝛼 ,הוא נבחר להיות .𝛼 = 0.5
 .1מדד גילוי איברי פנים:
לאחר קבלת תוצאות הרצת ויולה ג'ונס ,נדרג את הפריים לפי איכות הגילויים של Viola
 .Jonesכל גילוי מבין  6הגלאים (זוג עיניים ,עין שמאל ,עין ימין ,אף ,פה ,כל הפנים) יכול
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 בחירת פריים הכי טוב -לקבל ציון מבין  5תתי-ציונים אפשריים.𝑔1 = 1, 𝑔2 = 2, 𝑔3 = 0.75, 𝑔4 = 0.5, 𝑔5 = 0 :
הציון הכולל עבור הפריים מורכב מסכימה של ששת תתי הציונים שכל גלאי קיבל .חלוקת
הציונים מתבצעת באופן שונה עבור כל גלאי בהתאם לקושי של  VJלגלות איבר בפנים.
למשל ,זיהוי של כל הפנים הוא קל יותר לאלגוריתם וקורה בתדירות גבוהה ולכן גילוי כזה
יוסיף ציון גבוה .𝑔2 = 2 ,מאידך VJ ,התקשה לזהות שפתיים גם במקרים בהם הפריים היה
יחסית טוב ומלא .לכן עבור זיהוי שפתיים יתקבל ערך נמוך ( )𝑔4 = 0.5כי גם בתוצאת False
 Negativeעבור שפתיים ,יש סיכוי גבוה שכל הפריים יהיה טוב (אם שאר הגלאים נתנו
תוצאות טובות) .כלומר ,הקו המנחה הינו מתן ציון גבוה יותר לגילויים שהם הכרחיים לפריים
טוב (למשל פריים שלא התגלה בו פנים על ידי  VJהוא בסבירות גבוהה מאוד פריים לא
טוב) ומתן ציון גבוה יותר לגילויים שהם הגיוניים (למשל ,שהעיניים נמצאות בחצי העליון של
הפנים והתמונה).
להלן שלבי חישוב הציון באופן מפורט (מתבצע בפונקציה  filterBoxesהמקבלת את כל
הגילויים של  VJואת אורך ורוחב התמונה):
 .aגלאי פנים :תנאי הכרחי לקבל ציון גדול מ :0 -זיהוי שבפריים יש פנים .במידה וכן,
יתווסף  𝑔2 = 2לציון הכולל ,אחרת הציון הכולל שיוחזר הוא  0ונצא מהפונקציה
 .bזוג עיניים :מצאנו כי פריימים בהם יש גילוי של יותר מזוג עיניים אחד ,נוטים להיות
פחות טובים .לכן עבור גילוי של זוג עיניים אחד יתווסף  𝑔1 = 1לציון ,אך אם יש
יותר מגילוי אחד ,אם אחד מהגילויים נמצא בחצי העליון של התמונה יתווסף
.𝑔4 =0.5
 .cעין בודדת :אם זוהתה עין בודדת במיקום הגיוני (עין שמאלית ברביע השמאלי
העליון של התמונה ,עין ימנית ברביע הימני העליון של התמונה) יתווסף לציון
 𝑔1 = 1פר עין.
 .dאף :אם נמצא אף יחיד וגם במיקום הגיוני בערך בשליש האמצעי בתמונה (מבחינת
גובה) ,יתווסף  .𝑔1 = 1אחרת ,אם נמצא יותר מאף אחד ,אך אחד מהם במיקום
הגיוני ,יתווסף 𝑔3 = 0.75
 .eפה :אם נמצא פה במיקום הגיוני בערך בחצי בתחתון של התמונה ,יתווסף
𝑔5 = 0.5
במדד זה ,הציון המקסימלי הלא מנורמל שיכול להתקבל עבור פריים נתון הינו:
𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑔2𝑓𝑎𝑐𝑒𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡 + 𝑔2 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑂𝑓𝐸𝑦𝑒𝑠𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡 + 2 ∙ 𝑔1𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝐸𝑦𝑒𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡 + 𝑔1𝑜𝑛𝑒𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡 +
.𝑔4𝑀𝑜𝑢𝑡ℎ𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡 = 7.5
הציון הסופי עבוד מדד זה מנורמל:

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑔
7.5

= 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑔.

 .2מדד תנועה:
מדד זה מתרגם את התנועה של הפנים בזמן לציון המכמת את סטטיות הפנים .ככל שהציון
יהיה יותר גבוה בפריים  ,tסיכוי גבוה שהפנים בפריים היו סטטיות בזמן הצילום ושהפריים
יהיה מלא וטוב יותר להדפסה (עם פחות מריחות וחורים).
פירוט חישוב הציון באופן מפורט (בפונקציה :)filterMovement_newImproved
יהי 𝑡𝐼 הפריים שצולם בזמן  .tאזי ,גילויים של זוג עיניים ,עין בודדת ,אף ופה עבור 𝑡𝐼 יושוו
לגילויים מהפריימים  𝐼𝑡−1 , 𝐼𝑡+1על ידי:
א .חישוב פונקציית מרחק עבור כל איבר שצוין לעיל .פונקציית המרחק הינה ממוצע של
מרחק אוקלידי בין הפריים הקודם לפריים הבא.
יהי
= 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3 , 𝑑4 |𝑑1 = 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑂𝑓𝐸𝑦𝑒𝑠𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑑2 = 𝑚𝑜𝑢𝑡ℎ𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑑3
}𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝐷𝑒𝑦𝐸𝑡𝑓𝑒𝑙 = .𝑛𝑜𝑠𝑒𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑑4
ויהי ) 𝑡 𝑖𝑦  (𝑥𝑖 𝑡 ,נקודה המציינת את הנקודה השמאלית העליונה של bounding box
שהתגלה מויולה ג'ונס בפריים  tעבור הגלאי ה( i -לכל :)1 ≤ 𝑖 ≤ 4
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 בחירת פריים הכי טוב -2

2

2

2

2

2

𝑖𝑥√(𝑥𝑖 −
√
𝑡
) 𝑡−1 ) +(𝑦𝑖 𝑡 −𝑦𝑖 𝑡−1 ) + (𝑥𝑖 𝑡 −𝑥𝑖 𝑡+1 ) +(𝑦𝑖 𝑡 −𝑦𝑖 𝑡+1

=

𝑖𝑑 .נבחין

2
כי המרחק 𝑖𝑑 מציין את המרחק הממוצע בפיקסלים של ) 𝑡𝑦  (𝑥𝑡 ,מהפריימים הסמוכים.
ב .לאחר חישוב 𝐷 ,מתבצע חישוב למתן ציון סופי  ,gבהתאם למספר ספי מרחק:
 .aאם יש זיהוי של זוג עיניים :עבור  𝑑1 = 0יתווסף  1לציון .עבור 0 < 𝑑1 ≤ 1
יתווסף  .0.9עבור  1 < 𝑑1 ≤ 2יתווסף  ,0.75אם  2 < 𝑑1 ≤ 4יתווסף .0.25
אחרת יתווסף .0
 .bעבור זיהוי של פה :עבור  𝑑2 = 0יתווסף  .1עבור  0 < 𝑑2 ≤ 1יתווסף .0.9
עבור  1 < 𝑑2 ≤ 1.42יתווסף  .0.75אם  1.42 < 𝑑2 ≤ 2.84יתווסף .0.25
אחרת יתווסף .0
 .cעבור זיהוי של אף :עבור  𝑑3 = 0יתווסף  .1עבור  0 < 𝑑3 ≤ 1יתווסף .0.9
עבור  1 < 𝑑3 ≤ 2יתווסף  .0.8עבור  2 < 𝑑3 ≤ 3.2יתווסף  .0.6עבור
 3.2 < 𝑑3 < 6.4יתווסף  .0.1אחרת .0
 .dעבור זיהוי של עין אחת :עבור  𝑑4 = 0יתווסף  .1עבור  0 < 𝑑4 ≤ 1יתווסף
 .0.9עבור  1 < 𝑑4 ≤ 2יתווסף  .0.8אם  2 < 𝑑4 ≤ 2.5יתווסף  .0.6אחרת
יתווסף .0

הציון הכולל  gמקיים 𝑔 ∈ [0,4] :וגם הוא מנורמל:

𝑔
4

= 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑔.

הספים נקבעו לאחר בדיקות וכיולים שערכנו בפועל והם מייצגים את התנועה המקסימלית
(בפיקסלים) שאנו נרצה לקבל בין פריימים סמוכים .התוצאות שלנו יצאו הגיוניות גם פיזיקלית :עבור
תנועה של הפנים במהירות זוויתית קבועה ,איבר שקרוב יותר למצלמה (למשל האף) ,יזוז יותר
בתמונה מאשר איבר רחוק יותר (למשל הפה) ובהתאם יצא שעבור האף נדרשנו לתת סף מרחק
גבוה יותר.
דוגמאות דירוג פריימים (לאחר שקלול  2השיטות):

0.9
1

0.7
1

0

0

בעיות עבור כל מודול בחירת הפריים הכי טוב:
 .1זמן הריצה של האלגוריתם ארוך כי עבור כל פריים אנו מריצים  6גלאים שונים של ויולה
ג'ונס.
 .2לעיתים האלגוריתם ידרג ציון גבוה לפריים שבו הפנים בפוזיציה כלפי מעלה .השאיפה היא
שהפריים הנבחר יכיל פנים שיהיו מיושרות אל מול המצלמה.
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 -עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדי

עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדי
לאחר בחירת פריים אופטימלי נצטרך לבנות באמצעותו מודל תלת-מימדי .בניית המודל מתחלקת ל
 3חלקים :קביעת גבולות תיבה החוסמת את מודל הפנים המודפסות ( ,)Bounding Boxעיבוד הפריים
לקבלת תמונה חלקה ומלאה יותר והרצת סקריפט לתיקון גבות חסרות.

קביעת  Bounding Boxאוטומטי
כדי לבנות מודל טוב שיצלח הדפסה תלת-מימדית ,נדרש מודל מלא ורציף .לכן לא נרצה להדפיס
מידע מהפריים שאינו רלוונטי כמו רעשים או שיער מיותר .נצטרך לבחור גבולות Bounding Box
לתמונה.
דוגמא  Bounding box :1הבא חותך את האף מצד אחד ,ומשאיר את האוזניים ,צוואר והאזור
האחורי של הראש מהצד השני ,ולכן אינו טוב:

דוגמא  Bounding Box :2הבא מכיל את כל המידע שנרצה להדפיס ,וחותך את כל המידע המיותר:
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 עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדיהמטרה היא לבחור את גבולות המודל.MinX, MinY, MinZ, MaxX, MaxY, MaxZ :
כדי לעשות זאת מוגדרת פונקציית מחיר עבור פרמטרים אלו .בהינתן ערכי MinX/Y/Z, MaxX/Y/Z
הפונקציה מדרגת אותם באמצעות  4מדדים על מטריצה  Zשל התמונה .במקרה זה לקבל את ערכי
הפרמטרים שימזערו את פונקציית המחיר.
עבור מטריצת  Zומסיכה  Mהמכילה  1במקומות בהם יש ערך חוקי ל:Z -

;))M = ones(size(Z
;M(isnan(Z)) = 0
מחושבים המדדים הבאים:
 .1מספר הפיקסלים התקפים במסכה  .Mככל שמספר הפיקסלים גבוה יותר ,הציון יורד:
𝑠𝑙𝑒𝑥𝑖𝑃𝑑𝑖𝑙𝑎𝑉
𝑡𝑀𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ∙𝑀ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ

 .𝑔1 = 1 −נרצה שמספר הפיקסלים יהיה גבוה .מספר פיקסלים נמוך

מדי יכול לציין לדוגמה שעצרנו ב maxZ -המכיל רק את האף.
 .2עד כמה קונטור המסכה בעל אופי של עקום ריבועי .פרמטר זה נובע מההנחה שקונטור
הפנים הוא בעל מבנה אליפטי יחסית ומיוצג בקירוב על ידי פונקציה ריבועית.
ככל שנקבל קונטור שאינו בעל אופי ריבועי ,אנו כנראה נתפוס את האף ,אוזניים או אזור
אחר שאינו האופטימלי.
נסמן מדד זה ב.𝑔2 -
 .3אורך עקום הקונטור בדו-מימד .האורך נמדד ביחס למספר הפיקסלים במסכה .עבור שטח
מסכה  Sנתון ,נרצה שעקום הקונטור יהיה קצר ביותר על שטח זה .קונטור ארוך עלול להעיד
על ספייקים וקטעי אי חלקות.
נסמן מדד זה ב.𝑔3 -
 .4אורך עקום הקונטור בתלת-מימד .האורך נמדד ביחס למספר הפיקסלים במסכה .עבור
שטח מסיכה  Sנתון ,נרצה שעקום הקונטור יהיה קצר ביותר על שטח זה .קונטור ארוך עלול
להעיד על ספייקים וקטעי אי חלקות.
נסמן מדד זה ב.𝑔4 -
יחס המשקלים בין  4המדדים הינו.[𝑤𝑔1 = 0.3, 𝑤𝑔2 = 0.7, 𝑤𝑔3 = 0.2, 𝑤𝑔4 = 0.2] :
בממשק הקוד ישנן  2שיטות לקביעת ערכי ה:Min/Max -




שיטה איטרטיבית :בשיטה זו נחפש את ערך ה maxZ -האופטימלי .נחלק את ציר  Zל k
פרוסות .משנים את  maxZבאופן איטרטיבי ( kפעמים) .לכל 𝑘 ≤ 𝑖 ≤  1מתקיים:
𝑘.𝑚𝑎𝑥𝑍 = 𝑚𝑖𝑛𝑍 + (𝑚𝑎𝑥𝑍 − 𝑚𝑖𝑛𝑍)/
לכל 𝑖𝑍𝑥𝑎𝑚 ,נחשב את פונקציית המחיר.
נחזיר את 𝑖𝑍𝑥𝑎𝑚 המינימלי.
שאר הפרמטרים קבועים ומאותחלים לגודל ומיקום של תיבה אידיאלית עבור מודל פנים
הנמצא במרכז התמונה.
שיטת אופטימיזציה ( :)constrained optimizationשיטה זו מריצה אופטימיזציה על 6
פרמטרים .נאתחל את כל הפרמטרים לפי מרכז הכובד של מטריצות  X,Y,Zשל הפריים
האופטימלי .לאחר מכן ,יש קריאה לפונקציית אופטימיזציה )(constrained optimization
שתנסה למצוא את ערכי ה Min/maxX/Y/Z -האופטימליים.

בעיות:
השיטה אמנם עובדת יפה ,אך ייתכן שה BB -המתקבל קטן מדי ומוביל לפנים חתוכות:
דוגמה :1
קביעת  BBאוטומטי  BB VSידני (התוצאות מוצגות מקובץ  STLמוכן להדפסה) ,כאשר האוטומטי
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 עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדיחותך מעט את הפנים:

בתמונה הימנית :בחירת  BBאוטומטי

בתמונה השמאלית :בחירת  BBידנית על ידי
המשתמש

דוגמה :2
תוצאות טובות של קביעת  BBאוטומטי (קובץ  STLמוכן להדפסה):

11

 -עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדי

עיבוד תמונה תלת-מימדית לקבלת המודל התלת-מימדי
בשלב זה כבר נבחר הפריים הכי טוב ובנוסף נקבעו גבולות התמונה התלת מימדית על ידי ערכי
 .Min/Max/X/Y/Zנרצה לנקות רעשים ,להחליק את התמונה ,למלא חורים ולבצע פעולות
מורפולוגיות כדי לקבל מודל טוב להדפסה.
תהליך החלקה וניקוי רעשים (ממומש בפונקציה :)filter3d
.1

.2
.3
.4
.5

על התמונה התלת מימדית מתבצעת החלקה באמצעות אחד ממגוון הפילטרים הבאים:
 חציון :הרצת חציון על סביבה בגודל שנקבע בפרמטרי האתחול (גודל ברירת-המחדל
הוא []5,5
 מיצוע  :הרצת מיצוע על סביבה בגודל שנקבע בפרמטרי האתחול (גודל ברירת המחדל
הוא []5,5
 בלטרמי :הרצת פילטר בלטרמי.
 :raw השארת התמונה ללא פילטור ראשוני.
ניקוי גבולות התמונה :כל פיקסל שנמצא מחוץ לגבולות ה bounding box -מנוקה מהתמונה.
בנוסף ,מנוקים גם שולי התמונה לפי ערך המוגדר בקלט פרמטרי האתחול.
חישוב חציון לכל פיקסל בתמונה והסרת פיקסלים שרחוקים מערך החציון של השכנים
שלהם.
הסרת פיקסלים שיש להם פחות מ k -פיקסלים שכנים .ערך ברירת המחדל.k=4 :
מציאת רכיבי קשירות בתמונה והסרת רכיבי קשירות קטנים .השארת רכיב קשירות אחד
שממנו נמשיך לבנות את המודל.

השלמת חורים:
 .1ביצוע  dilateעם מטריצת אחדים בגודל .3x3
 .2השלמת חורים על ידי אינטרפולציה בין פיקסלים חסרים ברכיב הקשירות (נבחרה
אינטרפולציה ריבועית )'.)('cubic
שיפור באמצעות :Erosion
ביצוע  erosionעם מטריצת אחדים בגודל  3x3שעוזר להחליק מעט את המודל שהתקבל.
בעיות:
אחרי תהליך שיפור התמונה הנ"ל ,לעיתים קונטור הפנים שמתקבל אינו חלק מספיק ומכיל "שאריות"
מיותרות מהתמונה המקורית.

גילוי ותיקון גבות חסרות
בעיה נפוצה באלגוריתם בניית המודל הינה התמודדות עם גבות כהות .תמונה של פנים בעלי גוון
גבות כהה מתקבלת עם פחות מידע ויותר פיקסלים כהים .עקב כך ,לאחר עיבוד התמונה ,עלולים
להיווצר חורים באזור הגבות (עבור גבות כהות).
שילבנו פתרון המאפשר לגלות האם ישנן גבות חסרות ,ולאחר מכן מנסה לבצע תיקון באופן
איטרטיבי.
תהליך גילוי גבות חסרות וניסיון תיקונם:
לאחר הרצת אלגוריתם עיבוד התמונה (אך לפני שלב ה ,)Erosion -נבצע את האלגוריתם הבא:
 .1הרצת גלאי זוג עיניים על הפריים האופטימלי (הדו-מימדי) לקבלת מיקום העיניים.
 .2הפעלת טרנספורמציית הזזה וניפוח של המלבן המגדיר את מיקום העיניים לקבלת מלבן המגדיר
את מיקום הגבות .עבור ) (x,yהמציינים את הנקודה השמאלית עליונה של מלבן זוג העיניים ,ההזזה
הינה .(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) = (𝑥 − 10, 𝑦 − 5) :בנוסף ,עבור ) (w,hהמציינים רוחב ואורך של המלבן ,הניפוח
הוא.(𝑤 ′ , ℎ′ ) = (𝑤 + 20, ℎ + 10) :
 .3בדיקת אחוז הפיקסלים החסרים באיזור הגבות ( :)missingDataGradeאם
( 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔𝐷𝑎𝑡𝑎𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 > 0.08כלומר גדול מ  )8%נבצע עיבוד תמונה עדין יותר עד שנקבל גבות
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 עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדימספיק מלאות ,או עד שנגיע לסף בו עיבוד התמונה יהיה עדין מדי ולא נוכל להמשיך.
עיבוד התמונה העדין כולל הרצה מחדש של שלב  4בתהליך ההחלקה )נרכך את פרמטר מספר
השכנים המינימלי .)k=2 ,בנוסף ,באופן איטרטיבי נרכך את שלב  3בתהליך ההחלקה של התמונה
(נעלה את ערך הסף עבור מרחק נקודה מהחציון של הסביבה שלה):
 .1כל עוד סף מרחק מחציון נמוך מ ,max_fp_TH = 0.08 -יהי  fp.THהסף הנוכחי:.
 .aנבצע את תהליך ההחלקה וניקוי הרעשים
 .bנבצע השלמת חורים
 .cנחשב את missingDataGrade
 .dאם :𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔𝐷𝑎𝑡𝑎𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒 > 0.08
𝑓𝑝. 𝑇𝐻 = 𝑓𝑝. 𝑇𝐻 + 0.005 .i
 .iiנמשיך לאיטרציה הבאה.
 .2נבחר את ערך ה –  fp.THהמינימלי שהביא ל.missingDataGrade < 0.08 -
 .4נבצע את תהליך עיבוד התמונה עם הפרמטרים המעודנים יותר ,לקבלת גבות מלאות יותר.
בעיות:
 תנאי הכרחי לגילוי גבות חסרות הוא שגילוי זוג העיניים של  Viola Jonesיצליח .במידה ולא הצליח,לא יהיה ניסיון תיקון ,גם במקרה שבו יש גבות חסרות.
 עידון פרמטרי החלקת התמונה לא תמיד יפתור את הבעיה .ייתכן מצב שבו חלק מהגבות עדיין יהיוחסרות והתיקון יעבוד באופן חלקי.
 ריכוך פרמטרי ההחלקה גורר מודל פחות טוב ,לעיתים עם הרבה יותר עיוותים ( tradeoffביןהשלמת הגבות לבין איכות המודל).
דוגמאות הרצת התיקון:
דוגמה  :1בדוגמה זו ,תהליך הגילוי לא מזהה (בצדק) שיש גבות חסרות .להלן תמונת קלט בדו מימד
המראה את איתור מיקום הגבות ,ומצורפת לה תמונת מסכה לאחר פילטור (המסכה מכילה 1
בפיקסלים בהם יש מידע ו 0 -אחרת) .המסכה לבנה לגמרי ,אין פיקסל אחד בתחום הגבות שאין בו
מידע.

דוגמה  :2בדוגמה זו ,לאחר פילטור ,במסכה הנתונה ,יש  28%פיקסלים חסרים באזור הגבות
(בתמונה האמצעית) .לאחר השיפור יש  5.7%פיקסלים חסרים בלבד (שיפור של .)22%

13

 -עיבוד תמונה לקבלת מודל תלת-מימדי

דוגמה :3
מודל פנים סופי ללא תיקון:

מודל פנים סופי אחרי תיקון:
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 -יצירת קובץ להדפסה -

יצירת קובץ להדפסה
מדפסות תלת-מימדיות מתממשקות עם קבצים בפורמטים מסוימים ,שאותם ניתן לשלוח להדפסה.
בפרויקט זה משתמשים בפורמט  .STLבממשק ה GUI -יש הכנה להרחבת האפליקציה לבחירת
פורמט מסוג אחר.

פורמט STL
קובץ מסוג ' '.STLמתאר את גיאומטריית המשטח של אובייקטים במרחב תלת-מימדי .הוא בנוי על ידי
אוסף של משולשים ונורמלים .המשולשים מיוצגים על ידי  3קודקודי המשולש ,ובהתאם לכל 3
קודקודים יש נורמל .הנורמל צריך להיות בכיוון התואם את חוק כלל יד ימין.
לאחר בניית המודל הסופי להדפסה בשלב עיבוד ופילטור התמונה המקורית ,מתקבלת תמונה תלת-
מימדית שהיא אוסף של נקודות צפופות במרחב  +קונטור של הפנים בתמונה .מתמונה זו נבנה קובץ
בפורמט  STLשאותו ניתן לשלוח להדפסה על ידי חלוקת אוסף הנקודות למשולשים עם נורמל בכיוון
המתאים.
ניתן לבחור  3סוגי הדפסות:




 - Complete Modelמודל תלת מימדי מלא ,עם עובי ,ועם משטח אחיד מאחורה:
 – Mask Onlyמסכת מודל תלת מימדי בלבד (ללא עובי):
– Thin Layerמסכת מודל תלת מימדי בעלת עובי דק:
Complete Model

Thin Layer
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 -נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -

שיפורים והצעות לעתיד
שיפור זמן ריצה:
כיום ,לכל התהליך מרגע טעינת וידאו של פנים ועד לקבלת מודל מוכן להדפסה לוקח זמן ריצה של כ
–  2דקות (ומשתנה בעיקר כפונקציה של אורך הסרט ובחומרת המחשב שעליו רצה האפליקציה).
עיקר צווארי הבקבוק הגורמים לזמן ריצה ארוך ורעיונות לפתרונות:
 .1במודול בחירת פריים הכי טוב :צוואר הבקבוק הינו זמן הריצה של אלגוריתם .Viola Jones
אנחנו מריצים  6גלאים שונים (פנים ,אף ,זוג עיניים ,עין שמאלית ,עין ימנית ,פה) המכבידים
על זמן הריצה של כל פריים .שיפור שניתן לעשות :לשפר את הכיול של ערכי האתחול של
 .Viola Jonesככל שההפרשים בין ערכי  minSizeל maxSize -עבור גלאי מסוים גדולים יותר,
ה step -של הגלאי נמשך יותר זמן (כי Viola Jonesיריץ את הגלאי על מספר רב יותר של
מאפיינים) .את השיפור יש לעשות תוך כדי שמירה על פרמטרי האתחול הקיימים כיום,
המכויילים בהתאם לגודל תמונה ברזולוציה של מצלמת ה ,GIP -ותחת ההנחה שהפנים
המצולמות נמצאות במרחק קבוע יחסית למצלמה ,וממלאות את רוב הפריים.
שיפור נוסף :לבדוק האם אפשר לוותר על חלק מהגלאים ועדיין לקבל תוצאות טובות.
 .2במודול עיבוד תמונת הפריים הנבחר :צוואר הבקבוק הינו בחירת הbounding box -
(בקיצור )bb ,באופן אוטומטי .זמן הריצה של בחירת ה bb -נגזר מגבולות הmin/max/XYZ -
הנתונות בקלט .אם נצליח לשפר את אתחול גבולות המינימום והמקסימום של ה bb -באופן
מהיר (שיפור הגבולות הינו הקטנת ההפרש  ,)d = maxZ/Y/Z − minZ/Y/Xזמן ריצת
האופטימיזציה יקטן משמעותית.
 .3במודול כתיבת המודל לקובץ  :STLצוואר הבקבוק בחלק זה הינו בניית המשולשים .מציאת
דרך לבנות את המשולשים ולכתוב את התוצר לדיסק בצורה יעילה יותר ,תעזור לחסוך זמן
ריצה בחלק זה.
שיפור המודל:
.1
.2
.3
.4

הרבה מהמודלים שמתקבלים אינם בעלי קונטור חלק .ניתן לשפר על ידי הוספת שלב
להחלקת הקונטור של הפנים.
שיפור המודל על ידי בניית מודל מיטבי ממספר פריימים שונים.
למצוא כלים נוספים לדירוג גבולות  BBנתונות ,או לנסות למשקל מחדש את יחס הציון בין
ארבעת הפרמטרים הקיימים ,כדי שפר את בחירת ה BB -האוטומטית.
שיפור תהליך ההחלקה על ידי קביעת חלק מפרמטרי התהליך באופן דינאמי בהתאם לכל
פריים.
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 -נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -

נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש
האפליקציה ( GUIבמטלב)

כדי להריץ את האפליקציה יש לפתוח מטלב בגרסת  2013ולהריץ את הקובץ .faceModel3D.m
האפליקציה מחולקת לשלושה אזורי תפעול ,בהתאם לשלושת הפעולות הנדרשות:
 :Video Settings .1כל מה שקשור לטעינת הקלטה ובחירת פריים הכי טוב ממנה
 :3D Model Settings .2כל מה שקשור לבניית המודל התלת-מימדי.
 :Output Settings .3כל ההגדרות לשמירת המודל התלת-מימדי לפורמט המוכן להדפסה.
בנוסף:
 2 .4חלונות להצגת תמונות מההקלטה הנוכחית :תמונה רגילה (דו-מימד) ותמונה תלת-
מימדית).
 .5כפתור  Advancedשמאפשר לשנות מספר פרמטרים נוספים.
 .6תפריט תצוגה המאפשר לבצע zoom in, zoom out, rotate :על התמונה התלת-מימדית.

17

 -נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -

הרצה אוטומטית
בהרצה אוטומטית ,שלושת השלבים מבוצעים לבד על ידי האפליקציה .יש ללחוץ על ,Load Video
לבחור קובץ הקלטה ותוך כ 2 -דקות (תלוי באורך ההקלטה) יישמר הפלט של האפליקציה .עבור
קלט בשם  John_Doe.v3rיישמר הפלט John_Doe_##.stl :לתיקיית המקור ## .יציין את מספר
הפריים שנבחר מההקלטה לבניית המודל.
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 -נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -

הרצה חופשית
אם ברצוננו לשלוט על חלק מההחלטות של הסקריפט האוטומטי ,ניתן לסמן את ריבוע ה"Edit -
":Params

לחיצה על  Edit Paramsתאפשר גישה לכפתורים נוספים באפליקציה ולשליטה על מה שהולך
להתבצע:
בחירת פריים

בשלב הראשון מתבצעת בחירת פריים מההקלטה.
לאחר טעינת הקלטה בכפתור ה Load Video -יוצג אורך ההקלטה (מספר הפריימים) בשדה של 'End
' Frameבתור ערך ברירת מחדל.
ניתן לגלול את הבר התחתון ולהסתכל באופן חופשי על ההקלטה שנטענה.

 .1ניתן לשנות את ערך  Start Frameוערך  End Frameכרצוננו ,וכאשר סיימנו נלחץ על כפתור
ה .Auto Detection -הכפתור יפעיל אלגוריתם שיבחר עבורנו את הפריים הכי טוב בטווח
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 נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -הפריימים.[Start Frame, End Frame] :
כשהרצת האלגוריתם תסתיים ,נקבל רשימה של עד  3פריימים מומלצים ,מסודרים לפי
עדיפות .מהרשימה נבחר את הפריים שממנו נמשיך לשלב הבא :בניית המודל התלת מימדי.

 .2אם ברצוננו לבחור עבור האפליקציה פריים מסוים ,ללא הפעלת האלגוריתם ,ניתן להזין ערך
זהה ל Start Frame -ו End Frame -וללחוץ על .Auto Detection
בניית מודל תלת מימדי

בשלב זה נבחרת תיבה תלת מימדית התוחמת את הפנים ( )bounding boxבאופן אוטומטי .לאחר
מכן מופעלים אלגוריתמי עיבוד תמונה (כגון סינון ,החלקה והשלמת חורים) כדי ליצור מודל תלת-
מימדי מהפריים הנבחר.
 .1ניתן ללחוץ על  Build Modelולקבל כעבור כחצי דקה את המודל התלת מימדי .ישנו חיווי
להשלמת התהליך:

 .2אם ברצוננו לבחור לבד את מסגרת הקובייה כרצוננו ,ניתן לסמן את כפתור ה"Manual -
" Bounding Boxולתחם את הפנים כרצוננו:
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 -נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -

לאחר הלחיצה ,נוכל להשתמש בברים כדי לקבוע ערכי מינימום/מקסימום לגבולות הקובייה
בדצימטרים (לפי צירי  x/y/zבמערכת קרטזית.

לאחר מכן יש ללחוץ על  Build Modelלהשלמת התהליך .בשיטה זו ,בניית המודל היא
מיידית (כשנייה).
לאחר שהושלם המודל ,ניתן לראותו על ידי לחיצה על כפתור ה:SHOW 3D -
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 נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -הכנה להדפסה

ניתן לבחור  3סוגי הדפסות:




 - Complete Modelמודל תלת מימדי מלא ,עם עובי ,ועם משטח אחיד מאחורה:
 – Mask Onlyמסכת מודל תלת מימדי בלבד (ללא עובי):
– Thin Layerמסכת מודל תלת מימדי בעלת עובי דק:
Complete Model

Thin Layer

Mask Only

לאחר הבחירה ניתן לשמור את המודל לקובץ הדפסה על ידי לחיצה על …Save As
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 -נספח א' – מדריך להפעלת ממשק המשתמש -

כפתור Advanced
ניתן לשנות מספר פרמטרים נוספים בכפתור זה:
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