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Problema a ser resolvido e sua 
importância

 
 
O que está sendo resolvido?

 
- Hand tracking

- Localizar a posição de mãos, a partir de um vídeo dado como 
entrada ao programa. 

- Apresentar o resultado do reconhecimento, destacando a 
mão com um retângulo vermelho ao seu redor.



Problema a ser resolvido e sua 
importância

 
Restrições do projeto
 
- O projeto não visa extender a funcionalidade de hand 
tracking a vídeos em tempo real.

- O sistema de hand tracking só poderá ser rodado em 
máquinas que possuam as bibliotecas do OpenCV 
instaladas.

- O vídeo passado como entrada deverá ter sido gravado 
com câmera em posição estática. Também, deve ser evitada 
a presença de mais de uma pessoa no vídeo.



Problema a ser resolvido e sua 
importância

 
 
Importância do tema
 
- Há um interesse em reconhecimento de gestos manuais no 
campo de Interfaces Humano-Computador, uma vez que 
eles poderão, futuramente, ser usados para a interação 
entre usuários e máquinas. 

- Este projeto poderia ser aproveitado para outros fins, como 
por exemplo, reconhecimento de linguagem de sinais.



Estágio Atual de Desenvolvimento

● Até o momento, foram implementadas técnicas de visão 
computacional para restrição do domínio de busca nas 
imagens utilizando a biblioteca OpenCV.

 
● Tais técnicas são: 

○ Background projection usando histograma.
○ Background subtraction.

●  Para realizar a localização das mãos, trabalhamos com a 
técnica conhecida como Optical Flow.

○ Como alternativa a OF, há a possibilidade de utilizarmos 
contornos.



Estágio Atual de Desenvolvimento

Background Projection

●  Criação de um histograma da distribuição dos pixels a 
partir de uma ou mais imagens.

● Calcula-se o quão bem os pixels da imagem sendo 
analisada se encaixam com a distribuição do histograma, 
eliminando da imagem as áreas diferentes.



Exemplo Background Projection



Estágio Atual de Desenvolvimento
Background Subtraction

● "Aprender" o modelo do background.
 

● Uma vez aprendido o modelo é comparado contra a 
imagem atual e então a imagem é dividida em foreground e 
background.

 
● Background é aquilo que já é conhecido e foreground é o 

que não é conhecido.
 

● O método mais simples é subtrair um frame do outro.



Estágio Atual de Desenvolvimento
Averaging Background Method

● Esse método aprende a média e o desvio padrão (ou 
diferença média) de cada pixel como o seu modelo de 
background.

● Feito utilizando biblioteca OpenCV.
 

● Pode ser utilizado técnicas para "limpar" o "barulho" (noise) 
aquilo que não deve ser considerado foreground mas que 
ficou por causa de algum movimento bem pequeno (vento 
batendo na cortina). Uma técnica seria componentes 
conexos.



Exemplo Background Subtraction



Estágio Atual de Desenvolvimento

Optical Flow

● Encontrar os melhores blocos para serem rastreados.

○ Por melhores, entende-se aqueles com maior facilidade 
de serem encontrados no frame seguinte.

● Localizar os pontos no próximo frame.

● Medir deslocamento desses pontos



Exemplo Optical Flow



Exemplo Optical Flow



Aplicação de IA no Sistema
        Além das técnicas já utilizadas para restrição de 
busca, há ainda outras que poderão ser aplicadas para 
melhorar o sistema.

● Dado um conjunto de pontos na imagem, determinar o 
centro dos mesmos excluindo os mais distantes.

 
○ Localizar mão em um único frame.

 
● Dados 2 frames cuja mão foi localizada, a localização da 

mão no proximo frame poderá ser inferida.
 

○ Inferir posição da mão em uma sequencia de frames.
 

■ Otimizar tempo de processamento.



Aplicação de IA no Sistema

 
● A partir de um conjunto de pontos ou de contornos, 

descobrir quantas mãos existem no frame.

● Dado um conjunto de elementos com informações sobre 
cores de pele, descobrir aquela que melhor se adequa para 
um conjunto de frames.

● Treinar o sistema para reconhecer imagens mais 
recorrentes das mãos



O que falta ser feito

 
Até a data de entrega final, deveremos:

 
- Integrar as técnicas de IA com os componentes de visão 
computacional já criados para localização da mão nos frames.

- Realizar a detecção manual das mãos frame a frame, para 
comparar com o resultado fornecido pelo sistema proposto.



O que poderia ser incluído ao projeto 
futuramente...
 
Se o tempo permitir...
 

- Hand tracking em tempo real a partir de câmera de vídeo.

- Incluir um classificador para identificação de estado da 
mão (fechada, aberta, "paz e amor", ...).

- Analisador primitivo de sinais de mão, em particular 
reconhecer linguagem de sinais. 
 



Trabalhos correlatos

Como outras pessoas resolveram o mesmo problema?

HandVu:
http://www.movesinstitute.org/~kolsch/HandVu/HandVu.html

"With almost any color camera and sufficient processing 
power, this software collection implements a hand gesture 
interface. HandVu detects the hand in a standard posture, 
then tracks it and recognizes key postures - all in real-time and 
without the need for camera or user calibration."
 
- Não há muita informação sobre como o HandVu faz a 
detecção de mãos, porém é explicitado que usa funções de 
bibliotecas do OpenCV.



Trabalhos correlatos: Exemplo HandVu



Trabalhos correlatos

Como outras pessoas resolveram o mesmo problema?
Shahzad Malik, 2003:

- Primeiro há um background subtraction (bs). Após isso, o 
seu sistema elimina qualquer outro objeto que tenha sido 
retornado pelo bs, ao reconhecer no frame uma mão pela cor 
dela. Estas cores para o reconhecimento são obtidas através 
de um treinamento com varios exemplos de cor de pele.



Trabalhos correlatos

Shahzad Malik, 2003:

- De posse desta imagem apenas com as mãos e alguns 
ruídos, extrai-se o contorno das mãos usando processamento 
de imagens binárias e análise de componentes conexos. É 
calculado então o ponto médio destes dois contornos

- Usando algumas heurísticas, o sistema deduz qual mão é a 
esquerda e qual é a direita.



Trabalhos correlatos

Shahzad Malik, 2003:

-O sistema detecta os indicadores e polegares de cada mão, 
ao detectar pixels que representem picos nos contornos de 
perímetro. 
 
- Então, faz-se o tracking destes dedos para reconhecimento 
de dois tipos de gestos (pinçar e apontar).



Trabalhos correlatos: Fotos
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