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RESUMO

Nesse trabalho, um software para anotações de regiões de interesse em vídeos 360° é proposto.
As regiões de interesse consistem em partes da imagem consideradas importantes para se contar
um estória ao longo de um vídeo é proposto. Como parte do trabalho, realizamos um experimento
com o software no qual um conjunto de 8 pessoas anotaram 6 vídeos, marcando as regiões do
vídeo que eles consideraram de interesse para a estória do vídeo. Com essas anotações e os vídeos
selecionados, construímos um dataset de vídeos 360° contendo as regiões de interesse da estória
e a sua classificação. Para entender os resultados, analisamos e comparamos as anotações para
cada vídeo do dataset. Foi observado que para vídeos com poucos objetos houve uma maior
concordância entre as anotações dos participantes.

Palavras Chave: Regiões de interesse, Realidade virtual, vídeos 360°, edição de vídeo.

ABSTRACT

In this work, we proposed a software program to annote regions of interest (ROIs) in 360°
videos. These regions consist of parts of the video content that are important for telling a story
throughout this video. As part of this work, we conducted an experiment with the software in
which a set of 8 people annotated 6 videos, marking the regions of the video that they considered
of interest for the story of the video. With these annotations and the selected videos, we built a
360° video dataset containing the story’s regions of interest and their semantic classification. To
understand the results, we analyzed and compared the annotations for each video in the dataset.
It was observed that for videos with few objects there was a higher agreement of annotations
among participants.

Keywords: Region of interest, Virtual Reality, video 360°, video edition
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Capítulo 1

Introdução

A transmissão de informação usando imagens acontece desde o início da humanidade com os
desenhos dos homens das cavernas. Desde lá, a forma de apresentar uma informação visual evoluiu
de simples desenhos a vídeos digitais complexos. Em paralelo, a forma de contar a informação
também modificou-se. No mundo do cinema, para se ter uma boa transmissão da informação, os
diretores e cinegrafistas buscam o melhor ângulo para se ter a melhor forma de contar estórias.

Uma nova forma de exibir informações é através dos vídeos 360◦, que estão cada vez mais
presentes no dia-a-dia. Porém, a forma de contar estórias no cinema tradicional não serve para
essa nova forma. Nos vídeos 360◦, o usuário se sente mais imerso no ambiente do vídeo e tem
a liberdade de explorá-lo durante a apresentação da informação. Naturalmente, desafios surgem
com os vídeos 360◦ para que o telespectador possa entender de forma clara o conteúdo. Uma vez
que o telespectador pode perder uma informação importante do vídeo por estar olhando para uma
região da esfera oposta à informação principal. Além disso, a qualidade do vídeo também é um
ponto crucial, pois a principal plataforma para transmissão desse tipo de vídeo são os dispositivos
de realidade virtual. Onde a tela está muito próxima dos olhos do telespectador, o que permite
perceber mais detalhes.

Diante dessas características, os principais desafios da transmissão dos vídeos 360° são como
entender quais pontos da imagem chamam mais atenção do usuário e como utilizá-los de forma
eficiente para contar estórias que provoquem a sensação de imersão dos telespectadores. Além
disso, deve-se considerar o desafio de como fornecer uma boa qualidade de vídeo, tendo a limitação
da baixa taxa de transmissão de dados da internet atual. Assim, muitos trabalhos utilizam
a identificação de regiões salientes nas imagens para transmitir de forma correta a informação
desejada. Vale salientar que a saliência identifica nas imagens os pontos que são mais atrativos
quando um pessoa olha pela primeira vez para uma imagem. Sendo assim, outro objetivo da
identificação da saliência é o de reduzir o volume de dados exigidos em apresentações 360◦.

Existem vários métodos para identificar as regiões de saliência. Li et al. [18] apresentaram
alguns desses métodos e suas principais abordagens. Por exemplo, métodos utilizando redes neurais
diferentes, como a SALICON e a SALGAN com diferentes projeções da imagem 360°, método
eurístico que contém redes convolucionais, mas que não utilizam rastreio de olho ou de cabeça.
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Vandergheynst et al. [19] utilizaram processamento de imagens para gerar um mapa de saliência.
Neste método, são realizadas uma sequência de operações para processar a esfera do video 360◦,
e, em seguida, as características ("features”) do conteúdo são extraídas e, por último, o mapa
de saliência é gerado. Com o desenvolvimento de redes neurais, muitos modelos de extração de
saliência utilizando inteligência artificial foram propostos.

Para a abordagem com redes neurais, os trabalhos propostos variam o método de processar o
conteúdo em 360◦, a arquitetura da rede neural, e alguns implementam a união de métodos para
obter um melhor resultado. Abreu et al. [20] usou a projeção equiretangular para processar as
imagens e a rede neural SALICON [21] de processamento 2D para extrair a saliência. Em seguida,
o conteúdo é convertido para projeção esférica.

Os vídeos 360° possuem uma projeção esférica quando apresentados para os telespectadores.
Porém, quando processados é necessário estarem em 2D. Durante essa mudança, a imagem pode
sofrer mais distorções em determinadas áreas de acordo com a projeção e, consequentemente, o
mapa de saliência sofre interferências. Alguns exemplos de projeções comuns são a Equirectangular
Projection (ERP), Cubemap Projection (CMP) e a Craster Parabolic Projection (CPP). Chen et
al. [1] usou a projeção cúbica e rede convolucionais para extrair a saliência dos vídeos. Nesse
trabalho, houve uma abordagem estática e temporal para a extração da saliência. A primeira
processa um quadro do vídeo e gera um mapa de saliência, enquanto que a segunda usa os mapas
estáticos gerados para o quadro atual e o quadro anterior para gerar um mapa de saliência. Esse
mapa é influenciado pelos elementos temporais do vídeo. A sequência de operações da solução
pode ser vista na Figura 1.1.

Figura 1.1: Sequência de operações do método cubeppading com as duas abordagens: estática e
temporal.[1]

Nesta figura, o bloco Prep presente na Figura 1.1 faz a conversão dessa projeção para a cúbica.
A rede convolucional (CNN) utilizada usa Padding, que é um alargamento das bordas da imagem,
para diminuir a influência de distorções na aquisição da saliência.

Outra abordagem para aquisição da saliência consiste em utilizar o viewport dos vídeos, que
corresponde à fração da imagem da esfera 360° que é vista pelo usuário ao assistir um vídeo. Essa
área é delimitada por um ângulo de abertura que varia de acordo com o dispositivo de realidade
virtual. Com os viewports, a imagem a ser processada é 2D e apresenta menos distorções. O maior
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desafio nesse caso é como combinar os mapas de saliência gerados para construir uma projeção
esférica. Lebreton et al. [22] utilizaram viewport para gerar o mapa de saliência. Sua abordagem
foi a utilização do algoritmo GBVS em múltiplos viewports e, em seguida, transformar os mapas
de saliência gerados para a projeção equiretangula e combinar os mapas dos vários viewports.

Com os mapas de saliência gerados, a edição de vídeos 360° utiliza os pontos de maior atração
para construir a apresentação da informação. A abordagem da edição engloba determinação de
cortes na imagem, posicionamento do quadro seguinte, pistas visíveis de indicação de zonas mais
importantes e rotação da imagem durante a transmissão para melhor entendimento do usuário.
Sassateli et al. [23] implementaram uma proposta de algoritmo de rotação de vídeos 360°que au-
menta a qualidade de experiência do usuário. A técnica é chamada snap-change e é implementada
utilizando redes neurais. Nessa técnica sempre que o usuário estiver visualizando uma parte da
imagem que não possui grande saliência, o algoritmo muda o viewport para uma pré-definida.Desta
forma, a edição utiliza a saliência para decidir os viewports importantes. O resultado da edição é
a redução do volume de dados necessários a serem enviados pela rede, uma vez, que são enviados
com maior qualidade as regiões de interesse previamente identificadas.

Muitos modelos de saliência possuem uma aprendizagem supervisionada, que é quando a rede
utiliza um groudtruth para o seu treinamento. Para a construção de um groudtruth são necessárias
ferramentas de anotações de imagens, como o LabelImg [24]. Essas ferramentas permitem que os
locais de saliência ou de interesse do conteúdo sejam marcados. No LabelImg é possível anotar
regiões em imagens associando a cada marcação uma Label.

Neste trabalho propomos um algoritmo para anotação de regiões de interesse (ROI, do inglês
region of interest) para a construção de um dataset nos quais as regiões dos vídeos que possuem
interesse para a estória são marcadas. Inspirado na ferramenta LabelImg, o software é a primeira
ferramente de anotações de vídeos 360° que permite anotar áreas em cada quadro do video,
associando-as a um rótulo semântico.
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Capítulo 2

Edições de vídeos em 360◦

Os vídeos 360◦ surgiram recentemente permitindo ao usuário uma maior imersão na história
e no ambiente apresentado. Sua exibição acontece por meio do dispositivo RV e em algumas
plataformas como sites e celulares. A interação do usuário pode acontecer pelo movimento da
cabeça, no caso dos óculos, por mouse ou movimento do celular. A formação de imagens e vídeos
de realidade virtual acontece por um conjunto de câmeras que capturam imagens 2D e depois há
um processo de junção dessas imagens para a formação do conteúdo em 360◦ [25]. A captura pode
ocorrer utilizando de 2 a 6 individuais câmeras. Um exemplo desse setup é visto na Figura 2.1.

Figura 2.1: GoPro Omni - Câmera para captura de vídeos 360◦ [2].

O processo de junção da imagem recebe o nome de Stitching [26]. Nele, todas as imagens de um
mesmo instante são unidas e formam uma imagem total em forma de esfera. Consequentemente, o
volume de dados de um vídeo 360◦ é bem maior que o de um vídeo 2D. A Tabela 2.1 apresenta as
principais características dos conteúdos em 360°, onde se pode perceber que a taxa de transmissão
para resoluções 2D com projeção equiretangular é alta, sendo que para vídeos maiores e com
resolução maior essa taxa é superior, que é o caso dos vídeos com mais de 20 minutos. Além do
volume de dados corresponder a uma imagem maior, a resolução do vídeo também contribui para
o aumento. Isso é percebido pelos dados da resolução HMD (Head-Mounted Displays) apresentado
na tabela que corresponde a resolução da vista do usuário em um óculos 3D. Essa vista do usuário
recebe o nome de Field of view (FoV) ou viewport e corresponde à região que um usuário consegue
ver ao utilizar um óculos de realidade virtual em um dado instante de tempo. O grau de abertura
define com quantos graus a imagem apresentada no campo de visão do usuário é formada no eixo
vertical, denominado pitch, e horizontal, chamado de yaw. Na Figura 2.2 é mostrado esses dois
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Figura 2.2: Eixos dos ângulos de referência em uma imagem 360° [3].

Atual Entry-Level Advanced Ultimate

Duração Menos de
20 minutos

Menos de
20 minutos

20 a 60
minutos

Mais de 60
minutos

Resolução 2D
(ERP)

4K
(3840*1920)

8K
(7680*3840)

12K
(11520*5760)

24K
(23040*11520)

Resolução HMD
(FoV)

960*960
(90°)

1920*1920
(90°)

3840*3840
(120°)

7680*7680
(120°)

Bit rate
(Mbps)

16 Mbit/s 64 Mbit/s 279 Mbit/s 3.29 Gbit/s

Bandwidth 25 Mbit/s 100 Mbit/s 418 Mbit/s 2.35Gbit/s

Tabela 2.1: Tabela de características dos vídeos 360° [17].

eixos com um dispositivos de realidade virtual ao centro. Devido oviewport corresponder a apenas
uma parte da imagem esférica, transmitir apenas ele e o volume de dados necessário a serem
transmitidos, pois focar no viewport diminui a quantidade de dados.

Na Tabela 2.1 são apresentados os dados para quatro tipos de transmissão, segundo a empresa
Huawei [17]. A transmissão Early, que corresponde ao estágio pré realidade virtual, e que compõe
os vídeos que utilizam o hardware e software disponíveis até 2016, como por exemplo os vídeos
4K 360° do Youtube. A transmissão Entry-level, que difere da anterior pelo vídeo passar de 4K
para 8K. Na transmissão Advanced, os dispositivos de realidade virtual terão melhores resolu-
ções,performance e ergonomia, sendo que o conteúdo também será melhor. O último tipo engloba
a transmissão Ultimate, onde os dispositivos de realidade virtual vão evoluir de forma a entregar
a melhor experiência para o usuário.

Como apresentado na Tabela 2.1 a taxa de transmissão (bit rate) necessária pode chegar a 3.29
Gbit/s, porém a taxa de transmissão média da internet atual é de 28 Mbit/s, segundo Dambra et
al. [8]. O mesmo ocorre com a largura de banda (Bandwith), que é maior que a média, e por isso,
há a necessidade de uma edição melhor para ser possível a transmissão de vídeos para dispositivos
de realidade virtual.
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Figura 2.3: Comparação entre as projeções dodecaedro e cúbica[4].

Figura 2.4: Transformação da forma da organização das faces geradas para uma organização de
melhor processamento[4].

2.1 Projeções 2D

A imagem 3D precisa ser transformada em 2D para ser processada ou armazenada. Para isso
há alguns tipos de projeções 2D da imagem que variam em forma e distorções, sendo algumas
delas: equiretangular (ERP), cúbica, piramidal, dodecaedro.

A projeção dodecaedro consiste em projetar a imagem esférica em faces de um dodecaedro.
Esse processo é demonstrado por Ful et al. [4]. Essa projeção pode ser vista nas Figuras 2.3 e 2.4,
a distorção presente é pequena se comparada com a distorção gerada pela equiretangular, porém
o custo de processamento da projeção dodecaedro é muito superior a da projeção equiretangular
ou cúbica.

A projeção piramidal tem como base o viewport de um dispositivo de realidade virtual, ele é
projetado como um quadrado para ser a base da piramide na projeção. O restante da imagem
é projetada nas faces triangulares, Figura 2.5. Segundo El-Ganainy e Hefeeda [5], essa projeção
tem problemas de degradação da qualidade, pois as partes além da vista do usuário possui poucos
pixels. Além disso, essa projeção não é suportada em placas de processamento gráfico (GPU), o
que dificulta o processamento da imagem.

Diante das dificuldades geradas por essas projeções, no projeto escolhemos utilizar as projeções
cúbica e equiretangular, que são mais utilizadas na área e de mais fácil processamento. A projeção
cúbica consiste em projetar a esfera sobre as faces de um cubo, conforme ilustrado na Figura
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Figura 2.5: Processo de mapeamento da esfera para a projeção piramidal e, em seguida, para o
plano 2D [5].

Figura 2.6: Projeção 3D para 2D - Equirectangular e cubemap [6]

2.6. As imagens geradas possuem pouca distorção, sendo que a comemoração das faces no pós-
processamento é um dos maiores desafios. Essa projeção também pode ser utilizada com um
alargamento das bordas para um melhor processamento em redes neurais, como ocorre no trabalho
cubeppading [1].

A projeção equiretangular possui um processamento mais fácil que a projeção cúbica, porém
as partes superiores e inferiores dessa projeção possuem grandes distorções com uma redundância
de pixel, como dito por Hefeeda et al. [5]. O processo de mapeamento da esfera para 2D nesse
caso ocorre por meio da projeção cilíndrica. Na Figura 2.6 ilustra esse processo, onde é possível
perceber as distorções na borda da mesa.
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Figura 2.7: Projeção gnomônica [7].

2.2 Projeção Gnomônica

Além das projeções descritas anteriormente há a projeção gnomônica, que permite extrair da
esfera uma parte da imagem em um plano tangente a um ponto da esfera. Essa projeção se dá
como se um feixe de luz fosse colocado no centro da esfera e os pontos fossem projetados no plano
tangente. Esse processo é ilustrado na Figura 2.7, o ponto S pertence ao plano tangente à esfera
e, por também pertencer a esfera, não sofre nenhuma distorção. Os outros pontos são projetados
nesse plano como é visto com os pontos P1 e P2. Conforme descreve Weisstein [7], essa projeção
suporta até meio lado da esfera por vez, observe que na Figura 2.7 vemos que os pontos P1 e P2
são projetados no mesmo lugar no plano tangente.

Weisstein [7] demostra as equações da projeção de um ponto da esfera para um plano tangente e
seu inverso. Portanto, considerando um plano S com latitude e longitude (λ, φ)=(0, 0) e tangente
ao equador. A transformação de um plano tangente ao ponto S, com longitude λ e latitude φ,
para uma projeção com centro de longitude λ0 e latitude φ1 é dada pelas seguintes equações:

x = cosφ sin(λ− λ0)
cos c ,

y = cosφ1 sinφ− sinφ1 cosφ cos(λ− λ0)
cos c ,

e
cos c = sinφ1 sinφ+ cosφ1 cosφ cos(λ− λ0).

Para a transformação inversa têm-se as seguintes equações:

φ = sin−1
(

cos c · sinφ1 + y sin c · cosφ1
ρ

)
e

λ = λ0 + tan−1
(

x sin c
ρ cosφ1 · cos c− y sinφ1 · sin c

)
, (2.1)

onde as variáveis ρ e c são determinados pelas seguintes equações:

ρ =
√
x2 + y2

e
c = tan−1 ρ.
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Figura 2.8: Dinâmica de tempo do vídeo 2D a esquerda com cada retângulo representando uma
cena. A Figura da esquerda demonstra a dinâmica do vídeo 360° com cada círculo representando
uma cena [8].

2.3 Edição em vídeos 360◦

Durante a edição de um vídeo 2D, o diretor usa técnicas de corte, ângulo de visão, presença
de objetos na imagem, entre outras para chamar a atenção do telespectador e poder mostrar ao
usuário a estória desejada. O tempo de execução desse vídeo também é linear, com um quadro
após o outro. Porém, em vídeos 360°, toda essa técnica desenvolvida desde do início do cinema
não é válida, como afirma Jessica Brillhart da Google [27]. O vídeo 360° possui um linha de tempo
diferente, essa desigualdade pode ser vista na Figura 2.8, onde cada cor corresponde a uma cena.
Assim, é possível perceber como no vídeo 360° o telespectador define onde uma cena da estória
começa e termina, diferentemente do caso do vídeo 2D que possui a mesma sequência de imagens
para todos os usuários.

Pelo fato da imagem 360° ser uma esfera completa, as técnicas de corte de objetos para chamar
a atenção e de ângulos estratégicos também precisam ser modificadas. Enquanto nos vídeos 2D
o telespectador está vendo toda a imagem que o diretor quer mostrar, nos vídeos 360° a cena de
interesse pode começar em uma parte da imagem e o usuário ter que mover a cabeça para terminar
no ponto final de interesse dessa cena. Na imagem direita da Figura 2.8, os pontos pretos e brancos
demonstram essa dinâmica de movimentação, onde dentro da circunferência de mesma cor o ponto
preto significa o início de interesse da cena e o ponto branco o final. Para guiar o usuário nessa
trajetória, quatro edições foram criadas: a guiada por atratores visuais diegéticos, a guiada por
atratores visuais não diegéticos, a mudança de viewport e o uso de cortes para transição de cenas.

As duas primeiras técnicas incluem objetos ou ações do vídeo que atraem a atenção do usuário,
como explicitado por Nielsen et al. [28]. Assim, um objeto ou um caminhar de um personagem
pode ter a intenção de fazer o telespectador mover a cabeça e ir de um ponto inicial da cena para
um ponto final, como visto na dinâmica do vídeo 360◦ na Figura 2.8. Nesse processo, o conceito
de atenção visual é a base para seu funcionamento.

Para as outras duas técnicas, a edição do vídeo ocorre por mudanças na visão do usuário.
A primeira técnica utiliza a mudança da localização da imagem vista pelo usuário e a segunda
introduz cortes entre a mudança de cena. Dambra et al. [8] explorou a técnica de mudança de
viewport, nomeada snap change, de duas formas diferentes: uma edição estática e outra dinâmica.
Em ambas as abordagens, o viewport de interesse foi definido com base em regiões de interesse
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Figura 2.9: Viewports desalinhados na imagem esquerda e alinhados na direita [8]

(ROI) ou pontos de saliência, que são regiões de maior atração para a atenção humana, como
cita o artigo. Uma vez determinado qual o viewport de cada cena, a edição estática ou dinâmica
pode ser implementada. Na primeira, o interesse da edição é que o viewport final da cena atual
do usuário esteja alinhado ao viewport inicial da cena seguinte, como é visto na Figura 2.9, que
mostra os pontos pretos e brancos alinhados.

Essa técnica snap change visa melhorar o entendimento do usuário ao ver um filme, pois sua
intenção é de que ao mudar de cena o usuário não tenha que percorrer a esfera 360° em busca de
um novo ponto de interesse. Portanto, o propósito é que o usuário continue entendendo de forma
clara a estória sem mover muito a cabeça. Assim, a constância do viewport não compromete a
qualidade da imagem e exige uma menor largura de banda de transmissão.

Essa relação entre a largura de banda e a estabilidade maior da cabeça do usuário existe
devido à dinâmica de envio dos quadros do vídeo implementada no snap change. Para conseguir
enviar um vídeo 360°, tem-se adotado uma abordagem de divisão da imagem equirectangular em
pequenas partes denomida tiles, como visto na Figura 2.10. Essas partes da imagem são enviadas
com qualidades diferente para ser utilizada uma menor largura de banda, como descreve Ozcinar
et al. [29]. Esses tiles são retângulos que podem variar seu tamanho, sendo que apenas tiles
relacionados ao viewport são enviados com uma qualidade alta, o resto possui baixa qualidade
para diminuir a largura de banda. Assim, para tamanhos grandes de tiles a codificação é mais
eficiente, porém pode ter vários pixels enviados em qualidade alta que não estão presentes no
viewport. Já para tiles pequenos, a precisão dos pixels do viewport com alta qualidade aumenta,
entretanto a eficiência da codificação diminui.

Para a parte de edição dinâmica, foi levado em consideração esse processo de envio da imagem
em tiles. Assim, o foco dessa edição é que o usuário não passe muito tempo focando em um viewport
que contenham pouca saliência. Durante a exibição do video, Dambra et al. [8] propuseram que
em determinados pontos pré-definidos nos quais o usuário está em um viewport de baixo interesse,
o algoritmo mude a imagem para uma parte com maior saliência.

Outra forma de edição que também modifica o viewport foi explorada por Hu et al. [9] e traz
uma visão de edição de vídeos com transmissão ao vivo. O foco do trabalho foi em vídeos de
esportes. A dinâmica da edição visou encontrar o melhor caminho que a câmera deve percorrer
de forma que a visualização seja mais confortável para o usuário, ou seja, que o usuário tenha que
mover menos a cabeça para ver a cena em que um objeto saliente se movimento em toda a esfera.
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Figura 2.10: Exemplo da imagem equirectangular dividida em tiles e um viewport contento o tile
2, 3, 5 e 6, imagem feita por Dambra et al. [8].

Para isso, a sequência de operações da solução detecta objetos salientes para depois identificar o
mais saliente entre eles e, por último, a identificar o caminho dentro do vídeo 360° para seguir
esse objeto. A Figura 2.11 ilustra essa dinâmica. O resultado gerado por essa edição conseguiu
reproduzir o olhar das pessoas ao assistir vídeos de esportes. Assim, o caminho entre o ponto
preto e branco da Figura 2.8 é gerado automaticamente, sem que o usuário tenha que movimentar
a cabeça.

Figura 2.11: Sequência de operações do projeto Deep 360 Pilot: Learning a Deep Agent for Piloting
through 360◦ Sports Videos feito por Hu et al. [9].

A última técnica é o uso de cortes entre as cenas na edição de vídeos 360°. Quando há uma
transição de cena, o usuário pode estar vendo qualquer parte do vídeo. Isso pode gerar confusão e
desconforto ao mudar de cena. Assim, alguns trabalhos exploram o efeito dos cortes na transição
entre as cenas. Serrano et al. [30] analisaram os efeitos da edição no observador, considerando
diferentes transições entre as cenas. Também incluíram nessa análise as regiões de interesse (ROI),
de maneira a podermos analisar a influência da quantidade de pontos de ROI e do alinhamento
entre as ROI antes e depois dos cortes. Esse projeto considerou três tipos de corte:

• E1: descontínuo em ação e tempo ou espaço.

• E2: descontínuo em tempo ou espaço, mas continuo em ação.
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• E3: contínuo em ação, tempo e espaço.

Serrano et al. [30] descrevem que os cortes E1 e E2 são os mais utilizados nos vídeos 360° e
que o E3 quase não aparece no dataset do trabalho, que contou com vídeos extraídos do YouTube.
Consequentemente, o projeto explorou os dois primeiros cortes. A primeira etapa foi a verificação
da percepção de continuidade do telespectador diante de um corte. Esse ponto é importante,
porque as técnicas de corte de vídeos 2D só funcionam devido a forma que o cérebro processa
eventos de mudança. Então, após a verificação da continuidade em vídeos 360°, foram explorados
os cortes com as regiões de interesse. A técnica de alinhamento dos ROIs lembra a do snap change
[8] descrita anteriormente, porém o projeto explorou mais detalhes. Foi analisado o comportamento
do observador quando há mais de uma ROI dentro e fora do viewport, quando as ROIs não estão
alinhados entre as cenas e quando estão alinhados, quando o telespectador não está diante de uma
região de interesse e o corte é executado.

Serrano et al. [31] desenvolveram mais uma outra abordagem da edição com cortes. Nesse
trabalho, foi explorado os cortes entre as cenas com ROI e sem ROI tendo quatro abordagens de
dinâmica de cenas com: ROI-> ROI, ROI -> sem ROI, sem ROI -> ROI, sem ROI -> sem ROI.
As cenas sem regiões de interesse são caracterizadas por cenas em que não se tem o objetivo de
atrair a atenção do observador para um determinado ponto, mas sim deixar livre a exploração da
imagem.
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Capítulo 3

Atenção Visual

Diariamente a visão humana está em contato com várias informações que estimulam sua aten-
ção. Um objeto que se move, uma cor mais forte ou o ato de procurar uma palavra em um texto
são exemplos de situações em que os olhos humanos se movem voluntariamente ou involuntaria-
mente. A formação da imagem no olho humano pode ser comparada a um holofote em um quarto
escuro, como descreve Judd [32]. O olho possui uma fóvea central no centro da retina que possui
uma qualidade melhor da imagem e na região em volta dessa parte central a resolução da imagem
é menor, isso se deu com a evolução do ser humano em receber muita informação e ter que filtrar
para uma melhor adaptação, o que defini a atenção seletiva. Segundo Judd [32] essa atenção foi
definida como a habilidade mental de selecionar estímulos, respostas, memórias ou pensamentos
com comportamentos mais relevantes diante de vários outros irrelevantes. A forma que essa se-
leção é feita é estudada na área de modelamento da atenção visual. Esse ramo também estuda
como simular a atenção humana computacionalmente.

O rastreio do caminho dos olhos humanos diante de uma imagem foi possível devido ao dispo-
sitivo de rastreio de olhos, inventado por Guy Thomas Buswell [32]. Seu funcionamento consiste
em identificar a posição dos olhos através de feixes de luzes. A modernização dos equipamentos
de rastreio do olhar trouxe um sistema com câmera que consegue identificar o campo de visão
do usuário sem ser necessário obter a posição da cabeça. Yarbus [12] fez importantes pesquisas
associando o tempo de fixação do olhos, obtidos pelo rastreio dos olhos, com o processamento de
ideias das pessoas. Porém o consenso usado hoje difere um pouco do encontrado por ele e está
entre 100 e 250 ms a frente do movimento do olho.

Koch e Ullman [33], diante da crença de que seres humanos ao longo do tempo desenvolveram
um processo para focar em pontos específicos ao longo de uma imagem, introduziram o conceito
de mapa de saliência. O propósito desse trabalho foi de examinar a forma que características da
imagem como cor, orientação, direção de movimento e disparidade poderiam influenciar no olhar
das pessoas. O conceito de mapa de saliência é muito utilizado até hoje, porém como cita Judd
[32], o comportamento da visão humana não está associado apenas a objetos ou características
da imagem. De acordo com um experimento de Yarbus [12], o olhar humano muda de acordo
com o problema que o observador está buscando resolver e com as informações presentes na
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Figura 3.1: Mapa de saliência gerado por Itti et al.[10]. C - Cor, I - Intensidade, O - Orientação.
S - mapa de saliência gerado.

imagem. Portanto a atenção visual é influenciada por dois processos chamados bottom up e top
down. O primeiro é relativo a características da imagem, como cor, orientação e contraste, que
são responsáveis por movimentações involuntárias do observador. Já o segundo se relaciona com
fatores cognitivos onde o telespectador procura na imagem ou objeto relacionado a atividade que
está sendo realizada.

Borji e Itti [34] descreveram dois tipo de atenção: ostensiva (overt attention) e encoberta
(covert Attention). A primeira ocorre quando a fóvea do olho está focando diretamente na região
de estímulo da atenção, como o ato de olhar para uma pessoa quando se está conversando. Já a
encoberta se relaciona com o ato de prestar atenção em locais que não se está olhando diretamente.
Por exemplo o ato de dirigir quando a pessoa está olhando para a pista, mas ao mesmo tempo
prestar atenção às placas da estrada. Diante dessa divisão cabe ressaltar que a atenção estudada
nesse trabalho é a ostensiva.

3.1 Bottom Up

A atenção bottom up como dito anteriormente está relacionada a fatores cognitivos. Itti et al.
[34] ressalta que essa atenção é rápida e involuntária. Ela está associada com regiões de interesse de
uma imagem. Cheng et al. [11] apresenta vários modelos demostrando como há várias abordagens
para a identificação da atenção bottom up. Porém é preciso evidenciar que essa atenção explica
apenas uma parte da visão, uma vez que boa parte da fixação ocular está relacionada às tarefas
top down.
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A Teoria de Integração de Características de Treisman e Gelade [35] propõe que a atenção hu-
mana ocorre de forma paralela no cérebro que processa diferentes característica (features) visando
identificar regiões salientes de uma imagem. Essa teoria serve como base para muitos modelos
bottom up que tem como características a intensidade, a cor e a orientação. Itti et al. [10] imple-
mentou um modelo que exemplifica bem essa base. A intensidade usada foi o cálculo da média
dos três canais de cor que passam por um processo com base em respostas neurais. A cor é com-
posta por canais vermelho-verde e azul-amarelo, sendo também processada com base em respostas
neurais. E, por último, a orientação é gerada pela convolução entre a imagem e filtros de Gabor
orientados.

Cheng et al. [11] também apresenta abordagens de extração de saliência, classificando-os
locais e globais. Para a primeira abordagem, uma região da imagens é comparada com as regiões
vizinhas. O resultado gerado costuma ter valores altos de saliência próximos a bordas de objetos,
ao invés de uma saliência uniforme nos objetos. Já para a segunda abordagem, uma região é
comparada com toda imagem para a obtenção da saliência. Uma comparação entre os trabalhos
de Cheng et al. [11] pode ser vista na Figura 3.2, onde observa-se que muitas detecções obtém
regiões de saliência borradas onde predominam a identificação de bordas.

Figura 3.2: Comparação de extração de saliência por métodos locais e globais feito por Cheng et
al [11].

3.2 Top Down

A atenção top down é definida por Itti et al. [34] como um processo lento, voluntário, e de
malha fechada, pois nesse processo o observador está associando a visão a alguma tarefa, como
por exemplo determinar a idade de pessoas através de uma foto. Esse exemplo foi explorado por
Yarbus [12], que mostrou que para diferentes tarefas o caminho percorrido pelos olhos das pessoas
sobre uma imagem é diferente. Na Figura 3.3 é possível ver esse caminho de acordo com cada
tarefa. Na Figura a, o observador pode olhar livremente sem nenhuma tarefa. Na Figura c, o
objetivo era determinar a idade das pessoas da imagem. Para cada caso é possível perceber a
variação e como o foco da atenção muda dependendo da atividade proposta.

Itti et al. [34] explica que alguns modelos de top down focam em pesquisar a atenção voltada
para objetos que a pessoa está procurando. Outros focam em analisar todo o contexto da cena
em contraste com o que o observador está buscando. Por último, em alguns casos a atenção top
down é a mais complicada, como por exemplo a complexidade da tarefa de dirigir um automóvel.
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Figura 3.3: a)Olhar livre sobre a imagem. b)Estimar as circunstancias materiais da família.
c)Estimar as idades das pessoas. d) Analisar as ações da família antes da chegada da visita.
e)Lembrar das roupas das pessoas. f) Lembrar a posição das pessoas e dos objetos. g) Observar
o tempo que a visita ficou ausente da família. [12]

Essa complexidade se deve ao fato de na atenção top down a imagem ser percebida por uma visão
lateral e não diretamente pela formação na fóvea do olho, que é o caso da bottom up.

Com o avanço das redes neurais, vários modelos de saliência baseados em CNN foram imple-
mentados. Essa nova abordagem permitiu desenhar de forma melhor tarefas e objetos que atraem
a atenção. Em outras palavras, através do treinamento de redes neurais é possível obter mapas
de saliência mais precisos. Para isso, sistemas de rastreamento de olhar para imagens ou vídeos
2D, ou sistemas de rastreamento de cabeça para imagens ou vídeos 360° são utilizados para gerar
o ground truth. Essa abordagem está associada, em alguns casos, aos dois tipos de atenção visual:
o top down e o bottom up. A análise do problema é feita de forma mais personalizada devido ao
ground truth de treinamento de uma rede neural. Desta forma, são considerados fatores cognitivos.
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3.3 Cube Padding

Cheng et al.[1] no artigo "Cube Padding for Weakly-Supervised Saliency Prediction in 360°
Videos” desenvolveram uma rede neural para a extração de saliência em vídeos 360°. Esse trabalho
possui dois métodos de extração de saliência um estático e outro temporal. Diferente de outras
abordagens, a entrada dessas redes busca amenizar a distorção de uma imagem, pois os mapas
de saliência normalmente são gerados a partir de imagens na projeção equiretangula. Assim
esse artigo propõe dividir a imagem 360° em partes menores utilizando a projeção cúbica, além
disso as faces do cubo são alargadas com o conteúdo das faces adjacentes, como visto na Figura
3.4. Para que essa divisão da imagem em sub-imagens não gere um aumento muito expressivo
do processamento, Cheng utilizou o método de Su e Grauman [36] modificando a rede neural
convolucional usada.

Figura 3.4: Projeção da esfera para o cubemap utilizando o padding [1].

O modelo estático de Cheng calcula uma saliência para cada quadro, enquanto que o modelo
temporal ajusta as saídas do modelo estático de acordo com as em características temporais. O
primeiro modelo utiliza as redes convolucionais ResNet-50 e VGG-16 pré-treinadas para deter-
minar os mapas de saliência em cada face da projeção cúbica da imagem de entrada. O artigo
destaca que o alargamento das faces (paddings) são essenciais para a utilização dessas redes con-
volucionais, pois sem isso a continuidade entre as faces se perderia. Para demostrar essa perda os
autores comparam na Figura 3.5 o desempenho da rede utilizando a projeção com paddings a uma
sem o padding. Observa-se das imagens que a projeção sem padding causa uma falha na saliência
identificada.

Neste trabalho, foi utilizado o treinamento fracamente supervisionado (weakly-supervised) para
o treinamento da rede neural de extração da saliência. Esse método não utiliza ground truth em
seu treinamento, ou seja não são utilizadas anotações de pixels ou bounding boxs para identificação
da região saliente. Como explica Rodrigo Benenson [37], as imagens de entrada possuem apenas
rótulos do que está presente na imagem. Esse método tem como propósito permitir que a rede
neural seja utilizada para extrair saliência de vídeos com diferentes características. Para avaliar
o desempenho da rede proposta Cheng et al. propuseram a Wild-360[1], um dataset novo em
360° que contem vídeos desafiadores com anotações de mapas de saliência. O Método teve bom
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Figura 3.5: Detecção da saliência usando cube padding versus zero padding [1].

desempenho comparado a métodos similares.

3.4 Curva ROC e métrica AUC

Segundo Borji e Itti [34], a métrica AUC é a métrica mais popular para a avaliação de modelos
computacionais de atenção visual. Essa sigla significa área abaixo da cCurva ROC, com valores
que variam entre 0 e 1. A análise através dessa métrica consiste em usar mapas de saliência como
classificadores binários. Escolhendo um valor para um limiar de intensidade na escala de cinza
para os pixels, é definido quais pontos da imagem desse mapa são salientes ou não. Em seguida,
as anotações de um dataset (ground truth) são comparadas a esse mapa e uma curva contendo
os falsos-positivos versus a taxa de verdadeiros-positivos forma a curva ROC. Essa curva está
representada na Figura 3.6.

Os falsos-positivos englobam os pixels que foram previstos como positivo em relação a saliência,
mas que no mapa são negativos. Os verdadeiros-positivos são os pixels previstos como positivos
e que no mapa também contém a saliência. Além deles, há também os falsos-negativos quando
os pixels são previstos como negativos e no mapa estão como positivos. Por fim, os verdadeiros-
negativos quando os pixels são previstos como negativos e no mapa estão como negativos. Com
esses valores é encontrado a taxa de verdadeiro-positivo e de falso-positivo pelas equações:

TPR = TP

TP + FN

e
FPR = FP

TN + FP
,

onde TP são os verdadeiros-positivos, FN os falsos-negativos, TN os verdadeiros-negativos e o FP
os falsos-positivos. O gráfico da curva ROC é plotado pelos valores da taxa de verdadeiro-positivo
(TPR) pelos valores da taxa de falso-positivo, como observado na Figura 3.6. A área abaixo dessa
curva é a métrica AUC, sendo que para valores iguais a 1 o desempenho obtido é o melhor, com
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Figura 3.6: Imagens representando os resultados para gerar a curva ROC e a curva ROC, respec-
tivamente [13].

o ground truth sendo igual ao mapa de saliência comparado. Para valores igual a 0 é considerado
que o modelo está apenas a uma operação matemática de distância de estimar a correta saliência,
portanto é também um bom resultado. O pior valor possível é o 0.5, pois isso significa que para
qualquer ground truth gerado aleatoriamente o desempenho será o mesmo que o analisado.
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Capítulo 4

Software 360RAT

4.1 Estrutura do software

Para a anotação do dataset foi desenvolvido um software [38] que faz anotações em vídeos 360°
(projeção equiretangular) [2]. Para seu desenvolvimento foram utilizados OpenCV [39], PyQT5
[40], Equirectangular-toolbox [14] e a IDE visual Studio [41]. Seu código pode ser acessado em:
https://gitlab.com/gpds-unb/360rat [38].

O objetivo do software foi diminuir o tempo de anotação de regiões de interesse em vídeos 360°.
Assim, foi desenvolvido a automatização da anotação nos vários quadros do vídeo. A ferramenta
também pode ser utilizada para a notação de dataset de rastreamento de objetos e de detecção
de objetos em imagens e vídeos 360°. Uma vez que podemos associar a cada anotação existe uma
classificação semântica e um número identificador.

Os fluxos de anotações no software serão separados entre a anotação de um quadro e a anotação
de vários quadros. Para a opção de anotar apenas um quadro, funções ligadas a um “single ROI”
foram desenvolvidas. Elas permitem anotar regiões de interesse que existem em apenas um quadro
e não em uma sequência contínua de quadros. Porém, essa função pode ser usada em vídeos caso
em um quadro específico o anotador queira utilizá-la. O fluxo do “single ROI” pode ser visto na
Figura 4.1.

Conforme demonstrado no fluxo, a primeira opção que o anotador tem ao iniciar o programa é
carregar uma imagem e anotar uma região de interesse. A escolha de uma ROI é feita através do
clique do mouse sobre a quadro equiretangular, como pode ser visto na Figura 4.2. Ao selecionar
uma região de interesse, a interface mostra para o anotador a projeção dessa imagem no canto
direito. Essa projeção serve para demonstrar como será a visão de uma pessoa com um dispositivo
de realidade virtual sobre a região de interesse. Também existe a possibilidade de ter um ajuste
mais fino da área selecionada utilizando os sliders na parte direita da tela. Esses sliders podem
alterar o ângulo de abertura da ROI, com o “fov W” e “fov H“, e alterar sua posição, com o “POS
X” e “POS Y“.

Após a correta seleção, pode-se salvar a ROI selecionando a opção “Save” presente na Figura
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Figura 4.1: Fluxograma básico da anotação de um single ROI em um quadro.

4.2. Em seguida, uma nova tela será aberta para a seleção da classificação semântica corres-
pondente à região de interesse, que pode ser vista na Figura 4.3. Nessa tela cada classificação é
apresentada com sua cor correspondente. A mudança dessas classificações só pode ser feita através
da alteração do código do programa na classe “SaveWindow” no arquivo “Save_windows.py”.

A partir da primeira ROI anotada, novas funcionalidades são desbloqueadas. Para selecionar
uma ROI basta clicar sobre ela na área “List of ROI” da tela principal. Depois dessa seleção,
é possível excluir a ROI ou editá-la. Para excluir basta clicar no botão “Delete”. Porém, para
a edição há duas opções: salvar a edição ou cancelá-la. A edição de uma ROI ocorre por uma
nova seleção da região sobre o quadro e selecionando a opção “Save Edit”, onde existe a opção de
mudar a classificação através da mesma tela da Figura 4.3. Além dessas funcionalidades, cada vez
que há uma seleção sobre a imagem equiretangular são apresentadas as informações da abertura
e da posição da ROI na parte inferior esquerda da tela, como visto na Figura 4.2.

Outro ponto a ser observado é o comportamento das regiões marcadas na imagem equire-
cangula. Como uma imagem 360° é uma imagem contínua sem bordas, as regiões de interesse
também devem seguir essa lógica. Assim, a integração da ferramenta Equirectangular-toolbox
[14] foi essencial para as anotações. Com a projeção gnomônica, as regiões de interesse dos pólos
da imagem segue a distorção da projeção. Além disso, as regiões marcadas nas bordas direita e
esquerda da imagem são projetadas na borda oposta quando necessário, como é visto na Figura
4.2.

Para a anotação do “compose ROI”, que são regiões de interesse que se propagam ao longo
de vários quadros seguidos dos vídeos, foi feito um melhoramento das funções do “single ROI”. O
fluxo para essa anotação pode ser visto na Figura 4.4. A principal diferença entre os dois tipos de
ROI é que o “single ROI” é uma região única. Já o “compose ROI” é formado por uma região em
um quadro inicial e uma região em um quadro final, as imagens entre esses quadros são marcadas
automaticamente de forma que a variação entre as posições seja linear.

O carregamento de um vídeo pode ser demorado dependendo do seu tamanho, sendo que para
vídeos maiores que 30 segundos e com uma taxa de quadros por segundo (fps) alta o programa
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Figura 4.2: Tela do software durante a anotação de um “single ROI“.

Figura 4.3: Tela para selecionar a classificação do “single ROI”.

pode deixa de funcionar. Um exemplo de capacidade do uso do software é um vídeo com uma taxa
de 5 fps, resolução de 1080x540 e duração de 60 segundos. Esse vídeo foi possível ser carregado
no software em um computador de 8GB de memória ram. Assim, é recomendado que sejam
anotados vídeos curtos, que diminua a taxa de fps e a resolução dos vídeos. Após o carregamento
do arquivo, a primeira funcionalidade disponível é a anotação de uma região de interesse. Aqui as
funcionalidades do “single ROI” ainda existem, porém a principal funcionalidade é a automatização
da anotação para vários quadros sequenciais. Ao clicar na imagem é possível selecionar a ROI
inicial de um “compose ROI”, como visto na Figura 4.6. Nesse momento, também é selecionada a
classificação e outras configurações da ROI através da tela da Figura 4.5. Em seguida é necessário
mover para uma imagem posterior e selecionar a ROI no quadro final, como visto na Figura 4.8.

As configurações escolhidas durante a seleção da ROI inicial, Figura 4.5, são essenciais para
a formação automática das regiões de interesse. Além da classificação semântica, nessa janela
deverá ser selecionado se a ROI está ou não em movimento. Caso uma ROI esteja se movendo
de acordo com o avanço do vídeo então as posições x e y central da região anotada terão uma
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Figura 4.4: Fluxograma básico da anotação de um “compose ROI” em um vídeo.

Figura 4.5: Tela para escolher as configurações do “compose ROI”.

variação linear. O ângulo de abertura da ROI também varia caso essa opção sobre movimento da
ROI seja selecionada como Yes. Essa variação da posição da ROI entre os quadros pode ser vista
nas Figuras 4.6, 4.7 e 4.8. Nessas figuras é possível perceber que a região anotada vai se movendo
da direta para a esquerda.

Como uma região de interesse pode não ter um comportamento linear em sua movimentação
durante o decorrer dos vídeos foi criada a função de adicionar grupos de ROI em um “compose
ROI”. Assim, o “compose ROI” final será uma junção de pequenos grupos de “compose ROI”
selecionados com um movimento linear. Para adicionar mais regiões de interesse é necessário
selecionar a opção “Add ROIs” e clicar em um quadro posterior à última ROI do “compose ROI”
já existente. Após selecionar o novo quadro final do “compose ROI” é selecionada a opção “Save
Add ROIs”.

Outra opção parecida com essa funcionalidade anterior é a “Add new compose ROI” que adici-
ona um novo grupo de “compose ROI” a um já existente. Porém, ela difere na ROI inicial anotada.
Para a opção “Add ROIs” o anotador apenas anota uma nova ROI final para o “compose ROI” já
existente. Entretanto, ao usar a função “Add new compose ROI” o anotador deve determinar uma
ROI inicial e uma ROI final para o novo grupo de ROIs que será adicionado ao “compose ROI”
pré existente. Essa função secundária foi desenvolvida para suprir a característica de continuidade
entre as bordas das imagens vistas nas Figuras 4.9 e 4.10. Como a variação linear da ROI não
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Figura 4.6: Tela inicial de anotação do “compose ROI”.

Figura 4.7: Tela com um “compose ROI” marcado no entre o quadro inicial e final.

considera essa descontinuidade entre as bordas, é necessário determinar o início de uma ROI na
borda oposta para que uma ROI tenha uma continuidade entre as bordas. Assim, conclui-se que
uma ROI que tenha seu caminho entre as duas bordas deve ser marcada em duas etapas utilizando
a função “Add new compose ROI”.

Esses três fluxos representam as principais funções do programa desenvolvido para realizar
a anotação. Porém, como pode haver erros durante a anotação de uma ROI, também foram
desenvolvidas funções para a edição de uma ROI. A edição do “single ROI” descrita anteriormente
também está presente no “compose ROI” através do botão “Edit onde ROI”. Além disso, foi
desenvolvida uma função para editar um grupo de ROI. Essa função foi pensada principalmente
para a revisão de uma anotação feita por uma terceira pessoa. Para editar um grupo de ROI
primeiro seleciona-se “Edit long ROI”, em seguida deve ser selecionado o início e o final dessa nova
ROI no intervalo das ROIs já existentes do “compose ROI” a ser editado. As ROIs dos quadros
no intervalo selecionado serão redesenhados de acordo com a ROI inicial e final escolhidas.
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Figura 4.8: Tela com a ROI final do “compose ROI”.

Figura 4.9: Início de uma ROI perto da borda direita da imagem equiretangular.

A parte final do programa consiste no armazenamento das anotações feitas. Para isso, há a
opção “Save” dentro da opção “file” na barra superior do programa. Essa opção gera como saída
um arquivo do tipo csv, um vídeo com os quadros anotados e um pasta contendo as imagens
anotadas. Uma pasta com os quadros originais também é gerada separadamente possuindo o
mesmo nome que os quadros anotados. Os dados salvos são armazenados em pastas e toda vez
que esse processo é feito todos os dados do sistema salvos anteriormente são sobrescritos.

O arquivo de saída (em formato csv) gerado guarda informações de todas as ROIs. Os cam-
pos desse arquivo consiste em: “Type”; “Frame”; “Id roi”; “Center_point X”; “Center_point
Y”; “ROI H”; “ROI W”;“Label”; “Movement”; “Frame_end”; “Center_point_end X”; “Cen-
ter_point_end Y”; “ROI_end H”; “ROI_end W”. O campo “Type” pode ser 0, indicando ser um
“single ROI”, 1, indicando ser uma ROI que faz parte de um “compose ROI”, ou 2, indicando que
a anotação corresponde aos dados de um “compose ROI” completo. O campo “Frame” representa
a posição do quadro durante o vídeo, começando pela posição 0. O “Center_point_end X” e
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Figura 4.10: Continuação da ROI da Figura 4.9 na borda esquerda da imagem equiretangular.

“Center_point_end Y” representa a posição x e y na imagem que localiza o centro da ROI, para
o caso do “type” igual a 2 esses campos correspondem à ROI inicial desse “compose ROI”. Os
campos “ROI H” e “ROI W” segue a mesma lógica que o x e o y, porém representam a aber-
tura da ROI e vai de 0 a 1. Essa escala é definida pela biblioteca Equirectangular-toolbox [14]
utilizada no desenvolvimento. O campo “Label” representa a classificação correspondente a essa
ROI. O “Movement” pode ser “True” ou “False”, sendo “True” para quando a ROI se movimenta
e “False” para quando é estática. Como o “single ROI” não possui o campo “movement” em
suas características o arquivo de saída possui um “*” nesse campo quando a anotação é para o
“single ROI”. Os outros campos :“Frame_end”; “Center_point_end X”; “Center_point_end Y”;
“ROI_end H”; “ROI_end W”, são preenchidos apenas quando a linha do arquivo csv representa
um “compose ROI” completo. Assim esse arquivo possui uma linha para cada ROI desenhada na
imagem independente de seu tipo e, além disso, nas linhas finais possui as informações das ROIs
iniciais e finais de cada “compose ROI”.

Essa estrutura do arquivo de saída foi desenhada de forma que seja possível fazer o carrega-
mento de antigas anotações no programa. Assim, dentro da opção “File” na barra superior há a
opção “Upload annotation”, essa funcionalidade faz o carregamento de um arquivo csv de anota-
ções gerado anteriormente e inclui no programa todas as ROIS do arquivo, Isso significa desenhar
as ROIs nos quadros do video e adicionar as ROIS nas lista da parte inferior da tela do programa.
Essa função permite uma parte muito importante das anotações, que é a revisão de uma anotação.
Assim um anotador pode gerar anotações para um vídeo e posteriormente um revisor pode alterar
essas anotações utilizando o software.

Os outros arquivos gerados consistem em arquivos para a análise visual das anotações ou para
o processamento das anotações via processamento de imagem. Todos os quadros anotados são
gerados com o mesmo nome correspondente aos quadros originais salvos, porém eles possuem
pastas diferentes. Além disso, o vídeo com as imagens geradas busca oferecer uma melhor visão
sobre as anotações feitas ao longo do video de forma visual pelo usuário.
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Figura 4.11: Representação de arquitetura MVC.

4.2 Arquitetura do software

O software foi desenvolvido em python usando orientação ao objeto. Sua arquitetura foi inspi-
rada na arquiteturaMVC, vista na Figura 4.11. Nessa arquitetura o software é divido em camadas.
A camada da “view”, que trata da interface com o usuário, a do “control”, que é responsável por
implementar a lógica da aplicação e, por último, a camada do “model”, que possui as classes dos
dados da aplicação. Diante dessa divisão, as classes ficaram dividias em três módulos: Interface,
Service e Entities.

O módulo Interface possui a implementação da tela que será mostrada para o usuário, esses
classes foram desenvolvidas usando o QT designer e seu código gerado automaticamente. No
módulo Entities estão as classes que representam os dados das anotações realizadas no software.
Nesse módulo há classe para um “single ROI”, um “compose ROI” e uma que possui as propriedade
de uma Imagem anotada,

No último módulo, o Service, foram implementadas as lógicas do software. Nessa parte, está
presente a lógica de fazer o carregamento de um vídeo, a lógica de anotação de um “compose
ROI” e “single ROI”, a lógica de salvar os dados anotados e a lógica usando a projeção gnomônica
para a ROI acompanhar a distorção da imagem equiretangular. Mesmo com esses três módulos,
foi preciso criar uma classe principal para a comunicação entre os módulos. Assim, a classe
principal do programa é a AnottationWindow dentro do arquivo 360RAT.py. Ela possui lógicas
do programa que auxiliam as lógicas presentes no módulo Service, além de também possuir a lógica
da tela do usuário. Portanto, todo comando que parte do usuário está conectado diretamente com
os elementos da classe AnottationWindow. Essa classe principal também possui estrutura de listas
para armazenar os dados do programa durante sua execução, consequentemente possui listas com
objetos instanciados das classes Entities. Essas listas foram necessárias uma vez que o uso de
banco de dados não foi feito.

O diagrama UML do software pode ser visto na Figura 4.12. Nesse diagrama os métodos das
classes foram omitidos devido a sua grande quantidade. Já as classes da tela não foram separadas
como as outras, elas se encontram como atributo dentro das classes que as possuem, pois essas
classes são geradas a partir do uso do Qt Designer.

Pelo diagrama é possível ver a classe AnottationWindow sendo o centro do sistema e imple-
mentando o controle principal do programa. Essa classe possui um objeto da classe principal da
tela do usuário a Ui_Anottation. Na classe AnottationWindow encontra-se a maioria dos métodos
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Figura 4.12: Diagrama UMl do software 360RAT.

chamados ao usuário interagir com o sistema, além disso, possui a configuração inicial do software
e dos botões configurados em desabilitados ou não.

O primeiro passo do software é o carregamento de arquivo. Para Imagens ou pastas com
imagens esse processo começa nessa classe principal, que utiliza objeto da classe Rendering, essa
classe é responsável por ler imagens usando opencv a partir de um endereço que ela recebe. Para
o carregamento de vídeos é utilizada a classe Rendering_Video que recebe também um endereço
do vídeo e retorna para a classe principal duas listas com objetos da classe Image_Anotation
para cada quadro lido. Essa classe Image_Anotation guarda todas as anotações sobre um quadro,
assim ela possui objetos da classe ROI e Simple_compose_ROI que guarda as propriedades de
um “single ROI” ou “compose ROI” anotado. Portanto, as listas retornadas do Rendering_Video
e as imagens retornadas da classe Rendering são salvas em listas na classe principal e compõem
assim a parte model da arquitetura do software.

Após o fim do carregamento dos dados, o software permite a anotação de uma região. Nesse
momento a classe NFOV se torna essencial na lógica do programa para ser possível as ROIs
acompanhar a distorção que uma imagem 360° sofre ao ser passada para a projeção equiretangular.
O código dessa classe foi baseado na ferramenta Equirectangular-toolbox [14], ele permite com que
seja extraído de uma projeção equiretangular um pedaço da imagem correspondente na imagem
360°, isso é exemplificado na Figura 4.13. Essa classe NFov é sempre usada quando se seleciona
um região sobre a imagem equiretangular para gerar a imagem perspectiva na parte direita do
software, como mostrada na Figura 4.6. Ela também é usada para formar os objetos da classe
ROI, Simple_compose_ROI e Compose_ROI.
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Figura 4.13: Imagem exemplificando o processo da ferramenta Equirectangular-toolbox [14], reti-
rada do site [15]

A lógica em torno do “single ROI” teve sua maior parte implementada na classe principal
AnottationWindow, isso ocorreu devido a sua lógica estar muito relacionada aos comandos pre-
sentes na classe principal. Porém, há uma classe SingleROI que possui uma pequena parte dessa
lógica sobre excluir uma ROI e a lógica de botões da tela principal afim de diminuir o código da
classe principal e facilitar a leitura do código. Para o “compose ROI” foi implementada a classe
ComposeROIController, essa classe possui objetos da classe Compose_ROI e NFOV.

A classe ComposeROIController implementa a lógica da geração automática de ROIs em
sequência para vídeos. Assim, essa classe possui características básicas de uma ROI tanto ini-
cial como final usando o serviço da classe NFOV. A geração automática da ROI leva em conta
duas situações, uma em que a região de interesse permanece estática durante o decorrer do ví-
deo, e a segunda situação em que a ROI se move. Para a primeira, as ROIs geradas possuem
a mesma posição central e a mesma abertura, e após escolhido o quadro inicial e o quadro final
são instanciados objetos da classe Simple_compose_ROI e adicionados nas respectivas classes
Image_Anotation dos quadros anotados.

No segundo caso, as ROIs são geradas automaticamente variando a posição central e sua
abertura de acordo com um ∆ calculado pelas seguintes equações:

∆X = Xfinal −Xinicial

TF − 1 ,

∆Y = Yfinal − Yinicial

TF − 1 ,

∆W = Wfinal −Winicial

TF − 1 ,

e
∆H = Hfinal −Hinicial

TF − 1 .

Nessas Equações o X e o Y representam a posição central da ROI na imagem, o W e H represen-
tam o ângulo de abertura da ROI e TF o número de quadros do vídeo. Com base nessas fórmulas,
é possível perceber que sua variação é linear, porém isso pode diferenciar da movimentação total
de uma região durante os vídeos. Assim, foi criada mais uma funcionalidade na classe Compose-
ROIController para adicionar ROIs em um “compose ROI” já anotado. Essa função de adição de

29



novos ROIs utiliza a última ROI anotada do “compose ROI” como uma região inicial nas equações
anteriores e uma nova região final é determinada pelo usuário. Consequentemente, um novo ∆
será calculado e a movimentação da ROI pode ser melhor acompanhada pela anotação.

Outra forma de adicionar a ROI foi implementada usando a mesma lógica anterior, porém a
região inicial das equações anteriores são também selecionadas de novo pelo usuário. Isso se fez
necessário uma vez que essas equações não consideram um ROI indo de uma borda para a outra
sem passar pelo meio da imagem vista, como pode ser exemplificado pela Figura 4.9 e 4.10.

A classe principal possui mais três objetos das classes ScrollArea, SaveWindow e CSV. A
primeira classe implementa o serviço associado às duas áreas da tela que possuem botões para
as ROIS já selecionadas: “list of ROI” e “List Of compose ROI”. A segunda classe é responsável
por apresentar a tela depois que uma ROI é selecionada, nela é possível selecionar a classificação
semântica da região selecionada e também determinar se a ROI está ou não em movimento. Para
cada classificação semântica há uma cor associada e para isso dentro dessa classe há dois dicionários
que associa o nome da classificação a uma cor definida no sistema RGB e no sistema BGR, para
adicionar ou excluir classificações do sistema basta modificar os dicionários dictionary_label_color
e dictionary_label_color_RGB de forma que a classificação seja a chave para a cor correspondente
nos dois dicionários.

Outra classe é a CSV, ela está associada a salvar as anotações feitas. Para isso, foi usada a
biblioteca csv do Python e a função imWrite do Opencv para salvar o arquivo csv e as imagens
de saída, respectivamente. Essas últimas, possuem nomes em formato numérico indo de 0 até a
quantidade de quadros. Além disso, é sempre salvo para cada quadro uma imagem anotada e
uma imagem original, sendo que possuem o mesmo nome em pastas diferentes. O arquivo csv é
configurado através de uma estrutura de dicionário do Python e seus parâmetros são todos os atri-
butos das classes ROI e Simple_compose_ROI. Esses parâmetros também podem ser modificados
alterando o dicionário na classe CSV.

Por último, foi desenvolvida mais uma classe a Upload_CSV. Ela é responsável por ler esse
arquivo csv salvo e fazer o carregamento das ROIs anotadas anteriormente. Para isso, ela utiliza a
biblioteca csv do Python. De acordo com cada tipo de ROI salva no arquivo csv é adicionado nas
listas da classe AnottationWindow uma nova ROI lida. Com isso, após o carregamento de uma
anotação, o usuário pode editar e excluir ROIs de uma anotação antiga usando o mesmo fluxo que
uma anotação normal. Além disso, também é possível salvar essa anotação modificada.
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Capítulo 5

Experimento

Um experimento foi feito para avaliar o uso do programa e analisar um dataset gerado a
partir das anotações feitas no software 360RAT. Nesse capítulo são detalhas todas as etapas do
experimento buscando justificar cada escolha feita.

5.1 Vídeos anotados

Os vídeos anotados foram retirados do dataset proposto por Taghavi et al. [16]. Esse dataset
é composto por vídeos de um minuto e sem cortes. Ele foi dividido em categorias de acordo com o
movimento da câmera e com o número de objetos que se movem na imagem, como pode ser visto na
Figura 5.1, sendo que para cada categoria estão disponíveis dois vídeos. Esses vídeos estão presen-
tes no YouTube com a projeção cúbica, e pode ser obtido pela URL “www.youtube.com/watch?v=”
mais o endereço presente na Figura 5.1, como explica o artigo [16].

Figura 5.1: Tabela com a organização dos vídeos de Taghavi et al. [16].

A anotação desse dataset teve por objetivo identificar regiões de interesse de acordo com
a história contada visando identificar possíveis pontos de edição nos vídeos 360°. Para isso, o
dataset foi diminuído para apenas ter vídeos que contenham objetos em movimento, e assim a
identificação do ROI seja mais precisa pelo anotador. Seis vídeos contendo movimento foram
selecionados, isso se deu para que fosse possível ter vários anotadores e ser possível construir o
dataset em tempo hábil. Os vídeos escolhidos e sua associação com o dataset original pode ser
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visto na tabela 5.1. Nessa Tabela estão presentes o nome do vídeo, sua resolução e o intervalo que
o vídeo representa dentro do vídeo original sem corte.

Nome do vídeo
ID no dataset

original
Resolução FPS

Intervalo (60s) no
vídeo original

BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video 11 1080x540 PPI 5 0:00-1:00
Closet Set Tour In 360 VR 3 1080x540 PPI 5 0:07-1:07
360° FPV Race Drone Car Chase VR 28 1080x540 PPI 5 2:11-3:11
New York City 8K - VR 360 Drive 12 1080x540 PPI 5 0:12-1:12
vídeo 24 24 1080x540 PPI 5 0:00-1:00
Wingsuit 360 degree video over Dubai 27 1080x540 PPI 5 0:00-1:00

Tabela 5.1: Tabela com a organização dos vídeos relacionando-os com os vídeos do dataset do
Taghavi et al. [16].

Dentre os vídeos escolhidos está o “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video”, esse vídeo
mostra uma corrida envolvendo carruagens romanas puxadas por cavalos, como visto na Figura
5.2. Ele foi escolhido por ter vários pontos se movendo na imagem e que chama a atenção.

Outro vídeo, foi o “Closet Set Tour In 360 VR” que mostra um homem se movendo dentro
de um closet grande, como pode ser visto na Figura 5.3. Ele foi escolhido por conter apenas um
homem se movendo e ser dentro de um local fechado.

O terceiro vídeo foi o “360° FPV Race Drone Car Chase VR” que contém a visão de um drone
seguindo um carro em uma estrada, visto na Figura 5.4. A escolha desse vídeo se deu por ser em
um local aberto e possuir menos objetos se movendo que o vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot
Race 360° Video”.

O quarto vídeo escolhido foi o “New York City 8K - VR 360 Drive”, onde mostra a visão de
um carro dirigindo no centro de New York. Esse vídeo também contrasta com os outros por ter
como cenário uma rua movimentada, como visto na Figura 5.5.

O penúltimo vídeo foi o “vídeo 24”, ele mostra o movimento de pessoas em uma rua, visto na
Figura 5.6. Por conter mais de uma pessoa em movimento, o vídeo foi escolhido para contrastar
com o vídeo “Closet Set Tour In 360 VR”.

O último vídeo escolhido foi o “Wingsuit 360 degree video over Dubai”, ele também mostra
pessoas, mas em uma situação diferente. O vídeo mostra a visão de uma pessoa pulando de um
avião junto de outras duas. No vídeo, os objetos principais que se movem são esses dois saltadores
como pode ser visto na Figura 5.7. Por mais que tenha a presença de mais de uma pessoa nesse
vídeo, o principal contraste é o percurso do salto do avião até a aproximação dos prédios.

No dataset original esses vídeos possuem a resolução 4320x2160 e 30FPS, porém como dito
anteriormente, o programo 360RAT não suporta esse tamanho de vídeo com essas propriedades.
Assim, após a escolha dos vídeos mudou-se a resolução e a taxa de FPS, como visto na tabela 5.1.
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Figura 5.2: Imagem do vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video” [16].

Figura 5.3: Imagem do vídeo “Closet Set Tour In 360 VR” [16].

Figura 5.4: Imagem do vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR” [16].

Figura 5.5: Imagem do vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” [16].
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Figura 5.6: Imagem do vídeo vídeo 24” [16].

Figura 5.7: Imagem do vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai” [16].

5.2 Etapas do experimento

O experimento de anotação visou anotar um dataset testando assim o uso do programa 360RAT
por oito pessoas. Os vídeos selecionados possuem cenas que utilizam todas as funções do software
desenvolvido. Por exemplo, a movimentação não linear de objetos e a movimentação de objetos
indo de uma borda para outra de forma a não passar pelo centro da imagem equiretangula, como
visto na imagem4.9 e 4.10. Esses dois cenários fazem com que o anotador tenha que explorar
funções como adicionar ROIs em um “compose ROI” já existente. Além disso, por se tratar de
vídeos de conteúdo diversificados as classificações semânticas utilizadas também seguiram esse
princípio de diversidade.

Os vídeos para anotação foram preparados de forma a ter uma resolução e uma taxa de FPS
menor que os originais. Assim, a resolução de anotação foi de 1080x540, com uma taxa de 5 FPS.
Essa diminuição da taxa não prejudicou a anotação uma vez que o programa se adapta a taxa de
quadros por segundo em sua exibição.

Outro ponto importante consiste em quão bem as pessoas entenderiam a imagem equiretangula,
e como a resolução diferente afetaria a anotação. Porém, visando um melhor entendimento sobre
o vídeo, a anotação consistiu nos seguintes passos:

• Assistir ao vídeo com projeção equiretangula no software 360RAT.
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• Assistir, pela segunda vez, ao vídeo utilizando um dispositivo de realidade virtual.

• Por último, usar o software 360RAT para realizar a anotação.

O primeiro passo foi realizado para que o anotador tivesse noção de todo o conteúdo do vídeo.
Em quais pontos teriam movimento, e em quê a história consistia, além de poder observar se
alguma região da imagem poderia ser mais atrativa que outra.

O segundo passo visou suprir qualquer problema que a baixa resolução da imagem pudesse
causar. O dispositivo de realidade virtual utilizado limitou também a resolução da imagem em
2160X1080 e 25 FPS, porém a imagem vista não ficou com uma resolução ruim ao longo de sua
reprodução. Nessa etapa, o anotador assistiu ao vídeo buscando entender se as áreas das ROIs
identificadas anteriormente com a visão equiretangula fazem sentido ao estar vendo o vídeo com
a projeção da esfera. Portanto, poder confirmar ou modificar as áreas que irá anotar.

O último passo consistiu na realização da anotação. Nela, o anotador contou com todas as
opções desenvolvidas pelo software e salvou suas anotações em pastas com seus respectivos nomes.
A anotação de uma ROI teve os seguintes requisitos para guiar melhor o anotador:

• Marcar a área ou objeto mais importante do quadro considerando a história do vídeo.

• Marcar apenas uma ROI por imagem, sendo que todos os quadros do vídeo devem conter
uma ROI.

• O tamanho da ROI foi delimitado para mais ou menos um quarto de um viewport.

• Ao selecionar uma ROI escolher uma classificação semântica que o anotador considera mais
apropriada para a região selecionada.

A escolha dos requisitos de anotação teve como base o trabalho de Hou-Ning et al. [9]. Nesse
artigo, também é realizada a anotação de um dataset para identificação de ROIs em vídeos com a
temática de esportes. O processo desenvolvido por eles foi a de anotação de uma ROI por quadro
anotado por três pessoas e revisado por outras duas. Devido a isso, a proposta da anotação foi a
de escolher uma ROI por quadro e ter uma parte de revisão, que será descrita posteriormente.

Para o tamanho da ROI o artigo não descreve nenhum detalhe. Portanto, nesse experimento
essa análise foi feita a partir do questionamento sobre qual o tamanho da ROI é suficiente para
englobar uma região de interesse de forma que não seja tão grande a ponto de não saber a intenção
do anotador. Consequentemente, foi estimada uma área de um quarto de uma ROI padrão do
programa para ser a região máxima permitida. Não foi especificada uma área mínima para a ROI,
porém os anotadores são pessoas que entendem da área e assim essa necessidade não foi percebida.

Outro requisito foi a escolha das classificações semânticas. Para isso, foi utilizada uma sim-
plificação das classificações do coco da Microsoft [42] para o experimento. Assim, foi associada a
cada ROI uma classificação semântica com o objetivo de permitir o dataset estar disponível para
maiores análises no futuro.
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Durante o experimento, para o anotador ter familiaridade com o software, foi feito um treina-
mento anterior a todo o processo de anotação dos vídeos. Para cada anotador foi executada uma
anotação em um vídeo exemplo. Assim, o anotador pode ficar ciente de todas as funcionalidades
que o software possui para anotação dos quadros dos vídeos.

Após a realização da anotação, foi realizada mais uma etapa de revisão sobre as anotações.
Isso se deu apenas por uma pessoa e visou identificar os seguintes pontos:

• Checar se todos os quadros possuem apenas uma ROI anotada.

• Checar se o enquadramento da ROI anotada ao longo do vídeo não possui nenhum erro.

• Checar as classificações semânticas selecionadas.

A etapa de revisão buscou identificar se os pré-requisitos estabelecidos foram cumpridos em
todos os vídeos. Nessa etapa, as funcionalidades do software para edição de ROIs e carregamento
de anotações foram essenciais para sua execução.
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Capítulo 6

Resultados

Nesse capítulo, analisamos os resultados obtidos no experimento realizado para anotar o banco
de dados de vídeos 360°. Para cada um dos seis vídeos, foi feita uma análise envolvendo as
anotações de oito participantes do experimento.

6.1 Experimento

As anotações foram realizadas por oito pessoas que possuem conhecimento sobre atenção visual
e vídeos 360°. Para todos os anotadores houve uma explicação inicial sobre o software e uma
simulação de anotação antes de começar o experimento para a familiarização com o software
360RAT.

Na primeira etapa do experimento, os anotadores assistiram ao vídeo no software 360RAT, em
seguida,no dispositivo de realidade virtual e, por último, executaram as anotações. Esta etapa
de assistir ao vídeo no dispositivo de realidade virtual não foi cumprida por todos, uma vez que
o anotador 3 não se sentiu confortável ou que o anotador já tinha visto o vídeo anteriormente.
Cabe ressaltar aqui que por todos os anotadores entenderem sobre a área pesquisada essa decisão
de não usar o dispositivo de realidade virtual não trás prejuízo, uma vez que o anotador conhece
o conteúdo do vídeo 360° e o posicionamento dos objetos na cena.

O treinamento inicial para fazer as anotações ocorreu com um vídeo não explorado nesse tra-
balho. Porém, foram apresentadas as funcionalidades do software e cobertas as possíveis situações
que poderiam ocorrer durante a anotação, como por exemplo o salto de uma região de interesse
entre as bordas, que é exemplificado pelas Figuras 4.9 e 4.10. Mesmo com esse treinamento, houve
um acompanhamento das anotações nos primeiros vídeos para auxiliar nas dúvidas dos anotadores
e para obter sugestões de melhoria para o software desenvolvido. Para os primeiros anotadores,
alguns erros do software foram encontrados e resolvidos ao longo dos dias de anotações.

As anotações duraram duas semanas, sendo que alguns anotadores executaram todo o experi-
mento em um dia, enquanto que outros realizaram as anotações ao longo de mais dias, anotando
menos vídeos por vez. O tempo de cada anotação também variou de pessoa para pessoa. Para
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anotadores mais detalhistas, que buscaram delimitar a área de forma mais precisa, a anotação du-
rou cerca de 30 minutos por vídeo. Para anotadores que mantiveram a área anotada com tamanho
constante o tempo de anotação foi cerca de 15 minutos.

Depois das anotações, houve a etapa de revisão da anotação. A maioria das correções ocorre-
ram por conta do enquadramento da ROI. Por muitos objetos dos vídeos não se movimentaram
de forma linear, a automatização das anotações por parte do software não consegue desenhar o
correto enquadramento para interpolação de quadros muito distantes. Assim, para as pessoas que
demoraram menos tempo foi notável a necessidade de correção do enquadramento da ROI. Entre-
tanto, para as pessoas que levaram mais tempo e revisaram por si mesmo a anotação realizada,
essa etapa de revisão das anotações não foi necessária.

Na parte de revisão das classificações semânticas, buscou-se interferir o mínimo possível nas
anotações realizadas. Os casos de alteração consistiram em mudar classificações que descreviam
objetos não presentes na região anotada, como por exemplo, uma ROI com a classificação person,
mas que contia apenas cavalos. Para as classificações que continham relação com a área anotada,
não houve nenhuma modificação, como por exemplo, para o caso das multidões no vídeo sobre a
corrida de carruagens que teve três classificações semânticas que fazem sentido: outdoor, person e
architecture/buildings. Devido o objetivo desse trabalho ser a análise de anotações em vídeos 360°
utilizando o software 360RAT, não houve a necessidade de padronizar todas as classificações por
não ser um trabalho sobre segmentação, mas sim sobre o comportamento do usuário utilizando
o software. Portanto, buscou-se dar liberdade para o anotador expressar sua ideia, uma vez
que todos os anotadores possuem conhecimento sobre a área. Além disso, poucos quadros não
possuíram ROIs anotadas ou mais de uma ROI anotada. Para o primeiro caso, foi replicada a
região anotada no quadro anterior, para o segundo, foi perguntado diretamente ao anotador qual
deveria permanecer na imagem.

6.2 Anotações

Após as anotações dos vídeos 360°, foram analisados os dados do arquivo csv gerado e as
imagens anotadas. Para cada vídeo, foi feita uma análise de todas as anotações comparando o
comportamento das anotações ao longo do vídeo. Assim, para os dados do arquivo csv foram
analisados os campos: X, Y, “ROI W” e “ROI H”. Sendo que, o eixo x e y das anotações se
relaciona com a posição do centro da ROI na imagem equiretangula anotada. Para um melhor
entendimento dos dados o campo X e Y foram convertidos em ângulos. O eixo X foi transformado
no eixo horizontal Theta, variando de -180 a 180, onde o valor -180 se localiza no canto esquerdo
da tela e o valor 180 no canto direito da tela. Já o eixo Y, foi convertido no eixo vertical Phi,
variando de -90 a 90, onde o valor -90 representa a parte inferior da imagem e o valor 90 a parte
superior.

A abertura da ROI se dá pelos dois parâmetros “ROI W” e “ROI H”, um representando a
largura e outro a altura da ROI, respectivamente. A variação desse parâmetro se associa com o
tamanho da ROI anotada, variando de 0 a 11 para “ROI W”, e de 0 a 22 para “ROI H”. Sendo
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que, quanto maior esse valor maior é a área anotada.

Além desses parâmetros, foram analisadas qualitativamente as anotações nos quadros dese-
nhando as ROIs de todos os anotadores de um quadro sobre a imagem, e as classificações semân-
ticas escolhidas para classificar estas regiões anotadas. Essa classificação usou uma generalização
das classificações do Coco da Microsoft [42] e mais três classes que se mostraram necessárias du-
rante a anotação. Ao todo são elas: “Accessory” , “Animal” , “Appliance” , “Electronic” , “Food”
, “Furniture” , “Indoor” , “Kitchen” , “Outdoor” , “Person” , “Sports” , “Vehicle” , “Architectu-
re/buildings” , “Text” , “Vegetation” , “Architecture/buildings” , “Text” , “Vegetation”.

Por fim, as anotações foram avaliadas de acordo com a métrica AUC (Área Abaixo da Curva
ROC) para determinar seu desempenho em relação às regiões salientes da imagem. Essa métrica
varia de 0 a 1. Para um valor igual a 1, o desempenho é o melhor possível, e as anotações são iguais
à saliência calculada. Para AUC=0, a anotação não possui nenhuma área saliente. Para obter esse
valor, foi aplicado sobre cada vídeo o modelo estático de rede neural CubePadding [1], identificando
assim as regiões salientes que foram comparadas com a anotação de cada participante.

6.2.1 Vídeo: BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video

Como descrito anteriormente o vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video” consiste
em uma corrida de carruagens. Durante o experimento, oito pessoas anotaram as imagens e, entre
as anotações, houveram variações no eixo Theta e Phi ao longo do vídeos e variações no tamanho
da ROI anotada. Porém, a maior parte das anotações ficaram próximas ao longo do vídeo, como
é visto a seguir.

6.2.1.1 Eixo vertical e horizontal central do ROI

No eixo Theta, a variação do centro da região de interesse anotada ao longo do vídeo “cha-
riot_race_” teve bastante variação de posição ao longo da imagem para a maioria dos anotadores,
como visto na Figura 6.1. Apenas para o anotar 1, o valor de Theta permaneceu quase constante
no centro da imagem. Para o eixo Phi, a variação maior foi entre a metade da imagem e a região
superior, pois os valores estão acima de -20, como visto na Figura 6.2.

Ao analisar as duas Figura 6.1 e 6.2, podemos perceber que, entre os quadros 115 e 124, há
uma grande variação dos valores entre os anotadores. Assim, na Figura 6.3 é possível visualizar o

Figura 6.1: Gráfico da variação do valor no eixo Theta do centro da ROI ao longo do vídeo
“BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video” para todos os anotadores.
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Figura 6.2: Gráfico da variação do valor no eixo Phi do centro da ROI ao longo do vídeo “BEN-
HUR (2016) - Chariot Race 360° Video” para todos os anotadores.

caminho percorrido pela anotação de cada pessoa. Ao observar o caminho das anotações sobre a
Figura percebe-se que nesse momento da corrida a maior parte dos anotadores focaram em anotar
as carruagens, sendo que as pessoas ficaram divididas entre os cavalos do centro e da direita.
Sob a ótica da edição de vídeo, mesmo tendo uma dispersão entre as regiões anotadas pode-se
perceber que as anotações geram como saída duas possíveis áreas de maiores interesses ao longo
do vídeo nesse intervalo. Portanto, a anotação gera como saídas regiões importantes que podem
ser relacionadas à edição de um vídeo, uma vez o intervalo demostrando na Figura 6.3 possui
uma das maiores variações dos eixos Theta e Phi, consequentemente o resto do vídeo possui um
consenso maior entre os anotadores.

6.2.1.2 Parâmetro da abertura da ROI

A variação da abertura da ROI ao longo do vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360°
Video” foi constante para alguns anotadores, e eles utilizaram a abertura máxima da ROI em
todas as anotações, como visto nas Figuras 6.4 e 6.5. Para os anotadores 2, 3 e 6 a área anotada
variou ao longo do vídeo. Para exemplificar, pode-se ver os quadros 170 e 225 na Figura 6.6,
nesses quadros teve uma variação do tamanho também entre os anotadores 2, 3 e 6. No quadro
225 também pode-se ver a variação onde se tem o menor valor para a altura da ROI do anotador
2. Essa região está dentro de outras regiões anotada mostrando assim que o valor da ROI está
variando por quanto o anotador está sendo específico e não por estar anotando outra parte da
imagem.

6.2.1.3 Distribuição das classificações

Dentre as classificações semânticas escolhidas para o vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race
360° Video”, a predominância foi a classificação animals, como visto na Figura 6.7. Para o
anotador 8 a classificação vehicle também foi escolhida associando o conjunto carruagem mais
cavalo ao meio de transporte. A segunda classificação mais presente foi a de pessoa, seguida de
architecture/buildings. Portanto, os anotadores tiveram como regiões de maior interesse nesse
vídeo o movimento dos cavalos e os pilotos da carruagem, depois a plateia que estava assistindo
e, por último, a arquitetura presente na arena do vídeo.
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Figura 6.3: Sequência de frames anotados para o vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360°
Video” no intervalo entre os quadros 115 e 124.

6.2.2 Métrica AUC

O desempenho das anotações foram parecidas para todos os anotadores variando entre 0.83 e
0.85, como pode ser visto na Tabela 6.1. Mesmo com as anotações não seguindo um padrão tão
próximo, foi possível ver que elas se encontravam próximas na imagem ,como observado na Figura
6.3. Portanto, com valores de AUC acima de 0.8 as anotações possuem um bom desempenho
estando em regiões que há saliência nos quadros. Na Figura 6.8 é possível notar que no primeiro
quadro as anotações não estão localizadas em regiões muito salientes, o que contribui para diminuir
essa métrica, porém para os outros dois quadros isso muda. No quadro 80 é possível ver quatro
pontos que possuem anotações e todos sobre saliência. Já para o quadro 6.8 é possível notar a
dispersão próxima das anotações sobre uma área saliente.
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Figura 6.4: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI W“) ao longo do
vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video” para todos os anotadores.

Figura 6.5: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI H“) ao longo do vídeo
“BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video” para todos os anotadores.

Anotador AUC
1 0.856708718
2 0.851048424
3 0.843924191
4 0.844194261
5 0.857012056
6 0.853313224
7 0.837795591
8 0.847772286

Tabela 6.1: Valores da métrica AUC para o vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video”.

Figura 6.6: Anotação com variação do tamanho do ROI anotado no vídeo “BEN-HUR (2016) -
Chariot Race 360° Video” para os frames 170 e 250 respectivamente. Cores dos ROIs: Vermelho
- Anotador 1, Azul - Anotador 2, Verde - Anotador 3, Laranja - Anotador 4, Rosa - Anotador 5,
Preto - Anotador 6, Roxo - Anotador 7, Amarelo - Anotador 8.
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(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8)

Figura 6.7: Distribuição das classificações anotadas em ordem numérica, do anotador (1) ao (8),
para o vídeo “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360° Video”.

6.2.3 Vídeo: Closet Set Tour In 360 VR

O vídeo “Closet Set Tour In 360 VR ” contém em sua história um homem falando dentro de
um closet grande que possui escada. Como dito anteriormente, esse vídeo possui apenas um objeto
se movendo, que é o homem que esta falando no vídeo. Cabe ressaltar que o áudio do vídeo não
esteve presente no experimento, assim a anotação não teve relação com o áudio, mas sim com a
sua parte visual do vídeo. As anotações nesse vídeo teve como prioridade a pessoa da história. O
eixo Theta e Phi das anotações seguiram um padrão mais próximo que o vídeo “BEN-HUR (2016)
- Chariot Race 360° Video” analisado anteriormente como pode ser visto na análise a seguir.
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Figura 6.8: Anotações sobre a saliência gerada pelo CubePadding para os quadros 56, 80 e 109,
respectivamente.

Figura 6.9: Gráfico da variação do valor no eixo Theta do centro da ROI ao longo do vídeo “Closet
Set Tour In 360 VR” para todos os anotadores.

6.2.3.1 Eixo vertical e horizontal central do ROI

O eixo Theta do centro das anotações tive valores bem próximos entre os anotadores, diferindo
em pontos específicos, como é visto na Figura 6.9. A maior divergência acontece entre os quadros
50 e 100. Ao ser analisada a anotação como um todo essas divergências derivam de anotadores
buscarem ressaltar características do ambiente além do homem presente no vídeo. Uma vez que,
para alguns anotadores as ROIs se limitaram a seguir a trajetória da pessoa anotada.

No gráfico do eixo Phi o mesmo é seguido, como visto na Figura 6.10. Entre os quadros 50 e
90 também teve uma variação principalmente pelo anotador 3. Outro ponto a ser observado é a
mudança brusca no eixo Theta próxima do quadro 290 e a constância do eixo Phi nesse momento,
isso se deve ao fato do eixo Theta demostrar um salto entre as bordas, esse processo foi demostrado
nas Figuras 4.9 e 4.10 da seção sobre o software. Essa característica é interessante, uma vez que
mesmo tento uma mudança na borda da imagem equiretangula os anotadores mantiveram um
padrão. Mostrando assim que o software permite gerar anotações que contemplam a continuidade
da esfera. Cabe ressalta ainda que, uma vez que o áudio não foi utilizado, para pontos com maior
variação de anotação uma escolha para edição de vídeo pode levar em consideração a anotação
junto ao áudio e assim ter uma edição mais precisa.

Na Figura 6.11 é possível ver a variação das anotações entre os quadros 75 e 84. Nele está
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Figura 6.10: Gráfico da variação do valor no eixo Phi do centro da ROI ao longo do vídeo “Closet
Set Tour In 360 VR” para todos os anotadores

presente tanto a maior preferência pela região contendo o homem do vídeo, quanto das regiões
das características do ambiente, como as roupas e acessórios do closet.

6.2.3.2 Parâmetro da abertura da ROI

A variação da altura da região anotada aconteceu ao longo de todo o vídeo, como pode ser
visto na Figura 6.10. Já a largura da ROI teve mais variação na parte final, como demonstrado
na Figura 6.9. Relacionando esses dados com o fato de que a maior parte das anotações foi sobre
o homem presente no vídeo, pode-se associar essa variação ao movimento da pessoa de se afastar
e aproximar da câmera. Isso aconteceu principalmente no final do vídeo, quando o homem está
na parte superior do closet e sua área na imagem diminui.

Para demonstrar essa variação da área da ROI pode-se observar o quadro 196 da Figura 6.14.
Nele é possível ver que algumas regiões se tornam menores para detalhar o homem que diminuiu
ao estar na parte de cima do closet. Alguns anotadores buscaram variar a área para anotar o
lustre do local, já outros anotadores tentaram englobar o homem mais objetos do ambiente. No
quadro 261, dessa mesma figura, também pode-se perceber que a variação da região da ROI foi
devida aos anotadores buscarem focar no homem ou englobar regiões ao seu redor.

6.2.3.3 Distribuição das classificações

Analisando as classificações semânticas escolhidas na Figura 6.15 é possível perceber essa
escolha em seguir a trajetória do homem, uma vez que a predominância foi a classificação person.
Ressaltando que para os anotadores 1, 2 5 e 7 apenas essa classificação foi escolhida. Para os
outros anotadores é possível perceber classificações associadas aos objetos do cenário, como mobília
(furniture) e acessórios. Portanto, essas classificações semânticas foram escolhidas durante as
anotações para a exploração do ambiente.

6.2.4 Métrica AUC

O valor da métrica AUC entre os anotadores ficaram bem próximas entre si, como visto na
Tabela 6.2. Com um valor em torno de 0.94, as anotações estão em regiões que possuem saliência
na imagem. Na Figura 6.16 é possível ver as anotações se concentrando em uma região saliente
contendo a pessoa.
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Figura 6.11: Sequência de quadros anotados para o vídeo “Closet Set Tour In 360 VR” para o
intervalo entre os quadros 74 e 84.

Anotador AUC
1 0.942704056
2 0.949056126
3 0.947642672
4 0.940349038
5 0.944365235
6 0.944386146
7 0.947920081
8 0.942155807

Tabela 6.2: Valores da métrica AUC para o vídeo “Closet Set Tour In 360 VR”.
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Figura 6.12: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI W“) ao longo do
vídeo“Closet Set Tour In 360 VR” para todos os anotadores

Figura 6.13: Gráfico da variação do valor da largura da região anotada ( “ROI H“) ao longo do
vídeo“Closet Set Tour In 360 VR” para todos os anotadores

6.2.5 Vídeo: 360° FPV Race Drone Car Chase VR

O vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR” possui apenas o objeto carro se movendo no
vídeo, como descrito anteriormente. Assim, como no vídeo “Closet Set Tour In 360 VR”, o fato
de apenas um objeto se mover também fez com que os gráficos dos valores de Theta e Phi do
centro das ROIs permanecessem com valores próximos para a maioria dos anotadores, como pode
ser visto na análise a seguir.

6.2.5.1 Eixo vertical e horizontal central do ROI

O valor do eixo Theta ao longo do vídeo teve valores parecidos para todos os anotadores, como
observado na Figura 6.17. Apenas o anotador 8 teve algumas variações ao longo do vídeo mais
discrepantes. Isso se deu pelo fato de todos os anotadores considerarem como região de interesse
do vídeo apenas o carro e regiões próximas a ele, exceto pelo anotador 8. Uma vez que o anotador

Figura 6.14: Anotação com variação do tamanho da ROI anotada no vídeo “Closet Set Tour In
360 VR” para os quadros 196 e 261, respectivamente. Cores dos ROIs: Vermelho - Anotador
1, Azul - Anotador 2, Verde - Anotador 3, Laranja - Anotador 4, Rosa - Anotador 5, Preto -
Anotador 6, Roxo - Anotador 7, Amarelo - Anotador 8.
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Figura 6.15: Distribuição das classificações anotadas em ordem numérica, do 1 ao 8, para o vídeo
“Closet Set Tour In 360 VR”.

8 buscou explorar também a paisagem do vídeo mais ao horizonte e o drone como algo importante
para entender a estória. Assim como o vídeo “Closet Set Tour In 360 VR”, o fato de apenas um
objeto se mover no vídeo transformou esse objeto no principal elemento para a história.

Os valores do eixo Phi das anotações os participantes também são próximos. Ao analisar o
eixo Phi, as anotações predominam na parte superior da imagem, depois passam para o meio
da imagem e por último terminam em sua maioria na parte inferior. Essa caminho desenha o
percurso do carro ao longo do vídeo. O drone ao longo da estória está filmando o carro distante,
depois se aproxima, torna a ficar um ponto distante e, por último, se encontra quase em cima do
carro. Consequentemente, a estória que foi contada a partir da visão do drone, e teve como foco
o carro, foi anotada sob essa perspectiva pelos anotadores.

Analisando o ponto de maior variação do anotador 8 em relação aos demais anotadores podemos
observar o intervalo entre os quadros 185 e 195 na Figura 6.19. Nessa sequência, está presente
os três pontos analisados anteriormente: O anotador 8 quis ressaltar o drone que filma o carro, a
maior parte dos anotadores tiveram o carro como região principal e a representação da paisagem
para a história contada foi de maior importância a vegetação próxima à avenida que ao longe.
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Figura 6.16: Anotações sobre a saliência gerada pelo CubePadding no quadro 196 do vídeo “Closet
Set Tour In 360 VR”.

Figura 6.17: Gráfico da variação do valor no eixo Theta do centro da ROI ao longo do vídeo “360°
FPV Race Drone Car Chase VR” para todos os anotadores.

6.2.5.2 Parâmetro da abertura da ROI

A variação do tamanho da região anotada se deu ao longo de todo o vídeo, como visto nas
Figuras 6.20 e 6.13. Levando em consideração que a posição da ROI foi bem próxima ao longo
do vídeo pela análise dos valores do eixo Theta e Phi anteriormente feita, pode-se concluir que
a variação da ROI teve sua maior influência no nível de detalhamento por parte dos anotadores.
Assim, um anotador quis englobar o carro com uma ROI que contivesse apenas o carro, outros
já escolheram uma região maior para anotar esse veículo, isso é demonstrado na Figura 6.22. No
quadro 202 dessa imagem, também pode ser visto o tamanho da área que o anotar 8 usou para
englobar o drone.

Figura 6.18: Gráfico da variação do valor no eixo Phi do centro da ROI ao longo do vídeo “360°
FPV Race Drone Car Chase VR” para todos os anotadores.
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Figura 6.19: Sequência de quadros anotados para o vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR”
no intervalo entre os quadros 185 e 194.

6.2.5.3 Distribuição das classificações

Na Figura 6.23 a classificação semântica mais escolhida para esse vídeo foi a vehicle, isso con-
firma o que foi dito anteriormente, onde a maioria dos anotadores escolheu o carro como principal
região de interesse. Além dessa classificação, quatro anotadores escolheram outras classificações
semânticas: vegetation e outdoor. As duas classificações se relacionam com a paisagem do vídeo.

6.2.6 Métrica AUC

Assim como o vídeo “ClosetSet Tour In 360 VR | SCREAM QUEENS”, o vídeo “360° FPV
Race Drone Car Chase VR” possui apenas um objeto se movendo. Porém o valor da métrica
AUC foi diferente entre eles. Para o vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR”, as métricas
variaram entre 0.83 e 0.82, como visto na Tabela 6.3. Ainda assim, esses valores são bons e
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Figura 6.20: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI W“) ao longo do
vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR” para todos os anotadores.

Figura 6.21: Gráfico da variação do valor da largura da região anotada ( “ROI H“) ao longo do
vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR” para todos os anotadores.

representam a presença de anotações em regiões salientes. Como a maior parte das anotações
estão relacionadas com o carro, pode-se perceber pela Figura 6.24 que esse objeto também é
saliente e, consequentemente, o valor da AUC representa um bom desempenho.

Anotador AUC
1 0.83418308
2 0.833536348
3 0.834129086
4 0.828096035
5 0.832930768
6 0.829765486
7 0.836392728
8 0.831183858

Tabela 6.3: Valores da métrica AUC para o vídeo “360° FPV Race Drone Car Chase VR”.

Figura 6.22: Anotação com variação do tamanho da ROI anotada no vídeo “360° FPV Race Drone
Car Chase VR” nos quadros 143 e 202, respectivamente. Cores dos ROIs: Vermelho - Anotador
1, Azul - Anotador 2, Verde - Anotador 3, Laranja - Anotador 4, Rosa - Anotador 5, Preto -
Anotador 6, Roxo - Anotador 7, Amarelo - Anotador 8.
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Figura 6.23: Distribuição das classificações anotadas em ordem numérica, do 1 ao 8, para o vídeo
“360° FPV Race Drone Car Chase VR”.

6.2.7 Vídeo: New York City 8K - VR 360 Drive

O vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” se passa em uma rua movimentada de New York,
como dito anteriormente. Esse vídeo possui inúmeros objetos em movimento, entre estes carros e
pedestres. Além disso, a própria câmera se movimenta por estar em cima de um carro dirigindo
nessa rua. Os valores de Theta e Phi foram mais dispersos ao longo do vídeo do que em vídeos de
apenas um objeto se movendo.

6.2.7.1 Eixo vertical e horizontal central do ROI

Por o vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” conter muitos objetos se movimentando, que
podem representar a trajetória de um carro na rua, a dispersão nesse vídeo das regiões anotadas
acaba sendo grande. O percurso percorrido pela câmera envolve a rua a sua frente, entradas
de ruas laterais, vários prédios e pedestres. Isso gerou os valores de Theta com muita variação
entre os anotadores, como visto na Figura 6.25. Porém, o valor do eixo Phi teve mais constância,
segundo a Figura 6.26. Isso se deve a concentração dos objetos estarem mais ao centro da imagem,
sendo que a maior variação do eixo Phi se deve ao fato dos anotadores também escolherem a parte
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Figura 6.24: Anotações sobre a saliência gerada pelo CubePadding para os quadros 59 e 212,
respectivamente.

Figura 6.25: Gráfico da variação do valor no eixo Theta do centro da ROI ao longo do vídeo “New
York City 8K - VR 360 Drive” para todos os anotadores.

de cima de prédios como uma região de interesse. Portanto, esse vídeo tem características que
levam o usuário explorá-lo com mais interesse. Característica essa que deve ser levada em conta
na edição de um vídeo, pois essa variação de anotações significa que os quadros possuem mais de
uma ROI.

Essa diversidade de regiões de interesse pode ser vista na Figura 6.27 no intervalo entre os
quadros 210 e 219.

6.2.7.2 Parâmetro da abertura da ROI

Nas Figuras 6.28 e 6.29 a variação do tamanho da região anotada para o vídeo “New York
City 8K - VR 360 Drive” foi alta. A diversidade de objetos na imagem faz com que as regiões
mude mais o tamanho da área. Ao anotar prédios a ROI será maior que ao anotar um carro ou
a rua como um todo. Além disso, há textos na imagem que ao serem anotados também variam
seu tamanho. Na Figura 6.30 é possível perceber que, tanto no quadro 180 quanto no 225, essa
característica de mudança de área devido ao tamanho do objeto que atrai a atenção é importante
para a história contada.

Figura 6.26: Gráfico da variação do valor no eixo Phi do centro da ROI ao longo do vídeo “New
York City 8K - VR 360 Drive” para todos os anotadores.
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Figura 6.27: Sequênica de quadros anotados para o vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive”
entre os quadros 210 e 219.

6.2.7.3 Distribuição das classificações

No vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” a variação de classificações semânticas escolhidas
foi maior que nos vídeos anteriores, devido ao fato do vídeo possuir muitos objetos. Essa variação é
demonstrada na Figura 6.31, porém a classificação vehicle esteve presente para todos os anotadores.
Outra classificação semântica escolhida por quase todos os anotadores foi a relacionada aos prédios,
o que significa que as regiões mais significativas para contar a história de uma viagem por uma
rua de New York seriam os carros e os prédios. O anotador que mais variou nas classificações foi
o segundo, que trouxe outras características do vídeo ressaltando as pessoas, os textos das placas
e os prédios da rua, além de incluir a classificação semântica acessory para um semáforo.
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Figura 6.28: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI W“) ao longo do
vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” para todos os anotadores.

Figura 6.29: Gráfico da variação do valor da largura da região anotada ( “ROI H“) ao longo do
vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” para todos os anotadores.

6.2.8 Métrica AUC

A métrica AUC para o vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive” variou entro 0.81 e 0.825,
como visto na Tabela 6.4. Esse vídeo foi um dos que mais teve variação entre as anotações. Mesmo
assim o desempenho da relação entre anotações e regiões salientes foi bom. Esse valor demonstra
que, mesmo com a divergência, as regiões anotadas podem ser associadas com regiões salientes
em boa parte do vídeo. Na Figura 6.32, percebe-se que a saliência da imagem ao longo do eixo
horizontal das imagens e, como boa parte das anotações se localizaram nesse local, essa variação
resultou em um valor de AUC diferente de 1.

Figura 6.30: Anotação com variação do tamanho da ROI anotada no vídeo “New York City 8K
- VR 360 Drive” nos quadros 180 e 225, respectivamente. Cores dos ROIs: Vermelho - Anotador
1, Azul - Anotador 2, Verde - Anotador 3, Laranja - Anotador 4, Rosa - Anotador 5, Preto -
Anotador 6, Roxo - Anotador 7, Amarelo - Anotador 8.
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Figura 6.31: Distribuição das classificações anotadas em ordem numérica, do 1 ao 8, para o vídeo
“New York City 8K - VR 360 Drive”.

Anotador AUC
1 0.81189962
2 0.82025528
3 0.81411972
4 0.82478520
5 0.81761.97
6 0.82041290
7 0.81786387
8 0.82098023

Tabela 6.4: Valores da métrica AUC para o vídeo “New York City 8K - VR 360 Drive”.

6.2.9 Vídeo: vídeo 24

O vídeo “vídeo 24” possui muito movimento como o “BEN-HUR (2016) - Chariot Race 360°
Video” e o “New York City 8K - VR 360 Drive”, porém, diferentemente dos outros dois, esse vídeo
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Figura 6.32: Anotações sobre a saliência gerada pelo CubePadding para os quadros 25 e 225,
respectivamente.

Figura 6.33: Gráfico da variação do valor no eixo Theta do centro da ROI ao longo do vídeo “vídeo
24” para todos os anotadores.

possui mais convergência entre as anotações. O principal movimento desse vídeo é o de pessoas
transitando em um cruzamento, aproximando-se e afastando-se da câmera. Assim, o vídeo se
caracteriza em ter uma ou duas pessoas transitando em regiões próximas à câmera e pessoas mais
ao longe.

6.2.9.1 Eixo vertical e horizontal central do ROI

O valor do eixo Theta ao longo do vídeo teve variações, porém é possível perceber na Figura
6.33 que há vários momentos que o Theta do centro das anotações estão próximos. Assim, o
comportamento é de dispersão das anotações e depois convergência, seguindo assim até o fim.
Isso se deve ao movimento das pessoas em relação a câmera. Quando uma pessoa aproxima da
câmera a tendência é de todos considerarem essa pessoa uma região de interesse, porém ao se
afastar e ter várias pessoas ao longe a tendência é a dispersão das anotações. Nesse ponto vale
ressaltar que, uma vez que a estória contada é a transição de pessoas em um cruzamento, todas as
pessoas andando longe da câmera podem ser uma região de interesse importante para a história,
por isso essa dispersão não dispersa do foco em marcar uma região de interesse.

Para o eixo Phi a concentração das anotações se localizou no centro da imagem, como visto
na Figura 6.34. Local esse que concentra pessoas transitando. Essas anotações mostram que, em
uma edição de vídeo com várias pessoas, é importante definir o nível de importância de pessoas
ao longe caso seja importante o acompanhamento de um personagem durante o vídeo.

Para demonstração desse convergência e dispersão pode-se observar o intervalo entre os quadros
27 e 36 na Figura 6.35.
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Figura 6.34: Gráfico da variação do valor no eixo Phi do centro da ROI ao longo do vídeo “vídeo
24” para todos os anotadores.

6.2.9.2 Parâmetro da abertura da ROI

A variação da área anotada ocorre durante todo o vídeo, assim como os anteriores os anotadores
ficaram divididos entre um grupo que mantém o máximo da área permitida durante todo o vídeo
e outro grupo que varia. Observando os gráficos das Figuras 6.36 e 6.37 é possível perceber que
os valores variam aumentando e diminuindo ao longo do vídeo, característica essa que representa
o mesmo comportamento das pessoas do vídeo, que se aproximam e se afastam da câmera.

Analisando os quadros 73 e 215 é possível perceber que, para uma mesma região anotada,
houve variação do tamanho da ROI entre os participantes.

6.2.9.3 Distribuição das classificações

Pelo vídeo “vídeo 24” mostrar o trânsito de pessoas em um cruzamento, a maior parte das
classificações das ROIs foi person, como visto na Figura 6.39. Além disso, os últimos dois ano-
tadores trouxeram uma variedade mais significativa das classificações, eles também ressaltaram
aspectos da paisagem do vídeo anotando a vegetação e os prédios. Isso se relaciona ao fato, dito
anteriormente, da dispersão da atenção quando as pessoas que transitam se afastam da câmera.

6.2.10 Métrica AUC

Os valores da métrica AUC foram mais baixos para o vídeo “vídeo 24” que para os outros
vídeos, variando entre 0.63 e 0.699, como demonstrado na Tabela 6.5. Em mais quadros que nos
outros vídeos as anotações tiveram uma relação menor com os lugares atrativos. Na Figura 6.40
é possível perceber a dispersão das anotações tanto entre si quanto em relação a saliência.
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Figura 6.35: Sequência de quadros anotados para o vídeo “vídeo 24” entre os quadros 27 e 36.

Anotador AUC
1 0.692061586
2 0.674830436
3 0.684185106
4 0.699895125
5 0.680684509
6 0.667632544
7 0.682672285
8 0.683040904

Tabela 6.5: Valores da métrica AUC para o vídeo “vídeo 24”.
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Figura 6.36: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI W“) ao longo do
vídeo “vídeo 24” para todos os anotadores.

Figura 6.37: Gráfico da variação do valor da largura da região anotada ( “ROI H“) ao longo do
vídeo “vídeo 24” para todos os anotadores.

6.2.11 Vídeo: Wingsuit 360 degree video over Dubai

No vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai”, como descrito anteriormente, mostra pessoas
pulando de um avião. Nesse vídeo mais de um objeto está se movendo e, além disso, a câmera
também se move, uma vez que ela está fixa na cabeça de uma pessoa que está saltando. Como nos
outros vídeos que possuem muitos movimento houve grande variação no eixo Theta e Phi entre os
anotadores, porém diferentemente dos vídeos anteriores a variação do tamanho da região anotada
foi baixa.

6.2.11.1 Eixo vertical e horizontal central do ROI

A maior variação no eixo Theta se deu no vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai”,
como visto na Figura 6.41. Isso se deve a visão ampla que se tem no vídeo e a grande quantidade
de informação presente. Ao observar o gráfico é possível perceber que, para grupos pequenos de

Figura 6.38: Anotação com variação do tamanho da ROI anotada no vídeo “vídeo 24” nos quadros
73 e 215, respectivamente. Cores dos ROIs: Vermelho - Anotador 1, Azul - Anotador 2, Verde -
Anotador 3, Laranja - Anotador 4, Rosa - Anotador 5, Preto - Anotador 6, Roxo - Anotador 7,
Amarelo - Anotador 8.
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Figura 6.39: Distribuição das classificações anotadas em ordem numérica, do 1 ao 8, para o vídeo
“vídeo 24”.

anotadores, há uma concordância maior sobre a região de interesse do quadro. Assim, pode-se
concluir que essa discrepância existe em função do vídeo ser composto por múltiplas ROIs.

Para o eixo Phi essa divergência foi menor, como observado na Figura 6.42. Na maior parte do
vídeo, as anotações se localizaram na parte inferior da imagem, isso representa a parte que possui
objetos, pois na parte superior a maior região é o céu.

Ao analisar os quadros 287 a 296 na Figura 6.43, pode se ver como há vários objetos próximos
que podem chamar atenção e, assim, as anotações criam dois núcleos principais de atenção que,
em seguida, se desfazem em vários pontos.

6.2.11.2 Parâmetro da abertura da ROI

A variação dos valores da abertura da região anotada não foi grande ao longo do vídeo. A
maioria dos anotadores optou por permanecer na região máxima durante todo o vídeo, como visto
nas Figuras 6.44 e 6.45. Além disso, o anotador 2 foi o que mais variou o tamanho da ROI, não
considerando uma área tão pequena ao longo do vídeo. Portanto, as áreas anotadas ressaltaram
objetos grandes perto da câmera ou regiões grandes próximas ao chão, como visto na Figura 6.46.
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Figura 6.40: Anotações sobre a saliência gerada pelo CubePadding para os quadros 60, 72 e 108,
respectivamente.

Figura 6.41: Gráfico da variação do valor no eixo Theta do centro da ROI ao longo do vídeo
“Wingsuit 360 degree video over Dubai” para todos os anotadores.

6.2.11.3 Distribuição das classificações

O vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai”, além de ser o que mais possui variações
no eixo Theta e Phi, também possui maior variação das classificações semânticas escolhidas.
Enquanto alguns anotadores focaram mais nas pessoas que estavam saltando do avião, outras se
dispersaram mais, além de terem usadas classificações diferentes para expressar a mesma área.
Como outdoor e architecture/buildings, os dois foram usados para os prédios ou paisagens que
contém prédios no chão. Outro caso parecido é do anotador 8 que usou sports para se referir às
pessoas saltando do avião.

.

Figura 6.42: Gráfico da variação do valor no eixo Phi do centro da ROI ao longo do vídeo “Wingsuit
360 degree video over Dubai” para todos os anotadores.
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Figura 6.43: Sequência de quadros anotados para o vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai”
entre os quadros 287 e 296.

6.2.12 Métricas AUC

O vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai” teve a maior divergência entre as anotações,
porém o valor da métrica AUC permaneceu acima de 0.82 para todos os anotadores, como visto na
Tabela 6.6. Isso demostra que o vídeo possui várias áreas salientes e que as anotações foram feitas
em boa parte sobre essa saliência. Portanto, o desempenho das anotações foi superior a anotações
geradas aleatoriamente. Na Figura 6.48 é possível observar essa distribuição da saliência e as
anotações se sobrepondo.
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Figura 6.44: Gráfico da variação do valor da altura da região anotada ( “ROI W“) ao longo do
vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai” para todos os anotadores.

Figura 6.45: Gráfico da variação do valor da largura da região anotada ( “ROI H“) ao longo do
vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai” para todos os anotadores.

Anotador AUC
1 0.843873580
2 0.839713221
3 0.833102196
4 0.830952404
5 0.844329015
6 0.828154325
7 0.833319464
8 0.839409591

Tabela 6.6: Valores da métrica AUC para o vídeo “Wingsuit 360 degree video over Dubai”.

Figura 6.46: Anotação com variação do tamanho da ROI anotada no vídeo “Wingsuit 360 degree
video over Dubai” nos frames 4 e 200 respectivamente. Cores dos ROIs: Vermelho - Anotador
1, Azul - Anotador 2, Verde - Anotador 3, Laranja - Anotador 4, Rosa - Anotador 5, Preto -
Anotador 6, Roxo - Anotador 7, Amarelo - Anotador 8.
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Figura 6.47: Distribuição das classificações anotadas pelos anotadores de 1 a 8 para o vídeo
“Wingsuit 360 degree video over Dubai”.

Figura 6.48: Anotações sobre a saliência gerada pelo CubePadding para os quadros 36, 176 e 235,
respectivamente.
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Capítulo 7

Conclusão

Neste trabalho foi apresentada a proposta de um software [38] para realizar anotações em vídeos
360°. O software construído teve como objetivo automatizar e diminuir o tempo de anotação de
regiões de interesse. Para isso, o programa realiza interpolações lineares entre quadros para que o
anotador não tenha que anotar todos os quadros do vídeo, apenas quadros espaçados que possuem
regiões de interesse desenhadas automaticamente entre eles. Para facilitar essas anotações, o
programa apresenta para o usuário a imagem da projeção equiretangular completa do quadro
junto da imagem da região anotada sob a perspectiva da visualização na esfera. Assim, para cada
ROI escolhida, uma imagem no canto superior direito do programa mostra essa região anotada
sob a perspectiva da visão do telespectador dessa parte sob a esfera.

Para a avaliação do programa e das anotações foi realizado um experimento com oito pes-
soas que possuem experiência em vídeos 360°. Cada pessoa anotou seis vídeos de conteúdos e
características diferentes, sendo uma região de interesse por quadro ao longo de todos os vídeos.
Após essa etapa, as anotações foram revisadas de forma a amenizar erros cometidos durante a
anotação, como o enquadramento incorreto de uma região de interesse ou a classificação semântica
incorreta da ROI. O tempo gasto nesse experimento para anotar um vídeo foi em média de 30
minutos utilizando a função de interpolação entre os quadros do software. Porém, durante as
anotações, percebeu-se que o movimento das regiões de interesse ao longo do vídeo nem sempre se
comporta de forma linear, o que impediu de usar a automação de desenho automático das ROIS
entre quadros muito espaçados. Entretanto, o software permitiu uma anotação satisfatória.

Para cada vídeo, as anotações foram avaliadas através de gráficos e imagens. Para o primeiro
vídeo, foi analisado se as anotações entre os usuários seguiam um padrão ou se havia muita
divergência entre as anotações. Percebeu-se que o comportamento das anotações para vídeos que
possuem menos informações visuais e poucos objetos de interesse se movendo tem uma maior
concordância entre todos os anotadores. Nesses vídeos, na maior parte do tempo, o objeto com
movimento foi escolhido como a região de interesse que o participante considerou relevante para
que a história do vídeo fosse contada corretamente. Um exemplo desse caso foi o vídeo "Closet
Set Tour In 360 VR | SCREAM QUEENS”. Ao analisar as Figuras 6.9, 6.10, 6.12 e 6.13, pode
ser visto como o valor dos eixos Theta e Phi são próximos para todos os anotadores, de forma
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geral variando apenas os valores da abertura da região. Esses valores de abertura, como visto
anteriormente, relaciona-se ao detalhamento da região marcada. Esse mesmo comportamento
mostrou-se parecido para o vídeo "360° FPV Race Drone Car Chase VR”. Já o vídeo "BEN-HUR
(2016) - Chariot Race 360° Video - Paramount Pictures”, que contém uma corrida de carruagens,
teve uma pequena dispersão nas anotações, mas de forma geral tendo regiões de interesse anotadas
próximas entre si, como visto na Figura 6.3. Esse vídeo se caracteriza por ter poucos objetos se
movimentando.

Os vídeos que possuem muitos objetos em movimento e com muitas informações não manti-
veram um padrão nas anotações. Foram escolhidos três tipos de vídeos nesse formato e cada um
teve um comportamento. O primeiro vídeo ocorre em uma rua de New York com vários carros, pe-
destres e prédios. Para esse vídeo a anotação foi próxima à do vídeo "BEN-HUR (2016) - Chariot
Race 360° Video - Paramount Pictures” mesmo possuindo mais objetos. Para o segundo vídeo,
em que pessoas transitavam de um lado para o outro aproximando-se e afastando-se da câmera,
as anotações seguiram um comportamento de convergir e divergir de acordo com a aproximação
das pessoas em relação a câmera. Quando o vídeo não possuía nenhum objeto mais próximo, as
anotações divergiam ao longo de toda a imagem.

No último vídeo foi "Wingsuit 360 degree video over Dubai”, as anotações tiveram a maior
divergência entre os anotadores. Por ser um vídeo que traz a sensação de um campo visual grande
as anotações ficaram espalhadas ao longo dos quadros sem seguir muito um padrão. Outra análise
feita sobres as anotações foi a métrica AUC onde se mostrou que para a maioria dos vídeos há
uma correlação forte entre as anotações e o seu mapa de saliência calculado com o algoritmo
cubepadding. Apenas o vídeo "video 24” teve um valor mais baixo com essa métrica, porém acima
de 0.5.

Portanto, as anotações realizadas com o software foram satisfatórias e foi possível perceber
diferentes comportamentos entre os vídeos que devem ser levados em consideração na edição de
vídeo. Uma vez que, vídeos com mais objetos possuem uma dispersão maior, há a necessidade de
se construir um dataset com vídeos mais específicos. Além isso, durante as anotações, uma tarefa
de anotação mais específica pode gerar dados com um padrão melhor.

Outro ponto a ressaltar é a interpolação linear do programa. Uma possível melhora para o
software seria a adição de algoritmos de interpolação. Uma vez que o movimento de uma região
de interesse em um vídeo não é linear, a interpolação entre quadros pode ser incrementada no
futuro para se ter opções de interpolações diferentes, como a polinomial. Outra alternativa seria
o uso de redes neurais para a identificação de objetos nas regiões anotadas, que ao identificar um
objeto de interesse gera ROIs automáticas nas regiões que contém o objeto.

Outro ponto a ser melhorado no software 360RAT se relaciona com a edição das anotações.
Atualmente, o software não suporte a alteração da classificação semântica escolhida para uma ROI.
Consequentemente, para mudar esta classificação é necessário deletar a ROI já selecionada e anota-
lá novamente. A função para cancelar a escolha de um quadro inicial do "compose ROI” também
é algo que pode ser implementado para melhorar o programa. Nesses casos, o anotador teve que
anotar um "compose ROI” completo e deletá-lo para mudar o quadro inicial do "compose ROI”
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que tinha anotado errado. Portanto, apesar da primeira versão do software 360RAT desenvolvido
ser adequado para a realização do experimento de anotações em vídeos 360°, há características
que podem ser implementadas no futuro visando uma melhora do programa.
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