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Sammanfattning
Hjärnskador är vanligt förekommande inom ishockey och för att kunna utveckla bättre
skyddsutrustning krävs information om kroppens rörelse. Med hjälp av motion tracking
kan man få fram rörelsers och kollisioners hastigheter. Automatiserad motion tracking
skulle kunna utesluta felkällor till följd av användare etc.
Två olika Matlabprogram för motion tracking rekonstruerades för att
undersöka möjligheten att i framtiden automatisera tekniken. Leonid Sigal, forskare vid
Disney research Pittsburgh, har utvecklat ett program som gick att rekonstruera och
använda på utvalda videosekvenser. För att uppnå korrekt motion tracking måste
initialiseringen för varje videosekvens beräknas.

Abstract
Brain injuries are common in ice hockey and knowledge about the body and its
movement is necessary to develop safety equipment to prevent such injuries. The
velocity of the movement in collisions can be detected with motion tracking. Automatic
motion tracking can reduce the impact of error sources such as those caused by the user.
Two different Matlab programs were reconstructed to analyse the
possibilities to develop an automatic technique for motion tracking. Leonid Sigal,
scientist at Disney research Pittsburgh, has developed one of the programs for motion
tracking. It was possible to reconstruct his program and use it for selected video
sequences. Initial values for each video sequence had to be calculated to achieve
accurate motion tracking.
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Inledning
Av alla skador inom ishockey är en stor andel hjärnskador (Tegner, Gustafsson,
Forssblad, Lundgren & Sölveborn 2007). Det skulle innebära stora fördelar om man med
hjälp av teknik kunde se och förstå vilka kroppsrörelser som leder till vilka typer av
hjärnskador för att i framtiden kunna utveckla skyddsutrustning som kan förhindra
dessa. Ett sådant datorprogram som uppfyller de höga krav som finns på precision och
hastighet skulle kunna tillämpas även inom andra idrotter, t.ex. boxning.
Eftersom manuell motion tracking är användarberoende, tidskrävande och
begränsad av miljön vill man automatisera processen och på så sätt göra den snabb,
noggrann och tillförlitlig. På grund av faktorer som klädsel och kroppsvariation finns det
svårigheter i att följa kroppsrörelser manuellt (Tian, T-P., Sclaroff, S. & Yang, M-H. 2009).
Många av de programmen som finns i dagsläget avsedda för automatiserad motion
tracking är dyra och brister i olika situationer. Det ska nu undersökas om
automatiseringen går att genomföras på utvalda videosekvenser med ett redan
färdigutvecklat datorprogram för motion tracking. Om programmet skulle ge bra
resultat för videosekvenser av ishockey kan det skapa stora möjligheter för forskningen
inom neuronik.
Hedvig Kjellström, docent vid enheten för datorvetenskap på KTH, har
utvecklat ett program för motion tracking. Vårt projekt bygger dels på Hedvig
Kjellströms tidigare arbete och befintliga Matlabprogram för motion tracking och dels på
Leonid Sigal och Michael J. Blacks utveckling av Kjellströms kod. Sigal har skrivit en
avhandling och skapat programmet tillsammans med sin handledare Black, professor
vid Brown University. Black var även Kjellströms handledare.
Kjellströms kod måste rekonstrueras och uppdateras för att uppnå samma
resultat i dagens Matlab som Kjellström fick år 2002. Programmet har i dagsläget enbart
använts på bilder och enkla videosekvenser med förutsägbara rörelser. Sigals
vidareutveckling har däremot redan använts på mer avancerade videosekvenser där
verkliga boxningssituationer efterliknats. Även denna kod kräver rekonstruktion för att
sedan kunna testas på ishockeysekvenser.
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Ishockeysekvenser valdes ut med hjälp av den tidigare studenten vid KTH,
Jonas Svenssons master thesis där han efter videoanalys i det fritt tillgängliga
programmet för video motion Skillspector lyckats ta fram hastigheter för ett
tacklingsögonblick. I Svenssons rapport finns en lista på de videosekvenser han använt
sig av (Svensson 2015).
Genom att följa rörelsemekanismer och framförallt olika hastigheter kan
hjälmar och annan skyddsutrustning utvecklas. Något av de aktuella programmen skulle
kunna användas till detta syfte efter ytterligare vidareutveckling.

Syfte och mål
Målet var att undersöka möjligheterna att rekonstruera Kjellströms eller Sigals program
och samtidigt återskapa resultaten som de tidigare uppnått. Det mest lämpade
programmet för automatiserad motion tracking skulle sedan testas på utvalda
videosekvenser. Syftet var att genom ett automatiserat program för motion tracking få
fram rörelsers hastigheter.

Avgränsning
Endast de två befintliga programmen återskapades för att senare kunna användas som
grund för att utveckla ett avancerat program som i slutändan, efter mer arbete, ska
kunna följa kroppsrörelser i olika sportsekvenser.
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Bakgrund
Motion tracking är en metod för att lokalisera och följa kroppsrörelser i bilder och videor.
Tidigare har det varit av stort intresse att utveckla en sådan teknik för bland annat
övervakning. Onormala händelser och avvikande kroppsrörelser skulle kunna identifieras
och då automatiskt larma vid till exempel rån eller misshandel. Användningsområdet är
brett och en sådan ekonomiskt hållbar och tillförlitlig teknik hade gynnat många
(Karlsson 2010).
För detta projekt är det mest relevanta hur motion tracking kan ge viktig
information om rörelsers hastigheter, vilket är av stort intresse vid utveckling av
skyddsutrustning. Genom att utnyttja beräknade sannolikhetsmodeller av objekt och
miljöer samt statistik går det att få en förståelse för hur människor uppträder och rör sig i
olika typer av situationer (Liu, Liu, Dauwels & Seah 2015).
Kjellströms samt Sigals program och forskning kommer att ligga till grund för
projektet. Kjellström har uppnått resultat för motion tracking i 2D-bilder genom att
studera så kallade cues och kommit fram till att bäst resultat ges med en kombination av
tre olika sådana. Cues är filter för orientering i bilder och distributionen av dem är
framtagen genom att studera människans lemmar samt kroppsrörelser. Dessa filter
benämns ridge cue, edge cue och motion cue. De förstärker var för sig olika delar av bilden
med hjälp av derivator i både horisontell -och vertikalled. På så sätt har gränsen mellan
objekt och bakgrund kunnat urskiljas och med hjälp av sannolikhetsmodeller har motion
tracking kunnat utföras (Sidenbladh & Black 2002).
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Figur 1: Kjellströms resultat vid användning av olika filter. Rad 1: motion cue. Rad 2: edge
cue. Rad 3: ridge cue. Rad 4: kombinationen av alla tre cues.

I figur 1 går det att se Kjellströms resultat (Sidenbladh & Black 2002). Rad 4 visar
kombinationen av alla tre cues, vilket också är de bildsekvenser där kroppsrörelsen följs
allra bäst. De faktorer som visat sig vara viktigast för Kjellströms resultat är bearbetning
av statistiken och valet av cues. I avhandlingen dras slutsatsen att det krävs mer
bakgrundsstatistik för att kunna förbättra motion tracking.
Sigals arbete bygger på sju olika kameravinklar, tre i färg och fyra svartvita, se
figur 2. Data samlades in vid gång, jogging, gestikulerande samt vid bollkastande och
boxning. Med hjälp av stora mängder data beräknades en ground truth för varje
videosekvens. Ground truth agerar utgångspunkt för trackingen. Med hjälp av video-och
bildsekvenser användes sedan all insamlad data för att träna algoritmer. Målet var att få
algoritmerna att följa kroppsrörelser på ett korrekt sätt. Med hjälp av ground truth kunde
algoritmerna jämföras och på så sätt avslöja fel och avvikelser i trackingen. Denna
jämförelse kan även utföras mellan 2D-och 3Dsekvenser.
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Figur 2: Visar kamerauppställning för inspelning av
Sigals videosekvenser.

Sigal använde sig av sekvenser där verkliga boxningsrörelser efterliknats och
uppnådde då ett mycket bra resultat även i 3D. De begränsningarna som han
uppmärksammade berodde på avsaknaden av fler videosekvenser i 3D med bestämd
ground truth. Sigal stötte nämligen på svårigheter i beräkningen av utgångspunkten,
förmodligen till följd av bristande urval av lämpade videosekvenser (Sigal & Black 2006).
Vid användning av flertalet kameror för motion tracking i 3D är kraven som ställs
på tekniken höga. Algoritmerna som datorprogrammet använder sig av måste kunna
hantera och bearbeta stora mängder icke-linjär data av höga dimensioner. Programmet
bör också kunna följa människors kroppsrörelser under lång tid och användas i realtid
(Cai, Q & Aggarwal, J.K. 1996). En robust teknik som uppfyller dessa krav skulle tillgodose
de behov som finns för analysering av så väl sportskador som övervakningsfilmer.
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Metod och genomförande
Arbetet började med att läsa avhandlingar och arbeten inom motion tracking för att
kunna sätta sig in i ämnet. Mycket av kunskapen hämtades även från möten med
handledare Svein Kleiven. Återskapandet av Kjellströms kod och ändringarna av koden
gjordes genom att noga sätta sig in i Kjellströms avhandling och kod samt med hjälp av
http://www.mathworks.com när frågor kring koden uppstod.
Det första steget mot skapandet av en fungerande kod för motion tracking var
att kontrollera så att Kjellströms kod ”Matlab implementation of the experiment in
Figure 7, ICCV 01” från 2002 fungerade i Matlab versionen MATLAB_R2015b på en
Macbook. Kjellströms Matlabkoder och resultat kan laddas ner från
http://www.csc.kth.se/~hedvig/data.html. För att få cylindrarna att följa kroppen lika
bra som i figur 1 var det nödvändigt att bearbeta koden.
För att få koden att fungera kontrollerades double precision, ett kommando för
att konvertera parametrar till ett visst format, samt att alla cues utnyttjades för att
uppnå önskat resultat. Även cylindrarnas placering på kroppen i startläget studerades.
Sedan påbörjades arbetet med Sigals program, vilket kan laddas ner från
http://humaneva.is.tue.mpg.de/datasets_human_2. Kunskapen som behövdes för att
sätta sig in i koden fanns till stor del på http://humaneva.is.tue.mpg.de. Sigals program
bestod av stora mängder kod och handledares hjälp krävdes för att förstå delar av koden
och för att kunna påbörja rekonstruktionen.
Sigals program var senast redigerat 2007 och hade redan använts till
videosekvenser. Programmet var redan kompatibelt med dagens Matlab_R2014b på en
Windows Asus Ultrabook. De stora filerna som laddades ner för att kunna köra koden
behövde extraheras och placeras i en och samma mapp. Först exekverades funktionen
ComputeError3DExample och därefter kunde arbetet med Baseline algorithm påbörjas.
Algoritmen och användarmanualen kan laddas ner från
http://humaneva.is.tue.mpg.de/baseline. Baseline algorithm är en del av koden och
denna del ansågs i samråd med handledare vara tillräcklig för att kunna uppnå önskat
resultat.
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För att kunna köra Baseline Algorithm följdes ett antal steg (se
användarmanualen). R_quickConfigScript i Baseline Algorithm kördes sedan som
huvudprogram för dels Sigals videosekvenser men också för de utvalda
ishockeysekvenserna.
De utvalda bildsekvenserna placerades i programmets mapp S2 och i rad 7
ändrades SEQ till 1 istället för 2. Rad 17 ändrades från Generic till All och i rad 21
ändrades antal kameravinklar från 4 till 1. Ändringarna gjordes för att anpassa koden till
våra videosekvenser. De här raderna behöver ändras för varje ny videosekvens som
önskas testas.
Utvalda hockeysekvenser från Jonas Svenssons rapport laddades ner från
http://youtube.com med hjälp av YTD Video downloader och kunde på så sätt sparas på
datorn för senare redigering. Efter att ha studerat filmsekvenserna och valt ut ett
lämpligt tidsintervall för motion tracking utfördes klippningen i Windows Moviemaker.
Klippen sparades som mp4-filer. Sekvenserna konverterades sedan till filformatet AVI
online via http://video.online-convert.com/convert-to-avi för att kunna användas i
Sigals kod. Filmsekvenserna placerades sedan i samma mapp som övrig kod.
Hockeysekvenserna konverterades därefter med hjälp av samma hemsida till
bildsekvenser i png-format för att se vilket resultat som kunde uppnås när bilder
användes istället för video. Bildernas storlek ändrades till 656x490 bildpunkter, vilket
är samma storlek som Sigal använt.
Samma sak upprepades för boxningssekvenser. Filmer där en person boxade på
säck laddades ner från http://youtube.com och alla ovanstående steg upprepades för att
sedan sätta in bildsekvenserna i koden.
Därefter sparades bilder och filmer från trackingen under namnet rezFile för
utvärdering. För att visa resultatet som en film användes kommandot
ShowResults(rezFile,0).
Arbetet med koderna utfördes på egen hand i så stor utsträckning som möjligt.
När vår programmeringskunskap inte räckte till gav Xiaogai Li, postdoktor vid STH, tips
och råd som gjorde att arbetet med koden kunde fortsätta.
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Resultat
Kjellströms kod gick inte att använda till filmsekvenser och det var inte möjligt att
återskapa samma resultat som uppnåtts i avhandlingen.
I Kjellströms kod redigerades variablerna SEQUENCE_START på rad 63 från 1
till 0 och SEQUENCE_LENGTH på rad 64 ändrades från 51 till 50 eftersom antalet bilder i
detta försök är 51 stycken. I den befintliga koden användes filformatet mpeg men valet
av filformat föll istället på Matlabs inbyggda, Matlab movie. Koden som krävdes för att
skapa en Matlab movie fanns redan i Kjellströms program och därför avmarkerades det
aktuella avsnittet, rad 523 till 526, och en film av bildsekvenserna skapades.
På rad 148 väljs antal mätvärden, så kallade samples. Värdet på dessa var förvalt
till 1000 men justerades till 5000 då det enligt avhandlingen var det värde som
användes för att uppnå bäst resultat (Sidenbladh & Black 2002).
Figur 1 som innehöll ridge cue, edge cue och motion cue kunde återskapas med
bra resultat men inte cylindrarna som skulle följa kroppen och armen. Parametrarna
som beskrev startvärdena på cylindrarna stämde men funktionen som skulle beräkna
sannolikheten för kommande rörelse uppnådde inte önskat resultat.
Sigals program gick att rekonstruera och köra för både ishockey -och
boxningssekvenser utan ändringar men trackingen följde inte kropparna eftersom den
utgick från initialvärden inställda för Sigals egna bildsekvenser. Resultatet finns i Figur 3
där en bild från varje videosekvens visas. För att kunna rekonstruera Sigals kod korrekt
krävs beräkning av nya initialvärden.

Figur 3: Bild 1 visar Sigals ursprungliga sekvens, bild 2 visar utvald ishockeysekvens och
bild 3 visar utvald boxningssekvens.
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Diskussion
Eftersom Kjellström hade valt att programmera i Matlab var det självklart för oss att
välja samma programmeringsspråk. Vi hade troligtvis valt Matlab ändå för att det är det
programmeringsspråk vi använt oss mest av och har mest kunskap i. Matlab är ett språk
som är väldigt bra för beräkningar samt bildbehandling vilket antagligen är anledningen
till att Kjellström valde det från början. När det sedan gällde Sigals kod hade de tidigare
resultaten uppnåtts genom Matlab på en dator med Windows eller Linux och det fanns
därför inga alternativ i val av programmeringsspråk.
Önskat resultat uppnåddes inte genom användning av Kjellströms kod på grund
av ett flertal anledningar. Det huvudsakliga problemet låg antagligen i de parameterval
som Kjellström gjort för att uppnå sitt resultat. Grunden till dessa val fanns inte
dokumenterad i avhandlingen eller förklarad i koden och det var därför i stort sett
omöjligt att göra egna val som kunde förbättra resultatet. Eftersom trackingen oftast var
mycket bra de första bildsekvenserna låg felet inte i initialvärdena utan snarare i övriga
parameterval.
En annan faktor som spelat in är att den ursprungliga koden var 15 år gammal
och under den tiden har både datorer och programmeringsspråk utvecklats avsevärt
vilket kan ha skapat problem med kompatibilitet. För att lösa en sådan situation krävdes
mer kunskap än den vi hade. Efter handledning av Xiaogai Li kontrollerades double
precision och andra typer av lösningar utan framgång. I rapporten nämner Kjellström
hur hon uppnått sina resultat genom java implementation, något som kan ha betydelse
då vi enbart använt oss av Matlab.
Kjellström hade valt att använda filformatet mpeg till videosekvenserna som
skapades. Eftersom vi inte fick mpgwrite, en funktion för att omvandla filformatet till
mpeg, att fungera trots hjälp från personal på STH valde vi istället att använda matlabs
inbyggda filformat, matlab movie. Vi ansåg att resultatet inte påverkades av vårt val.
Däremot kan filformatet spela en viktig roll då filmerna ska användas i andra
sammanhang, eftersom detta aldrig blev aktuellt för oss uppstod inga problem.
Med mer kunskap och erfarenhet skulle förmodligen koden kunna utvecklas och
användas till avsett ändamål men där brister vår kompetens. Istället för att förlora tid
och ändå inte uppnå önskat resultat valde vi i samtal med uppdragsgivare Kleiven och Li
att avbryta arbetet med Kjellströms kod och istället fokusera på Sigals kod.
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Fördelarna med Sigals kod var många, bland annat hade ett ännu mer relevant
och intressant resultat redan uppnåtts med hjälp av denna kod och vi kunde därför
fokusera på att testa ishockeysekvenserna. Koden hade redan använts på
videosekvenser och har kunnat utföra automatiserad motion tracking. På detta sätt fick
vi mer tid till att utvärdera koden och möjligheten att dra en slutsats utifrån arbetet med
de två olika programmen.
Ett problem som uppstod vid byte av kod var att Sigals program var betydligt
mer omfattande än Kjellströms och den knappa tiden begränsade våra möjligheter att
hinna förstå koden i detalj. Fokus låg istället på att undersöka hur koden skulle
exekveras och vilka delar som var viktigast att förstå för att kunna uppnå ett bra
resultat.
Anledningen till att vi valde att använda samma hockeysekvenser som Jonas
Svensson gjort i sitt arbete var att det kunde ge oss möjlighet att jämföra hastigheterna
vi potentiellt skulle kunna ta fram med hans hastigheter. I Svenssons rapport fanns
tydliga resultat över vilka hastigheter han uppmätt med hjälp av videoanalys i
Skillspector. Eftersom vår tracking inte uppnådde önskat resultat blev det aldrig aktuellt
att jämföra hastigheter.
Storleken på bilderna behövde ändras för att kunna köra programmet. Det här
är en stor nackdel med koden då det blir mycket extra arbete och vi antar att trackingen
påverkas av att förhållandena i bilden ändras.
Vi valde att även testa koden för boxningssekvenser eftersom vi inte uppnådde
önskat resultat för ishockeysekvenser. Detta gav oss inget bättre resultat utan klargjorde
istället problemet med initialiseringen. Om värdena för initialiseringen beräknas och
byts ut i koden kan ett bättre resultat förutspås, vilket skulle kunna vara ett arbete för
framtiden.
Något annat som kan vara anledning till att vi inte lyckades uppnå önskat
resultat är att vi endast körde en del av koden som heter R_quickConfigScript i Baseline
Algorithm. Om man istället hade kört hela koden, inklusive training, validation och
testing sets, tror vi att ground truth skulle kunna bestämmas även för ishockey–och
boxningssekvenserna. Training, validation och testing sets är funktioner som tränar
algoritmerna till att följa kroppen vilket krävdes vid byte av videosekvens. Ground truth
beräknas med hjälp dessa funktioner och fungerar sedan utgångspunkt för trackingen.
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Användandet av bildsekvenser från olika sportsituationer försvårar trackingen
då bilden innehåller flera personer och en störande bakgrundsmiljö, som till exempel
publik. Därför kan Sigals val av bildsekvens ligga till grund för hans goda resultat, då
denna enbart innehåller en person och en mycket enkel bakgrund. Denna faktor gör det
svårt att estimera resultatet för en helt annan typ av sekvens.
Vi kan dra slutsatsen att Sigals program kommer att kunna användas för
tracking av kroppsrörelser i 3D men då måste initialiseringen och ground truth beräknas
korrekt.
Efter att ha arbetat med koderna kan vi konstatera att det är väldigt svårt att
sätta sig in i respektive ändra i kod som skrivits av någon annan. Det här gjorde det
tydligt för oss hur stor betydelse det har att skriva många och tydliga kommentarer när
man skriver egen kod.
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