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Abstract:
The article deals with the measurement of visual regions of interest of deaf viewers when 
watching the sign language interpreter on TV. The results will be used to optimize additional 
transfer of image of sign language interpreter through the television channel. Currently, the 
interpreter is transferred as a fixed part of the television image in selected programs. Newly, the 
transfer should be independent on the television signal. The viewer would then have a choice 
to display interpreter in the chosen size and location on the TV screen only when needed. This 
way, it will be possible to supplement any television program with a sign language interpreter.
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Úvod
V současné době dochází k prudkému rozvoji digitální televize a internetu, což dovoluje za-
vádět nové aplikace, které byly dříve prakticky nemyslitelné. Jednou z těchto aplikací je mož-
nost přenosu doplňkového obrazu nezávisle na hlavním televizním vysílání. Teprve televizní 
přijímač v případě požadavku vloží doplňkový obraz ve zvolené velikosti a na zvolené místo 
do hlavního televizního obrazu. Tímto způsobem bude možné přenášet ve formě doprovod-
ného obrazu i obraz tlumočníka znakového jazyka. Důležité je, že tento volitelný doplňkový 
přenos nebude rušit diváka, který si ho nevyžádá, a bude ho tedy možné zařadit u podstatně 
vyššího počtu programů.

Uvedený doplňkový obraz může být přenášen jak v digitálním televizním signálu, tak i zcela 
nezávisle, např. pomocí internetu. V každém případě je však zapotřebí minimalizovat jeho 
nároky na přenášené pásmo, čehož je možné efektivně docílit datovou kompresí, která bude 
respektovat tzv. oblasti zájmu v doplňkovém obraze. Tyto oblasti budou přenášeny ve vysoké 
kvalitě, zatímco ostatní oblasti, které uživatel vnímá jen periferním viděním, mohou být pře-
nášeny v nižší kvalitě. To dovolí výraznou úsporu přenosového pásma, aniž by došlo k viditelné 
ztrátě kvality doplňkového obrazu při jeho běžném sledování.
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Tento článek se zabývá metodou zjišťování oblastí zájmu v případě obrazu tlumočníka 
znakového jazyka. 

Metodika měření
Pro stanovení oblastí zájmu potřebujeme znát místo, kam se divák v danou chvíli na obrazovce 
dívá. Detekovat tzv. body pohledu (jedná se skutečně o konkrétní měřitelný bod, i když oko 
vnímá ostře i určitou oblast okolo něj) nám umožňuje systém pro sledování očních pohybů, 
který dokáže zaznamenat místa, na něž je zaměřen pohled pozorovatele. Při sledování obrazu 
se oční pohyby dělí na dvě základní fáze, fázi fixace, kdy je oko relativně bez pohybu zaměřeno 
na jedno určité místo, a fázi sakády, ve které se pohled přesouvá na jiné místo fixace. Během 
fixace dochází ke zpracování obrazové informace, zatímco během sakády je oko prakticky 
slepé. Fáze se výrazně liší délkou trvání. Sakády trvají přibližně 10–100 ms, zatímco fixace 
přibližně 150–600 ms, přičemž horní hranice fixace může být v případech vědomé fixace 
mnohem vyšší (Duchowski, 2007).

Systém ViewPoint EyeTracker© použitý při našem měření patří do kategorie videookulo-
grafických metod sledování očních pohybů. Pracuje na principu snímání oka infračervenou 
kamerou při osvětlení infračerveným světlem (IR diodou). Použitím infračerveného světla 
získáme snímky s jasně zřetelnou tmavou zornicí, čehož bychom při osvětlení viditelným 
světlem nedocílili. Zbytek oka má na snímku světlý charakter. Zornice je detekována pomocí 
vnitřních algoritmů systému – při nich dochází k nalezení zornice jako tmavé oválné části 
snímku, její aproximaci elipsou a stanovení středu této elipsy, který je prohlášen za bod zájmu. 
Tento postup se aplikuje 30krát, popř. 60krát za sekundu v závislosti na zvolené frekvenci 
snímání. Výsledkem uvedeného postupu je série údajů o pozici středu zornice, které ovšem 
ještě neodpovídají bodům na obrazovce. Systém detekuje pozici středu zornice na zazna-
menaném snímku – závisí tedy na pozici hlavy, kam pohled směřuje. Tyto systémy měří bod 
pohledu vzhledem k hlavě, což vyžaduje zamezení jejího pohybu.

Pro každého pozorovatele je před měřením nutné provést kalibraci systému, tedy najít 
vztah mezi polohou zornice a sledovaným bodem na obrazovce. Kalibrace je provedena přesně 
pro několik tzv. uzlových bodů, mezi kterým jsou hodnoty získány pomocí interpolace. Tím 
se vytvoří kalibrační mřížka, která umožní přepočet mezi měřenou polohou zornice a sledo-
vaným bodem na obrázku. 

Obr. 1: Tlumočnice před neutrálním pozadím (vlevo) a mluvčí znakového jazyka před grafickým pozadím 
(vpravo)
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Obr. 2: Tlumočník při pořadu Sama doma (vlevo) a při televizní pohádce (vpravo)

Popis měření
Měření se zúčastnilo celkem 19 účastníků, 10 z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
a 9 z České unie neslyšících v Praze. Účastníkům byla prezentována připravená videosek-
vence, která obsahovala klip se samotným tlumočníkem před neutrálním pozadím (viz obr. 
1 vlevo) a dále tři základní kategorie televizních pořadů s tlumočníkem, resp. mluvčím čes-
kého znakového jazyka ze současné produkce České televize lišící se velikostí a umístěním 
na obrazovce: mluvčí před grafickým pozadím (pořad Zprávy v českém znakovém jazyce, viz 
obr. 1 vpravo), tlumočník v rámečku v pravém rohu obrazovky (pořad Sama doma, viz obr. 
2 vlevo) a tlumočník dynamicky zobrazovaný v případě promluvy herců (televizní pohádka, 
viz obr. 2 vpravo). Mezi jednotlivými klipy bylo vloženo 5sekundové neutrální šedé pozadí 
s centrovacím křížkem, který sloužil jednak jako stejný optický výchozí bod pro všechny zú-
častněné, jednak umožňoval detekci pohybu hlavy.

Průběh experimentu zahrnoval usazení diváka před testovací monitor, instalaci speciálních 
brýlí s minikamerami a IR diodami, jejich nastavení, kalibraci a následné spuštění videosek-
vence. Fixace hlavy byla zajištěna jednoduchým podepřením rukama. Délka jednoho měření 
i s instruktáží nepřesáhla deset minut. 

Výsledky měření
Kvůli nepřesnostem při kalibraci, případně při samotné detekci zornice nebylo možné do zpra-
cování výsledků použít údaje všech pozorovatelů. Proto je u číselných údajů uvedeno, k jakému 
celkovému počtu se vztahují. 

Výstupem systému ViewPoint EyeTracker© je datový soubor s údaji o jednotlivých bodech 
pohledu. Pro naše účely jsou důležité údaje o celkovém čase a jeho souřadnicích. Před samot-
nou analýzou byly ze sekvencí bodů pohledu odstraněny sakadické pohyby a mrkání, neboť 
ty nenesou informaci o pozornosti.

Z obr. 3, znázorňujícího vertikální polohu fixací v závislosti na čase u klipu s tlumočníkem 
před neutrálním pozadím (viz obr. 1 vlevo), je zřejmé, že pozorovatelé sledovali především 
oblast mezi dvěma tečkovanými čarami, kde se nachází obličej tlumočníka. Ke krátkému 
přesunu pozornosti na ruce došlo pouze u 4 pozorovatelů ze 17 vyhodnocovaných (24 %). 
Podobné výsledky vycházejí také u klipu s mluvčím před grafickým pozadím (viz obr. 1 vpravo). 
I v tomto případě je pozornost většinu času zaměřena na obličej. K přesunu pozornosti mimo 
něj došlo jen u 4 pozorovatelů z 15 vyhodnocovaných (27 %), přestože je oproti neutrálnímu 
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pozadí další možnou oblastí zájmu doplňující obrázek s textem. Velmi podobné výsledky 
vyplývají také z ostatních dvou klipů, kde je tlumočník pouze součástí obrazu pořadu.

Obr. 3: Vertikální poloha fixací u klipu s tlumočníkem před neutrálním pozadím

Na základě uvedených poznatků můžeme stanovit obličej jako nejdůležitější oblast zájmu 
při sledování tlumočníka, resp. mluvčího znakového jazyka. Ruce tvoří další oblast zájmu, 
nicméně mnohem méně důležitou.

Závěr
Měření vizuálních oblastí zájmu při sledování znakového jazyka v televizním vysílání ukázalo, 
že je-li tlumočník přítomen, je pohled pozorovatelů soustředěn na oblast jeho obličeje a jen 
výjimečně se přemístí na vlastní televizní obraz, a to jen na velmi krátkou dobu. Televizní 
obraz a především znakující ruce tlumočníka jsou po většinu času sledovány pouze perifer-
ním viděním. 

V další práci bychom rádi ověřili, nakolik mohou být zkresleny ty části obrazu tlumočníka 
znakového jazyka, které nebyly vyhodnoceny jako oblasti zájmu, aniž by došlo ke snížení 
srozumitelnosti výkladu ve znakovém jazyce.
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