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1. Wprowadzenie do aplikacji CinemaVision Movie Diagnostic 

SaliencyMap 
Kluczowe definicje: 

Atencja wizualna – zdolność selekcji pewnego zbioru informacji z otoczenia. 

Mapa atencji (mapa punktów skupienia wzroku, mapa punktów fiksacji wzroku) – to wizualizacja, która 

reprezentuje atencję wizualną obrazu. Mapa atencji jest generowana jako dwuwymiarowa bitmapa w skali 

szarości. W prezentowanym badaniu mapa atencji jest wizualizowana w postaci heatmapy, gdzie kolor niebieski 

oznacza niską atencję wizualną, a kolor czerwony wysoką. Mapa różnicuje obszary obrazu pod względem 

zdolności przyciągania wzroku i koncentracji uwagi. Wygenerowana mapa atencji wizualnej pozwala na 

rozpoznanie potencjalnie problematycznych pod względem przyciągania uwagi obszarów materiału filmowego 

na podstawie analizy otrzymanych wyników. 

Badanie okulograficzne –śledzenie i rejestracjaruchów gałek ocznych. Badanie to polega na śledzeniu pierwszego 

postrzegania określonych elementów za pomocą specjalnej kamery, rejestrującej najmniejsze ruchy gałki ocznej. 

Badanie pomaga zweryfikować to, w jaki sposób ludzie postrzegają obiekty na obrazie, który śledzą. Dostarcza 

informacji gdzie w danym momencie badany patrzy, na których elementach się skupia, a które całkowicie pomija. 

Ma to na celu sprawdzenie czy odbiorca patrząc na określony obraz  widzi te elementy, na których 

interesariuszom zależy.  

Badanie porównawcze wygenerowanych map atencji wizualnej z mapą uzyskaną za pomocą badania 

okulograficznego przeprowadzono w celu sprawdzenia skuteczności zaproponowanej metody komputerowego 

tworzenia mapy obszarów kadru w materiale filmowym, który będzie przyciągał wzrok potencjalnego widza. 

Skuteczność metody będzie rozumiana jest jako współczynnik korelacji pomiędzy wygenerowaną mapą atencji 

wizualnej, a mapą przedstawiającą dane okulograficzne badanej grupy. 

Zarówno mapa atencji wizualnej jak i mapa przedstawiające wyniki badania okulograficznego mają postać 

czarno-białej bitmapy (pliku graficznego z pojedynczej klatki filmu). W przypadku danych z okulografu obszary 

białe oznaczają miejsca, w które spojrzała się osoba, a czarne – miejsca, w które nie spojrzała. W przypadku mapy 

atencji wizualnej, obszary białe oznaczają miejsca, w które ktoś spojrzy z pewnym prawdopodobieństwem, a 

obszary czarne – miejsca, w które nikt się nie spojrzy. 

 

1.1. Przeznaczenie aplikacji 
Movie Diagnostic Saliency Map to aplikacja, która umożliwia komputerowe wyliczenie i wygenerowanie 8-

bitowego rozkładu mapy atencji wizualnej dla zadanego obrazu/kadru lub klatki materiału filmowego. 

Komputerowe generowanie mapy atencji dla materiału filmowego umożliwia oszacowanie rozłożenia w kadrze 

miejsc wpływających na uwagę widza. Wyznaczenie wspomnianych miejsc pozwala na usprawnienie oraz 

przyspieszenie etapu produkcji filmowej. Wyznaczone obszary przyciągające uwagę pokazują, czy 

zaprojektowana scena kieruje uwagą widza w taki sposób, w jaki zostało to zaplanowane.  

Aplikacja pozwala wykryć istotne z punktu widzenia zamierzeń twórców elementy obrazu np.:  

 w filmach reklamowych oszacować czy kluczowy przekaz reklamowy jest dostatecznie zauważalny, 

 w produkcji dowolnego filmu oszacować, czy błędy w scenie zostaną zauważone przez widza.  

 pozwala również uwidocznić miejsca, które potencjalnie mogą zwrócić uwagę widza, z których nie 

zdawali sobie sprawy twórcy (np.: kontrastowy element w kadrze), a nie chcieli aby koncentrowały na 

sobie uwagę. 

Metoda komputerowego generowania mapy atencji bazuje na mechanizmie uwagi człowieka, który uwzględnia 

nakładanie się na siebie różnych rzeczy przyciągających uwagę w różnym stopniu (z różnymi wagami).  

Prawdopodobieństwo wystąpienia obszarów fiksacji wzroku dla pojedynczej klatki filmowej jest wyliczane na 

podstawie: 
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 analizy rozkładu jasności i kontrastu w obrazie, 

 analizy wielkości i rozłożenia obiektów w kadrze, 

 detekcji wystąpienia twarzy w obrazie, 

 detekcji ruchu obiektów w płaszczyźnie ekranu. 
Wygenerowana mapa atencji jest konwertowana na heatmapę, która ma szeroką rozpiętość kolorystyczną – od 

niebieskiego, przez żółty, do czerwonego. Prezentacja mapy atencji polega na wygenerowaniu pliku filmowego 

(graficznego) z wyróżnionymi obszarami atencji na tle materiału źródłowego. 

 

1.2. Instalacja aplikacji SaliencyMap 
Aplikację można uruchomić na systemie Linux lub Windows. W przypadku korzystania z systemu Windows 

niezbędne jest skorzystanie z aplikacji Docker. Poniżej znajduje się opis korzystania z aplikacji w zależności od 

preferowanego systemu operacyjnego. 

1.2.1. Uruchomienie aplikacji w systemie Linux 
Aby uruchomić aplikację na systemie Linux należy w katalogu SaliencyMap_linux otworzyć terminal (będąc w 

katalogu należy prawym przyciskiem wejść w menu i wybrać opcję Otwórz w terminalu).  

 

Mając już otwarty terminal, aplikację uruchamia się poleceniem:  

./SaliencyMap 

Na końcu niniejszej instrukcji znajduje się opis jak uruchomić SaliencyMap dla własnego pliku wideo oraz z 

różnymi wartościami parametrów. 

 

1.2.2. Uruchomienie aplikacji w systemie Windows (z wykorzystaniem aplikacji Docker) 
Aplikacja wymaga uruchomienia w systemie Linux, ponieważ wykorzystuje istniejące biblioteki algorytmów 

obliczeniowych mapy atencji zbudowane dla tego systemu z powodu wysokiej wydajności obliczeniowej oraz 

krótkiego czasu generowania poszczególnych klatek prezentacji wyników.  

W celu uruchomienia aplikacji w systemie Windows środowisko aplikacji musi zostać umieszczone w kontenerze 

wykonawczym Docker. Szczegóły: https://docs.docker.com/toolbox/toolbox_install_windows/ 

Zdecydowaną przewagą Dockera nad wirtualizacją jest możliwość uruchomienia aplikacji w wydzielonym 

kontenerze, ale bez konieczności emulowania całej warstwy sprzętowej i systemu operacyjnego. Docker 

uruchamia w kontenerze tylko i wyłącznie procesy aplikacji i nic więcej. Efektem jest większa efektywność 

wykorzystania zasobów sprzętowych. 

Docker zastępuje wirtualizację przez stosowanie mechanizmu konteneryzacji. Konteneryzacja polega na tym, że 

umożliwia uruchomienie wskazanych procesów aplikacji w wydzielonych kontenerach, które z punktu widzenia 

aplikacji są odrębnymi instancjami środowiska uruchomieniowego. Każdy kontener posiada wydzielony obszar 

pamięci, odrębny interface sieciowy z własnym adresem IP (jeśli jest potrzeba) oraz wydzielony obszar na dysku, 
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na którym znajduje się zainstalowany obraz systemu operacyjnego i wszystkich zależności / bibliotek potrzebnych 

do działania aplikacji. 

Kontenery Dockera działają niezależnie od siebie i do chwili, w której świadomie wskazana zostanie zależność 

pomiędzy nimi, nic o sobie nie wiedzą. Mechanizm budowana obrazów kontenerów można wykorzystać w celu 

dostarczania konkretnych aplikacji w postaci obrazów. Bez względu na technologię wykorzystaną w aplikacji, 

obraz kontenera będzie dostarczany w identyczny sposób, co upraszcza procedury instalacyjne. W zasadzie każda 

instalacja może ograniczyć się do pobrania wskazanych obrazów na środowisko docelowe i ich uruchomienie. 

Administratorzy środowisk nie muszą mieć pełnej wiedzy co uruchamiają, a sam proces dostarczania aplikacji 

może zostać zautomatyzowany przez odpowiednie narzędzia. 

Docker działa tylko na jądrze Linux i pozwala uruchamiać tylko aplikacje przeznaczone dla Linuksa, ale dla 

wszystkich użytkowników Windows i Mac jest przygotowane narzędzie Docker Toolbox, które pozwala 

zainstalować Dockera w minimalnej maszynie wirtualnej pod kontrolą VirtualBoxa.Dla komputera z systemem 

operacyjnym Windows (wersja 7 lub wyższa) należy zainstalować narzędzie docker toolbox ze strony: 

https://docs.docker.com/toolbox/toolbox_install_windows/ 

 

 

Należy wcisnąć przycisk Get Docker Toolbox for Windows. Po wciśnięciu przycisku rozpocznie się pobieranie pliku 

.exe. Po pobraniu należy uruchomić plik .exe i postępować zgodnie z instrukcją na ekranie. Wszystkie opcje należy 

zostawić tak jak są ustawione domyślnie. 

Po zainstalowaniu programu dodane do pulpitu zostaną trzy ikony. Należy włączyć program Docker Quickstart 

Terminal (czyli na rysunku poniżej, pierwszą ikonę z lewej). 

https://docs.docker.com/toolbox/toolbox_install_windows/
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Po włączeniu programu pojawi się okno wirtualnej konsoli systemu Linuks, który zainstalował Docker na 

wirtualnej maszynie. Pierwsze uruchomienie programu może potrwać chwilę dłużej. Przed pierwszym 

uruchomieniem aplikacji SaliencyMap należy ją ściągnąć na własny komputer wpisując polecenie: 

docker pull annarogalska/saliency-map 

Docker zacznie pobierać aktualną wersję aplikacji. W przypadku, gdy będziemy chcieli zobaczyć, czy dostępna 

jest nowsza wersja programu należy skorzystać z polecenia: 

docker pull annarogalska/saliency-map:latest 

Polecenie to ściągnie program tylko jeśli znajduje się jego nowsza wersja, niż ta zainstalowana przez nas na 

lokalnym komputerze. 

 

Aby uruchomić pobraną aplikację należy wpisać polecenie: 

docker run -v /c/Users/user/Desktop/test:/usr/src/app/SharedFolder 

annarogalska/saliency-map ./SaliencyMap 

W powyższej komendzie część pogrubiona wskazuje miejsce, gdzie będziemy przechowywać filmy. Może to być 

dowolny folder na komputerze, lecz w nazwie nie powinno być spacji, ani polskich znaków. Podajemy całą ścieżkę 

do folderu. Ważna jest wielkość liter (np.: dysk C musi być oznaczony małym „c”).  Szare tło wskazuje część 

polecenia, która została dodana w stosunku do polecenia na linuksie (samo polecenie uruchomienia aplikacji to 

./SaliencyMap). Podczas uruchamiania aplikacji w systemie Windows należy za każdym razem  wpisywać 

polecenie zaznaczone w powyższej komendzie na szaro. 

Poniżej znajduje się przykład uruchomienia aplikacji z parametrem. Chcąc podać ścieżkę pliku należy zawsze 

poprzedzić ją ścieżką: /usr/src/app/SharedFolder. 

docker run -v /c/Users/user/Desktop/test:/usr/src/app/SharedFolder 

annarogalska/saliency-map ./SaliencyMap -p  

/usr/src/app/SharedFolder/video.avi 

 

1.3. Działanie aplikacji SaliencyMap 
Aplikacja umożliwia obliczenie i wygenerowanie mapy atencji wizualnej dla zadanego obrazu lub materiału 

filmowego. 

Prezentacja mapy atencji polega na wygenerowaniu pliku filmowego (graficznego) z wyróżnionymi obszarami 

atencji na bazie materiału źródłowego.  

Wizualizacja w postaci plików wideo jest zsynchronizowana ze ścieżką czasową materiału źródłowego i przyjmuje 

możliwe cztery formy prezentacji: 

1. Sama mapa atencji w formie heatmapy. 

2. Mapa atencji nałożona na materiał źródłowy w postaci półprzezroczystej warstwy pozwalającej 

łatwiej identyfikować szczegóły obrazu. 
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3. Mapa atencji nałożona na film + mapa zagregowanych (grupowych) wyników badań 

okulograficznych przeprowadzonych dla materiału źródłowego (o ile istnieją takie dane uzyskane w 

oddzielnym badaniu śledzącym ruch oczu widza w trakcie oglądania materiału filmowego). 

4. Agregacja „ cztery w jednym” – przedstawiająca jednocześnie w czterech oknach kadru komplet 

wyników: 

 

 

 

 

 

  

Okna prezentacyjne w agregacji powinny zawierać identyfikator zawartego w nich typu 

wizualizacji. 

 

1.3.1. Praca z obrazami 
Aplikacja obsługuje następujące formaty materiałów statycznych: 

 jpg 

 png 

 tif 

 bmp 

Wygenerowana mapa atencji jest konwertowana na heatmapę, która ma szeroką rozpiętość kolorystyczną – od 

niebieskiego, przez żółty, do czerwonego. Wygenerowany plik rezerwuje 8-bitów na każdy kanał koloru (RGB).  

 

1.3.2. Praca z filmami 
Materiał filmowy przeznaczony do analizy powinien posiadać następujące parametry: 

1. Format kodeka: DivX, XviD, MPEG-4, h256 

2. Kontener pliku video: MP4, AVI, MOV. 

3. Sugerowana rozdzielczość: FullHD. Aplikacja akceptuje dowolne rozdzielczości, choć rozdzielczości 

powyżej 1920 x 1080 px mogą być problematyczne ze względu na długi czas wykonywania obliczeń. 

Zapis pojedynczej klatki następuje do formatu jpg/png/bmp. W przypadku zapisu do pliku wideo pojedyncze 

klatki przechowywane są tylko w pamięci, a wynikowa prezentacja w postaci klipu wideo budowana jest 

automatycznie.  

Mapy atencji jest zsynchronizowana ze ścieżką czasu analizowanego materiału filmowego. Półprzezroczysta 

warstwa wizualizacyjna pozwalająca obserwować szczegóły obrazu. Agregacja „ cztery w jednym” daje możliwość 

wygenerowania dodatkowej warstwy prezentacyjnej dla zebranych danych okulograficznych analizowanego 

materiału filmowego. 

Materiałem wyjściowym działania aplikacji są pliki wideo w formacie *.avi lub *.mov prezentujące w zależności 

od parametru wywołania aplikacji: 

 

1.3.3. Organizacja zasobów aplikacji 
Analizowany film/obraz powinien znajdować się w wydzielonym folderze roboczym na dysku lokalnym 

(wymagany jest wspólny dostęp dla systemu Linuks i Windows). 

materiał żródłowy sama heatmapa atencji 

heatmapa atencji nałożona 

na materiał źródłowy 

heatmapa atencji nałożona na 

materiał źródłowy + mapa z 

badań okulograficznych 
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Katalog z danymi z badań okulograficznych zawierający wyniki badań dla grupy osób musi być umieszczony w 

drzewie projektu badanego materiału filmowego.  

Dane okulograficzne z badań eyetrackingowych: 

 Dane okulograficzne muszą dotyczyć dokładnie tego materiału filmowego. 

 Plik z danymi badania okulograficznego dla pojedynczej osoby musi być zapisany w postaci *.csv i musi 

zawierać następujące dane: 

o time stamp (synchronizacja z linią czasu filmu), 

o x, y position (położenie punktu fiksacji wzroku).  

 Inne dane eyetrackingowe (zależne od możliwości zastosowanego urządzenia okulograficznego) mogą 

być zapisane w pliku, ale będą ignorowane w procesie wizualizacji. 

 

1.4. Parametry uruchomieniowe aplikacji SaliencyMap 
 

Przykładowa linia poleceń: 

./SaliencyMap -p trailer.avi -w 0.3,0.2,0.4,0.1 -c ./csv2/ -o 3 

 

Opis parametrów: 

-p  wskazanie pliku źródłowego (jest to parametr obowiązkowy). 

 

-w  wagi poszczególnych cech w kolejności (przedzielane przecinkami): 

 1.  kontrast 

 2.  odległość od środka obrazu 

 3.  obecność twarzy 

 4.  obecność ruchu 

gdy nie poda się parametru -w, wagi zostaną przypisane równomiernie. Program przyjmuje wartości z 

zakresu [0.0,1.0]. Suma wszystkich wag nie powinna przekroczyć 1. 

-c  wskazanie folderu z plikami csv z danymi okulograficznymi. Przypadku braku tego parametru program 

wygeneruje mapę uwagi bez danych okulograficznych. 

-o  typ filmu wynikowego. W przypadku braku tego parametru, program wygeneruje plik wynikowy zgodnie 

z opcją 0. Parametr przyjmuje następujące wartości: 

-o 0  agregacja „ cztery w jednym”, heatmapa, okulografia na klatce oryginalnej, okulografia na 

heatmapie.  

-o 1  sama heatmapa 

-o 2  heatmapa na tle filmu 

 -o 3  widok oryginalny, czarno-biała mapa uwagi, dane okulograficzne 

-o 4  cztery składowe mapy atencji 

-o 5  heatmapa, heatmapa na obrazie, czarno-biała mapa uwagi, mapa groundtruth 

-o 6a -  mapa contrast,intensity 

-o 6b -  mapa size, distribution 

 -o 6c -  mapa faces 
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-o 6d -  mapa motion 

-o 6e – mapa okulografia 

 

 

Tabela. Przykładowe wyniki działania Disparity Checker zapisane do pliku RESULTS.csv dla pięciu kolejnych klatek 

badanego materiału. 

 

1.5. Dobre praktyki korzystania z aplikacji. 
 Koncepcja przypisywania wag poszczególnym metodom składowym budującym wynikową mapę atencji 

miała przetestować zasadność parametryzacji tych wag w wyliczaniu mapy atencji w zależności od 

dominującej formuły wizualnej w badanym materiale filmowym. W konsekwencji ma uzasadnić 

specyficzną funkcjonalność aplikacji CinemaVision SaliencyMap polegającą na możliwości wymuszenia 

przydziału wag poszczególnym składowym metody przez użytkownika w celu jak największego 

prawdopodobieństwa zgodności wygenerowanej mapy z preferencjami potencjalnego widza. 

 Waga składowa map contrast, intensity powinna być bardziej ograniczona przez składową size and 
distrubution. Zwykle wzrok koncentruje się w środku kadru (w szczególności, gdy nie ma w ujęciu twarzy 
oraz szybko poruszających się obiektów), więc podwyższona waga składowej size and distribution w 
większości przypadków poprawia skuteczność wygenerowanej mapy atencji. 

 Zwykle w ujęciach dynamicznych najważniejszy jest ruch. W ujęciach statycznych twarz. W przypadku 
braku twarzy – kontrast. W przypadku dużego kontrastowego obiektu – wzrok kieruje się ku środkowi 
ekranu. Są od tego wyjątki. 

 Nie wszystkie poruszające się obiekty przyciągają wzrok. Zależy to od ich wielkości, ruchu kamery oraz 
umiejscowienia w kadrze. 

 W scenach zbiorowych ruch gra małą rolę w przyciąganiu uwagi (uwaga jest rozproszona lub kieruje się 
do centrum). 

 Gdy widzowie przyglądają się twarzy, najpierw ich wzrok skupia się w jej centrum, natomiast gdy ujęcie 
jest dłuższe – zaczynają się przyglądać poszczególnym częściom twarzy: oczom, ustom, nosom. 

 Szybkość ruchu ma znaczenie. Wolny ruch ma dużo mniejszy wpływ na uwagę. 

 Przy wyraźnym podziale ujęcia na pierwszy i drugi plan, ruch na dalszym planie nie jest tak istotny jak 
statyczne postaci na pierwszym planie. 

 Gdy porusza się cała postać uwaga skupia się w okolicach jej głowy, a nie obejmuje całej postaci. 
 

1.6. Porównanie wyników mapy atencji z wynikami badania okulograficznego 
 Długość ujęcia istotnie modyfikuje mapę uwagi obserwatora – im dłuższe ujęcie, tym bardziej 

rozstrzelona jest uwaga. 
Porównując mapę uwagi z danymi z okulograficznymi można zauważyć, że długość ujęcia także wpływa 

na to jak jest ono oglądane. Najpierw widz patrzy w konkretne miejsce (akcja, twarz, kontrast, środek), 

natomiast później zaczyna on badać scenę, oglądać inne rzeczy. Mapa atencji nie bierze pod uwagę 

długości ujęcia – zawsze wyznacza „to pierwsze”, najbardziej prawdopodobne miejsce, w które spojrzy 

się widz. Sytuacja nie ma miejsca w przypadku sceny z dynamiczną akcją – wówczas to ruch jest 

kluczowym czynnikiem determinującym wodzenie wzrokiem. 

 Wyniki okulograficzne są opóźnione w czasie w stosunku do saliency map o 5 do 7 klatek w pierwszej 

sekundzie po zmianie ujęcia. Materiał badawczy zbudowany był z wielu ujęć często bardzo krótkich 

i zmieniających się dynamicznie. Montaż był na ostro i często sąsiadujące ujęcia różniły się dramatycznie 

kolorystyką, planem, dynamiką. Z dużym prawdopodobieństwem wzrok badanych z pewną 

bezwładnością reagował na częste zmiany – stąd opóźnienie. 

 Jak zaobserwowano w badaniu, różne rzeczy przyciągają uwagę w zależności od charakterystyki sceny, 

natomiast analizując dane okulograficzne zaobserwowano, że widzowie skupiają wzrok w zbliżonym 
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obszarze (dane z badania okulograficznego nie różnią się zasadniczo dla indywidualnych osób). Pozwala 

to stwierdzić, że możliwe jest stworzenie uniwersalnego modelu generującego mapę atencji.  

 


