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1 Introdução

1.1 Tema

A movimentação humana é um assunto bastante estudado em diversas áreas de

conhecimento, a maneira como o ser humano utiliza seus membros para executar os

mais variados movimentos é amplamente estudada em pesquisas de biomecânica,cinema,

robótica, esportes e animação computacional.

O processo de animação produzida por computador é análogo à produção de

um v́ıdeo, sendo realizado por meio de ilusão de ótica. Em um v́ıdeo apresenta-se uma

sequência de imagens em um intervalo curto de tempo com o intuito de criar a ilusão

de movimento, neste contexto utiliza-se o termo ”frame” para designar cada imagem

individual apresentada (BETRANCOURT, 2005). Para o caso de uma animação 3D

computacional o funcionamento é semelhante, porém substitui-se a imagem por um modelo

humanoide tridimensional.

Para a criação de uma animação realista se faz necessário considerar a dinâmica

de movimento humano, isto é, deve-se considerar os ângulos e translações permitidas de

cada junta do corpo humano a fim de evitar configurações biologicamente imposśıveis. É

igualmente crucial avaliar a fluidez do movimento, pois alterações muito bruscas entre um

”frame” e outro tornam o movimento excessivamente rápido. (HOLDEN et al., 2015)

A criação e democratização de extensos bancos de dados de movimentos e poses

humanas (IONESCU et al., 2014), tornou posśıvel a utilização de técnicas avançadas

de reconhecimento de padrões que necessitam de grandes quantidades de dados como

redes neurais recorrentes e redes generativas adversárias (BERGLUND et al., 2015),

(MARTINEZ; BLACK; ROMERO, 2017a).

As recentes contribuições que utilizam tais técnicas demonstram de maneira clara o

grande potencial do uso de machine learning como alternativa acesśıvel para a śıntese de

movimentos humanos em comparação às tecnologias de captura de movimento (WANG;

CHAI; XIA, 2019), (HABIBIE et al., 2017). além de fornecer novos métodos para criação de

novas animações a partir da combinação de animações previamente produzidas (HOLDEN

et al., 2017).
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1.2 Motivação

A indústria cinematográfica e de jogos virtuais em especial possui grande custo em

termos de tecnologia e mão de obra na produção de animações que reproduzem movimentos

humanos. Atualmente utiliza-se um processo de captura de movimento (”motion capture”),

onde são utilizados diversos sensores e câmeras especiais para a análise do movimento em

um espaço tridimensional (MEREDITH; MADDOCK et al., 2001). A alternativa a esta

tecnologia envolve a utilização de softwares comerciais espećıficos que aplicam técnicas de

interpolação ou curvas de bézier para a geração de transições entre ”frames” manualmente

produzidos, um trabalho bastante laborioso. (HARVEY; PAL, 2018).

Ao longo dos anos a utilização de técnicas computacionais de análise de dados vêm

sendo utilizada para tornar este processo mais eficiente, técnicas de otimização demonstra-

ram potencial de produzir movimentos fisicamente realistas no passado (SAFONOVA et

al., 2004).

1.3 Lacuna

Devido ao crescente uso de metodologias de deep learning, grandes avanços estão

sendo observados no processo de identificação, classificação e predição de poses e movi-

mentos humanos (XIANG; LIANG, 2015), (HOLDEN, 2018).

Aplicações de metodologias de aprendizado por reforço aliadas a ideias de animação

baseada em f́ısica estão apresentando resultados impressionantes na geração de animações

realistas, no entanto estas contribuições possuem o propósito de emular interações f́ısicas,

sendo limitadas a ações espećıficas ou movimentos curtos e ćıclicos (HARVEY; PAL, 2018).

Durante a revisão sistemática realizada neste trabalho, não foram encontrados trabalhos

que utilizem técnicas de deep learning para gerar de maneira automática as transições

entre ”frames”.
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1.4 Hipótese

O presente projeto pretende verificar hipótese de que O uso de técnicas de redes

neurais recorrentes e generativas para a geração de movimentos intermediários entre frames

resulta animações mais realistas que técnicas de interpolação linear e curvas de bézier.

A hipótese será testada utilizando bancos de dados de animações públicos, medir-

se-á a similaridade pela distância euclidiana entre cada junta da animação original e as

animações produzidas pelos métodos de estimativa testados.

Espera-se que as técnicas de inteligência artificial apresentem resultados superiores

à técnicas tradicionais de interpolação.

1.5 Objetivos

Esta pesquisa possui o intuito de desenvolver e implementar um método capaz de

gerar transições entre frames de animação humanoide com maior grau de realismo que os

métodos tradicionais de interpolação linear, curvas de bézier.

1.6 Justificativa

A comprovação da hipótese testada atesta que os métodos de inteligência artificial

utilizados neste projeto de pesquisa possuem capacidade de soluções mais eficientes,

automáticas e realistas para criação, edição e ajuste de animações humanas em comparação

aos métodos atualmente utilizados baseados em interpolação.
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2 Proposta de projeto

Animações são representadas como séries temporais dos ângulos e coordenadas

espaciais do corpo humano, neste contexto, apenas um determinado subespaço destes

ângulos e coordenadas constituem uma configuração válida para um movimento ou pose

humanóide.

Figura 2.1 - Espaço de movimentos humanos

O primeiro passo da metodologia proposta consiste em treinar um autoencoder

convolucional para a aprendizagem de um espaço topológico de movimentações humanas

válidas, conforme realizado em Holden et al. (2015).

Figura 2.2 - Autoencoder

Este espaço topológico pode ser utilizado como uma distribuição de probabilidade a

priori de movimentos humanos válidos. Adicionalmente ao treino do autoencoder, pretende-

se realizar o treinamento de uma rede neural recorrente bidirecional. Serão fornecidos

como dados de entrada os frames inicial e final da animação que se deseja criar, esta rede
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será responsável por gerar frames de transição entre os dados de inicio e fim de maneira

análoga às curvas de interpolação utilizadas tradicionalmente.

Figura 2.3 - Posições inicial e final de animações

O treinamento do autoencoder e da rede neural recorrente será realizado utilizando

o banco de dados de animações da Universidade Carnegie Mellon (CMU, 2019 (acessado

Outubro 20, 2019)), não seria posśıvel criar uma animação semelhante apenas com os frames

inicial e final pois este banco de dados possui animações extensas com diversos movimentos,

em consequência disto, cada animação será subdividida em múltiplas animações menores e

será tratada como uma observação independente.

a)

b)
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c)

Figura 2.5 - a) Animação completa de dataset CMU, b) Subdivisão de animação, c)

exclusão de frames intermediários.

O critério de subdivisão das animações consiste uma etapa crucial para a pesquisa,

pois o intervalo de tempo entre cada frame deve ser pequeno o suficiente para que se

possa inferir os movimentos intermediários necessários para alcançar a posição final, no

entanto, o intervalo de tempo não pode ser excessivamente curto a ponto de que não ocorra

alteração considerável de posicionamento.

A metodologia proposta nesta pesquisa consiste em unir a rede neural recorrente

bidirecional treinada para a geração de frames com o autoencoder de definição de movimen-

tos humanos válidos. A arquitetura proposta consiste em acoplar a rede de codificação na

entrada da rede neural recorrente bidirecional, e a rede de decodificação na sáıda segundo

ilustração em fig. :

Figura 2.6 - Arquitetura de rede neural proposta, Encoder-Recorrente-Decoder.

Conforme demonstrado em Habibie et al. (2017), pode-se utilizar um autoencoder a

fim de restringir o espaço de solução de uma rede neural acoplada. Neste projeto pretende-

se utilizar as redes de codificação como uma maneira de garantir que os frames gerados

pela rede neural recorrente se restrinjam ao subespaço de movimentos válidos.
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A fim de validar a efetividade do método proposto pretende-se reali-

zar uma comparação entre as animações produzidas utilizando o framework

apresentado e os métodos de interpolação linear, curvas de bézier e curvas

F. A similaridade será medida pela distância euclidiana entre cada junta da

animação original e as animações produzidas por cada um dos métodos menci-

onados. O método que apresentar maior similaridade à animação original será

considerado mais realista.

Figura 2.7 - Critério de avaliação, distância euclidiana entre juntas da animação original e

animação produzida pelo métodos testados.

2.1 Atividades planejadas e cronograma

Para o desenvolvimento do projeto proposto as seguintes atividades de pesquisa:

2.2 Materiais e Métodos

ESTA SEÇÃO VOCÊS NÃO ENTREGARÃO NA DISCIPLINA, MAS É IMPOR-

TANTE ESTAR PRESENTE NO TEXTO DE QUALIFICAÇÃO

2.3 Contribuições

Este trabalho pretende fornecer uma nova metodologia para criação de animações

sem utilização de motion capture. Soluções como as apresentadas em Wang, Chai e Xia

(2019), Harvey e Pal (2018) e Li et al. (2019a) são especialmente focadas em locomoção

e dependem da disponibilidade de um grande número de frames no estágio antecedente

ao modelo. Estas aplicações são mais adequadas a grandes estúdios, ao desenvolver um

framework mais realista para a geração de frames intermediários utilizando um número
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reduzido de poses intermediárias espera-se avançar o estado da arte em uma direção não

explorada, tornando mais eficiente o processo de gerar animações próprias com baixo custo.

2.4 Escopo

O escopo deste projeto limita-se ao uso de técnicas de deep learning para geração de

movimentos intermediários entre posições de uma animação. Todo o processo é realizado

no campo da cinemática, ou seja, não são considerados aspectos de dinâmica ou animação

baseada em f́ısica.
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3 Revisão Sistemática

Existem diversos estudos relacionados a animação e movimentação humana, no

entanto nas pesquisas realizadas nos motores de busca escolhidos não foi identificado

nenhum trabalho de revisão sistemática especificamente a respeito da śıntese de animações

humanas por meio de deep learning. Existem alguns estudos semelhantes, (MARTINEZ;

BLACK; ROMERO, 2017b) e (GEIJTENBEEK; PRONOST, 2012) realizam uma revisão

semelhante ao tema desta revisão sistemática, no entanto, estas contribuições não foram

realizados de maneira sistemática e possuem um foco em aplicações distintas como predição

de movimento e animação baseada em f́ısica respectivamente.

3.1 Questões de pesquisa

Para a presente revisão sistemática pretende-se responder as seguintes questões de

pesquisa:

1. Quais são as principais metodologias utilizadas para automatizar a produção de

animações 3D?

Por meio da pesquisa realizada constatou-se que atualmente as técnicas mais

utilizadas para produção de animação são interpolações entre frames confeccionados

manualmente Steketee e Badler (1985), e sensores de captura de movimento

2. Quais algoritmos possibilitam a interpretação de formas e movimentos humanos

sem a utilização de sensores e equipamentos especiais?

Observou-se durante a pesquisa a existência de um grande número de técnicas

para interpretação de movimentação humana, a forma mais comum consiste em utilizar

uma abordagem de dependência temporal, por esta razão a aplicação de redes neurais

recorrentes para este tipo de problema se tornou bastante popular (MARTINEZ; BLACK;

ROMERO, 2017a). Outra técnica largamente utilizada é a utilização de autoencoders para

contornar o problema da alta dimensionalidade dos dados conforme visto em (LI et al.,

2019b),(LI et al., 2019a),(HOLDEN, 2018).

3. Que métricas podem ser utilizadas para a medir o realismo de movimentos

gerados pelo computador?
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Durante a revisão sistemática não foram encontrados métricas espećıficas para a

medição de realismo de animações, de modo geral as publicações revisadas utilizam métricas

de similaridade entre as animações geradas por algoritmos e animações produzidas por

meio de motion capture. Métricas comuns são erro quadrático médio e distância euclidiana

média entre as juntas.

3.2 Método de Pesquisa

A presente Revisão sistemática (RS) foi realizada seguindo três fases: planejamento,

seleção de trabalhos; extração e interpretação dos dados. As buscas foram realizadas

por meio de duas string no indexador SCOPUS, com base em artigos encontrados por

meio de uma análise exploratória previamente conduzida. As palavras chave ”motion

capture”, ”character animation”, ”human motion”e ”motion synthesis” foram escolhidas

por serem bastante comuns nos artigos mais importantes da análise exploratória. a palavra

chave ”physics” foi utilizada para excluir trabalhos referentes a animação baseada em

f́ısica. A segunda string de busca é mais abrangente, escolheu-se palavras chaves para

encontrar artigos que utilizem especificamente metodologias de redes neurais recorrentes

para aplicações em animação.

Tabela 1 – string de busca em bases scopus

Bases de Dados String

Scopus 1 (TITLE-ABS-KEY(”motion capture”OR ”character animation”OR
”human motion”OR ”motion synthesis”AND NOT (”physics”)) AND
CONFNAME(SIGGRAPH OR BMVC OR
ICLR OR CVPR OR CRV OR
(IEEE transactions on visualization and computer graphics))
AND SUBJAREA(COMP) AND PUBYEAR ¿ 2014)

Scopus 2 TITLE-ABS-KEY(Recurrent Network) AND (TITLE-ABS-
KEY(human motion)
OR TITLE-ABS-KEY(animation generation) OR TITLE-ABS-
KEY(motion capture) OR TITLE-ABS-KEY(motion data))

Após a busca em base de dados SCOPUS, aplicou-se os critérios de inclusão e

exclusão a fim de selecionar os artigos mais importantes, os critérios descritos na tabela 2

foram aplicados nos textos de abstract e t́ıtulo.
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Tabela 2 – Critérios de inclusão e exclusão

Critérios Descrição

Inclusão

I1 trabalhos que tratem de animação 3D humana.

I2 trabalhos publicados em convenções, jornais e bases de
dados cient́ıficas.

I3 trabalhos que utilizem técnicas de deep learning ou
alguma análise estat́ıstica.

I4 trabalhos de animação baseada em cinemática ou
técnicas de series temporais.

Exclusão

E1 trabalhos que não tratem de animação 3D.

E2 trabalhos não revisados por pares.

E3 trabalhos de animação baseada em f́ısica

E4 trabalhos que não utilizem técnicas de deep learning ou
alguma análise estat́ıstica

Adicionalmente às publicações selecionadas por meio das pesquisas no indexador

SCOPUS, foram manualmente acrescentados 6 artigos encontrados em fontes diversas

como conferencias espećıficas e meios de comunicação não acadêmicos.
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Figura 3.1 - Busca e seleção de publicações relevantes

3.3 Resultados e Discussão

Durante a revisão sistemática realizada, foi posśıvel notar que nos últimos cinco

anos houve um grande avanço na metodologia de produção de animações, pode-se observar

um grande aumento de publicações do tema ao longo dos últimos cinco anos.
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Figura 3.2 - Publicações por ano

Acredita-se que este fenômeno ocorreu devido ao crescente sucesso de técnicas de

deep learning, culminando em um pico em 2018. É posśıvel que os resultados apresentados

pelas pesquisas de aprendizado por reforço estejam recebendo mais foco da comunidade

acadêmica atualmente, este fato pode ser responsável pelo decréscimo de número de

publicações no ano de 2019 em comparação ao ano de 2018.
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