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Predslov

Monogra a je venovaná biometrii, prièom sa sústreïuje na tvár ako veµmi µahko dostupnú
biometriku. Zaoberáme sa detekciou a rozpoznávaním µudských tvárí, predov¹etkým keï nie
sú stanovené obmedzujúce podmienky pri snímaní obrazu (v tzv. neriadených podmienkach).
Takto získané snímky tvárí sú èasto nerovnomerne osvetlené, po¹kodené ¹umom, alebo sú
neúplné. Skúmame dôle¾itos» jednotlivých oblastí tváre a významnos» rôznych charakteristických príznakov v procese rozpoznávania.
Práca vznikla v rámci výskumu na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave ako monotematické dielo, ktoré sa zaoberá predov¹etkým dvomi èas»ami biometrického
systému rozpoznávania tvárí. Prvou je extrakcia charakteristických príznakov tváre, kde sa
venujeme optimalizácii z hµadiska výpoètovej nároènosti a mo¾ností aplikácie na menej výkonných zariadeniach. Druhý problém, ktorým sa zaoberáme, je aktualizácia databázy biometrického systému, konkrétne ide o algoritmy umo¾òujúce automatické pridávanie pou¾ívateµov
do databázy.
Úvodné kapitoly obsahujú základné údaje a pojmy a umo¾òujú èitateµom rýchlo vniknú» do problematiky biometrie. Známe algoritmy v detekcii a klasi kácii µudských tvárí sú
doplnené v súèasnosti typickými existujúcimi rie¹eniami v týchto oblastiach.
Na uvedenom teoretickom základe sme navrhli nové metódy, ktoré sú nosnou èas»ou tejto
monogra e. Uvádzame výsledky simulácií a porovnanie s existujúcimi metódami.
Na záver sa venujeme mo¾nostiam zov¹eobecnenia navrhnutých postupov extrakcie príznakov a klasi kácie na rozpoznávanie na základe ucha ako biometriky, ale aj v oblasti detekcie
a klasi kácie chorobných zmien na medicínskych snímkach.
Na tomto mieste by sme sa chceli poïakova» kolegom prof. Milo¹ovi Oravcovi a Ing. Dominikovi Sopiakovi za podporu, pomoc a kon¹truktívne pripomienky pri písaní tejto monogra e.
Marek by sa chcel poïakova» svojej priateµke Dominike Adamove, ktorá tie¾ trpezlivo
èítala a korigovala manuskript.
V neposlednom rade na¹a vïaka patrí recenzentom, doc. Bene¹ovej a Ing. Vargicovi za
èas a úsilie, ktoré venovali tejto práci.
Autori:
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Pracovisko:
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Úvod

Biometria a biometrické systémy sa èoraz viac dostávajú do popredia µudského záujmu. Na
rozdiel od minulosti, kedy sa preva¾ne vyu¾ívala na forenzné vy¹etrovanie kriminálnych èinov,
sa s òou èoraz èastej¹ie stretávame aj v be¾nom ¾ivote. Súvisí to v preva¾nej miere s pokrokom,
ktorý je spätý s výpoètovou technikou. Sú to napr. notebooky alebo oveµa men¹ie smartfóny,
ktoré vzhµadom na svoju veµkos» dosahujú znaèný výpoètový výkon. Aj takéto zariadenia
sú momentálne schopné spracova» audio signál, obrazy µudskej tváre, èi oènej dúhovky. To
umo¾nilo vznik biometrických systémov, ktoré slú¾ia na identi káciu alebo veri káciu a uµahèujú tým ¾ivot mnohých µudí. Existuje mnoho rie¹ení, s ktorými sa mô¾eme stretnú» na
letiskách, v bankách alebo pri voµbách. Sú súèas»ou informaèných zariadení, èi dokonca mô¾u
by» pou¾ité v oblasti zábavy. Dôle¾ité je aj vyu¾itie týchto metód v zdravotníctve. Èo je v¹ak
veµmi zaujímavé a znepokojivé, ¾e ani napriek pokroku, ktorý sa týka výpoètovej techniky, sa
metódam nepodarilo dosiahnu» po¾adovanú mieru úspe¹nosti bez obmedzujúcich podmienok,
v tzv. neriadených podmienkach. Preto je potrebné, aby sme tejto oblasti i naïalej venovali
pozornos» a prispeli tak k zlep¹eniu.
Táto monogra a sa venuje problematike detekcie a rozpoznávania µudských tvárí. Tvár
je bezpochyby súèas»ou ná¹ho ka¾dodenného ¾ivota. Aj keï èlovek doká¾e nájs» a rozpozna»
µudské tváre, èi u¾ na fotogra i alebo vo videu bez najmen¹ích problémov, v prípade výpoètovej techniky to u¾ také jednoduché nie je. Zo vzhµadu tváre vieme veµmi µahko urèi» pohlavie,
vek, emoèný stav èi dokonca charakter èloveka. Táto schopnos» sa v nás vyvíja od útleho
detstva.
Z veµkého mno¾stva známych algoritmov, ktoré je mo¾né vyu¾i», budú v práci popísané
niektoré matematické a ¹tatistické metódy, zhlukovacie a optimalizaèné algoritmy, umelé
neurónové siete a Gáborove ltre. Posledné dve predstavujú spôsob, akým aj samotný èlovek spracováva obrazy. Ide teda o vyu¾itie rôznych poznatkov z biológie a ich prenesenie
do prostredia výpoètovej techniky. Tento aspekt by mohol pomôc» vylep¹i» doposiaµ známe
algoritmy.
Aby bolo mo¾né rôzne algoritmy testova», èi dokonca porovnáva», je potrebné vyu¾i»
rovnaký zdroj dát. Práve na tento úèel vznikli a stále vznikajú nové databázy µudských tvárí.
Tieto databázy vznikli s cieµom rie¹i» urèitý problém. Sú to napr. problém detekcie poko¾ky,
rozpoznávanie osôb a emócií, urèenie pohlavia, rasy. Okrem toho treba bra» do úvahy rôzne
okolnosti, ktoré negatívne vplývajú na úspe¹nos» algoritmov. Ide napr. o svetelné podmienky,
natoèenie, vzdialenos» od senzoru, pozadie, ale aj maskovanie èi dokonca problém len jednej
dostupnej vzorky. Preto sú algoritmy èoraz so stikovanej¹ie, aby boli schopné vysporiada» sa
s týmito problémami.
Sú tu v¹ak e¹te problémy, ktoré sú späté so samotnou zmenou vzhµadu tváre. Do tejto
kategórie zmien, mô¾eme zaradi» starnutie, ponechanie alebo odstránenie ochlpenia, body
piercing, zmenu úèesu, make-up, opálenie alebo zmenu pigmentácie. To je mo¾né rie¹i» viacnásobným snímaním s urèitým èasovým odstupom, èo mô¾e systému pomôc» vysporiada» sa
aj s týmito okolnos»ami.
Samotný biometrický systém poèas svojej existencie prechádza rôznymi fázami. Najprv
je potrebné prida» pou¾ívateµov a systém sa musí tzv. natrénova». Proces trénovania mô¾e
by» výpoètovo a èasovo nároèný. Existuje mnoho metód extrakcie príznakov, ktoré sa sna2

¾ia zredukova» priestor vstupných dát a tým prispie» k zní¾eniu výpoètovej nároènosti. Pri
pou¾ívaní biometrického systému v¹ak treba myslie» e¹te na dva problematické scenáre. Ako
sa systém zachová v prípade, keï ho pou¾ije neznámy pou¾ívateµ? Èo je potrebné urobi» v
prípade, keï chceme prida» s odstupom èasu nového pou¾ívateµa? Tieto otázky sú výzvou pri
návrhu biometrického systému.
Uplatnenie biometrického systému, ktorý spracováva tvár je naozaj ¹iroké. Sú to oblasti ako zábava (hry, virtuálna realita, interakcia èlovek-stroj), súdne dokumenty (preukazy,
pasy, registrácia volièov), zdravotná starostlivos», informaèná bezpeènos» (smart televízory,
kontrola prístupu, zabezpeèenie bankových transakcií), bezpeènostné systémy (bezpeènostné
kamery) a kriminalistika (rie¹enie kriminálnych èinov). Má mno¾stvo výhod: typ pou¾itého
hardvéru (fotoaparát, kamera), jednoduchos» integrácie do u¾ pou¾ívaných systémov, prijateµnos» snímania, praktickos». Najväè¹ou nevýhodou je ni¾¹ia presnos» v porovnaní s metódami
zalo¾enými na snímke dúhovky alebo sietnice.
Rôzne výskumy a mno¾stvo publikácií ukazuje, ¾e táto oblas» je u¾ do znaènej miery preskúmaná. Ale stále je tu priestor pre nové rie¹enia a úspe¹nej¹ie zlep¹enia. Biometria ako veda
je nástroj, ktorý slú¾i k spojeniu èloveka (biologických procesov) so strojmi. Má obrovskú
perspektívu pri vyu¾ití v be¾nom ¾ivote. Konkrétnej¹ie sú to oblasti multimediálnych informaèných a komunikaèných technológií, bezpeènosti (bezpeènos» informaèných systémov),
interakcie èloveka s poèítaèom, robotiky, kybernetiky a mnohé iné. Spomenuté oblasti vy¾adujú správne a presné informácie, aby bolo mo¾né dosiahnu» èo najvy¹¹iu úspe¹nos». Ïalej je
potrebné pou¾i» také postupy a metódy, aby bol daný systém èo najrýchlej¹í (práca v reálnom
èase), aby bol schopný pracova» aj na menej výkonných zariadeniach a vysporiada» sa s u¾
spomenutými þkomplikáciamiÿ. Preto si daná oblas» stále zasluhuje na¹u pozornos».
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1

Biometria

V tejto kapitole sa budeme venova» pojmom biometria a biometrický systém. Uvedieme
základné typy a rozdelenie biometrík. Popí¹eme procesy, ktoré sú nevyhnutné pre èinnos»
takéhoto systému. Ïalej uvedieme postupy, ktoré slú¾ia na porovnávanie kvality a urèovanie
presnosti.

1.1 Druhy biometrík
Biometria ako veda sa venuje rozpoznávaniu jednotlivcov na základe rôznych biologických
a behaviorálnych charakteristík (biometrík). Úlohou biometriky je vytvori» spoµahlivý vz»ah
medzi fyzickou osobou a kore¹pondujúcou napr. digitálnou identitou. Pojem biometrika pochádza z gréckych slov þbiosÿ { ¾ivot a þmetronÿ { mera». Mô¾eme ju rozdeli» na dve základné
skupiny. Rozdiel spoèíva v tom, èo je cieµom merania, skúmania a porovnávania. Fyziologická
biometrika meria ¹peci ckú èas», tvar, èi proporcie tela osoby (viï Tab. 1.1). Ide teda o viacmenej statické meranie urèitej èasti µudského tela. Behaviorálna biometrika sa zameriava na
to ako nieèo robíme (viï Tab. 1.1). To èo robíme je v preva¾nej miere podmienené uèením,
vplyvom okolia a osobnos»ou ka¾dého jednotlivca [GRE08].
Tabuµka 1.1: Rozdelenie biometrík do skupín

Fyziologická

Behaviorálna

odtlaèky prstov
hlas
odtlaèok dlane
chôdza
snímka ciev ruky dynamika úderov na klávesnici
snímka dúhovky
statický podpis (obraz)
snímka sietnice
dynamika podpisu (2D)
snímka tváre
dynamika podpisu + tlak (3D)
snímka ucha
termogra a
DNA
Biometrika je bezpeènostnou alternatívou k tradièným kontrolným systémom. Rie¹i problémy þslabých hesielÿ (heslá, ktoré mo¾no µahko odhadnú» a pomocou nich preniknú» do systému), þzdieµaných povereníÿ (zdieµanie jedného hesla viacerými osobami) a þstratu kariet s
kµúèomÿ (strata karty, ktorá umo¾òuje prístup do neverejných priestorov) [GRE08].
Pri výbere urèitého typu biometriky by mali by» posudzované a zohµadnené rôzne vlastnosti, ktoré mo¾no rozdeli» do nasledujúcich skupín [GRE08]:
• univerzálnos» { ka¾dá osoba je ich nositeµom od narodenia
• unikátnos» { nízka pravdepodobnos» rovnosti charakteristík dvoch rôznych osôb
• stálos» { relatívna èasová nemennos»
• jednoduchos», prijateµnos» { jednoduchý zber (meranie) charakteristík
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• výkonnos», presnos», mo¾nos» obídenia systému { závisia od zvoleného typu biometriky,

od algoritmu vyhodnocovania a spracovania dát, od mo¾ností a vybavenia naru¹iteµa

Vyu¾itie biometrie a rôznych biometrických systémov mô¾eme z pohµadu pou¾itia rozdeli»
do nasledovných dvoch oblastí podµa Tab.1.2. Tieto oblasti poskytujú priestor pre rôzne
biometrické rie¹enia.
Tabuµka 1.2: Vízia bezpeènosti

Verejná oblas»
Zdravotníctvo

Komerèná oblas»
Transakcie
platobné rie¹enia
lotériové terminály

zdravotná starostlivos»

Toto¾nos»

Riadenie prístupu

mana¾ment toto¾nosti
riadiace prístupové systémy
multimodálne biometrické identi kaèné systémy
biometrické terminály
proti kriminalite
inteligentné kamerové rie¹enia

Migrácia
Komunikácia
pohranièné kontrolné systémy
mobilné telefóny a zariadenia
Preprava
bezpeènostné rie¹enia na letiskách
automatizovaný systém na kontrolu rýchlosti

1.2 Biometrický systém
Biometrické systémy pozostávajú z rôznych hardvérových a/alebo softvérových rie¹ení, ktoré
umo¾òujú mera» fyziologické alebo behaviorálne charakteristiky. Tieto technológie v súèasnosti za¾ívajú veµký rozvoj a pokrok. Sú èoraz so stikovanej¹ie a ich vyu¾itie je aj v komerènom sektore èoraz èastej¹ie.
Èinnos» biometrických systémov má tri fázy [GRE08]:
1. prihlásenie pou¾ívateµa - registrácia - zmeranie a ulo¾enie potrebných biometrických
informácií
2. pou¾ívanie systému - identi kácia a/alebo veri kácia - porovnávanie získaných dát od
neovereného subjektu s u¾ existujúcimi ulo¾enými dátami a následné vyhodnotenie
(povolenie alebo odmietnutie prístupu)
3. zmena biometrických dát - zmena poètu pou¾ívateµov a zohµadnenie vplyvu èasu na
ulo¾ené biometrické dáta
Biometrické systémy sú zvyèajne jednoducho pou¾iteµné. Vo väè¹ine prípadov prihlásenie
nového pou¾ívateµa trvá len niekoµko minút. Následné pou¾ívanie potom zaberie len niekoµko
sekúnd. Takéto prihlásenie umo¾òuje pou¾ívateµovi prístup bez znalosti kódu, èi prítomnosti
iného predmetu.

1.2.1 Registrácia
Aby sa dal biometrický systém vyu¾íva», musí mu predchádza» proces registrácie jednotlivých
pou¾ívateµov (angl. enrollment). Ten závisí od typu pou¾itej technológie. Subjektu, ktorého
identita je známa, sa odoberú biometrické údaje (napr. odobranie väè¹ieho poètu vzoriek).
Na tento úèel slú¾i ¹pecializovaný senzor. Rôzne biometriky vy¾adujú rôzne druhy senzorov.
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Zosnímané dáta sa skontrolujú a spracujú. Spracované dáta sa v poslednom kroku ulo¾ia
spolu s identitou subjektu do databázy. Príklad registrácie je znázornený na Obr.1.1.

Obr. 1.1: Schéma procesu registrácie

1.2.2 Identi kácia a veri kácia
Väè¹ina biometrických systémov slú¾i jednému z dvoch základných úèelov, ktorými sú:
• identi kácia (angl. identi cation)
• veri kácia (angl. veri cation) resp. autentizácia (angl. authentication)

Identi kácia je schopnos» systému jednoznaène odlí¹i» jednotlivca z veµkého poètu subjektov pomocou biometrických záznamov (porovnávanie typu angl. one-to-many). Systém
sa sna¾í odpoveda» na otázku: þKto je táto osoba?ÿ Príklad identi kácie je znázornený na
Obr.1.2.

Obr. 1.2: Schéma procesu identi kácie
Proces veri kácie v¹ak na zaèiatku po¾aduje potvrdenie identity, preto ide o dvojfaktorovú, príp. multifaktorovú veri káciu. V praxi sa pou¾ívajú také potvrdenia identity, ktoré
je »a¾ké skopírova» alebo získa». Spôsobom multifaktorovej veri kácie je pou¾itie rôznych
faktorov, ktoré rozdeµujeme do týchto troch skupín:
• znalos» - nieèo vie¹: heslo, fráza, vedomos»
• vlastníctvo - nieèo má¹: elektronický token, kµúè, karta
• vlastnos» - nieèo si: má¹ unikátne biometrické èrty

Veri kácia je schopnos» systému porovna» aktuálne odobratú vzorku resp. získané príznaky s u¾ ulo¾enými (porovnávanie typu angl. one-to-one). Systém sa sna¾í odpoveda» na
otázku: þJe osoba tou, za ktorú sa vydáva?ÿ Príklad veri kácie je znázornený na Obr.1.3.
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Obr. 1.3: Schéma procesu veri kácie
Niektoré systémy vyu¾ívajú oba spôsoby. Najprv sa vykoná proces identi kácie. To slú¾i
na zistenie informácií o subjekte, tzn. èi osoba u¾ nie je niekde ulo¾ená pod inou identitou.
Ak nedôjde ku zhode, potom sa pokraèuje veri káciou osoby.
Je potrebné uvedomi» si, ¾e proces odoberania, spracovania a ulo¾enia dát je veµmi zlo¾itý
a podlieha veµkej premenlivosti. ®iadne dve vzorky nebudú perfektne identické. Inými slovami
biometrické systémy nemajú 100% presnos». V¹etky formy biometrie majú urèitú pravdepodobnos» chýb spojenú s nesprávnou identi káciou alebo veri káciou pou¾ívateµa. Spôsobmi
vyhodnotenia úspe¹nosti resp. chybovosti týchto systémov sa zaoberá kapitola 1.2.4.

1.2.3 Úlohy biometrického systému
Rie¹enie problémov spojených s detekciou (angl. face detection) a rozpoznávaním (resp. klasi káciou) tvárí (angl. face recognition) je nároèná úloha, kde nasledujúce faktory ovplyvòujú
výkon daného biometrického systému [LOP10]:
• Vzhµad µudskej tváre

¥udia jednotlivých rás a národností sa lí¹ia farbou poko¾ky, farbou a tvarom úèesu a
charakteristickými èrtami tváre.

• Výrazy tváre (angl. facial expressions)

Vzhµad tváre sa mô¾e znaèným spôsobom meni» v závislosti od výrazu tváre ka¾dého
jednotlivca. Príkladom je úsmev, pootvorené ústa, zatvorené oèi atï.

• Natoèenie

Vzhµad tváre a viditeµnos» jednotlivých èastí tváre závisí od uhlu natoèenia. Ak je tvár
natoèená smerom k senzoru, hovoríme o tzv. frontálnom obraze (angl. in-plane). Ak je
v¹ak tvár natoèená kolmo k senzoru, hovoríme o tzv. pro le (angl. out-of-plane), kedy
nemô¾eme vidie» napr. obe oèi.

• Veµkos» tváre (angl. pose)

Rozdiely vo veµkosti tváre spôsobené vzdialenos»ou tváre od senzoru. Pri veµkej vzdialenosti mô¾e dôjs» k tomu, ¾e oèi alebo nos sa mô¾u sta» èiastoène alebo úplne nerozoznateµné.

• Osvetlenie (angl. illumination) a podmienky záberu (natáèania)

Vzhµad tváre na obraze mô¾e by» ovplyvnený zmenami osvetlenia, poètom zdrojov
osvetlenia a ich intenzít.
Nastavenie senzoru a ¹o¹oviek taktie¾ znaèným spôsobom ovplyvòuje kvalitu získaného
záznamu.
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• Prekrytie tváre, resp. maskovanie (angl. occlusions)

Tvár mô¾e by» èiastoène alebo úplne zakrytá inými objektmi alebo inými tvárami.
Príkladom je brada, fúzy, okuliare alebo èasti obleèenia ako èiapka, klobúk èi ¹ál.

Problémy, ktoré sa týkajú najmä detekcie tváre:
• Zdanlivé tváre

Systém mô¾e chybne vyhodnoti» niektoré oblasti pozadia, ktoré by mohli predstavova»
µudskú tvár, èo mô¾e vies» ku chybnej èinnosti systému.

• Poèet tvárí na obraze (angl. faces per image)

Zvyèajne sa na obraze nachádza jedna tvár. Sú v¹ak aj prípady, kedy sa na obraze
nenachádza ¾iadna alebo je nutné, aby bol systém schopný nájs» aj viacero tvárí súèasne.

• Prehµadávané oblasti

Pri pou¾ití metódy plávajúceho okna (angl. sliding window) je potrebné vyhodnoti»
veµké mno¾stvo oblastí, kde by sa mohli tváre nachádza». Obraz je mo¾né prehµadáva»
dvomi spôsobmi:

{ Posun, resp. krok - zmena polohy okna v horizontálnom

smere
{ Zmena mierky - zmena veµkosti okna ρ

∆x a vertikálnom ∆y

• Poloha tváre (angl. face localization)

Urèenie polohy a natoèenia tváre, napr. za predpokladu, ¾e obraz obsahuje práve jednu
tvár.

• Sledovanie pohybu tváre (angl. face tracking)1

Snímanie pohybu tváre/tvárí vo videu, napr. v reálnom èase.

Problémy pri rozpoznávaní tváre:
• Záznamy odobrané s èasovým odstupom

Zmeny vzhµadu tváre spôsobené èasovým odstupom. Tieto zmeny mô¾u zapríèini» zvý¹ené mno¾stvo odmietnutých pou¾ívateµov práve kvôli zmenám spôsobeným èasom.

• Podobnos» jednotlivcov

Zmena vzhµadu jednotlivca, aby sa podobal inému za úèelom získania jeho identity.
Tieto zmeny mô¾u zapríèini» zvý¹ené mno¾stvo chybne prijatých subjektov.

• Problém jednej dostupnej vzorky (angl. one sample per subject problem)

Ak je dostupná len jedna vzorka, dochádza k problematickému natrénovaniu biometrického systému. V tomto prípade je mo¾né vyu¾i» algoritmy, ktoré umo¾òujú tzv. syntetické generovanie vzoriek.

Ak sa algoritmu alebo systému podarí úspe¹ne detegova» tvár alebo tvárové èrty (pozíciu,
natoèenie a veµkos»), mô¾u by» tieto získané informácie ïalej spracovávané. Spracovanie týchto
údajov mô¾eme rozdeli» do nasledujúcich skupín:
1. Normalizácia
Ide o proces, kedy sa sna¾íme o to, aby boli jednotlivé vzorky porovnateµné. Aby mali
rovnakú veµkos», mierku (¹kálovanie obrazov, napr. zhodná vzdialenos» oèí), zhodné natoèenie (natoèenie vzhµadom na polohu oèí, frontálne alebo pro l), odstránenie pozadia
a rôznych svetelných vplyvov, odstránenie ¹umu, odstránenie emócií atï.
1
Okrem snímania polohy tváre existuje aj problém snímania tvárových èàt v reálnom èase (angl. facial
feature tracking).
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2. Rozpoznávanie
Porovnávanie získaného obrazu alebo príznakov s údajmi ulo¾enými v databáze. Na
základe výsledku porovnania je mo¾né identi kova» snímanú osobu a priradi» jej u¾
známu identitu2 .
3. Rozpoznávanie výrazov (angl. facial expression recognition)
Ide o podmno¾inu problematiky rozpoznávania, kedy je cieµom urèi» emocionálne rozpolo¾enie snímaného subjektu. Mô¾e to by» rozpoznanie základných emócií (hnev, rados»,
znechutenie, smútok, strach a prekvapenie) alebo to, aký je vzhµad tváre (¾murknutie,
zatvorené oèi, zdvihnutý kútik úst atï).
4. Iné vlastnosti
Sem mô¾eme zaradi» ostatné problémy, ktoré nie je mo¾né zaradi» do predo¹lých skupín.
Sú to rozpoznanie rasy (napr. na základe farby poko¾ky, alebo rysov tváre), urèenie
pohlavia snímaného subjektu, urèenie veku, urèenie miery prí»a¾livosti, zistenie, èi má
subjekt fúzy alebo okuliare, èi je tvár nieèím maskovaná a mnohé iné.

1.2.4 Vyhodnotenie úspe¹nosti biometrického systému
V prípade, ¾e chceme porovna» rôzne systémy (klasi kátory) musia plati» dva predpoklady.
Prvým je pou¾itie rovnakej testovacej mno¾iny. Druhým je výpoèet nasledujúcich 6 prvkov
konfúznej matice (angl. confusion matrix) a pomerov [FAW03]:
• P - poèet pozitívnych vzoriek (napr. poèet v¹etkých vzoriek ktoré obsahujú tvár)
• N - poèet negatívnych vzoriek (napr. poèet v¹etkých vzoriek ktoré neobsahujú tvár)
• T P (angl. true positives) - poèet pozitívnych vzoriek, ktoré boli klasi kované ako po-

zitívne (vzorka bola správne klasi kovaná ako pozitívna)

• T N (angl. true negatives) - poèet negatívnych vzoriek, ktoré boli klasi kované ako

negatívne (vzorka bola správne klasi kovaná ako negatívna)

• F P (angl. false positives) - poèet negatívnych vzoriek, ktoré boli klasi kované ako

pozitívne (vzorka bola nesprávne klasi kovaná ako pozitívna)

• F N (angl. false negatives) - poèet pozitívnych vzoriek, ktoré boli klasi kované ako

negatívne (vzorka bola nesprávne klasi kovaná ako negatívna)

• T P R (angl. true positives rate, hit rate, recall) = T P/P = T P/(T P + F N )

udáva aké percento zo v¹etkých pozitívnych vzoriek bolo správne klasi kovaných ako
pozitívne

• F P R (angl. false positives rate, fall-out) = F P/N = F P/(F P + T N )

udáva aké percento zo v¹etkých negatívnych vzoriek bolo nesprávne klasi kovaných ako
pozitívne

• ACC (angl. accuracy) = (T P + T N )/(P + N )

udáva aké percento zo v¹etkých vzoriek bolo klasi kovaných správne

• P RC (angl. precision) = T P/(T P + F P )

udáva aké percento zo v¹etkých pozitívne klasi kovaných vzoriek bolo skutoène pozitívnych

2

Pri procese veri kácie, napr. vstup do trezoru, mô¾e by» tento problém o nieèo jednoduch¹í. Subjekt musí
dodr¾a» urèité postupy snímania (natoèenie, vzdialenos», osvetlenie, pozadie).
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Na vyhodnotenie biometrických, èi u¾ identi kaèných alebo veri kaèných systémov, pou¾ívame dva druhy chýb:
• F AR (angl. false accept rate), F M R (angl. false match rate) = F P/N

pravdepodobnos» chybného prijatia, oznaèovaná aj ako chyba 1. druhu
Percento pou¾ívateµov (nenachádzajúcich sa v trénovacej mno¾ine), ktorým je nesprávne
pridelený prístup (napr. vplyvom nekvalitných vzoriek).

• F RR (angl. false reject rate), F N M R (angl. false non-match rate) = F N/P

pravdepodobnos» chybného odmietnutia, oznaèovaná ako chyba 2. druhu
Percento pou¾ívateµov (nachádzajúcich sa v trénovacej mno¾ine), ktorým je nesprávne
odmietnutý prístup.

Pri nastavovaní parametrov systému sa hµadá kompromis alebo sa kladie dôraz na jeden
z predo¹lých ukazovateµov. Je mo¾né nájs» hodnotu kedy sa F AR = F RR. Táto hodnota je
oznaèená ako EER (angl. equal error rate). Príklad je gra cky znázornený na Obr.1.4.

Obr. 1.4: Znázornenie chýb FAR a FRR vzhµadom na voµbu hodnoty prahu
Ïalej existuje tzv. ROC (angl. receiver operating characteristic) krivka. Ide o gra cké znázornenie kvality klasi kátora vzhµadom na zmenu jedného z jeho nastaviteµných parametrov.
Pri tvorbe ROC krivky pou¾ívame parametre T P R a F P R [FAW03]. Príklad ROC krivky je
znázornený na Obr.1.5.

Obr. 1.5: ROC krivka. Preru¹ovaná èiara predstavuje náhodný odhad. Èím je krivka od nej
ïalej (bli¾¹ie k µavému hornému rohu), tým kvalitnej¹í je systém.
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Systém je vhodné vyhodnoti» aj z pohµadu trénovacej a testovacej mno¾iny:
• Uzavretá mno¾ina

Pou¾ité vzorky subjektov sa nachádzajú v trénovacej aj testovacej mno¾ine. V prípade,
¾e sa v systéme objaví ako testovacia vzorka nový subjekt, bude mu priradená identita
niektorého zo známych subjektov.

• Otvorená mno¾ina

V testovacej mno¾ine sa nachádzajú vzorky subjektov, ktoré neboli zahrnuté do trénovacieho procesu. V prípade, ¾e sa v systéme objaví ako testovacia vzorka nový subjekt,
bude priradený do mno¾iny þneznámy subjektÿ.

1.2.5 Pretrénovanie
Negatívny jav, ktorý sa objavuje pri niektorých systémoch je tzv. pretrénovanie (angl. overtraining). Existujú systémy, ktoré pretrénovaním netrpia (napr. RBF a SOM siete). Pri ich
trénovaní nie je potrebné vytvára» validaènú mno¾inu. Príklad tohto javu je uvedený na
Obr.1.6. Chyba systému vzhµadom na trénovacie dáta neustále klesá (systém sa prispôsobuje vstupným dátam). Av¹ak chyba vzhµadom na validaèné dáta od urèitého okamihu zaène
stúpa». Vtedy je potrebné trénovanie preru¹i», preto¾e systém postupne stráca schopnos»
generalizácie.

Obr. 1.6: Vývoj chýb a pretrénovanie
Vzájomná validácia (angl. cross-validation) je technika, ktorá slú¾i na ¹tatistickú analýzu úspe¹nosti systému vzhµadom na nezávislé trénovacie a validaèné mno¾iny [KOH95]. Pri
vzájomnej validácii sa dáta rozdelia na trénovaciu a validaènú mno¾inu. Trénovacia mno¾ina
slú¾i na natrénovanie systému a validaèná mno¾ina slú¾i na sledovanie schopnosti generalizácie (angl. over tting, overtraining) alebo predikcie. Dôle¾itou podmienkou je, aby obe
mno¾iny boli disjunktné. Proces vzájomnej validácie je vhodné opakova» viackrát vzhµadom
na zni¾ujúcu sa varianciu výsledkov, napr. k-násobná validácia (angl. k-fold cross validation).
k -násobná validácia (angl. k-fold cross validation) rozdelí dátovú mno¾inu na k rovnako veµkých podmno¾ín. Trénovaciu mno¾inu tvorí k − 1 podmno¾ín a validaènú mno¾inu tvorí
jedna podmno¾ina. Proces trénovania systému sa opakuje k-krát, aby validaènú mno¾inu
tvorila v¾dy iná podmno¾ina. Najjednoduch¹ím príkladom je dvojnásobná validácia (angl.
2-fold cross-validation). Dátová mno¾ina sa rozdelí na dve rovnako veµké podmno¾iny D1 a
D2 . V prvom kroku sa D1 pou¾ije ako trénovacia a D2 ako validaèná mno¾ina. V druhom
kroku sa mno¾iny vymenia.
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2

Metódy a algoritmy na rozpoznávanie

tvárí
Schopnos» èloveka nájs» tváre v obraze bez najmen¹ieho problému vedie k tomu, ¾e sa stále pokú¹ame nauèi» rôzne zariadenia, aby to dokázali tie¾. V posledných rokoch sa na trh dostáva
èoraz väè¹ie mno¾stvo výpoètovej techniky a zariadení, ktoré majú dostatoèné výpoètové
kapacity. To viedlo ku vzniku veµkého mno¾stva publikácií, ktoré sa zaoberajú rôznymi problémami spracovania obrazu a videa. Patria sem aj rôzne metódy strojového uèenia a umelej
inteligencie.
V tejto èasti práce sa budeme venova» popisu metód detekcie a lokalizácie tvárí, extrakcie
príznakov, výberu vzoriek, redukcii dimenzie, optimalizácii a klasi kácii dát. Uvedieme popis
významných aplikácií. Rie¹enia, ktoré autori ponúkajú predstavujú cenné nápady a informácie
pre ïal¹ie smerovanie.
Metódy detekcie tvárí mô¾eme rozdeli» do nasledujúcich kategórií [LOP10]:
• Znalostné (angl. knowledge-based) metódy

Sú zalo¾ené na pravidlách µudských znalostí o vz»ahoch medzi tvárovými èrtami (angl.
features)

• Metódy zalo¾ené na nemeniacich sa príznakoch (angl. feature invariant)

Pozostávajú z hµadania ¹truktúry èàt, ktoré ostávajú nemenné, napr. zmenou vzdialenosti alebo svetelných podmienok.
Príkladom sú: tvárové èrty, textúry.

• Metódy zalo¾ené na porovnávaní so vzorom (angl. template matching)

Vyu¾ívajú ¹tandardný vzor (angl. pattern) tváre, ktorý mô¾e by» ruène predde novaný
alebo parametrizovaný pomocou funkcie. Potom detekcia u¾ závisí len na výpoète korelácie medzi vstupným obrazom a de novaným vzorom.
Príkladom sú: predde nované a deformovateµné vzory.

• Metódy zalo¾ené na vzhµade (angl. appearance-based)

Tieto techniky sa sna¾ia vytvori» model na základe dát spracovaných pomocou matematických analýz.
Príkladom sú: neurónové siete, stroje s podpornými vektormi, skryté Markovove modely, þeigenfacesÿ a þ sherfacesÿ.

• Metódy zalo¾ené na farbách (angl. color-based)

Sú zalo¾ené na detekcii farby µudskej poko¾ky.

• AdaBoost tvárový detektor (angl. Adaptive Boosting)

Táto metóda pozostáva z vytvorenia silného detektora pomocou skupiny slabých detektorov, ktoré vyhodnocujú príznaky na jednotlivých pozíciách obrazu.

• Detekcia tvárí vo videu (angl. video-based)

Tieto metódy vyu¾ívajú doèasný vz»ah medzi susediacimi snímkami za úèelom detekcie
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a sledovania pohybu tváre. Tvár je teda detegovaná vo video sekvencii na rozdiel od
detekcie na jednotlivých obrazoch.
Príkladom je spracovanie na základe farby, detekcie hrán, príznakov, optickom toku,
¹ablónach a Kalmanovej ltrácii.
Tieto kategórie je mo¾né vzájomne kombinova» na dosiahnutie vy¹¹ej úspe¹nosti detekcie
µudskej tváre. Dôle¾ité je vyu¾i» také postupy, ktoré sa neopakujú a nebudú ma» negatívny
vplyv na výpoètový èas a kapacitu.
Existuje viacero rôznych spôsobov, akými mo¾no rie¹i» problém rozpoznávania. Rozdelenie
týchto metód do kategórií nie je a¾ tak jednoduché, preto¾e závisí od kritérií, ktoré berieme
do úvahy. Nasledujúce rozdelenie je známe a be¾ne pou¾ívané [LOP10]:
• Holistické metódy (angl. holistic)

Sú zalo¾ené na úplnej reprezentácií dát, èo znamená, ¾e proces rozpoznávania vyu¾íva
ako vstup celý obraz tváre. Aby daný systém fungoval správne je potrebné dodr¾a»
urèité podmienky: veµkos», natoèenie, osvetlenie atï.

• Príznakové metódy (angl. feature-based)

Na rozdiel od predo¹lej skupiny sa tieto metódy sna¾ia identi kova» významné èrty tváre
(oèi, ústa, nos) a vz»ahy, resp. vzdialenosti medzi nimi. Takto získané údaje vytvárajú
schopnos» vysporiada» sa s rôznou veµkos»ou tvárí, rôznym natoèením a posunom tváre.

• Hybridné metódy

Vznikajú kombináciou výhod predo¹lých metód.

• Neurónové siete

Tieto metódy patria do holistických metód, ak sa pozeráme na spôsob, akým sa vstupné
údaje spracovávajú. Nakoµko sa v¹ak tieto metódy zakladajú na biologickej èinnosti
mozgu, èím sa odli¹ujú od iných metód, je mo¾né pova¾ova» ich za samostatnú kategóriu.

2.1 Databázy tvárí
Spolu s rozvojom algoritmov, ktoré sa sna¾ia o detekciu, èi rozpoznávanie sa vyvíjali aj
rôzne databázy. Ide o cenný zdroj údajov, pomocou ktorých je mo¾né porovna» úspe¹nos»
jednotlivých algoritmov a rie¹ení. Väè¹ina týchto databáz, ktoré sú voµne dostupné vzniklo
na univerzitách. Existuje mno¾stvo databáz, ktoré svojím obsahom poskytujú mo¾nosti pre
skúmanie a rie¹enie ¹peci ckých problémov.
Rozdiely medzi rôznymi databázami tvárí sú:
• Poèet subjektov a poèet obrazov na subjekt
• Rôzne typy subjektov - rasa, národnos», vek
• Typ dát - 2D obrazy, 3D obrazy, video
• Vlastnosti dát - rozlí¹enie (poèet pixelov), poèet snímok za sekundu (angl. fps)
• Spôsob snímania - farebné, ¹edotónové, infraèervené spektrum
• Podmienky snímania - zmeny spôsobu osvetlenia, rôzne vzdialenosti snímania, typ po-

zadia (kontrolované, be¾né, ru¹ivé, degradované)

• Zmeny subjektov - snímanie s odstupom èasu, rôzne natoèenia a veµkosti snímanej tváre,

rôzne výrazy tváre, rôzne prekrytia tváre (napr. fúzy, brada, okuliare, èiapka, ¹ál atï.)
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• Spôsob predspracovania - ¾iadne, odstránenie pozadia, zmena kontrastu, zmena rozme-

rov, zmena natoèenia, orezanie, zarovnanie pozície oèí, normalizácia obrazu vzhµadom
na vzdialenos» oèí

• Metadáta - súradnice významných èàt tváre (oèi, ústa), oznaèenie výrazov tváre, de -

novanie oblastí prekrytia

Medzi najznámej¹ie databázy tvárí, ktoré sa v súèasnosti be¾ne uvádzajú v publikáciách
patria FERET [PHI00], YALE, Extended YALE Database B [BEL97] a CMU PIE [SIM02].
Medzi be¾ne pou¾ívané databázy, ktoré obsahujú rôzne emócie patria JAFFE [LYO98] a
Cohn-Kanade AU [KAN00]. Podrobnej¹í prehµad niektorých najznámej¹ích databáz obsahuje
nasledujúca Tab.2.1.
Tabuµka 2.1: Prehµad vlastností najznámej¹ích databáz tvárí [CVTI][FRHD]

Databáza

AR
AT&T (ORL)
CMU PIE
FERET
MIT
YALE
Cohn-Kanade
JAFFE

Poèet obrazov Poèet subjektov Detail
4 000
400
41 368
14 126
432
165
2 300
213

126
40
68
1 199
16
15
100
10

C, E, T, O, I
G, E, T, O, S, I
G, P, R, E, S, I
C, G, P, R, E, T, O, S
G, P, S, I
G, E, O, S, I
G, E, S
G, E

Vysvetlivky: C - farebné obrazy, G - ¹edotónové obrazy, P - rôzna vzdialenos» snímania,
R - natoèenie, E - rôzne výrazy tváre, T - èasový odstup snímaní (viacero sedení), O maskovanie tváre (napr. okuliare alebo ¹ál), S - rôzne rasy (farba poko¾ky), I - rôzne svetelné
podmienky.

2.2 Priestory farieb
Tvár na obraze je mo¾né nájs» aj jednoduchou analýzou farieb. Rôzne farebné odtiene vznikajú nielen rôznym mno¾stvom pigmentu, ale aj rôznymi spôsobmi snímania (nastavenie
fotoaparátu, svetelné podmienky, pozadie atï.). Existuje viacero farebných priestorov (angl.
color space) napr. RGB, HSV, YCbCr, kde je mo¾né s pou¾itím väè¹ieho mno¾stva rôznych
obrazov tvárí a þne-tváríÿ1 vytvori» model, pomocou ktorého je potom mo¾né klasi kova»
jednotlivé pixely obrazu. Z takto klasi kovaných pixelov sa dajú vytvori» oblasti, ktoré sú
podobné µudskej poko¾ke. Tieto oblasti ïalej analyzova» a urèi», ktoré z nich zodpovedajú
tvári, a ktoré zodpovedajú iným èastiam µudského tela (napr. ramená, ruky). Táto celkom
jednoduchá metóda detekcie poko¾ky mô¾e znaèným spôsobom urýchli» proces detekcie tvárí.
Tu je v¹ak potrebné zodpoveda» dve dôle¾ité otázky:
1. Ktorý priestor farieb je najvhodnej¹í?
2. Akým spôsobom v danom priestore farieb odlí¹i» oblasti µudskej poko¾ky od pozadia?
Priestory farieb mo¾no vyu¾i» pri detekcii tváre práve preto, ¾e poko¾ka tváre tvorí homogénnu oblas» a v niektorých prípadoch mô¾e zabera» znaènú èas» obrazu. Známe priestory
farieb sú RGB, HSV a YCbCr.
V RGB priestore sa výsledná farba skladá z kombinácie troch primárnych farebných zlo¾iek: èervenej (angl. red), zelenej (angl. green) a modrej (angl. blue). Obr.2.1 budeme pova¾ova» za referenèný a bude slú¾i» na porovnanie s ïal¹ími priestormi farieb. RGB farebný
1

Vzorka alebo obraz, ktorý neobsahuje µudskú tvár budeme nazýva» þne-tvárÿ.
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priestor je mo¾né lineárne transformova» do YCbCr alebo nelineárne do HSV. Oba tieto
priestory majú schopnos» zní¾i» koreláciu dát medzi jednotlivými zlo¾kami.

Obr. 2.1: RGB priestor farieb: originál (vµavo), R zlo¾ka, G zlo¾ka, B zlo¾ka (vpravo)
YCbCr pozostáva z jednej jasovej a dvoch chrominanèných zlo¾iek. Ide o chrominanènú
modrú Cb a chrominanènú èervenú Cr. Príklad transformácie do YCbCr priestoru spolu s
rozkladom do jednotlivých zlo¾iek je znázornený na Obr.2.2.

Obr. 2.2: YCbCr priestor farieb: Y zlo¾ka (vµavo), Cb zlo¾ka, Cr zlo¾ka (vpravo)
V prípade HSV priestoru je transformácia zlo¾itej¹ia. To je spôsobené tvarom modelu,
ktorý má tvar ku¾eµa alebo valca. Prvá zlo¾ka je farebný tón (angl. hue), ktorá zodpovedá
zastúpeniu urèitej vlnovej då¾ky. Farebný tón je de novaný uhlom. Druhou zlo¾kou je sýtos»
(angl. saturation), ktorá zodpovedá èistote farby. Sýtos» zodpovedá vzdialenosti v horizontálnom smere od stredovej osi. Tre»ou zlo¾kou je jas, resp. veµkos» jasu (angl. value), ktorý
zodpovedá intenzite svetla. Jas zodpovedá vý¹ke. Príklad transformácie do HSV priestoru
spolu s rozkladom do jednotlivých zlo¾iek je znázornený na Obr.2.3.

Obr. 2.3: HSV priestor farieb: H zlo¾ka (vµavo), S zlo¾ka, V zlo¾ka (vpravo)
Cieµom je nájs» taký priestor farieb, v ktorom by bolo mo¾né jednoducho odlí¹i» µudskú
poko¾ku od iných objektov alebo pozadia a daná transformácia by mala nízku výpoètovú
nároènos». V ideálnom prípade, aby sa dokázala vysporiada» s faktormi, ktoré ovplyvòujú
farbu poko¾ky. Potom nájs» spôsob, akým rozhodnú», èi daný pixel zodpovedá poko¾ke alebo
nie. To je mo¾né pomocou jednoduchých pravidiel.
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2.3 Metódy extrakcie a klasi kácie príznakov
Táto kapitola obsahuje súhrn najznámej¹ích metód extrakcie príznakov, redukcie dimenzie a
klasi kácie dát. Mnohé z nich sú pova¾ované za referenèné metódy.

2.3.1 Gáborove ltre
Prvá zmienka o pou¾ití Gáborových ltrov sa nachádza v práci [GAB46], ktorej autorom
je fyzik D. Gábor. Jednorozmernú Gáborovu funkciu tvorí goniometrická funkcia modulovaná Gaussovou krivkou. Túto jednorozmernú funkciu následne J. Daugman vo svojej práci
[DAU85] roz¹íril na dvojrozmernú funkciu, ktorú je mo¾né zapísa» v komplexnom tvare pomocou vz»ahu (2.1)



1
(x0 )2 + γ 2 (y 0 )2
G(λ, θ, γ, ϕ, σ, x, y) =
exp i ω0 x0 + ϕ
exp −
2
2
2πσ
2σ
2π
ω0 =2πf0 =
λ

(2.1)

kde λ je vlnová då¾ka, f0 je priestorová frekvencia funkcie, θ je natoèenie, γ je pomer
strán (angl. aspect ratio), ϕ je fázový posun, σ je smerodajná odchýlka x a y sú súradnice.
Premenné x0 , y 0 zodpovedajú nasledujúcim rovniciam:
x0 =

x cos(θ) + y sin(θ)

0

y = − x sin(θ) + y cos(θ)

(2.2)

Z predo¹lého vz»ahu (2.1) potom vieme vyjadri» reálnu zlo¾ku, párnu funkciu (angl. even):




1
(x0 )2 + γ 2 (y 0 )2
2π 0
G(λ, θ, γ, ϕ, σ, x, y) =
exp −
cos
x +ϕ
2πσ 2
2σ 2
λ

(2.3)

a imaginárnu zlo¾ku, nepárnu funkciu (angl. odd):
G(λ, θ, γ, ϕ, σ, x, y) =





1
(x0 )2 + γ 2 (y 0 )2
2π 0
exp
−
sin
x
+
ϕ
2πσ 2
2σ 2
λ

(2.4)

Podµa [KRU99] medzi parametrom λ a σ existuje vz»ah, ktorý popisuje rovnica (2.5):
1
σ
=
λ
π

r

ln(2) 2bw + 1
2 2bw − 1

(2.5)

kde bw je ¹írka pásma de novaná v oktávach. Ak sa ¹írka pásma bw = 1, potom je mo¾né
pou¾i» niektorý z nasledujúcich vz»ahov, ktoré sú be¾ne uvádzané v literatúre:
σ =0, 562λ
σ ≈π/ω0

(2.6)

Nasledujúce obrázky (Obr.2.4 - 2.9) obsahujú príklady rôznych nastavení základných parametrov reálnej zlo¾ky dvojrozmernej Gáborovej funkcie.
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Obr. 2.4: Vplyv vlnovej då¾ky λ ∈ {5, 10, 20, 40} pixelov

Obr. 2.5: Vplyv natoèenia θ ∈ {0◦ , 45◦ , 90◦ , 135◦ }

Obr. 2.6: Vplyv pomeru strán γ ∈ {0, 25; 0, 5; 0, 75; 1}

Obr. 2.7: Vplyv fázového posunu ϕ ∈ {0◦ , 180◦ , −90◦ , 90◦ , 45◦ }
V druhom riadku na Obr. 2.7 mô¾eme rozozna» tri prípady. Ak hodnota ϕ = 0◦ alebo 180◦
tak je funkcia symetrická. Ak hodnota ϕ = −90◦ alebo 90◦ tak je funkcia antisymetrická. Pre
iné hodnoty (napr. ϕ = 45◦ ) je funkcia asymetrická.
Na Obr. 2.8 je znázornený vplyv ¹írky pásma bw pomocou vz»ahu (2.5), ktorý ¹peci kuje
frekvenèný rozsah pásmovej priepustnosti Gáborovho ltra.

Obr. 2.8: Vplyv ¹írky pásma bw ∈ {0, 5; 1; 1, 5; 2} oktávy

Obr. 2.9: Vplyv smerodajnej odchýlky σ ∈ {2, 5, 10, 20}
Tieto ltre sú najèastej¹ie vyu¾ívané pri analýze textúr, detekcii hrán, identi kácii subjektu na základe analýzy dúhovky, pri rozpoznávaní tvárí, analýze pohybu a pou¾ívajú sa
ako nástroj na vysvetlenie vizuálnych vnemov.
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2.3.1.1 Vizuálny systém
Cieµom výskumov primárnej zrakovej kôry mozgu (angl. primary visual cortex) je navrhnú» taký model, ktorý by vedel predikova» odpovede na µubovoµný vstupný stimul (mozgom
riadené spracovanie obrazov) [CAR06].
Neuróny v primárnej zrakovej kôre (V1) reagujú na vstupné stimuly vzhµadom na rôzne
parametre ako poloha, veµkos», tvar a farba objektu. Vzniknuté modely sú zalo¾ené na pozorovaniach odpovedí neurónov na vstupné stimuly ako pás svetla (angl. bar), bodové svetlo,
sínusová mrie¾ka (angl. gratings). Známe sú nasledujúce dva typy [RUS05].

Pôvodné modely (okolo roku 1985) sú zalo¾ené na prechode obrazu cez jeden alebo viacero

lineárnych èasopriestorových ltrov. Odpoveï vzrastá v prípade, ¾e vstup zodpovedá tvaru
ltra. V prípade odli¹nosti produkuje zanedbateµnú odpoveï. Tieto modely sú zalo¾ené na
Gáborových ltroch.
Neuróny, ktoré sú citlivé na polohu stimulu v receptívnom poli (angl. receptive eld) sa
nazývajú jednoduché bunky (angl simple cells). Sú modelované pomocou jedného lineárneho
ltra a ich výstup je upravený nelineárnym prahom. Jednoduché bunky sú schopné odpoveda»
na µubovoµný tvar stimulu, statického èi pohybujúceho sa. Príkladom sú X bunky na sietnici
maèky, resp. P bunky primátov.
Neuróny necitlivé na polohu, nazývané zlo¾ené bunky (angl. complex cells) sú modelované
pomocou dvojice fázovo posunutých ltrov, ktorých výstup je umocnený a sèítaný tzv. energetický model (angl. energy model) a a¾ potom prejde cez nelineárny prah. Zlo¾ené bunky
naopak reagujú na vhodné natoèenie bez ohµadu na pozíciu v receptívnom poli. Príkladom
sú Y bunky na sietnici maèky, resp. M bunky primátov.
Výskumy v¹ak ukazujú, ¾e existujú prípady, kedy tento starý model zlyháva (napr. existencia hyperkomplexných buniek), èo podporuje vznik nového modelu.

Nový model (okolo roku 2005) rie¹i nedostatky starého modelu. Tento model obsahuje väè¹í
poèet ltrov, ktoré sú kombinované pomocou µubovoµnej nelineárnej funkcie.

Obr. 2.10: Starý (a) a nový (b) model buniek zrakovej kôry [RUS05]
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Tie¾ obsahuje niekoµko ïal¹ích mechanizmov, ktoré menia odpovede vzhµadom na kombináciu prezentovaných stimulov. Sú to tieto mechanizmy:
• Kontrola nad prírastkom jasu (angl. luminance gain control)

Reguluje zmenu priemerného jasu receptívneho poµa.

• Kontrola nad prírastkom kontrastu (angl. contrast gain control)

Reguluje zmenu miestneho priemerného kontrastu.

• Kontrola nad prírastkom dynamiky (angl. dynamic gain control)

Reguluje doèasnú dynamiku odpovedí závislých na charaktere súbe¾ných stimulov.

• Adaptácia kontrastu (angl. contrast adaptation)

Dlh¹ie známy fenomén odpovedí závisiacich na histórii stimulácie. Ide o èasovo závislú
nelinearitu, ktorá závisí èiastoène na aktivite neurónu v minulosti a èiastoène od zmien
na synaptických vstupoch.

• Potlaèenie okolia (angl. surround suppersion)

Neschopnos» starého modelu vysporiada» sa s existenciou hyperkomplexných buniek
(angl. hypercomplex cells), ktoré súvisia s potlaèením odpovede na podnet, ktorý je
mimo receptívneho poµa.

• Kontextový efekt (angl. contextual e ect)

Vplyv reakcií neurónov z iných zrakových oblastí.

• Výstup prechádza cez nelineárnu funkciu (Hodgkin-Huxley), ktorá má realistickej¹í prie-

beh.

Experimentálne boli zistené hodnoty dvoch parametrov Gáborových ltrov [KRU99]:
• pomer strán γ : 0,23 - 0,92
• ¹írka pásma bw: maèka 0,5 - 2,5 oktávy a makak 0,4 - 2,6 oktávy

Pochopenie èinnosti vizuálneho systému je mo¾né vyu¾i» pri tvorbe systémov urèených
nielen na detekciu, lokalizáciu a rozpoznávanie, ale aj pre ïal¹ie oblasti spracovania obrazu.

2.3.1.2 Logaritmické Gáborove ltre
Ukázalo sa, ¾e dvojrozmerné Gáborove ltre majú dve obmedzenia (maximálna ¹írka pásma
je obmedzená na pribli¾ne 1 oktávu a nie sú optimálne v prípade, ak chceme získa» ¹irokospektrálnu informáciu s maximálnou priestorovou lokalizáciou). D. J. Field navrhol logaritmické
Gáborove ltre popísané v práci [FIE87], ktoré sa pova¾ujú za alternatívu ku klasickým Gáborovým ltrom. Logaritmický lter má Gaussovu prenosovú funkciu vzhµadom na logaritmickú
frekvenènú mierku, zatiaµ èo klasické Gáborove ltre ju majú vzhµadom na lineárnu mierku.
Logaritmické ltre by mali by» schopné zakódova» prirodzené obrazy efektívnej¹ie. Takisto
sú kompatibilné s µudským vizuálnym systémom. Nemajú jednosmernú zlo¾ku (angl. direct
current) a ich prenosová funkcia nelineárne klesá.
Logaritmická Gáborova funkcia je de novaná vo frekvenènej oblasti ako súèin dvoch zlo¾iek H(f, θ) = Hf ∗ Hθ , kde Hf je radiálna zlo¾ka kontrolujúca ¹írku pásma a Hθ je uhlová
zlo¾ka, ktorá kontroluje priestorové natoèenie. S pou¾itím polárnej súradnicovej sústavy mo¾no zapísa» dvojrozmernú funkciu pomocou nasledujúceho vz»ahu
h  i2 
f
 − ln f0

H(f, θ) = exp  h  i2  exp
σf
2 ln f0
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− (θ − θ0 )2
2σθ2

!

(2.7)

kde f0 je stredná (angl. centre) frekvencia, θ0 je natoèenie a σf de nuje radiálnu ¹írku
pásma bw v oktávach podµa nasledujúceho vz»ahu
s
bw = 2

2
ln
ln(2)



σf
f0



(2.8)

Hodnota pomeru σf /f0 podµa vz»ahu (2.8) urèuje poèet oktáv nasledovne: 0,745 ≈ 1
oktáva; 0,555 ≈ 2 oktávy; 0,413 ≈ 3 oktávy. Na Obr. 2.11 je znázornená logaritmická funkcia
v priestorovej oblasti pou¾itím inverznej Fourierovej transformácie. Na rozdiel od klasickej
Gáborovej funkcie (Obr. 2.8) má so stúpajúcou ¹írkou pásma bw èoraz þostrej¹ieÿ tvary. Obe
funkcie sú skoro rovnaké pre ¹írku pásma bw < 1 oktávu. Na Obr. 2.11 je zobrazený vplyv
rôznej ¹írky pásma.

Obr. 2.11: Príklady logaritmických Gáborových funkcií so ¹írkou pásma bw 1, 2, 3 oktávy.
Reálna zlo¾ka (horný riadok) a imaginárna zlo¾ka (dolný riadok).
Premenná σθ de nuje uhlovú ¹írku pásma ∆Ω v radiánoch podµa vz»ahu
∆Ω = 2σθ

p
2 ln(2)

(2.9)

Logaritmické ltre sa pou¾ívajú na extrakciu príznakov pri klasi kácii výrazov tváre.

2.3.1.3 Extrakcia príznakov pomocou Gáborových ltrov
Nech I je ¹edotónový obraz a G(λ, θ, ϕ) je reprezentácia Gáborovho ltra v priestorovej
oblasti s vlnovou då¾kou λ, natoèením θ a fázovým posunom ϕ. Extrakcia príznakov v tomto
prípade zodpovedá konvolúcii
K(λ, θ, ϕ) = I × G(λ, θ, ϕ)

(2.10)

V prípade, ¾e obraz a lter sú de nované, resp. transformované pomocou dvojrozmernej
Fourierovej transformácie do frekvenènej oblasti, mení sa konvolúcia na násobenie. Výsledok K nadobúda komplexné hodnoty, kde Re zodpovedá reálnej zlo¾ke a Im imaginárnej.
Magnitúdu je potom mo¾né vypoèíta» podµa nasledujúceho vz»ahu
M (λ, θ, ϕ) = |K(λ, θ, ϕ)| =

q

Re [K(λ, θ, ϕ)]2 + Im [K(λ, θ, ϕ)]2

(2.11)

Výstup symetrickej a antisymetrickej Gáborovej funkcie mô¾e by» jednoducho skombinovaný do velièiny, ktorá sa volá Gáborova energia (angl. Gabor energy). Táto velièina zodpovedá modelu zlo¾enej bunky v zrakovej kôre, ktorá vyu¾íva ¹peci cké natoèenie θ. De novaná
je vz»ahom
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q
E(λ, θ) = K12 (λ, θ, 0◦ ) + K22 (λ, θ, −90◦ )

(2.12)

kde Ki je odpoveï ltra, z ktorých ka¾dý má iný fázový posun ϕ1 = 0◦ a ϕ2 = −90◦ .

2.3.2 Analýza hlavných komponentov (PCA)
Analýza hlavných komponentov (angl. Principal components analysis) patrí medzi prvé metódy pou¾ívané pri rozpoznávaní tvárí [TUR91]. Medzi ïal¹ie mo¾nosti jej vyu¾itia patrí
extrakcia príznakov a redukcia dimenzie. Túto metódu je v literatúre mo¾né nájs» aj pod
názvom Hotellingova alebo Karhumen-Loeveho transformácia. Cieµom tejto metódy je nájs»
takú mno¾inu lineárne nezávislých (nekorelovaných) koe cientov (hlavných komponentov),
ktoré obsahujú èo najviac informácie o vstupných dátach [ORA98].
Vstupom do tejto metódy je dvojrozmerný obraz transformovaný na jednorozmerný vektor. µ reprezentuje vektor stredných hodnôt v¹etkých vstupných obrazov. Nech matica X
pozostáva z N ståpcových vektorov dimenzie n. Potom podµa nasledujúceho vz»ahu dostaneme kovarianènú maticu R
R=

N
X

(xk − µ) (xk − µ)T

(2.13)

i=1

Potom pomocou vz»ahu (2.14) vypoèítame maticu vlastných vektorov (angl. eigenvectors)

U a diagonálnu maticu vlastných èísel (angl. eigenvalues) Λ kovarianènej matice R.
ΛU=RU

(2.14)

Zoradením vlastných vektorov U podµa vlastných èísel Λ v klesajúcom poradí dostaneme
maticu V (n ∗ n prvkov), ktorá reprezentuje lineárnu transformáciu. Pou¾itím prvých m ∗ n
prvkov, kde mô¾e by» m  n, dostaneme maticu bázových vektorov W. Ka¾dý obraz (v
podobe ståpcového vektora) je potom premietaný do redukovaného PCA priestoru s ka¾dým
vlastným vektorom z matice W podµa nasledujúceho vz»ahu
yi = Wxi

i = 1, . . . , M

(2.15)

Príklad pou¾itia metódy PCA spolu s projekciou jednotlivých bodov do PCA priestoru
je znázornený na nasledujúcom Obr. 2.12.

Obr. 2.12: Príklad PCA projekcie
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2.3.3 Lineárna diskriminaèná analýza (LDA)
Predo¹lá metóda pracuje na základe kovariancie, ktorá charakterizuje rozptyl celej mno¾iny
vstupných dát. Jej cieµom je nájs» také jednotkové vektory, ktoré majú najväè¹í rozptyl bez
ohµadu na rozdelenie dát do tried. Teda existujú prípady kedy metóda PCA neposkytne
dobré výsledky. Lineárna diskriminaèná analýza (angl. Linear discriminant analysis) redukuje
dimenziu dát a sna¾í sa nájs» také vektory, ktoré doká¾u èo najlep¹ie odlí¹i» jednotlivé triedy
v priestore [BEL97].
Vnútrotriedny rozptyl de nuje matica Sw
Sw =

C
X
X

(2.16)

(xj − µi )(xj − µi )T

i=1 xj ∈Mi

kde C je poèet tried, Mi je mno¾ina vzoriek v danej triede (pre i = 1, . . . , C ) a µi je
vektor obsahujúci strednú hodnotu pre danú triedu (pre i = 1, . . . , C ).
Medzitriedny rozptyl de nuje matica Sb
Sb =

C
X
i=1

C
1 X
µi
(µi − µ)(µi − µ) , kde µ =
C
T

(2.17)

i=1

kde µ je vektor obsahujúci strednú hodnotu celej mno¾iny vstupných dát.
Cieµom tejto metódy je minimalizova» vnútrotriedny rozptyl a maximalizova» medzitriedny rozptyl. To poskytuje výhodu najmä pri spracovaní obrazov s rôznym osvetlením
alebo pri klasi kácii rôznych výrazov tváre. De nujeme preto nasledujúci vz»ah
Sb U = Λ S w U

(2.18)

kde U reprezentuje maticu vlastných vektorov a Λ reprezentuje maticu vlastných èísel matice
−1
S−1
w Sb . V prípade, ¾e Sw je regulárna matica, sú vlastné vektory Sw Sb ståpcovými vektormi
projekènej matice W a pomer medzitriedneho a vnútrotriedneho rozptylu je maximalizovaný.
Existuje v¹ak najviac C − 1 nenulových vlastných èísel. Aby sa matica Sb nestala singulárna
najprv sa urobí transformácia do PCA priestoru (maximálna dimenzia príznakov je n − C ). A
a¾ potom sa pou¾ije ¹tandardná LDA, ktorá redukuje dimenziu na C − 1 podµa nasledujúceho
vz»ahu.
T
yi = WLDA
WP CA xi

i = 1, . . . , M

(2.19)

Na Obr. 2.13 je znázornený príklad LDA projekcie a prípad kedy metóda PCA zlyhá.

Obr. 2.13: Príklad LDA projekcie
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Poznámka 2.1. Existujú rôzne roz¹írenia klasickej PCA a LDA metódy.
2DPCA poèíta hlavné komponenty pre riadky a ståpce vstupného obrazu. Výsledná kovarianèná matica je vypoèítaná pomocou èiastkových kovarianèných matíc. 2DLDA pou¾íva
podobné postupy [WAN13].
Nelineárne problémy nie je mo¾né rie¹i» pomocou klasickej PCA. Preto existuje aj jej nelineárna implementácia KPCA (angl. kernel PCA). Vyu¾íva transformáciu do viacrozmerného
priestoru a jadrové (angl. kernel) funkcie.

2.3.4 Lokálne binárne vzory (LBP)
LBP (angl. Local binary patterns) je typ deskriptora slú¾iaceho na popis a klasi káciu textúr
[OJA02]. LBP má výhody ako nízka výpoètová nároènos», mo¾nos» vyu¾itia pri detekcii
a rozpoznávaní (napr. tvárí) [LOP10], schopnos» vysporiada» sa so zmenami natoèenia a
osvetlenia.
Algoritmus (Obr. 2.14) priradí ka¾dému pixelu hodnotu vzhµadom na hodnotu v strede
matice. Ak je táto hodnota väè¹ia priradí sa 1, ak nie priradí sa 0. Potom sa v závislosti od
poradia vytvorí binárne èíslo. Existuje viacero spôsobov ako jednotlivé bity zoradi»: napr. v
smere hodinových ruèièiek, proti smeru hodinových ruèièiek atï.

Obr. 2.14: Výpoèet LBP v smere hodinových ruèièiek
Výpoèet uvedený na predo¹lom obrázku je mo¾né uskutoèni» pomocou vz»ahu (2.20). Ten
pozostáva z ôsmich porovnaní susediacich pixelov s hodnotou lc so stredom na súradniciach
(xc , yc ). Výsledkom je dekadická hodnota.
LBP (xc , yc ) =

7
X

s(ln − lc )2n

(2.20)

n=0

Funkcia s(k) je de novaná nasledovne
ak k ≥ 0
(2.21)
ak k < 0
LBP bolo zov¹eobecnené pre pou¾itie rôzneho poètu susedov (poèet pixelov, z ktorých
sa vypoèíta výsledná hodnota) P a rôzne polomery R. Pre tento úèel sa pou¾íva kru¾nica
s polomerom R a bilineárna interpolácia. Ak poloha pixelu nie je jednoznaène urèená, je
výsledný jas urèený ako vá¾ený priemer daných pixelov.
(
1
s(k) =
0

Obr. 2.15: Príklad LBP8,1 a LBP8,2
LBP umo¾òuje textúru reprezentova» na viacerých úrovniach, ktoré súvisia s veµkos»ou
spracovanej plochy obrazu napr.: lokálna reprezentácia (LBP hodnota a histogram na úrovni
oblasti) a globálna textúry (histogram na úrovni viacerých oblastí alebo celého obrazu).
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Obr. 2.16: Výpoèet LBP histogramov. Originálny obraz (vµavo), LBP8,2 príznaky, histogramy
jednotlivých oblastí, histogram obrazu zlo¾ený z histogramov oboch oblastí (vpravo).
Vzory na obrazoch sa dajú rozdeli» do obmedzeného poètu skupín. Tvorí ich podmno¾ina
zo v¹etkých 2P , ktoré sú pomenované ako jednotné vzory (angl. uniform patterns). Sú to
tie binárne èísla (viï Tab. 2.2), ktoré obsahujú maximálne dva prechody z 0 na 1 alebo
naopak (napr. 1111 1111 neobsahuje prechod, 1111 0000 obsahuje 1 prechod a 1100 1111 má
2 prechody). Tieto vzory zodpovedajú èiaram, hranám a rohom. V literatúre majú oznaèenie
u2 . Pre LBP u2 vznikne 58 binov pre jednotné vzory a 1 bin pre príznaky, ktoré majú
LBPP,R
8,R
viac ako 2 prechody. Výsledný histogram sa bude v tomto prípade sklada» zo 59 binov (viï
Tab. 2.3).
Tabuµka 2.2: Príklady jednotných vzorov

Binárne èíslo Poèet prechodov Typ LBP príznaku
1111 1111
1111 0000
1100 1111
1100 1100
0100 1100

0
1
2
3
4

u2
u2
u2

Tabuµka 2.3: Rozdelenie LBP príznakov do 59 binov

Binárne èíslo Poèet prechodov Èíslo binu
.... ....
0000 0000
0000 0001
0000 0010
0000 0011
..
.
1111 1101
1111 1110
1111 1111

>2

0
1
2
1
..
.
2
1
0

0
1
2
3
4
..
.
56
57
58

Ïalej existuje normalizácia LBP príznakov vzhµadom na natoèenie (angl. rotation invariant). Jednotlivé bity sa cyklicky rotujú, a¾ sa dosiahne minimálna hodnota príznaku.
Teda postupnosti bitov 11100000, 00111000 a 00001110 majú rovnakú normalizovanú hodri . Histogram, ktorý vznikne pre
notu, ktorá je 00000111. V literatúre majú oznaèenie LBPP,R
ri obsahuje 36 binov.
LBP8,R
riu2 (angl. uniform rotation-invariant). HistoKombináciou týchto dvoch metód je LBPP,R
riu2
gram pre kon guráciu LBP8,R obsahuje len 10 binov.
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2.3.5 Viacvrstvový perceptrón (MLP)
Umelé neurónové siete (angl. arti cial neural network) sú nástrojom v prostredí výpoètovej techniky, ktorých èinnos» matematicky simuluje èinnosti µudského mozgu. Medzi dôle¾ité
vlastnosti neurónových sietí patrí masívna paralelná a distribuovaná ¹truktúra, schopnos»
uèi» sa a generalizova». Generalizácia je schopnos» siete rozumne odpoveda» na vstupné signály, ktoré v¹ak neboli pou¾ité v procese uèenia. Ïal¹ími vlastnos»ami sú: nelinearita (ak sú
neuróny nelineárne, tak aj sie» je nelineárna), vstupno-výstupné mapovanie (proces uèenia s
uèiteµom, ktorý sa skladá zo vstupných dát a po¾adovaných odpovedí) atï. Spomenuté vlastnosti umo¾òujú ich vyu¾itie v ¹irokom spektre problémov ako napr.: aproximácia (funkcií),
klasi kácia vzorov do tried atï. [ORA98]
Viacvrstvový perceptrón (angl. Multilayer perceptron) je dopredná neurónová sie» skladajúca sa zo vstupnej vrstvy, jednej alebo viacerých skrytých vrstiev a výstupnej vrstvy [ORA98],
[HAY98]. Príklad takejto siete s dvomi skrytými vrstvami je znázornený na Obr. 2.17.

Obr. 2.17: Viacvrstvový perceptrón s dvomi skrytými vrstvami
Výpoètové prvky (neuróny) najmä v skrytých vrstvách obsahujú na výstupe nelinearitu.
Najpou¾ívanej¹ou formou je sigmoidálna nelinearita (logistická funkcia) de novaná vz»ahom
(2.22)
1
(2.22)
1 + e−vi
kde ϕ je oznaèenie sigmoidálnej aktivaènej funkcie, vi je vnútorná aktivita i-tého neurónu
yi = ϕ(vi ) =

a yi je jeho výstup.
Pre sie» zobrazenú na Obr. 2.17 mô¾eme jej výstup vypoèíta» pomocou vz»ahu (2.23)

y = F (x, w) = ϕ 


X
s

wos ϕ 

!
X

wsf ϕ

X

wf i x i − θ i





− θ f  − θs 

(2.23)

i

f

kde x je vstupný signál, wos je synaptická váha neurónu s v poslednej vrstve (medzi
výstupnou a druhou skrytou vrstvou) atï. pre ostatné váhy, ϕ je aktivaèná funkcia, θ je prah
a y je výstupný signál siete.
Táto sie» vyu¾íva uèenie s uèiteµom a algoritmus spätného ¹írenia (angl. backpropagation
algorithm). Poèas procesu uèenia sa sie»ou ¹íria dva druhy signálov. Funkèný signál je signál,
ktorý sa ¹íri dopredne, teda od vstupnej vrstvy postupne cez skryté vrstvy a¾ do výstupnej
vrstvy v podobe výstupu y. Chybový signál vzniká vo výstupnej vrstve a ¹íri sa spätne po
v¹etkých vrstvách. Tento signál v¹ak vzniká len poèas procesu uèenia [ORA98]. Chybový signál na i-tom výstupnom neuróne pre n-tú iteráciu je de novaný podµa nasledujúceho vz»ahu
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ei (n) = di (n) − yi (n)

(2.24)

kde di (n) je po¾adovaná odpoveï a yi (n) je aktuálna odpoveï neurónu. Potom mô¾eme
zade nova» vz»ah (2.25) pre výpoèet sumy kvadratických odchýlok (SSE) pre v¹etky neuróny
vo výstupnej vrstve.
ε(n) =

1X 2
e (n)
2 o o

(2.25)

Po privedení v¹etkých N trénovacích vzoriek (jedna epocha) dostaneme strednú kvadratickú odchýlku (MSE).
N
1 X
ε=
ε(n)
N

(2.26)

n=1

Cieµom uèenia je minimalizova» ε vzhµadom na hodnotu váh. Algoritmus spätného ¹írenia
upravuje váhu wji (n) o hodnotu ∆wji (n), ktorá závisí od hodnoty okam¾itého gradientu
∂ε(n)/∂wji (n). Úprava váhy ∆wji (n) pre váhu medzi neurónom i a neurónom j je de novaná
delta pravidlom [ORA98]
∆wji (n) = η δj (n) yi (n)

(2.27)

kde η je parameter rýchlosti uèenia, δj (n) je lokálny gradient a yi (n) je vstupný signál
neurónu j (výstupný signál neurónu i). Lokálny gradient δj (n) závisí od toho, èi neurón j
patrí do skrytej alebo výstupnej vrstvy.
• Neurón j patrí do výstupnej vrstvy. Chybový signál sa dá jednoducho vypoèíta» podµa

vz»ahu (2.24). Hodnotu lokálneho gradientu urèíme podµa vz»ahu (2.28).
δi (n) = ϕ0i (vi (n)) ei (n)

(2.28)

• Neurón j patrí do niektorej zo skrytých vrstiev. Chybový signál sa nedá jednoducho vy-

poèíta» ako v predo¹lom prípade. Musí sa vypoèíta» rekurzívnym spôsobom ako vá¾ená
suma lokálnych gradientov pre neuróny v ïal¹ej skrytej vrstve alebo výstupnej vrstve
k , ktoré sú spojené s neurónom i podµa vz»ahu (2.29).
δi (n) = ϕ0i (vi (n))

X

δk (n)wki (n)

(2.29)

k

Pri tomto algoritme v¹ak nevieme urèi», èi u¾ skonvergoval a dosiahol tak optimálne
nastavenie váh. Preto sa èasto pou¾íva spôsob popísaný v kapitole 1.2.5, pri ktorom sa urèuje
schopnos» generalizácie siete. Ïal¹ími spôsobmi sú nastavenie maximálneho poètu epoch,
dosiahnutej chyby a iné.

Poznámka 2.2. Pomenovaním pre prvok z dátovej mno¾ine bude vektor, objekt, vzorka.

2.3.6 Radiálne bázové funkcie (RBF)
RBF na rozdiel od MPL, v¹ak obsahuje len jednu skrytú vrstvu, ktorá je tvorená mno¾inou funkcií. Tieto funkcie tvoria bázu pou¾itú pri transformácii vstupných dát do priestoru
skrytých neurónov. Uèenie RBF siete je zamerané na nájdenie takej nadroviny v mnohorozmernom priestore, aby sa na základe pou¾itej metriky, èo najviac podobala trénovacím
dátam (interpolácia). Generalizácia tejto siete je potom výsledkom pou¾itia tejto nadroviny
pre testovacie dáta (aproximácia) [ORA98]. Príklad RBF siete je na Obr. 2.18.
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Obr. 2.18: RBF sie» s jednou skrytou vrstvou
Ako aktivaèná funkcia ϕ neurónu v skrytej vrstve je èasto pou¾ívaná Gaussova funkcia v
tvare
kx − ck2
2σ 2
ϕ(x) = ϕ(kx − ck) = e
−

(2.30)

kde x je vektor vstupných dát, c je stred danej Gaussovej funkcie v priestore σ 2 je smerodajná odchýlka a k.k je zvolená metrika (Euklidovská vzdialenos»). Okrem Gaussovej funkcie
uvedenej vo vz»ahu (2.30) je mo¾né pou¾i» aj iné funkcie napr. kubickú [ORA98].
Výstup RBF siete uvedenej na Obr. 2.18 vypoèítame podµa nasledujúceho vz»ahu
yk =

N
X

wjk ϕ (kx − cj k)

(2.31)

j=1

kde wjk sú váhy medzi skrytou a výstupnou vrstvou. Interpolaèná schéma uvedená vo
vz»ahu (2.31) potrebuje rovnaký poèet radiálnych bázových funkcií a trénovacích vzoriek,
ktoré sa majú interpolova». Namiesto pou¾itia N bázových funkcií potrebujeme vyrie¹i» aproximaèný problém pre n bázových funkcií, kde n < N (poèet neurónov siete n je men¹í ako
poèet trénovacích vzoriek N ). Proces trénovania RBF siete sa bude sklada» z týchto troch
krokov [ORA98]:
1. Nastavenie polohy stredov bázových funkcií ci .
Prvým krokom je nastavenie stredov ci skrytých prvkov reprezentovaných pomocou
váh medzi vstupnou a skrytou vrstvou. Existuje viac spôsobov ako to dosiahnu». Medzi
najjednoduch¹ie patrí náhodný výber n bodov zo v¹etkých N vstupných vzoriek. Ïal¹ím
spôsobom je výber n bodov na základe normálneho rozdelenia vstupných dát.
So stikovanej¹ím spôsobom nastavenia stredov je mo¾nos» vyu¾i» nejaký z doposiaµ
známych algoritmov samoorganizovaného uèenia. Príkladom sú zhlukovacie (angl. clustering) algoritmy: DBSCAN, OPTICS, k-Means a Kohonenova samoorganizujúca sa
mapa (SOM). ®iaden z týchto algoritmov nepotrebuje pozna» ¾iadané odpovede.
2. Nastavenie smerodajných odchýlok bázových funkcií σi .
Ak je ako aktivaèná funkcia pou¾itá Gaussova funkcia (2.30), potom parameter σ urèuje
smerodajnú odchýlku a ovplyvòuje tak odpoveï neurónu. Malé hodnoty σ majú za
následok slab¹iu schopnos» generalizácie. Existuje v¹ak viac spôsobov ako nastavi» tento
parameter. Najjednoduch¹í spôsob je, ¾e sa parameter σ nastaví pre v¹etky neuróny na
rovnakú hodnotu.
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3. Nastavenie váh pre ka¾dý výstupný neurón.
Podobne ako MLP aj RBF sie» pou¾íva uèenie s uèiteµom. Cieµom tretieho kroku je teda
minimalizova» nasledujúcu chybovú funkciu E , ktorá urèuje chybu medzi výstupom
siete y a po¾adovanou odpoveïou d
N

1X
kdl − yl k2
E(W) =
2

(2.32)

l=1

kde W je matica váh [wsr ] (s poèet výstupných neurónov, r poèet neurónov skrytej
vrstvy). Ak deriváciu ∂E/∂wsr polo¾íme rovnú nule, dostaneme vz»ah
n
X

wsr =

[Φ]jr

j=1

N
X

ϕj (xl ) dkl

(2.33)

l=1

kde interpolaèná matica [Φ] je de novaná ako pseudoinverzná matica [Φ+ ].


Φ+


jr

=

N
X

ϕj (xl ) ϕr (xl )

(2.34)

l=1

2.3.7 Samoorganizujúca sa mapa (SOM)
Predchádzajúce dva typy sietí získavajú poznatky pomocou uèenia s uèiteµom. Teda u¾ pred
samotným procesom uèenia musia by» známe tzv. vstupno-výstupné páry.
Iným prístupom sa zaoberá samoorganizované uèenie (Kohonenova sie») [KOH82]. Cieµom
tejto metódy je extrahova» zo vstupných dát potrebné príznaky, ktoré sa získavajú bez pomoci
uèiteµa. K tomu je v¹ak potrebné de nova» pravidlá, akým spôsobom sa budú upravova» váhy
siete. Pri tomto type uèenia sa u¾ neupravujú v¹etky váhy, ale len urèitý poèet v urèitej oblasti.
Na Obr. 2.19 je znázornená dvojrozmerná sie» neurónov. Táto sie» obsahuje dva typy
spojení: dopredné spojenia od vstupov (èiary so ¹ípkami) a interné spojenia vo vnútri siete
- spätná väzba ka¾dého jedného neurónu (nie je znázornená) a laterálna spätná väzba medzi
neurónmi (èiary bez ¹ípok) [ORA98].

Obr. 2.19: Dvojrozmerná samoorganizujúca sa mapa
Neuróny siete mô¾u by» usporiadané rôznymi spôsobmi napr.: pravouhlo (Obr. 2.19),
hexagonálne atï. Sie» mô¾e by» jednorozmerná, dvojrozmerná (Obr. 2.19) aj trojrozmerná.
Topológia siete umo¾òuje, aby mal ka¾dý neurón urèitú mno¾inu susediacich neurónov.
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Nech x je vstupný vektor (signál), ktorý je privedený ku v¹etkým i neurónom danej siete.
Váhový vektor neurónu i oznaèíme wi . Spôsobov ako urèi» ich zhodu existuje viacero, napr.
skalárny súèin, Euklidovská vzdialenos» atï. Potom je podµa vz»ahu (2.35) mo¾né de nova»
tzv. því»azaÿ wc [ORA98].
(2.35)

wc = arg min (kx − wi k)
∀i

Ka¾dý neurón vytvára svoju odpoveï na urèitú mno¾inu vstupných signálov. To umo¾òuje sieti koncentrova» svoju aktivitu do zhlukov. Ide o topologické zoradenie dát. Preto
ïalej de nujeme pojem þokolieÿ (angl. neighborhood set) Nc okolo ví»aza c. Poèas procesu
uèenia sú váhy neurónov patriacich do okolia ví»aza Nc upravované, zatiaµ èo ostatné váhy
zostávajú zachované. Veµkos» okolia Nc sa s èasom mení. Na zaèiatku je toto okolie veµmi
¹iroké (mô¾e pokrýva» viac ako polovicu mapy). To umo¾ní mape dosiahnu» tzv. þhrubéÿ
globálne zoradenie. Potom sa okolie Nc zmen¹uje (a¾ po samotného ví»aza) a tým sa dosiahne
tzv. þjemnéÿ doladenie, ktoré v¹ak u¾ nemá vplyv na globálne zoradenie.
Proces úpravy váh sa vykonáva podµa nasledujúcich podmienok
(
wi (n) + η(n) [x(n) − wi (n)] ak i ∈ Nc (n)
wi (n + 1) =
wi (n)
ak i 6∈ Nc (n)

(2.36)

kde n je poradové èíslo cyklu, η(n) je parameter rýchlosti uèenia η(n) ∈ (0, 1) a v èase
má klesajúci priebeh. Parameter η(n) mô¾e by» nahradený funkciou hic (n), ktorá má tvar

−

hic (n) = h0 (n) e

kri − rc k2

β 2 (n)


(2.37)

kde h0 (n), β(n) sú s èasom klesajúce funkcie, ri je poloha i-tého neurónu a rc je poloha
ví»azného neurónu v mape.

2.3.8 Stroj s podpornými vektormi (SVM)
Táto metóda strojového uèenia sa prvýkrát objavila pod názvom SVN (angl. Support vector
network) [VAP95]. Cieµom SVM (angl. Support vector machine) je predikova», do ktorej triedy
patrí ka¾dá vstupná vzorka bez ohµadu na pravdepodobnostné rozdelenie. Dáta v priestore
sú separované do tried pomocou rozpätia (angl. margin), ktoré má by» èo naj¹ir¹ie. K tomu
slú¾ia tzv. podporné vektory (angl. support vectors).
Predpokladajme jednoduchý lineárne separovateµný problém (Obr. 2.20). Cieµom je nájs»
takú nadrovinu, ktorá separuje obe triedy a má najväè¹ie rozpätie. Dáta (vektory), ktoré
le¾ia na hranici sú podporné vektory.

Obr. 2.20: Príklady separaèných nadrovín H1 , H2 a podporných vektorov
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Separaènú nadrovinu de nujeme pomocou nasledujúceho vz»ahu [BUR98]
(2.38)

wT x + b = 0

kde x je vektor v priestore, w je normála nadroviny a b je posunutie. Potom pre trénovacie
dáta platí daná podmienka
yi (wT xi + b) − 1 ≥ 0

(2.39)

∀i

kde yi = 1 ak xi patrí do prvej triedy alebo yi = −1 ak xi patrí do druhej triedy.
Vzdialenos» podporného vektora od separaènej nadroviny je 1/kwk a veµkos» rozpätia je
2/kwk. Preto, aby sme dosiahli èo najväè¹ie rozpätie potrebujeme minimalizova» kwk2 , kde
kwk2 = wT w vzhµadom na (2.39). Túto optimalizáciu mô¾eme dosiahnu» pomocou Lagrangeovej metódy kladných koe cientov. Problém de nuje nasledujúci vz»ah [BUR98]
N

N

i=1

i=1

X
X
1
Lp ≡ kwk2 −
αi yi (wT xi + b) +
αi
2

(2.40)

kde αi ≥ 0 sú neurèité koe cienty a N je poèet trénovacích vzoriek. Cieµom je minimalizova» Lp vzhµadom na w, b a αi ≥ 0. Optimalizáciu problému (2.40) je mo¾né rie¹i» pomocou
kvadratického programovania nasledovne:
Ld =

N
X

αi −

1X
αi αj yi yj xTi xj
2

(2.41)

i,j

i=1

Oznaèenie Lp zodpovedá primárnemu a Ld duálnemu problému. Oba v¹ak vznikli z rovnakej kriteriálnej funkcie, ale ka¾dý má iné obmedzenia. Ld je maximalizaèným problémom
vzhµadom na
N
X

αi yi = 0

(2.42)

αi ≥ 0

i=1

Polohu nadroviny je potom mo¾né jednoducho vypoèíta» podµa vz»ahu (2.43). Podporné
vektory majú αi > 0. Ostatné vektory, ktoré le¾ia ïalej od nadroviny majú αi = 0.
w=

N
X

(2.43)

αi yi xi

i=1

Tento prístup zodpovedá lineárnej klasi kácii. Pomocou tzv. jemného rozpätia (angl. soft
margin) je mo¾né dáta rozdeli» pomocou lineárnej nadroviny, aj keï obsahujú napr. ¹um.
Preto sa pou¾ívajú relaxaèné premenné ξi (angl. slack variables), ktoré urèujú mieru nesprávnej klasi kácie [BUR98].
ξi ≥ 0 ∀i
(2.44)
P
V tomto prípade je potrebné minimalizova» kwk2 + C i ξi vzhµadom na (2.44). Vz»ah
yi (wT xi + b) − 1 + ξi ≥ 0

pre primárny problém, ktorý je potrebné minimalizova» má tvar

X
X
X
1
ξi −
αi {yi (wT xi + b) − 1 + ξi } −
µi ξi
Lp = kwk2 + C
2
i

i

(2.45)

i

kde C je regulaèná kon¹tanta a µi sú Lagrangeove koe cienty, ktoré zabezpeèujú, aby ξi
boli kladné, vzhµadom na podmienky
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X

0 ≤ αi ≤ C

αi yi = 0

(2.46)

i=1

Výsledok aj v tomto prípade dostaneme pomocou vz»ahu (2.43), kde v¹ak N zodpovedá
poètu podporných vektorov.

Obr. 2.21: Príklad vyu¾itia lineárnej separaènej nadroviny s jemným rozpätím
Av¹ak, ani s pou¾itím jemného rozpätia nie je mo¾né vyrie¹i» problém znázornený na
Obr.2.22. SVM je mo¾né upravi» pou¾itím jadrových (angl. kernel) metód pre prípad klasi kácie dát, ktoré vy¾adujú nelineárnu rozhodovaciu nadrovinu.

Obr. 2.22: Príklad nelineárnej separaènej nadroviny (vµavo). Lineárna separaèná nadrovina
po transformácii do viacrozmerného priestoru (vpravo).
Prvým krokom je de novanie transformácie Φ pre mapovanie n rozmerných dát do iného
Euklidovského priestoru H nasledovne Φ : Rn → H . Príklad
mapovania Φ : R2 → R3
√
2
pou¾itím funkcie (2.47) má tvar (x1 , x2 ) → Φ(x1 , x2 ) = (x1 , 2x1 x2 , x22 ). Ak existuje jadrová
funkcia (angl. kernel function) K(xi , xj ) = Φ(xi ) . Φ(xj ), kde symbol . zodpovedá skalárnemu
súèin, staèí ju pou¾i» v trénovacom procese SVM bez potreby pozna» transformáciu Φ (angl.
kernel trick) [BUR98]. Príkladom sú nasledujúce funkcie:
K(xi , xj ) = (xi . xj + β)2


−kxi − xj k2
K(xi , xj ) = exp
2σ 2

(2.47)
(2.48)

Pou¾itie tejto funkcie spôsobí, ¾e dôjde k lineárnemu rozdeleniu dát, av¹ak v inom priestore. Nadrovina je vo mnohorozmernom priestore de novaná
wT Φ(x) + b = 0
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(2.49)

Optimalizaèný problém v takomto priestore sa podobá (2.41) a maximalizuje nasledujúci
vz»ah za rovnakých podmienok (2.42)
Ld =

N
X

αi −

1X
αi αj yi yj K(xi , xj )
2

(2.50)

i,j

i=1

V testovacej fáze pou¾ijeme predo¹lý vz»ah (2.43), ktorý po pou¾ití jadrovej funkcie vyzerá
nasledovne
f (x) =

Ns
X

αi yi Φ(si ).Φ(x) + b =

i

Ns
X

αi yi K(si , x) + b

(2.51)

i

kde f (x) zodpovedá rozhodovacej funkcii, ktorá vstupný vektor x priraïuje do danej
triedy, Ns je poèet podporných vektorov a si sú podporné vektory.

2.4 Zhlukovacie algoritmy
Cieµom zlukovacích algoritmov je klasi kácia vstupných dát do tried (angl. clusters). Na tieto
algoritmy sú stanovené nasledujúce po¾iadavky [EST96]: minimálna znalos» vstupných dát,
minimálny poèet vstupných parametrov algoritmu, schopnos» objavi» zhluky µubovoµného
tvaru, výpoètová a pamä»ová efektívnos».
Zhlukovacie algoritmy rozdeµujeme do dvoch skupín. Algoritmy rozdeµujúce dáta (angl.
partitioning) do de novaného poètu zhlukov. Tieto potrebujú vo väè¹ine prípadov apriori
pozna» poèet zhlukov. Zaèínajú nejakým poèiatoèným rozdelením a iteratívnym spôsobom
optimalizujú chybovú funkciu. Zhluk mô¾e by» de novaný pomocou svojho »a¾iska (angl.
k-means) alebo pomocou jedného objektu v blízkosti stredu (angl. k-medoid) [EST96].
Druhú skupinu tvoria hierarchické (angl. hierarchical) algoritmy, ktoré pracujú na základe
hierarchickej dekompozície vstupných dát. Túto ¹truktúru je mo¾né reprezentova» pomocou
dendrogramu. Tieto algoritmy vôbec nepotrebujú pozna» poèet zhlukov. Rozdeµujú a spájajú
objekty do skupín a tým tvoria zhluky. Potrebujú v¹ak pozna» tzv. zastavovaciu podmienku,
kedy sa má tento proces zastavi» [EST96].

2.4.1 K-Means
K-Means algoritmus patrí medzi algoritmy, ktoré rozdeµujú vstupné dáta do vopred de novaného poètu zhlukov. Je to iteratívny algoritmus, ktorý minimalizuje nasledujúcu chybovú
funkciu
E=

k X
X

||xj − ci ||2

(2.52)

i=1 xj ∈Di

kde k je poèet zhlukov, D mno¾ina vstupných dát, Di je mno¾ina dát tvoriaca i-tý zhluk
a ci je stred resp. »a¾isko i-tého zhluku. Tento algoritmus pozostáva z dvoch fáz: tzv. priraïovacej a aktualizaènej [ALS98].
Prvá fáza pozostáva z preusporiadania dát a ich priradenia k najbli¾¹iemu stredu. Potom
sa prepoèítajú stredy zhlukov a následne sa dáta znova preusporiadajú za úèelom minimalizácie funkcie (2.52). Táto fáza je rýchla a obsahuje len èiastoèné rie¹enie, ktoré slú¾i ako
vstup do druhej fázy.
Druhá fáza pozostáva z preraïovania jednotlivých vzoriek, ak to ïalej vedie k minimalizácii funkcie (2.52). V prípade, ¾e bola vzorka preradená, prepoèíta sa aj stred zhluku. Táto
iteratívna èas» vedie k nájdeniu lokálneho minima, ktoré v¹ak závisí od voµby vzoriek zvolených na zaèiatku ako stredy jednotlivých zhlukov. Túto nevýhodu tohto algoritmu je mo¾né
32

obís» pou¾itím viacerých opakovaní, prièom sú poèiatoèné stredy zvolené náhodne. Vo vz»ahu
(2.52) je tie¾ mo¾né pou¾i» inú ako Euklidovskú vzdialenos» (viï kapitola 2.7).

2.4.2 Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)
DBSCAN algoritmus slú¾i na identi káciu zhlukov s ohµadom na rozlo¾enie hustoty dát v
priestore. Objekty, ktoré patria do rovnakého zhluku majú z pohµadu rozlo¾enia v priestore
väè¹iu hustotu. Objekty s veµmi malou hustou rozlo¾enia v priestore pova¾uje za ¹um. Výhodou tohto algoritmu je schopnos» nájs» zhluky takmer µubovoµného tvaru. Problém mô¾e
nasta» v prípade, keï zhluky le¾ia veµmi blízko seba a mô¾u by» klasi kované do rovnakej
triedy [EST96].
Vstupom do algoritmu sú hodnoty M inP ts (urèuje potrebný poèet objektov v susedstve,
ktoré tvoria nový zhluk) a  (urèuje vzdialenos» medzi objektmi). Základnou my¹lienkou
algoritmu je, ¾e ka¾dý bod zhluku má susedov, ktorí sú vo vzdialenosti najviac  a musí
ich by» aspoò M inP ts. To znamená, ¾e hustota rozlo¾enia bodov v priestore musí prekroèi»
urèitú hranicu, aby bol sformovaný nový zhluk.
Algoritmus de nuje tri druhy bodov (Obr. 2.23):
1. Základné (angl. core), ktoré tvoria vnútro zhluku. Pre ne platí tzv. þpriamy hustotný
dosahÿ (angl. directly density-reachable), ak je splnená podmienka, ¾e pre bod q vo
vzdialenosti  existujú body pi , ktorých poèet je aspoò M inP ts.
2. Hranièné (angl. border), ktoré sa nachádzajú na okraji zhluku a tvoria obal zhluku.
Pre ne platí podmienka, ¾e majú vo vzdialenosti  najviac (M inP ts − 1) þzákladnýchÿ
susedov.
3. Ostatné body sú pova¾ované za ¹um a nepatria do ¾iadneho zhluku.
Algoritmus de nuje e¹te pojem þhustotou dosiahnuteµnýÿ (angl. density-reachable), ak z

q do p vzhµadom na M inP ts a , existuje re»az p1 = q, p2 , . . . , pn−1 , pn = p, tak¾e pi+1 má
þpriamy hustotný dosahÿ (angl. directly density-reachable) z pi . Posledný pojem þhustotovo
prepojenýÿ (angl. density-connected) ak p a q vzhµadom na M inP ts a , sú z nejakého bodu
o þhustotovo dosiahnuteµnéÿ (angl. density-reachable).

Algoritmus je ukonèený, ak sú v¹etky body spracované alebo majú priradený druh. Ak
je zhluk formovaný z akéhokoµvek základného bodu bude ma» v¾dy rovnaký tvar. Veµkos»
hodnoty  je mo¾né pre vstupné dáta vypoèíta» pomocou vz»ahu (2.53), ktorý pou¾íva zjednodu¹ená verzia DBSCAN-u (OPTICS)
s
=

d

V olumeD ∗ M inP ts ∗ Γ
√
N ∗ πd

d
2

+1



(2.53)

kde d je dimenzia vstupných dát, N je poèet objektov (vzoriek) v mno¾ine D, Γ je gama
funkcia a V olumeD zodpovedá objemu vstupných dát mno¾iny D [ANK99].
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Obr. 2.23: Výsledok DBSCAN-u pre hodnoty  = 1 a M inP ts = 4

2.5 Optimalizaèné algoritmy
Optimalizaèné algoritmy slú¾ia ako prostriedok na nájdenie optimálneho rie¹enia (nastavenie
parametrov, regularizácia). Cieµom je nájs» extrém v urèitom stavovom priestore, ktorého
priebeh je zlo¾itý a obsahuje viacero lokálnych extrémov. Opakovaným nastavovaním hodnôt
je mo¾né nájs» aj globálny extrém. V analógii s prírodou existujú neurónové siete (spomenuté
MLP, BRF, SOM) a stochastické algoritmy (genetický algoritmus, simulované ¾íhanie).

2.5.1 Genetický algoritmus
Genetický algoritmus (angl. Genetic algorithm) patrí medzi stochastické optimalizaèné algoritmy, ktorý vyu¾íva èrty evolúcie [KVA00]. Je veµmi èasto vyu¾ívaný a má svoje ¹iroké
uplatnenie. Tento algoritmus vyu¾íva fakt, ¾e na základe prirodzeného výberu pre¾ívajú len
tie jedince, ktoré sú schopné najlep¹ie sa prispôsobi». Reprodukciou takýchto jedincov je
vysoká pravdepodobnos», ¾e ich potomkovia úspe¹ne pre¾ijú. Okrem toho vyu¾íva aj rôzne
druhy mutácie, ktoré mô¾u pozitívne alebo negatívne ovplyvni» genetický materiál populácie.
Genetický algoritmus spopularizoval John Holland vo svojej práci z roku 1975.
Jedinec je nahradený pojmom chromozóm α, ktorý je tvorený vektorom hodnôt då¾ky k
α = (a1 , a2 , . . . , ak )

(2.54)

Skupina jedincov tvorí populáciu. Populáciu tvorí p jedincov.
P = (α1 , α2 , ..., αp )

(2.55)

Úèelová funkcia (angl. tness function) f (α) de nuje schopnos» jedinca pre¾i». Daná funkcia ka¾dému chromozómu α pridelí mieru úspe¹nosti. Cieµom algoritmu je nájs» globálne
minimum tejto funkcie v podobe chromozómu, ktorý jej najlep¹ie zodpovedá.
αopt = arg min f (α)
p

(2.56)

Evolúcia je teda postupný a opakujúci sa proces zmeny populácie. Táto zmena je ovplyvnená výberom jedincov, krí¾ením a mutáciou.
• Výber jedincov

Existuje viacero stratégií, napr.: náhodný výber, výber jedincov podµa hodnoty kriteriálnej funkcie, turnajový výber, ruletový výber
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• Krí¾enie

Výsledkom tejto operácie je z dvoch rodièov získa» dvoch nových potomkov. Na základe
náhodne urèeného bodu zlomu je de novaná èas» chromozómu, ktorá bude ponechaná
a ktorá bude prekopírovaná do nových potomkov. Existuje viacero stratégií, napr.:
viacbodové, maskované, diskrétne, medziµahlé krí¾enie

• Mutácia

Vplyvom náhodného procesu sú pozmenené niektoré èasti chromozómu jedincov v populácii. Existuje viacero typov mutácií, napr.: obyèajná, aditívna, multiplikatívna mutácia

Algoritmus je mo¾né ukonèi» ak sú splnené de nované podmienky, stagnácia hodnoty
úèelovej funkcie, podobnos» mnohých jedincov v populácii alebo je dosiahnutý po¾adovaný
poèet generácii [KVA00].

2.5.2 Simulované ¾íhanie
Simulované ¾íhanie (angl. Simulated annealing) patrí medzi stochastické optimalizaèné algoritmy, ktoré má základy vo fyzike (iné napr. GA má korene v biológii). Algoritmus je analógiou
medzi ¾íhaním tuhých telies a optimalizaèným problémom. Metódu nezávisle popísali Scott
Kirkpatric, C. Daniel Gelatt, Mario Vecchi v roku 1983 a Vlado Èerný v roku 1985 [KVA00].
Teleso je vlo¾ené do pece s vysokou teplotou Tmax . Pri vysokej teplote sú atómy alebo
molekuly telesa náhodne usporiadané èo spôsobuje, ¾e teleso je tekuté. Teplota sa pomaly a
postupne zni¾uje na teplotu Tmin . Zni¾ovaním teploty sa èastice dostávajú do rovnová¾nej
polohy, èo spôsobuje ¾e energia telesa sa zni¾uje. Týmto procesom sa odstránia ¹truktúrne
defekty nachádzajúce sa v danom telese. Proces chladnutia v¹ak musí by» dostatoène pomalý.
Potom pre ka¾dú teplotu T je ¾íhané teleso v tepelnej rovnováhe s energiou Ei , ktorá je
opísaná boltzmanovým rozdelením pravdepodobnosti
wT (Ei ) =

1
Q(T )

Ei
−
exp kT

!

(2.57)

k je Boltzmanova kon¹tanta, Q(T ) je normalizaèný faktor (partièná funkcia)

Q(T ) =

X

−

exp

Ei
kT

!

(2.58)

i

a kde súèet obsahuje v¹etky stavy i telesa. Poklesom teploty je zabezpeèené dosiahnutie
stavu s men¹ou energiou. Rýchly pokles teploty mô¾e spôsobi» vznik defektov, ktoré majú
ïaleko od mrie¾kovej ¹truktúry s najni¾¹ou energiou. Navrhnutím metódy typu Monte Carlo
vznikol Metropolisov algoritmus. Ten povoµuje prija» urèité mno¾stvo porúch do ïal¹ieho
procesu s urèitou pravdepodobnos»ou, èím dostaneme systém v tepelnej rovnováhe asymptoticky sa blí¾iaci k boltzmanovej distribúcii. Implementácia simulovaného ¾íhania v závislosti
od zvolenej teploty Tmin a Tmax a parametru γ pre rýchlos» klesania teploty opakuje Metropolisov algoritmus pokiaµ teplota T > Tmin . Cieµom algoritmu je nájs» globálne rie¹enie
optimalizovaného problému [KVA00].

2.6 Kaskádová detekcia
Metóda zalo¾ená na kaskádovom detektore publikovaná v práci [VIO01], je zaujímavá svojou rýchlos»ou detekcie tváre. Na rozdiel od spracovania celého obrazu vyu¾íva jednoduchú
príznakovú analýzu. Tento detektor sa skladá z troch èastí:
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1. integrálny obraz (angl. integral image) - Transformácia obrazu, ktorá urýchµuje výpoèet
sumy intenzít v obdå¾nikových oblastiach, resp. výpoèet Haarových príznakov.
2. mno¾ina slabých klasi kátorov (angl. weak learners) - Klasi kácia príznakov do dvoch
tried tvár alebo þne-tvárÿ. Úspe¹nos» týchto klasi kátorov je veµmi nízka, ale ich spojenie pomocou AdaBoost algoritmu umo¾òuje vytvori» tzv. silný klasi kátor.
3. zapojenie do kaskády - Umo¾òuje rýchle vyraïovanie oblastí obrazu, ktoré neobsahujú
tvárové èrty. Naopak tie, ktoré obsahujú tvárové èrty sú ïalej preverované.
Integrálny obraz predstavuje transformáciu vstupného obrazu I , kde je hodnota pixelu
(jasu) I(x, y) nahradená sumou intenzít Iint (x, y).
Iint (x, y) =

X

I(xi , yi )

(2.59)

xi ≤x,yi ≤y

Pomocou nasledujúcich vz»ahov je mo¾né vypoèíta» integrálny obraz len jedným prechodom originálneho obrazu. S(x, y) je kumulatívny súèet intenzít v ståpci.
S(x, y) = S(x, y − 1) + I(x, y)
Iint (x, y) = Iint (x − 1, y) + S(x, y)

(2.60)

S(x, −1) = Iint (−1, y) = 0

Výhodou je potom následný efektívny výpoèet Haarových príznakov, ktoré sú tvorené
obdå¾nikovými oblas»ami. Príklad výpoètu je znázornený na Obr. 2.24.

Obr. 2.24: Integrálny obraz. Bod na obrázku vµavo obsahuje sumu intenzít v¹etkých pixelov
oznaèených ¹edou farbou. Obrázok vpravo zobrazuje výpoèet sumy intenzít ¹edej oblasti. Tá
sa rovná (D − B − C + A). A, B, C, D sú sumy intenzít v daných bodoch.
Haarove bázové funkcie sú pou¾ité ako spôsob extrakcie príznakov. Príznak obsahuje
urèitú informáciu o danej oblasti. Ak je mo¾né jeho hodnotu µahko vyjadri», vznikne tak
algoritmus, ktorý je veµmi rýchly. Príznak v tomto prípade tvorí rozdiel súm intenzít svetlých
a tmavých 2, 3, 4 alebo viacerých oblastí.
Existuje obrovské mno¾stvo Haarových príznakov, ktoré majú rôznu veµkos», poèet, rozmiestnenie svetlých a tmavých oblastí. Príznak v tomto prípade tvorí rozdiel súm intenzít na
integrálnom obraze de novaných pomocou svetlých a tmavých oblastí.

Obr. 2.25: Príklady rôznych typov Haarových príznakov
Trénovanie jednotlivých slabých klasi kátorov mô¾eme popísa» pomocou nasledujúcich
krokov upraveného AdaBoost algoritmu [VIO01]:
• Nech integrálne obrazy a ich oznaèenie (X1 , y1 ), . . . , (Xn , yn ) tvoria trénovaciu mno¾inu.
n je poèet vzoriek, yi = 0 ak obraz neobsahuje tvár a yi = 1 ak obraz obsahuje tvár.
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1
1
resp. w1,i =
pre i = 1, . . . , n, kde m je poèet vzoriek
2m
2l
obsahujúcich tvár a l je poèet vzoriek neobsahujúcich tvár (platí, ¾e m = l).

• Inicializácia váh w1,i =

• Opakuj pre t = 1, . . . , T (T prestavuje poèet slabých klasi kátorov)
wt,i
j=1 wt,j

1. Znormalizuj váhy podµa vz»ahu wt,i = Pn

2. Opakuj pre ka¾dý typ príznaku j = 1, . . . , J
{ Natrénuj klasi kátor hj , ktorý je obmedzený len na jeden príznak j
P
{ Vypoèítaj chybu j = i wi |hj (Xi ) − yi | vzhµadom na wt
3. Za klasi kátor ht vyber ten (jeden z hj ), ktorý má najmen¹iu chybu t = j
1−ei
4. Uprav váhy
( podµa wt+1,i = wt,i βt
0
ak vzorka Xi je klasi kovaná správne
kde ei =
1
inak

a vypoèítaj novú hodnotu βt = t
1 − t

• Výsledný silný klasi kátor je

1
h(X) =
0

PT

t=1 αt ht (X)

inak

≥

1 PT
αt
2 t=1

(2.61)

kde αt = log (1/βt ), predstavuje váhové koe cienty jednotlivých klasi kátorov.
Aby bolo mo¾né daným systémom detegova» tváre rôznych veµkostí, je potrebné daný
algoritmus upravi». Buï sa bude meni» veµkos» trénovacích obrazov alebo sa bude meni» veµkos» preverovaných oblastí (resp. veµkos» príznakov). Prvý spôsob je nevhodný, preto¾e by
vy¾adoval neustále prepoèítavanie integrálnych obrazov v dôsledku rozdielnej mierky. Ïal¹ím
problémom mô¾u by» rôzne svetelné podmienky. Tento problém sa dá vyrie¹i» pomocou integrálneho obrazu druhého rádu. Integrálny obraz druhého rádu umo¾òuje rýchlo vypoèíta»
hodnoty rozptylu, ktorými sa znormalizujú hodnoty príznaku.
Rýchlos» a presnos» silného klasi kátora závisí od poètu slabých klasi kátorov. Cieµom
tzv. kaskádového zapojenia je dôkladne preveri» len tie oblasti, ktorých príznaky indikujú
prítomnos» tváre a naopak veµmi rýchlo vyradi» tie oblasti, ktoré tvár neobsahujú. Príklad
kaskádového zapojenia je uvedený na Obr. 2.26.
Výsledok detekcie závisí od týchto parametrov:
• Veµkos» posunu ∆t na obraze

Ak je veµký, vyhodnotenie je rýchle, ale zvy¹uje sa riziko, ¾e niektoré tváre nebudú
vôbec detegované. Ak je malý, predå¾i sa doba preverovania, èo v¹ak zvý¹i schopnos»
detekcie.

• Parameter zväè¹enia ρ - zmena veµkosti príznaku

Na výsledok detekcie má rovnaký vplyv ako predo¹lý parameter ∆t.

• Poèet silných klasi kátorov v kaskáde s2

Malý poèet detektorov skracuje dobu preverovania, ale zni¾uje kvalitu detekcie. Veµký
poèet v¹ak dobu detekcie predl¾uje, ale zvy¹uje detekènú úspe¹nos».

2

Detektor podµa [VIO01] vyu¾íva s = 38 vrstiev.
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• Poèet slabých klasi kátorov v jednotlivých vrstvách kaskády k = T1 , . . . , Ts 3

Je vhodné, aby poèet slabých klasi kátorov v prvých vrstvách kaskády bol malý, èo
umo¾ní rýchle vyraïovanie.

Obr. 2.26: Kaskádové zapojenie silných klasi kátorov

2.7 Miery vzdialenosti
Metrika slú¾i ako nástroj na porovnanie vektorov. Je vhodné, ak metrika zodpovedá spôsobu
µudského vnímania. Nech funkcia D : χ x χ → R0+ priraïuje dvom vektorom mieru podobnosti. Aby funkcia D mohla by» metrikou musí, e¹te spåòa» vlastnosti ako identita, symetria,
a trojuholníková nerovnos». V tejto kapitole budú uvedené niektoré metriky podµa [ZHA03].
Minkowského vzdialenos» je de novaná pomocou parametra P . P = 1 zodpovedá
vzdialenosti Manhattan a P = 2 zodpovedá Euklidovskej vzdialenosti. P → ∞ zodpovedá
¹achovnicovej (angl. chess board) vzdialenosti.
v
uN
uX
P
LP (x, y) = t
|xi − yi |P

(2.62)

i=1

Manhattan vzdialenos» èastej¹ie v¹ak oznaèovaná ako

taxicab.

L1 (x, y) =

N
X

L1 , L1, angl. city block alebo

(2.63)

|xi − yi |

i=1

Euklidova vzdialenos» patrí medzi najpou¾ívanej¹ie metriky. Niekedy je oznaèovaná

ako L2 alebo L2.

v
uN
uX
L2 (x, y) = kx, yk = t (xi − yi )2

(2.64)

i=1

Kosínusová vzdialenos» porovnáva vstupné vektory vzhµadom na uhol, ktorý navzájom

zvierajú bez ohµadu na ich då¾ku.

Dcos (x, y) = 1 − cos(β) = 1 −

x.y
kxkkyk

(2.65)

Chí-kvadrát (χ2 ) je druh ¹tatistického testu, ktorý vyhodnocuje pravdepodobnos» vzniku

rozdielov medzi vektormi (náhodnými velièinami) na základe vopred de novaného rozdelenia
pravdepodobnosti.
2

χ (x, y) =

N
X
(xi − mi )2
i=1

mi

3

mi =

x i + yi
2

(2.66)

Poèet pou¾itých príznakov, resp. poèet slabých klasi kátorov v prvých piatich vrstvách je 1, 10, 25, 25 a
50. Celkový poèet pou¾itých príznakov je 6061 [VIO01].

38

Mahalanobisova vzdialenos» je ¹peciálnym prípadom kvadratickej vzdialenosti. Porovnáva vektory pomocou kovarianènej matice S získanej na základe príznakov v trénovacej
mno¾ine.
q
DM ah (x, y) = (x − y)T S−1 (x − y)
(2.67)
Ak sú príznaky v trénovacej mno¾ine ¹tatisticky nezávislé, bude kovarianèná matica S
diagonálna. Potom sa vz»ah (2.67) zredukuje na vá¾enú L2 vzdialenos».

Diskrétna EMD vzdialenos» pre histogramy (angl. Earth mover's distance) je metrika zalo¾ená na transportnom probléme. Ide o problém transformácie jedného histogramu
na druhý. Vyhodnocuje kedy je potrebné presúva» þhmotuÿ medzi jednotlivými binmi histogramov. Penalizácia za presun hmoty je vypoèítavaná pomocou tzv. základnej vzdialenosti
(angl. ground distance). EMD lep¹ie vyjadruje podobnos» medzi histogramami ako iné metriky. Slú¾i na vyhµadávanie obrazov (angl. image retrieval). Jej nevýhodou je vy¹¹ia výpoètová
nároènos» v porovnaní s inými metrikami [SHI08].
EM D(x, y) = min

X

gij dij

ij

X
i

gik −

X

gkj =D(x(k) − y(k))

(2.68)

j

Kde x, y sú histogramy då¾ky i, j, i = j . gij ≥ 0 je tok (angl. ow) z binu i do j , dij ≥ 0
je angl. ground distance a D je metrika (napr. L1 alebo L2).
Mo¾nos»ou vyu¾itia metrík je hµadanie identity subjektu pomocou porovnávania získaných
príznakov so v¹etkými príznakmi ulo¾enými v databáze. Pou¾itím rôznych metrík je v¹ak
mo¾né dosiahnu» rôzne výsledky (viï Obr. 2.27).

Obr. 2.27: Porovnanie dosahu troch rôznych metrík
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3

Prehµad existujúcich rie¹ení

Táto kapitola je venovaná prehµadu publikovaných èlánkov od roku 2008. Obsahuje rôzne
spôsoby ako rie¹i» problém detekcie µudskej poko¾ky, detekcie a rozpoznávania tvárí. V závere
kapitoly je uvedená aj problematika rozpoznávania emócií.

3.1 Detekcia µudskej poko¾ky
Autori v práci [ZHA10] vyu¾ili YCgCr priestor (Obr. 3.1), ktorý sa podobne ako YCbCr
skladá z jasovej a dvoch chrominanèných zlo¾iek. Zlo¾ka Cb je nahradená Cg (chrominanèná zelená). Ako trénovaciu mno¾inu pou¾ili skupinu obrazov poko¾ky s rôznym osvetlením,
vekom a národnos»ou subjektov. Pomocou Cg a Cr zlo¾iek vypoèítali strednú hodnotu a
kovarianènú maticu. Na základe nich vytvorili dvojrozmerné Gaussovo rozdelenie, pomocou
ktorého je mo¾né pre ka¾dý pixel urèi» pravdepodobnos» výskytu poko¾ky.

Obr. 3.1: YCgCr a YCbCr priestor farieb: poradie zlo¾iek Y, Cg/Cb, Cr
Na obraz aplikujú morfologické operácie a vyu¾ijú nasledujúce podmienky:
• oblas» tváre by nemala by» veµmi malá
• pomer medzi ¹írkou a vý¹kou tváre by mal by» v stanovenom intervale
• na detekciu tváre vyu¾ili Eulerov test

Na tvári sa nachádzajú oèi, oboèie, nos a ústa. To spôsobuje vznik þdierÿ na rozdiel
od rúk a ramien, ktoré tvoria takmer homogénne plochy. Existuje tzv. Eulerov test (angl.
4-connectivity), ktorého výstupom je Eulerovo èíslo (angl. connectivity factor). Toto èíslo
popisuje ¹truktúru objektu bez ohµadu na jeho geometrický vzhµad. Príklad výpoètu Eulerovho èísla je uvedený na Obr. 3.2 [CHA11].

E = Np −

Np
X
i=1

Ndi

(3.1)

Ei = 1 − Ndi

kde E je Eulerovo èíslo pre celý obraz, Ei je Eulerovo èíslo pre i-tý objekt, Np je poèet
spojených oblastí v popredí a Ndi je poèet dier v i-tej oblasti.
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Obr. 3.2: Výpoèet Eulerovho èísla. Popredie je znázornené èiernou farbou a diery sú znázornené bielou farbou.
Na pôvodnom obraze sa upravia farby a následne sa hµadajú pixely, ktoré zodpovedajú
poko¾ke. Potom sa aplikujú morfologické operácie a vypoèítajú Eurolove èísla pre nájdené
objekty. Výsledkom je detegovaná tvár.

Obr. 3.3: Znázornenie procesu detekcie tváre [ZHA10]
.
Pre úspe¹nú detekciu oèí by mali by» splnené tieto podmienky:
• jasová zlo¾ka Y v oblasti oèí nadobúda malé hodnoty
• oèi by mali by» dve
• oèi by sa mali nachádza» v hornej polovici tváre
• oèi by sa mali symetricky nachádza» na oboch stranách nosa (symetrická os tváre)
• oèi by sa mali nachádza» kolmo vzhµadom na os symetrie

Hranice tváre boli urèené pou¾itím Sobelovho gradientného operátora. Na gradientný
obraz bola aplikovaná PCA, pomocou ktorej je mo¾né urèi» natoèenie tváre. Príklad detekcie
oèí je zobrazený na Obr.3.4.

Obr. 3.4: Znázornenie procesu detekcie oèí [ZHA10]
Na rozdiel od predo¹lej práce autori v [CHA11] vyu¾ili YCbCr priestor. Pri detekcii tváre
postupovali veµmi podobným spôsobom. Pridali v¹ak novú podmienku, z dôvodu èastého
spojenia sa poko¾ky tváre s krkom, èo viedlo ku zmene pomeru ¹írky a vý¹ky. Ako vyhodnocovaciu metódu vyu¾ili porovnávanie ¹ablóny priemernej tváre (angl. template matching),
ktorá je schopná upravi» sa tak (zmena veµkosti, natoèenia), aby sa dala porovna» s nájdenou
polohou tváre. Na základe korelácie (angl. cross correlation) sa nájdená poloha buï prijme
alebo zamietne.
Autor v práci [ZHO10] porovnal vlastnosti niektorých zlo¾iek farebných priestorov YCbCr,
HSV a normalizovaného RGB. V porovnaní sa nachádza aj navrhovaná adaptívna nelineárna
transformácia YCH (Obr.3.5).
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Obr. 3.5: Porovnanie 3 rôznych priestorov farieb: originálny obraz (vµavo), H zlo¾ka YCH,
Cb zlo¾ka YCbCr a H zlo¾ka HSV (vpravo) [ZHO10]
Porovnanie normalizovaného RGB, HSV, YCbCr, CIE Lab a CIE Luv pre úèely detekcie
poko¾ky sú uvedené v práci [MON13]. Pou¾itím pravdepodobnostného modelu a výpoètom
korelaèného koe cientu (Matthews) najlep¹iu úspe¹nos» detekcie poko¾ky dosiahol CIE Lab
nasledovaný YCbCr. Naopak, najhor¹ie výsledky dosiahol normalizovaný RGB model.
Vyu¾itie GMM (angl. Gaussian mixture model) vypoèítaného na základe chrominanèných
zlo¾iek YCbCr priestoru bolo pou¾ité v [SEE13] na detekciu poko¾ky tváre. Pou¾itie rôznych hodnôt prahu, Eulerovho testu a Cannyho detektora hrán umo¾nilo dosiahnu» pribli¾ne
92% úspe¹nos» detekcie poko¾ky tváre pre rôzne veµké tváre nachádzajúce sa na vstupných
obrazoch.

3.2 Detekcia tvárí
V práci [CHU08] sa autori zaoberali problémom detekcie tvárí pou¾itím ¹edotónových obrazov. Vyu¾ili k tomu Gáborove ltre de nované podµa vz»ahu (3.2) a neurónovú sie».





(x0 )2 + (y 0 )2
w02 σ 2
1
0
exp −
exp iω0 x − exp −
G(θ, w0 , σ, x, y) =
2πσ 2
2σ 2
2

(3.2)

Druhý èlen v druhej zátvorke predstavuje kompenzáciu jednosmernej zlo¾ky (angl. direct
current compensation). Nastavenie jednotlivých ltrov je uvedené v Tab. 3.1 a zodpovedá
banke 40 ltrov.
Tabuµka 3.1: Nastavenie parametrov GF

Parameter
Hodnota

ω0

θ

π 2
, i = 1, . . . , 5
i+1

(k − 1)π
, k = 1, . . . , 8
8

√

σ
π
ω0

Obraz sa rozdelí na bloky 18*27 pixelov. Po konvolúcii banky ltrov s jedným blokom a
podvzorkovaní sa zostaví vektor 2160 absolútnych hodnôt, ktoré tvoria vstup do MLP siete.
MLP sie» má kon guráciu 2160-12-11 . Hodnota 1 na výstupe zodpovedá tvári a -1 zodpovedá
þne-tváriÿ. Sie» sa trénuje na základe masky, ktorá urèuje pozíciu tváre v obraze dovtedy,
kým nie je dosiahnutá po¾adovaná chyba. Vyu¾íva sa aj validaèná mno¾ina vzoriek.
Trénovacie vzorky by mali obsahova» rôzne výrazy, vek, farbu poko¾ky, rasu, pohlavie,
pozadie, svetelné podmienky, natoèenie a maskovanie. Trénovacia mno¾ina obsahuje rovnaký
poèet tvárových a þne-tvárovýchÿ vzoriek, ktoré sú ekvalizované adaptívnou metódou.
Detekcia pozostáva z prehµadávania oblastí, ktorých poèet je redukovaný pomocou merania podobnosti (angl. similarity) so ¹ablónou (angl. template matching). A¾ na základe
1

Zápis x − hi − o, zodpovedá sieti, ktorá obsahuje x vstupov, h neurónov v i-tej skrytej vrstve a o neurónov
vo výstupnej vrstve.
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analýzy týchto oblastí (angl. connectivity analysis) sa oblas» ïalej spracováva.
Metóda v [KIT08] je zalo¾ená na Gáborových príznakoch a ich hodnotení vzhµadom na viaceré testovacie hypotézy (angl. multiple hypothesis testing). Navrhovaná metóda je schopná
vysporiada» sa s natoèením a rôznou veµkos»ou tváre.

Obr. 3.6: Lokalizácia subjektu na základe polohy èàt. Originálny obraz (vµavo). Extrahované
príznaky (µavé a pravé oko). Hypotézy o polohe èàt. 15 najlep¹ích hypotéz (vpravo) [KIT08].
Matica Gáborových príznakov (angl. Gabor feature matrix) obsahuje odpovede ltra v
jednej pozícií (x0 , y0 ). Riadky predstavujú rovnakú frekvenciu. Ståpce naopak rovnaké natoèenie. Prvý riadok obsahuje najvy¹¹iu frekvenciu a prvý ståpec natoèenie 0◦ .


GFM

K(x0 , y0 , f0 , θ0 )
K(x0 , y0 , f0 , θ1 )
 K(x0 , y0 , f1 , θ0 )
K(x0 , y0 , f1 , θ1 )

=
.
..
..

.
K(x0 , y0 , fm−1 , θ0 ) K(x0 , y0 , fm−1 , θ1 )


K(x0 , y0 , f0 , θn−1 )
K(x0 , y0 , f1 , θn−1 ) 


..
...

.
· · · K(x0 , y0 , fm−1 , θn−1 )
···
···

(3.3)

Cyklické posuny riadkov a ståpcov predstavujú zmenu mierky a natoèenia vstupného
obrazu. Ïal¹ou èas»ou navrhovaného systému je vyu¾itie modelu skladajúceho sa z viacerých
Gaussových funkcií (GMM). Funkcia hustoty pravdepodobnosti (angl. Probability density
function) je de novaná ako vá¾ená suma Gaussových funkcií
p(x, θ) =

C
X
c=1


αc




1
T −1
exp −(x − µc ) Σc (x − µc ) ,
π D |Σc |

C
X

αc = 1

(3.4)

c=1

kde Σ je kovarianèná matica, αc je váha c-tého komponentu. Odhadnú» parametre αc , µc , Σc
je mo¾né pomocou EM (angl. expectation maximization) algoritmu, konkrétnej¹ie FigueiredoJain. Ako metrika je pou¾itá miera spoµahlivosti (angl. con dence). Na Obr. 3.7 je v pravo
znázornená 0,95 miera spoµahlivosti pre hµadanú µavú nosovú dierku.

Obr. 3.7: Príklad PDF hodnôt (vµavo). PDF hodnoty zodpovedajúce 0,5 kvantilu. PDF hodnoty zodpovedajúce 0,05 kvantilu (vpravo) [KIT08].
Èinnos» klasi kátora je rozdelená do dvoch fáz:
1. Trénovanie
V¹etky obrazy sa znormalizujú (mierka, úroveò jasu, vzdialenos» oèí). Príznaky sa extrahujú bankou ltrov. Získané príznaky jednotlivých subjektov sa pou¾ijú na odhady
PDF pou¾itím GMM (Figueiredo-Jain algoritmus).
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2. Lokalizácia
Vstupný obraz sa znormalizuje ako v procese trénovania. Celý sa spracuje bankou ltrov. Skú¹ajú sa v¹etky mierky a natoèenia. Vypoèíta sa hodnota istoty pre v¹etky
body obrazu. Príznaky sa zoradia a niekoµko najlep¹ích sa pova¾uje za výsledok.
Znázornenie v¹etkých hµadaných bodov tváre spolu s dosiahnutou presnos»ou sú znázornené na Obr. 3.8.

Obr. 3.8: Znázornenie 10 najdôle¾itej¹ích bodov tváre a príklad presnosti navrhovanej metódy
[KIT08]
Podµa získaných poznatkov je mo¾né vyvodi» nasledujúce závery:
• Parametre ltrov boli získané na základe výsledkov vzájomnej validácie
• Osvedèil
√ sa väè¹í poèet frekvencií m a men¹í ¹kálovací faktor k napr.: n = 4, m =
6, k = 3, fmax = 1/40.
• Pou¾itie magnitúdy alebo len reálnej zlo¾ky odpovede ltra znamená stratu presnosti

detekcie.

Práca [PER11] je venovaná detekcii frontálnych a pro lových tvárí. Vyu¾ili ¹tyri rôzne metódy
extrakcie príznakov:
ri príznakov (LBP)
• integrálny histogram 25 oblastí z LBP8,2

• integrálny histogram ¹edotónového obrazu (IHIST)
• PCA (80 hlavných komponentov) (PCA)
• optimalizované pomery tváre (OFR - angl. optimized face ratios)

Posledný typ príznakov predstavuje pomery priemerného jasu medzi dvojicami rôznych
oblastí tváre. Pozícia a veµkos» týchto oblastí spolu s parametrami SVM klasi kátora boli
urèené pomocou genetického algoritmu. Výsledkom je urèenie 42 oblastí (21 párov), ktoré
slú¾ia na výpoèet týchto pomerov (Obr.3.9).
Nasledujúca Tab. 3.2 obsahuje porovnanie úspe¹nosti pou¾itých metód. Zaujímavý je
najmä posledný riadok tabuµky, kde sú uvedené váhy jednotlivých príznakov v prípade frontálnych a pro lových tvárí. Najvy¹¹ie váhy patria PCA a LBP príznakom.

44

Obr. 3.9: Oblasti nájdené genetickým algoritmom sú znázornené obdå¾nikmi. N (èitateµ) : D
(menovateµ) zodpovedá jednému pomeru [PER11].
Tabuµka 3.2: Úspe¹nos» detekcie tváre [PER11]

Frontálna tvár
Tvár z pro lu
Extrakcia príznakov TPR
(%) TNR (%) TPR (%) TNR (%)
LBP
IHIST
OFR
PCA
angl. product rule
Vá¾ená suma

95,66
97,27
98,37
98,81
84,79
99,65
99,45
96,65
92,44
75,64
99,56
79,28
94,77
99,89
99,53
96,46
93,49
97,95
99,5
99,18
91,7
100
99,59
99,62
OFR=0,1; LBP=0,2
OFR=0,1; PCA=0,2
IHIST=0,4; PCA=0,7 IHIST=0,6; LBP=0,9

V práci [LI12], ktorá sa síce nezaoberá detekciou tvárí, je publikovaných niekoµko zaujímavých
zmien klasického kaskádového detektora.
• Typ pou¾itých obrazov pre výpoèet integrálneho obrazu:

{
{
{
{

¹edotónový obraz2
LBP príznaky
gradientný obraz, získaný pomocou Cannyho detektora hrán
jednotlivé zlo¾ky CIE Lab priestoru farieb (L, a, b zlo¾ka)

• Zmena zastavovacieho kritéria (FAR) pre zostavenie jednej vrstvy kaskády. De nované
2

Klasický kaskádový detektor publikovaný v [VIO01] vyu¾íva jedine tento zdroj obrazov.
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je nové kritérium, ktoré poèíta skóre pozitívnych a negatívnych vzoriek. Cieµom je èo
najviac obe triedy oddeli», ale zároveò udr¾a» èo najmen¹iu varianciu oboch tried.
• Vo väè¹ine prípadov pou¾ívateµ musí urèi» poèet vrstiev kaskády. Výpoèet chyby (na

základe FP+FN) pred pridaním a po pridaní novej vrstvy. Ak sa po pridaní chyba
zväè¹í, je pridanie ïal¹ej vrstvy zbytoèné.

• Pridanie SVM prediktora, pomocou ktorého sa urèí skóre preverovanej oblasti.

Výsledky navrhovanej metódy je mo¾né zhrnú» do nasledujúcich bodov:
• Automaticky vypoèítaný poèet vrstiev kaskády je rovný 4
• Zdrojom údajov sú najèastej¹ie LBP príznaky a ¹edotónový obraz
• Pou¾itie SVM prediktora zvý¹ilo úspe¹nos» detektora

Práca [BON13] sa okrem detekcie tváre zaoberá aj detekciou µudských postáv. Vyu¾íva LBP,
LGP (angl. Local gradient patterns) a BHOG (angl. Binary histograms of oriented gradients)
príznaky. Obsahuje porovnanie úspe¹nosti LBP, LGP a kombinácie príznakov. Príznaky sú
klasi kované pomocou kaskádového detektora. Výpoèet LPG je znázornený na Obr. 3.10. Vypoèítame absolútne rozdiely jasu ôsmich okolitých obrazových bodov a v nasledujúcom kroku
ich porovnávame voèi priemernej odchýlke od jasu v strede masky. LGP doká¾e zaznamena»
zmeny jasu aj na okraji objektu.

Obr. 3.10: Výpoèet LGP hodnoty
Na základe gradientu jasu je mo¾né vytvori» histogram rozdelením smeru podµa uhlu do
binov ako to je znázornené na Obr. 3.11.

Obr. 3.11: BHOG zodpovedá hodnote 01110010 = 114 [BON13]
Najlep¹ie výsledky pri detekcii tváre dosiahla práve kombinácia príznakov.

3.3 Rozpoznávanie tvárí
V práci [MAG11] sa autori zaoberali rozpoznávaním tvárí Gáborovými ltrami. Banku tvorilo
40 ltrov, èo zodpovedá 5 rôznym vlnovým då¾kam a 8 natoèeniam. Výstup po konvolúcii bol
podvzorkovaný. Dimenzia dát bola zní¾ená pomocou PCA a LDA metódy. Ako klasi kátor
bola pou¾itá trojvrstvová MLP sie». Nasledujúca Tab. 3.3 obsahuje porovnanie úspe¹nosti
v závislosti od poètu PCA príznakov a pou¾itia LDA. V poslednom riadku je vidie», ¾e
dvojnásobné zvý¹enie poètu príznakov zvý¹ilo úspe¹nos» len o 1,1% a 1,6%.
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Tabuµka 3.3: Úspe¹nos» rozpoznávania pomocou neurónovej siete [MAG11]

Poèet PCA príznakov GF+PCA GF+PCA+LDA
40
50
66
100
199

87,5
91,0
94,2
95,7
96,8

90,5
92,3
94,7
97,0
98,6

Práca [RAG13] je doplnením predo¹lej. Obsahuje porovnanie úspe¹nosti rozpoznávania (Obr.
3.12) na základe dvoch metrík, neurónovej siete a SVM klasi kátora.

Obr. 3.12: Úspe¹nos» klasi kácie GF+PCA+LDA príznakov pomocou rôznych klasi kátorov
[RAG13]
Práca [ALY10] sa venuje rozpoznávaniu tvárí. Nástrojom redukcie dát je zlo¾ená SOM sie»
(angl. Multiple self-organizing map) skladajúca sa z matice 16*16 SOM sietí. Vstupný obraz
z databázy FERET sa spracuje bankou Gáborových ltrov so 4 natoèeniami. Normalizácia
osvetlenia sa vykoná pomocou vz»ahu (3.5). Jednotlivé výstupy sa spracujú max ltrom.
O(x, y, λ, θ) =

I(x, y) ∗ G(x, y, λ, θ)
kI(x, y) ∗ G(x, y, λ, θ)k

(3.5)

Pou¾itá metrika (angl. local similarity matching), predstavuje pou¾itie Gaussovej funkcie
pre urèenie podobnosti medzi testovaným vektorom y a v¹etkými ulo¾enými príznakmi fk
extrahovanými pomocou MSOM siete

index = arg max 
k

M
X


wj exp −kyj − fjk k


2

(3.6)

/2σ 2  , k = 1, . . . , C

j=1

kde M je poèet príznakov extrahovaných pomocou MSOM, C je poèet tried, w je vektor
váh rôznych regiónov tváre (oèi, nos, ústa) a σ = 1 je smerodajná odchýlka.3
Kombinácia metódy MSOM a navrhovanej metriky dosahuje v priemere o 15% lep¹iu
úspe¹nos» ako kombinácia MSOM s KNN (angl. k-Nearest neighbors algorithm) a PCA s
KNN.
3

Podµa môjho názoru, je vo vzorci (3.6) chyba a exponent by mal by» exp −kyj − fjk k2 /2σ 2 .
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3.4 Detekcia a rozpoznávanie tvárí
V práci [JEM08] autori predstavili automatizovaný biometrický systém. Vyu¾íva metódy ako
predspracovanie, extrakciu rôznych príznakov a klasi káciu na základe MLP sietí. Vstupom
je v tomto prípade farebný obraz. Redukcia ¹umu je zabezpeèená dolnopriepustným lterom.
YCbCr slú¾i na nájdenie poko¾ky a urèenie polohy tváre. Cannyho detektor nájde hrany
okolo tváre a pomocou pomeru vý¹ky a ¹írky (vý¹ka tváre sa pribli¾ne rovná 1,3 násobku jej
¹írky) sa v¹etky obrazy znormalizujú na rozmer 50*50 pixelov. Poloha oèí zodpovedá vysokej
hodnote Cb a malej hodnote Cr zlo¾ky. Poloha úst závisí od Cr zlo¾ky. Nosu je priradená
poloha v strede medzi oèami a ústami. Aplikovaním Sobelovho gradientného operátora dostali
polohu 10 významných bodov tváre. Medzi týmito bodmi je mo¾né de nova» 7 vzdialeností,
ktoré budú predstavova» jeden zo spôsobov extrakcie príznakov.

Obr. 3.13: Oznaèenie polohy èàt tváre a významných vzdialeností [JEM08]
V meraniach vyu¾ili len reálnu zlo¾ku Gáborovho ltra. Testovali aj vplyv rôzneho poètu
natoèení a taktie¾ rôzneho poètu ltrov v banke.

Parameter
Hodnota

Tabuµka 3.4: Nastavenie parametrov GF
λ
√

(i−1)

4 2

θ
(k − 1)π
, k = 1, . . . , 8
8

, i = 1, . . . , 5

ϕ

σ

γ

π
0,
2

λ

1

Pre úèely klasi kácie vyu¾ili dve architektúry: 1 sie» (poèet príznakov-5-log2 (poètu klasi kovaných subjektov)) a P sietí (poèet príznakov-5-1)
Trénovacie vzorky obsahovali rôzne natoèenie, posun a zmenu osvetlenia. Dosiahnuté
výsledky podµa [JEM08] je mo¾né zhrnú» do nasledujúcich bodov:
• Príznaky extrahované pomocou Gáborových

vzdialeností.

ltrov sú lep¹ie ako navrhovaný vektor

• Zlúèením oboch typov príznakov je mo¾né dosiahnu» lep¹ie výsledky.
• 2. architektúra dosahuje lep¹ie výsledky.
• Pre dosiahnutie po¾adovanej úspe¹nosti (najmä v prípade 1. architektúry) je potrebná

banka aspoò 15 ltrov.

Poznámka 3.1. Podµa môjho názoru, 2. architektúra má výhodu v podobe mo¾nosti prida» nového pou¾ívateµa. Je potrebné vytvori» a natrénova» novú sie». Architektúra è. 1 túto
schopnos» nemá. Ide tu teda o kompromis medzi pamä»ou a výpoètovou nároènos»ou, ktorú
vy¾aduje viac sietí a jednou sie»ou, ktorú je potrebné meni» a ma» ulo¾ené príznaky v¹etkých
klasifokovaných subjektov.
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Práca [LOP10] sa podrobne zaoberá vyu¾itím LBP príznakov pre úèely detekcie a rozpoznávania tvárí. Navrhovaný systém sa skladá z troch èastí. Autor pou¾il rôzne metódy, ktoré sa
v jednotlivých moduloch lí¹ia.
Modul urèený na detekciu poko¾ky:
• Aplikovanie vyhladzovacieho ltra
• Transformácia RGB farieb do Luv priestoru farieb
• De novanie (minimálnej) veµkosti bloku, ktorý zodpovedá poko¾ke
• Vytvorenie modelu minimálnych a maximálnych hodnôt u a v zlo¾ky pre poko¾ku
• Pou¾itie morfologických operácií pre upravenie oblastí poko¾ky

Modul urèený na detekciu tváre:
• Trénovanie

Vstupné dáta (tváre a þne-tváreÿ) sa osobitne spracujú pomocou dvoch rôznych nau2 4 a LBP 5 . Spojením dvoch histogramov vznikne vektor 203 hodnôt.
stavení: LBP8,1
4,1
Tieto vektory slú¾ia na vytvorenie modelu, ktorý bude rozhodova», èi preverovaná oblas» obsahuje tvár alebo nie.

• Testovanie

u2 . Na základe zísPo segmentácii poko¾ky sa najprv vypoèítajú príznaky podµa LBP8,1
kaného modelu sa urèí, èi ide o tvár alebo nie. Ak nie, vzorka sa vylúèi a algoritmus
pokraèuje preverovaním ïal¹ej oblasti. V opaènom prípade sa vypoèítajú príznaky podµa
LBP4,1 a na základe druhého modelu sa opä» zis»uje, èi ide o tvár alebo nie. Výstupom
je buï poloha tváre alebo sa pokraèuje analýzou ïal¹ej oblasti.6

• Nastavenie parametrov

Veµkos» okna, krok (posunu), zmena mierky

• Metódy klasi kácie
Vá¾ená χ2 , nevá¾ená χ2 , PCA a normalizovaná metrika, SVM, kombinácia PCA a SVM

Modul urèený na rozpoznávanie tvárí:
• Predspracovanie

Orezanie obrazu, odstránenie dolných rohov obrazu (maskovanie), de novanie váhových
koe cientov jednotlivých oblastí tváre

• Trénovanie

u2 a príznaky
Vstupné tváre (de nované pomocou metadát) sa spracujú pomocou LBP8,2
sa rozdelia na 49 blokov. Histogram bude obsahova» 2891 hodnôt (7*7*59) a slú¾i pre
natrénovanie klasi kátora.

• Testovanie

Vstupné tváre nájdené pomocou navrhovaného detektora sa spracujú rovnakým spôsobom ako v procese trénovania. Výsledkom testovania je urèenie identity subjektu.

4
Histogram
5

obsahuje 59 binov.
LBP príznaky sa rozdelia na 9 blokov (3*3). Ka¾dý histogram pozostáva zo 16 binov. Výsledný histogram
má 144 binov.
6
Vyhodnocovanie oblastí pripomína kaskádový detektor.
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• Metódy klasi kácie
χ2 , kombinácia PCA a χ2

Na základe výsledkov je mo¾né podµa [LOP10] vyvodi» nasledujúce závery:
• Rýchlos» systému závisí od veµkosti analyzovanej oblasti.
• Dôle¾itá je kvalita obrazov, najmä v prípade, kedy má pozadie rovnakú farbu ako µudská

poko¾ka.

• Samotný SVM klasi kátor (v prípade detekcie tváre) s pou¾itím 203 hodnôt dosiahol

lep¹ie výsledky ako kombinácia PCA a SVM.

• Klasi kátor v prípade detekcie tváre sa sna¾í nájs» priemernú þne-tvárÿ. To je naozaj

veµký problém. Nájs» v¹ak priemernú tvár je oveµa jednoduch¹ie.

• Odolnos» systému voèi natoèeniu je mo¾né dosiahnu» pridaním natoèených vzoriek do

trénovacieho procesu.

• Pou¾itie χ2 metriky na porovnávanie LBP histogramov dosiahlo v procese rozpoznáva-

nia dostatoènú úspe¹nos».

• Úspe¹nos» metódy zvý¹ila ekvalizácia histogramu, maskovanie rohov obrazu, váhovanie

jednotlivých blokov obrazu.

• Redukcia dimenzie LBP príznakov pomocou PCA dosahuje dobré výsledky.
• Problém identi kácie nového subjektu je mo¾né vyrie¹i» pou¾itím prahovej hodnoty v

procese rozpoznávania.

V práci [CHI13] autori vytvorili automatizovaný dochádzkový systém. Prítomnos» subjektu je
detegovaná pomocou Viola-Jones detektora. Získaný obraz tváre sa predspracuje. Príznaky sú
extrahované pomocou PCA, LDA, LBP. Euklidovská vzdialenos», SVM, Baiyesov klasi kátor
(angl. naive Baiyes classi er) budú slú¾i» ako klasi kátor.
Na základe výsledkov najmen¹iu hodnotu FAR dosiahla kombinácia LBP a Euklidovskej
vzdialenosti. Pri pou¾ití spomenutých metód trvalo trénovanie najkrat¹ie. Vyu¾itie SVM
alebo Baiyesovho klasi kátora v¹ak dosahuje vy¹¹iu úspe¹nos» rozpoznávania.
Práca [ALA12] sa zaoberá detekciou tvárí, extrakciou príznakov a vyhµadávaním tvárí v
databáze. Rozdiel spoèíva v tom, ¾e pri klasi kácii sa systém sna¾í nájs» rovnaké obrazy, pri
vyhµadávaní sa sna¾í nájs» podobné obrazy. Aj keï ide o mierne odli¹nú oblas», poskytol tento
èlánok zaujímavé prístupy.
Na detekciu tváre bol pou¾itý kaskádový detektor. Boli pou¾ité tri rôzne priestory farieb:
RGB, HSV a HSI (angl. hue, saturation, intensity). Ako spôsob extrakcie príznakov vyu¾ili
histogram farebných obrazov (obdoba LBP) a PCA. Ukázalo sa, ¾e PCA príznaky získané v
HSV priestore dosiahli dobré výsledky. Tie¾ histogramy vypoèítané z obrazov v RGB dosiahli
dobrú úspe¹nos».

3.5 Rozpoznávanie emócií
Èlánok [FAZ09] je venovaný vyu¾itiu Gáborových ltrov pri rozpoznávaní výrazov tváre. Táto
oblas» má rôzne mo¾nosti vyu¾itia: interakcia medzi èlovekom a poèítaèom (angl. humancomputer interaction), psychologické ¹túdie, nástroj pre vytváranie animácií tváre a syntetizáciu umelých tvárí. ¥udská tvár obsahuje 44 svalov a tie zodpovedajú 44 akèným jednotkám
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(angl. action unit), ktoré sme schopní rozozna». De novaných bolo v¹ak len 6 emoèných výrazov tváre [EKM93]. Autori pou¾ili databázu Cohn-Kanade, ktorá zachytáva rôzne výrazy
tváre. Obrazy manuálne predspracovali a znormalizovali. Vyu¾ili banku 40 ltrov.

Parameter
Hodnota

Tabuµka 3.5: Nastavenie parametrov GF
ω0
π

√ (i−1) , i = 1, . . . , 5
2 2

θ
(k − 1)π
, k = 1, . . . , 8
8

σ
π
ω0

Výsledok po aplikovaní banky ltrov podvzorkovali a znormalizovali, èím získali vektor
príznakov o veµkosti 10240 hodnôt. Pomocou metódy PCA zredukovali ich poèet na 138
hodnôt. Tie slú¾ili ako vstup do LDA metódy, ktorej výstupom je 5 hodnôt. Ako klasi kátor
bola pou¾itá PNN (angl. Probabilistic neural network) sie», ktorá je variantou RBF siete.
Jej kon gurácia bola 5-144*6-6. Tab. 3.6 ukazuje, ¾e niektoré emócie sa podarilo správne
klasi kova», ale niektoré vykazujú znaènú chybovos».
Tabuµka 3.6: Úspe¹nos» rozpoznávania emócií [FAZ09]
Hnev Znechutenie Strach Rados» Smútok Prekvapenie
Hnev
71,8
12,5
0
6,2
9,3
0
Znechutenie 9,3
90,4
0
0
0
0
Strach
0
0
84,4
15,6
0
0
Rados»
0
0
3,1
96,9
0
0
Smútok
9,4
0
0
0
90,6
0
Prekvapenie
0
0
0
0
0
100

Výraz

Poznámka 3.2. Klasi kácia výrazu þprekvapenieÿ dosiahla 100% úspe¹nos». To je mo¾né
vysvetli» najmä tým, ¾e subjekty majú znaène otvorené ústa. Na rozdiel od ostatných výrazov,
kde sa mení vzhµad oboèia a smerovanie kútikov úst.
Autori zaoberajúci sa rozpoznávaním emócií v [LAJ08] vyu¾ili banku 40 logaritmických Gáborových ltrov. Pou¾ili 5 frekvencií, 8 natoèení, ¹írka pásma bw = 1 oktáve a ∆Ω = π/4.
Databázu obrazov tvorila Cohn-Kanade. Na redukciu dlhého vektora príznakov pou¾ili podvzorkovanie a metódu PCA. Jej výstupom bolo 29 hlavných komponentov.
Na klasi káciu slú¾ilo 6 MLP sietí (pre ka¾dú emóciu jedna sie»). Kon gurácia siete bola
29-15-1. Výsledná klasi kácia do triedy bola zalo¾ená na maximálnej hodnote odpovede niektorej zo sietí. Výsledky v¹ak ani zïaleka nedosiahli hodnoty uvedené v Tab. 3.6. Najlep¹ie
klasi kovaná bola opä» emócia þprekvapenieÿ. Zaujímavý je spôsob výberu (Obr. 3.14) optimálnych ltrov. Pre ka¾dú emóciu boli nájdené 4 ltre s najmen¹ím spektrálnym rozdielom.

Obr. 3.14: Spektrálny rozdiel vypoèítaný zo vstupného obrazu [LAJ08]
Na Obr. 3.15 je znázornený graf vyjadrujúci úspe¹nos» klasi kácie jednotlivých emócií.
Rozdiel spoèíva v mno¾stve pou¾itých ltrov. Aj napriek 10 násobne ni¾¹iemu poètu ltrov
sa výsledok klasi kácie vo väè¹ine prípadov zlep¹il.
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Obr. 3.15: Percentuálna úspe¹nos» klasi kácie emócií. Èierne ståpce predstavujú mno¾inu 4
ltrov. Biele ståpce predstavujú mno¾inu 40 ltrov [LAJ08].
Práca [LEE10] venovaná rozpoznávaniu výrazov tváre pou¾íva kombináciu Gáborových ltrov a RBF siete. RBF sie» v¹ak obsahuje niekoµko zmien. Gaussova funkcia je nahradená
sigmoidálnou funkciou ( exibilnej¹ie nastavenie rozhodovacej hranice), minimalizácia kvadratickej chyby je nahradená angl. Welsch M-estimator funkciou (vhodnej¹ia v prípade dát
obsahujúcich ¹um, pomal¹í rast funkcie), dynamické urèenie poètu neurónov v skrytej vrstve
(významnos» neurónu), vyu¾itie entropie ako spôsobu redukcie dát (bez straty veµkého mno¾stva dát, redukcia výpoètovej a pamä»ovej nároènosti).
Zdrojom obrazov bola databáza JAFFE. Výsledkom je zistenie, ¾e dáta redukované pomocou entropie (10%, 20% a 30% veµkosti obrazu spracovaného Gáborovým ltrom) dosahujú
najvy¹¹iu úspe¹nos». Banka 24 ltrov je efektívnej¹ia a úspe¹nej¹ia ako banka 40 ltrov.
Autori v práci [YIN09] vyu¾ili kombináciu metód LBP a SVDA. Základný princíp SVDA
(angl. Support vector discriminant analysis) sa podobá metóde SVM. V prípade SVM, je
cieµom nájs» separaèné nadroviny, ktoré maximalizujú rozpätie medzi triedami. V prípade
SVDA je v¹ak cieµom nájs» také projekèné osi, ktoré redukujú dimenziu vstupných dát a
maximalizujú rozpätie medzi triedami.
u2 a rozdelené do
Zdrojom údajov bola JAFFE databáza. Obrazy boli spracované LBP8,2
blokov tromi rôznymi spôsobmi. Autori porovnali viaceré známe metódy. Najlep¹ie výsledky
dosiahol LBP histogram pozostávajúci z 15 blokov a SVDA70.
Tabuµka 3.7: Úspe¹nos» rozpoznávania emócií [YIN09]

Algoritmus

LBP+SVDA70
LBP+SVDA6
LBP+LDA
LBP+PCA
2DPCA
2DLDA
LDA
PCA

Úspe¹nos» rozpoznania
69,6
69,3
64,3
63,7
63,1
60,5
58,2
56,3
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Èíslo v prípade SVDA zodpovedá dimenzii redukovaného priestoru.
Práca [VER13] sa zaoberá rozpoznávaním piatich emócií. Tvár je v obraze nájdená pomocou
Viola-Jones detektora. Príznaky sú extrahované pomocou LBP. Ako klasi kátor boli pou¾ité
SVM a pä» AdaBoost klasi kátorov. Ka¾dý obsahoval 100 slabých klasi kátorov. Navrhovaný
systém dosiahol v prípade AdaBoost úspe¹nos» 86,67%. Ako aj v predo¹lých publikáciách, aj
tu boli najlep¹ie klasi kované emócie þprekvapenieÿ a þrados»ÿ.
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4

Optimalizácia extrakcie charakteristic-

kých príznakov tváre
Prvá podkapitola je zameraná na mo¾nos» vyu¾itia Gáborových ltrov a neurónových sietí pri
lokalizácii tvárových èàt. Druhá podkapitola obsahuje optimalizáciu banky Gáborových ltrov
a dopåòa predo¹lú podkapitolu. Tretia podkapitola, podobne ako druhá, analyzuje spôsoby
optimalizácie v tomto prípade LBP parametrov pou¾itím optimalizaèných algoritmov. ©tvrtá
podkapitola identi kuje významné oblasti tvárí pomocou optimalizaèných algoritmov spolu s
mo¾nos»ou výraznej redukcie dimenzie dát. Posledná podkapitola poskytuje porovnanie nami
dosiahnutých výsledkov s aktuálne publikovanými prácami.

4.1 Vyu¾itie GF pri lokalizácii tvárových èàt
Táto kapitola sa venuje lokalizácii tvárových èàt na ¹edotónovom obraze. V práci [1] sme
vyu¾ili Gáborove ltre. Navrhovaná metóda pozostáva z týchto krokov:
• Extrakcia príznakov

Príznaky sú extrahované pomocou banky dvojrozmerných Gáborových ltrov. Vyu¾íva
sa len reálna zlo¾ka ltra (2.1). Nastavenie parametrov ltrov bolo zvolené tak, aby
tvarom, pomerom strán a orientáciou zodpovedali tvaru hµadaných èàt (oèi, ústa). Banka
obsahovala 4 ltre, pre ka¾dú èrtu iné.
Tabuµka 4.1: Parametre ltrov pou¾itých na lokalizáciu oèí a úst [1]

Parameter

Èrta

λ

Oèi

2

Ústa

4

θ

ϕ

γ

0
1,0
-180; 0
90
0,9
-90
0,7
-180; 0
90
0,9

bw
1,2
0,8
1,2
0,8

• Redukcia dimenzie

∼

Redukciu zabezpeèuje výpoèet ¹tyroch ¹tatistických velièín. Kde xp predstavuje percentil (p = 0, 5 zodpovedá mediánu), x je stredná hodnota, σ 2 je variancia a E je energia.
Tieto hodnoty tvoria vstupný vektor do MLP siete. Vektor obsahoval 16 hodnôt (4 ltre
a 4 ¹tatistiky).
∼

xp =

xbic + xdie
,
2

x=

i = pN +

N
1 X
xi
N
i=1
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1
2

(4.1)
(4.2)

σ2 =

N
1 X
(xi − x)2
N

(4.3)

i=1

E=

N
X

x2i

(4.4)

i=1

• Klasi kácia ¹tatistických hodnôt

Ako klasi kátor bola pou¾itá MLP sie» s dvomi skrytými vrstvami. Kon gurácia siete
16-10-5-1. Trénovacie obrazy sa rozdelili na bloky, ktorých veµkos» bola de novaná veµkos»ou hµadanej èrty. 40% zo v¹etkých vzoriek sa pou¾ilo na validáciu siete, aby nedo¹lo
k pretrénovaniu a bola dosiahnutá po¾adovaná úspe¹nos» klasi kácie.

• Lokalizácia èàt

Rekon¹trukcia pomocou veµkosti spracovávaného bloku a hµadanie oblastí s maximálnou
sumou odpovedí neurónovej siete.

Princíp èinnosti systému je znázornený na Obr. 4.1.

Obr. 4.1: Gra cké znázornenie èinnosti systému [1].
Zdrojom dát boli dve databázy: Face Research [FARE] a PAML [FADA]. Prvá databáza
obsahuje 100 subjektov (neutrálny výraz, frontálne tváre, kontrolované pozadie) viï Obr.4.2.
Veµkos» obrazov je 400*300 pixelov. Webová stránka obsahuje mo¾nos» vypoèíta» priemerné
tváre (angl. averager), ktoré slú¾ili ako trénovacie obrazy (Obr. 4.3). Druhá databáza obsahuje
180 subjektov (neutrálny výraz, frontálne tváre, kontrolované pozadie), ktoré boli pou¾ité
ako testovacie obrazy (Obr. 4.6). Veµkos» obrazov je 450*300 pixelov. Obrazy oboch databáz
majú podobné vlastnosti a kvalitu. V¹etky boli normalizované na veµkos» 300*215 pixelov a
ekvalizované pomocou adaptívnej metódy (CLAHE).
Ekvalizácia alebo vyrovnanie histogramu vedie k rovnomernému rozlo¾eniu pravdepodobností v¹etkých úrovní jasu na obraze. Cieµom ekvalizácie je zvý¹i» kontrast a potlaèi» vplyv
osvetlenia.

Obr. 4.2: Príklady pou¾itia ekvalizácie histogramu: originál (vµavo), globálna ekvalizácia histogramu a adaptívna ekvalizácia histogramu (vpravo)
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Pri nerovnomernom osvetlení obrazu je výhodnej¹ie pou¾i» adaptívnu metódu napr. CLAHE (angl. Contrast-limited adaptive histogram equalization). Obraz spracováva po blokoch,
dla¾diciach (angl. tiles). Aby sa predi¹lo ostrým hranám medzi jednotlivými blokmi, sú spojené pomocou bilineárnej interpolácie (Obr.4.2).

Obr. 4.3: Priemerné tváre (mu¾ská, µudská, ¾enská) z [FARE] po aplikovaní CLAHE
Metóda detekcie vyu¾íva posúvajúce sa okno (angl. sliding window), ktorého veµkos» závisí
od hµadanej èrty (Obr. 4.4). Posun okna bol empiricky zvolený na 5 pixelov v horizontálnom
aj vertikálnom smere.

Obr. 4.4: Priemerné oko (16*38 pixelov) a ústa (24*62 pixelov) [1]
Pou¾itý posun spôsobil, ¾e výstup MLP siete bol pä»násobne men¹í ako originálny obraz.
Pre lokalizáciu bolo potrebné tento výstup zväè¹i». To je mo¾né vyrie¹i» pomocou interpolácie
alebo nahradením jednej hodnoty celým spracovaným blokom a pridávané hodnoty postupne
sèitova». Interpolácia sa v¹ak neosvedèila. Príklad druhého spôsobu je znázornený na Obr.
4.5.

Obr. 4.5: Originálny obraz (vµavo), výstup MLP siete, rekon¹trukcia obrazu a lokalizácia èàt
v originálnom obraze (vpravo) [1]
V prípade oèí je mo¾né vypoèíta» uhol, ktorý zvierajú s horizontálnou osou. Prijatá bola
len taká poloha oèí, kde bol uhol v intervale h−15◦ , 15◦ i. Inak bola nájdená poloha zamietnutá,
èím bol obmedzený vplyv chybnej detekcie.

Obr. 4.6: Testovacie obrazy z [FADA] po aplikovaní CLAHE. Príklady úspe¹nej lokalizácie
oèí a úst [1].
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Maximálna úspe¹nos» detekcie navrhovaného systému je uvedená v Tab. 4.2.
Tabuµka 4.2: Úspe¹nos» lokalizácie [1]

Správne
Nesprávne Správne odmiet. ACC
Èrta lokaliz.
(%) lokaliz. (%) zlá poloha (%)
[%]
Oèi
Ústa

108 (60,00)
110 (61,11)

23 (12,78)
70 (38,89)

49 (27,22)
0 (0,00)

60,00
61,11

Na základe uskutoènených meraní bolo mo¾né vyvodi» nasledujúce závery:
• Pou¾itie ¹tatistických hodnôt výrazným spôsobom redukuje dimenziu dát
• Trénovanie MLP siete bolo zastavené na základe chyby vypoèítanej pomocou validaènej

mno¾iny vzoriek

• Ukázalo sa, ¾e dve skryté vrstvy majú schopnos» dosiahnu» lep¹ie výsledky ako jedna

skrytá vrstva a proces trénovania bol zároveò výrazne rýchlej¹í

• MLP sie» nie je citlivá na nastavenie parametrov Gáborových ltrov
• Popísaný spôsob rekon¹trukcie výstupu MLP siete mal lep¹ie výsledky ako samotná

interpolácia alebo interpolácia následne upravená pomocou prahu

Druhá práca [2] sa zaoberala porovnaním úspe¹nosti detekcie tvárových èàt pomocou klasických, logaritmických Gáborových ltrov a ich kombináciou. Klasické ltre boli vytvorené
podµa vz»ahu (3.2) a logaritmické podµa (2.7). Na rozdiel od predo¹lej práce boli namiesto
mediánu pou¾ité 25% a 75% percentily. Hodnoty ¹tatistických velièín boli vypoèítané z magnitúdy odpovedí komplexných ltrov.
Tabuµka 4.3: Parametre ltrov pou¾itých na lokalizáciu oèí a úst [2]

Typ ltra
Klasický
Logaritmický

Parameter

Èrta
Oèi
Ústa
Oèi
Ústa

2;
4;
2;
4;

λ
√
2 √2;
4 2;
√
2 √2;
4 2;

bw σf /f0
4 0; 90 0,5 2
8 0; 90 0,5 2
4 0; 90
≈ 2 0,55
8 0; 90
≈ 2 0,55
θ

γ

σθ

π/2
π/2

Preto¾e testovacia databáza obsahovala subjekty ázijského a afroamerického vzhµadu boli,
pridané zodpovedajúce trénovacie subjekty. Ïalej boli pridané aj subjekty star¹ieho veku,
nakoµko sú tie¾ poèetne zastúpené v testovacej mno¾ine. Pridané priemerné tváre sú zobrazené
na Obr. 4.7.
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Obr. 4.7: Pridané priemerné tváre z [FARE] po aplikovaní CLAHE
V tomto prípade bolo pou¾itých 6 ltrov a 5 ¹tatistík. Vstupný vektor do MLP siete
obsahoval vektor 30 hodnôt. Podrobnou analýzou výsledkov predo¹lej práce sme zistili, ¾e
vo veµkom poète prípadov boli v rekon¹truovanom obraze tri oblasti s maximálnou sumou
odpovedí neurónovej siete.
Tento systém bral do úvahy tri oblasti a poèítal tri uhly, ktoré navzájom zvierali. Ten
uhol, ktorý spåòal interval natoèenia bol pova¾ovaný za správne rie¹enie. Ak ani jeden uhol
nespåòal podmienku h−15◦ , 15◦ i, nájdené polohy boli zamietnuté.

Obr. 4.8: Nájdenie správnej polohy oèí z troch kandidátov
Maximálna úspe¹nos» navrhovaného systému je uvedená v Tab. 4.4.

Èrta
Oèi
Ústa

Banka
ltrov

GF
LGF
Oba typy
GF
LGF
Oba typy

Tabuµka 4.4: Úspe¹nos» lokalizácie [2]

Správne
Nesprávne Správne odmiet. ACC
lokaliz. (%) lokaliz. (%) zlá poloha (%)
[%]
74,81
51,85
78,52
57,41
68,15
71,30

9,26
23,33
9,81
42,59
31,85
28,70

15,93
24,82
11,67
0,00
0,00
0,00

74,81
51,85
78,52
57,41
68,15
71,30

Prínosom danej metódy je vy¹¹ia úspe¹nos» a men¹í poèet odmietnutých prípadov. To bolo
dosiahnuté väè¹ím poètom ltrov, kde kombinácia ltrov umo¾òuje vytvori» vektor príznakov
då¾ky 60 hodnôt. Pomer odmietnutých vzoriek je zní¾ený pomocou vyhodnocovania troch
uhlov.

4.2 Optimalizácia banky GF pre úèely lokalizácie tvárových
èàt
V práci [5] podobne ako v predo¹lých publikáciách [1, 2] sme vyu¾ili banku GF pre lokalizáciu tvárových èàt. Tu sme sa v¹ak venovali aj návrhu optimalizovanej banky Gáborových
58

ltrov. Pri hµadaní optimálnej banky ltrov sme vytvorili pomerne veµkú banku obsahujúcu
72 ltrov. Filtre mali 8 rôznych natoèení θ (θi = iπ/8 pre i = 0, . . . , 7) a 9 rôznych hodnôt
pre ¹írku pásma bw (bw = 0, 1 + i/6 pre i = 1, . . . , 9). Podobne ako v spomínaných publikáciách bola pou¾itá metóda plávajúceho okna. Pre ka¾dý blok sa vypoèítal rozptyl, energia,
medián, horný a dolný kvantil. Vektor 360 hodnôt slú¾il ako vstup do MLP siete. Na základe pozorovania váh neurónovej siete sme pri¹li k záveru, ¾e významné informácie sú práve
na váhach zodpovedajúcich rozptylu (4.3) a energii (4.4). Obe velièiny sú teda vhodné pre
úspe¹nú detekciu tvárových èàt. Hµadali sme banky pozostávajúce z 8 ltrov. Vzhµadom na
túto skutoènos» je mo¾né vstupný vektor redukova» len na 16 hodnôt. Zlep¹enie úspe¹nosti
detekcie (Tab.4.5) bolo o 3-9%, preto¾e do¹lo k zní¾eniu poètu zle lokalizovaných èàt. Daný
rozdiel bol zistený pri porovnaní s inou bankou publikovanou v [LI10].
Na základe tejto analýzy sme identi kovali 8 nasledujúcich ltrov pre detekciu oèí. Rovnakým postupom sme urèili ltre pre lokalizáciu úst a nosa.

Obr. 4.9: Optimalizovaná banka Gáborových ltrov pre lokalizáciu oka [5]
Tabuµka 4.5: Porovnanie úspe¹nosti detekcie tvárových èàt pre dve rôzne banky Gáborových
ltrov [5]

Tvárová èrta
Oko
Ústa
Nos

Navrhovaná
banka ltrov

Publikovaná
banka [LI10]

Správne lok. Nesprávne lok. Správne lok. Nesprávne lok.
86
14
83
17
89
11
80
20
95
5
86
14

Táto práca [6] je pokraèovaním predo¹lej [5]. Hlb¹ia analýza spoèívala v sledovaní odpovedí
jednotlivých ltrov s rôznym nastavením vzhµadom na hµadané tvárové èrty. Boli vytvorené
trénovacie mno¾iny pozostávajúce z 10 obrazov (oèi, ústa, nos) z PAML databázy [FADA].
Veµkosti jednotlivých oblastí boli nasledovné: oko - 29*78 pixelov, nos 90*35 pixelov a ústa
35*90 pixelov. Veµkos» a nastavenie ltrov závisí teda od veµkosti hµadanej èrty.
Pre detailnú analýzu boli pou¾ité rovnaké ukazovatele (energia ε a rozptyl σ ). Pomocou
analýzy trojrozmerných grafov boli vytvorené viaceré banky s 2, 4, 6, 8 a 16 ltrami.
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Zaviedli sme nový parameter Gi (bw, θ) (informatívny parameter potencionálneho rastu),
ktorý zodpovedá rozdielu medzi L2 (bw, θ) a minimálnou L2(bw,n) (bw, θ) (minimálna hodnota
L2 (bw, θ) vzhµadom na kon¹tantnú hodnotu bw). Predpokladáme, ¾e vy¹¹ia hodnota tohto
parametra Gi (bw, θ) poskytuje lep¹iu informáciu ohµadom ltrovanej oblasti vzhµadom na iné
ltre. Priebehy sú uvedené na Obr. 4.10. Na základe tohto parametra je mo¾né vidie», ¾e
niektoré ltre majú výrazne vy¹¹iu odpoveï na danú èrtu tváre.

Obr. 4.10: Hodnoty parametra Gi (bw, θ) pre v¹etkých 72 ltrov. Horizontálna èiara de nuje
8 navrhovaných ltrov (nastavenie ltrov obsahuje tmavú znaèku).
Podobným spôsobom boli vybrané ltre pre ústa a nos. Znovu sa potvrdila hypotéza,
kedy natoèenie GF zodpovedá orientácii hµadanej tvárovej èrty.

Obr. 4.11: Optimalizovaná banka 8 ltrov pre lokalizáciu oèí
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Pre porovnanie boli podµa hodnoty Gi (bw, θ) vytvorené viaceré banky s 2, 4, 6, 8 a 16 ltrami. Pomocou viacerých bánk je mo¾né stanovi» dostatoèný poèet optimalizovaných ltrov
vzhµadom na rast úspe¹nosti lokalizácie tvárových èàt.
Na vyhodnotenie úspe¹nosti bola podobne ako v predo¹lom prípade pou¾itá neurónová
sie». 100 vzoriek z PAML databázy tvorilo testovaciu mno¾inu. Príklad úspe¹nej lokalizácie
je na Obr. 4.12.

Obr. 4.12: Príklad správnej detekcie tvárových èàt
Tabuµka 4.6: Porovnanie úspe¹nosti lokalizácie navrhovaných bánk Gáborových ltrov obsahujúce 2, 4, 6, 8 a 16 ltrov

Tvárová èrta
Oèi
Ústa
Nos

Poèet ltrov v banke

16
8
6
4
2
Správne lok. Správne lok. Správne lok. Správne lok. Správne lok.
86
86
89
83
20
89
89
85
92
41
92
95
89
90
21

Na základe tejto publikácie sme dospeli k nasledujúcim záverom:
• ¹peci cké textúry (èrty tváre) zodpovedajú ¹peci ckému nastaveniu parametrov GF (v
tomto prípade bw a θ)
• obe velièiny (rozptyl a energia) sú vhodné na lokalizáciu tvárových èàt, preto¾e majú

dostatoènú výpovednú hodnotu

• zni¾ovanie poètu ltrov v banke nemá zásadný dopad na úspe¹nos» navrhovaného sys-

tému

• ni¾¹í poèet ltrov ako 6 u¾ nie je vhodný pre úspe¹nú lokalizáciu
• 16

ltrov má porovnateµné výsledky ako 8 ltrov, ale predstavuje vy¹¹iu výpoètovú
nároènos»

4.3 Optimalizácia LBP parametrov
Nasledujúci prehµadový èlánok [HUA11] obsahuje prehµad pou¾ívaných LBP metód v rôznych
oblastiach. Zahàòa prehµad viac ne¾ 100 príspevkov. Od pôvodného LBP operátora vzniklo
mnoho obmien, prièom ka¾dá sa zameriava na odli¹ný aspekt:
• zlep¹enie diskriminaènej úèinnosti

napr.: angl. Improved/Mean LBP, Hamming LBP, Extended LBP, Completed LBP

• roz¹írenie robustnosti

napr.: angl. LTP (Local Ternary Patterns), Soft LBP
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• voµba/výber okolia

napr.: angl. Elongated LBP, Multi-Block LBP, Three/Four Patch LBP

• roz¹írenie do 3D

napr.: angl. 3D LBP, Volume LBP (LBP-TOP)

• kombinácia s inými metódami

napr.: angl. LBP and Gabor Wavelet, LBP and SIFT, LBP Histogram Fourier

Autori poukazujú na problematiku nárastu dimenzie dát. To je mo¾né rie¹i» pomocou
nasledujúcich spôsobov:
1. redukcia vektoru príznakov pomocou nejakého pravidla (napr.: mapovanie U2)
2. výber príznakov, ktoré majú diskriminaènú schopnos» (napr.: AdaBoost)
3. redukcia dimenzie z viac rozmerného do menej rozmerného priestoru (napr.: LDA, PCA)
4. iné metódy (napr.: výber predikátov)
Ïal¹ou oblas»ou nevyhnutnou pre extrakciu príznakov je veµkos», tvar, prekrytie oblastí.
Mô¾e by» vyu¾itý rôzny poèet vzorkovacích bodov (P ) alebo priemer (R).
V prehµade sa nachádzajú tieto databázy tvárí, na ktorých boli vykonané experimenty
spolu s dosiahnutou úspe¹nos»ou rozpoznávania:
• FERET

{
{
{
{
{

fb mno¾ina (rôzne výrazy tvárí, 1195 vzoriek): 94,20 - 99,60%
fc mno¾ina (rôzne svetelné podmienky, 194 vzoriek): 71,10 - 99,00%
Dup I mno¾ina (èasový odstup snímania, 722 vzoriek): 55,00 - 92,00%
Dup II mno¾ina (èasový odstup snímania, 234 vzoriek): 47,40 - 88,90%
iné mno¾iny: 88,73 (fb+fc+Dup I+Dup II) - 93,16 (neuvedené)%

• AT&T (ORL): 98,50%
• Ext. YALE: 99,00 - 99,74%
• JAFFE: 65,00 - 94,76%

Nakoµko v¹ak boli pou¾ité rôzne LBP príznaky, spôsoby redukcie dimenzie dát a klasi kaèné algoritmy, nie je mo¾né dané výsledky jednoducho porovna». Výsledky sa tie¾ zakladajú na
rôznom poète trénovacích vzoriek, a preto slú¾ia na zistenie úspe¹nosti navrhovaných metód
v súèasnosti.
Nasledujúci èlánok [SUR12] obsahuje porovnanie 8 rôznych obmien LBP algoritmu. Ako
klasi kátor slú¾il KNN algoritmus, vyu¾ívajúci ako metriku tzv. G ¹tatistiku. Obrazy boli
rozdelené do neprekrývajúcich sa blokov veµkosti 30*30 pixelov. Boli overené aj iné veµkosti
blokov od 10*10 a¾ po 40*40 pixelov. Pou¾ité boli tri databázy:
• JAFFE - 213 vzoriek, podvzorkovanie obrazov na veµkos» 120*120 pixelov a zarovnanie

podµa stredu oèí

• YALE - 165 vzoriek, podvzorkovanie na 60*60 pixelov
• FRGC v2 (angl. Face Recognition Grand Challenge version 2) - 12 776 trénovacích

obrazov a 16 028 cieµových obrazov, podvzorkovanie na 30*30 pixelov
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Prvý experiment bol zameraný na klasi káciu neutrálnych výrazov z JAFFE databázy
s vyu¾itím 10 násobnej vzájomnej validácie, 190 trénovacích a 10 testovacích obrazov. LBP
príznaky dosiahli priemernú úspe¹nos» len 80%. Najviac 89% dosiahli LTxP príznaky (angl.
Local texture pattern).
V ïal¹om experimente boli obrazy po¹kodené rôznymi druhmi ¹umu. Najlep¹ie priemerné
výsledky dosiahli LDP (angl. Local derivative pattern) 79,3 - 87,0% a LTxP príznaky 81,5 86,9%.
Tie¾ boli preverené úspe¹nosti pre natoèené obrazy tvárí z YALE databázy v intervale
±25◦ . Najlep¹í priemerný výsledok 87,6% dosiahli LDP príznaky.
Ïalej bola preverená invariantnos» voèi rôznym svetelným podmienkam. Boli pou¾ité
databázy YALE a FRGC. Najlep¹ie priemerné výsledky dosiahli LDP 86,0% a LTxP príznaky
86,8%.
Posledný experiment sledoval úspe¹nos» klasi kácie emócií. Najlep¹í priemerný výsledok
dosiahli LTxP príznaky 64,1%.
Publikácia [SUR12] poskytuje porovnanie rôznych obmien LBP algoritmu. Vyu¾íva rôzne
databázy a zameriava sa na preverenie úspe¹nosti v rôznych oblastiach rozpoznávania tvárí
a emócií. Výsledky a nastavenie parametrov neboli optimalizované.
V práci [7] sme sa venovali optimálnemu nastaveniu rôznych parametrov týkajúcich sa LBP
príznakov v rámci klasi kácie µudských tvárí. Optimalizácia pomocou genetického algoritmu
zahàòala:
• typ príznakov (LBP, LGP, NRLBP1 )
• druh mapovania (¾iadne, U2, RI, RIU2)
• typ metriky (L1, L2, χ2 , EMD)
• redukciu dimenzie vektoru príznakov (optimálne delenie obrazu príznakov do blokov)
• maximalizáciu úspe¹nosti klasi kácie

Spomínané druhy príznakov sú be¾ne pou¾ívané pri detekcii, veri kácii, rozpoznávaní
tvárí a detekcii µudí na obraze. Rôzne modi kácie LBP sú schopné vysporiada» sa s rôznymi
problémami (napr.: zmeny osvetlenia, rôzne natoèenie atï.).
Na testovacie úèely a porovnanie výsledkov boli pou¾ité tri rôzne databázy:
• CMU PIE [PIED]

Databáza u¾ bola popísaná v kapitole 5. Bol pou¾itý rovnaký poèet subjektov, a aj
poèet vzoriek na subjekt.

Obr. 4.13: Príklady z CMU PIE (C05, C27, C29)
• Extended YALE Database B2 [YALD]

Databáza bola vytvorená na University of California, San Diego. Obsahuje 38 subjektov.
Subjekty sú nasnímané v rôznych svetelných podmienkach (zdroj svetla pod rôznymi
uhlami). Ka¾dý subjekt má 68 obrazov. Databázu tvorí 2584 obrazov. Veµkos» obrazov
je 192*168 pixelov.

1
LGP
2

a NRLBP budú podrobnej¹ie popísané v druhej polovici tejto kapitoly.
Ïalej v texte budeme túto databázu oznaèova» ako Ext. YALE.
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Obr. 4.14: Príklady z Ext. YALE (tri rôzne svetelné podmienky)
• AT&T (ATT/ORL) [ATTD]

Databáza vytvorená na Cambridge University Computer Laboratory. Obsahuje 40 subjektov. Subjekty sú nasnímané v rôznych pózach. Ka¾dý subjekt má 10 obrazov. Databázu tvorí 400 obrazov. Veµkos» obrazov je 112*92 pixelov.

Obr. 4.15: Príklady z ATT (tri rôzne pózy)
Trénovacie vzorky boli identi kované na základe výsledkov zhlukovacieho algoritmu K-means. Bolo vybraných 6 trénovacích vzoriek na subjekt. Vzorky boli vyberané z obrazov
u2 . Ka¾dý stred nájdený algoritmom K-means bol nahradený
spracovaných pomocou LBP8,2
obrazom príznakov s najmen¹ou hodnotou L2 . Na základe nájdeného obrazu príznakov bol
de novaný originálny obraz z databázy.
Druh pou¾itých príznakov a poèet binov je uvedený v nasledujúcej Tab. 4.7.
Tabuµka 4.7: Poèet binov jednotlivých typov príznakov pre P = 8, R = 2

Druh mapovania príznakov

Druh
®iaden Uniformné
Invariantné
Uniformné a invariantné
príznakov
(-)
U2
voèi natoèeniu
voèi natoèeniu
LBP
LGP
NRLBP
LTP∗
∗

256
256
128
512
256∗∗

RI
36
36
35
72
36∗∗

59
59
30
118
59∗∗

RIU2
10
10
9
20
10∗∗

Daný typ príznakov bude pou¾itý v druhej polovici tejto kapitoly.
Poèet binov v prípade, ¾e sú pozitívna a negatívna zlo¾ka spracovávané spolu.

∗∗

Na nasledujúcom Obr. 4.16 sú pre porovnanie zobrazené jednotlivé obrazy príznakov.
Aby bol rozsah NRLBP príznakov v rozsahu 0-255, boli hodnoty obrazu vynásobené 2. Ako
je mo¾né vidie» obrazy s LBP a NRLBP zreteµne obsahujú jednotlivé èasti µudskej tváre.
Obraz LGP príznakov obsahuje len okraje tváre a väè¹ina hodnôt je nulová.
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Obr. 4.16: Originálny obraz z CMU PIE, obrazy príznakov: LBP, LGP a NRLBP
Ako nástroj optimalizácie slú¾il genetický algoritmus. Nastavenie parametrov bolo nasledovné:
• då¾ka chromozómu cl = 5 (typ LBP, typ mapovania, rozmery bloku, typ metriky)
• poèet jedincov v generácii pg = 20 (men¹í poèet jedincov spôsobuje rýchlej¹í vývoj

populácie)

• poèet generácií gn = 40
• pravdepodobnos» rekombinácie pr = 0, 5
• pravdepodobnos» mutácie pm = 0, 8 (na úrovni chromozómu 0,04)
• kriteriálna funkcia
f (d, x, y, acc) = 0, 25

d
+ (1 − acc)
xy

(4.5)

kde d je då¾ka vektoru extrahovaných príznakov, x, y sú rozmery originálneho obrazu
z danej databázy, acc zodpovedá hodnote ACC a kon¹tanta 0,25 de nuje váhu pre
dôle¾itos» redukcie dimenzie dát
V prípade, ¾e d > xy/3 (veµkos» vektora príznakov je väè¹ia ako 1/3 obrazu) bude daný
chromozóm ignorovaný.
Najlep¹ie výsledky sú pre jednotlivé databázy uvedené v nasledujúcich tabuµkách.
Tabuµka 4.8: Optimalizácie vykonané na CMU PIE databáze

Veµkos»
Typ
Veµkos» Poèet
Poèet
ACC
obrazu príznakov blokov blokov príznakov Metrika (%)
16*16
24*24
32*32
48*48
64*64

LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2

2*12
1*20
1*28
1*44
1*60

6
20
28
44
60
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60
200
280
440
600

χ2
χ2
χ2

L1
χ2

50,323
76,131
82,708
85,326
82,902

Tabuµka 4.9: Optimalizácie vykonané na Ext. YALE databáze

Veµkos»
Typ
Veµkos» Poèet
Poèet
ACC
obrazu príznakov blokov blokov príznakov Metrika (%)
24*21
48*42
72*63
96*84

Veµkos»
obrazu
28*23
42*35
56*46
84*69
112*92

LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2

1*17
1*38
2*59
2*80

20
44
34
46

200
440
340
460

χ2
χ2
χ2
χ2

Tabuµka 4.10: Optimalizácie vykonané na ATT databáze

Typ
príznakov

NRLBP U2
LBP U2
LBP U2
NRLBP RIU2
NRLBP RIU2

Veµkos» Poèet
Poèet
blokov blokov príznakov Metrika
8*19
38*31
26*42
20*13
12*88

3
1
2
20
9

90
59
118
180
81

L2
L1

χ2
L1, χ2
χ2

80,127
94,056
93,013
91,062

ACC

(%)
99,375
99,375
100,000
100,000
100,000

Na základe predo¹lých tabuliek sme dospeli k nasledujúcim záverom:
• CMU PIE

Najlep¹í výsledok klasi kácie 85,326% (viï. Tab. 4.8) bol dosiahnutý na obrazoch veµkosti 48*48 pixelov. Odporúèané delenie obrazu príznakov na bloky je 1*44 pixelov.

• Ext. YALE

Úspe¹nos» rozpoznávania bola 94,056% (viï. Tab. 4.9). V tomto prípade sa výsledok
podobá databáze CMU PIE, preto¾e veµkos» obrazu bola 48*42 pixelov a odporúèaná
veµkos» bloku je 1*38 pixelov.

• ATT

Bezchybná klasi kácia subjektov bola dosiahnutá trikrát (viï. Tab. 4.10). Vzhµadom
na výpoètovú nároènos» je mo¾né pou¾i» obrazy najmen¹ej veµkosti (56*46 pixelov).

• Odporúèaný typ príznakov je LBP s mapovaním RIU2 a U2
• Odporúèanou metrikou je χ2
• Veµkos» vstupného obrazu by mala by» aspoò pribli¾ne 50*50 pixelov
• Metrika EMD nie je vhodná pre daný typ klasi kácie
• LGP príznaky nemajú dostatoènú diskriminaènú schopnos» pre daný problém

Nasledujúca publikácia [9] obsahuje roz¹írené porovnanie viacerých modi kácií LBP, kde
sme sa podobne ako v predo¹lej práci [7] zamerali na optimalizáciu podobných parametrov.
Rozdiel spoèíva v pridaní nasledujúcich doplnení:
• pridaný ïal¹í typ príznakov - LTP (angl. Local ternary patterns)
• vytvorenie tzv.

pyramídy obrazov rôznych ¹kál, z ktorých boli extrahované príznaky

• preskúmanie vplyvu rôznej veµkosti polomeru R
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V súèasnosti existuje veµké mno¾stvo rôznych modi kácií LBP metódy. Úpravy sa netýkajú len samotného výpoètu binárnych hodnôt, ale aj spôsobu tvorby výsledného histogramu.
To je spôsobené tým, ¾e tento operátor je výhodný najmä vïaka rýchlosti výpoètu, diskriminaènej schopnosti a vyu¾iteµnosti vo viacerých oblastiach od rozpoznávania textúr a¾ po
rozpoznávanie µudských emócií. Analyzovali sme úèinnos» vybraných modi kácií LBP príznakov v závislosti od veµkosti databázy (poètu subjektov a obrazov), vlastností obrazov (rôzne
natoèenia, osvetlenia) a veµkosti polomeru R atï.
Na detailnú analýzu viacerých modi kácií LBP sme pou¾ili ¹tyri rôzne databázy tvárí. Aby
bolo mo¾né dosiahnuté výsledky porovna», zjednotili sme veµkosti obrazov v¹etkých databáz.
Pôvodné obrazy sme orezali a podvzorkovali tak, aby sme dostali nasledovné rozmery obrazov
(vzhµadom na odporúèané rozmery uvedené v predo¹lom èlánku [7]):
• 64*56 pixelov (mierka = 1,00)
• 48*42 pixelov (mierka = 0,75)
• 32*28 pixelov (mierka = 0,50)

Maximálna mierka bola zvolená podµa najmen¹ích obrazov, ktoré v tomto prípade obsahuje pou¾itá CMU PIE databáza. Minimálna mierka bola zvolená tak, aby sme nedosahovali
veµmi nízku úspe¹nos» klasi kácie taktie¾ podµa [7]. Rozmery obrazov boli pozorne zvolené
tak, aby existovalo veµké mno¾stvo rozdelení obrazov do blokov bez nutnosti dopåòa» neúplné
bloky nulami.
Boli pou¾ité v¹etky nasledujúce databázy:
1. CMU PIE
2. Ext. YALE
3. ATT
4. FERET (podmno¾iny pomenované þBIG4ÿ a þBIG6ÿ)
Na testovacie úèely bola vytvorená databáza Big Faces, ktorá je podmno¾inou databázy
FERET. Databáza FERET bola vytvorená na univerzite George Mason a v spolupráci s US
Army Research Laboratory. Big Faces tvoria iba frontálne ¹edotónové obrazy z mno¾ín þfaÿ a
þfbÿ. Obrazy boli zarovnané vzhµadom na koordináty oèí, upravený histogram a nepodstatné
èasti obrazu boli zamaskovné. Vytvorili sme dve mno¾iny þBIG4ÿ a þBIG6ÿ. Rozdiel v názve
uvádza poèet vzoriek na subjekt. BIG4 obsahuje aspoò 4 snímky a teda obsahuje 246 subjektov a 1223 obrazov. BIG6 obsahuje aspoò 6 snímok a tvorí ju 73 subjektov a 531 obrazov.
Veµkos» obrazu je 154*134 pixelov.

Obr. 4.17: Pôvodný obraz z databázy FERET a obraz z databázy Big Face
Aj poèet trénovacích vzoriek bol zvolený tak, aby bolo mo¾né dané výsledky porovna».
V predo¹lej publikácii to bolo práve 6 vzoriek. Ich poèet sa teda zní¾il na 5 okrem prípadu
BIG4, kde to boli len 3 vzorky. Taktie¾ spôsob výberu trénovacích vzoriek bol pozmenený
u2 pre
podµa vykonaných experimentov. Predtým to bolo na základe obrazov príznakov LBP8,2
v¹etky databázy.
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1. Ext. YALE, ATT, FERET (Big Faces)
Najlep¹ie výsledky klasi kácie boli dosiahnuté v prípade, ¾e trénovacie vzorky boli vyberané z originálnych obrazov, na ktorých sme zvý¹ili kontrast (adaptívnou histogramovou
ekvalizáciou - CLAHE). Pomocou zhlukovacieho algoritmu K-means a najmen¹ej hodnoty miery L2 vzhµadom k upraveným obrazom boli identi kované trénovacie vzorky.
Daný prístup zdôvodòuje fakt, ¾e databázy obsahujú len frontálne vzorky alebo malý
poèet natoèení. Rôzne svetelné podmienky je schopná korigova» úprava histogramu.
2. CMU PIE
Predo¹lý prístup nebol vhodný pre túto databázu. Vysvetlením je zrejme fakt, ¾e subjekt obsahuje okrem frontálnej pózy aj dve ïal¹ie natoèenia (C05 a C29) vo väè¹om
poète vzoriek a tie¾ subjektov.
Lep¹ie výsledky klasi kácie sme dosiahli, keï sme ako trénovacie vzorky pou¾ili tie,
ktoré sme získali na základe výberu z obrazov príznakov. Pre ka¾dú modi káciu LBP
a spôsob mapovania príznakov z Tab. 4.7 bola vytvorená mno¾ina trénovacích vzoriek. Daných 16 druhov obrazov príznakov separátne tvorilo vstupy do zhlukovacieho
algoritmu. Na základe najmen¹ej hodnoty L2 boli vzhµadom na obrazy príznakov identi kované trénovacie vzorky v pôvodnej databáze. V procese klasi kácie a optimalizácie
boli pou¾ité príslu¹né trénovacie vzorky.
Takto zvolené trénovacie vzorky spôsobili nárast úspe¹nosti klasi kácie v intervale 5-10%. Obrazy príznakov sú lep¹ie schopné zachyti» rôzne typy natoèenia.
NRLBP (angl. Non-redundant local binary patterns) operátor bol navrhnutý na rie¹enie
prípadov, keï je svetlej¹í objekt v popredí na tmavom pozadí alebo naopak. Tento operátor je
teda schopný identi kova» rozdiel jasu objektu (popredie/pozadie). Ide o minimálnu binárnu
hodnotu LBP napr.: 0000 0111 a jeho doplnku 1111 1000. Vyjadruje to nasledujúca rovnica
(4.6) a iba men¹ia hodnota bude pou¾itá pri tvorbe histogramu [SAT13].
N RLBPP,R = min LBPP,R , 2P − 1 − LBPP,R



(4.6)

Takýmto spôsobom je mo¾né výrazne zredukova» poèet príznakov viï Tab. 4.7. Nevýhodou
tohto operátora je fakt, ¾e objekty rôzneho geometrického tvaru mô¾u by» reprezentované
rovnakým histogramom.
LGP operátor slú¾i na prekonanie problému, kedy v obraze dochádza k lokálnym zmenám
jasu v okolí hrán objektov. V porovnaní s LBP je centrálna hodnota jasu pc nahradená
strednou hodnotou g absolútnych rozdielov jasu gi medzi pixelmi pi s pixelom pc . Hodnota g
teda predstavuje lokálne adaptívny prah v¹etkých gradientných hodnôt gi [BON13].

gi = |pi − pc |

g=

P −1
1 X
gi
P
i=0

LGPP,R =

P
−1
X

(4.7)

i

s (gi − g) 2

i=0

V prípade, ¾e sa intenzita jasu mení aj v prípade popredia a aj pozadia súèasne (globálne),
neexistuje rozdiel medzi hodnotami LBP a LGP. V opaènom prípade (jas popredia alebo
pozadia sa mení lokálne), LGP generuje invarianté príznaky, zatiaµ èo LBP variantné. Tento
rozdiel je výsledkom zmeny gradientu a nie iba zmien jasu.
Tan et al. [TAN10] roz¹íril LBP z binárnej podoby na ternárny kód. Funkcia s(pi , pc ) bola
zmenená do nasledovnej podoby
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1
s(pi , pc , t) = 0


−1

pi ≥ pc + t
|pi − pc | < t
pi < pc − t

(4.8)

kde pi je hodnota jasu v okolí centrálneho pixelu pc a parameter t je ¹írka zóny (angl. width
zone). Parameter t spôsobuje, ¾e LTP operátor je menej citlivý na vplyv ¹umu v obrazoch
ne¾ pôvodný LBP operátor. Hodnota samotného parametra dos» ovplyvòuje výsledný obraz
príznakov. Ternárny obraz mô¾e by» rozdelený na pozitívnu a negatívnu èas». V pozitívnej
èasti sú záporné hodnoty þ-1ÿ nahradené þ0ÿ a ostatné ostávajú nezmenené. V zápornej èasti
sú záporné hodnoty þ-1ÿ nahradené þ1ÿ a kladné hodnoty þ1ÿ sú nahradené þ0ÿ. [JIA13]
Poèet príznakov pre LT PR,8 mô¾e by» maximálne 512. Veµký poèet spôsobuje, ¾e generuje veµký poèet binov výsledného histogramu. Naopak malý poèet spôsobí stratu detekènej
schopnosti LTP operátora. V práci bola hodnota parametra t = 5. Obe zlo¾ky (pozitívna a
negatívna) boli spracované spoloène.
Na Obr. 4.18 sú pre porovnanie zobrazené obrazy príznakov v¹etkých modi kácií LBP.

Obr. 4.18: Originálny obrázok z CMU PIE (prvý riadok). Obrazy príznakov: LBP, LGP,
NRLBP, negatívna a pozitívna zlo¾ka LTP.
V publikácii [CHA07] sa autori zaoberajú rôznymi úrovòami veµkostí obrazov (angl. multiscale sampling). Na základe ich výsledkov je zrejmé, ¾e daný prístup mô¾e zvý¹i» úspe¹nos»
klasi kácie.

Obr. 4.19: Vplyv rôznej veµkosti obrazov na výpoèet príznakov. Deskriptor je schopný zachyti»
lokálne príznaky v okolí významnej èrty tváre (v prípade väè¹ej mierky) a globálne príznaky
tváre (v prípade najmen¹ej mierky).
Ako je mo¾né vidie» na predo¹lom Obr.4.19 bola vytvorená pyramída normalizovaných obrazov v troch rôznych mierkach. Výhodou daného prístupu je mo¾nos» vyu¾i» príznaky mikro
a makro ¹truktúr tváre daných subjektov. Nevýhodou je v¹ak vy¹¹ia výpoètová nároènos».
Výsledky klasi kácie závisia od tvaru a veµkosti blokov, z ktorých sú poèítané histogramy.
V prípade, ¾e obraz má veµkos» 64*56 pixelov po aplikovaní LBP, kde P = 8 a R = 2
bude ma» obraz príznakov veµkos» 60*54 pixelov. Pre danú veµkos» teda existuje 72 rôznych
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mo¾ností ako rozdeli» obraz do neprekrývajúcich sa blokov bez nutnosti doåòania nulami. Na
nasledujúcom Obr. 4.20 je uvedený spôsob v prípade, ¾e veµkos» blokov je 15*26 pixelov.

Obr. 4.20: Obraz rozdelený do 8 blokov. Veµkos» bloku je 15*26 pixelov.
Nastavenie parametrov genetického algoritmu:
• då¾ka chromozómu cl = 5
• poèet jedincov v populácii pg = 30
• poèet generácií gn = 100
• pravdepodobnos» rekombinácie pr = 0, 5
• pravdepodobnos» mutácie pm = 0, 5 (na úrovni chromozómu 0,017)
• kriterálna funkcia
f (d, x, y, acc) = 0, 01

d
+ (1 − acc)
xy

(4.9)

kde d je då¾ka vektoru extrahovaných príznakov, x, y sú rozmery originálneho obrazu
z danej databázy, acc zodpovedá hodnote ACC a kon¹tanta 0,01 de nuje váhu pre
dôle¾itos» redukcie dimenzie dát
V prípade, ¾e d > xy/3 (veµkos» vektora príznakov je väè¹ia ako 1/3 obrazu) bude daný
chromozóm ignorovaný.
V nasledujúcich Tab. 4.11 a Tab. 4.12 sú uvedené najlep¹ie priemerné výsledky pre jednotlivé databázy. Priemerné výsledky sú vypoèítané na základe ¹es»násobnej vzájomnej validácie. Kompletné tabuµky sa nachádzajú v prílohách. Tab. 4.11 obsahuje optimálne nastavenie
parametrov vhodné pre klasi káciu subjektov pomocou ¹kálovaných (pyramídy) obrazov.
Kompletné výsledky sú v Tab. 8.6 - 8.10.
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Tabuµka 4.11: Optimálne nastavenie parametrov (¹kálované obrazy)

Pou¾itá
databáza
CMU PIE

Ext. YALE
ATT
BIG4
BIG6

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
Metri- ACC
obrazu
príznakov bloku príznakov
ka
[%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

3

LBP RIU2

3

LBP RIU2

3

LTP U2

2

LTP RIU2

3

LTP RIU2

26*22
1*36
2*25
26*22
1*36
2*50
26*22
42*36
29*50
28*6
4*38
10*4
2*22
7*6
2*50

1010

χ2

87,675

720

χ2

93,949

236

χ2

99,500

930

χ2

98,660

1130

L1

99,498

Tab. 4.12 obsahuje optimálne nastavenie parametrov vhodné pre klasi káciu subjektov
len pomocou jednej mierky obrazov. Kompletné výsledky sú v Tab. 8.1 - 8.5.
Tabuµka 4.12: Optimálne nastavenie parametrov

Pou¾itá Veµkos»
databáza obrazu R

CMU PIE
Ext.YALE
ATT
BIG4
BIG6

64*56
64*56
48*42
64*56
64*56
64*56

3
2
2
2
1

Typ
príznakov

LBP RIU2
LBP RIU2
LTP U2
LBP U2
NRLBP RIU2
LTP RIU2

Veµkos»
Poèet
Met- ACC
bloku príznakov rika
[%]
1*25
2*13
11*38
15*52
6*4
2*18

1160
1200
236
236
1170
930

χ2

L1
L1
L1
L1
L1

87,274
95,079
99,500
99,500
98,316
99,096

Na základe v¹etkých Tab. 4.11, Tab. 4.12, Tab. 8.1 - 8.5 a Tab. 8.6 - 8.10 sme dospeli k
nasledujúcim záverom:
• najlep¹ie výsledky dosiahli LBP príznaky, ktoré sú be¾ne pou¾ívané v literatúre a LTP

príznaky, ktoré majú schopnos» redukova» ¹um (záporom operátora je korelácia dát
medzi pozitívnou a negatívnou zlo¾kou)

• aj parameter R má urèitý vplyv na výslednú úroveò klasi kácie; optimálna je be¾ne
pou¾ívaná hodnota R = 2, ale aj R = 3 mô¾e by» vyu¾ité pri klasi kácii
• typ mapovania RIU2 príznakov poskytuje významnú redukciu dimenzie a invariantnos»

voèi natoèeniu; taktie¾ mapovanie U2 mô¾e by» vyu¾ité pri klasi kácii

• ako vhodné metriky sa osvedèili najmä χ2 a L1 , ktoré sú výpoètovo nenároèné a dosa-

hujú dobrú úroveò klasi kácie

• pou¾itie ¹kálovaných obrazov v danej podobe v minimálnej miere ovplyvnilo úspe¹nos»

klasi kácie (PIE a BIG6 = +0,40%, BIG4 = +0,34%, ATT = 0,00 a Ext. YALE =
-1,13% - èo negatívne ovplyvnila výrazná redukcia dimenzie)
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• databáze s malým poètom subjektov a obrazov akou je ATT postaèuje malý vektor

príznakov (236), zatiaµ èo väè¹ie databázy potrebujú aspoò 930 príznakov na dosiahnutie
po¾adovanej úspe¹nosti (zapríèiòuje to poèet subjektov, poèet obrazov, rôzne pózy - èo
má v koneènom dôsledku vplyv aj na tvar a veµkos» blokov

tenké riadky (PIE { 1*25, ATT { 11*38 pixelov), malé
obdå¾nikové oblasti (Ext. YALE - 2*13, BIG6 { 2*18 pixelov) a takmer ¹tvorcové oblasti
(BIG4 { 6*4 pixelov)

• tvar a veµkos» blokov sa mení -

tenké riadky (PIE - 1*36,
Ext. YALE { 1*36, 2*50, BIG4 { 4*38, BIG6 { 2*22, 2*50 pixelov), malé obdå¾nikové
oblasti (PIE { 2*25, BIG4 { 28*6 pixelov), takmer ¹tvorcové oblasti (BIG4 { 10*4, BIG6
{ 7*6 pixelov) a celé obrazy (PIE, Ext. YALE, ATT - 26*22 pixelov)

• tvar a veµkos» blokov sa mení aj pri ¹kálovaných obrazoch -

• v predo¹lej práci [7] (Tab. 4.8 - 4.10) sme dosiahli porovnateµnú úspe¹nos» klasi kácie,

aj napriek ni¾¹iemu poètu trénovacích vzoriek (5 voèi 6 vzorkám na subjekt)

• v èlánku [9] sú uvedené výsledky získané pomocou genetického algoritmu; taktie¾ sme

vyu¾ili simulované ¾íhanie av¹ak bez významnej zmeny vo výsledkoch

• najlep¹ie výsledky dosiahli nasledujúce typy príznakov: LBP RIU2, LTP RIU2 a LTP

U2

• riadky v Tab. 4.11 ukazujú, ¾e pyramída z obrazov rôznych mierok dosahuje dobrú úro-

veò rozpoznávania, má vplyv na poèet príznakov a nastavenie parametrov: mapovanie
RIU2, P = 8, R = 3, χ2 metrika

• riadky v Tab. 4.12 ukazujú, ¾e najlep¹ia veµkos» obrazu pri pou¾ití jednej mierky je

pribli¾ne 64*56 pixelov; men¹ie rozmery vstupného obrazu u¾ nie sú vhodné; nastavenie
parametrov: mapovanie RIU2, P = 8, R = 2, L1 metrika

• metriky EMD, L2 sa vyskytli v procese optimalizácie v minimálnej miere
• LGP príznaky opakovane nemajú dostatoènú diskriminaènú schopnos»

4.4 Dôle¾itos» jednotlivých oblastí tváre
V nasledujúcej práci [8] sme sa zamerali na identi káciu významných tvárových èàt. Ná¹
výskum mal odpoveda» na otázku, ktoré oblasti tváre sú dôle¾itej¹ie pre úèely rozpoznávania
subjektov a µudských emócií. Zamerali sme sa na analýzu jednotlivých oblastí na základe
LBP príznakov.
Èlovek rozpoznáva rodinných príslu¹níkov, známych a celebrity na základe významných
alebo výrazných tvárových èàt ako sú oèi, tvar úst, oboèie, prítomnos» brady, fúzov atï. V
prípade, ¾e má by» identita osoby utajená, pou¾ívajú sa rôzne prostriedky ako prekrytie alebo
rozmazanie oblastí oèí, pou¾itie tmavých okuliarov, ¹ál apod. (televízne správy, medicínske
obrazy, zábery z bezpeènostných kamier, policajné zábery). V prípade existencie významných
oblastí je mo¾né ignorova» oblasti nízkej priority, a tým pádom zní¾i» výpoètovú a pamä»ovú
nároènos».
Autori metódy LBP publikovali mo¾nos» deli» obraz na bloky a prideµova» daným blokom
rôzne váhy. Ahonen et al. [AHO04] okrem toho odporuèili typ LBP operátora (mapovanie,
parametre P a R), veµkos» a tvar blokov. Uviedli v¹ak, ¾e oblasti (bloky) nemusia by» hranaté,
nemusia pokrýva» celý obraz a dokonca sa mô¾u aj èiastoène prekrýva». Na nasledujúcom Obr.
4.21 je znázornená maska s váhami, ktorú urèili na základe percentilu. Maska je symetrická a
ako uviedli autori, nebola ïalej optimalizovaná a pravdepodobne nemusí by» ani optimálna.
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Obr. 4.21: Obraz tváre rozdelený do 49 blokov. Maska váh - èierne bloky majú váhu 0, tmavo
sivé 1, svetlo sivé 2 a biele váhu 4 [AHO04]
Autori Nikisins a Greitans [NIK12] testovali vplyv váh na dvoch úrovniach a to: jednotlivých
príznakov (váha bola pridelená ka¾dému príznaku zvlá¹») a blokov (rovnaká váha bola pridelená viacerým príznakom rozdeleným do blokov). Lep¹ie výsledky dosiahlo prideµovanie váh
jednotlivým blokom. Ich navrhovaná maska je zobrazená na nasledujúcom Obr. 4.22.

Obr. 4.22: Obraz z databázy FERET rozdelený na bloky a maska váh - èierny blok má nízku
váhu a biely blok má vysokú váhu [NIK12]
Biglari et al. navrhli v [BIG13], ¾e oèi, nos, ústa a oboèie hrajú v procese rozpoznávania
kµúèovú úlohu. Na základe experimentálnych výsledkov navrhli nasledujúcu masku váh. Podµa
ich výsledkov bola efektívnej¹ia, av¹ak podµa slov autorov taktie¾ urèite nie je optimálna.

Obr. 4.23: Maska váh navrhnutá v [BIG13]. Tmavé oblasti majú vy¹¹ie váhové koe cienty.
Wang et al. [WAN12] navrhli masku váh na základe Fisherovho separaèného kritéria. Nimi
navrhnutá maska je na nasledujúcom Obr. 4.24.
Happy et al. vo svojom príspevku [HAP12] taktie¾ preverovali vplyv delenia obrazov do blokov. Na základe toho vyhodnocovali vplyv na výkon a presnos» rozpoznávania nimi navrhovaného biometrického systému. Uviedli, ¾e existuje urèitý poèet blokov a ïal¹ím zvy¹ovaním
ich poètu sa u¾ úspe¹nos» rozpoznávania nezvy¹uje.
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Obr. 4.24: Obraz rozdelený do 16 blokov. Svetlej¹ia farba indikuje vy¹¹iu váhu [WAN12]
Podobné publikácie existujú aj pre oblas» rozpoznávania emócií. V publikácii Shan et al.
[SHA05] rozdelili obraz na 42 oblastí. Hodnoty váh pre jednotlivé oblasti stanovili na základe
empirických pozorovaní.

Obr. 4.25: Obraz rozdelený na 42 blokov. Èierne bloky majú váhu 0, tmavo sivé váhu 1, svetlo
sivé váhu 2 a biele bloky váhu 4 [SHA05]
V publikácii [TAI09] autori Taini et al. pou¾ili na úèely rozpoznávania emócií algoritmus
zalo¾ený na LBP príznakoch. Ich systém pracoval na princípe porovnávania dvojíc emócií.
Na nasledujúcom Obr. 4.26 sú uvedené dve opozitné emócií - strach (angl. fear) a ¹»astie
(angl. happiness).

(a)
(b)
(c)
Obr. 4.26: Maska (b) slú¾iaca na porovnanie emócie strach (a) a ¹»astie (c). Váhy nadobúdajú
¹es» rôznych hodnôt, kde tmavá farba zodpovedá 1 a biela hodnote 6 [TAI09]
Ïal¹ími príkladmi sú dva nasledujúce prístupy uvedené v [LI05] a [ZHA05]. Tie sú v¹ak
zalo¾ené na AdaBoost algoritme. Na nasledujúcom Obr. 4.27 a Obr. 4.28 sú zobrazené najvýznamnej¹ie oblasti tváre. Ako je mo¾né vidie», ide o asymetrické výbery.

Obr. 4.27: Prvých pä» najdôle¾itej¹ích tvárových èàt a príznakov identi kovaných AdaBoost
algoritmom [LI05]
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Obr. 4.28: Prvé tri najdôle¾itej¹ie oblasti tváre identi kované AdaBoost algoritmom [ZHA05]
Autori vo väè¹ine predo¹lých publikácií pou¾ili databázu FERET. My sme pou¾ili databázu Big Faces, ktorá bola popísaná u¾ v predo¹lej kapitole. Vzhµadom na rôzny poèet
subjektov a poèet vzoriek sme tie¾ pou¾ili dve mno¾iny þBIG4ÿ a þBIG6ÿ.
Ïalej sme vyu¾ili malú databázu emócií - Japanese Female Facial Expression (JAFFE)
[JAFD]. Obrazy boli zhroma¾dené na Kyushu Univerzite. Databáza obsahuje 10 ¾enských
subjektov a 7 emócií tváre (6 základných emócií a neutrálny výraz). Databáza obsahuje 213
vzoriek veµkosti 256*256 pixelov.

Obr. 4.29: Príklad rôznych emócií z JAFFE databázy [LYO98]
Na základe optimalizácie parametrov podµa rovnakej metodiky ako v [9] sme identi kovali
úspe¹nos» klasi kácie emócií pou¾itej JAFFE databázy. Ako je mo¾né vidie» na grafe (Obr.
4.30), s rastúcim poètom trénovacích vzoriek stúpa aj miera úspe¹nej klasi kácie. Na základe
výsledkov sme sa rozhodli pou¾i» 12 trénovacích vzoriek na emóciu.

Obr. 4.30: Identi kácie minimálneho poètu trénovacích vzoriek pre úspe¹nú klasi káciu emócií
Nami navrhovaná metóda detekcie významných oblastí tváre vyu¾ívala nasledujúce:
• rozmery obrazov 64*56 pixelov (podobne ako v na¹ich predo¹lých publikáciách)
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• výber trénovacích vzoriek pomocou K-means zhlukovacieho algoritmu
• BIG4 - 3 trénovacie vzorky na subjekt
• BIG6 - 5 trénovacích vzoriek na subjekt
• JAFFE - 12 trénovacích vzoriek na emóciu (1,2 vzorky na subjekt)
• typ príznakov (BIG4 - NRLBP RIU2, BIG6 - LBP U2, JAFFE - NRLBP U2), R = 2,
P = 8 (viï Tab. 4.12)
• rozmery blokov (viï Tab. 4.12)
• klasi kácia subjektov pomocou vá¾enej χ2 metriky
χ2 (x, y, ω) =

X

ωj

i,j

(xi,j − yi,j )2
(xi,j + yi,j )

(4.10)

kde x, y sú riadkové vektory, i zodpovedá i-temu binu v histograme a ω j je vektor
váhových koe cientov oblasti j
• identi kácia významných oblastí tváre pomocou simulovaného ¾íhania (váhy: 1 - dôle-

¾itá oblas», 0 - ignorovaná oblas»)

• de nícia kriteriálnej funkcie - maximalizácia úspe¹nosti klasi kácie subjektov na základe

de novanej metriky (4.10)

• vykonaná 6-násobná vzájomná validácia

V rámci hµadania dôle¾itých oblastí tváre sme xne de novali maximálny poèet pou¾itých blokov. Hodnoty boli pre jednotlivé databázy zvolené tak, aby mal vektor príznakov
maximálne polovièný poèet príznakov v porovnaní bez pou¾itia masky váh (Tab. 4.13).
Tabuµka 4.13: Výsledky dosiahnuté pomocou simulovaného ¾íhania [8]
Databáza
BIG4
BIG6
JAFFE

Typ príznakov
Veµkos» blokov (pixely)
Poèet príznakov bez váh
Poèet príznakov s váhou 1
ACC bez váh (%)
ACC s váhou 1 (%)

N RLBP8,2 RIU 2

6*4
1170
450
97,801
97,457

LBP8,2 U 2

5*52
708
345
99,096
98,996

N RLBP8,2 U 2

3*52
600
300
97,933
97,674

Ako je mo¾né vidie» na Obr. 4.31 a Obr. 4.32 metóda je vhodná pre klasi káciu subjektov
a aj rozpoznávanie emócií Obr. 4.33.

Obr. 4.31: Príklad z BIG4 databázy a optimalizovaná maska váh (tmavý obdå¾nik znamená
0, biely 1).
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Obr. 4.32: Príklad z BIG6 databázy a optimalizovaná maska váh (tmavý obdå¾nik znamená
0, biely 1).

Obr. 4.33: Príklad z JAFFE databázy a optimalizovaná maska váh (tmavý obdå¾nik znamená
0, biely 1).
Výsledkami práce sme dospeli k nasledujúcim záverom:
• navrhovaná metóda umo¾òuje významnú redukciu dimenzie dát so zachovaním úspe¹-

nosti klasi kácie

• na základe Obr. 4.31 sú pre rozpoznávanie subjektov dôle¾itými miestami tváre: oko a

jeho okolie, koreò nosa a oblas» nosových dierok, èelo, èas» líca a brady, prièom sú dané
oblasti situované na pravej strane tvárí

• na základe Obr. 4.32 zodpovedá dôle¾itým oblastiam tváre: horná (èelo a oboèie) a

dolná èas» (brada, ústa a okolie) obrazu

• na základe Obr. 4.33 sú pre rozpoznávanie emócií dôle¾ité oblasti tváre: horná (èelo) a

najmä stredná èas» hlavy ako oèi, líca a horná pera

• vymenované oblasti èastokrát obsahujú textúry v podobe vlasov, chlpov, fúzov, brady

a v prípade oèí objekty ako napr. okuliare, prièom tieto informácie mô¾u by» pou¾ité v
procese klasi kácie

• v prípade mno¾iny BIG4 boli pou¾ité bloky takmer ¹tvorcového tvaru, èo umo¾nilo

asymetrický výber dôle¾itých oblastí (zodpovedá to výberu v publikáciách [TAI09],
[LI05], [ZHA05])

• v prípade BIG6 a JAFFE boli pou¾ité obdå¾nikovité bloky (po riadkoch), èo malo

za dôsledok symetrický výber oblastí (zodpovedá to výberu v publikáciách [NIK12],
[SHA05])

• výber oblastí do urèitej miery závisí od obsahu databázy, poètu vzoriek, type pou¾itých

príznakov a veµkosti blokov

• výhodou navrhovaného prístupu je zní¾enie pamä»ovej a výpoètovej nároènosti, mo¾-

nosti nahradi» LBP príznaky iným druhom príznakov, SA iným optimalizaèným algoritmom, mo¾nos» optimalizova» väè¹í poèet parametrov atï.

• obmedzenie spoèíva v opakovaných výpoètoch a najmä v prípade vyu¾itia nároènej¹ích

algoritmov ako SVM, ANN, hlbokých (angl. deep) sietí (konvoluèných sietí)
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4.5 Porovnanie dosiahnutých výsledkov
Na základe údajov uvedených v predo¹lých kapitolách 4.3, 4.4 a 5 sme vytvorili nasledujúcu
Tab. 4.14, v ktorej sú uvedené publikované a nami dosiahnuté výsledky. Pre prehµadnos» sme
experimenty usporiadali do ståpcov a oznaèili nasledovne:
• Exp. è. 1 - Zodpovedá problému automatického výberu trénovacích vzoriek a èlánku

[4], ktorý sa nachádza na str. 84 a maximálna hodnota je uvedená v Tab. 5.2.

• Exp. è. 2 - Zodpovedá problému optimalizácie LBP parametrov a èlánku [7], ktorý sa

nachádza na str. 63 a hodnoty sú uvedené v Tab. 4.8, 4.9 a 4.10.

• Exp. è. 3 - Zodpovedá tie¾ problému optimalizácie LBP parametrov a èlánku [9], ktorý

sa nachádza na str. 66. Hodnoty pre jednu ¹kálu obrazov sú uvedené v Tab. 4.12,
hodnoty pre tri ¹kály sa nachádzajú v Tab. 4.11.

• Exp. è. 4 - Zodpovedá problému identi kácie významných oblastí tváre a èlánku [8],

ktorý sa nachádza na str. 75 a hodnoty pochádzajú z Tab. 4.13.

Tabuµka 4.14: Porovnanie publikovaných a nami dosiahnutých výsledkov

Publik.
Databáza a referen. ACC
[%]
FERET(fb) [SHA06]
[NGU12]
FERET(fc) [SHA06]
[NGU12]
FERET(-) [NIK14]
FERET [LIA07]
ATT [LIA07]
[WAN13]
Ext. YALE [TAN10]
[FAN14]
CMU PIE [REN13]
[FAN14]

99,60
99,60
99,00
99,50
99,00
93,16
98,50
≈98,7
99,28
≈96,0
99,85
≈91,4

JAFFE [ZAV11]

96,20

[GIR14]

98,57

è. 1

94,473

Dosiahnutá ACC [%]
è. 2
è. 3

1 ¹kála 3 ¹kály

è. 4

98,316

98,660

97,457

99,096

99,498

98,996

100,000

99,500

99,500

94,056

95,079

93,949

85,326

87,274

87,675
97,674
97,933

Rozdiel
[%]

-0,940
-0,940
-0,340
-0,840
-0,340
+6,338
+1,500
+1,300
-4,201
≈ -0,9
-5,377
≈+3,1
+1,474
+1,733
-0,896
-0,637

Na základe porovnania úspe¹ností a uvedených rozdielov je potrebné uvies» aj slovné
zhodnotenie a detaily pre jednotlivé databázy vzhµadom na zvýraznené bunky uvedené v
tabuµke. Uvedené detaily sa týkajú poètu trénovacích a testovacích obrazov/subjektov, pou¾itých metód a najmä poètu klasi kovaných príznakov.

FERET (fb)

Prvé dva prípady sa podobajú výsledkom databázy BIG4. V [SHA06] bolo pou¾itých
1002 obrazov na subjekt z mno¾ín fa, fb, fc a trénovaných bolo 429 subjektov (2,3 obrazu
na subjekt). V na¹om prípade to bolo 246 subjektov a pou¾ité boli 3 vzorky na subjekt.
Testovaných bolo pribli¾ne 1195 obrazov z mno¾iny fb voèi na¹im 485. Publikovaná metóda
umo¾òuje výraznú redukciu dimenzie rozmerných dát produkovanú LGBP (angl. Local Gabor
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binary pattern) príznakmi upraveným LDA algoritmom, kde v¹ak vektor príznakov tvorilo
11000 hodnôt. To je takmer 12 krát viac príznakov v porovnaní s na¹ou metódou, kde mal
vektor príznakov då¾ky 930.
V [NGU12] bolo pou¾itých 1196 obrazov pre 1196 subjektov (mno¾ina fa). Testované boli
v¹etky obrazy z mno¾iny fb. Na extrakciu príznakov boli pou¾ité MMBP (angl. Multi-modal
binary patterns) a následne redukované upravenou PCA na 1180 hodnôt.

FERET (fc)

Oba prípady sa podobajú výsledkom dosiahnutým na databáze BIG4. Kon gurácie a
metodiky pre oba príspevky ostali zachované ako je uvedené pre FERET (fb). Rozdiel spoèíval
v testovacích obrazoch, ktorých je v mno¾ine fc 194.

FERET (-)

V príspevku [NIK14] pou¾ili 800 obrazov pre 200 subjektov zo 4 mno¾ín. Úspe¹nos» klasi kácie subjektov testovali na 400 obrazoch. Zdrojom príznakov boli LGBP príznaky redukované PCA. Ako klasi kátor slú¾ila neurónová sie» ELM (angl. Extreme learning machine).

Nami dosiahnuté výsledky dosahujú maximálny rozdiel v intervale -0,94 a -0,34%. Av¹ak
vzhµadom na uvedené detaily dosahujú úspe¹nosti klasi kácie porovnateµné so so stikovanej¹ími súèasnými metódami.

FERET

Nasledujúci prípad sa podobá pou¾itiu databázy BIG6. Obrazy z databázy FERET sa
v [LIA07] podobajú na¹im obrazom Big Face a testovaných bolo 70 subjektov. Autori v
procese trénovania pou¾ili 3 obrazov na subjekt. My sme pre databázu BIG6 pou¾ili 5 obrazov
na subjekt. Poèet trénovacích obrazov je podobný (210 a 166). Rozdiel spoèíval v druhu
pou¾itých príznakov ELBP (angl. Elongated local binary patterns) a novej metrike.

Výsledok dosahuje maximálny rozdiel +6,3%, èo je do urèitej miery spôsobené vy¹¹ím
poètom trénovacích vzoriek v na¹om prípade. Ale aj v prípade pou¾itia mno¾iny BIG4 dosiahnutú úspe¹nos» mo¾no pova¾ova» za zlep¹enie klasi kácie.

ATT

Daný výsledok z [LIA07] je tie¾ mo¾né dobre porovna». Pou¾itý bol podobný poèet trénovacích vzoriek (5 voèi 6). Zásadný rozdiel spoèíva v druhu pou¾itých príznakov ELBP a
novej metrike.
Výsledky v [WAN13] sú podobné ako v predo¹lej publikácii, av¹ak s tým rozdielom, ¾e
boli pou¾ité LBP príznaky, ktoré boli klasi kované na základe ïal¹ej metriky.

V oboch prípadoch bolo dosiahnuté zlep¹enie minimálne o +1,3%. Úplne porovnateµné
výsledky sú vo ståpci Exp. è. 3, èo potom zodpovedá zlep¹eniu o minimálne +0,8%.

Ext. YALE

Rozdiel -4,2% v porovnaní s [TAN10] je spôsobený pou¾itím viackrokového predspracovania. My sme pracovali s originálnymi obrazmi. Tie¾ bol pou¾itý men¹í poèet vzoriek z
databázy (2414 oproti 2584). Trénovacie vzorky tvorili obrazy s priamo osvetlenými tvárami.
Vektor LTP príznakov obsahoval pravdepodobne okolo 25000 príznakov (v porovnaní s 1200).
Klasi kátorom príznakov bol KNN algoritmus.
Výsledky z [FAN14] vyzerajú porovnateµne s na¹imi, preto¾e bol pou¾itý podobný poèet
obrazov (2432) pribli¾ne zhodnej veµkosti (64*64 pixelov). Rozdiel spoèíval v odli¹nom type
príznakov GLTrP (angl. Gabor local tetra pattern), vyu¾ití kvantizácie ako spôsobu redukcie
dimenzie dát a poète príznakov, ktorých bolo pribli¾ne 100000.

Zásadný rozdiel v oboch prípadoch spoèíva v rádovo vy¹¹om poète príznakov. Ak pova¾ujeme daný fakt za negatívny jav, potom sme dosiahli porovnateµné výsledky so súèasným
stavom.
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CMU PIE

Najväè¹í záporný rozdiel takmer -5,4% je spôsobený najmä faktom, ¾e autori v [REN13]
pou¾ili iba frontálne tváre ovplyvnené osvetlením. Ich databáza obsahovala len 1407 vzoriek
(21 obrazov na subjekt) v porovnaní s na¹ou databázou, ktorá mala 6596 vzoriek. Daný
výsledok v¹ak zahàòa predspracovanie a aj vplyv ¹umu, ktorý bol pridaný do trénovacích
obrazov. Pou¾itý bol upravený druh LTP príznakov (angl. Relaxed LTP). Poèet príznakov
bol pravdepodobne 65000 vzhµadom na na¹ich 354.
Výsledky z [FAN14] vyzerajú porovnateµne s na¹imi, preto¾e bol pou¾itý rovnaký poèet trénovacích obrazov (408) pribli¾ne zhodnej veµkosti (64*64 pixelov). Rozdiel spoèíva v
dvojnásobnom poète testovacích vzoriek 11152, type príznakov LVP (angl. Local vector pattern), vyu¾ití kvantizácie ako spôsobu redukcie dimenzie dát a poète príznakov, ktorých bolo
pribli¾ne 8000.

Aj tu sa podobne ako v prípade pou¾itia Ext. YALE databázy mô¾me odvola» na niekoµkonásobne dlh¹í vektor príznakov. Za prínos pova¾ujeme robustnos» nami navrhovanej metódy,
ktorú je mo¾né aplikova» nielen na malé, ale aj na veµké databázy.

JAFFE
Poznámka 4.1. Pri príspevkoch týkajúcich sa JAFFE databázy je potrebné uvies» nasledovný
rozdiel. Databáza obsahuje 6 emócií a 1 neutrálny výraz. Pomenovanie obrazov zodpovedá
emócii, ktorú mali snímané subjekty vyjadri». Na základe toho oznaèenia sme klasi kovali
emócie. Autori èlánkov v¹ak pou¾ili respondentov na to, aby 7 výrazov zadelili do 6 emócií
podobne ako je uvedené v web stránke [JAFD]. Preto napr. neutrálny výraz mô¾e by» klasi kovaný ako emócia ¹»astie.
V [ZAV11] boli parametre optimalizované obdobou genetického algoritmu. Rozdiel spoèíval v druhu príznakov, ktoré tvorila kombinácia GF a LBP, poète príznakov (viac ne¾ 2500
voèi 600/300) a klasi kátore, ktorým bol SVM.
Posledná publikácia [GIR14] pou¾íva kombináciu metód LBP a PCA. Nakoµko v¹ak nie
je uvedený poèet príznakov, nie je mo¾né ïal¹ie porovnanie.

Aj napriek spomenutému rozdielu v spôsobe rozdelenia klasi kovaných emócií aj tu mo¾no
argumentova» vy¹¹ím poètom klasi kovaných príznakov. Ako je mo¾né vidie», nami navrhovaná metóda má vyu¾itie aj v oblasti rozpoznávania emócií.
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5

Automatický výber vzoriek a spôsoby re-

dukcie dimenzie dát
Táto kapitola je venovaná návrhu systému na inteligentný prístup a ovládanie smart TV
v rámci 7. rámcového projektu HBB-NEXT. Jedna z èastí smart TV obsahuje systém na
detekciu, lokalizáciu, sledovanie tvárí a rozpoznávanie u¾ívateµov smart TV v reálnom èase.
Vstupným senzorom je kamera Kinect, ktorá doká¾e zaznamena» 25 a¾ 30 snímok za sekundu.
Za 10 sekúnd je schopná zhroma¾di» viac ne¾ 250 snímok. V rámci tohto scenára je potrebné
vyrie¹i» niekoµko problémov:
1. Koµko snímok (vzoriek) bude pou¾itých v procese trénovania systému?
2. Je potrebné predspracovanie obrazov (napr. ekvalizácia histogramu) pri výbere vzoriek?
3. Akým spôsobom vybra» zvolený poèet vzoriek z nazhroma¾denej mno¾iny?
Odpovede na tieto otázky obsahuje práca [3]. Zdrojom obrazov sa stala CMU PIE (Pose,
Illumination and Expression) databáza [PIED]. Bola vytvorená na Carnegie Mellon University. Vzhµadom na rozlièné natoèenia a svetelné podmienky, ktoré databáza poskytuje sme
sa rozhodli pou¾i» práve tie, ktoré najviac zodpovedajú predpokladanému správaniu pou¾ívateµa smart televízora. Konkrétne tieto tri pózy: C05 (24 obr./subj.), C27 (49 obr./subj.) a
C29 (24 obr./subj.). Príklady sú uvedené na nasledujúcom Obr. 5.1. Databáza obsahuje 68
subjektov. Celkový poèet obrazov, ktorý sme pou¾ili bol 6596. Veµkos» predspracovaných a
orezaných vzoriek je 64*64 pixelov.

Obr. 5.1: CMU PIE: Póza C05, C27 a C29 [3]
Na urèenie minimálneho poètu trénovacích vzoriek sme vyu¾ili nasledujúci postup. Vstupné
obrazy boli ekvalizované aplikovaním CLAHE metódy. K-means algoritmus slú¾il na výber
potrebného poètu vzoriek. Metóda SVM slú¾ila ako klasi kátor. Na Obr. 5.2 je znázornené o
koµko percent sa zvý¹i úspe¹nos» klasi kácie po pridaní ïal¹ej vzorky. Pre viac ako 7 vzoriek
je u¾ prírastok minimálny. Rozhodli sme sa pre 6 vzoriek na subjekt. Táto hodnota je vhodná
aj pri väè¹om poète subjektov. Tie¾ je dostatoèná pre zastúpenie rôznych póz, ktoré mô¾u
by» zosnímané v procese registrácie subjektu. Posledným dôvodom pri výbere poètu vzoriek
bola topológia dvojrozmernej SOM siete. Párny poèet neurónov je vhodnej¹í ako nepárny v
prípade, ak chceme dosiahnu», aby topológia siete mala pravouhlý (pribli¾ne ¹tvorcový) tvar.
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Obr. 5.2: Zmena úspe¹nosti klasi kácie podµa poètu trénovacích vzoriek na subjekt
Odpoveï na druhú otázku sme zistili pomocou rôzneho predspracovania a následného
výberu trénovacích vzoriek.
• Predspracovanie

¾iadne (originálne obrazy), globálna ekvalizácia histogramu, adaptívna ekvalizácia histogramu (CLAHE)

• Výber 6 vzoriek pomocou rôznych algoritmov

{ K-means bol nastavený pomocou vstupného parametra k = 6. Pou¾itá bola metrika L1 a 10 opakovaní pre výpoèet zhlukov.
{ Topológia dvojrozmernej SOM siete bola 2*3, èo zodpovedá 6 neurónom.
{ DBSCAN v¹ak nie je mo¾né takto nastavi». Hodnoty parametrov M inP ts = 3 a
opt = 0, 65 vypoèítaného podµa (2.53) pribli¾ne v priemere zodpovedalo 6 vzorkám na subjekt.

• Výpoèet stredov zhlukov

Tento krok je potrebný len v prípade DBSCAN-u, preto¾e jeho výstupom sú identi kované zhluky. Stred zhluku bol vypoèítaný ako priemer v¹etkých základných (angl. core)
bodov.

• Rekon¹trukcia (výsledný výber)

Ka¾dý stred zhluku sa porovnával s pou¾itou podmno¾inou CMU PIE databázy. Na
základe najmen¹ej hodnoty Euklidovskej vzdialenosti (L2 ) boli identi kované výsledné
trénovacie vzorky.
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Tabuµka 5.1: Výsledky výberu trénovacích vzoriek tromi algoritmami (priemerný poèet obrazov) [3]

Druh
pou¾itej
ekvaliz.

K-means

Zhlukovací algoritmus
SOM

DBSCAN

C05 C27 C29 C05 C27 C29 C05 C27 C29 Priemer
Bez ekval. 0,588 4,941 0,471 2,603 3,074 0,323 1,397 3,427 1,029 5,853
Globálna 1,382 3,529 1,089 2,265 2,632 1,103 1,412 3,000 1,735 6,147
Adaptívna 1,500 3,206 1,294 2,147 2,000 1,853 1,250 3,015 1,617 5,882
Na základe analýzy výstupov meraní je mo¾né urobi» nasledujúce závery:
• 6 trénovacích vzoriek na subjekt je dostatoène veµa na pokrytie rôznych póz pri snímaní
• ekvalizácia histogramu zabezpeèila, ¾e zhlukovacie algoritmy sa nezamerali na výber

vzoriek podµa rôznej úrovne osvetlenia

• SOM a K-means sú vhodné metódy na výber vzoriek, kde je ich poèet vopred známy
• Nastavenie hodnoty parametra  pre DBSCAN algoritmus mô¾e by» niekedy dos» kom-

plikované

• DBSCAN je menej citlivý na zmenu osvetlenia pri výbere vzoriek
• Vybraný priemerný poèet vzoriek frontálnej pózy (C27 - obsahuje dvojnásobne vy¹¹í

poèet vzoriek v porovnaní s ostatnými pózami) je vy¹¹í ako priemerný poèet zvy¹ných
póz, èo demon¹truje Obr. 5.3.

Obr. 5.3: Obrazy vybrané K-means algoritmom po aplikovaní: adaptívnej (prvý riadok),
globálnej ekvalizácii histogramu (druhý riadok) a bez ekvalizácie (tretí riadok) [3]
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Obr. 5.4: Obrazy vybrané SOM algoritmom po aplikovaní: adaptívnej (prvý riadok), globálnej
ekvalizácii histogramu (druhý riadok) a bez ekvalizácie (tretí riadok) [3]

Obr. 5.5: Obrazy vybrané DBSCAN algoritmom po aplikovaní: adaptívnej (1.), globálnej
ekvalizácii histogramu (2.) a bez ekvalizácie (3.) [3]
Práca [4] je pokraèovaním a doplnením predo¹lej [3], preto¾e sa zaoberá výberom a následným
spracovaním vzoriek. Hµadá odpovede na otázky, na ktoré je potrebné myslie» pri samotnom
návrhu systému. Sú to tieto problémy:
1. Aký je vhodný druh predspracovania obrazov?
2. Ktorú metódu extrakcie príznakov a redukciu dimenzie pou¾i»?
3. Koµko príznakov je vhodné zvoli»?
4. Výber pomocou, ktorého algoritmu dosiahne pri klasi kácii najlep¹ie výsledky?
5. Èo je potrebné urobi» v prípade pridania nového, resp. odstránenia pou¾ívateµa?
Nami pou¾ívané ¹edotónové obrazy z CMU PIE databázy majú rozmery 64*64 pixelov,
èo zodpovedá 4096 bajtom (4kB). V prípade 6 obrazov na subjekt je to 24kB. To predstavuje
znaèný objem dát, a preto redukcia dimenzie mô¾e znamena» zásadné zní¾enie výpoètovej a
pamä»ovej nároènosti. Vyhodnocovanie pozostávalo z týchto krokov:
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• Predspracovanie

¾iadne (originálne obrazy), globálna ekvalizácia histogramu, adaptívna ekvalizácia histogramu (CLAHE)

• Metódy extrakcie príznakov a redukcie dimenzie

u2 .
Porovnanie ¹tatistických metód ako PCA a LDA. Metóda na spracovanie textúr LBP8,2
u2
Kombinácia predo¹lých LBP8,2 a PCA.

• Výber vzoriek pomocou zhlukovacích algoritmov

Vyu¾itie algoritmov SOM, K-means a DBSCAN. V prípade DBSCAN-u bolo potrebné
na základe vstupných hodnôt hµada» vhodnú hodnotu parametra .
Pridanie náhodného (6 vzoriek je náhodne vybratých zo v¹etkých 97 vzoriek pre daný
subjekt) a èiastoène kontrolovaného (vzhµadom na tri rôzne pózy sa náhodne vyberú
po dve vzorky) výberu.

• Vyhodnotenie výsledkov

Pou¾itie nelineárneho SVM klasi kátora.

Preto¾e histogram vytvorený z LBP príznakov sa skladá z histogramov jednotlivých blokov, hµadali sme koµkými rôznymi spôsobmi je mo¾né obraz príznakov rozdeli». Na základe
rôzneho spôsobu delenia sme zvolili 354 príznakov (Obr. 5.6), ktoré budú tvori» vstup do
klasi kátora. Výsledný histogram vznikol zo 6 riadkov po 59 binov. Rovnaký poèet hlavných komponentov bol pou¾itý z PCA metódy. Výstupom LDA metódy bolo 67 príznakov.
V prípade kombinácie (LBP a PCA) sme pri LBP vyu¾ili 1180 hodnôt. Histogram bol v
tomto prípade tvorený z 20 riadkov po 59 binov. Následnou aplikáciou PCA sme tie¾ dostali
spomínaných 354 príznakov.
Ako je vidie» na Obr. 5.6 úspe¹nos» klasi kácie závisí od poètu príznakov, ale aj od veµkosti
a tvaru blokov, na ktoré bol obraz príznakov rozdelený.

Obr. 5.6: Úspe¹nos» klasi kácie pomocou χ2 metriky na základe LBP histogramov. ©tvorce
predstavujú rozdelenie obrazu príznakov do blokov po riadkoch a krú¾ky predstavujú iné
rozdelenie.
Podobne ako v práci [3], aj tu sa potvrdil fakt, ¾e zhlukovacie algoritmy vyberajú èastej¹ie frontálne obrazy ako tie s rôznym natoèením. Demon¹trujú to grafy na Obr. 5.7. Pre
porovnanie úspe¹nosti klasi kácie jednotlivých spôsobov výberu trénovacích vzoriek sme pri85

dali náhodný výber, ktorý by mal zodpoveda» najhor¹iemu scenáru a èiastoène kontrolovaný
výber, ktorý by mal hypoteticky simulova» najlep¹í scenár.

Obr. 5.7: Poèet vybraných vzoriek pomocou rôznych algoritmov po aplikovaní CLAHE. Sivé
ståpce zodpovedajú priemeru, biele ståpce zodpovedajú 25% a 75% percentilu a èierne kolieska
zodpovedajú minimu a maximu [4].
Pre úèely klasi kácie bolo pou¾itých 408 trénovacích vzoriek (6*68 subjektov) a 6180
testovacích vzoriek (zvy¹né nepou¾ité vzorky). Urèenie výslednej úspe¹nosti (Tab. 5.2) vy¾adovalo nájs» vhodné nastavenie SVM parametrov pre ka¾dý typ vstupných dát. Zvýraznené
hodnoty predstavujú maximálnu úspe¹nos» klasi kácie vzhµadom na spôsob výberu trénovacích vzoriek.
Tabuµka 5.2: Úspe¹nos» klasi kácie vzhµadom na rôzne spôsoby predspracovania, extrakcie
príznakov a výberu trénovacích vzoriek [4]

Extrakcia Ekvaliz.
Redukcia histog.
®iadna
PCA
LDA
LBP

LBP+PCA

CLAHE
Hist.
®iadne
CLAHE
Hist.
®iadne
CLAHE
Hist.
®iadne
CLAHE
Hist.
®iadne
CLAHE
Hist.
®iadne

SOM

92,7117
90,5139
78,4745
92,8410
90,2069
77,8927
77,3917
72,3497
68,9722
88,5603
89,4796
89,7867
93,6985
93,6490
94,4732

Výber
K-means DBSCAN Náhod. Kontrol.
93,7621
90,9179
79,9127
91,6936
91,0149
80,1551
77,0200
76,2120
68,5036
88,3323
89,8352
89,8998
93,3258
93,5036
93,1965

87,9948
91,7193
81,8049
86,4330
91,3732
79,1216
73,6749
71,0543
65,9877
83,0454
83,3818
84,4786
88,4227
87,7564
87,6737

81,4480
81,3025
69,6671
81,3995
81,2379
69,3277
61,4738
61,8778
54,9935
75,1616
77,8442
77,6341
84,6962
85,2295
85,3103

86,6516
86,0698
73,4971
86,5869
86,0052
73,2870
68,6328
69,1661
60,0194
80,9955
81,1732
81,1732
90,6593
89,2372
89,3665

Na základe dosiahnutých výsledkov v Tab. 5.2 je mo¾né vyvodi» nasledujúce závery:
• Predspracovanie zlep¹uje èinnos» algoritmov PCA a LDA.
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• Metóda LBP je invariantná na zmenu osvetlenia obrazov. Predspracovanie pomocou

CLAHE metódy na blokoch 8*8 vrátane pou¾itia bilineárnej interpolácie medzi blokmi
má dokonca negatívny vplyv na klasi káciu.

• Hypotéza úspe¹nej klasi kácie pri rovnakom poète vzoriek (viï. náhodný kontrolovaný

výber) pre ka¾dú pózu sa nepotvrdila. Z toho vyplýva, ¾e zmena osvetlenia, prekrytie
tváre (okuliare), prípadne zmena výrazu tváre mô¾u ma» z hµadiska extrakcie príznakov
väè¹iu váhu pri výbere vzoriek ako samotné natoèenie tváre.

• DBSCAN nie je vhodným algoritmom pre výber vzoriek (obtia¾ne nastavenie parametra
).
• V prípade pridania, resp. odstránenia pou¾ívateµa musia ma» metódy PCA a LDA ulo-

¾ené trénovacie vzorky ostatných pou¾ívateµov a projekcie musia by» znovu prepoèítané.

• Metóda PCA s 354 príznakmi dosiahla pribli¾ne rovnakú úspe¹nos» ako pou¾itie origi-

nálnych obrazov o veµkosti 4096 pixelov.

• Metóda LBP dosiahla o nieèo ni¾¹iu úspe¹nos» ako PCA, ale je znaène výpoètovo jedno-

duch¹ia. V prípade pridania, resp. odstránenia pou¾ívateµa nie je potrebné historizova»
pôvodné snímky v¹etkých subjektov.

• Kombinácia metód LBP a PCA s pou¾itím SOM siete alebo K-means algoritmu dosiahla

najlep¹ie výsledky.

• Kombinácia metód LBP a PCA umo¾òuje relatívne jednoduché pridanie, resp. odstráne-

nia pou¾ívateµa. Pri prepoèítaní PCA projekcie (napr. pridanie pou¾ívateµa) je potrebné
uchova» 1180 LBP príznakov pre ka¾dý subjekt. Ide tu v¹ak o znaènú úsporu pamäte
voèi veµkosti originálnych obrazov.

Motiváciou pre automatizovaný výber vzoriek je fakt, ¾e v publikáciach mo¾no nájs» len veµmi
málo zmienok o výbere trénovacích vzoriek. Väè¹inou je výber náhodný [SUR12], [LIA07],
pou¾ije sa empirický poèet [SHA06],[TAN10], polovica vzoriek z databázy [LIA07] alebo sa
vykoná vzájomná validácia so zmenou trénovacích a testovacích vzoriek [ZAV11], [SUR12].
Ako je v¹ak vidie» v Tab. 5.2 náhodný výber vzoriek urèite nie je optimálnym rie¹ením.
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6

Mo¾nosti vyu¾itia v ïal¹ích oblastiach

Získané vedomosti z literatúry a na¹ich dosiahnutých výsledkov je mo¾né pou¾i» aj v iných
oblastiach. Metódy extrakcie príznakov, zhlukovacie a klasi kaèné algoritmy sme vyu¾ili pri
návrhu modulu na rozpoznávanie subjektov na základe snímky ucha. Ïalej sme analyzovali
mo¾nosti strojového uèenia pre detekciu chorobných zmien na sietnici. Druhá oblas» vy¾aduje
urèité obmeny, nakoµko ide o iný problém, aby bolo mo¾né dosiahnu» po¾adovanú úroveò
úspe¹nej detekcie a klasi kácie.

6.1 Rozpoznávanie subjektov pomocou snímky ucha
Rozvoj mobilných zariadení a ich masívne pou¾ívanie znamená nové príle¾itosti pre biometriu.
Nakoµko v¹ak tvár nie je jediný spôsob ako rozpoznáva» µudí, vytvorili sme mobilnú aplikáciu,
ktorá rozpoznáva subjekty na základe tvaru a ¹truktúry ucha [10]. Navrhnutý systém mô¾e
by» pou¾itý pri tvorbe multimodálneho biometrického systému. Boli vytvorené dve verzie
aplikácie pre mobilné platformy Android OS a Windows Phone. Aplikácia pracuje v reálnom
èase a v nasledujúcich dvoch módoch:
1. registrácia pou¾ívateµa - získanie biometrických dát, extrakcia príznakov a ich ulo¾enie
do databázy na vzdialenom serveri
2. rozpoznávanie - získanie biometrických dát, extrakcia príznakov, spracovanie na serveri
(klasi kácia), zobrazenie výsledku
Pre úèely trénovania a testovanie boli pou¾ité dve rôzne databázy u¹í (Obr. 6.1):
• nami vytvorená databáza - pozostávala z 20 obrazov pravého ucha získaných pomocou

prehliadaèa Google; obrazy mali rôznu veµkos» a rozlí¹enie; okrem jedného obrazu boli
v¹etky farebné; u¹i neboli prekryté

• WPUTE databáza - ¹tandardná databáza; veµkos» obrazov bola 500*380 pixelov; ka¾dý

subjekt obsahoval 4 vzorky; obrazy boli farebné a niekedy sú u¹i prekryté

Obr. 6.1: Príklady vzoriek z na¹ej databázy (vµavo) a WPUTE (vpravo)
Boli pou¾ité nasledujúce fázy a metódy:
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• predspracovanie

podvzorkovanie obrazov získaných kamerou zabudovanou v mobilnom zariadení, transformácia na ¹edotónový obraz, ekvalizácia histogramu

• detekcia

získanie polohy ucha pomocou jedného z nasledujúcich detektorov a orezanie obrazu na
160*80 pixelov

{ kaskádový detektor vyu¾ívajúci Haarove príznaky (Viola-Jones algoritmus)
{ nami vytvorený a natrénovaný detektor vyu¾ívajúci LBP príznaky
• extrakcia príznakov a redukcia dimenzie dát

{ zvolený poèet hlavných komponentov PCA
u2 príznakmi
{ histogram z obrazu tvoreného LBP8,1
• klasi kácia dát

{ Euklidova vzdialenos» (L2 ) - v prípade pou¾itia PCA
{ χ2 vzdialenos» - v prípade pou¾itia LBP
Nasledujúca Tab. 6.1 obsahuje dosiahnuté výsledky.
Tabuµka 6.1: Porovnanie výsledkov jednotlivých databáz [10]

ACC [%]

Databáza
Google (bez natoèenia)
Google (natoèenie max. ±10◦ )
WPUTE

LBP PCA
90
100
65
55
60
40

Na základe výsledkov je mo¾né stanovi» nasledujúce závery. Navrhnutý biometrický systém bol testovaný a trénovaný na malom poète vzoriek s nízkou kvalitou. To sa negatívne
odrazilo na úspe¹nosti klasi kácie. Èo sa týka pou¾itého druhu príznakov, LBP v podstate
dosahuje o nieèo lep¹ie výsledky ako metóda PCA. Aby navrhnutý systém dosahoval akceptovateµnú úroveò úspe¹nosti, vy¾aduje si proces detekcie a extrakcie príznakov vykona» hlb¹iu
analýzu.

6.2 Detekcia chorobných zmien na sietnici
Ïal¹ou oblas»ou, kde je mo¾né spomínané metódy vyu¾i», sú medicínske obrazy. Vplyvom
¾ivotného ¹týlu, nesprávnou ¾ivotosprávou alebo vplyvom genetiky mô¾e µudský organizmus
ochorie» na diabetes (tzv. cukrovka). Vplyvom zvý¹enej hladiny cukru dochádza k zmenám
na cievach a tie sa mô¾u prejavi» na sietnici oka. Diabetická retinopatia (DR) je pojem
oznaèujúci patologické zmeny sietnice a ciev. Zmeny (Obr. 6.2) mô¾u sprevádza» vydutiny
(mikroaneuryzmy), krvácanie (hemorágie) atï. DR je najèastej¹ou príèinou straty zraku u
pacientov s diabetom. Prevencia spoèíva v detekcii týchto zmien v skorom ¹tádiu pomocou
fundus kamery, ktorá doká¾e vytvori» obraz sietnice (oèného pozadia).
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Obr. 6.2: Dva druhy retinopatie spolu s rôznymi zmenami
Príkladom obrazu sietnice je snímka z databázy Messidor (Obr. 6.3). Databáza bola vytvorená v rámci projektu Techno-vision v roku 2004. Obsahuje 1200 obrazov v 3 rôznych
rozlí¹eniach [MESD].
Na nasledujúcom Obr. 6.4 sú lekárom oznaèené chorobné zmeny, ktoré v tomto prípade
zodpovedajú tzv. tvrdým exudátom (vatovité miesta).

Obr. 6.3: Snímka sietnice z databázy Messidor [MESD]
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Obr. 6.4: Snímka sietnice s detekovanými chorobnými zmenami (tzv. tvrdé exudáty)
Publikácia [ASH14] sa venuje spôsobu detekcie oblastí po¹kodených exudátmi. Na dané
úèely bola pou¾itá databáza DBRET1 ver. 2.1. Nimi navrhovaná metóda pozostáva z týchto
krokov:
• predspracovanie

vyu¾itie zelenej (G) zlo¾ky obrazu, rozdelenie obrazu na prekrývajúce sa bloky ROI
(angl. regions of interest) veµkosti 128*128 pixelov

• extrakcia príznakov

vytvorenie rôznych obrazov príznakov pomocou metódy LBP z ka¾dej ROI, kde P ∈
(8, 16, 24); R ∈ (1, 2, 3, 4), ïalej aplikovanie mapovania (¾iadne, U2, RIU2) a následné
zostavenie histogramov

• klasi kácia

pomocou SVM s RBF jadrovou funkciou

Na základe priemernej úspe¹nosti klasi kácie (10-násobná vzájomná validácia) bol de novaný vhodný typ príznakov a nasledujúce závery:
u2 , LBP riu2 a LBP riu2
• typy príznakov: LBP8,4
24,3
8,4

• dosiahnuté úspe¹nosti klasi kácie chorobných zmien na úrovni ROI pre uvedené typy

príznakov: 86,15%, 85,38% a 85,13%

• vyu¾itie len zelenej zlo¾ky z RGB priestoru farieb

V na¹om nasledujúcom výskume sme sa sna¾ili zlep¹i», resp. doplni» nasledovné:
1. detekcia chorobných zmien na úrovni blokov
2. detekcia chorobných zmien aj na úrovni pixelov
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3. porovnanie výsledkov na databáze Messidor
4. porovnanie výsledkov pri pou¾ití klasi kátorov ako MLP alebo RBF siete
5. predspracovanie obrazov pomocou Foracchia algoritmu [FOR05]
6. vyu¾itie nielen G zlo¾ky, ale farebných obrazov (napr. chominanèných zlo¾iek z YCgCr
alebo YCbCr modelu)
Systém bude obsahova» nasledujúcu postupnos» krokov:
1. predspracovanie
pozostáva z aplikovania Foracchia algoritmu [FOR05] na zelenú zlo¾ku a rozdelenia
obrazov na bloky
2. detekcia exudátov na úrovni blokov
pomocou LBP príznakov, vyu¾itie napr.: RBF, MLP, SVM klasi kátora na detekciu
3. detekcia exudátov na úrovni pixelov
pou¾itie YCgCr/YCbCr, vyu¾itie napr.: RBF, MLP, SVM klasi kátora na detekciu
Na nasledujúcich Obr. 6.5 a Obr. 6.6 sú uvedené príklady detekcie chorobných zmien nami
navrhovanou metódou.
Nakoµko v procese písania, resp. tlaèenia tejto práce neboli vykonané potrebné experimenty, nie je mo¾né s istotou stanovi» úspe¹nos» navrhovaného systému, a ani vyvodi» ¾iadne
závery. Predpokladáme, ¾e navrhovaný systém má potenciál dosiahnu» dobré výsledky.

Obr. 6.5: Poloha detegovaných chorobných zmien (tvrdé exudáty) a snímka sietnice bez ciev
a oznaèená poloha exudátov
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Obr. 6.6: Poloha detegovaných chorobných zmien (tvrdé exudáty) a snímka sietnice bez ciev
a oznaèená poloha exudátov
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7

Záver

Nakoµko boli v predo¹lej kapitole uvedené èiastkové závery, v tejto kapitole sa budeme venova»
len tým dôle¾itým.

7.1 Zhrnutie obsahu práce
Tu sú zhrnuté závery práce, ktoré je mo¾né vyu¾i» v u¾ spomenutej medicínskej problematike,
ale aj v iných oblastiach týkajúcich sa spracovania obrazu.
• V kapitole 1 bol uvedený struèný úvod do problematiky týkajúcej sa biometrie. Nasle-

duje prehµad metód a algoritmov 2, ktoré boli pou¾ité v rámci experimentov uvedených
v tejto práci. V nasledujúcej kapitole 3 bol uvedený prehµad dostupných prác týkajúcich
sa detekcie farby poko¾ky, detekcie tváre, rozpoznávania tvárí a rozpoznávania emócií.
Prehµad uvedený v tejto práci mô¾e slú¾i» ako ¹tartovacia èiara pre iné vedecké práce
zaoberajúce sa oblas»ami ako biometria, strojové uèenie a spracovanie obrazu.

• Gáborove ltre sú vhodný nástroj na extrakciu príznakov v spojení s vhodným spô-

sobom redukcie dimenzie a klasi kaèným algoritmom. Pomocou takéhoto systému je
mo¾né lokalizova» významné tvárové èrty (viï. kapitoly 4.1 a 4.2).

• LBP príznaky sú vhodné na celý rad problémov týkajúcich sa automatického výberu tré-

novacích vzoriek (kapitola 5), rozpoznávania subjektov pomocou snímky tváre (kapitola
4.3), identi kácie významných oblastí tváre (kapitola 4.4), detekcie ucha a rozpoznávanie subjektov podµa tvaru a ¹truktúry ucha (kapitola 6.1) a¾ po detekciu chorobných
zmien na sietnici (kapitola 6.2).

• Klasi kácia príznakov pomocou metódy SVM alebo neurónových sietí dosahuje dobré

výsledky v prípade vhodného nastavenia parametrov. Tie¾ je potrebné ma» zostavenú
reprezentatívnu trénovaciu mno¾inu, èo dokazujú kapitoly 4.1, 4.4 a 5.

• Okrem predo¹lých spomenutých klasi kátorov je mo¾né pou¾i» na klasi káciu príznakov

aj rôzne metriky, ktoré sú výpoètovo nenároèné a taktie¾ dosahujú dobré výsledky
bez potreby dopredu ich natrénova». To je vhodné v prípade èastého pridávania alebo
odoberania pou¾ívateµov do biometrického systému.

• V prípade návrhu automatizovaného biometrického systému alebo v procese trénovania

je kµúèový správny spôsob výberu reprezentatívnych vzoriek. My sme na tento úèel vyu¾ili zhlukovacie algoritmy, ktoré sa osvedèili (viï. kapitoly 4.3, 4.4 a 5). Výber vzoriek
tvoriacich trénovaciu mno¾inu a ich vhodné predspracovanie je nutnou podmienkou pre
dosiahnutie pou¾iteµných výsledkov v akejkoµvek oblasti. Tejto fáze urèite treba venova»
patriènú pozornos».

• V prípade zostavovania a implementácie µubovoµného a nielen biometrického systému

je potrebné nastavi» celý rad parametrov. Ak sú vstupné dáta objemné a viacrozmerné
je tento problém veµmi nároèný. V takomto prípade je mo¾né pou¾i» optimalizaèné
algoritmy (viï. kapitoly 4.3 a 4.4).
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Aj keï jednotlivé moduly fungujú samostatne, je mo¾né ich spoji» a pou¾i» pri tvorbe
multimodálneho biometrického systému.
Výskum bol zameraný na oblas» biometrie, konkrétne biometrické rozpoznávanie vzorov
pomocou metód strojového uèenia. Táto oblas» sa stále rozvíja a aj metódy neustále napredujú. Biometrické systémy sa u¾ v súèasnosti stávajú neodmysliteµnou súèas»ou ka¾dodenného
¾ivota. Dúfame, ¾e sme tejto práci venovali dostatoènú pozornos», a ¾e publikované výsledky
aspoò tro¹ku napomô¾u smerovaniu výskumu a vzdelávaniu na Slovensku.
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8

Prílohy

8.1 Lokalizácia tvárových èàt
Na nasledujúcich obrazoch sú znázornené ïal¹ie úspe¹né prípady lokalizácie tvárových èàt
pomocou banky GF a MLP sie»ou.

Obr. 8.1: Testovacie obrazy z [FARE] po aplikovaní CLAHE. Príklady úspe¹nej lokalizácie
oèí a úst [1].

Obr. 8.2: Testovacie obrazy z [FADA] po aplikovaní CLAHE. Príklady úspe¹nej lokalizácie
oèí a úst [2].

8.2 Optimalizácia parametrov
V nasledujúcich tabuµkách sú uvedené najlep¹ie priemerné výsledky pre jednotlivé databázy.
Priemerné výsledky sú vypoèítané na základe ¹es»násobnej vzájomnej validácie. Najlep¹ie
výsledky pre ka¾dú databázu sú zvýraznené.
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Tabuµka 8.1: CMU PIE - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
obrazu
príznakov bloku príznakov Metrika [%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1
2
3

LBP RIU2
NRLBP U2
NRLBP U2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP U2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2

1*26
2*40
2*54
1*24
1*38
3*52
1*22
2*12
1*25

300
690
930
280
440
1180
260
630
1160

EMD
χ2
χ2
χ2
χ2
χ2
χ2
χ2
χ2

78,996
80,344
82,041
80,115
83,507
85,515
74,542
83,733
87,274

Tabuµka 8.2: Ext. YALE - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
obrazu
príznakov bloku príznakov Metrika [%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1
2
3

LBP RIU2
NRLBP U2
NRLBP U2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP RI

1*26
2*40
2*54
1*24
1*38
2*13
1*22
2*12
2*50

300
690
930
280
440
1200
260
630
1044

χ2
χ2
χ2
χ2
χ2

L1
χ2

L1
χ2

85,244
88,136
89,362
87,704
92,611
95,079
84,054
92,819
94,848

Tabuµka 8.3: ATT - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
Metrika
obrazu
príznakov bloku príznakov
[%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1
2
3

LBP U2
LBP U2
LTP U2
LBP U2
LTP U2
LBP U2
NRLBP LTP U2
LBP -

6*26
23*20
31*54
7*24
11*38
15*52
1*22
21*36
58*50
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295
236
118
236
236
236
256
118
256

L1
χ2
χ2

L2
L1
L1
χ2

L1
χ2

98,667
98,667
98,500
99,250
99,500
99,500
99,083
99,333
98,667

Veµkos» R
obrazu
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1
2
3

Tabuµka 8.4: BIG4 - optimálne parametre

Typ
príznakov

LBP U2
LTP U2
LTP RIU2
LBP U2
LBP U2
NRLBP RIU2
LBP RIU2
LBP RIU2
NRLBP U2

Veµkos»
Poèet
ACC
bloku príznakov Metrika [%]
6*26
23*8
2*18
7*24
4*38
6*4
2*11
7*4
29*5

295
590
930
236
649
1170
260
540
600

χ2

L1
χ2
χ2

L1
L1
L1
χ2
χ2

91,340
92,784
94,742
89,656
95,739
98,316
90,481
96,426
96,220

Tabuµka 8.5: BIG6 - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
obrazu
príznakov bloku príznakov Metrika [%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1
2
3

LBP U2
NRLBP U2
LTP RIU2
LBP RIU2
LBP U2
LTP RI
LBP RIU2
LBP RIU2
LBP -

6*26
2*40
2*18
1*24
4*38
5*52
1*22
6*6
29*25

295
690
930
280
649
432
260
420
1024

L1
χ2

L1
L1
L1
χ2

L1
L1
χ2

95,482
97,289
99,096
97,791
98,795
98,594
97,892
98,092
98,795

Tabuµka 8.6: CMU PIE (¹kálované obrazy) - optimálne parametre

Veµkos» R
obrazu
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

Typ
príznakov

1

NRLBP RIU2

2

LBP RIU2

3

LBP RIU2

Veµkos»
Poèet
ACC
Metrika
bloku príznakov
[%]
2*26
2*40
2*18
14*24
2*38
1*52
26*22
1*36
2*25

108

1179

χ2

86,027

840

χ2

87,013

1010

χ2

87,675

Tabuµka 8.7: Ext. YALE (¹kálované obrazy) - optimálne parametre

Veµkos» R
obrazu
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

Typ
príznakov

1

NRLBP RIU2

2

LBP RIU2

3

LBP RIU2

Veµkos»
Poèet
ACC
bloku príznakov Metrika [%]
2*26
2*40
2*18
14*24
2*38
3*13
26*22
1*36
2*50

1179

L1

87,927

1040

χ2

93,451

720

χ2

93,949

Tabuµka 8.8: ATT (¹kálované obrazy) - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
obrazu
príznakov bloku príznakov Metrika [%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1

LTP RIU2

2

LBP U2

3

LTP U2

3*26
46*8
31*9
28*24
11*38
60*52
26*22
42*36
29*50

270

χ2

98,833

354

χ2

99,250

236

χ2

99,500

Tabuµka 8.9: BIG4 (¹kálované obrazy) - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
obrazu
príznakov bloku príznakov Metrika [%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1

LTP RIU2

2

LTP RIU2

3

LTP RIU2

3*26
23*8
2*18
28*6
4*38
10*4
1*22
6*6
29*2

109

1130

L1

96,357

930

χ2

98,660

1180

χ2

97,526

Tabuµka 8.10: BIG6 (¹kálované obrazy) - optimálne parametre

Veµkos» R
Typ
Veµkos»
Poèet
ACC
Metrika
obrazu
príznakov bloku príznakov
[%]
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56
32*28
48*42
64*56

1

LTP RIU2

2

LTP RIU2

3

LTP RIU2

10*13
2*40
31*6
28*12
11*19
6*13
2*22
7*6
2*50

110

470

L1

98,795

500

L1

98,996

1130

L1

99,498

Zoznam skratiek a symbolov

≈

Pribli¾ne

dxe

Celoèíselné zaokrúhlenie nahor

bxc

Celoèíselné zaokrúhlenie nadol

wT

Transponovaný vektor w

X

Matica X

x

Vektor x

x.y

Vz»ah zodpovedá skalárnemu súèinu vektorov x a y

∂

Parciálna derivácia

ϕ0

Derivácia funkcie ϕ

kxk

Euklidovská norma vektora x

kxi − xj k

Euklidovská vzdialenos» medzi vektormi xi a xj

|x|

Absolútna hodnota premennej x

I ×F

Vz»ah zodpovedá konvolúcii obrazu I a ltra F

m∗n

Zodpovedá rozmerom matice, ktorá má m riadkov a n ståpcov

2D

Two-dimensional space
dvojrozmerný priestor

2DLDA

Two-Dimensional Linear Discriminant Analysis
Dvojrozmerná lineárna diskriminaèná analýza

2DPCA

Two-Dimensional Principal Component Analysis
Dvojrozmerná analýza hlavných komponentov

AdaBoost

Adaptive Boosting
Adaptívne zvý¹enie výkonu

ANN

Arti cial Neural Network
Umelá neurónová sie»

CLAHE

Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization
Adaptívna ekvalizácia histogramu

CMU PIE

Carnegie Mellon University Pose, Illumination and Expression database
Databáza z univerzity Carnegie Mellon obsahujúca rôzne pózy, osvetlenie
a emócie
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DBSCAN

Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise
Zhlukovací algoritmus uva¾ujúci hustotu dát a ¹um

DR

Diabetic retinopathy
Diabetická retinopatia

FAR

False Accept Rate
Pravdepodobnos» chybného prijatia

FN

False Negatives
Poèet pozitívnych vzoriek klasi kovaných ako negatívne

FP

False Positives
Poèet negatívnych vzoriek klasi kovaných ako pozitívne

FRR, FPR

False Reject Rate, False Positives Rate
Pravdepodobnos» chybného odmietnutia

GA

Genetic algorithm
Genetický algoritmus

GF

Gabor lter
Gáborov lter

GMM

Gaussian Mixture Model
Gaussov zmesový model

JAFFE

Japanese Female Facial Expression database
Databáza emócií obsahujúca japonské ¾eny

kB

kilobyte
kilobajt (zodpovedá: 1024 bajtov alebo 8192 bitov)

KNN

K-nearest neighbors algorithm
Zhlukovací algoritmus vyu¾ívajúci k najbli¾¹ích susedov

KPCA

Kernel Principal Component Analysis
Jadrová analýza hlavných komponentov

LBP

Local Binary Patterns
Lokálne binárne vzory

LDA

Linear Discriminant Analysis
Lineárna diskriminaèná analýza

LDP

Local derivative pattern
Lokálne derivaèné príznaky

LGP

Local Gradient Patterns
Lokálne gradientné vzory

LTP

Local Ternary Patterns
Lokálne ternárne vzory

LTxP

Local texture pattern
Lokálne textúrne príznaky

MLP

Multilayer Perceptron
Viacvrstvový perceptrón
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MSE

Mean Square Error
Stredná kvadratická odchýlka

MSOM

Multiple Self-Organizing Map
Zlo¾ená samoorganizujúca sa mapa

NRLBP

Non-Redundant Local Binary Patterns
Neredundantné lokálne binárne vzory

OPTICS

Ordering Points To Identify the Clustering Structure
Zoradenie bodov slú¾iace na identi káciu ¹truktúry zhlukov

PCA

Principal Components Analysis
Analýza hlavných komponentov

PDF

Probability Density Function
Funkcia hustoty pravdepodobnosti

RBF

Radial Basis Function
Radiálne bázové funkcie

ROI

Regions of interest
Oblasti záujmu

SA

Simulated annealing
Simulované ¾íhanie

SOM

Self-organizing Map
Samoorganizujúca sa mapa

SSE

Sum Square Error
Suma kvadratických odchýlok

SVM

Support Vector Machine
Stroj s podpornými vektormi

TN

True Negatives
Poèet negatívnych vzoriek klasi kovaných ako negatívne

TP

True Positives
Poèet pozitívnych vzoriek klasi kovaných ako pozitívne

TPR

True Positives Rate
Percento v¹etkých pozitívnych vzoriek správne klasi kovaných ako pozitívne
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