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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoz-
návání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce
je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání pracující s 2D snímky osob. Byl
implementován systém pro automatickou identifikaci osob podle digitálního snímku tváře.
V tomto systému byly využity metody KNN (K-tý nejbližší soused), PCA (Analýza hlav-
ních komponent) a LDP (Lineární diskriminační projekce). Po jejich implementaci byly
provedeny důkladné testy, aby bylo možné jednotlivé metody mezi sebou porovnat. Testy
byly provedeny na testovacích datech využívajících datovou sadu FERET. V závěru práce
jsou zdhodnoceny jednotlivé přístupy a určena nejlepší metoda z implementovaných metod
z pohledu úspěšnosti při rozpoznávání.

Abstract
This master’s thesis is about the most known methods for face recognition. There are
described their advantages and disadvantages. This work is specialized at holistic methods
for face recognition, which are working with 2D pictures of people. I implemented the
automatic system for face recognition according to digital picture of face. There was, in
this system, implemented these methods: KNN (K nearest neighbour), PCA (Principal
component analysis) and LDP (Linear doscriminant projection). There was done some
tests to compare implemented methods. The tests was done on the pictures from dataset
FERET. In the conclusion of this text are considered implemented approaches and is marked
the best method for face recognition from implemented.
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Úvod

Identifikácia osôb podľa tváre spadá pod v dnešnej dobe veľmi študovaný a diskutovaný
odbor biometria. Ako sa uvádza v [2], biometria sa zaoberá rozpoznávaním osôb podľa
rôznych fyzických znakov. Výskum v oblasti biometrie bol spustený pred viac ako sto
rokmi. Pravdepodobne najznámejšou biometrikou sú odtlačky prstov. Posledných zhruba
štyridsať rokov sa do popredia dostáva aj výskum v oblasti strojového rozpoznávania osôb
podľa tvárí. Medzi ďalšie známe biometrické vlastnosti patria DNA, dúhovka oka, sietnica,
žily ruky, hlas, . . . . Podľa [2], aby bola biometrická vlastnosť prakticky použiteľná, je
potrebné aby spĺňala týchto päť vlastností:

• Uinerzálnosť - každá osoba by mala mať túto biometrickú vlastnosť

• Jedinečnosť - žiadne dve osoby by nemali byť zhodné v tejto vlastnosti

• Konštantnosť - vlastnosť by mala byť invariantná v čase

• Získatelnosť - daná vlastnosť musí byť získatelná (zmeratelná) nejakým zariadením

• Akceptácia - ochota ľudí pre nasnímanie danej vlastnosti

V tomto texte sa budem výhradne zaoberať rozpoznávaniu osôb podľa ich tváre. Táto
biometrická vlastnosť je univerzálna, ľahko získatelná a dobre akceptovateľná ľuďmi. Avšak
nevýhodou tejto vlastnosti je, že nie je konštantná (človeku sa stárnutím menia niektoré
rysy tváre) a jedinečná, kde sú problémom jednovaječné dvojčatá.

Tvár je jednou z najpouživanejších biometrík v dnešnej dobe aj napriek jej biomet-
rickým nedostatkom. Hlavným dôvodom je, že ich rozpoznávanie je veľmi blízke človeku
a každonne sa s ním stretávame. Táto biometrika je vo veľkom používaná aj na identi-
fikačných preukazoch ako je občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz a iné (viz tabuľka
1). Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné aby vznikli systémy, ktoré dokážu automatizovane
rozpoznávať ľudské tváre. Ako je spomenuté aj v [8], strojové rozpoznávanie osôb podľa
ich tváre nie je vôbec jednoduchá úloha. Najväčším dôvodom zložitosti je premenlivosť
základných fyzikálnych veličín obrazu, geometrie (uhol natočenia a priblíženie), morfológia
zmien (emočné výrazy tváre, stárnutie) a samozrejme aj prestrojenie (čiapka, okuliare).
Pri tvorbe systému na rozpoznávanie osôb podľa tváre je potrebné rátať s týmito rušivými
vplyvmi.

Podľa tabuľky 1 je vidieť, že veľa systémov na rozpoznávanie tváre slúži na autentifikáciu
užívateľov. Podľa [2] rozlišujeme dve autentifikačné metódy:

• Verifikácia - založená na jedinečnom identifikátore, ktorý označuje jednu konkrétnu
osobu (napríklad: identifikačné čislo) a osobnej biometrike. Po zadaní identifikačného
čísla sa vyhľadá záznam v databáze, ktorý prislúcha danej osobe, zosníma sa príslušná
biometrika a táto sa porovná so šablónou, ktorá je uložená v databáze. Po porovnaní
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Oblasť Špecifické použitie
Biometria vodičský preukaz, imigrácia, občianske preukazy

pasy, registrácia voličov, sociálne dávky
ochrana údajov prihlasovanie do PC, bezpečnosť aplikácii, bezpečnosť databáz

šifrovanie súborov, prísup na internet (do vnútornej siete)
medicínske záznamy

Vymožiteľnosť práva rozšírené video sledovanie, kontrola vstupnej brány,
a sledovanie analýza po udalosti, Krádeže v obchodoch,

hľadanie podozrivých a ich vyšetrovanie
Smart karty autentifikácia používateľa

Kontrola vstupu jednoduchý prístup (napríklad vstup do zamestnania)

Tabuľka 1: Typické použitie rozpoznávania tvári (prevzaté z [14])

sa rozhodne či je daný užívateľ prijatý alebo odmietnutý. Jedná sa o porovnávanie
1:1. Tento prístup sa využíva najmä v prístupových a dochádzkových systémoch.
V týchto systémoch je potrebné aby bola biometrika zosnímaná z pohľadu používa-
teľa jednoducho, ale na druhej strane je možné rátať aj s jeho určitou kooperáciou.
Ďalšou dôležitou vlastnosťou systému je jeho bezpečnosť. Je potrebné sa rozhodnúť
či bude systém zameraný viac na bezpečnosť (prístupové systémy do zabezpečených
oblastí), kde je nutné rátať s väčšou mierou odmietnutia právoplatnej osoby, alebo
na užívateľskú prívetivosť, ktorá je potrebná najmä pri dochádzkových verifikačných
systémoch.

• Identifikácia - založená iba na biometrike. Táto je zosnímaná a následne sa vyhľa-
dáva v databáze osoba, ktorá sa najviac podobá podľa biometriky na hľadanú osobu.
Po skončení môže byť ponúknutý zoznam najlepších kandidátov a tento sa už ručne
vyhodnotí. Identifikácia je oveľa výpočetne náročnejšia ako verifikácia. Jedná sa tu
o porovnávanie 1:N. Pri identifikácii sa nemôžme spoliehať na užívatelskú spoluprácu.
Ale keďže identifikácia neprebieha väčšinou v reálnom čase, je možné si napríklad pri
identifikácii podľa ľudskej tváre fotku hľadanej osoby upraviť, tak aby ju rozpoznávací
systém čo najlepšie spracoval.

Systémy na rozpoznávanie tvárí je možné ešte rozdeliť podľa toho s akou vstupnou in-
formáciou pracujú: na 2D a 3D rozpoznávače a systémy založené na rozpoznávaní podľa
termosnímku. V mojej práci sa sústredím najmä na 2D systémy. Dôvodom je, že tieto
systémy sú najzaujímavejšie pre verejnosť, lebo nie je potrebné vlastniť žiadny špeciál-
ny hardvér (digitálny fotoaparát, web-kamera) a snímanie tejto biometrickej vlastnosti je
absolútne neinvazivné a dobre akceptovateľné používateľmi.

Štruktúra práce

V mojej práci sa budem venovať návrhu a realizácii automatického systému pre identifikáciu
osôb podľa tváre. Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. V kapitole 1 Známe prístupy
sú predstavené niektoré známe metódy pre rozpoznávanie ľudí podľa tváre, popísané ich
hlavné vlastnosti a taktiež ich výhody a nevýhody. Následne v kapitole 2 Návrh a popis
riešenia je podaný a predstavený návrh a implementácia môjho riešenia daného problému.
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Je tu odôvodnené prečo som si zvolil danú metódu a akým spôsobom bola naimplemento-
vaná. Treťou kapitolou je ?? Testovanie systému, v ktorej budú popísané výsledky mnou
implementovaného systému pre automatickú identifikáciu osôb podľa tváre. Ako posledná
je kapitola 3 Záver, kde budú zhrnuté výsledky dosiahnuté pri riešení problému a navrhnuté
prípadné rozšírenia systému.

Táto diplomová práca naväzuje na technickú správu a prácu vypracovanú vrámci Se-
mestrálneho Projektu (SEP). Do tejto práce boli zo Semestrálneho projektu prevzaté sekcie
z teoretickej časti v kapitole Známe prístupy.
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Kapitola 1

Známe 2D prístupy k identifikácii
podľa ľudskej tváre

V tejto kapitole budú uvedené najznámejšie prístupy k identifikácii osôb podľa tváre. Budú
tu predstavené aj ich výhody a nevýhody. Ako sa uvádza v [8] je možné rozdeliť systémy
pre automatickú identifikáciu na dva základne prístupy:

• Štrukturálny - rozpoznávanie dominantných častí tváre (ústa, nos, oči, uši, . . . ),
zmeranie antropometrických veličín ich normalizácia a porovnanie s databázou zná-
mych fotografií.

• Holistický - identifikácia vzorkov podľa globálnych reprezentácii s následným štatis-
tickým vyhodnotením relatívnej pravdepodobnosti. Najznámejšou metódou je PCA.

Procesu identifikácie predchádza lokalizácia tváre, prípadne základných prvkov tváre (oči,
uši, nos, ústa) v obraze. Toto predspracovanie je síce pri identifikácii veľmi dôležité, ale
keďže to nie je cieľom mojej práce nebudú v tejto kapitole predstavené možné prístupy
k detekcii tváre, respektíve jednotlivých prvkov tváre.

1.1 KNN - K Nearest Neighbors

Ako sa uvádza aj v [13] je tento algoritmus najzákladnejší algoritmus v klasifikácii objektov.
Tento algoritmus, ktorý je samozrejme možné využiť aj na strojové rozpoznávanie ľudí podľa
ich tváre, je možné označiť za najjednoduchší algoritmus strojového učenia. V princípe je
objekt priradený do triedy, ku ktorej členom má najbližšie, k v tomto algoritme označuje
počet prvkov triedy, ktoré o tom rozhodujú. Rozdiel je vidieť na obrázku 1.1, kde pre k = 1
je klasifikovaný objekt do prvej triedy (zelené kruhy) a pre k = 3 je objekt priradený do
druhej triedy (modré obdĺžniky).

Trénovacie dáta sú n rozmerné vektory, kde každý vektor je označný príslušnou triedou.
V našom prípade predstavujú tieto vektory snímky tváre a prvky vektora sú jednotlivé
pixely. Fáza trénovania v tomto prípade spočíva len v určení trénovacích vektorov a ich
zaradenie do príslušných tried. Vo fáze rozpoznávania je spočítaná vzdialenosť vstupnýho
vektoru k jednotlivým prvkom trénovacej sady. Na určenie tejto vzdialenosti sa najčastejšie
používa Euklidovská vzdialenosť (viz 1.4), Hammingova vzdialenosť, prípadne Mahalanobi-
sova vzdialenosť (viz 1.5). Vstupný vektor je následne priradený k triede, ku ktorej má
najbližšie. Výhodou tohto algoritmu je jeho jednoduchosť pri implementácii a trénovaní.
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Obrázok 1.1: Klasifikácia pomocou KNN. Rozdiel medzi k = 1 a k = 3

Avšak pre rozpoznávanie tvárí je nevhodný, kvôli tomu, že porovnáva tváre pixel na pixel
a už malá zmena vstupnej snímky môže spôsobiť nepresnosti v rozpoznávaní. Čiastočne
môžu byť tieto nepresnosti odstránené veľkou trénovacou sadou, pozostávajucou z veľké-
ho počtu snímkov patriacich jednej osobe. Ale táto skutočnosť vedie k veľkému zvýšeniu
časovej náročnosti tohto algoritmu.

1.2 PCA - Principal Component Analysis

Aby som mohol vysvetliť ako je možné PCA metódu použiť na rozpoznávanie tvárí je
potrebné vysvetliť ako vlastne táto metóda funguje. Tento odstavec je inšpirovaný článkom
[12]. Jej hlavnou výhodou pri rozpoznávaní tvárí je možnosť zredukovať počet dimenzií bez
veľkej straty informácie. Táto metóda pozostáva zo šiestich krokov:

1. Získanie dát - budem znázorňovať aj na obrázku preto budem pracovať s dvoj-
rozmernými dátami. Vstupné dáta sú znázornené na obrázku 1.2.

2. Odpočítanie priemernej hodnoty - od každej hodnoty v každej dimenzii sa odpočíta
priemerná hodnota. Tak vznikne dátova sada, ktorej priemer v každej dimenzii je
nula.

3. Spočítanie kovariančnej matice. Kovariancia je vždy počítaná medzi dvoma dimen-
ziami. Ak máme dátovu sadu, ktorá je viac ako dvoj-rozmerná, existuje viac ako
jedna kovariancia, ktora môže byť spočítaná. Napríklad ak máme troj-rozmernú dá-
tovu sadu (x, y, z), môžme spočítať cov(x, y), cov(x, z) a cov(y, z). Pre n-rozmerný
priestor je možné spočítať n!

(n−2)!∗2 rôznych kovariancií. Kovarianciu medzi náhodnými

premennými je možné spočítať podľa vzťahu 1.1.

cov(X,Y ) =
∑n

i=1(Xi − X̄)(Xi − X̄)
(n− 1)

(1.1)
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Obrázok 1.2: Znázornenie vstupných dát pre PCA

Je vhodné spočítať si kovariancie pre všetky rôzne dimenzie a umiestniť ich do matice.
Takáto matica sa nazýva kovariančná a pre n rozmerov ju môžme spočítať podľa
vzťahu 1.2, kde Cn×n je matica s n riadkami a n stĺpcami a Dimx je x-tý rozmer.

Cn×n = (ci,j , ci,j = cov(Dimi, Dimj)) (1.2)

Potom kovariančná matica pre tri rozmery (x, y, z) bude vyzerať takto:

C =

 cov(x, x) cov(x, y) cov(x, z)
cov(y, x) cov(y, y) cov(y, z)
cov(z, x) cov(z, y) cov(z, z)


4. Spočítanie vlastných vektorov (eigenvectors) a vlastných hodnôt (eigenvalues). Keďže

kovariančná matica je štvorcová môžme spočítať vlastné vektory a vlastné hodnoty
tejto matice.

• Vlastné vektory sú také vektory danej matice, že po vynásobení s touto ma-
ticou dostaneme iba násobok nášho vlastného vektoru (viz príklad 1.3).(

2 3
2 1

)
×
(

3
2

)
=
(

12
8

)
= 4×

(
3
2

)
(1.3)

• Vlastné hodnoty sú úzko spojené s vlastnými vektormi. Táto hodnota predsta-
vuje násobok vlastného vektora po vynásobení s jeho transformačnou maticou
(v príklade 1.3 to bola hodnota 4). Nezáleží na tom aký násobok vlastného
vektora uvažujeme, vždy dostaneme λ-násobok tohto vektoru, kde λ je vlastná
hodnota.

Na obrázku 1.3 je možné vidieť zakreslenie dvoch vlastných vektorov. Červenou čia-
rou je znázornený najdôležitejší vlastný vektor, ktorý nám udáva v ktorom smere sa
dáta od seba najviac líšia. Modrou farbou je znázornený druhý najdôležitejší vlastný
vektor, ktorý ale v tomto prípade nemá príliš veľkú informačnú hodnotu, takže by
mohol byť zanedbaný.
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Obrázok 1.3: Znázornenie vlastných vektorov

5. Vybratie komponént a zostavenie vektoru príznakov. V tomto kroku sa podľa vlast-
nej hodnoty vlastného vektoru určia vlastné vektory, ktoré majú pre dátovu sadu
najväčší význam. Vlastný vektor s najväčšou vlastnou hodnotou sa nazýva hlavná
komponenta (principal component), na obrázku 1.3 je to vlastný vektor znázornený
červenou čiarou. Teraz sa môžme rozhodnúť, ktoré dimenzie sú pre nás nepodstatné a
tie zanedbať. Následne vytvoríme vektor príznakov, čo je v podstate matica vlastných
vektorov.

6. Odvodenie novej dátovej sady. Záverečný krok PCA metódy, kedy už máme vybrané
komponenty (vlastné vektory), ktoré chceme ponechať v dátovej sade a vytvorený
vektor príznakov. Jednoducho zoberieme transponovaný vektor príznakov a zľava
ho znásobíme s transponovanými dátami. Táto operácia je vratná a keď znásobíme
inverzný vektor príznakov s výslednými dátami dostaneme späť pôvodné dáta. Na
obrázku 1.4 je znázornený výsledok, keď bol ponechaný iba jeden rozmer.

Zvyšok tejto sekcie výchadza z článku [10], kde je PCA predstavená ako metóda pre
rozpoznávanie tvárí. Už v roku 1990 použili Kirby a Sirovich túto metódu na reprezentáciu
tvárí a v roku 1991 Turk a Pentland rozšírili PCA na rozpoznávanie tvárí. V metódach
založených na PCA je vstupná trénovacia sada tvárových obrázkov taká, že priemerná hod-
nota trénovacej sady je nulová (

∑
i ti = 0). V našom ponímaní je PCA reprezentovaná

tak, že každý obrázok je interpretovaný ako bod v priestore Rn×m, kde n a m predstavujú
rozmery obrázku. PCA hľadá najoptimálnejšie vyjadrenie dát, pričom maximalizuje ich
rozptyl a neberie ohľad na triedy dát. V našom prípade to znamená, že táto metóda nepri-
hliada na to, ktorému človeku patrí ktorá tvár. Je to učenie bez učiteľa. PCA reprezentácia
je určená sadou N − 1 vlastných vektorov (eigenvectors) a vlastných hodnôt (eigenvalues).
Keď je PCA aplikovaná na rozpoznávanie tvárí je možné vlastné vektory označiť ako vlastné
tváre (eigenfaces). Vlastné vektory sú normalizované tak, aby boli ortonormálne. Proces
rozpoznávania pomocou metódy PCA je možné rozdeliť do troch častí ako je znázornené na
obrázku 1.5. Prvý krok predstavuje predspracovanie, v ktorom sa obraz filtruje od šumu,
prevádza sa zarovnanie, nájdenie tváre v obraze a prípadne normalizácia osvetlenia. V dru-
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Obrázok 1.4: Výsledok po PCA s ponechaným jedným rozmerom

hom kroku sa vytvára vektor príznakov (získavajú sa vlastné vektory a vlastné hodnoty)
pomocou PCA rozkladu na trénovacích dátach. A nakoniec v treťom kroku sa prevádza
samotné rozpoznávanie pomocou projekcie testovacieho obrázku do priestorov určených po-
mocou vlastných vektorov získaných v druhom kroku. Následne sa vyhodnotí podobnosť
testovacieho obrazu ku všetkým dátam v trénovacej množine. Na vyhodnotenie je možné
použiť napríklad euklidovú vzdialenosť (vzťah 1.4), alebo ako sa uvádza aj v [11] je mo-
žné použiť mahalanobisovu vzdialenosť (Cosine Mahalanobis distance), ktorá je založená
na premietnutí obrazu tváre z obrazového priestoru do priestoru Mahalanobisovho. Ma-
halanobisov priestor má jednotkovú variáciu pozdĺž každej dimenzie. Vzťah medzi týmito
pristormi je možné vyjadriť pomocou vťahu 1.5, kde ~u je vektor v obrazovom priestore
(v našom prípade v priestore PCA) a ~m je vektor v Mahalanobisovom priestore. Variácia
µi = σ2

i i-tej dimenzie sa rovná vlastnej hodnote tejto dimenzie. Mahalanobisova vzdiale-
nosť predstavuje veľkosť uhla medzi dvoma vektormi v tomto priestore. Túto vzdialenosť
je potom možné pre pôvodné vektory ~u a ~v vyjadriť podľa vzťahu 1.6.

d(x, y) =

√√√√( n∑
i=1

(xi − yi)2
)

(1.4)

mi =
ui
σi

(1.5)

D(~u,~v) =
~m~n

|~m||~n|
(1.6)

1.3 ICA - Idependent Component Analysis

Z matematického hľadiska ako sa uvádza aj v [7] je ICA metóda analýzy dát, ktorá dokáže
zrekonštruovať sadu nezávislých signálov zo sady zmeraných signálov. Je nevyhnutné aby
bol každý zmeraný signál lineárnou kombináciou každého nezávislého signálu. Je zrejmé, že
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Obrázok 1.5: Systém pre rozpoznávanie tvárí založený na metóde PCA

je taktiež potrebné aby bol počet zmeraných a nezávislých signálov rovnaký. Ak označíme
nezávislé signály ako Si a zmerané (zmiešané) signály Xi je možné ich vzťah zapísať takto:
Xi = a1S1 +a2S2 + · · ·+anSn. Úlohou ICA algoritmu je potom nájsť príslušný vektor Si a
váhy ai z daného vstupného signálu Xi. Táto myšlienka nie je až tak vzdialená od predchá-
dzajúceho algoritmu PCA (1.2). Vlastné vektory algoritmu PCA sú nahradené zdrojovými
nezávislými vektormi v algoritme ICA. Táto metóda lineárnej analýzy nezávislých prvkov
nie je ovplyvnená šumom. V zmysle strojového rozpoznávania tvárí predpokladáme, že
vstupné trénovacie tváre, chápané ako n-rozmerný vektor, sú lineárnou kombináciou nezná-
mych nezávislých vektorov.

Vychádzajúc z [9], definujme vektor X ∈ RN ako náhodný vektor predstavujúci snímku
tváre, pričom N predstavuje dimenzionalitu snímku. Kovariančná matica vektoru X je
definovaná podľa vzťahu 1.7, kde E() predstavuje pravdepodobnostný operátor.

CN×N = E[X − E(X)][X − E(X)]T (1.7)

Analýza nezávislých komponentov vektoru X, rozkladá kovariančnú maticu C nasledovne:
C = F∆F T , pričom ∆ je reálna kladná diagonála a F je transformácia originálnych dát X
do Z tak, že prvky v Z sú čo najviac nezávislé. Algoritmus na odovodenie ICA transformácie
F pozostáva z troch krokov:

1. Bielenie(whitening) - transformácia náhodného vektoru X na vektor U , ktorého
kovariančná matica je jednotková. U je možné vypočítať podľa vzťahu 1.8, kde Φ a
Λ je možné odvodiť z riešenia rovnice vlastných hodnôt (1.9),

U =
XΦT

√
Λ

(1.8)

CN×N = ΦΛΦT (1.9)

pričom Φ = [φ1, φ2, . . . , φN ] je ortonormálny vlastný vektor a Λ = diag{λ1, λ2, . . . , λN}
je diagonála vlastných hodnôt kovariančnej matice C. Táto neoddeliteľná súčasť ICA
algoritmu pôsobí proti prednostnému uvažovaniu nízkych frekvencií pri priemernej
štvorcovej chybe (MSE). Počas bielenia je vhodné využiť spočítané vlastné hodnoty
a vlastné vektory na redukciu dimenzií a tým zjednodušiť, zrýchliť a spresniť algo-
ritmus ICA. Počet výsledných dimenzií je potrebné zistiť experimentálne, pretože je
jedinečný pre každú trénovaciu sadu.
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2. Otočenie

3. Normalizácia - odvodzuje jedinečné nezávislé komponenty v zmysle orientácie jed-
notkovej normy a poradí projekcie.

Výhodou tohto algoritmu je, že pri správnom výbere trénovacích dát dosahuje lepšie
výsledky ako PCA, pretože dokáže lepšie popísať daný tvárový priestor. Avšak jeho
nevýhodou je veľká výpočtová náročnosť spôsobená iteratívnosťou algoritmu.

1.4 LDA - Linear Discriminant Analysis

Tak ako v predchádzajúcej sekcii aj v tejto je potrebné predtým ako bude uvedené ako je
možné LDA použiť pri rozpoznávaní tvárí, uviesť ako LDA pracuje. Táto časť je inšpirovaná
z článku [1].

Lineárna diskriminačná analýza (LDA) je veľmi podobná predchádzajúcej analýze hlav-
ných komponentov (PCA). Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi metódami je, že PCA na-
chádza smery najväčšej variability v dátach a LDA nachádza smery, ktoré zachytávajú
medzitriednu variabilitu a minimalizujú variabilitu vo vnútri tried. Na obrázku 1.6 sú
znázornené trénovacie a testovacie dáta v originálnom priestore.

Obrázok 1.6: Znázornenie trénovacích a testovacích dát v originálnom priestore (prevzaté
z [1]).

Trénovacia sada môže byť transformovaná a testovacie dáta klasifikované v transformo-
vanom priestore dvoma rôznymi prístupmi:

• Triedne závislá transformácia - tento prístup obsahuje maximalizáciu pomeru medzi
medzi-triednou a vnútro-triednou variáciou. Hlavným zámerom je maximalizovať
tento pomer tak, aby bola získaná dostatočná oddeliteľnosť tried.

• Triedne nezávislá transformácia - tento prístup maximalizuje pomer celkovej variácie
k vnútro-triednej variácii. Je použité iba jedno optimalizačné kritérium pre trans-
formáciu dát a preto všetky dáta sú transformované pomocou tejto transformácie
neprihliadajúc k ich triednej príslušnosti.
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Podobne ako PCA aj lineárna diskriminačná analýza pozostáva zo šiestich krokov:

1. Formulácia trénovacích a testovacích dát, ktoré budú klasifikované v originálnom
priestore (viz obrázok 1.6).

2. Spočítanie priemeru každej dátovej sady zvlášť a priemer celej dátovej sady. Nech µ1

a µ2 sú priemery sady 1, respektíve 2 a µ3 je priemer všetkých dát, ktoré dostaneme
spojením oboch dátových sád. Toto je možné spočítať podľa vzťahu 1.10, kde p1 a p2

sú apriorne pravdepodobnosti tried.

µ3 = p1 × µ1 + p2 × µ2 (1.10)

3. Pri LDA je vnútro-triedny a medzi-triedny rozptyl používaný k formulácii kritéria pre
triednu oddeliteľnosť. Vnútro-triedny rozptyl je stredná kovariancia každej z tried.
Toto je možné spočítať podľa vzťahu 1.11.

Sw =
∑
j

pj × (covj) (1.11)

Všetky kovariančné matice sú symetrické a je ich možné spočítať podľa vzťahu 1.12.

Cj = (xj − µj)(xj − µj)T (1.12)

Medzi-triedny rozptyl je vyjadrený vzťahom 1.13.

Sb =
∑
j

(µj − µ3)× (µj − µ3)T (1.13)

Ako bolo už povedané, optimalizačné kritérium pre LDA je pomer medzi-triedneho a
vnútro-triedneho rozptylu. Riešenie pozostáva z maximalizovania tohto kritéria, ktoré
definuje osi transformovaného priestoru. Pre triedne závislý typ LDA je optimalizačné
kritérium spočítané podľa vzťahu 1.14 a pre triedne nezávislý typ LDA podľa vzťahu
1.15.

crj = (Cj)−1 × Sb (1.14)

cr = (SW )−1 × Sb (1.15)

4. Podľa definície vlastný vektor transformácie predstavuje 1-D invariantný podpriestor
vektorového priestoru, v ktorom je prevedená transformácia. Sada týchto vlastných
vektorov, ktorých prislúchajúce vlastné hodnoty sú nenulové, sú všetky lineárne nezá-
vislé a invariantné voči transformácii. Aby sme získali neredundantnú sadu príznakov
sú ponechané vlastné vaktory, ktorých vlastné hodnoty sú nenulové. V prípade LDA
je transformácia nájdená ako matica vlastných vektorov rôznych kritérii definovaných
vzťahmi 1.14 a 1.15.

5. Na obrázku 1.7 a 1.8 je znázornený smer dôležitého vlastného vektora, pozdĺž ktorého
je rozlišovacia informácia najväčšia. Dáta je možné pre triedne závislú LDA transfor-
movať podľa vzťahu 1.16 a pre triedne nezávislú LDA podľa vzťahu 1.17. Z obrázkov
1.7 a 1.8 je vidieť, že transformovanie celej dátovej sady na jednu os poskytuje defi-
níciou hranice pre klasifikovanie dát.

transformed setj = transformT
j × setj (1.16)

transformed set = transform specT × data setT (1.17)
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Obrázok 1.7: Smer vlastných vektorov v triedne závislom type (prevzaté z [1]).

6. Keď sú dáta transformované je použitá euklidovská vzialenosť alebo RMS vzdialenosť
pre klasifikovanie.

V tejto časti textu sa budem snažiť priblížiť použitie metódy LDA na rozpoznávanie
ľudských tvárí. Táto časť textu bude vychádzať z článku [6].

Predtým ako začneme trénovanie a samotné rozpoznávanie je potrebné vytvoriť si vhod-
nú trénovaciu a testovaciu sadu. Najväčšie nároky sú kladené na trénovaciu sadu, lebo od
kvality a veľkosti tejto sady závisí výsledná úspešnosť systému. Rozpoznávanie tvárí pomo-
cou LDA je metóda učenia s učiteľom, takže je potrebné trénovaciu sadu vytvoriť tak, že
pre každú osobu bude v databáze uložených viac snímkov. Ideálne také, aby boli vystihnuté
všetky situácie, do ktorých sa človek pri rozpoznávaní môže dostať. To je napríklad: rôzne
osvetlenie, natočenie, bez/s okuliarmi, zarastený/oholený, prípadne s nejakou čiapkou na
hlave. Vytvorenie takejto precíznej databázy je síce náročná práca, ale neskôr keď už bude
systém nasadený na bežné použitie bude dosahovať väčšiu úspešnosť. Nakoniec je potrebné
všetky obrázky tvárí normalizovať na rozmer m× n.

Následne ako je uvedené v [6] je potrebné pre každý obraz a podobraz, ktoré sú dvoj-
rozmerné polia intenzít, vytvoriť lexikografický vektor expanzie taký, že φ ∈ Rm×n. Tento
vektor korešponduje k počiatočnej reprezentácii tváre. Potom sada všetkých tvárí v prí-
znakovom priestore je upravená na vysoko-rozmerný vektorový priestor.

Ako tretí krok je potrebné definovať všetky inštancie tvárí patriacich jednej osobe tak,
aby boli v jednej triede a tváre rôznych osôb, aby boli v rôznych triedach a to pre všetky
osoby v trénovacej databáze. Následne môže byť spočítaná vnútro-triedna a medzi-triedna
matica rozptylov, podľa vzťahov 1.18 a 1.19 (tieto vzťahy vychádzajú z predchádzajúcich
rovníc 1.11 a 1.13).

S(V )
w =

L∑
i=1

Pr(Ci)Σi (1.18)

S
(V )
b =

L∑
i=1

Pr(Ci)(µ− µi)(µ− µi)T (1.19)
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Obrázok 1.8: Smer vlastných vektorov v triedne nezávislom type (prevzaté z [1]).

Vzťah 1.18 predstavuje maticu vnútro-triednych rozptylov, kde Σi (1.20) je priemerný rozp-
tyl vzorkových vektorov (V ), rôznych tried Ci, okolo príslušných priemerov.

Σi = E[(V − µi)× (V − µi)T |C = Ci] (1.20)

Podobne je v 1.19 vyjadrená matica medzi-triedneho rozptylu, predstavujúca rozptyl vá-
ženého priemeru (µi) okolo celkového priemeru (µ). PrCi je pravdepodobnosť i-tej triedy.
Rozlišovacia sila môže byť kvantifikovaná použitím rôznych kritérii. Ako sa uvádza aj v [6]
je vhodné použiť maticu rozdelení (separation matrix ), ktorá je kombináciou vnútro- a
medzi-triednych rozptylov príznakových bodov. Táto matica a kritérium rozdelenia sa spo-
číta podľa vzťahov 1.21 a 1.22, kde JV je naše kritérium rozlišovacej sily danej reprezentácie
V . Ako bolo už spomenuté reprezentácia môže zodpovedať pôvodným dátam, alebo môže
byť založená na sade príznakov spočítaných pre špecifickú úlohu.

S(V ) = S−1
w Sb (1.21)

JV = sep(V ) = trace(S(V )) (1.22)

Ako príklad bola v [6] uvedená rôzna rozlišovacia sila podľa rôznych častí tváre. Bolo
zistené, že oblasť okolo nosa a úst má najväčšiu informačnú hodnotu pri identifikácii. Keď
ale zoberieme tvár ako celok, je táto informačná hodnota oveľa väčšia ako jednotlivých
častí. Preto je vhodné pre identifikáciu osôb použiť informáciu z celej tváre danej osoby.
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1.5 LDP - Linear Discriminant Projections

V tejto sekcii sa budem snažiť priblížiť relatívne novú metódu, ktorá je podobná k pred-
chádzajúcej LDA. Táto sekcia bude vychádzať z članku [3]. Predchádzajúca metóda LDA
vyžadovala veľkú trénovaciu sadu s anotovanými dátami. Od tohto bude pri metóde LDP
upustené. Základná idea LDP je zjednodušiť proces získavania príznakov.

Cieľom LDP je premietnuť deskriptor príznakov tak, že korešpondujúce premietnuté
dáta sa dostanú bližšie, pokiaľ premietnuté rozdielne príznaky budú vzdialenejšie v prízna-
kovom priestore. Nech X sú vstupné dáta a lij označuje príslušnosť dát k daným skupinám,
lij = 1 označuje, že xi a xj (xi, xj ∈ X) patria do tej istej skupiny a lij = 0 označuje roz-
dielnu príslušnosť. Diskriminatívna projekcia W je vytvorená tak, aby bol maximalizovaný
pomer rozdielov medzi rozdielnymi prínakmi a príslušnými príznakmi. Túto projekciu, je
možné vyriešiť pomocou vzťahu 1.23, kde A je kovariančná matica rozdielov dát prislú-
chajúcich k rovnakej skupine a B je kovariančná matica vstupných dát korešpondujúcich
s rozdielnou triedou. Je možné ich definovať takto 1.24 a 1.25.

W = eigenvectorsT (A−1B) (1.23)

A =
∑
lij=1

(xi − xj)(xi − xj)T (1.24)

B =
∑
lij=0

(xi − xj)(xi − xj)T (1.25)

V našom prípade pre identifikáciu osôb podľa ich tvárí predstavuje matica A kovariančnú
maticu rozdielov párov tvárí rovnakých ľudí a matica B reprezentuje kovariančnú maticu
rozdielov párov tvárí rozdielnych ľudí. Je potrebné pripomenúť, že matica A a matica B
musia mať rovnaké veľkosti, čo znamená, že je nutné mať trénovaciu sadu s rovnakým
počtom zhodných a rozdielnych párov. Túto metódu, podobne ako aj predchádzajúcu
metódu – LDA, je možné označiť ako učenie s učiteľom. Preto je potrebné mať trénovacie
dáta rozdelené tak aby bolo jasné, ktoré fotky sú od ktorých ľudí.

1.6 AAM - Active Appearance Models

V tejto sekcii bude predstavený odlišný prístup ako bol v predchádzajúcich troch sekciách.
Táto sekcia vychádza z článku [4]. Metóda založená na pohyblivom vzhľadovom modely
(AAM) pracuje pomocou lineárnej konštrukcie modelu. Tento prístup je charakterizovaný
ako učenie s učiteľom. Jeho základnou myšlienkou je, že sa do obrazu vložia významné
body, ktoré sa podľa geometrie tváre extrahujú a použijú sa pre vygenerovanie textúry
tváre bez formy (viz obrázok 1.9).

Cieľom AAM je minimalizovanie rozdielu medzi novým (testovacím) obrázkom a ume-
lým (uloženým v databáze) modelom. Rozdieľový vektor δ~I je definovaný podľa vzťahu
1.26, kde ~Ii je vektor šedotónových hodnôt v obrázku, a ~Im je vektor šedotónových hodnôt
pre aktuálne parametre modelu.

δ~I = ~Ii − ~Im (1.26)

Pre nájdenie najlepšieho spojenia medzi obrázkom a modelom, je snaha o minimalizovanie
veľkosti rozdielového vektoru, ∆ = |δ~I|2, pomocou zmeny modelového parametru c (viz
vzťah 1.27).

x = x̄+Qsc (1.27)
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Obrázok 1.9: Príklad použitia AAM (prevzaté z [4]).

g = ḡ +Qgc (1.28)

x̄ predstavuje vo vzťahu 1.27 priemerný tvar a ḡ priemernú textúru a Qs, Qg sú matice
popisujúce módy premien, ktoré boli získané z trénovacej sady.

Tvar v obrazovej kostre, môže byť generovaný vhodnou transformáciou, X = St(x). Kde
St bude typicky podobnostná transformácia popisujúca zmenu mierky (s), vnútro-plošnú
rotáciu (θ) a prekladanie (tx,ty). Kvôli lineárnosti je zmena mierky a rotácia vyjadrená ako
(sx,sy), kde sx = (s cos θ − 1),sy = s sin θ. Vektor parametrov pozície ~t = (sx, sy, tx, ty)T je
potom nulový pre zhodnú transformáciu a S~t+δ~t(~x) ≈ S~t(Sδ~t(~x)).

Textúra v obrazovej kostre je generovaná použitím zmeny mierky a kompenzáciou in-
tenzít podľa vzťahu 1.29, kde ~u je vektor parametrov transformácii definovaný tak, že ~u = ~0
je zhodná transformácia a T~u+δ~u(~g) ≈ T~u(Tδ~u(~g)).

~gim = T~u(~g) = (u1 + 1)~gim + u2~1. (1.29)

Parameter pohyblivého modelu (c) a tvarový transformačný parameter (t) definujú pozíciu
modelu bodov v obrazovej kostre, ktorá dáva tvar obrázku reprezentujúceho pomocou mo-
delu. Počas párovanie sa vzorkujú pixle v tomto regióne (~gim) a zobrazujú sa na textúrový
model (vzťah 1.30) a aktuálny model textúry je daný vzťahom 1.31.

~gs = T−1(~gim) (1.30)

~gm = ḡ +Qg~c (1.31)

Potom aktuálny rozdiel medzi modelom a obrazom je daný rovnicou 1.32, kde ~p sú para-
metre modelu ~pT = (~cT |~tT |~uT )

~r(~p) = ~gs − ~gm (1.32)

Táto technológia je aktuálne značne diskutovaná. Je vytvorených niekoľko testovacích
programov pre odskúšanie AAM a prípadne pre vlastné použitie vo vlastnej aplikácii. Jed-
nou z nich je The AAM-API, ktoré je možné nájsť v [5]. Ako sa tu uvádza je to C++
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implementácia AAM. Môže byť použitá ako klasické API, pripojením AAM knižnice, alebo
môže byť použité ako predkompilovaný konzolový program. Ako sa tu ďalej uvádza je to
plná implementácia základnej AAM, podporované sú šedotónové aj farebné obrázky, je to
naimplementované tak aby aplikácia bežala rýchlo, . . . . Viac je možné nájsť v [5]. Na
obrázku 1.10 vľavo je vidieť ako sú automaticky hľadané črty tváre a je vytvorený model
tváre, následne je potom na obrázku vpravo predvedené ako sa model (naľavo) prispôsobuje
vstupnému obrázku, po 2 iteráciach v strede a po 12 iteráciach napravo.

Obrázok 1.10: Vytvorenie modelu vľavo a prispôsobovanie modelu k vstupnému obrázku
vpravo (prevzaté z [5]).
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Kapitola 2

Návrh riešenia

Podľa zadania diplomovej práce, bolo potrebné preštudovať známe prístupy k strojovej
identifikácii ľudí podľa tváre a vytvoriť si prehľad o aktuálnom stave v tejto problematike.
Navrhnúť a implementovať systém pre rozpoznávanie ľudí podľa ich tváre a ten následne
otestovať na niektorej zo známych dátových sád. Prehľad niektorých známych 2D prístupov
rozpoznávania podľa tváre bol uvedený v kapitole 1. V tejto kapitole sa budem zaoberať sa-
motným návrhom systému a jeho implementáciou. Rozhodol som sa implementovať viacero
riešení tohto problému, ktoré boli otestované a výsledky navzájom porovnané. Výsledky
testovania budú predstavené v kapitole 3.

2.1 Analýza a návrh riešenia problému

Ľudia sú jedinečné bytosti a odlišujú sa od seba z fyzického hľadiska v mnohých aspektoch.
Tieto je možné rozdeliť do viacerých kategórii podľa rôznych kritérii. Podľa niektorých
odlišností ľudia rozlišujú iných každý deň aj bez toho aby si to uvedomovali (ako napríklad
tvár, chôdza, postava, hlas, . . . ). Inou skupinou sú odlišnosti, ktoré sa používajú pri iden-
tifikácii osôb v kriminalistike, zdravotníctve a pre ich porovnávanie je potrebné špeciálne
vybavenie, prípadne asistencia počítača (napríklad odtlačky prstov, DNA, sietnica, . . . ).
Identifikáciu osôb podľa tváre, ktorej sa v tej práci venujem je možné zaradiť do oboch
týchto skupín. V bežnom živote je to najvýznamnejšia odlišnosť, ktorú ľudia využívajú,
ale na druhej strane vo veľkej miera sa používa táto biometrická vlastnosť aj na strojové
rozpoznávanie ľudí.

Ľudskú tvár z podľadu rozpoznávania je možné uvažovať ako celok, alebo ako jej naj-
významnejšie časti, ktorými sú oči, uši, nos, ústa. V týchto častiach tváre je najväčšia
rozlišovacia informácia. Samozrejme keď pristupujeme pri identifikácii k tvári ako k celku
sú tieto časti najvýznamnejšie. Pri niektorých metódach sa dokonca používajú ako záchyt-
né body. Každý z týchto pohľadov má samozrejme svoje výhody a nevýhody. Pri tvári ako
celku je výhodou to, že ako predspracovanie snímku nám stačí detekcia tváre a následne
môžme pristúpiť rovno k identifikácii, ale nevýhodou môže byť informačná hodnota ostat-
ných častí tváre, ktoré môže zkreslovať konečný výsledok a samozrejme aj vyššia časová
náročnosť pri rozpoznávaní. Pri pohľade na tvár ako na jej najdôležitejšie časti je výhoda
v tom, že sa zameriavame iba na oblasti tváre, ktoré majú najväčšiu informačnú hodnotu,
avšak doplnková informácia ostatných segmentov nám môže chýbať. Nevýhodou tohto prí-
stupu je väčšia náročnosť na predspracovanie, kde je potrebné okrem detekcie tváre použiť
aj detekciu týchto významných oblastí. Vychádzajúc z [6] má tvár ako kompletný celok vy-
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ššiu informačnú hodnotu rozhodol som sa pre implementáciu automatického rozpoznávania
osôb podľa celej tváre.

Obrázok 2.1: Príklad porovnania osôb podľa celej tváre, alebo jej častí.

Po preštudovaní aktuálnych možných riešení problému automatickej identifikácie osôb
podľa tváre som sa rozhodol pre implementáciu niektorých holistických prístupov a ich
vzájomne porovnanie. Celý systém pre rozpoznávanie je možné rozdeliť do 2 hlavných
častí trénovanie a rozpoznávanie. Obom týmto častiam musí predchádzať predspracovanie
v podobe detekcie tváre, prípadne následnej detekcie jednotlivých častí tváre. Detekcia
tváre a jej hlavných častí je zložitý problém vhodný pre samostanú diplomovú prácu, preto
som sa rozhodol použiť voľne dostupné riešenie v podobe knižnice OpenCV(2.2.1), ktorej
súčasťou je detektor1 založený na Haarových príznakoch a je implementovaný metódou
Viola & Jones. Súčasťou tejto knižnice sú taktiež natrénované klasifikátory vhodné pre
detekciu tváre, očí, nosu a úst. Táto implementácia je rýchla a dosahuje vysokú úspešnosť
preto som sa rozhodol ju v mojej práci použiť.

2.1.1 Trénovanie

Je to proces, v ktorom sa systém zoznamuje so vstupnými dátami, učí sa aké typy dát a
v akom formáte bude spracovávať. Preto najdôležitejšou časťou tejto fázy je výber vhod-
nej a dostačne veľkej trénovacej sady. Veľkosť trénovacej sady v našom prípade znamená
počet snímkov pre jednu osobu. Trénovacia sada v prípade strojového rozpoznávania osôb
podľa ich tváre predstavuje aj množinu ľudí, ktoré bude možné identifikovať. Trénovanie je
potrebné previesť vždy keď je chceme nejakú osobu, prípadne iba snímok niektorej z osôb
pridať do tejto množiny. Avšak nie je potrebné tento proces uskutočňovať pred každým
rozpoznávaním. Každá metóda pristupuje k tejto fáze rozlične, ale majú aj spoločné črty.
Pri metódach PCA, LDA, LDP je pri trénovaní potrebné vytvorenie takzvaného tvárového
priestoru a následné premietnutie každej trénovacej tváre do tohto priestoru. Vytvorenie
tvárového priestoru je pre tieto metódy najdôležitejšia časť a najobtiažnejšia časť, každá
k tomuto problému pristupuje individuálnym spôsobom. Tieto spôsoby budú popísané
nižšie.

1 Viac informácii na: http://opencv.willowgarage.com/wiki/FaceDetection
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KNN

Táto najjednoduchšia metóda klasifikácie dát, ktorú je samozrejme možné použiť aj na
identifikáciu osôb podľa tváre, je špecifická najmä v trénovacej fáze. Táto metóda prakticky
fázu trénovania neobsahuje. Pre KNN trénovanie znamená zostavenie trénovacích dát a
ich následné rozdelenie do kategórií, pričom kategórie sú chápané ako jednotlivé osoby.
Z pohľadu náročnosti trénovania je metóda KNN veľmi jednoducho implementovaľná, avšak
táto metóda trénovania vstupné dáta nijako neupravuje a pracuje s nimi priamo v takom
tvare ako ich dostala. Toto by mohol byť problém pri rozpoznávaní, kde pravdepodobne
táto metóda nebude dosahovať uspokojivých výsledkov.

PCA

Analýza hlavných komponentov je jedna z najznámejších a najzákladnejších metód pre
strojové rozpoznávanie osôb podľa tváre. Vo svojej podstate je PCA založená na spočítaní
nového takzvaného tvárového priestoru, ktorý najlepšie popisuje trénovacie tváre. Ten-
to proces je jej najzložitejšou a najvýznamnejšou časťou. V podstate pri PCA analýze
vstupných dát nezisťujeme priamo tvárový priestor, ale transformáciu, pomocou ktorej je
následne možné premietnuť všetky trénovacie dáta do tohto priestoru. Nájdenie vhodnej
transformácie spočíva v spočítaní kovariančnej matice vstupných tvárí a následné zistenie
hodnôt vlastných vektorov a vlastných čísel. Vlastné vektory, ktoré prislúchajú podľa ve-
ľkosti ich vlastných čísel k určitej dimenzii vo výslednom tvárovom priestore, sú využívané
ako transformačné vektory medzi pôvodným a výsledným priestorom. Veľkosť vlastných
čísel určuje informačnú dôležitosť prislúchajúcej dimenzie a vlastného vektora. Veľkou vý-
hodou metódy PCA je, že pre premietanie do spomínaného tvárového priestoru je možné
vybrať dimenzie, ktoré majú väčšiu informačnú hodnotu a naopak zahodiť tie s najmenšou.
Čím sa znižuje ako aj časová tak aj pamäťová náročnosť samotného rozpoznávania. Ďalším
jej špecifikom je, že pre zistenie transformačných vlastných vektorov a tým získanie výsled-
ného tvárového priestoru nepotrebuje PCA poznať príslušnosť jednotlivých tvárí k osobám.
Je to metóda kde sa využíva učenie bez učiteľa.

Obrázok 2.2: Priemerná tvár spočítaná pomocou PCA metódy pri trénovaní z 300 osôb
(600 tvárí).

LDA

Lineárna diskriminačná analýza podobne ako PCA pracuje na holistickom prístupe k vstup-
ným dátam. Je to takisto veľmi známa metóda strojovej identifikácie ľudí podľa tváre, ktorá
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hľadá lineárnu kombináciu príznakov, ktorá charakterizuje alebo rozdeľuje triedy objektov.
Najväčší rozdiel medzi analýzou hlavných komponentov a lineárnou diskriminačnou analý-
zou je v prístupe k učeniu, kde pre LDA je narozdiel od PCA potrebná znalosť príslušnosti
jednotlivých tvárí k osobám. LDA je preto možné zaradiť medzi metódy využívajúce uče-
nie s učiteľom. Podobne ako pri PCA je v lineárnej diskriminačnej analýze potrebné zistiť
transformačnú metódu do tvárového priestoru. Tento proces je o niečo zložitejší, jeho pod-
robné vysvetlenie sa nachádza v sekcii 1.4. Je hlavnou nevýhodou je, že pre svoju optimálnu
rozlišovaciu schopnosť potrebuje mať veľkú trénovaciu sadu.

LDP

Lineárna diskriminačná projekcia takisto ako predchádzajúce dve metódy patrí medzi ho-
listické prístupy. Má veľa spoločných znakov s predchádzajúcou lineárnou diskriminačnou
analýzou, čo vyplýva už aj z názvu. Je to mladá metóda a do oblasti rozpoznávania osôb
podľa ľudskej tváre sa dostala len nedávno. Jej výhodou oproti LDA je, že nepotrebuje
k uspokojivej úspešnosti identifikácie veľkú trénovaciu sadu, ale samozrejme ako pri každej
metóde aj tu platí čím viac vhodných trénovacích dát tým lepšie. Táto metóda premieta
vstupné dáta do diskriminačného tvárového priestoru. Aj tu je hlavnou úlohou nájsť prí-
slušnú transformáciu vstupných dát do tohto priestoru. Základnou myšlienkou je spočítať
dve kovariančné matice, jedna pre páry rovnakých osôb a druhá pre páry rozdielnych osôb.
Po úpravách, ktoré sú popísané v sekcii 1.5, získame kovariančnú maticu z ktorej nie je
problém odvodiť vlastné vektory a vlastné hodnoty. Rovnako ako pri PCA je možné využiť
redukciu dimenzionality. LDP pri trénovaní potrebuje mať tváre rozdelené podľa osôb, čo
znamená že sa jedná o učenie s učiteľom.

2.1.2 Rozpoznávanie

Rozpoznávanie je finálny proces pri identifikácii osôb podľa tváre. Samozrejme ako pri
trénovaní je aj pri rozpoznávaní potrebné predspracovanie vstupnej, testovacej snímky,
v podobe detekcie tváre, prípadne jej častí (oči, nos, ústa).

Rozpoznávanie je možné rozdeliť na dve kategórie podľa potreby ďalšej predprípravy
testovacej snímky, ktorá spočíva napríklad v premietnutí testovacej snímky do tvárového
priestoru, ktorý bol spočítaný vo fáze trénovania. Do prvej kategórie, pri ktorej sa nevyko-
náva žiadne premietanie ani dodatočná predpríprava testovacej tváre, zaraďujeme metódu
KNN. Táto skutočnosť má svoje výhody aj nevýhody. Výhody spočívajú v rýchlosti porov-
návania a jednoduchosti implementácie. Avšak takéto relatívne jednoduché rozpoznávanie
môže mať za následok nižšiu úspešnosť výsledného systému. Do druhej kategórie je možné
zaradiť zvyšné vyššie spomínané metódy (PCA, LDA, LDP). V týchto metódach je potreb-
né, pred samostaným porovnávaním testovacej snímky s trénovacou databázou, premietnuť
detekovanú tvár v testovacej snímke do príslušného tvárového priestoru. Transformácia do
tvárového priestoru bola zistená vo fáze trénovania. Po tomto premietnutí je možné pri-
stúpiť k samotného porovnávaniu testovacej snímky s databázou tvárí, ktoré boli rovnako
premitnuté do príslušného tvárového priestoru.

Pre výsledné zistenie podobnosti testovacej snímky s jednotlivými tvárami v trénovacej
databáze je možné použiť vo všetkých metódach euklidovskú vzdialenosť (vzťah 1.4) a pri
metódach PCA, LDA, LDP aj mahalanobisovu vzdialenosť (vzťah 1.6). Rozdiel medzi
týmito dvoma prístupmi k zisťovaniu podobnosti dvoch snímkov je, že pri mahalanobisovej
vzdialenosti sa berie do úvahy aj informačná dôležitosť jednotlivých zložiek snímkov, ktorá
je pri spomínaných metódach viadrená veľkosťou vlastných hodnôt, pričom väčšia vlastná
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hodnota predstavuje vyššiu informačnú dôležitosť príslušnej dimenzie. Táto skutočnosť by
mala byť výhodou oproti klasickej euklidovskej vzdialenosti a bude overená v kapitole 3,
ktorá sa zaoberá testovaním implementovaných riešení systému pre identifikáciu osôb podľa
tváre.

Keďže sa jedná o systém pre identifikáciu osôb a je pravdepodobné, že nebude fungovať
vo všetkých prípadoch so 100 % úspešnosťou, je vhodné aby systém ponúkol niekoľko najviac
podobných osôb ako výsledok rozpoznávania.

2.2 Implementácia

Implementácia bola urobená na základe vopred prevedenej analýzy. Pred samotnou im-
plementáciou bolo potrebné rozhodnúť sa pre vhodný implementačný jazyk. Ako už bolo
spomínané vyššie, pre detekciu tváre, prípadne jej častí je vhodné využiť knižnicu OpenCV.
Táto knižnica môže byť využitá v skriptovacom jazyku python, alebo v kompilovateľnom ja-
zyku C/C++. Keďže pri systémoch akým je identifikácia osôb podľa tváre je veľmi dôležitá
rýchlosť, zvolil som ako implementačný jazyk ANSI C/C++ s využitím knižnice OpenCV,
pretože kompilovateľné jazyky sú oveľa rýchlejšie ako interpretované. Táto kombinácia bola
zvolená aj z dôvodu, že s ňou mám dobré skúsenosti z riešenia Bakalárskej práce. Systém
bol implementovaý tak aby pracoval so statickými snímkami a nie s videom, keďže sa jedná
o identifikáciu a nie verifikáciu a je vysoko pravdepodobné, že pri veľkej databáze osôb táto
aplikácia nebude fungovať v reálnom čase. Ale s využitím OpenCV nie je problém vstup
prerobiť na video, keďže sa pomcou tejto knižnice k videu pristupuje ako k jednotlivým
snímkom. Pre implementáciu a následné porovnanie v testoch boli podľa vyššie uvedenej
analýzy vybraté tieto metódy vhodné pre identifikáciu osôb podľa tváre:

• KNN - bola vybratá, pretože sa jedná o najzákladnejšiu metódu v strojovom učení
a bude zaujímavé porovnávať ju s ostatnými metódami.

• PCA - bola vybratá ako zástupca najzákladnejších algoritmov pre rozpoznávanie
ľudských tvárí s holistickym prístupom.

• LDP - bola vybratá, pretože sa jedná o veľmi mladú a nádejnú metódu. Od tejto
metódy sa očakávali najlepšie výsledky.

2.2.1 Knižnica OpenCV

OpenCV (Open source Computer Vision) je knižnica využiteľná v problematike počítačo-
vého videnia, dokonca veľa algoritmov je optimalizovaných tak aby fungovali v reálnom
čase. Pôvodne bola vyvinutá firmou Intel, neskôr uvoľnená pod BSD2 licenciou. Knižnica
obsahuje viac ako 500 optimalizovaných algoritmov a je používaná po celom svete. Je napí-
saná v jazyku C/C++ a je možné ju využiť v jazykoch Python a C/C++, pod operačnými
systémami Linux, Windows a Mac OsX. V mojej práci bola využíta verzia 2.0 (aktuálna
verzia 2.13 z Apríla/2010) tejto knižnice a bola použitá najmä pre načítanie snímkov a
detekciu tváre. Pričom k detekcii tvárí boli použité klasifikátory, ktoré sú rovnako súčasťou
tejto knižnice.

2 Viac informácii o BSD licencii: http://creativecommons.org/licenses/BSD/
3 Viac informácii o OpenCV: http://opencv.willowgarage.com/wiki/
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2.2.2 Popis jednotlivých častí systému

Implementovaný systém sa skladá z viacerých častí, ale bude rozdelený na 3 najzákladnejšie,
ktoré budú ďalej rozdelené podľa potreby a jednotlivých metód. Tieto časti nemôžu stáť
samostatne a každá z nich je neodeliteľnou súčasťou mojej aplikácie.

• Predspracovanie: Táto časť systému predchádza obidvom nasledujúcim a je rov-
naká aj pri všetkých implementovaných metódach. Keďže systém má spracovávať
ako vstupné dáta snímky, je potrebné aby boli načítané a predspracované do takej
podoby, aby s nimi vedel ďalej pracovať. Po načítaní obrázku je v tomto hľadaná
tvár. Systém predpokladá ako vstup snímku s jednou tvárou. Pre načítanie snímky
a detekovanie tváre sa využívajú funkcie OpenCV, pri detekcii je použitý už natré-
novaný klasifikátor haarcascade frontalface alt.xml, pomocou ktorého je možné
detekovať tvár z priameho pohľadu, prípadne mierne natočenú. Po úspešnej detekcii
sa na ďalšie spracovanie posiela iba detekovaná časť snímku v normalizovanej veľkosti,
ktorú je možné zvoliť v konfiguračnom súbore.

• Trénovanie: Najdôležitejšia a najzložitejšia časť celého systému. Boli implementova-
né tri metódy pre rozpoznávanie osôb podľa tvárí. Každá z metód má svoje špecifiká,
ktoré bolo potrebné implementovať. Pred trénovaním je potrebné mať prichystanú
trénovaciu sadu snímkov. Trénovacie algoritmy berú ako vstup iba tvár, alebo iba jej
časti. Je preto potrebné si ich predpripraviť. Systém ponúka možnosť uloženia dete-
kovanej tváre (jej častí) do súboru. Takto je možné si zostaviť trénovaciu sadu, ktorá
však potrebuje ručnú kontrolu kvôli občasnej nepresnosti použitých detektorov. Ke-
ďže prvou implementovanou metódou je KNN, ktorá trénovanie neobsahuje, nebude
v tejto časti ďalej spomínaná. Pre trénovanie pomocou metód LDP a PCA, je potreb-
né aby bola aplikácia spustená s parametrom, ktorý určuje názov súboru, v ktorom sú
identifikátorom označené trénovacie osoby a celý názov príslušnej trénovacej snímky.

– PCA Analýza hlavných komponentov ako metóda učenia bez učiteľa, nepotre-
buje mať pre trénovanie označené trénovacie osoby. Ale keďže aj pri KNN, aj
pri LDP sa toto vyžaduje, boli použité rovnaké trénovacie dáta a vyžaduje sa
to aj pri tejto metóde. Aby nezostali tieto informácie nevyužité, boli použi-
té na označenie premietnutých tvárí, pre jednoduchšiu kontrolu pri testovaní.
Samotné trénovanie pozostáva z dvoch častí. V prvej sa z trénovacích snímok
určí PCA priestor a jeho príslušné vlastné vektory a hodnoty. Tieto údaje sú
potom v druhej časti použité na premietnutie každej tváre do spočítaného PCA
priestoru. Pre zjednodušenie týchto výpočtov boli využité optimalizované fun-
kcie knižnice OpenCV. Je možné zvoliť počet dimenzií, ktoré sa budú premietať
a budú neskôr využité vo fáze rozpoznávania. Okrem premietnutých tvárí je
potrebné uložiť aj vlastné vektory a hodnoty. Takže výstup tohto trénovania je
XML súbor, v ktorom sú uložené identifikátory osôb, vlastné vektory, vlastné
hodnoty a premietnuté trénovacie tváre.

– LDP V lineárnej diskriminačnej projekcii sa prejavuje to, že sa jedná o metódu
učenia s učiteľom v prvej fáze učenia, kedy je potrebné spočítať LDP tvárový
priestor, respektíve transformačný vektor do tohto priestoru. Tieto údaje sú
konkrétne potrebné pri počítaní kovariančných matíc rozdielov rovnakých a roz-
dielnych ľudí. Z tohto dôvodu vyplýva aj ďalšia nutnosť pri trénovaní pomocou
tejto metódy a tou je, že je potrebné aby trénovacia sada bola zostavená tak,
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aby obsahovala aspoň dva snímky pre jednu osobu. Po vypočítaní týchto ko-
variančných matíc je potrebné maticu predstavujúcu medzi–triednu kovarianciu
podeliť maticou predstavujúcou vnútro–triednu kovarianciou. Táto operácia má
za následok potlačenie vnútro–triednej kovariancie. Nakoniec z výslednej matice
vypočítam vlastné vektory a vlastné hodnoty. Vlastné vektory sú použíté ako
transformačné vektory do LDP tvárového priestoru. V pri trénovaní pomocou
tejto metódy bola knižnica OpenCV využitá iba pre niektoré matematické ope-
rácie ako násobenie matíc, výpočet vlastných vektorov a podobne. Rovnako ako
v predchádzajúcej metóde aj tu zohráva veľkú úlohu počet dimenzií, ktoré budú
využívané pre rozpoznávanie. Ich optimápny počet bol zistený experimentálne
a bude popísaný v kapitole 3 - Testovanie implementovaných riešení. Podobne
ako pri metóde PCA je aj výstupom tohto postupu XML súbor, v ktorom sú
uložené identifikátory osôb, vlastné vektory a hodnoty a premietnuté trénovacie
tváre.

• Rozpoznávanie: Posledná a určite nie nepodstatná časť systému pre rozpoznávanie
osôb podľa tváre je samotné rozpoznávanie. Ako vstup pre rozpoznávanie je potreb-
ný XML súbor s potrebnými údajmi a snímok samotnej testovanej osoby. Najskôr je
v testovacej snímke nájdená tvár. Následne ak sa jedná o jednu z metód PCA alebo
LDP je potrebné trénovaciu tvár premietnuť do príslušného tvárového priestoru, ak
sa jedná o rozpoznávanie pomocou metódy KNN premietanie sa neuskutočňuje. Pre-
mietanie, ak si to daná metóda vyžaduje, sa vykonáva pomocou rovnakej funkcie akou
boli pri trénovaní premietnuté trénovacie dáta. Ako ďalší krok je potrebné spočítať
podobnosť testovacej premietnutej (pri KNN pôvodnej) tváre s jednotlivými tvárami
z trénovacej databázy. Túto podonosť ako bolo uvedené aj v analýze som zisťo-
val pomocou euklidovskej vzdialenosti, respektíve mahalanobisovej vzdialenosti. Pri
euklidovskej vzdialenosti bola z výpočtu (vzťah 1.4) odstránená odmocnina, pretože
ma zaujímala relatívna vzdialenosť medzi snímkami a nie je potrebné poznať presnú
vzdialenosť. Odmocnina je náročná operácia a pri rozpoznávaní na veľkej trénovacej
databáze je to citeľná zmena čo sa týka výpočtovej náročnosti. V tomto prípade je
výpočet euklidovskej vzdialenosti určite menej časovo náročný ako mahalanobisova
vzdialenosť. Ich rozdiel v úspešnosti rozpoznávania bude porovnaný v kapitole 3 -
Testovanie implementovaných riešení. Nakoniec môj systém pre rozpoznávanie osôb
podľa tváre vypíše na štandardný výstup identifikačné čísla prvých n rozpoznaných
osôb, pričom bude každé číslo na samostatnom riadku v poradí od najpodobnejšej
osoby po najmenej podobnú.

2.3 Obmedzenia systému

Ako každý systém tak aj ten môj má svoje obmedzenia. Jedná sa o konzolovú aplikáciu
písanu v ansi C/C++, čo by nemuselo všetkým používateľom vyhovovať, ale bola tak na-
vrhnutá z dôvodu prípadného napojenia na iný systém respektíve aby mohla byť spúšťaná
pomocou automatických skriptov ako bola aj testovaná. Pri implementovaní bola využitá
knižnica OpenCV verzie 2.0, takže pri kompilácii zo zdrojových textov je potrebné mať
túto knižnicu nainštalovanú. Pri spustení už skompilovanej aplikácie nie je nutné mať kni-
žnicu nainštalovanú. Aplikácia bola implementovaná pod systémom Linux a na ňom bola aj
testovaná, ale keďže bola písaná v ansi C/C++ a knižnica OpenCV je taktiež prenosná, nemal
by byť problém skompilovať túto aplikáciu aj pod ostatnými operačnými systémami, avšak
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nebola na nich explicitne testovaná. Ďalším obmedzením systému je, že nepracuje s vi-
deom ale iba so statickými snímkami. Pri načítaní snímkov sa využíva funkcia LoadImage
z knižnice OpenCV, ktorá podporuje tieto typy obrázkov: Windows Bitmap (BMP, DIB),
JPEG súbory (JPEG, JPG, JPE), Portable Nerwork Graphics (PNG), prenosný formát
obrázku (PBM, PGM, PPM), Sun rastre (SR, RAS) a TIFF súbory (TIF, TIFF). Posledné
obmedzenia vychádzajú s formátov, v ktorých musia byť napísané textové súbory potrebné
pre trénovanie systému, avšak tieto sú navrhnuté jednoducho a nemal by byť problém s ich
vytvorením.
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Kapitola 3

Testovanie implementovaných
riešení

Po navrhnutí a implementácii môjho systému pre identifikáciu osôb podľa tváre nasledu-
je veľmi podstatná časť a tou sú testy. Trénovacie a testovacie snímky osôb boli použité
z datovej sady FERET1. Tento program prebiehal v rokoch 1993 – 1997 a bol sponzoro-
vaný ministerstvom obrany USA. Jeho hlavným cieľom bol výskum možností automatickej
identifikácie ľudí podľa tváre. Výsledná dátová sada obsahuje až 14 000 snímkov v rôznych
kategóriach (pohľad zpredu, zľava, zprava, snímky fotené s istým odstupom času, . . . ).
Mojim hlavným cieľom bolo otestovať úspešnosť pri identifikácii osôb mnou navrhnutým
systémom a porovnanie úspešnosti jednotlivých metód v rôznych testoch. Základom testo-
vania bolo zostaviť si trénovacie a testovacie dáta. Hoci som vychádzal z už predpripravenej
dátovej sady aj tak táto príprava zabral veľa času, pretože pre najlepšie natrénovanie bolo
potrebné zostaviť trénovaciu sadu a to tak aby nebolo potrebné v snímkoch už detekovať
tvár. K tejto skutočnosti som pristúpil z dôvodu nie vždy 100 % úspešnosti detekcie s vy-
užitím knižnice OpenCV a preto bolo potrebné niektoré trénovacie snímky aj ročne upraviť.
Pre zjednodušenie prevádzania jednotlivých testov bol navrhnutý skript napísaný v skrip-
tovacom jazyku Python – test.py, ktorý je podobne ako ostatné súčasti programovej časti
diplomovej práce priložený na CD. Zostavil som niekoľko trénovacích a testovacích sád:

• fa - test, ktorej trénovacia sada obsahuje pre každú osobu jednu snímku z priameho
predného pohľadu a druhú natočnú do pravej, respektíve ľavej strany. Testovacia sada
obsahuje jednu snímku pre každú osobu z predného pohľadu, samozrejme rozdielnu
od tej trénovacej. Veľkosť snímkov je 50×50 bodov. Táto sada bola zostavená v troch
rôznych veľkostiach a to pre 100 osôb, 200 osôb a 300 osôb. Aby bolo možné určiť
rozdielnosť úspešností jednotlivých metód pri rôznom počte osôb. Výsledky testovania
je vidieť v tabuľke 3.1. Z tabuľky 3.1 je vidieť, že najlepšie dopadla metóda LDP ako
bolo aj očakávané a najhoršie metóda KNN. Je aj vidieť, že metóda LDP má najmenší
problém s narastajúcim počtom osôb.

V ďalšom teste na tejto sade snímkov som chcel ukázať aký ma vplyv počet výsled-
ných osôb na úspešnosť rozpoznávania. Tento prístup sa veľmi často využíva. Systém
pre identifikáciu, či už podľa tváre, alebo iných biometrík ako výsledok určí niekoľko
najpravdepodobnejších osôb a následne kompetentný človek z týchto snímkov určí
o ktorú osobu sa presne jedná. Výsledky testov sú vidieť na grafe 3.1. Z tohto grafu

1 Bližšie informácie : http://itl.nist.gov/iad/humanid/feret/feret master.html
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Metóda rozpoznávania 100 osôb 200 osôb 300 osôb
KNN 80 % 79,5 % 78 %
PCA 84 % 82 % 80 %
LDP 89 % 89 % 87 %

Tabuľka 3.1: Úspešnosť rozpoznávania jednotlivých metód na testovacej sade fa-test.

vyplýva, že ako som predpokladal tak väčší počet výstupných osôb, ktoré sa z najvä-
čšou pravdepodobnosťou podobajú na vstupnú testovaciu snímku, zvyšuje úspešnosť
každej metódy. Toto zvyšovanie je ale relatívne, pretože je nutný zásah človeka na
dohľadanie príslušnej osoby a to už nie je úplne automatizovaný prístup k rozpozná-
vaniu osôb podľa ich tvárí. Ako je ďalej vidieť tak po určitom počte výstupných osôb
sa úspešnosť ustáli na určitej hodnote, prípadne sa zvyšuje už veľmi pomaly. Z toho je
možné určiť, že pre trénovaciu sadu obsahujúcu 300 osôb je najvhodnejší počet osôb
pre jednotlivé metódy nasledovný: LDP - 5, PCA - 5 a KNN - 5. Úlohou následujúceho

Obrázok 3.1: Závislosť úspešnosti rozpoznávania na počte výstupných osôb.

testu bolo zistiť aký vplyv má na metódu Lineárnej Diskriminačnej Projekcie počet
dimenzií s ktorými pracuje. Tento test je veľmi časovo náročný preto bol zvolený krok
20 dimenzií. Z grafu 3.2 je možné vyčítať, že 140 dimenzií je ideálny počet a môj
systém s týmto počtom dimenzií dosahuje najlepšie výsledky. Je však dôležité pri-
pomenúť, že veľkosť trénovacích a testovacích tvárí bol 50×50 bodov, čo samozrejme
zohráva istú úlohu v najlepšom počte dimenzií. Ďalšie zvyšovanie počtu dimenzií už
nemá veľký vplyv na úspešnosť rozpoznávania. Počet dimenzií zohráva veľkú úlohu
aj v časovej náročnosti či už trénovacej alebo rozpoznávacej časti algoritmu. V grafe
je možné vidieť aj mierne výkyvy, ktoré sú pravdepodobne spôsobené náhodným vý-
berom rozdielnych párov pri počítaní kovariančnej matice medzi–triednej variability.
Tieto výkyvy sú však iba v desatinách percenta preto je ich možné zanedbať. Ná-
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hodný výber dát do tejto kovariančnej matice bol zvolený kvôli zrýchleniu výpočtu,
pretože takto nie je potrebné počítať všetky kombinácie párov rozdielnych ľudí.

Obrázok 3.2: Závislosť úspešnosti rozpoznávania na počte dimenzií.

Posledný test s touto testovacou sadou bol zameraný na porovnanie úspešnosti rozpoz-
návanie medzi metódami určovania vzdialenosti rozpoznávaných snímkov, euklidov-
ská vzdialenosť a mahalanobisova vzdialenosť. Do tohto testu nemohla byť zahrnutá
metóda KNN pretože, pri tejto metóde nie sú dostupné informácie o informačnej
dôležitosti jednotlivých dimenzií. Pri metódach PCA a LDP sú týmito informácia-
mi vlastné hodnoty jednotlivých dimenzií. Pre vyššie uvedené testy bolo zvolené
euklidovské meranie vzdialenosti z dôvodu jeho možného použitia pre všetky imple-
mentované metódy. Ako je aj vidieť z grafu 3.3 mahalanobisova vzdialenosť nesplnila
očakávania a dokonca v niektorých prípadoch dopadla horšie ako klasická euklidovská
vzdialenosť.

• faBig - test, rovnaká sada snímkov ako predchádzajúca, s tým rozdielom, že veľkosť
snímkov je 100×100 bodov. Pri pokusoch o testovanie s touto testovacou sadou som
na narazil na problémy metód PCA a LDP. Iba metóda KNN sa dokázala v rozumnom
čase vysporiadať s týmto testom a najmä z toho dôvodu, že neobsahuje trénovanie.
Tak ako metóda PCA aj LDP zlyhali pri trénovaní. Pri metóde KNN sú výsledky na
väčších snímkoch tvárí o niečo lepšie, ale nie je to až taký veľký rozdiel aby sa tým
oplatilo ďalej zaoberať. Preto som sa rozhodol túto testovaciu sadu ďalej nepoužívať.

• dup1 - test, ktorej trénovacia sada obsahuje podobne dva snímky, pričom obidva
sú z priameho predného pohľadu, ale sú fotené s istým odstupom času. Testovacia
sada rovnako obsahuje po jednej snímky pre osobu z predného pohľadu. V databáze
FERET takýchto snímkov nie je príliš veľa preto bolo vybraných iba 100 osôb pre
prevedenie tohto testu. Pre lepšiu názornosť výslednej úspešnosti bola pri metódach
PCA a LDP použítý aj výpočet Mahalanobisovej vzdialenosti. Výsledok testu je
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Obrázok 3.3: Rozdiel medzi euklidovskou a mahalanobisovou vzdialenosť.

vidieť v tabuľke 3.2, z ktorého možno usúdiť, že metódy PCA a LDP sa s touto úlohou
vysporiadali celkom slušne aj keď úspešnosť oproti fa testu klesla celkom rapídne.

Metóda rozpoznávania KNN PCA LDP
Euklidovská vzdialenosť 71 % 77 % 77 %

Mahalanobisova vzdialenosť – 76 % 71 %

Tabuľka 3.2: Úspešnosť rozpoznávania jednotlivých metód na testovacej sade dup1-test.

Z výsledkov hore uvedených testov je možné jednoznačne povedať, že z troch imple-
mentovaných riešení rozpoznávania osôb podľa ich tvárí v testoch najlepšie obstála metóda
Lineárnej Diskriminačnej Projekcie a najhoršie metóda KNN. Keď porovnáme určovanie
vzdialenosti medzi jednotlivým snímkami využívané pri samotnom rozpoznávaní, eukli-
dovskú a mahalanobisovu vzdialenosť, je rozdiel pri metóde PCA zanedbateľný, avšak pri
metóde LDP dokonca z testov vyšla lepšie euklidovská vzdialenosť. Časová náročnosť vý-
počtu mahalanobisovej vzdialenosti je vyššia. Z tohto dôvodu si myslím, že je výhodnejšie
používať známu euklidovskú vzdialenosť.
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Záver

Cieľom mojej diplomovej práce bolo zoznámiť sa s aktálnymi postupmi pre identifikáciu
osôb podľa ich tvárí, niektoré z nich implementovať a podrobiť testom. Podľa informácií
získaných pri štúdiu metód pre automatické rozpoznávanie ľudí podľa ich tvárí som zistil,
že metód a postupov je veľa, ale žiadny nefunguje na 100 %. Medzi týmito postupmi sú
niekedy väčšie, inokedy menšie rozdiely, či už v samotnom prístupe k tejto problematike, zlo-
žitosti implementácie, rýchlosti trénovania a rozpoznávania, alebo vo výslednej úspešnosti
rozpoznávania. Najväčšie problémy robia automatickým identifikátorom zmeny osvetlenia,
natočenie tváre, zmena človeka, či už vplyvom času alebo pridaním nejakého doplnku (oku-
liare, čiapka, fúzy, brada, . . . ). Niektoré z týchto problémov sú riešiteľné predspracovaním
obrazu, avšak keď je človek príliš zmenený oproti tomu ako si ho systém ”pamätá“, je ten-
to problém veľmi ťažko riešiteľný. Avšak niekedy je aktuálna snímka človeka tak rozdielna
oproti tej, ktorá je uložená v databáze známych osôb, že pri identifikácii by mal aj odborník
problémy s určením správnej totožnosti. Preto je vždy potrebné vedieť na akých dátach
bol systém testovaný, aby bolo možné spoľahlivo určiť jeho kvalitu.

V dnešnej dobe sa do popredia začínajú dostávať metódy založené na 3D rozpoznávaní.
Avšak pre dokonalé 3D rozpoznávanie tvárí je potrebné špeciálne vybavenie, ktoré je v
súčasnej dobe ešte stále príliš drahé, preto sa ešte stále udržiavajú aj 2D metódy, ktorými
som sa v mojej práci zaoberal ja. Pretože v tomto prípade nie je potrebné žiadne špeciálne
vybavenie a postačujúci je digitálny fotoaparát, prípadne webkamera.

V tejto práci boli spracované najmä holistické prístupy k identifikácii osôb podľa tváre. Z
testov v kapitole 3 vyplynulo, že hoci je prítupov mnoho ich rozdiely v úspešnosti rozpozná-
vania nie sú až také markantné ako by sa mohlo zdať. Najväčší podiel na úspešnosti každej
metódy malo zostavenie trénovacích a testovacích dát, čo bolo aj najzložitejšou úlohou. Ak
by sa mal môj systém nasadiť do reálneho používania bolo by potrebné zostaviť trénova-
ciu sadu tak, aby obsahovala čo najviac snímkov pre každú osobu. Z pohľadu úspešnosti
najlepšie obstála metóda Linearnej Diskriminačnej projekcie, najrýchlejšou a najlahšie im-
plementovateľnou bola samozrejme KNN. Veľmi známa Analýza Hlavných Komponentov
(PCA), obstála v testoch priemerne aj čo sa týka rýchlosti aj úspešnosti pri rozpoznávaní.
Keďže môj systém bol navrhnutý na identifikáciu osôb a nie na verifikáciu, bol dôležitý aj
test, v ktorom bol zisťovaný nárast úspešnosti v závislosti na počte najpravdepodobnejšie
identikovaných osôb. Ako sa dalo očakávať s väčším počtom výstupných osôb vzrástla aj
úspešnosť každej matódy, ale najpodstatnejšie zistenie bolo, že po presiahnutí určitého po-
čtu sa úspešnosť už ďalej nezvyšuje. Preto by som odporúčal využívať túto vlastnosť pri
používaní môjho identifikačného systému.

Ako vyplynulo z testov, môj automatický identifikátor osôb podľa tváre určite nie doko-
nalý a je na ňom stále čo zlepšovať. Ako prípadný ďalší rozvoj tohto systému by som videl
potenciál v zlepšení predspracovania vstupných snímkov, čo by malo s veľkou pravdepo-
dobnosťou za následok zvýšenie úspešnosti rozpoznávania, avšak je potrebné dať pozor aby
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toto predspracovanie príliš nezaťažovalo rozpoznávací proces a aby v jeho dôsledku rapídne
nestúpla časová náročnosť rozpoznávania. Ďalším možným rozvojom by mohlo byť práve
zníženie výpočtovej náročnosti pri samotnom rozpoznávaní, najlepšie do takej miery, aby
mohol byť systém s menšou databázou osôb použitý aj pre identifikovanie osôb priamo z
videa.
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Dodatok A

Obsah CD

• Zdrojové texty k preloženiu tohto dokumentu

• Preložené PDF tohto textu

• Zdrojové texty k výslednému programu

• Trénovacie a testovacie dáta, ktoré som použil pri testovaní

• Stručný návod na použitie mojej aplikácie
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