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Abstrakt
Tato práce se věnuje problematice srovnávání dětských obličejů. Jejím cílem je vytvoření
aplikace poskytující funkce pro fotokomparaci a tzv. ageing. Obě tyto části pracují s por-
trétními fotografiemi dětí. Úkolem fotokomparace je morfometrické srovnání dvou jedinců
a posouzení jejich podobnosti, a to nezávisle na věkovém rozdílu obou portrétů. Ageing je
nástroj pro simulaci stárnutí jedince na fotografii. Postupy pro obě funkce jsou založeny na
metodách geometrické morfometrie, konkrétně na prokrústovské analýze a metodě tenkých
ohebných plátků.

Abstract
This thesis is focussed on children’s faces comparison. Its aim is to create the application
providing functions for photocomparison and ageing. Both these parts work with portrait
photos of children. Photocomparison purpose is a metric expression of similarity of two
portraits independently on their age. Ageing is a tool for the simulation of an individual’s
growing old on the photo. Principles of both functions are based on geometric morphometry
methods, particulary on procrustes analysis and thin-plate spline aproximation.
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Kapitola 1

Úvod

Rozpoznávání osob na základě vnější morfologie obličeje patří k základním schopnostem
každého člověka. Jednotlivé tváře rozpoznáváme na základě jejich charakteristických mor-
fometrických vlastností. Za tu z nich, která má nejvyšší vypovídací hodnotu, můžeme pova-
žovat tvar, proporce a uspořádání jednotlivých částí obličeje. Jako příklad je možné uvést
tvar obrysu obličeje, velikost a vzdálenost obou očí, velikost nosu apod. Kromě tvaru ovšem
existují i další vlastnosti, které nás ovlivňují při rozlišování obličejů. Mezi nimi můžeme vy-
mezit skupinu, kterou označíme za texturové charakteristiky. Typicky se jedná o barvu a
délku vlasů, typ účesu, délku či absenci vousů apod. Tyto vlastnosti mohou opticky mo-
difikovat tvar obličeje, zvýrazňovat či zjemňovat jeho proporce a ovlivňovat identifikaci i
percepci obličeje.

Změny proporcí nebo vizáže obličeje mohou v některých případech běžnému člověku
značně ztížit rozpoznání konkrétní osoby. Zatímco texturové charakteristiky obličeje se mo-
hou snadno měnit podle přání dané osoby, u proporcí je situace poněkud odlišná. Morfologie
obličeje je dána především kombinací poměrně statického kosterního podkladu a proměnli-
vých měkkých tkání, výrazně se mění v době od narození do dosažení dospělosti.

Pro účely forenzního srovnání osob dětského a adolescentního věku je vhodné mít k dis-
pozici nástroje, které se budou snažit eliminovat věkové změny vzhledem k proporcím ob-
ličeje a usnadní tak identifikaci a percepci osob.

Tato práce řeší realizaci dvou takových nástrojů, z nichž jeden se zaměřuje čistě na
metrické srovnání jedinců, zatímco účelem druhého je snaha usnadnit běžnému člověku
indentifikaci osob pouze na základě jejich vizuální podoby. Realizovanými nástroji jsou
ageing a fotokomparace. Oba tyto nástroje pracují s portrétními fotografiemi osob.

Ageing je termín pro přizpůsobení vzhledu osoby vybranému cílovému věku. Výsledkem
ageingu je fotografie, která je deformovaná podle změn proporcí během ontogeneze jedince.

Fotokomparace řeší porovnání morfologických znaků dvou obličejů a vyjádření procen-
tuální míry jejich podobnosti. Jejím úkolem je posoudit, zda je na obou fotografiích tatáž
osoba, nebo jestli se jedná o dva odlišné případy, a to nezávisle na věku obou srovnávaných
portrétů.

Tato práce vznikla jako součást komplexního projektu řešeného Ústavem antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Jejím úkolem je implementovat výsledky an-
tropologické studie, která se zaměřuje na řešení matematických, statistických a biologických
postupů vzhledem k nástrojům uvedeným výše. Výsledkem této práce je tedy implemen-
tace ageingu a fotokomparace v rámci uživatelské aplikace. Po dokončení celého projektu
se plánuje nasazení výsledné aplikace do kriminalistické praxe.
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V následující kapitole nazvané
”
Matematické metody“ jsou rozebrány základní pojmy

a morfometrické metody, které jsou jádrem postupů pro fotokomparaci a ageing. Navazující
3. kapitola pojmenovaná

”
Postupy pro ageing a fotokomparaci“ pak uvádí představené me-

tody do širšího kontextu ageingu a fotokomparace. Ve 4. kapitole nazvané
”
Návrh řešení“ je

popsán postup realizace pro oba tyto moduly. Jsou zde uvedeny nároky kladené na kvalitu
vstupních portrétů a řešení problémů spojených s nízkou kvalitou portrétů. Dále je zmíněna
časová náročnost těchto postupů. Kapitola s číslem 5 nazvaná

”
Realizace“ se ve své první

části věnuje zdrojům dat, které byly při tvorbě aplikace využity. Její druhá část pojednává
o použitých frameworcích a zejména o zajištění jejich vzájemné kompatibility. Předposlední
kapitola s názvem

”
Výsledky“ se zaměřuje na testování obou modulů a zhodnocení dosaže-

ných výsledků.
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Kapitola 2

Matematické metody

V návaznosti na skutečnosti řečené v úvodu této práce, řešené metody se týkají hlavně
analýzy proporcí obličeje a jejich změn. Tyto metody pocházejí z oblasti geometrické mor-
fometrie. Geometrická morfometrie je odvětví srovnávací biologie, které se významně roz-
víjelo v době od 80. let 20. stol. Umožňuje získávat a zpracovávat údaje o tvaru objektu
v rovině i v prostoru. Tato kapitola se nejdříve zabývá definicí základních pojmů, dále se
zaměřuje na popis dvou metod, které jsou stavebními pilíři implementované studie Využití
metod geometrické morfometrie v biologii člověka a přidružených oborech [9]. První z nich
nese název prokrústovská superpozice či prokrústovská vzdálenost a věnuje se srovnávání
podobnosti dvou tvarů. Druhou je aproximační metoda TPS (Thin-plate spline), do češtiny
překládaná jako metoda tenkých ohebných plátků, která popisuje tvarové změny mezi dvěma
objekty pomocí deformace pravoúhlé mřížky.

2.1 Základní pojmy

Následující část se věnuje vysvětlení základních pojmů podle práce M. B. Stegmanna [8].
Základním pojmem užívaným v této oblasti je pojem tvar (častým synonymem je bodová
konfigurace, či pouze konfigurace), jehož definici stanovil D.G. Kendall následujícím způ-
sobem [8]:

Definice 1. Tvar jsou veškeré geometrické informace, která objektu zůstanou po odstranění
vlastností polohy, měřítka a otočení.

Aby bylo možné s pojmem tvaru matematicky pracovat, je nutné pro něj najít formální
popis. K tomu se používá soubor význačných bodů nazývaných landmark [8]:

Definice 2. Landmark je bod korespondující na každém objektu, který se vyskytuje v po-
pulaci.

Matematická reprezentace n-rozměrného tvaru v k dimenzích je spojení všech dimenzí
do vektoru o velikosti kn. Například vektorová reprezentace pro rovinné útvary (kde k = 2)
má následující podobu:

x = [x1, x2, . . . , xn, y1, y2, . . . , yn]T

2.2 Prokrústovská vzdálenost

V návaznosti na znění definice tvaru je nezbytné ze vstupních dat odstranit efekty otočení,
posunutí a velikosti, čímž dojde ke standardizaci vstupních dat. Podle práce P. Urbanové
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[9] je jednou z nejběžnějších metod standardizace takzvaná obecná prokrústovská super-
pozice, někdy označovaná jako obecná prokrústovská analýza. 1 Tato metoda minimalizuje
eukleidovské vzdálenosti mezi odpovídajícími si landmarky, a to u dvou či více konfigu-
rací. Vstupní data během této standardizace mění své číselné hodnoty, ale zachovávají si
informaci o svém tvaru.

Prvním krokem prokrústovské analýzy je přesunutí landmarků na centroid. Centroid je
bod, který je těžištěm bodové konfigurace. Jinými slovy jde o střed tvaru, který se vypočítá
jako průměrný bod dané konfigurace:

(x, y) =
( 1
n

n∑
j=1

xj ,
1
n

n∑
j=1

yj

)
Následně je centroid odečten od každého bodu daného tvaru. Tímto způsobem je ze

všech dat vyfiltrována složka posunutí a konfigurace jsou superponovány nad sebe do stej-
ného místa, kterým může být buď počátek kartézské soustavy souřadnic, tedy bod [0, 0],
nebo centroid prvního ze skupiny standardizovaných tvarů. Dalším postupem je odstranění
faktoru velikosti. Toho je dosaženo dělením všech souřadnic velikostí centroidu. Za velikost
centroidu je považován součet eukleidovských vzdáleností centroidu od ostatních bodů. Po
vydělení má tvar velikost centroidu rovnu 1. Na určení jeho hodnoty jsou použitelné dva
postupy. První možnost vypadá následovně:

S(x) =

√√√√ n∑
j=1

[(xj − x)2 + (yj − y)2]

Druhou možností je zapsat bodovou konfiguraci v podobě matice o rozměru n x k, kde
první sloupec obsahuje hodnoty x-ových souřadnic a druhý sloupec je tvořen y-ovými sou-
řadnicemi. Pokud je tato matice označena například jako A, pak má výpočet následující
podobu:

S(x) =
√

trace(AAT )

Zbývajícím krokem je odstranění vlivu rotace. Pokud jsou předmětem prokrústovské super-
pozice pouze dva tvary, je možno aplikovat postup s využitím singulárního rozkladu matice
(SVD).

• Nejdříve je potřeba obě konfigurace opět zapsat ve tvaru matic, jako u výpočtu veli-
kosti centroidu. Nechť jsou matice označeny jako x1, x2.

• Následuje výpočet singlárního rozkladu matice získané násobením xT
1 x2, jehož cílem

je maximalizovat korelaci mezi body obou tvarů. Výsledkem tohoto rozkladu jsou
matice UDV T .

• Matice rotace potřebné pro ideální natočení tvaru x1 vzhledem ke tvaru x2 je vypočí-
tána jako V UT :

V UT =

(
cos(α) -sin(α)
sin(α) cos(α)

)
1Původně byla tato metoda vyvinuta pro použití v psychologii.
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Po dokončení standardizace dat může být konečně vypočítána prokrústovská vzdálenost,
jejíž druhá mocnina je rovna součtu čtverců rozdílů odpovídajících si souřadnic mezi oběma
tvary:

P 2
d =

n∑
j=1

[
(xj1 − xj2)2 + (yj1 − yj2)2

]
(2.1)

Prokrústovská vzdálenost se používá jako měřítko pro vyjádření míry podobnosti či rozdíl-
nosti dvou tvarů a je vpodstatě analogií k eukleidovské vzdálenosti. Ilustrace prokrústovské
superpozice je na obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Prokrústovská superpozice. (a) Obecný tvar a, (b) tvar b, (c) translace tvaru
b nad a, (d) rotace tvaru b. Převzato z [7].

2.3 Thin-plate spline

Metoda thin-plate spline, do češtiny překládaná jako metoda tenkých ohebných plátků, je
interpolační metodou, která hledá

”
nejméně deformovanou“ spojitou plochu procházející

všemi zadanými body. Její název se vztahuje k původnímu využití, kdy měla simulovat
deformaci nekonečně dlouhého a nekonečně tenkého kovového plátu, na který se v libovolně
vybraných bodech působilo různě velkou deformační energií.

Tato metoda vznikla v roce 1989, kdy byla představena svým autorem Fredem Bookstei-
nem [3]. Původním cílem této metody je vyjádření rozdílností dvou objektů na základě de-
formace pravoúhlé mřížky, popř. pomocí velikosti tzv. deformační energie. Postup je takový,
že nejdříve je na referenční objekt umístěna pravoúhlá síť, která je následně deformována
způsobem, aby se dosáhlo shody s porovnávaným objektem. Rozdíly mezi srovnávanými
objekty jsou pak viditelné podle deformací pravoúhlé mřížky. Změny polohy bodů zkouma-
ného objektu oproti bodům referenčního objektu se projeví buď jako afinní transformace
mřížky, nebo jako její přehnutí – při přehnutí se změna projevuje podél třetí osy a mřížka
je tak deformována v prostoru.
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Míra přehnutí mřížky se označuje jako tzv. bending energy (deformační energie). Ta
mimo jiné vyjadřuje lokálnost provedených deformací, čím je energie vyšší, tím jsou změny
lokálnější.

Interpolační funkce

Interpolační funkce thin-plate spline má obecně následující tvar:

f(x, y) = a1 + axx+ ayy +
p∑

i=1

wiU(‖ (xi, yi)− (x, y) ‖)

Koeficienty a1, ax a ay určují afinní složky interpolace, neafinní složky jsou určeny pomocí
koeficientů w0 až wi. Funkce U má tvar U(rij) = r2ij log rij , kde rij je eukleidovská vzdále-
nost mezi landmarky i a j vyznačenými na zkoumaném objektu. Její průběh je ilustrován
obrázkem 2.2.

Obrázek 2.2: Radiální bázová funkce pro TPS. Červené čáry symbolizují rovinu, kde x = 0
a y = 0. Převzato z [1].

Tato funkce je fundamentálním řešením biharmonické rovnice, jejíž tvar je:

∆2U = (
∂2

∂2x
+

∂2

∂2y
)2U = 0

Jak bylo řečeno výše, tato metoda hledá
”
nejméně zohýbanou“ plochu. Matematicky jde

o minimalizaci působící deformační energie:

If =
∫∫
<2

(f2
xx + 2fxy + f2

yy)dx dy

Výpočet interpolačních koeficientů

Následující postup se věnuje určení koeficientů a1, ax a ay pro afinní složku interpolace
a koeficientů w0 až wi pro její neafinní složky. Po určení těchto koefientů je možné po-
mocí interpolační funkce nalézt mapování všech bodů ze zkoumaného obrázku do snímku
referenčního.
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Z referenčního snímku je nejdříve vypočítána matice deformačních energií L−1 o roz-
měrech (n+ 3) x (n+ 3), kde n je počet referenčních bodů.

L =

(
K P
P T O

)

K je symetrická matice s rozměry n x n, každý prvek je hodnotou bázové funkce TPS
pro vzdálenost daných referenčních bodů.

K =


λ U(r12) . . . U(r1n)

U(r21) λ . . . U(r2n)
. . . . . . . . . . . .

U(rn1) U(rn2) . . . λ


V původní Booksteinově práci [3] jsou v této matici na hlavní diagonále nulové prvky.

Později byly ale nahrazeny parametrem λ, který rozhoduje o míře aproximace. Pokud je
tento parametr ponechán nulový, jde o přesnou aproximaci – tzn. zkoumaný objekt je defor-
mován tak, aby jeho body přesně korespondovaly s landmarky na referenčním objektu. Čím
vyšší má tento parametr hodnotu, tím více se liší polohy bodů zkoumaného deformovaného
a referenčního objektu, interpolace je méně přesná a deformační energie je nižší.

Matice O je nulová a matice P má tvar:

P =


1 x1 y1

1 x2 y2

1 . . . . . .
1 xn yn


Výsledná podoba L je tak:

L =



λ U(r12) . . . U(r1n) 1 x1 y1

U(r21) λ . . . U(r2n) 1 x2 y2

. . . . . . . . . . . . 1 . . . . . .
U(rn1) U(rn2) . . . λ 1 xn yn

1 1 1 1 0 0 0
x1 x2 . . . xn 0 0 0
y1 y2 . . . yn 0 0 0


Nechť jsou body ze zkoumaného objektu zapsány ve tvaru:

V =


x1 y1

x2 y2

. . . . . .
xn yn


Násobením invertované matice L−1 a V jsou získány koeficienty pro afinní i neafinní složky
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interpolace. Výsledkem jsou dvě sady koeficientů (pro x -ovou a y-ovou osu) v tomto tvaru:

L−1V =



wx1 wy1

wx2 wy2

. . . . . .
wxn wyn

ax1 ay1

axx ayx

axy ayy


Se znalostí těchto koeficientů je již možné nalézt pro každý libovolný bod ve zkoumaném

obraze jeho odpovídající zdroj v referenčním obrázku. Díky tomu je možné určit, jak bude
vypadat deformovaná mřížka, popř. namísto mřížky deformovat libovolný obrázek.
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Kapitola 3

Postupy pro ageing a
fotokomparaci

V této kapitole jsou popsány postupy pro provádění ageingu a komparace portrétních foto-
grafíí s využitím matematických metod představených v předchozí kapitole. Tyto postupy
pocházejí ze studie Využití metod geometrické morfometrie v procesu identifikace nedospě-
lých jedinců podle obličeje od P. Urbanové [9].

3.1 Konfigurace bodů obličeje

Ze snímků jsou extrahovaná data o tvaru v podobě 31 landmarků. Jednotlivé landmarky
byly voleny tak, aby pokrývaly obličej jako celek a zároveň zachytily nejdůležitější indivi-
duálně a věkově specifické krajiny obličeje, tj. obočí, oči, nos, ústa, uši. Výběr také záležel
na složitosti a pracnosti jejich nalezení na fotografii. Konkrétní body jsou zobrazeny na
následujícím obrázku (3.1) a popsány v tabulce 3.1.

Obrázek 3.1: 31 landmarků používaných pro vymezení tvaru obličeje.

10



Číslo bodu Název Definice
1,6 Ektokanthion (pravý, levý) bod na laterální straně oka

na spojnici obou víček
2,5 Pupila (pravá, levá) střed zornice oka, v přípa-

dech, kdy panenky jedince
směřují do strany, byl tento
bod umístěn ve středu oční
štěrbiny

3,4 Entokanthion (pravý, levý) bod ve vnitřním koutku
oka, kde se stýká horní
a dolní víčko vnitřního
koutku oka

7 Subnasale bod ležící v úhlu, který
svírá obrys nosní přepážky
a horního rtu, nejníže vidi-
telný bod nosu v mediánní
rovině

8,9 Alare (pravé, levé) bod ležící nejvíce laterálně
na nosním křídle

10 Labrale superius průsečík tangenty proložené
horním okrajem hranice
červeně rtu a mediánní
roviny

11 Stomion bod ležící v průsečíku ústní
štěrbiny a přímky procháze-
jící body labrale superius a
labrale inferius

12 Labrale inferius bod ležící na dolní hra-
nici červeně dolního rtu nej-
dále od přímky procházející
body chelion pravý a levý

13,14 Cheilion (pravý, levý) bod ležící v koutku úst
v místě styku hranice čer-
veně horního a dolního rtu

15,16 Zygion II (pravý, levý) nejlaterálněji viditelný bod
obličeje ležící na přímce
procházející středy obou
zornic

17 Gnathion bod ležící v mediánní rovině
na dolním okraji mandibuly

18,19 Gonion II (pravý, levý) nejlaterálněji viditelný bod
na dolní čelisti ležící na
přímce procházející bodem
stomion kolmo k mediánní
rovině

20,21 Tragion (pravý, levý) bod ležící ve středu tragu
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Číslo bodu Název Definice
22 Vertex nejkraniálnější bod hlavy

umístěný ve střední rovině
23 Ophryon průsečík mediálního okraje

obočí s mediánní rovinou
24,25 Radix nasi (pravý, levý) bod na laterálním okraji

kořene nosu
26,27 Euryon II (pravý, levý) průsečík spojnic bodů 13-4

a 14-3 s okrajem hlavy
28,29 Ramus mandibulae (pravý,

levý)
průsečík spojnic bodů 2-14
a 5-13 se spodním okrajem
mandibuly, respektive měk-
kých částí spodního okraje
obličeje

30,31 Lalůček ucha (pravý, levý) nejkaudálnější bod lalůčku
ucha

Tabulka 3.1: Tabulka definující přesné pozice bodů popisujících tvar obličeje. Doslovně
citováno z [9].

3.2 Rozdělení do věkových skupin

Věk jedinců byl kategorizován do 13 skupin. Při dalších postupech, pokud je uváděn věk
jedince, myslí se tím příslušnost do jedné z věkových kategorií. Rozdělení popisuje tabulka
3.2.

Kategorie 1 2 3 4 5 6 7
Věk od
(let)

0 1 2,5 4 5,5 7 8,5

Věk do
(let)

0,99 2,49 3,99 5,49 6,99 8,49 9,99

Kategorie 8 9 10 11 12 13
Věk od
(let)

10 11,5 13 14,5 16 17,5

Věk do
(let)

11,49 12,99 14,49 15,99 17,49 18,99

Tabulka 3.2: Rozdělení jedinců do 13 věkových kategoií.

3.3 Věkové změny

Věkové změny v morfologii obličeje jsou realizovány posunem jednotlivých landmarků.
K provádění těchto změn, buď k zajištění nezávislosti výsledku fotokomparace na věko-
vém rozdílu srovnávaných osob, nebo k deformaci původní fotografie během ageingu, se
v principu využívá lineární regrese. Pohyby bodů jsou aproximovány pomocí přijímek.

Pomocí lineární regrese se určují vektory posunutí pro jednotlivé body obličejové kon-
figurace. K jejich výpočtu je nutné mít k dispozici soubor jedinců, kteří byli pravidelně
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fotografováni během svého stárnutí. Tento soubor jedinců bude dále označován jako lon-
gitudinální databáze.

Piece-wise metoda

Ačkoli jsou změny polohy bodů aproximovány lineární funkcí, jejich skutečný pohyb v zá-
vislosti na věku lineární není. Pro minimalizaci aproximační chyby se proto při každém
případu stárnutí vektory posunutí jednotlivých landmarků určují individuálně. Vzhledem
ke konkrétní situaci se mění podmnožina longitudinálních dat. Například, pokud chceme
konfiguraci obličeje vyfoceného v 5 letech nechat zestárnout do věku 10 let, tak se vektory
posunutí budou určovat z takového podvýběru dat, který bude obsahovat pouze jedince ve
věku od 5 do 10 let. Jedná se o tzv. piece-wise metodu.

Aproximace přímkou

Vektory následně určeny mezi portréty stejných jedinců. V longitudinální databázi jsou
uloženy jejich konfigurace. Po rozdělení do skupin podle konkrétních jedinců jsou vypočí-
tány vektory posunutí všech konfigurací oproti nejmladšímu portrétu ve skupině. Veškeré
tyto vektory jsou znovu přerozděleny do skupin podle příslušnosti ke kontkrétním bodům.
Vektory v těchto skupinách jsou aproximovány přímkou.

3.4 Transformace obrazu

Cílem ageingu je upravit výraz obličeje podle změn jeho proporcí závislých na věku. Vstup-
ními daty je portrétní fotografie a na ní vyznačený tvar obličeje. Technicky je ageing trans-
formací obrazu. Mezi základní termíny v této oblasti patří warping a blending (prolínání
obrazu). Pro účely ageingu jsou využity obě tyto metody.

Warping

Warping se používá pro deformování jednoho obrázku na základě změny polohy vodících
bodů, sítě nebo vodících úseček. Jednoduchými variantami jsou síťový nebo úsečkový war-
ping. Matematicky se jedná o zobrazení R2 → R2.

Zásadní otázkou je, která metoda warpingu je pro ageing nejvhodnější. Omezujícím
faktorem je počet vodících bodů, který je, vzhledem k velké členitosti obličeje, relativně
malý. Při použití klasických metod, jako jsou síťový či úsečkový warping, by docházelo ke
vzniku nepřirozených tvarů, popř. rušivých artefaktů v obraze. Mimo jiné by bylo nutné
nalezení vhodné sítě, resp. vhodné kombinace vodících úseček procházejících vodícími body.

Warping pomocí funkcí s radiální bází

Warpingem obličeje se ve své práci zabývá Nur Arad, konkrétně warpingem obličeje s níz-
kým počtem kotevních bodů a za použití funkcí s radiální bází [2] (Radial basis function,
RBF). Z funkcí s radiální bází se Nur Arad zaměřuje na využití dvou typů, gaussovského
a TPS. Kromě samotného warpingu se práce zabývá využitím této metody při modelování
obličejových výrazů. Pro účel modelování je lépe hodnoceno využití gaussovského typu,
jelikož změny v obraze mají na rozdíl od TPS lokálnější charakter (na levém obrázku v
sekvenci 3.2 je ukázka nevhodného dopadu TPS warpingu na proporce obličeje při mode-
lování obličejových výrazů). Naopak u ageingu je cílem deformace obličeje jako elastického
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kompaktního celku, výrazné lokální změny nejsou žádané. Vhodnost této volby potvrzuje i
aplikace TPS pro analýzu variací biologických tvarů pomocí mřížky (ukázka na prostředním
a pravém obrázku v sekvenci 3.2). Samotný warping poté funguje témeř shodným způsobem
jako TPS analýza, rozdíl je pouze ve výstupních datech. Zatímco u TPS analýzy se jako
vstup použily dvě bodové konfigurace a jejich rozdíl byl zobrazen na deformované mřížce,
u warpingu se místo mřížky deformuje přímo zkoumaný obrázek.

Pro určení tohoto warpingu je potřeba sada zdrojových a cílových bodů. Jako zdrojové
body se použijí landmarky vyznačující obličej na původní fotografii. Cílové body se získají

”
zestárnutím“ těchto landmarků pomocí postupu uvedeného v části 3.3.

Ukázka TPS warpingu je uvedena na obrázku 3.2.

Obrázek 3.2: Ukázka thin-plate spline warpingu obličeje a analýzy stárnutí tvaru obličeje
pomocí mřížky a deformační energie. Vlevo: deformace obličeje se vznikem nepřirozených
tvarů (převzato z [2]), uprostřed a vpravo: konfigurace jedince v dětském věku a změna
tvaru obličeje ve věku dospělosti (převzato z [9]).

Blending

Zatímco warping pracuje pouze s jedním snímkem, účelem blendingu je prolnutí dvou ob-
razů, či přesněji vytvoření plynulého přechodu z jednoho snímku do druhého.

Ačkoli warping změní morfologii portrétu na obrázku, sám o osobě nevyvolá přílišný
dojem o zestárnutí portrétu. Efekty stárnutí se projevují i na textuře obličeje. V práci K.
Scherbaumové [6], zabývající se ageingem obličejů s využitím 3D modelů, se výsledné tváře
renderují do fotografií dětí cílového věku. Fotografie určené k tomuto účelu budou dále
označované jako věkové šablony. V této bakalářské práci se využívá podobného postupu.
Odlišný je však způsob vytvoření kompilace finálního obrázku. Zatímco ve zmíněné práci šlo
o přímé vložení vyrenderované části do šablony, změny povrchu obličeje se řešily mapováním
modifikované textury na vyrobený 3D model, v případě této bakalářské práce se warpovaný
portrét se šablonou prolíná a některé z texturních změn obličeje jsou řešeny právě pomocí
blendingu.

Alfa blending

Cílem alfa blending je vytvoření postupného přechodu mezi dvěma obrázky o stejném roz-
měru. Kromě samotných obrázků je nutné mít k dispozici masku přechodu, určující inten-
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zitu zastoupení zdrojových bodů ve finálním kompilátu. Každý bod ve finálním obraze je
de facto váženým průměrem bodů ze dvou zdrojových snímků a maska je ve skutečnosti
maticí koeficientů pro výpočet těchto průměrů. Ilustrace alfa blendingu je na obrázku 3.3.

Obrázek 3.3: Ukázka principu alfa blendingu. Nahoře zdrojové obrázky s upravenou inten-
zitou pixelů podle masky přechodu, dole výsledný obrázek vzniklý jejich součtem. Převzato
z [5].

3.5 Komparace portrétů

Výsledkem fotokomparace je vyjádření procentuální podobnosti dvou portrétů na základě
jejich tvaru. Míra podobnosti se určuje na základě prokrústovské vzdálenosti. Rozhodnutí,
zda jsou portréty stejné, závisí na skutečnosti, zda tato procentuální míra překročí jistý
práh.

Standardizace dat pro fotokomparaci

Jak bylo uvedeno v podkapitole 2.2, která se zabývala tématem prokrústovské vzdálenosti,
data je před srovnáním nejdříve nutné standardizovat. Pro účely fotokomparace byly zvo-
leny dva typy standardizace, které se mírně liší od prokrústovské superpozice. 1 Data určená
pro potřeby komparace se podle standardizace dělí do dvou skupin:

• ”Nestandardizovaná“ Tato data nejsou ve skutečnosti zcela bez standardizace.
Z postupu prokrústovské superpozice je vynechán krok, který z dat odstraňuje vliv

1Pokud nejsou data standardizována za pomoci prokrústovské superpozice, neměla by se po výpočtu
vzdálenosti takovýchto dat jejich vzdálenost označovat za prokrústovskou. Nicméně výpočet probíhá stejným
způsobem bez ohledu na standardizaci, z daného důvodu bude pro potřeby této bakalářské práce a s ohledem
na zjednodušení textu vzdálenost nadále označována jako prokrústovská vzdálenost.
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natočení. Konfigurace jsou v důsledku standardizované pouze na polohu a velikost
centroidu.

• Stranově standardizovaná Cílem této superpozice je omezit vliv prostorového na-
točení obličeje. Tento typ standardizace se odlišuje zejména ve dvou krocích. Prvním
z nich je opět odstranění vlivu rotace. V tomto případě jsou obličejové konfigurace
natočeny tak, aby osa souměrnosti rozdělující obličej na dvě shodné poloviny byla rov-
noběžná se svislou osou kartézského systému souřadnic. Dále jsou body konfigurace
opět standardizovány na velikost a polohu centroidu.

Druhou odlišností je standardizace bilaterálních (osově souměrných) a nepárových
bodů. Pozice bodů, které jsou na obličeji z biologického pohledu bilaterální, jsou
přepočítány způsobem tak, aby v extrahovaném tvaru byly matematicky opravdu
souměrné. Například, obě pupily jsou posunuty na stejnou y-ovou souřadnici, která
je vypočítána jako průměr původních souřadnic. Dále jsou přesunuty také na stejnou
hodnotu x-ové souřadnice, opět vypočítané jako průměr, ale lišící se znaménkem.
Bodům, které se nacházejí na ose souměrnosti, je vynulována x-ová souřadnice.

Zarovnání věku

Prvním krokem pro určení podobnosti mezi oběma portréty je výpočet jejich proktústov-
ské vzdálenosti (nechť je označena jako Pd). Ještě před tím je ovšem potřeba oba jedince
zarovnat do stejné věkové kategorie. Tento postup by bylo možné označit jako další krok
standardizace, kdy je od tvaru eliminován faktor stáří.) Konfigurace mladšího jedince je
zestárnuta (viz. 3.3) do věku druhého portrétu.

Variabilita jedinců v populaci

Vypočítané vzdálenosti Pd je třeba udělit konkrétní rozměr vzhledem ke zbývající popu-
laci, neboli určit měřítko, zda se jedinci s určitou prokrústovskou vzdáleností nacházejí na
opačných koncích populace, nebo se naopak v celé populaci liší pouze nepatrně. K tomuto
účelu slouží tzv. průřezová databáze jedinců, která obsahuje různé jedince napříč všemi
věkovými kategoriemi a nese tak informaci o tvarové variabilitě obličejů (viz obrázek 3.4).

Matice vzdálenosti v populaci

Z databáze jsou vybráni zástupci ve věkovém rozpětí vymezeným oběma srovnávanými por-
tréty, tzn. stejným způsobem, jako je tomu u výběru jedinců z longitudinální databáze při
progresi věku. Na základě této podskupiny je vypočítána trojúhelníková matice vzdáleností
(3.1) mezi všemi vybranými jedinci.

D =


0 0 . . . 0 0

Pd21 0 . . . 0 0
Pd31 Pd32 . . . 0 0

...
Pdn1 Pdn2 . . . Pdn(n−1) 0

 (3.1)
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Obrázek 3.4: Vlevo: Tvarová variabilita 368 standardizovaných konfigurací české populace
vybraných z databáze. Červeně je vyznačen konsensus (průměrná konfigurace). Vpravo:
elipsy zvýrazňují normální rozlození jednotlivých landmarků.

Percentilová míra podobnosti

Nenulové hodnoty v matici 3.1 jsou následně porovnávány se vzdáleností fotokomparova-
ných portrétů výše označenou jako Pd. Percentilová míra podobnosti vzhledem k populaci
je určena jako poměr počtu prvků v matici, které jsou větší nebo rovny hodnotě Pd, vůči
celkovému počtu nenulových prvků 3.2.

M =
count(Pij >= Pd ∧ Pij > 0)

count(Pij > 0)
(3.2)

Práh shodnosti

Posledním krokem pro rozhodnutí, zda se jedná o stejného jedince, je porovnání hodnoty
percentilové míry podobnosti se stanoveným prahem. Pokud je hodnota vyšší než daný
práh, pak je možno jedince na fotografiích považovat za shodné. Tato hranice byla studií
Využití metod geometrické morfometrie v biologii člověka a přidružených oborech [9] určena
na hodnotu 95%, podle variability shodných jedinců v rámci jednotlivých věkových skupiny.
Např. v kategorii od 10 do 11,99 let byly vybrány fotografie od jednoho jedince s věkem 10,
10,5, 11, 11,5 let, a jejich variabilita byla porovnána se zbytkem portrétů v dané kategorii.
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Kapitola 4

Návrh řešení

Kapitola nazvaná
”
Návrh řešení“ se zabývá návrhem realizace postupů pro ageing a foto-

komparaci, které byly uvedeny v předchozí kapitole 3. Pro oba výše uváděné postupy jsou
v této kapitole představena obecná schémata řešení. Diskuzi je taktéž podroben problém tý-
kající se landmarků s nejistou polohou a jeho rozdílné řešení prostřednictvím ageingu nebo
fotokomparace. Poté se kapitola detailně zaměřuje na jednotlivé postupy řešení v rámci
dílčích podkapitol.

• Řešení ageingu: v rámci tohoto řešení je důraz kladen především na parametry
týkající se TPS warpingu, přičemž zmíněna je časová náročnost jeho výpočtu. S war-
pingem úzce souvisí i otázka týkající se správného dopadu deformace a omezení vzniku
nepřirozených tvarů. V neposlední řadě je také pozornost věnována blendingu se za-
měřením na výběr a požadavky kladené na věkové šablony. Řešení ageingu je uzavřeno
vytvářením finálního kompilátu portrétní fotografie zestárnutého obličeje.

• Řešení fotokomparace: v této části se práce zaměřuje především na databázi průře-
zových dat a na výpočet matice prokrústovských vzdáleností (3.1). Diskutována je
standardizace ukládaných dat, časová náročnost výpočtu výše zmíněné matice a ná-
vrh na zrychlení změnou a upřesněním postupu. Kromě toho jsou v této podkapitole
nastíněny případy, ve kterých je vhodné využít porovnání nestandardizovaných kon-
figurací.

4.1 Extrakce příznaků

Realizované metody pro práci s obličeji jsou velice citlivé na správné vyznačení bodů, proto
získání tvaru obličeje z fotografie probíhá manuálně, přičemž uživatel musí jednotlivé land-
marky na snímku ručně vyznačit. Získání tvaru z 2D fotografie však klade striktní omezení
na vstupní data. Obličeje na snímcích musí být zachyceny v dokonale frontálním pohledu.
Pokud je obličej na fotografii jakkoli prostorově natočen, tato skutečnost má za následek
znehodnocení jeho popisu. Tento problém se částečně snaží vyřešit stranová standardizace
(viz sekce 3.5).

Neidentifikovatelné pozice landmarků

Jistým úskalím bývá nemožnost nalezení přesné pozice některých landmarků. Mezi typické
případy patří body umístěné na ušních boltcích, které často bývají překryty vrstvou vlasů.

18



Dalším důvodem může být nízká kvalita pořízené fotografie. S chybějícími značkami pak
nelze dále pracovat a s problémy způsobenými jejich absencí je nutno se vypořádat. K řešení
tohoto problému se ale u fotokomparace a ageingu přistupuje odlišně. K primárním vstup-
ním datům, kterými jsou obličejové konfigurace a v případě ageingu i původní fotografie,
je proto připojena tzv. maska konfigurace, která pro jednotlivé landmarky uchovává
informaci o jejich platnosti či absenci.

4.2 Řešení ageingu

Obecné schéma ageingu popisuje obrázek 4.1. Nejprve jsou do konfigurace doplněny eventu-
elně chybějící landmarky. Následně je bodová konfigurace zestárnuta (viz sekce 3.3). Další
tři kroky se odehrávají nezávisle na sobě, jde o deformaci původního obrázku, výběr věkové
šablony a výběr masky pro realizaci blendingu. Finálním krokem je vytvoření komplilátu.

Spojení do
jednoho obrázku

Deformace
zdrojového obrázku Vyhledání masky Vybrání šablony
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Obrázek 4.1: Obecné schéma ageingu.

Doplnění bodů

U ageingu nelze z konfigurace žádné body vynechat, jelikož by se tím změnil dopad defor-
mace. Chybějící body je proto nebytné doplnit. K výběru bodů poslouží databáze průře-
zových dat, resp. konfigurace, které jsou kompletní. Z nestandardizovaných konfigurací se
vybere ta, která má od doplňované nejmenší proktústovskou vzdálenost. Následně je pro-
krústovsky superponována zpět nad doplňovanou konfiguraci a chybějící body jsou z ní
zkopírovány.
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Deformace zdrojového obrázku

Jako implementace thin-plate spline warpingu byly použity volně dostupné zdrojové kódy
od Matthiase Schmiedera. Implementovaný algoritmus, vyjma několika drobných vylepšení,
téměř odpovídá původnímu postupu, který ve své práci prezentoval Bookstein [3], a jehož
časová náročnost je poměrně vysoká. Náročnost výpočtu významně roste s počtem refe-
renčních bodů a zejména pak s velikostí deformovaného obrázku. Nur Arad ve své práci
o výrazech obličeje [2] předkládá možnost použití vyhledávací hashovací tabulky, která by
obsahovala předvypočítané hodnoty pro bázovou funkci TPS U(r) = r2 log r. Časově neza-
nedbatelným krokem je i výpočet inverzní matice (viz 2.3), která má při počtu p landmarků
v obraze velikost p x p a jejíž vyčíslení má časovou náročnost O(p3). Zcela jiný přístup k vý-
počtu volili ve své práci Gianluca Donato a Serge Belongie, kteří výpočetní náročnost řešili
odklonem od původního Booksteinova postupu založeného na deformační energii a věnovali
se oblasti gaussovských RBF sítí vztažených vzhledem k TPS mapování [4].

Výřez obličeje

Velice prozaickou metodou jak omezit čas výpočtu je snížit počet bodů v obraze. Vzhledem
k tomu, že na fotografiích bývá často kromě obličeje zachyceno i specifické pozadí (např.
na fotografiích z dovolené), je výhodné udělat výřez obličeje a dále pracovat pouze s ním.
Protože na fotografii jsou po doplnění k dispozici všechny body (viz 4.2), neměl by být
problém výřez s dostatečnými rezervami na okrajích vyrobit.

Regulační parametr λ

Další otázkou je volba regulačního parametru λ. Pro připomenutí se jedná o kladné skalární
číslo ovlivňující

”
hladkost“ aproximační plochy (viz 2.3). Efekty při deformování mřížky

s různými hodnotami parametru λ jsou demonstrovány na obrázku 4.2. Pro účely ageingu je
nutné, aby byly všechny ladmarky přesunuty přesně do predikovaných bodů. Stanovenému
požadavku vyhovuje část obrázku označená písm. c, kdy je parametr λ = 0, neboli jde
o přesnou aproximaci.

Dopředné a zpětné mapování

M. Schmieder dává ve své implementaci na výběr mezi zpětným a dopředným mapováním.
Volba je zde ponechána na implicitní hodnotě, kterou je mapování zpětné.

Dopředné mapování prochází jednotlivými pixely zdrojového snímku a počítá jejich
umístění v cílovém snímku. Nevýhodou tohoto postupu zůstává, že takto mohou ve vý-
sledku vzniknout

”
hluchá místa“, do kterých nebyl přemapován žádný bod. Naopak zpětné

mapování prochází celým cílovým obrázkem a dopočítává hodnoty pixelů podle zdroje.
Díky tomu nemohou v cílovém snímku vzniknout žádná prázdná místa.

Pomocné oční body

Jak ve své práci o statistickém zpracování tvaru uvádí M. B. Stegmann [8], landmarky je
obecně možno rozdělit do tří skupin:

1. Anatomické landmarky Body přiřazené odborníkem, které nějakým smysluplným
způsobem biologicky korespondující mezi organismy
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Obrázek 4.2: (a) Zdrojový obrázek, (b) cílový obrázek, (c-f) TPS deformace postupně
s parametrem λ = 0; 0,1; 10; 100. Převzato z [2].

2. Matematické landmarky Body umístěné na objekt podle nějaké matematické nebo
geometrické vlastnosti, např. v místě ohybu nebo v bodě funkčního extrému.

3. Pseudo-landmarky Body zkonstruované na obrysu objektu nebo mezi landmarky.

Doposud byly používány pouze antropologem vymezené landmarky z přehledu 3.1. Pokud
jsou pro deformaci použity samotné, dochází k problémům s proporcemi očí. Ve výsledném
obraze nabývají nepřirozených tvarů. Řešením tohoto problému jsou pseudo-landmarky
vložené přibližně do míst, kde svislá osa vedená středem oka protíná horní a spodní víčko.
Umístěním těchto bodů ve stejných proporcích očí na zdrojovém i cílovém snímku má za
následek omezení účinků deformace v této oblasti a zachování původního tvaru očí.

Afinní transformace

Po dokončení thin-plate spline warpingu je nutné obličej zarovnat do takové polohy, v jaké
se nachází obličej na věkové šabloně. K tomu je využita prokrústovská superpozice.

Výběr a deformace věkové šablony

TPS deformaci není podroben pouze původní portrét během stárnutí. Aby původní portrét
dobře splynul se svým podkladem, je tímto způsobem deformována i vybraná šablona. Jako
její cílové body je brána zestárnutá konfigurace původního portrétu, jak původní obrázek
tak i věková šablona jsou tedy deformovány na shodný tvar.
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Výběr konkrétní šablony je nejprve omezen podle pohlaví a cílového věkovu. Následně
se volba rozbíhá dvěma směry, uživatel má možnost buď vybrat šablonu sám z vymezené
nabídky, nebo její výběr nechat na aplikaci, která šablonu vyselektuje na základě nejmenší
prokrústovské vzdálenosti. Oba přístupy mají své klady a zápory. Pokud je výběr ponechán
v režii aplikace, poté nejsou zohledněny texturové vlastnosti obličeje. Existuje například
riziko, že pro původní portét s blond vlasy bude vybrána šablona s černou barvou vlasů a
výsledek nebude vypadat věrohodně. Naopak výhodou automatického výběru je skutečnost,
že nebude docházet k výrazné deformaci šablony. Pokud by uživatel vybral výrazně tvarově
odlišnou šablonu, hrozí vznik nepřirozených proporcí jejích okrajových částí.

Vyhledání masky

K prolnutí šablony s deformovaným obrázkem se využívá kreslené masky. Vzhledem k tva-
rové variabilitě obličejů v populaci je k dispozici masek několik, avšak lišících se svými
proporcemi. Maska není generovaná automaticky, ale její vzor je vytvořený grafikem. Tato
skutečnost umožňuje modelovat masku do vyššího stupně detailu, čehož se využívá u onto-
genetických změn textury obličeje. Například během stárnutí jedinců dochází k houstnutí
a tmavnutí obočí, dále také k vrstvení čelní kosti. Zestárnutý obličej by s původním dět-
ským obočím nevypadal věrohodně. Maska je proto vytvořena s respektem k tomu, aby ve
výsledném kompilátu bylo použito obočí ze šablony. Dalším případem ontogenetické změny
textury je například růst vousů.

Masky byly vytvořené podle portrétů vybraných jedinců, takže na každé z nich je možné
vyznačit landmarky podle jejich vzorů. Vyhledání šablony díky tomu opět funguje na zá-
kladě nejmenší prokrústovské vzdálenosti od zestárnuté konfigurace.

Kritéria kladená na šablony

Kritéria pro použitelnost šablon se tentokrát netýkají tvaru, ale vlastností jejich textury.
Kvůli nezbytnému výřezu pro obočí není možné použít šablony, které mají vlasy do čela.
Část ofiny by byla ve finálním obrázku zobrazena v okolí obočí a postupně by se kraniálním
směrem vytrácela, až by v půli čela zmizela úplně. Vhodné nejsou ani šablony s barevným
nádechem, byť na první pohled nepatrným. Kritickým místem je opět oblast obočí, kde by
ve výsledku vznikl barevný pruh podle odstínu šablony.

Spojení do jednoho obrázku

Po nalezení je maska pomocí prokrústovské superpozice zarovnána nad warpovaný obrázek,
následně je určena její inverzní podoba. Souhlasně podle intenzity pixelů v masce jsou upra-
veny intenzity jednotlivých barevných složek v šabloně a deformovaném obrázku. Finálním
krokem je sečtení obou vymaskovaných snímků. Ilustrováno sekvencí obrázků 4.3.

4.3 Řešení fotokomparace

Obecné schéma fotokomparace popisuje obrázek 4.4. Prvním krokem je vyznačení tvaru
obličeje na obou zkoumaných portrétech. Následuje výběr typu standardizace pro tyto por-
tréty i pro databázi (viz 3.5). V dalších bodech se postup rozděluje do dvou nezávislých
větví. V první větvi se pracuje s databází, druhá větev se věnuje zpracování vstupních
portrétů. Posledním krokem je spojení obou větví pro určení percentilové míry podobnosti
obou portrétů a rozhodnutí o jejich možné shodnosti.
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Obrázek 4.3: Zleva: zarovnaná maska, vymaskovaný warpovaný obrázek, inverzní maska,
vymaskovaná šablona, výsledný kompilát.

Výběr typu standardizace

Uživatel má možnost zvolit si typ standardizace. Stejným typem jsou pak standardizo-
vány jak vstupní portréty, tak samotná databáze. Zatímco se stranovou standardizací lze
srovnávat jakkoli rovinně natočené portréty, bez této standardizace lze komparovat pouze
takové snímky, kde jsou oba portréty zachycené se stejnou rotací. Jinak řečeno, jejich osy
souměrnosti musí být co nejvíce rovnoběžné. Naopak výhodu tohoto postupu lze spatřit
v momentě, kdy by byly srovnávány portréty dvou nesouměrných obličejů (deformovaných
například vrozenou vadou nebo zraněním).

Databáze průřezových dat obsahuje konfigurace focené způsobem, aby všechny konfi-
gurace podmínce rovnoběžnosti vyhovovaly. Snímky byly pořizovány s ohledem na to, aby
osa obličeje byla vždy kolmá k vodorovné rovině.

Průnik konfigurací

Vzhledem k tomu, že na fotografiích nemusí být digitalizované všechny body, je potřeba
výpočet omezit pouze na takový tvar, který lze nalézt v obou portrétech. Na každém z nich
také nemusí být vynechány právě stejné body. Prvním krokem je určení společných bodů
průnikem masek obou portrétů. Podle tohoto průniku jsou pak bodové konfigurace zreduko-
vány. Redukce bodů nemá vliv na rotaci objektů, ale ovlivní jejich pozici a velikost. Je proto
nutná opětovná standardizace redukovaných konfigurací na velikost a polohu centroidu.

Je vhodné poznamenat, že ačkoli standardizace na polohu a velikost centroidu je spo-
lečná pro oba typy standardizace, je nutné průnik masek aplikovat až po provedení stan-
dardizace. Stranová standardizace má již dříve zmíněnou vlastnost, že doplňuje vynechané
bilaterální body, pokud je alespoň jeden z dvojice vyznačený. Průniky masek se tedy mohou
lišit před a po provedení stranové standardizace. Příkladem může být situace, kdy je v první
konfiguraci vyznačena pouze pravá a ve druhé pouze levá pupila. Při průniku ještě před
stranovou standardizací budou oba body z výsledné konfigurace vynechány. Naopak po-
kud budou konfigurace nejdříve standardizovány, tak dojde k jejich doplnění a ve výsledné
konfiguraci budou pupily obě.

Možnost, že některé body nelze s nutnou mírou přesnosti určit, se týká i samotných dat
v průřezové (i longitudinální) databázi. Při výpočtu každého prvku v matici vzdáleností
je proto potřeba volit stejný postup s určením vzdálenosti, jako u srovnávaných portrétů,
tedy redukovat jejich bodové konfigurace na společný průnik.
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Obrázek 4.4: Obecné schéma fotokomparace.

Progrese věku primárního portrétu

Uživatel má možnost tento krok vynechat. Automaticky je tento krok přeskočen, pokud
se oba portréty nacházejí ve stejné věkové skupině. V části o testování a výsledcích je na
konkrétních příkladech ukázán vliv na výsledky srovnání. Po dokončení tohoto kroku je již
možno určit prokrústovskou vzdálenost redukovaných zkoumaných portrétů podle vzorce
2.1.

Výpočet matice vzdáleností

V návaznosti na výše uvedené, k určení podobnosti je potřeba uchovávat databázi konfigu-
rací různých jedinců. Výpočet matice vzdáleností v takovéto databázi je relativně náročnou
operací, jejíž časová náročnost je kvadratická (vyjádřeno O((n2 − n)/2), kde n značí počet
řádků matice, stačí vyčíslit oblast pod hlavní diagonálou). Z daného důvodu se zkoumalo,
zda není možné rozložení hodnot v matici popsat nějakým pravděpodobnostním rozložením,
pomocí kterého by bylo možné určit míru podobnosti analyticky.
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Pravděpodobnostní rozložení hodnot

Na obrázku 4.5 je zobrazen graf relativních četností nenulových hodnot v matici 3.1. Vi-
zuálně se jedná o graf hustoty pravděpodobnosti logaritmicko normálního rozložení. Prav-
děpodobnostní funkce je vyznačena červenou barvou. Na obrázku 4.6 je pak vyobrazena
integrace tohoto histogramu. Červeně je tentokrát zvýrazněna distribuční funkce předpo-
kládaného rozložení. Z daného vyplývá, že míra podobnosti portrétů by se na tomto grafu
odečetla jako pravděpodobnost, kdy náhodná vzdálenost v matici má větší nebo shodnou
velikost jako prokrústovská vzdálenost srovnávaných portrétů.

Při znalosti tohoto rozložení by stačilo aplikaci z průřezových dat
”
naučit“ koefici-

enty pro jednotlivé věkové kategorie a jejich spojení (při počtu 13 kategorií by se jednalo
celkem o 13 ∗ 2 − 1 = 24 rozložení). Problémem ale zůstává skutečnost, že konfigurace
nemusí mít nutně vyznačeno všech 31 landmarků, což by ve výsledku znamenalo navýšení
počtu rozložení teoreticky až 231 krát tak, aby bylo pro každou kombinaci chybějících bodů
k dispozici vlastní rozložení. Skutečnost, že by tímto způsobem narostly nároky na místo
pro uložení všech koeficientů do nereálných rozměrů, činí tento postup neuskutečnitelným.
Nicméně tento přístup zůstává otevřený a případně bude možné se na něj v další práci za-
měřit, zvláště pokud by byl konkretizován a omezen počet bodů, které mohou být z bodové
konfigurace vynechány.
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Obrázek 4.5: Histogram vytvořený ze společné databáze chlapců a dívek ve věku od 5,5 do
19 let.
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Obrázek 4.6: Integrace předchozího histogramu (4.5).

Redundance v databázi průřezových dat

Pro realizaci byl vybrán postup s procházením jednotlivých prvků celé matice. Vzhledem
ke dvěma typům standardizace konfigurací jsou průřezová data v databázi uchovávána ve
formě původní (tzn. přímo tak, jak byla vyznačena na portrétu) i stranově standardizované.
Teoreticky by bylo možné uchovávat pouze původní data a ta následně standardizovat až
v případě potřeby, čímž by se omezila jistá redundance dat v databázi. Tímto řešením by
se ale ještě více zpomalilo vyčíslování dříve rozebírané matice prokrústovských vzdáleností,
protože před výpočtem každého prvku by bylo nutné provést dvě standardizace. V této
práci tedy byla realizována možnost s redundancí, která je méně časově náročná a jejíž
vyšší nároky na uložení dat jsou vpodstatě zanedbatelné.

Pravděpodobnost shody

Posledním krokem je procházení vypočítané matice, srovnávání vzdálenosti zkoumaných
portrétů se vzdálenostmi napříč populací (viz vzorec 3.2) a srovnání s výsledné podobnosti
s určeným prahem (3.5).

4.4 Shrnutí

Na začátku kapitoly byla zmíněna citlivost metod pro ageing a fotokomparaci na správné vy-
značení bodů. V důsledku toho bylo rozhodnuto, že extrakce bodů z obličeje bude probíhat
pouze mauálně uživatelem. Tento postup také umožní spolehlivé rozhodnutí o tom, které
body nelze s přesností určit. Postup pro řešení chybějících bodů je pak pro oba nástroje roz-
dílný. U ageingu nelze kvůli dopadům deformace body vynechat, proto jsou doplněny podle
nejpodobnější konfigurace v databázi. U fotokomparace se naopak problém řeší určením
společné konfigurace pro oba portréty.

V případě warpingu bylo rozhodnuto, že jde o přesnout aproximaci, tedy λ = 0. Vy-
bráno bylo zpětné mapování. Rychlost výpočtu byla zvýšena prováděním výřezu obličeje,
další možností je pak použitím jiného výpočtu aproximace, než-li pomocí inverzní matice
podle Booksteina [3]. Nepřirozená deformace v oblasti očí byla řešena přidáním pomocných
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pseudo-landmarků. Z kritérií kladených na šablony jsou významné zejména střih vlasů (čelo
bez ofiny) a neutrální barevný nádech fotografie.

U databáze průřezových dat bylo vysvětleno, z jakého důvodu jsou data uchovávána
ve stranově standardizované i nestandardizované podobě. Časová náročnost porovnání by
se dala výrazně snížit, pokud by výpočet matice prokrústovských vzdáleností mohl být
nahrazen databází s koeficienty logaritmicko normálního rozložení. K tomu by ale bylo nutné
konkrétně vymezit body, které lze během extrakce tvaru obličeje vynechat, aby takováto
databáze nabývala realizovatelných rozměrů.
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Kapitola 5

Realizace

První část kapitoly poskytuje informace o zdrojích dat, které byly využity při tvorbě apli-
kace. V následující části jsou řešeny aspekty týkající se zejména výběru a použití dostupných
frameworků, dále je zvláštní pozornost věnována jejich vzájemné kompatibilitě.

5.1 Zdroje dat

Veškerá potřebná data byla nashromážděna a poskytnuta Ústavem antropologie Přírodově-
decké fakulty Masarykovy univerzity. Zpracování dat, zejména extrakce bodových konfigu-
rací ze získaných portrétních fotografií, probíhalo pomocí programu TPS Dig 2. P. Urbanové
[9] ve své práci uvádí, že data byla získána z následujících zdrojů:

• Longitudinální databáze Data pro longitudinální databázi (viz 3.3) pocházejí z Br-
něnské longitudinální studie, která probíhala v období od začátku 60. až do konce 80.
let 20. století pod vedením doc. MUDr. Marie Bouchalové, CSc. V průběhu této studie
byla pořízená rozsáhlá fotodokumentace dětí během jejich vývoje, resp. stárnutí.

• Databáze průřezových dat Tato data byla získána ze tří souborů. První z nich
pochází z projektu ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Child-
hood). Zbývající dva soubory byly získány ze studie zkoumající sexuální dimorfismus
tělesných rozměrů, prováděné Ústavem antropologie PřF MU v letech 2006 až 2007.

5.2 Implementační prostředí

Výsledná aplikace je vytvořena pro provoz na platformě Windows ve verzi XP a vyšší. Im-
plementována byla v jazyce C++. Během implementace byla snaha maximalizovat využití
volně dostupných frameworků, knihoven a zdrojových kódů. Pro realizaci byly využity tyto
zdroje:

• Qt Toolkit 4.7.1 Tento toolkit byl použit především pro implementaci grafického
rozhraní aplikace. Jeho značnou výhodou je meta-objektový systém tzv. signálů a
slotů, který zjednodušuje strukturu zdrojového kódu. Kromě toho poskytuje prostředí
pro pohodlnou práci s databázemi.

• OpenCV 2.1 Knihovna OpenCV byla použita zejména pro usnadnění práce spojené
s maticovými výpočty a úpravou obrázků. Tyto funkce jsou v Qt toolkitu zastoupeny
pouze minimálně.
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• QuaZip Ačkoli Qt poskytuje velice robustní zázemí, chybí v něm sofistikovaná pod-
pora pro práci se soubory ve formátu Zip. Tento nedostatek řeší knihovna QuaZip,
která funguje jako wrapper mezi Qt a knihovnou Zlib. 1

• CThinPlateSpline Tato třída je již dříve zmíněnou implemetací pro TPS warping.
Vytvořena byla nad knihovnou OpenCV. Jejím autorem je Matthias Schmieder.

• SQLite Jako databázový engine byla zvolena SQLite pro svoji minimálnost, kdy pro
účely této aplikace splňuje všechny požadavky a na druhou stranu její použití je velice
nenáročné.

Spojení vybraných frameworků

Spojení výše uvedených frameworků nabízí silné a mohutné zázemí pro pohodlnou tvorbu
celé aplikace. Nejdříve je ale potřeba zajistit kompatibilitu zejména mezi Qt a OpenCV,
které jsou stavebními pilíři tohoto mixu. Kompatibilitu je nutno řešit jak na aplikační, tak
i na binární úrovni.

Volba překladače

S binární úrovní zejména souvisí volba překladače a verze obou knihoven. Z překladačů jsou
vzhledem k okolnostem vhodné k využití dva, a to MinGW a MS Visual C++.

• MinGW Volba tohoto překladače je vhodná pouze do doby, dokud výpočty prová-
děné v OpenCV nejsou příliš časově náročné. V opačném případě je potřeba spustit
výpočet v novém vlákně, Qt pro tento účel nabízí například třídu QThread. Problé-
mem je ale skutečnost, že spuštění takového kódu vyvolá na některých instalacích
MS Windows pád aplikace po obdržení signálu SIGSEV. Důvodem je pravděpodobně
volání funkcí z různých verzí knihoven jazyka C.

• MS Visual C++ Tento překladač je pro platformu MS Windows nativním, pro-
blém s pádem aplikace po volání funkcí OpenCV knihovny z nového vlákna se zde již
neobjevuje. Důležité je věnovat pozornost verzím překladače, které byly použity pro
tvorbu předkompilovaných knihoven Qt a OpenCV. Zatímco OpenCV přešla s verzí
2.2 na MSVC 2010, Qt i ve verzi 4.7.1 stále pracuje s MSVC 2008. Spojení knihoven
vytvořených různými verzemi MSVC má také značné problémy. Proto konečnou vol-
bou zajišťující potřebnou kompatibilitu je Qt ve verzi 4.7.1, OpenCV ve starší verzi
2.1 a jako překladač MSVC verze 2008, který je distribuovaný v rámci Qt Toolkitu.

Konverze formátů mezi Qt a OpenCV

Druhou otázkou kompatibility je spojení na úrovni aplikační. V Qt toolkitu a OpenCV
knihovně jsou zpracovávaná data (např. obrázky, bodové konfigurce a jejich masky) uklá-
dána v odlišném formátu. Základním předpokladem pro efektivní spojení těchto knihoven
je vytvoření sofistikovaných konverzí mezi těmito formáty.

1V aplikaci se Zip formát používá pro ukládání portrétů s vyznačenými body. Obsahem komprimova-
ného souboru je původní obrázek ve formátu JPEG a XML dokument, který nese informace o pozicích
vyznačených bodů, vyznačených čar, věku atd.
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Obrazové formáty

Portrétní fotografie se načítají v uživatelském rozhraní, následně jsou upraveny pomocí
funkcí knihovny OpenCV a výsledek je zobrazen opět v režii Qt. Konverzi formátu obrazo-
vých dat je proto potřeba řešit v obou směrech. V Qt se pro práci s obrázky používá třída
QImage, zatímco v OpenCV jde o třídu cv::Mat. Jako naivní způsob konverze je možné
postupně kopírovat bod po bodu z jednoho obrázku do druhého. Takové řešení je však velmi
pomalé a krajně nevhodné. Sofistikovanější metody mají následující podobu:

1 QImage cv2qimage ( const cv : : Mat m)
2 {
3 return QImage(m. data ,
4 m. co l s ,
5 m. rows ,
6 m. step ,
7 QImage : : Format RGB888 ) . rgbSwapped ( ) ;
8 }

Zdrojový kód 5.1: Konverze z cv::Mat na QImage

Konverze směrem z OpenCV do Qt je relativně jednoduchou záležitostí, ke které postačí
konstruktor QImage::QImage(uchar * data, int width, int height, int bytesPerLine,
Format format) a členská funkce této třídy QImage QImage::rgbSwapped(). OpenCV pra-
cuje se všemi obrázky jako s maticemi, u barevných obrázků jsou obsahem každého prvku
jednotlivé složky RGB. Implicitně po načtení obrázku funkcí cv::imread(...) se jedná
o formát CV 8UC3. Data této matice jsou uložena v paměti souvisle na adrese odkazované
ukazatelem cv::Mat::data, každá barevná složka má velikost datového typu char, tedy
1B. Tento způsob uložení se téměř shoduje s Qt formátem QImage::Format RGB888. Roz-
dílem je ale pořadí uložených prvků. Zatímco Qt pracuje s pořadím RGB, OpenCV ukládá
barevné složky v obrácené posloupnosti, tedy BGR. Proto je po vytvoření objektu třídy
QImage nutné aplikovat jeho metodu rgbSwapped(), která pořadí barevných složek obrátí.
Za zmínku jistě stojí důležitost využití parametru bytesPerLine, protože třída QImage
poskytuje také konstruktor, který se od uvedeného liší pouze absencí tohoto parametru.
Na první pohled se může zdát, že při znalosti velikosti obrázku a jeho formátu je tento
parametr redundantní. Opak je však pravdou, při jeho vynechání může dojít k problémům
způsobeným rozdílným zarovnáním dat (alignment) v paměti u obou obrázků. V řadě pří-
padů se tak absence tohoto parametru negativně projeví deformací či rozpadem obrázku.
Ekvivalentem pro parametr bytesPerLine je cv::Mat::step.

1 cv : : Mat qimage2cv ( const QImage image )
2 {
3 QImage img = image . rgbSwapped ( )
4 img = img . convertToFormat (QImage : : Format RGB888 ) ;
5 return cv : : Mat( img . he ight ( ) ,
6 img . width ( ) ,
7 CV 8UC3 ,
8 static cast<void ∗>(img . b i t s ( ) ) ,
9 img . bytesPerLine ( ) ) ;
10 }

Zdrojový kód 5.2: Konverze z QImage na cv::Mat

Při konverzi opačným směrem je situace velice podobná. Kromě pořadí barevných složek
je potřeba změnit i samotný formát QImage, poněvadž tato třída implicitně nepoužívá po-
třebný QImage::Format RGB888. Automaticky voleným formátem je QImage::Format ARGB32,
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který kromě RGB složek uchovává i hodnoty alfa kanálu.
Jako závěr pro konvertování obrázků je potřeba zmínit, že pokud jsou načítány i zobra-

zovány v Qt, pak je teoreticky možné ušetřit změnu posloupnosti barevných složek při obou
konverzích. V případě této bakalářské práce by výše uváděné variantní řešení bylo drobnou
komplikací, jelikož vstupní portréty se kombinují s věkovými šablonami, které jsou načítány
pomocí OpenCV. Řešením by bylo ukládat věkové šablony rovnou v obráceném pořadí ba-
rev, popř. je načítat pomocí Qt. Na druhou stranu tento postřeh se týká spíše aplikací, kde
by byla konverze vyžadována v reálném čase, což není relevantním požadavkem, který by
byl řešen prostřednictvím této práce.

Bodové konfigurace a jejich masky

Stejně jako obrázky, i samotné konfigurace vznikají a jsou zobrazovány v Qt, ale jejich
zpracování probíhá pomocí knihovny OpenCV. U masek je situace poměrně jednoduchá.
Jejich úkolem je uchovávat informaci, které body byly vyznačeny a které nikoli. Jako jejich
datový typ se používá QVector<bool> v Qt a std::vector<bool> pro OpenCV. Kontejner
QVector sám implementuje metody pro převod na typ std::vector či zpět.

U bodových konfigurací se situace mírně komplikuje. V rozhraní je pro ně použit datový
typ QVector<QPointF>, který se později převádí na typ std::vector<cv::Point2d>. Zde
nelze použít vlastní metody kontejneru QVector, protože se v obou případech liší datové
typy použité pro jednotlivé body.

1 std : : vector<cv : : Point2d> CVPOINTS(QVector<QPointF> & vect )
2 {
3 return std : : vector<cv : : Point2d>(
4 reinterpret cast<cv : : Point2d ∗>( vect . data ( ) ) ,
5 reinterpret cast<cv : : Point2d ∗>( vect . data ( ) + vect . s i z e ( ) )
6 ) ;
7 }

Zdrojový kód 5.3: Konverze z QVector::<QPointF> na std::vector<cv::Point2d>

Uvedená konverze využívá faktu, že QPointF i cv::Point2d ukládají pouze dvě souřadnice,
obě datového typu double a také ve stejném pořadí. Proto lze objekt typu cv::Point2d
jednoduše přetypovat na QPointF. Důležitou zůstává skutečnost, že tato konverze vytváří
pouze mělkou kopii původního pole bodů.

Ve většině případů ještě následuje převod tohoto pole bodů na matici typu cv::Mat <double>,
která umožňuje s bodovou konfigurací pohodlně manipulovat. Převod tohoto pole lze jed-
noduše realizovat pomocí jednoho z konstruktorů cv::Mat a následnou změnou jejího tvaru
pomocí členské funkce cv::Mat::reshape(...).

Po provedení žádaných výpočtů se zpět do rozhraní převádí data přímo z této matice.

1 QVector<QPointF> qPOINTS(TMat & m)
2 {
3 return QVector<QPointF> : : fromStdVector ( std : : vector<QPointF>(
4 reinterpret cast<QPointF ∗>(m. data ) ,
5 reinterpret cast<QPointF ∗>(m. data ) + m. rows ∗ m. c o l s / 2)
6 ) ;
7 }

Zdrojový kód 5.4: Konverze z cv::Mat <double> na QVector::<QPointF>

Poslední kód se týká převodu matice zpět na formu zpracovávatelnou v uživatelském
rozhraní. Data z matice jsou po dvou prvcích převedena na body. Nevýhodou tohoto po-
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stupu je, že nelze použít u matic, které vznikly výřezem z větší matice a jejich data tak
nemusí být v paměti uchována souvisle.

Na závěr této podkapitoly uvádím krátké shrnutí předchozích poznatků při tvorbě apli-
kace. Qt ve spojení s OpenCV nabízí opravdu široké zázemí pro tvorbu aplikací, je však po-
třeba řešit vzájemnou kompatibilitu těchto knihoven. Zejména se jedná o efektivní konverze
mezi obrazovými formáty a spojení na binární úrovni. Pro konverze dat v obou směrech
byly použity efektivní metody. V rámci binární úrovně se osvědčilo používání překladače,
který je pro cílovou platformu nativní, a také dodržování jednotnosti použité verze tohoto
překladače pro předkompilované knihovny.
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Kapitola 6

Výsledky

V této kapitole jsou oba postupy tzn. ageing a fotokomparace podrobeny testování. Na
testování ageingu lze nahlížet ze dvou úhlů:

• Vizuálně: na základě subjektivního dojmu, který v člověku vyvolá zestárnutá foto-
grafie. Zejména jde o posouzení provedených změn a jejich dopadu na vnímání věku
jedince, dále také posouzení, do jaké míry postupná deformace obličeje odpovídá bi-
ologickým procesům.

• Metricky: ověřením změny tvaru obličeje. Původní dětský portrét je srovnán s uměle
vytvořeným snímkem, na kterém je uživatelem znovu vyznačen tvar obličeje. Ověřena
je tím přesnost aproximace a zejména dopad prolnutí s věkovou šablonou.

Pro fotokomparaci bylo nutné zajistit testovací data, kterými jsou portréty stejných
jedinců v různém věku. Protože nashromáždit velké množství takovýchto dat by bylo příliš
náročné, byly k testování použity konfigurace z longitudinální databáze. V mnohých přípa-
dech ale tato data nepocházejí z ideálně vyfocených portrétů. Proto byly v následující části
vyobrazeny také ukázky několika srovnání s ideálně focenými portréty.

6.1 Změny obličeje z pohledu biologie

Změny proporcí jsou ilustrovány na sekvenci obrázků 6.1. Ideálně jsou změny viditelné při
postupném prolínání obou obrázků, tzv. morphingu. Níže jsou vybrány čtyři snímky z ce-
lého prolínání. Z biologického hlediska správně dochází ke změnám v oblasti čela a brady.
Zatímco oblast klenby lebky se zmenšuje proporčně k obličeji, dolní čelist se prodlužuje.
Uši se správně posunují směrem dolů. Dále dochází k prodloužení nosu. U jeho tvaru se
může objevit problém, pokud je stárnutí podroben portrét velmi mladého dítěte (do 2 let).
Tyto děti mají tzv. knoflíkovitý nos, který na portrétu přetrvá i po věkovém přizpůsobení
fotografie. Nepřirozené změny se projevují zejména v oblasti obou ušních lalůčků, kde je
obrys obličeje příliš prohnutý směrem dovnitř a tváře v těch místech vypadají propadlé.
Jedním z důvodů mohou být nevhodné individuální trendy na datech v longitudinální da-
tabázi, ze které se vypočítávají vektory pro posunutí. Druhou a pravděpodobnější možností
je pak globálnost účinků thin-plate spline deformace. Pro uši by bylo patrně vhodné pou-
žít warping s gaussovskou bázovou funkcí, jehož účinky jsou spíše lokálního charakteru –
deformace uší by neměla vliv na deformování celého obličeje. Posledním faktorem, který
mohl tuto záležitost ovlivnit, je relativně velký věkový rozdíl obou jedinců. Podle výzkumu
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[9] totiž okolo 13. roku života dochází k výraznému zpomalení přesunu bodů, proto při
přizpůsobování věku jedinců přes tuto hranici dochází k jisté aproximační chybě.

Obrázek 6.1: Postup deformace obrázku během stárnutí. Zleva: Původní dětský portrét ve
věku 8 let, prolnutí s generovaným obrázkem (70% původní a 30% generovaný), další fáze
prolnutí (30% původní a 70% generovaný), generovaný obrázek ve věku 17 let.

6.2 Splynutí deformace s šablonou

Pro splynutí šablony a deformovaného obrázku existují dva rizikové faktory. Prvním z nich
je barevnost šablony a obrázku podrobeného stárnutí. Pokud byly tyto snímky pořizovány
za jiných světelných podmínek, může přes obličej vzniknout barevný pruh v oblasti obočí.
Patrné je to na obrázcích 6.2, kde byly použité šablony světlejší než deformovaný obrá-
zek. Oblast kolem obočí je pak nápadně světlejší než zbytek portrétu. Kromě zmíněného
pruhu může dojít k problémům u horních očních víček, které mohou prosvítat ze šablony,
což je patrné u prvního portrétu. Druhým rizikem je možnost, že uživatel vybere tvarově
nevhodnou šablonu – neboli takovou, která se bude od deformace původního obličeje příliš
lišit. Příkladem jsou obrázky ze sekvence 6.3. Vzhledem k tomu, že i věková šablona je
deformována podle tvaru zestárnutého obličeje, dojde po jejím špatném výběru ke vzniku
nereálných tvarů portrétu. Na ukázkové sérii obrázků 6.3 jde zejména o spodní část obličeje
a také o oblast uší, které bývají nepřirozeně zvětšené.

Negativní vliv má prolnutí na typ brady a uší, ve výsledném portrétu jsou použity typy
z věkové šablony. Ztrací se tak informace o původním tvaru uší a brady upravovaného
portrétu.

Metrické ověření

Při fotokomparacích dětských a uměle zestárnutých portrétů bylo dosahováno výsledků nad
98%. Lze tak vyloučit, že by prolnutí deformovaného obrázku s věkovou šablonou mělo ne-
gativní dopad na morfometrické srovnání portrétů. Zbývající 2% lze přičíst k individuálním
nepřesnostem při manuálním vyznačování bodů na uměle vytvořeném portrétu.
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Obrázek 6.2: Ukázka rozdílné světlosti v oblasti obočí. Na portrétu vlevo je také při dů-
kladném pohledu patrný dvojitý obrys levého horního očního víčka.

Obrázek 6.3: Ukázka nevhodně vybraných věkových šablon. Na levém portrétu jsou vidět
příliš roztažené uši, na portrétu vpravo je viditelné nepřirozené zdeformování spodní čelisti.

6.3 Věrohodnost výsledného portrétu

Otázkou zůstává, do jaké míry bude aproximovaná fotografie odpovídat skutečnosti. Srov-
nání aproximace se skutečností ilustrují obrázky 6.4. Ačkoli proporce původní fotografie
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byly změněny správně, z výsledné fotografie je stále možné cítit
”
cosi dětského“. Tento

dojem je způsoben například povrchem pokožky, na které je s narůstajícím věkem vidi-
telné určité zvrásnění, dětská kůže postupně ztrácí svoji flexibilitu, prohlubují se přechody
v pokožce. Dalším problémem je výraz dětských očí, který ve finálním obrázku zůstává
nezměněn.

Obrázek 6.4: Vlevo:původní dětská fotografie ve věku 8 let, uprostřed: uměle zestárnutý
portrét do věku 19 let, vpravo: skutečná podoba ve stejném věku. Vytvořený portrét byl
pro porovnání dodatečně upraven tak, aby jeho barevnost zhruba odpovídala barevnosti
referenčního snímku.

6.4 Testy s longitudinální databází

Následující část se zabývá testováním fotokomparace na datech z Brněnské longitudinální
studie. Fotografie pořizované během této studie vznikaly v období od 60. - 80. let 20.
století. V mnohých případech je tudíž jejich kvalita nízká, fotografie jsou rozmazané a
není tak možné najít zcela přesná místa pro umístění landmarků. Fotografie byly pouze
doplňkem ke zmíněné studii, takže u některých portrétů je porušena podmínka vyfocení
obličeje z dokonale frontálního pohledu. Tento problém se ale do jisté míry snaží řešit
stranová standardizace.

Testy s longitudinální databází byly rozděleny podle pohlaví. Testování probíhalo pouze
s použitím stranové standardizace z důvodu, že v této databázi nejsou portréty foceny vždy
ze stejného úhlu. Celkem se každý test opakoval čtyřikrát s různými daty. Pro každý pokus
bylo z longitudinální databáze náhodně vybráno v průměru čtyřicet portrétů od jedenácti
až patnácti jedinců s různým věkem. Následně byl každý podroben porovnání se všemi
ostatními portréty. V každém z pokusů tak bylo realizováno cca od 850 až do 1300 srovnání.

V longitudinální databázi se nacházejí data od stejných jedinců fotografovaných během
jejich vývoje. Díky tomu je možné využít tato data pro účely testování. Smyslem testů bylo
určení úspěšnosti fotokomparace, kdy je správně rozpoznána stejná či rozdílná osoba na
dvou portrétech různého věku. Pro vyhodnocení výsledků byla použita ROC křivka (Recie-
ver operating characteristics) používaná pro srovnání kvality binárních klasifikátorů. Úče-
lem ROC je též určení ideálního prahu (nazývaného jako cut-off point) z pohledu specificity
a senzitivity klasifikátoru. Tento práh byl následně porovnán s prahem implicitně daným
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v teorii k fotokomparaci (95%). V každé kategorii určené pohlavím byl pořízen graf s ROC
analýzou, která zachycuje a umožňuje porovnat úspěšnost provedených pokusů. Význam-
ným ukazatelem je hodnota AUC (Area under curve), která má význam pravděpodobnosti,
že realizovaná metoda udělí vyšší ohodnocení portrétům shodných jedinců před portréty
jedinců různých. V každé kategorii se nachází tabulka zachycující vyjmenované parametry.
Kromě nich se v ní nachází také procentuální úspěšnost pravdivého odhalení shodných a
různých jedinců. Tyto úspěšnosti jsou vypočítány pro dva případy, jednou s použitím prahu
určeného ROC analýzou a jednou pro implicitní práh (95%).

Mužské standardizované konfigurace
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Obrázek 6.5: Vyobrazení jednotlivých testů s mužskými konfiguracemi na ROC křivce

Barva
křivky

Počet
jedinců

Počet por-
trétů

Počet
komparací

AUC Cut-off
point

červená 13 39 848 0,77103 92,2294
zelená 14 41 878 0,79049 84,8823
žlutá 10 39 848 0,69244 92,8736
modrá 11 54 1426 0,68558 90,7527
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Barva křivky True positive
rate

True nega-
tive rate

True positive
rate (cp =
95)

True nega-
tive rate (cp
= 95)

červená 68,18% 73,13% 56,36% 80,08%
zelená 77,59% 71,64% 50,00% 86,21%
žlutá 57,52% 78,29% 48,67% 83,09%
modrá 62,50% 62,62% 50,00% 74,41%

Ženské standardizované konfigurace
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Obrázek 6.6: Vyobrazení jednotlivých testů s ženskými konfiguracemi na ROC křivce

Barva
křivky

Počet
jedinců

Počet por-
trétů

Počet
komparací

AUC Cut-off
point

červená 11 40 858 0,77797 85,9172
zelená 15 40 1001 0,81342 88,7446
žlutá 12 53 1301 0,75652 85,7398
modrá 14 42 920 0,85718 87,3062
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Barva křivky True positive
rate

True nega-
tive rate

True positive
rate (cp =
95)

True nega-
tive rate (cp
= 95)

červená 77,00% 66,84% 55,00% 79,55%
zelená 72,57% 74,51% 56,64% 85,62%
žlutá 71,88% 66,71% 48,96% 81,68%
modrá 80,70% 75,46% 64,04% 89,18%

Předchozí testy ukazují úspěšnost srovnání portrétů na problematických vstupních datech.
Průměrné hodnoty pro ideální cut-off point se liší pro muže a pro ženy. V mužské kategorii
se s průměrnou hodnotou 90,18% pohybuje zhruba o tři procenta výše než v kategorii
ženské, kde má průměrnou hodnotu 86,93%. Pro použití na problematických datech by
tedy bylo vhodné upravit použitý práh na hodnoty určené tímto způsobem. Toto řešení
by ale vyžadovalo provedení množství testů na širších datech, což s sebou nese značnou
časovou náročnost.

Při použití implicitního prahu se pravděpodobnost, že budou odhaleni dva opravdu
stejní jedinci, pohybuje v průměru od kolem 51% pro muže a 56% pro ženy. Tyto výsledky
bohužel nelze porovnat s žádnou další aplikací, protože jde o implementaci nové antropolo-
gické studie. Existuje samozřejmě řada dalších aplikací sloužící ke komparaci obličejů, ty ale
fungují na jiném principu. Nejbližší podobná aplikace sice také pracuje na principu prokr-
ústovské vzdálenosti, ale k extrakci tvaru obličeje využívá 3D model a samotné srovnávání
také probíhá v 3D prostoru (Petra Urbanová, osobní sdělení).

6.5 Ukázky jednotlivých případů

Následující část ukazuje konkrétní příklady porovnání, které probíhaly na ideálně vyfo-
cených portrétech. V mužské kategorii bylo vybráno po dvou portrétech od dvou jedinců,
následně byli porovnáni každý s každým. Srovnání byla provedena pro standardizované i ne-
standardizované konfigurace. Kromě toho bylo také provedeno srovnání bez věkové progrese
prvního tvaru, aby byl ukázán její vliv na výsledek komparace.

Srovnání obsahuje sekvenci o čtyřech obrázcích. První dva obrázky jsou fotkami srovná-
vaných jedinců. Na dalších obrázcích je extrahovaný tvar jejich obličejů v podobě stranově
standardizovaného drátěného modelu. Červená konfigurace značí mladšího jedince, zelená
pak provedenou věkovou progresi jeho tvaru. Modře je vyznačen portrét staršího jedince.
Při srovnání s věkovou progresí je porovnáván zelený a modrý tvar, při vynechání progrese
je srovnáván červený a modrý tvar.
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U prvních dvou srovnání míra podobnosti správně překročila při použití progrese věku
rozhodující hranici 95% nezávisle na zapojení či vynechání stranové standardizace. Naopak
při vynechání věkové progrese se hodnoty propadaly hluboko pod tento práh. Na těchto
konkrétních příkladech je tedy vidět výrazný přínos progrese věku na výsledek porovnání.

Na závěr je nutno dodat, že velice záleží na přesnosti vyznačení bodů v obličeji. Z toho
důvodu jsou vhodné fotografie ve velkém rozlišení, při použití dokladových portétů snadno
dojde k vážnějším nepřesnostem. Často je také vhodné při porovnání neoznačovat uši,
protože v řadě případů mají na výsledek komparace negativní vliv. Pokud je hlava skloněna
dopředu nebo naopak zakloněna vzad, může být přínosem nevyznačovat body na klenbě
lebky (body vertex a bilaterální euryon II).
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Kapitola 7

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace, která by usnadňovala identifikaci dět-
ských obličejů. Řešeny byly zejména moduly pro ageing a fotokomparaci, implementované
na základě výsledků antropologické studie zkoumající změny morfologie obličejů dětí během
jejich vývoje.

Fotokomparace byla řešena na základě prokrústovských vzdáleností. Byl představen ná-
vrh na urychlení kroku týkajícího se výpočtu matice prokrústovských vzdáleností, která
představuje variabilitu obličejů české populace. Modul fotokomparace byl testován na da-
tech z longitudinální databáze a výsledky byly vizualizovány pomocí ROC grafů. Tato data
však v mnoha případech nebyla na testování zcela ideální, zejména kvůli nízké kvalitě foto-
grafií a prostorovému natočení obličejů. Při použití modulu fotokomparace s ideálními daty
tak lze čekat lepší výsledky, než jakých bylo dosahováno při těchto testech.

Ageing portrétních fotografií byl řešen pomocí thin-plate spline warpingu a prolínání
obrazu. U warpingu byly řešené jeho dopady na změny tvaru obličeje, vznik nepřirozených
proporcí byl eliminován přidáním pomocných pseudo-landmarků. Z biologického pohledu
byly zhodnoceny změny proporcí obličeje dosažené thin-plate spline warpingem. U prolínání
obrazu byly řešeny vybrané ontogenetické změny textury obličeje pomocí tzv. věkových
šablon a vhodně navržených masek prolnutí. Na konkrétních případech byly demonstrovány
výsledky tohoto postupu.

U obou modulů byly řešeny problémy způsobené neidentifikovatelnou pozicí landmarků.
V rámci celé aplikace bylo dále realizováno rozsahlé uživatelské rozhraní a také modul pro
sestavování portrétů.

Do budoucna se počítá s dalším vývojem této aplikace a po jejím finálním dokončení
je plánováno její nasazení do forenzní praxe. Mimo jiné se část aplikace stane základem
pro tvorbu dalšího programu pro výpočty v oblasti geometrické morfometrie. Námětem
pro další rozšíření této aplikace je urychlení výpočtů během ageingu a fotokomparace, či
použití ASM/AAM (Active shape models/Active appearance models) pro automatickou
detekci obličejových landmarků.
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Dodatek A

Obsah CD

• Forenzní identifikace dětských obličejů.pdf Tato technická zpráva.

• Fido - Uživatelský manuál.pdf Uživatelský manuál k používání aplikace (jeho
autorem je RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.).

• Poster.pdf Plakát ilustrující tuto práci.

• Zdrojové kódy

– Technická zpráva Zdrojové kódy a obrázky této technické dokumentace.

– Aplikace Obsahuje podsložky, do kterých jsou rozděleny kódy aplikace. Dále je
zde k dispozici návod na překlad aplikace v souboru readme.txt.

• Ostatní V této složce jsou k dispozici zejména instalační soubory a také zdrojové
soubory použitých knihoven.

– vcredist x86.exe - Instalátor pro balíček Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Re-
distributable Package (x86), který je potřebný pro běh aplikace.

– qt-win-opensource-4.7.1-vs2008 a OpenCV-2.1.0-win32-vs2008 - insta-
látory hlavních použitých knihoven v potřebných verzích.

– QuaZip - Kromě archivu zdrojových kódů obsahuje také soubor quazip-0.3-
win.patch který zpřístupňuje tuto knihovnu pro použití v aplikacích překláda-
ných pomocí MS Visual C++.

– zlib125.zip - Zdrojové kódy knihovny Zlib, která je nutná pro fungovaní wrap-
peru QuaZip.
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