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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
XM2VTS

uporabljena baza slik XM2VTS (extened MV2VTS database)

KLT

Karhunen – Loévejeva transformacija

PCA

analiza osnovnih komponent (angl. Principal Component Analysis)

SKN

srednja kvadratna napaka

SSS

majhna učna množica (angl. Small Sample Size)

LDA

analiza linearne diskriminante (angl. Linear Discriminant Analysis)

FLD

Fisherjeva linearna diskriminanta

PCA+LDA

izpeljanka transformacije LDA, ki temelji na predhodnem zmanjšanju
dimenzije vzorcev s pomočjo transformacije PCA

FRR

napaka zavrnitve prave osebe (angl. False Rejection Error Rate)

FAR

napaka potrditve lažne osebe (angl. False Acception Error Rate)

EER

enakost napak FRR in FAR (angl. Equal Error Rate)

HTER

polovična napaka verifikacije (angl. Half Total Error Rate)

ROC

krivulja, ki prikazuje odvisnost FRR od FAR (angl. Receiver Operating
Characteristic curve)
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Povzetek
Potrjevanje identitete na osnovi biometričnih lastnosti posameznika je kompleksen
problem, s katerim se ukvarja kopica raziskovalcev po celem svetu. V nadaljevanju je tako
predstavljen sistem, ki opravlja funkcijo potrjevanja identitete oseb na osnovi fotografij
njihovih obrazov. Sistem je razdeljen na dva ključna dela, od katerih je prvi namenjen
lokalizaciji obrazov na digitalni fotografiji, drugi pa potrjevanju identitete osebe na sliki.
V namene lokalizacije obraza na digitalni sliki sta opisani dve metodi, ki za določanje lege
obraza na fotografiji uporabljata dva popolnoma različna pristopa. Prva metoda temelji na
računanju Hausdorffove razdalje (uporabljena mera podobnosti) med sliko, ki smo ji z
različnimi postopki obdelave slik poudarili robove, ter v naprej pripravljenim modelom
obraza. Druga metoda pa temelji na iskanju obraza in njegovih značilnih delov z uporabo
različnih barvnih filtrov. Algoritem na sliki najprej poišče področja z barvo kože, nato pa s
pomočjo znanj iz antropologije, dodatnih postopkov obdelave slik in iskanjem značilnih
eliptičnih oblik obraza dokončno določi lego obraza na fotografiji.
Kot za določanje lege obraza na sliki sta tudi za potrjevanje identitete osebe predstavljeni
dve metodi. Prva za pridobitev značilk obraza uporablja Karhunen-Loévejevo transformacijo
in je predstavnik postopkov PCA (angl. Principal Component Analysis – analiza osnovnih
komponent). Le-ti vzorce preslikajo v manj razsežni prostor, ki ga v primeru razpoznavanja
obrazov imenujemo tudi prostor obrazov (angl. face-space). Druga metoda je kombinacija
postopkov PCA in LDA (angl. Linear Discriminant Analysis – analiza linearne
diskriminante). Ta metoda na značilkah, dobljenih s PCA izvede še analizo linearne
diskriminante, ki v splošnem zmanjša varianco med vzorci istega razreda in poveča razlike
med različnimi razredi.
Celotni sistem je bil na koncu testiran na bazi XM2VTS ter njenih degradiranih različicah.
Primerjani so bili rezultate detekcije obeh metod ter učinkovitost obeh postopkov potrjevanja
identitet posameznih oseb.
Ključne besede: baza XM2VTS, detekcija obraza, Sobel, Hausdorffova razdalja, barvni
prostor, erozija, dilatacija, Houghova transformacija, Karhunen-Loévejeva transorfmacija,
PCA, LDA, karikatura, lastni obraz, fisherjev obraz, verifikacija oseb.
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Abstract
Identity verification on the basis of biometrical characteristics of an individual is a
complex issue that is being dealt with by a number of scientists around the world. Therefore, a
system which carries out the function of identity verification on the basis of the images of
their faces will be presented in the following chapters. The system is divided into two key
parts. The first part is used for face detection in the digital image, and the second for identity
verification.
Two methods which employ two completely different approaches to the determination of
face location in an image will be described. The first method is based on the calculation of the
Hausdorff distance (the measure of similarity used) between an image whose edges have been
emphasised by different procedures of image processing and a face model which has been
prepared in advance. The second method is based on the search for a face and its distinct
features by using different colour filters. In the image the algorithm first finds regions with
skin colour and then, with the help of anthropological knowledge, further procedures of image
processing and the search for characteristic elliptical shapes of the face, determines the
location of the face in the image.
Furthermore, two methods of identity verification will be presented. The first uses
Karhunen-Loéve transformation for face feature extraction and is the representative of PCA
(Principal Component Analysis) procedures. These procedures map a dataset into a subspace,
also called face-space in the case of face recognition. The second method is a combination of
PCA and LDA (Linear Discriminant Analysis). This method carries out the linear
discriminant analysis on features gained from PCA and by doing so minimises the variance
between the dataset of the same class and maximises the differences between different
classes.
The entire system was tested on the database XM2VTS and its degraded versions. A
comparison between the results of the detection of both methods and a comparison of the
efficiency of both procedures of identity verification was made.
Key words: face detection, Sobel, Hausdorff distance, colour space, erosion, dilatation,
Hough transformation, Karhunen-Loéve transformation, PCA, LDA, caricature, eigenface,
fisherface, identity verification
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1. Uvod
Razvoj sodobnih informacijskih tehnologij, interneta ter zmeraj zmogljivejših računalnikov
so le nekateri izmed dejavnikov, ki ljudem po celem svetu omogočajo vse lažji dostop do
najrazličnejših podatkovnih baz, uslug in storitev. Omogočajo nam opravljanje denarnih
transakcij, dostop do osebnih podatkov, naročanje različnih potrdil oz. izpisov ...
Omenjena opravila pogosto zahtevajo potrditev identitete osebe, ki ta opravila izvaja.
Oseba lahko svojo identiteto dokaže na različne načine, bodisi z geslom, z matično številko
ali v primeru internetnega bančništva z ustrezno kartico in številko bančnega računa. Ker pa
so opisani načini dostopa pogosto podvrženi zlorabam, se pojavlja vse večja potreba po
sistemih, ki svojim uporabnikom zagotavljajo večjo varnost.
Zlorabe identitete pa se pojavljajo tudi na drugih področjih, med katerimi velja posebej
omeniti potovanja ter z njimi povezano problematiko potnih listov. Slednji so pogosto
predmet ponarejanj, zaradi česar se tako ZDA kot tudi Evropska Unija zavzemata za vpeljavo
biometričnih podatkov v potne liste, ki bi v bližnji prihodnosti onemogočili zlorabe teh
dokumentov.
Uporaba biometričnih lastnosti, kot so prstni odtis, glas, oblika obraza, očesa in roke,
prinaša rešitev zgoraj naštetih problemov, saj za vsako izmed njih velja, da je edinstvena za
vsakega posameznika.
Kljub široki množici biometričnih lastnosti, se bomo v tem besedilu omejili le na obraz.
Predstavili bomo celosten sistem, ki na digitalni sliki detektira obraz ter nato s pomočjo
vnaprej pripravljene baze ugotovi, ali je oseba res tista, za katero se izdaja.

1.1 Zgodovinski pregled področja biometrije
Na področju razpoznavanja vzorcev se je izraz biometrija uveljavil kot merjenje nekaterih
fizioloških lastnosti oseb, z namenom ugotavljanja ali potrjevanja njihove identitete. Začetki
biometrije segajo v pozno devetnajsto stoletje, ko je policija pri svojih raziskavah pričela
uporabljati prstne odtise. Z razvojem dovolj zmogljivih računalnikov se je pričelo obdobje
avtomatizirane biometrije. Tako so leta 1960 v ZDA prvič poročali o računalniški primerjavi
prstnih odtisov. Nekaj let kasneje, natančneje leta 1963, je Pruzansky objavil članek, v
3
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katerem je opisal avtomatiziran postopek za določevanje identitete osebe na podlagi njenega
glasu. Šest let za tem pa je Luck zasnoval metodo za določevanje identitete govorca na osnovi
koeficientov kepstruma, na katero se še danes sklicujejo številne sodobne metode. Preprost
sistem za razpoznavanje obrazov je bil predstavljen leta 1970 v Osaki. Deloval je na osnovi
merjenja razdalj med značilnimi točkami obraza, a je bilo njegovo delovanje dokaj
nezanesljivo. Naslednji korak v zgodovini biometrije je predstavljal sistem za verificiranje
oseb na podlagi očesne mrežnice, ki so ga leta 1978 patentirali v Ameriki. Očesni mrežnici je
sledila očesna šarenica, ki so jo kot biometrično lastnost v sistemih za potrjevanje identitete
prvič uporabili v Ameriki (1985). Kot pomoč pri policijskih raziskavah so v Veliki Britaniji
leta 1986 vpeljali analizo DNA, ki je v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja
spremenila način dela v kriminalistiki. Leta 1998 pa je D. Zang predstavil sistem, ki je kot
biometrično značilnost uporabljal odtis dlani.[1]
Danes predstavlja biometrija vedo, s katero se ukvarja množica raziskovalcev s celega
sveta. Na trgu so dosegljive tehnologije, ki omogočajo zajem in analizo biometričnih
podatkov, količina posamezne tehnologije na trgu pa je odvisna tako od njihove cene kot tudi
od njihove natančnosti pri določanju identitete oseb. Slika 1.1 - desno prikazuje deleže
zastopanosti posameznih tehnologij na trgu in slika 1.1 - levo projekcijo rasti trga za naslednja
tri leta.

Slika 1.1: Projekcija rasti trga biometričnih tehnologij (levo) in okvirni deleži biometričnih
tehnologij na trgu (desno) [2]
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1.2 Cilji in metodologija dela
Namen tega razdelka je seznaniti bralca z osnovnimi cilji diplomskega dela ter na kratko
predstaviti metodologijo, uporabljeno za dosego teh ciljev.
Zgraditi želimo sistem, ki je sposoben lokalizirati obraz na digitalni fotografiji in potrditi
identiteto osebe, ki se na njej nahaja. Pri tem bomo uporabili dve metodi za detekcijo obraza
in dve za verifikacijo osebe na sliki. Sistem bomo zgradili v programskem jeziku Microsoft
Visual C# .Net, preizkušali pa ga bomo na osebnem računalniku Intel Pentium IV 3GHz, 1G
RAM, ki ima nameščeno programsko okolje MS WindowsXP. Pri numerično zahtevnih
izračunih si bomo pomagali s programskim okoljem Matlab (Version 5.3.0.10183 (R11)).
Prva metoda, namenjena določanju lege obraza na fotografiji, bo temeljila na analizi robov
objektov na sliki, druga pa na obdelavi barvne informacije digitalnega posnetka. Učinkovitost
obeh metod bomo preizkusili na obsežni bazi 1180. slik (XM2VTS). Preverili bomo
občutljivost postopkov na različne degradacije, kot so dodajanje šuma, glajenje, translacija,
rotacija, dodajanje kompleksnih ozadij, zmanjšanje barvne globine, izguba paketov
informacije ter kompresija. Dobljene rezultate bomo ovrednotili, navesti bomo poskušali tudi
predloge za pohitritev in izboljšanje realiziranih metod.
V namene verificiranja oseb bomo realizirali dve metodi, PCA ter PCA+LDA. Na osnovi
teh metod bomo za vsako sliko izračunali pripadajoči vektor značilk, ki nam bo v fazi
verifikacije služil kot osnova za potrjevanje identitete posameznih oseb. Učinkovitost
realiziranih postopkov bomo preizkusili v skladu z Lausannskim protokolom (glej razdelek
2.3), ki predstavlja uveljavljen protokol za preizkušanje postopkov verifikacije na podatkovni
bazi XM2VTS. Za originalno bazo ter nekaj njenih degradiranih različic bomo podali napako
zavrnitve prave osebe – FRR (angl. False Rejection Error Rate), napako potrditve lažne osebe
– FAR (angl. False Acception Error Rate) ter polovično napako verifikacije – HTER (angl.
Half Total Error Rate). Kot v primeru lokalizacije obrazov, bomo tudi tokrat rezultate
ovrednotili ter podali oceno o ustreznosti posamezne metode.
Iz navedenega lahko sklepamo, da bo celotni sistem za verifikacijo oseb na osnovi obraza
sestavljen iz dveh ključnih delov, dela za lokalizacijo obraza ter dela za verifikacijo osebe.
Poenostavljeni shematični prikaz izdelanega biometričnega sistema si lahko ogledamo na sliki
1.2. Vhod v sistem predstavlja barvna slika velikosti 320x240 slikovnih elementov ter
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podatek o potencialni identiteti osebe na njej; izhod pa predstavlja potrjena oz. nepotrjena
identiteta osebe na fotografiji.

Slika 1.2: Shematični prikaz sistema za verifikacijo oseb
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2. Uporabljene baze in protokoli
Preverjanje učinkovitosti postopkov lokalizacije in verifikacije oseb zahteva obširne baze
slik, ki morajo glede na namen raziskovalnega dela ustrezati najrazličnejšim kriterijem. V
okviru raznih projektov so tako nastale številne baze, ki se med seboj razlikujejo po številu
slik določene osebe, osvetljenosti obraza, kotom fotografiranja, barvi in kompleksnosti
ozadja, številu fotografiranih oseb ter še mnogih drugih lastnosti, ki jih zdaj ne bomo posebej
navajali.
Pomen uporabe standardnih baz, kot sta XM2VTS in FERET, se kaže v primerljivosti
dobljenih rezultatov, saj za obe bazi obstaja protokol, ki natančno opisuje način preizkušanja
uporabljenih metod. Pri preizkušanju postopkov opisanih v poglavjih 3 in 4 smo tako
uporabili bazo XM2VTS, njeno degradirano različico ter pripadajoči Lausannski protokol, ki
so podrobneje opisani v nadaljevanju.

2.1 Baza XM2VTS
Baza XM2VTS je nastala v okviru projekta M2VTS (angl. Multi Modal Verification for
Teleservices and Security applications) na univerzi v Sureyu.[3] Namenjena je primerjanju
rezultatov različnih metod razpoznavanja oseb, zaradi multimodalnosti pa je primerna tudi za
implementacijo postopkov, ki za razpoznavanje oseb uporabljajo več kot eno biometrično
lastnost. Poleg slik obrazov vsebuje baza še govorne vzorce, video posnetke in 3D modele
obrazov 295. oseb.
Slikovni del baze je sestavljen iz dveh delov. V vsakem delu so slike 295. različnih oseb,
za vsako osebo po štirje posnetki dobljeni v razmaku enega meseca. Slike, ki sestavljajo bazo,
so bile narejene med premikom glave iz leve proti desni (prvi del baze) oz. od zgoraj navzdol
(drugi del baze). Postopek fotografiranja za prvi del baze je ponazorjen na sliki 2.1.

Slika 2.1: Postopek fotografiranja oseb za bazo XM2VTS
7
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Prva fotografija (Slika 2.1 - levo) prikazuje začetni položaj glave, druga (Slika 2.1 - sredina)
končnega, tretja (Slika 2.1 - desno) pa frontalno sliko, posneto nekje na sredini zasuka. Zadnja
(Slika 2.1 - desno) v vrsti fotografij s slike 2.1 pa hkrati predstavlja tudi eno izmed slik prvega
dela baze XM2VTS.
Končno bazo tako sestavlja skupek 2360. slik shranjenih v PPM formatu in velikosti
720x576 slikovnih točk. Vsaka slika je shranjena pod imenom, ki vsebuje identifikacijsko
številko osebe na sliki (prve tri številke imena – npr. 001_4_1), zaporedno številko slikanja
(npr. 091_2_2) ter številko, ki opisuje način premikanja glave med slikanjem (iz leve proti
desni za prvi del ter od zgoraj navzdol za drugi del baze – npr. 217_3_1). Nekaj primerov
fotografij iz obeh delov baze je prikazanih na sliki 2.2. Prva vrsta prikazuje slike iz prvega
dela, druga vrsta pa slike iz drugega dela baze XM2VTS.

Slika 2.2: Primeri slik iz baze XM2VTS

2.1 Degradirana baza XM2VTS
Ker so bile slike iz baze XM2VTS posnete pod zelo dobrimi pogoji (idealna osvetlitev,
enostavno ozadje, frontalni pogled, …), bomo za preverjanje robustnosti naših metod
uporabili degradirano različico baze XM2VTS.
Degradirana baza XM2VTS je nastala v sklopu projekta Boimetrics-Based Recognition of
People over the Internet na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr.
Nikole Pavešića. Sestavlja jo enajst različnih degradacij vseh 2360. slik baze XM2VTS.
8
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Na sliki 2.3 so prikazani primeri slik posameznih degradacij. Prva slika v prvi vrsti
prikazuje fotografijo iz originalne baze XM2VTS, ostale po vrsti predstavljajo: simulacijo
izgube paketov informacije na sliki tipa bitmap, sliko z dodanim šumom stopnje 50, sliko z
dodanim šumom stopnje 100, fotografijo z dodanim kompleksnim ozadjem, JPEG kompresijo
kvalitete 10, sliko z zmanjšano globino barvne informacije (2 bita na barvo), glajeno sliko (v
prvem primeru za σ = 2 in v drugem za σ = 4), sliko iz baze obdelane z različnimi
geometrijskimi transformacijami (premiki: x±144, y±115, rotacijami: 0±30 stopinj in
povečavami: 0±0.3) ter sliko na kateri je bilo naključno prekritega 30% obraza. [4]
Zadnja, naključna degradacija (Slika 2.3 – zadnja fotografija) je potekala na osnovi večih
degradacijskih metod, ki so imele naslednji verjetnosti nastopa: verjetnost kompleksnega
ozadja = 0.7, verjetnost šibkega glajenja = 0.3, verjetnost močnega glajena = 0.1, verjetnost
šibkega šuma (stopnje 50) = 0.3, verjetnost močnega šuma (stopnje 100) = 0.1, verjetnost
šibke kompresije (kvalitete 100) = 0.1, verjetnost močne kompresije (kvalitete 10) = 0.1,
verjetnost majhnega zmanjšanja barvne globine (štirje biti na barvo) = 0.5, verjetnost velikega
zmanjšanja barvne globine (dva bita na barvo) = 0.1, verjetnost prekrivanja naključnega dela
obraza = 0.2, verjetnost geometrijskih transformacij slike = 0.2 in verjetnost izgube paketov
informacij = 0.1.

Slika 2.3: Primeri slik iz degradirane različice baze XM2VTS
9
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2.3 Lausannski protokol
Lausannski protokol predstavlja uveljavljeni protokol za testiranje algoritmov verifikacije
na bazi XM2VTS. Nastal je na Dalle Molle inštitutu za umetno zaznavanje, njegova avtorja
pa sta Juergen Luettin in Gilbert Maitre. V njem so določena pravila testiranja ter način
vrednotenja in prikazovanja rezultatov. Uporaba Lausannskega protokola zagotavlja
primerljivost dobljenih rezultatov ne glede na uporabljeno metodo.

2.3.1 Sestava učnih, testnih in evaluacijskih množic
Pri testiranju algoritmov verifikacije je ključnega pomena izbira učnih, testnih ter
evaluacijskih množic klientov in vsiljivcev. V ta namen sta v Lausannskem protokolu
definirani dve konfiguraciji, ki vse slike baze XM2VTS razporedita v ustrezne množice
klientov in vsiljivcev.
V prvi konfiguraciji (Tabela 2.1) je učna množica sistema sestavljena iz prvih treh slik
klientov prvega dela baze, evaluacijska množica pa iz prvih treh slik klientov drugega dela
baze. Preostale slike klientov so namenjene testiranju sistema. Podrobna razvrstitev slik med
kliente in vsiljivce po konfiguraciji 1 je prikazana v tabeli 2.1.
Številka
slikanja
1
2
3
4

Posnetek

Klienti

1

Podatki za učno množico

2

Podatki za vrednotenje

1

Podatki za učno množico

2

Podatki za vrednotenje

1

Podatki za učno množico

2

Podatki za vrednotenje

1
2

Vsiljivci

Podatki o

Podatki o

vsiljivcih -

vsiljivcih -

vrednotenje

testiranje

Podatki za testiranje

Tabela 2.1: Porazdelitev slik med kliente in vsiljivce – konfiguracija 1
V primeru druge konfiguracije je učna množica sestavljena iz štirih slik posameznih
klientov, posnetih na prvih dveh slikanjih, evaluacijska pa iz dveh slik klientov, dobljenih na
tretjem slikanju. Kot v primeru konfiguracije 1 so tudi tokrat preostale slike namenjene
10
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testiranju sistema. V tabeli 2.2 lahko vidimo razvrstitev slik na kliente in vsiljivce po
konfiguraciji 2.
Številka
slikanja

Posnetek

1
2
3
4

Klienti

Vsiljivci

1
2
1

Podatki za učno množico

2
1
2
1
2

Podatki za vrednotenje

Podatki o

Podatki o

vsiljivcih za

vsiljivcih za

vrednotenje

testiranje

Podatki za testiranje

Tabela 2.2: Porazdelitev slik med kliente in vsiljivce – konfiguracija 2
Obe konfiguraciji predpostavljata, da je celotna baza XM2VTS razdeljena na 200 klientov, 25
evaluacijskih vsiljivcev ter 70 testnih vsiljivcev. Imena in identifikacijske številke oseb za
posamezne skupine so navedena v protokolu (glej dodatek C).
Pri preizkušanju našega sistema se bomo zaradi velikega števila poizkusov (za posamezno
bazo znaša kar 112200) omejili zgolj na konfiguracijo predstavljeno v tabeli 2.1.

2.3.2 Prikaz rezultatov
Datoteke z rezultati morajo v skladu s protokolom vsebovati vrstico, ki ustreza spodnjemu
formatu:
UV_WX_Y_Z_S.
Oznake v zgornjem zapisu imajo naslednje pomene:
UV – oznaka poskusa (U – uporabljena konfiguracija {1,2}, V – rotacija slik {1 ali več}),
WX – oznaka algoritma (W – oznaka izvajalca algoritma {IDIAP, UCL, …}, X – zaporedna
številka algoritma {1, 2, ..}),
Y – oznaka vrste preizkusa {E – za vrednotenje, T – za testiranje ter F za združene teste},
Z – način dostopa {C – za kliente ter I – za vsiljivce},
S – identiteta, pod katero se klienti ali vsiljivci prijavljajo v sistem {npr. 004}.
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Opisani vrstici sledijo še vrstice z rezultati testiranj, ki imajo prav tako določen standardni
format:
L M N,
kjer pomeni L osebo, ki se prijavlja v sistem {npr. 045_4_1}, M identifikacijsko številko pod
katero se oseba prijavlja {npr. 012} ter N rezultat, ki pri vrednotenju in testiranju sistema
zavzema vrednosti med 0 in 1. Primer datoteke z rezultati je prikazan na sliki 2.12. [5, 6]

Slika 2.4: Primer datoteke z rezultati testiranj
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3. Lokalizacija obraza

3.1 Delitev metod
Kot smo omenili že v prejšnjih razdelkih, predstavlja lokalizacija obraza enega od ključnih
korakov v sistemih za razpoznavanje oseb na osnovi njihovih fotografij. Tekom časa so bile
razvite različne metode, ki za določanje lege obraza na sliki uporabljajo najrazličnejše
pristope. Okvirno jih lahko razdelimo na:
1. metode, ki pri lokalizaciji uporabljajo značilnosti celotnega obraza
- določanje lege obraza na osnovi modelov
To skupino sestavljajo vse metode, ki za določanje lege obraza uporabljajo njegov
model. Med najpogostejše metode spadajo tiste, ki uporabljajo nevronske mreže,
Hausdorffovo razdaljo, eliptično Houghovo transformacijo, različne statistične
pristope, itd. Za te metode je značilno, da je za lokalizacijo obraza potrebnih več
prehodov slike, kar posledično vodi do večjega števila transformacij modela. Zaradi
tega so ti postopki računsko zahtevni in se ponavadi uporabljajo v povezavi z
drugimi metodami.
- določanje lege obraza z barvnimi metodami
Barvne metode uporabljajo pri iskanju obrazov na fotografijah različne barvne filtre,
ki na slikah poiščejo področja z barvo kože. Čeprav imajo ljudje različno barvo
kože, so številne raziskave pokazale, da obstajajo večje razlike v intenziteti kot pa v
sami barvi. Za različne barvne prostore (RGB, HSV, YCrCb, …) so bile tako
določena območja barve kože, ki so s pridom uporabljene v številnih algoritmih
detekcije obraza. Žal pa zgolj barva kože pogosto ne zadostuje za zanesljivo
lokalizacijo obrazov na fotografijah, zaradi česar se opisane metode nemalokrat
uporabljajo v kombinaciji z drugimi postopki.
2. metode, ki pri lokalizaciji uporabljajo le karakteristične dele obraza
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V to skupino spadajo metode, ki lego obraza na fotografiji določajo na osnovi
lociranja značilnih predelov obraza kot so nos, usta in oči. Za detekcijo omenjenih
delov se uporabljajo modeli posameznih področij ali kombinacije barvnih filtrov, ki
iskano področje zadostno poudarijo. Lega celotnega obraza se na koncu določi iz
podatkov o legi njegovih karakterističnih delov.
Zavedati pa se moramo, da je navedena delitev postopkov zgolj okvirna, saj se v praksi
pogosto uporabljajo kombinacije naštetih algoritmov, ki zabrišejo meje med posameznimi
razredi. [7, 8, stran 13-133]
V poglavjih 3.2 in 3.3 bomo predstavili dva postopka iz skupine metod, ki za določevanje
lege obraza uporabljata značilnosti celotnega obraza. Prvi bo spadal v skupino, ki se pri
lokalizaciji poslužuje modela obraza, drugi pa v zbirko metod, ki temeljijo na uporabi barvnih
filtrov.

3.2 Lokalizacija obraza s pomočjo Hausdorffove razdalje
Hausdorffova razdalja je pogosto uporabljena mera za ugotavljanje podobnosti dveh
objektov na digitalni fotografiji. Temelji na računanju razdalj med točkami robov objektov na
sliki in točkami modela iskanega objekta. Lokacija objekta na fotografiji je na koncu določena
s položajem modela, v katerem je bila izračunana Hausdorffova razdalja najmanjša.
Da lahko pričnemo z računanjem omenjene razdalje, moramo sliko predhodno obdelati
tako, da vsebuje le še robne elemente originalne slike. Predobdelavo pričnemo z odvzemom
barvne informacije. Sledita ji izravnava histograma, ki zagotovi, da so v sivinski sliki
zastopani vsi sivi nivoji ter glajenje, ki iz slike odstrani šum. S pomočjo odvajanja slike v
naslednjem koraku poudarimo robove, tako obdelano fotografijo pa s postopkom
upragovljanja pretvorimo v njeno binarno različico. Zaradi pohitritve postopka binarni sliki na
koncu še stanjšamo robove.
Po končani obdelavi ustreza slika pogojem za pričetek računanja Hausdorffove razdalje.
Rezultat izračunov je lokacija obraza na digitalni fotografiji, ki ga je potrebno le še uokviriti.
Celotni postopek lokalizacije obraza s pomočjo Hausdorffove razdalje je prikazan na sliki 3.1.
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Slika 3.1: Potek lokalizacije s Hausdorffovo razdaljo

3.2.1 Pretvorba barvne slike v sivinsko
Slika posneta z digitalnim fotoaparatom je sestavljena iz dvodimenzionalnega polja
slikovnih elementov (angl. pixel), ki so razvrščeni v x stolpcev in y vrstic. Spremenljivki x in
y sta celi števili, katerih vrednost določa lego posameznega slikovnega elementa v sliki.
Ločljivost (oz. resolucija) slike pa je določena s produktom števila stolpcev in vrstic.
Na računalniku so digitalne fotografije shranjene v različnih formatih (npr. bmp, jpg, tiff,
pct, ppm, …), ki se med seboj razlikujejo po načinu zapisa barvne informacije. Slike iz baze
XM2VTS, ki smo jih uporabljali pri testiranju sistema, smo predhodno pretvorili v bmp
format, ki za zapis barvne informacije uporablja RGB barvni prostor. V tem prostoru je vsak
slikovni element določen s tremi osnovnimi barvami: rdečo (angl. Red - R), zeleno (angl.
Green -G) in modro (angl. Blue - B). Vsaka barva lahko zavzame poljubno diskretno vrednost
15
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iz določenega intervala, katerega velikost je odvisna od globine zapisa barvne informacije. V
našem primeru so bile slike zapisane s 24 bitno barvno globino, kar ustreza osmim bitom na
posamezno barvno komponento. Vsaka barva je lahko tako zasedla vrednost iz intervala med
0 in 255. Zgradba digitalne slike zapisane v RGB barvnem prostoru je prikazana na sliki 3.2.

Slika 3.2: Zgradba digitalne slike s 24-bitno barvno globino (RGB)
Zdaj, ko poznamo zgradbo digitalnih fotografij, se lahko posvetimo postopku konverzije
barvne slike v sivinsko. To storimo tako, da za vsak slikovni element izračunamo njegovo
povprečno svetilnost (Enačba (3.1)), nato pa vsaki od treh barvnih komponent (RGB)
slikovnega elementa priredimo to izračunano vrednost. Ker so barvne slike zapisane z 24
bitno barvno globino, bo tako zapisana tudi sivinska slika. Svetilnost posameznega slikovnega
elementa bo lahko zasedla celoštevilske vrednosti na intervalu med 0 (črno) in 255 (belo).
Rezultat tega postopka je sivinska slika, kakršna je prikazana na sliki 3.3.
Svetilnost slikovnega elementa definiramo kot:
I ( x, y ) =

R ( x , y ) + G ( x, y ) + B ( x , y )
3

V enačbi (3.1) so:
I(x,y) – povprečna svetilnost slikovnega elementa,
R(x,y) – svetilnost rdeče barve slikovnega elementa,
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G(x,y) – svetilnost zelene barve slikovnega elementa,
B(x,y) – svetilnost modre barve slikovnega elementa.

Slika 3.3: Originalna slika (levo) in sivinska slika (desno)

3.2.2 Izravnava histograma
Naslednji korak v postopku detekcije obraza predstavlja izravnava histograma porazdelitve
svetilnosti sivih nivojev digitalne fotografije, s katerim izboljšamo kontrast vhodnih slik.
Pogosto se zgodi, da slike, ki so posnete pod slabimi svetlobnimi pogoji, ne zajemajo
celotnega obsega sivih nivojev. Tem slikam s pomočjo enačbe (3.2) razširimo histogram, s
tem pa zagotovimo boljšo ločljivost temnejših delov slike. [9, stran 36-39]
Histogram razširimo tako, da vsako točko vhodne slike g(x,y) preslikamo v točko izhodne
slike f(x,y) v skladu z enačbo:

f ' ( x, y ) =

f ' max − f ' min
⋅ ( g ( x, y ) − g min ) + f ' min ,
g max − g min

(3.2)

kjer so:
g(x,y) – »stari« sivi nivo v točki (x,y),
f '(x,y) – »novi« sivi nivo v točki (x,y),
f 'min, f 'max – spodnja oziroma zgornja meja dovoljenega obsega,
gmin, gmax – spodnja oziroma zgornja meja dejanskega obsega sivih nivojev.
Ker pa lahko že en sam slikovni element z zelo nizko ali zelo visoko svetilnostjo sivega
nivoja povzroči zelo nizko oziroma visoko vrednost mej gmin in gmax, s tem pa minimalne
17
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popravke histograma, se ti meji določata na osnovi kumulativne porazdelitvene funkcije Pg ter
pragov p1 in p2 (Enačba (3.3), (3.4)). Ta praga določata odstotek sivih nivojev, ki ga še
obravnavamo kot motnjo. Spodnjo mejo nato določimo kot tisti sivi nivo, pri katerem
kumulativna porazdelitvena funkcija doseže vrednost p1, zgornjo pa kot tisti sivi nivo, pri
katerem Pg doseže vrednost 1-p2. [9, stran 39-41, 7]
pg =

h( g )
R

(3.3)

g

Pg = ∑ p g

(3.4)

j =0

Simboli v enačbah (3.3) in (3.4) pomenijo:
g – sivi nivo,
h(g) – število sivih nivojev – histogramska funkcija,
R – resolucijo slike,
pg – frekvenco sivih nivojev,
Pg – kumulativno porazdelitveno funkcijo sivih nivojev za katero velja: g ∈ [0, L-1], kjer je L
število sivih nivojev slike (navadno 256).
Na sliki 3.4 si lahko ogledamo primer slike pred in po obdelavi ter njuna pripadajoča
histograma.

Vhodna slika

Slika s popravljenim histogramom

Slika 3.4: Slike in njihovi histogrami
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3.2.3 Odpravljanje šuma
Preden pričnemo z odvajanjem slike, je potrebno iz slike odstraniti še šum, ki bi lahko pri
določevanju robov objektov slike povzročil dodatne nezaželene robove. Šum izločimo tako,
da vsak element slike primerjamo z njegovo okolico. Če je vrednost sivega nivoja
obravnavane točke bistveno večja ali manjša od vrednosti sivega nivoja njenih sosedov,
opredelimo to točko kot točko moteno s šumom in nadomestimo vrednost njenega sivega
nivoja s povprečno vrednostjo sivih nivojev sosednjih točk.[9, stran 41-45]
Opisani postopek izvedemo s pomočjo kvadratnega okvirja, ki ga premikamo preko
celotne slike, pri čemer sproti izračunavamo konvolucijo (Enačba (3.7)) med elementi okvirja
in pripadajočimi slikovnimi elementi. Kvadratni okvir lahko ima različne razsežnosti (3x3,
5x5, 7x7, …) in različne vrednosti elementov, odvisno od stopnje glajenja, ki jo želimo doseči
(večji okvir pomeni bolj megleno sliko).
Pri implementaciji našega postopka smo uporabili kvadratni okvir velikosti 3x3, ki ga
lahko v splošnem definiramo kot:

⎡ w(0,0) w(1,0) w(2,0) ⎤
1
1 ⎢
W = ⋅ w(n, m) = ⋅ ⎢ w(0,1) w(1,1) w(2,1) ⎥⎥ ,
S
S
⎢⎣ w(0,2) w(1,2) w(2,2)⎥⎦

(3.5)

Kjer so:
w(n,m) – polje utežnih faktorjev in
S – vsota utežnih faktorjev.
Pri glajenju slike v našem sistemu smo se odločili za uporabo naslednjega okvirja:

⎡0 1 0 ⎤
1 ⎢
W = ⋅ ⎢1 4 1⎥⎥ .
8
⎢⎣0 1 0⎥⎦
Utežni faktorji so izbrani tako, da okvir deluje kot nizko prepustni filter. Pri premikanju
okvirja preko celotne površine slike tako nadomeščamo »stare« slikovne elemente z »novimi«
v skladu z enačbo (3.6).
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⎧ ρ ( x, y ),
f ' ( x, y ) = ⎨
⎩ g ( x, y ),

če je g ( x, y ) − ρ ( x, y ) > t
.
sicer

1
⋅ w(n, m) ⋅ g (n, m)
n∈W m∈WV

ρ (x, y) = ∑ ∑

.

(3.6)

(3.7)

V enačbah (3.6) in (3.7) pomenijo:
ρ(x,y) – konvolucijo funkcij w(n,m) in g(n,m) na domeni W,
W – pravokotni okvir razsežnosti Wn x Wm,
w(n,m) – polje utežnih faktorjev na domeni W,
V – vsoto utežnih faktorjev na domeni W,
g(n,m) – sliko, moteno s šumom na domeni W,
f '(x,y) – sivi nivo točke (x,y) izglajene slike ter
t – prag, ki določa odstopanje sivega nivoja obravnavanega slikovnega elementa od
izračunane konvolucije.
Na sliki 3.5 lahko vidimo sliko pred glajenjem ter primer slike z odpravljenim šumom, kjer
smo vrednost praga nastavili na 20.

Slika 3.5: Slika pred (levo) in po glajenju (desno)

20

Lokalizacija obraza

3.2.4 Detekcija robov

Robovi objektov na digitalni fotografiji predstavljajo nagle spremembe v svetilnosti
slikovnih elementov. Le-te pa lahko najlažje odkrijemo z odvajanjem slikovne funkcije v
vsaki točki slike.
Ker je slika f(x,y) funkcija dveh spremenljivk, je potrebno za določitev odvoda izračunati
gradient slike ∇f(x,y) v vsaki točki (x,y) slike. Gradient slike ∇f(x,y) je definiran kot
dvorazsežni vektor, ki je usmerjen v smeri najmočnejše spremembe svetilnosti v točki (x,y):
⎡ ∂f ⎤
(
,
)
f
x
y
⎡ x
⎤ ⎢ ∂x ⎥
∇ ( f ( x, y ) ) = ⎢
⎥ = ⎢ ∂f ⎥ .
⎣ f y ( x, y ) ⎦ ⎢ ⎥
⎣⎢ ∂y ⎦⎥

(3.8)

Gradient digitalne slike lahko računamo s pomočjo Robertsovega, Sobelovega ali
Prewittovega operatorja. Ker smo pri implementaciji našega sistema uporabili Sobelov
operator, se bomo pri opisu omejili le na slednjega.
Elemente gradienta slike izračunamo s pomočjo Sobelovega operatorja z upoštevanjem
osmih najbližjih sosedov točke (x,y). Podobno kot pri glajenju tudi tokrat čez sliko pomikamo
pravokotni okvir dimenzije 3 x 3 in sproti izračunavamo konvolucijo med uporabljeno
»masko« in pripadajočim delom slike. Maski hx in hy za določanje parcialnih odvodov fx(x,y)
in fy(x,y) sta prikazani na sliki 3.6.

hx

hy

Slika 3.6: Maski hx in hy za izračun fx(x,y) (levo) in fy(x,y) s Sobelovim operatorjem

Če elemente slike, ki se nahajajo pod »masko« označimo od s0 do s8, kjer s0 predstavlja
element v zgornjem levem kotu in s8 element v spodnjem desnem kotu, lahko parcialna
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odvoda fx(x,y) in fy(x,y) izračunamo s pomočjo konvolucije v skladu z enačbama (3.9) in
(3.10). V enačbah so že upoštevane vrednosti elementov posamezne maske.
f x ( x, y ) =

∂f
= f ( x , y ) ⊗ h x ( m, n ) = ( s 2 + 2 s 5 + s 8 ) − ( s 0 + 2 s 3 + s 6 ) .
∂x

(3.9)

f y ( x, y ) =

∂f
= f ( x, y ) ⊗ h y (m, n) = ( s 6 + 2s 7 + s8 ) − ( s 0 + 2 s1 + s 2 ) .
∂y

(3.10)

Ko izračunamo oba parcialna odvoda, lahko končno določimo še velikost D(x,y) in smer
gradienta θ(x,y) slike:
D ( x, y ) =

f x2 ( x, y ) + f y2 ( x, y ) ,

Θ( x, y ) = arctan(

f y ( x, y )
f x ( x, y )

).

(3.11)

(3.12)

Velja: D(x,y), θ(x,y) ∈ {0…255}.
Dva primera slik z dolžinami gradienta sta prikazana na sliki 3.7, kjer se lepo vidijo robovi
oseb na fotografiji. [9, stran 71-73]

Slika 3.7: Primeri slik pred (levo) in po (desno) odvajanju
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3.2.5 Upragovljanje

Preden pričnemo z računanjem Hausdorffove razdalje, je potrebno sliko obdelati tako, da
vsebuje le še črne in bele slikovne elemente. To storimo s postopkom upragovljanja.
Sliki dolžin gradientov določimo prag t, na podlagi katerega vsem slikovnim elementom,
ki so manjši od tega praga, spremenimo vrednost na nič (belo), elementom, ki so večji od
praga pa priredimo vrednost 255 (črno) (Enačba (3.13)). Čeprav lahko v literaturi [9] najdemo
različne postopke za določevanje praga (absolutna metoda, metoda maksimizacije
informacije, …), smo se pri izvedbi našega sistema odločili za njegovo empirično določitev.
⎧255, če je D( x, y ) > t
f ( x, y ) = ⎨
.
če je D(x, y) < t
⎩ 0,

(3.13)

Kjer so:
f(x,y) – sivi nivo slikovnega elementa upragovljene slike,
D(x,y) – sivi nivo slikovnega elementa iz slike dolžin gradienta ter
t – prag, za katerega velja t ∈ {0…255}.
Na sliki 3.8 si lahko ogledamo sliko pred postopkom upragovljanja (levo zgoraj) in tri
primere binarnih slik za tri različne vrednosti praga. Slika v desnem zgornjem kotu je nastala
pri t = 50, slika v spodnjem levem kotu pri t = 170 in slika v spodnjem desnem kotu pri
t = 230.

Slika 3.8: Primeri slik za različne vrednosti praga
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3.2.6 Tanjšanje robov

Ker spada računanje Hausdorffove razdalje med računsko zahtevne postopke in je čas
računanja tesno povezan s številom svetlih točk binarne slike, bomo sliki robnih elementov
zaradi pohitritve postopka predhodno stanjšali robove.
Tanjšanje robov izvedemo z morfološkim postopkom, ki stanjša robove do širine enega
slikovnega elementa, hkrati pa ohrani krajišča robov. Preko slike tokrat premikamo eno od
osmih mask Wi (na sliki 3.9 sta prikazani maski W1 in W2; ostale maske dobimo, če prikazani
maski trikrat zavrtimo, vsakič za 90°). V primeru, da se maska in spodaj ležeči slikovni
elementi ujemajo v vseh točkah razen v tistih, ki so na sliki 3.9 označene z zvezdico,
priredimo elementu pod središčem maske vrednost 0. Celotni postopek ponavljamo za vsako
od osmih mask, vse dokler prihaja do sprememb. [9, stran 75-77]

Slika 3.9: Maski W1 in W2

Učinek tanjšanja robov slike robnih elementov je ponazorjen na sliki 3.10, kjer lahko
primerjamo sliki pred in po postopku tanjšanja.

Slika 3.10: Slika pred (levo) in po (desno) postopku tanjšanja robov
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3.2.7 Določanje lege obraza

Lego obraza na sliki bomo določili s pomočjo Hausdorffove razdalje, ki meri oddaljenost
med dvema množicama točk. V našem primeru bo prvo množico predstavljala množica točk
modela obraza, drugo pa množica točk vhodne slike. Hausdorffova razdalja bo tako
predstavljala mero podobnosti med navedenima množicama.
Hausdorffova razdalja med dvema končnima množicama točk A={a1,…,an} in
B={b1,…,bm} je definirana kot:
H ( A, B ) = max( h( A, B ), h( B, A)) ,

(3.14)

kjer sta:
H(A,B) – Hausdorffova razdalja med množicama točk A in B ter
h(A,B) – max min a − b , kjer pomeni
a∈A

b∈B

osnovno normo (Evklidovo, ipd.) nad točkami

množic A in B.
Funkcijo h(A,B) imenujemo direktna Hausdorffova razdalja od A do B. Funkcija izračuna
razdaljo med vsako točko iz množice A in vsaki od teh točk najbližjo točko iz množice B ter
kot rezultat vrne najdaljšo med temi razdaljami. Tako velja za vsako točko iz množice A, da
je razdalja do njej najbližje točke iz množice B kvečjemu enaka direktni Hausdorffovi
razdalji. Ker pa za računanje Hausdorffove razdalje velja, da je rezultat odvisen od smeri
računanja (računanje razdalje od množice A do množice B ali obratno), je Hausdorffova
razdalja definirana kot maksimum direktne h(A,B) in nasprotne h(B,A) Hausdorffove
razdalje. [10,11]
Kot smo že omenili, poteka lokalizacija obraza na osnovi računanja Hausdorffove razdalje
med točkami modela obraza in robnimi točkami vhodne slike. Na mestu, kjer je razdalja
najmanjša, se model najbolje prilega sliki, kar je hkrati lega obraza na fotografiji.
V našem sistemu smo računanje Hausdorffove razdalje nadomestili z računanjem
spremenjene Hausdorffove razdalje (Enačba (3.15)), ki je računsko precej manj zahtevna in je
tako še dodatno pohitrila potek detekcije. [7,12]
d MHD ( A, B ) =

1
NA
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a∈ A

B

(a) .

(3.15)
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V enačbi (3.15) pomenijo:
dMHD – spremenjeno Hausdorffovo razdaljo,
NA – velikost množice A ter
dB = min a − b , minimalno razdaljo točke a do množice točk B
b∈B

Ker so obrazi na slikah baze XM2VTS različnih velikosti in se razlikujejo tudi po kotu
zasuka glave, je potrebno enačbo (3.15) prirediti tako, da bo upoštevale še te dejavnike.
Rešitev problema predstavljajo transformacije modela obraza, kakršne so za primer trikotnega
modela prikazane na sliki 3.11.

Slika 3.11: Transformacije modela [10]

V primeru slik iz baze XM2VTS se je izkazalo, da rotacije ne vplivajo bistveno na rezultat
lokalizacije, tako lahko potrebne transformacije modela obraza opišemo z naslednjo enačbo:
t ( w) = ( s x x + t x , s y y + t y ) .

(3.15)

Kjer so:
sx, sy – faktor povečave v x oziroma y smeri,
tx, ty – velikost premika v x oziroma y smeri,
w(x,y) – točka, na kateri izvajamo transformacijo ter
t(w) – transformirana točka modela.
Hausdorfovo razdaljo H lahko zdaj zapišemo kot funkcijo:
f (t ) = H ( A, t ( B )) .
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Model obraza smo sestavili s pomočjo izrezov obrazov dvanajstih naključno izbranih oseb
iz baze XM2VTS. Izreze smo normirali na velikost 110 x 115 slikovnih elementov in jih
obdelali tako, da so na njih ostali le še robni elementi. Nekaj primerov je prikazanih na sliki
3.12.

Slika 3.12: Primer izrezov obrazov pred (zgoraj) in po (spodaj) obdelavi

Po obdelavi izrezov smo končni model dobili tako, da smo izračunali povprečno lokacijo
svetlih točk znotraj manjših področij slik. Nekaj primerov na ta način dobljenih modelov si
lahko ogledamo na sliki 3.13.

Slika 3.13: Primeri modelov obraza

Modele, kakršni so prikazani na zgornji sliki, smo uporabili tudi v našem sistemu, pri
čemer smo kot privzeti model aplikacije določili model obraza na tretji fotografiji slike 3.13.
Ker bi bilo premikanje modela čez celotno področje slike ter sprotno upoštevanje
geometrijskih transformacij računsko zelo zahteven postopek, smo v sistemu uporabili
drugačen pristop. Najprej smo model, brez upoštevanja transformacij, premikali preko slike z
večjim korakom, ki smo ga po grobi oceni lege obraza zmanjšali. Ko je bil korak zadovoljivo
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majhen, smo pričeli s transformacijami modela. Po izvedbi vseh transformacij smo poiskali
položaj, kjer sta se model in slika najbolje ujemala in ga proglasili za lego obraza.
Na sliki 3.14 je v prvem stolpcu prikazano ujemanje modela in slike robnih elementov, v
drugem stolpcu pa ujemanje modela in vhodne barvne slike.

Slika 3.14: Primeri ujemanja modela in slike

3.2.8 Uokvirjanje obraza

Na koncu postopka si želimo obraz še uokviriti ter ga normirati na standardno velikost, da
bo primeren za uporabo v procesu razpoznavanja. Velikost in lokacijo okvirja določimo s
pomočjo velikosti in položaja modela obraza, obraz znotraj okvirja pa normiramo na velikost
100 x 100 slikovnih elementov. Celotni postopek je prikazan na sliki 3.15.

Slika 3.15: Potek postopka uokvirjanja
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3.3 Lokalizacija obraza s pomočjo barvnih metod

V tem razdelku bomo predstavili metodo, ki spada v množico barvnih metod in pri
določanju lege obraza na digitalni fotografiji uporablja različne barvne filtre. Poleg filtrov pa
postopek upošteva še določene značilnosti človeškega obraza, kot so povprečni razmik med
očmi, oblika obraza, oddaljenost oči od ust, itd.
Celotni postopek poteka v večih korakih. V prvem koraku obdelamo sliko z metodo
GreyWorld [7], ki izboljša lastnosti slik posnetih pod nestandardno osvetlitvijo. Omenjeni
korak je potreben zaradi uporabe barvnih filtrov, ki so precej občutljivi na spremembe v
osvetlitvi. S pomočjo enega od barvnih filtrov (RGB, HSV ali YCrCb) nato iz slike izločimo
vse slikovne elemente, ki ne ustrezajo barvi kože. Tako dobljeno sliko podobno kot v primeru
detekcije s Hausdorffovo razdaljo po vrsti obdelamo s postopki odvzema barvne informacije,
izravnave histograma, odpravljanja šuma, odvajanja ter upragovljanja. V nadaljevanju s
pomočjo eliptične Houghove transformacije poiščemo nekaj elips, ki kar najbolje opisujejo
obliko obraza, področje iskanja obraza pa s tem še dodatno zožimo. Naslednji korak v
postopku lokalizacije obraza predstavlja obdelava slike s področji kože. Na sliki izvedemo
postopke erozije, dilatacije ter povezovanje področij, nato pa s pomočjo kombinacij
uporabljenih barvnih filtrov ter v naprej pripravljenih mask določimo več možnih lokacij oči.
Na osnovi teh položajev v nadaljevanju poiščemo področja, kjer bi se lahko nahajala usta,
njihovo lokacijo pa dokončno določimo na podlagi dodatnega filtriranja. Na področjih
omejenih z elipsami, ki smo jih dobili s Houghovo transformacijo, nato določimo še končen
položaj oči tako, da skupaj s položajem ust izpolnjujeta naše vsakodnevne predstave o obliki
in zgradbi obraza.
Obraz je potrebno na koncu le še uokviriti. Iz razdalje med očmi, razdalje med očmi in usti
ter znanih razmerij med njima določimo meje obraza in ga kot v primeru lokalizacije s
Hausdorffovo razdaljo tudi uokvirimo.
Celotni postopek lokalizacije obraza na snovi barvnih metod si lahko ogledamo na sliki
3.16, kjer so prikazani posamezni koraki metode.
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Slika 3.16: Potek postopka lokalizacije obraza z barvno metodo
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3.3.1 Algoritem Grey-World

Algoritem Grey-World je definiran za RGB barvni prostor in sloni na predpostavki, da je
povprečna barva odbita od objektov na sliki enaka barvi osvetlitve. Odstopanje povprečne
osvetlitve posameznih barv slike od standardne je tako indikator, da je bila slika posneta pod
nestandardnimi pogoji. Če želimo takim slikam popraviti osvetlitev, moramo popraviti
vrednost osvetlitve vseh slikovnih elementov.
Algoritem izvedemo tako, da najprej izračunamo povprečno svetilnost posameznih barv na
področju celotne slike (Enačba (3.17)), nato pa v skladu z enačbami (3.18) in (3.19)
popravimo še vrednosti osvetlitve vseh slikovnih elementov fotografije. Tako dobljena slika
je nato primerna za nadaljnjo obdelavo.
x

R ave =

y

x

∑ ∑ R (i , j )
i =0 j =0

G ave =

x⋅ y

y

∑∑ G (i, j )
i =0 j =0

x⋅ y

x

B ave =

y

∑ ∑ B (i , j )
i =0 j =0

x⋅ y

.

(3.17)

V enačbi (3.17) pomenijo:
Rave, Gave, Bave – povprečno svetilnost rdeče, zelene oziroma modre barve,
R(i,j), G(i,j), B(i,j) – svetilnost rdeče, zelene oziroma modre barve slikovnega elementa (i, j)
x – število stolpcev digitalne slike (glej sliko 3.2) ter
y – število vrstic digitalne fotografije.

SR =

Rstd
Rave

Rn (i, j ) = R (i, j ) ⋅ S R

SG =

G std
G ave

G n (i , j ) = G ( i , j ) ⋅ S G

SB =

Bstd
.
Bave

Bn (i, j ) = B (i, j ) ⋅ S R . (3.19)

Kjer pomenijo:
SR, SG, SB – faktor množenja za posamezno barvo,
Rstd, Gstd, Bstd – standardno osvetlitev za posamezno barvo,
Rave, Gave, Bave – povprečno osvetlitev za posamezno barvo,
R(i,j), G(i,j), B(i,j) – stare svetilnosti slikovnega elementa (i,j) za posamezno barvo ter
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Rn(i,j), Gn(i,j), Bn(i,j) - popravljene svetilnosti slikovnega elementa (i,j) za posamezno barvo.
Vrednosti standardnih svetilnosti lahko izberemo na več načinov. V primeru našega
sistema smo jih določili tako, da smo izračunali povprečno vrednost svetilnosti posameznih
barvnih komponent za dvajset naključno izbranih slik iz baze XM2VTS. Tako smo dobili
naslednje vrednosti: Rstd = 71, Gstd = 68 ter Bstd = 102. Nekaj primerov slik obdelanih s
postopkom Grey-World si lahko ogledamo na sliki 3.17.

Slika 3.17: Primeri slik pred (levi stolpec) in po (desni stolpec)

obdelavi z algoritmom GreyWorld

3.3.2 Barvni filtri področja kože

V tem razdelku bomo predstavili tri različne barvne filtre, ki temeljijo na treh različnih
barvnih prostorih (RGB, HSV in YCrCb) in so sposobni na digitalni fotografiji detektirati
področja z barvo kože. Opisane filtre smo uporabili tudi v našem sistemu.
Prvi filter je definiran znotraj RGB (Red - rdeče, Green - zeleno, Blue - modro) barvnega
prostora, v katerem je vsaka barva določena s kombinacijo vrednosti treh osnovnih barvnih
komponent – rdeče, zelene in modre. RGB prostor lahko vizualno predstavimo kot barvno
kocko, kakršna je prikazana na sliki 3.18.
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Slika 3.18: RGB barvni prostor za 24 bitno sliko[15]

Kot lahko vidimo, predstavlja vsaka od osnovnih barv RGB prostora eno od stranic barvne
kocke. Črna barva predstavlja točko, kjer je vrednost vseh komponent enak 0, bela predstavlja
točko, kjer je vrednost vseh komponent enaka 255 (za 24 bitno sliko), ostale barve pa so
določene kot točke koordinatnega sistema z osmi R, G, in B.
Ker vemo, da zavzema barva kože manjše področje znotraj barvnega prostora RGB, lahko
filter, ki bo iz slike izločil vse slikovne elemente, ki se ne nahajajo na tem področju,
realiziramo na podlagi naslednjih pogojev [7]:
(R > 95), (G > 40),(B > 20), (max{R, G, B} – min{R, G, B} > 15), (|R-G|>15), (R>G), (R>B).
Področje s kožo se nahaja tam, kjer so izpolnjeni vsi pogoji hkrati. Delovanje filtra si lahko
ogledamo na sliki 3.19, kjer je na levi prikazana vhodna slika, na desni pa slika s področji
kože.

Slika 3.19: Primer slike z detektirano barvo kože (filter RGB)

33

Lokalizacija obraza

Drugi filter uporablja za določanje področij z barvo kože barvni prostor HSV (Hue –
barvni odtenek, Saturation – koncentracija barve, Value – svetlost barve), ki ga lahko grafično
predstavimo v obliki stožca (Slika 3.20).

Slika 3.20: HSV barvni prostor [16]

Parameter, ki opisuje barvni odtenek (hue) lahko zavzame vrednosti med 0° in 360°,
parametra koncentracije (saturation) in svetlosti (value) pa vrednosti med 0 in 1.
Ker je naš sistem prirejen za obdelavo slik tipa bitmap, ki uporabljajo za zapis barve RGB
barvni prostor, je pred izdelavo filtra potrebno izvesti preslikavo, ki preslika RGB prostor v
barvni prostor HSV. To lahko storimo z naslednjimi enačbami [7]:

H = a cos

0.5((r − g ) + ( r − b))
( r − g ) 2 + ( r − b)( g − b)

,

(3.20)

⎧ max(r , g , b) − min(r , g , b)
, če je max(r , g , b) ≠ 0
⎪
S =⎨
,
max(r , g , b)
⎪⎩ 0
, če je max(r , g , b) = 0

(3.21)

V = max( r , g , b) .

(3.22)

Za enačbo (3.20) velja, da je H = 360°-H, če je b > g, pri čemer simboli r, g in b pomenijo
normirane vrednosti (na interval med 0 in 1) posameznih barvnih komponent.
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Po opravljeni pretvorbi lahko sestavimo filter področij kože tako, da so izpolnjeni
naslednji pogoji:
(0° < H < 50°) & ( 0.20 ≤ S ≤ 0.68 ) & ( 0.35 ≤ V ≤ 1.0 )
Rezultat filtriranja s filtrom HSV je prikazan na sliki 3.21. Leva slika prikazuje vhodno sliko,
desna pa sliko s področji kože.

Slika 3.21: Primer slike z detektirano barvo kože (filter HSV)

Zadnji filter, ki smo ga realizirali, je definiran znotraj barvnega prostora YCrCb (Y –
svetilnost, Cr,Cb – barvni diferenci). Ta prostor se pogosto uporablja pri prenosu digitalne
televizijske slike in v kompresijskih standardih kot sta MPEG in JPEG. Kot prostor RGB
lahko tudi barvni prostor YCrCb grafično predstavimo v obliki barvne kocke. Povezava med
omenjenima prostoroma je prikazana na sliki 3.22, kjer je v prostor YCrCb vrisana barvna
kocka prostora RGB.

Slika 3.22: Predstavitev prostora YCrCb [17]
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Podobno kot v primeru HSV prostora moramo tudi tokrat sliko zapisano v RGB prostoru
pretvoriti v barvni prostor YCrCb. To storimo s pomočjo naslednjih enačb:
Y = c1 R + c 2 G + c3 B ,

(3.23)

Cr =

R −Y
,
2 − 2c1

(3.24)

Cb =

B −Y
.
2 − 2c 3

(3.25)

V zgornjih enačbah so c1, c2, c3 koeficienti, katerih vrednosti so enake: c1 =0.2989, c2 =0.5866
ter c3 =0.1145.
Področje z barvo kože je tokrat določeno z dvema osnovnima krivuljama Cb(Y) in C r (Y )
ter dvema deviacijskima krivuljama WCb (Y ) in WCr (Y ). Omenjene krivulje lahko opišemo s
sledečimi enačbami:
10( K l − Y )
⎧
; Y < Kl
⎪108 + K − Y
min
l
⎪
10(Y − K h )
⎪
C b (Y ) = ⎨108 +
; Kh < Y
Y
K
−
max
h
⎪
; sicer
⎪ 108
⎪
⎩

,

(3.26)

10( K l − Y )
⎧
; Y < Kl
⎪ 154 − K − Y
min
l
⎪
22(Y − K h )
⎪
C r (Y ) = ⎨154 +
; Kh < Y ,
Y
K
−
max
h
⎪
; sicer
⎪ 108
⎪
⎩

(3.27)

(Y − Ymin )(WCi − WLC )
⎧
i
; Y < Kl
⎪ WLCi +
K l − Ymin
⎪
(Ymax − Y )(WCi − WH C )
⎪⎪
i
; Kh < Y .
WCi (Y ) = ⎨WH C +
i
−
Y
K
max
h
⎪
; sicer
⎪WCi
⎪
⎪⎩
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V

enačbah

(3.26)

–

(3.27)

imajo

uporabljeni

koeficienti

naslednje

vrednosti:

WCb = 46.97 , WLC = 23 ,WH C = 14 , WC r = 38.76 , WLCr = 20 , WH Cr = 10 , Kl = 125, Kh =
b

b

188, Ymin = 16 in Ymax = 235.
Filter bo na sliki našel področja z barvo kože, ko bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
C r (Y ) − αWCr (Y ) < C r (Y ) < C r (Y ) + αWCr (Y ) in
C b (Y ) − αWCb (Y ) < C b (Y ) < C b (Y ) + αWCb (Y ) ,
kjer je α konstanta, ki jo izberemo tako, da dobimo najboljše rezultate. Primer detektiranja
področij kože s filtrom YCrCb je prikazan na sliki 3.23.

Slika 3.23: Primer slike z detektirano barvo kože (filter YCrCb)

Omeniti še velja, da smo pri detektiranju področij z barvo kože najboljše rezultate dosegali s
filtrom definiranim v RGB barvnem prostoru, zaradi česar smo ga določili kot privzeti filter
našega sistema.

3.3.3 Houghova transformacija

Houghova transformacija je preslikava, ki preslika točke iz določene krivulje (premice,
kroga, elipse,…) slikovnega prostora v eno samo točko parametričnega prostora, ki si ga
lahko predstavljamo kot polje akumulatorjev, katerih vrednost je na začetku enaka nič. Za
vsako robno točko slike tako v skladu z enačbo (3.29) izračunamo vse možne elipse (saj
konture obraza spominjajo na elipso) in povečamo vrednost pripadajočega akumulatorja.
Tako bodo točke v slikovnem prostoru, ki pripadajo isti elipsi, zmeraj povzročile dvig
vrednosti istega akumulatorja. Akumulator z največjo vrednostjo bo na koncu predstavljal
elipso, ki se najbolje ujema s konturami iskanega obraza.[18]
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V primeru elipse je parametrični prostor Houghove transformacije štiridimenzionalen s
parametri x0, y0, a ter b. Enačba (3.29) pa predstavlja predpis za izvedbo eliptične Houghove
transformacije.

( x − x 0 )2 ( y − y 0 )2
b2

+

a2

= 1.

(3.29)

V enačbi (3.29) pomenijo:
x,y – koordinate robnega slikovnega elementa,
x0, y0 – koordinate središča elipse,
a – daljšo os elipse, ki je vzporedna z osjo y ter
b – krajšo os elipse, ki je vzporedna z osjo x.
Opisani postopek izvedbe Houghove transformacije je za primer kroga, ki predstavlja
poseben primer elipse, ponazorjen na sliki 3.24.

Slika 3.24: Izvedba Houghove transformacije [19]

Sliko z detektirano barvo kože je potrebno pred začetkom postopka po vrsti obdelati še s
postopki odvzema barvne informacije, izravnave histograma, glajenja, odvajanja ter
upragovljanja. Zaradi računske zahtevnosti algoritma je potrebno dobljeni sliki robnih
elementov zmanjšati še velikost (v našem sistemu smo spremenili resolucijo slike na 160 x
120 slikovnih elementov). K učinkovitejši izvedbi transformacije precej doprinese tudi
uporabljeni barvni filter kože, ki iz slike izloči vse slikovne elemente, ki ne pripadajo barvi
kože, s tem pa omeji področje iskanja elips.
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V praksi se je pokazalo, da na lego elips pogosto vplivajo tudi konture očal, zaradi česar
smo v nadaljevanju namesto ene iskali pet najboljših elips. Primer določenih elips za sliko
robnih elementov in barvno sliko je prikazan na sliki 3.25

Slika 3.25: Prikaz elips na sliki robnih elementov (levo) in barvni sliki (desno)

Prednost uporabe Houghove transformacije se kaže v zmanjšanju velikosti področja, na
katerem bomo v enem izmed naslednjih korakov določevali lego oči. Slabost transformacije
pa predstavlja njena računska zahtevnost. Celotni postopek lahko pohitrimo, če še dodatno
zmanjšamo velikost vhodne slike. [7]

3.3.4 Dilatacija

Dilatacija je morfološka operacija, ki na digitalni sliki zmanjša velikost lukenj, ki se lahko
pojavijo na površini objektov slike. Skupaj z erozijo (glej razdelek 3.3.5) tvori morfološko
operacijo zapiranja (angl. closing), s pomočjo katere dobimo novo, manjše področje za
iskanje lege oči in ust.
Postopek izvedemo tako, da sliko s področji barve kože najprej prevedemo v binarno sliko.
Vsem slikovnim elementom z barvo kože priredimo vrednost 255 (belo), ostalim pa vrednost
0 (črno). Preko tako dobljene slike premikamo okvir velikosti 3 x 3, kakršen je prikazan na
sliki 3.26 (elementi okvirja predstavljajo logične vrednosti, 1-belo). Če se pod središčem
okvirja nahaja temni slikovni element, primerjamo vrednost njegovih sosedov z vrednostmi
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maske. Če se vrednost sosedov ujema vsaj v eni točki (takrat se nahajamo na robu svetlega
področja), slikovnemu elementu pod središčem okvirja priredimo vrednost 255 (belo). [7, 20]

Slika 3.26: Okvir za dilatacijo

Rezultat dilatacije je maska, ki predstavlja novo področje obraza. S področja so odstranjene
motnje, ki so nastale pri filtriranju zaradi različnih barv obraza (oči, obrvi, nos, …). Primer
fotografije obdelane s postopkom dilatacije je prikazan na sliki 3.27.

Slika 3.27: Primer slike obdelane s postopkom dilatacije

3.3.5 Erozija

Erozija je morfološka operacija, ki na binarni sliki povečuje velikost lukenj na površini
objektov oziroma manjše (svetle) objekte v celoti izbriše.
Podobno kot pri dilataciji tudi tokrat preko slike premikamo okvir velikosti 3 x 3 (Slika
3.28). Če se pod središčem okvirja nahaja svetel slikovni element, potem primerjamo
vrednost njegovih sosedov z vrednostmi pripadajočih elementov okvirja. Če se vrednosti
sosedov popolnoma ujemajo z elementi okvirja (vsi slikovni elementi imajo vrednost logične
1 - belo), pustimo vrednost elementa nespremenjeno, drugače pa mu priredimo logično
vrednost 0 oziroma ga spremenimo v temni slikovni element. [7, 20]
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Slika 3.28: Okvir za erozijo

Rezultat postopka erozije je zmanjšano področje, ki ustreza lokaciji obraza. Primer slike
obdelane s postopkom erozije je prikazana na sliki 3.29.

Slika 3.29: Primer slike obdelane s postopkom erozije

Kot smo že omenili, tvori kombinacija dilatacije in erozije postopek zapiranja, s katerim
dokončno določimo področje, na katerem bomo iskali oči in usta. Fotografijo obdelano s tem
postopkom si lahko ogledamo na sliki 3.30.

Slika 3.30: Novo področje za iskanje oči in ust
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3.3.6 Izločanje manjših povezanih področij

V postopku označevanja področij vsakemu slikovnemu elementu slike priredimo neko
edinstveno oznako, ki nam v nadaljevanju služi kot kriterij za razločevanje med različnimi
nepovezanimi področji (objekti) slike. Področja, katerih število slikovnih elementov je manjše
od določenega praga, lahko nato izločimo iz nadaljnje obdelave.
Celotni postopek poteka v dveh korakih. V prvem koraku na binarni sliki poiščemo vse
svetle točke, hkrati pa preverimo še oznake levega in treh zgornjih sosedov. Če kateri od njih
že nosi oznako, potem to oznako pripišemo tudi slikovnemu elementu pod središčem maske.
V primeru, da se oznake sosedov razlikujejo, pripišemo obravnavanemu slikovnemu elementu
eno izmed oznak sosedov. V kolikor nobeden od sosedov ne nosi oznake, pa točko označimo
z novo oznako. V drugem koraku združimo vse slikovne elemente, ki pripadajo istemu
področju slike. Tako vsem nedotikajočim se množicam slikovnih elementov priredimo svojo
oznako, celotna slika pa je na koncu razdeljena na več povezanih področij, od katerih ima
vsako svojo lastno oznako.
Nazadnje iz slike izločimo vsa področja, ki ne vsebujejo zadostnega števila slikovnih
elementov. Ta področja so v praksi posledica različnih dejavnikov. Na sliki so lahko prisotna
zaradi kožne barve oblačil, ki so ostala na njej tudi po filtriranju, zaradi različnih delov telesa,
ki prav tako ustrezajo barvi kože, itd. V našem sistemu smo prag področja določili empirično,
kot privzeto vrednost pa smo izbrali 1500 slikovnih elementov.
Primer fotografije pred in po postopku izločevanja področij z nezadostnim številom
slikovnih elementov je prikazan na sliki 3.31. Prva slika prikazuje binarno sliko, druga sliko,
pri kateri je bila vrednost praga nastavljena na 3000 slikovnih elementov in tretja sliko s
pragom, ki je bil enak 10000 slikovnih elementov. [7,20]

Slika 3.31: Prikaz izločevanja področij z nezadostnim številom slikovnih elementov
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3.3.7 Iskanje oči

Kandidate oči iščemo zgolj znotraj meja v prejšnjih korakih pripravljene maske področij z
detektirano barvo kože ter znotraj petih najboljših elips Houghove transformacije. Lego
možnih kandidatov oči nato določimo na osnovi dodatnega barvnega filtriranja.
Del slike določen z masko obraza najprej pretvorimo iz RGB barvnega prostora v YCrCb
barvni prostor (Enačba (3.23) – (3.25)). Ker je komponenta Cb v okolici oči izrazitejša od
komponente Cr in se na področju oči pojavljajo tako svetle kot temne točke komponente Y
(svetilnosti), lahko s kombinacijo omenjenih značilnosti določimo možno območje oči. Tako
sestavimo dva filtra, od katerih temelji prvi na barvni diferenci med Cr in Cb, drugi pa na Y
komponenti barvnega prostora YCrCb. Oba filtra na koncu še združimo s pomočjo IN
funkcije, s tem pa že dobimo možna področja oči znotraj maske obraza.
V zadnjem koraku določimo z računanjem konvolucije med masko oči in sliko možne
lokacije obeh očes. Pri tem upoštevamo zgolj kandidate, ki se nahajajo znotraj ene izmed
petih elips dobljenih z Houghovo transformacijo. Za nadaljnjo obdelavo obdržimo šest
kandidatov oči, ki najbolje ustrezajo podanim kriterijem. Med njimi za končno lokacijo oči
izberemo tiste, ki skupaj z usti najbolje opisujejo obraz. Postopek je prikazan na sliki 3.32.

Slika 3.32: Postopek iskanja oči
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3.3.7.1 Filter na osnovi barvnih diferenc Cr in Cb

Filter, ki ga bomo opisali v tem razdelku, temelji na barvnih diferencah Cr in Cb. Zaradi
tega je potrebno sliko znotraj naše maske s področji barve kože pretvoriti iz barvnega prostora
RGB v barvni prostor YCrCb. Filter barvnih diferenc FA lahko nato definiramo kot [7]:

FA (i, j ) =

(

(

)

)

2
1
(C b (i, j ) )2 + C r (i, j ) + (Cb (i, j ) / C r (i, j )) .
3

(3.30)

V enačbi (3.30) pomeni:
i, j – »koordinate« slikovnega elementa
Cb(i, j) – vrednost komponente Cb za slikovni element (i, j),
Cr(i, j) – vrednost komponente Cr za slikovni element (i, j),
C r (i, j) - negirana vrednost komponente Cr za slikovni element (i, j) (npr. 255 - Cr) ter

FA(i, j) - nova vrednost slikovnega elementa (i, j). Za slikovne elemente, ki se nahajajo znotraj
naše maske je vrednost FA = 0.
Velja še: Cb(i, j), Cr(i, j), C r (i, j) , FA(i, j) ∈ {0,…,255}.

Kot smo že omenili, temelji filter FA na dejstvu, da je komponenta Cb v okolici oči
izrazitejša od komponente Cr. Na naslednji sliki si lahko tako ogledamo digitalni posnetek v
RGB prostoru (levo) in rezultat filtriranja tega posnetka s filtrom FA.

Slika 3.33: Slika pred (levo) in po (desni) filtriranju s filtrom FA
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3.3.7.2 Večstopenjska morfološka dilatacija in erozija

Poleg filtra FA bomo za določevanje lege oči uporabili še filter FB (Enačba (3.31)), ki
temelji na uporabi večstopenjske morfološke dilatacije in erozije. S pomočjo omenjenih
postopkov lahko na sliki poudarimo manjša področja, kjer prihaja do večjih sprememb v
svetilnosti slikovnih elementov. Ker vemo, da se v okolici oči slike Y komponente prostora
YCrCb pojavljajo tako svetli kot tudi temni slikovni elementi, lahko s pomočjo večstopenjske
morfološke dilatacije in erozije to področje še dodatno poudarimo. Filter FB definiramo kot
[7]:

FB (i, j ) =

Y (i, j ) ⊕ g σ (i, j )
,
Y (i, j )Θg σ (i, j) + 1

(3.31)

kjer pomenijo:
(i, j) – »koordinate« slikovnega elementa,
FB(i, j) – novo vrednost slikovnega elementa (i, j), pri čemer velja za točke, ki ne ležijo pod
masko področja z barvo kože: FB(i, j) = 0,
Y(i, j) – svetilnost komponente Y slikovnega elementa (i, j),
gσ(i, j) – vrednost strukturne funkcije slikovnega elementa (i, j),
⊕ - operacijo morfološke dilatacije ter
Θ - operacijo morfološke erozije.
Ker imamo opravka z obdelavo digitalnih fotografij, moramo postopka morfološke dilatacije
in erozije definirati še v diskretnem prostoru. To storimo s pomočjo naslednjih enačb.

Dilatacija:
f(x)⊕ g(x) = max∧ { f ( x − t ) + g (t )}.

(3.32)

{ f ( x + t ) − g (t )}.

(3.33)

t∈G ∩ D− x

Erozija:
f(x)\g(x) = min
t∈G ∩ D− x
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Za izvedbo večstopenjske morfološke dilatacije in erozije uporabimo hemisfero
(strukturno funkcijo) prikazano na sliki 3.34.

8

6

4

2

0
10
5

10
5

0
0

-5

-5
-10

-10

Slika 3.34: Polobla uporabljena pri dilataciji in eroziji

To hemisfero premikamo čez površino slike, hkrati pa vsakemu elementu naše poloble
prištevamo (dilatacija) ali odštevamo (erozija) vrednost slikovnega elementa, ki leži pod
njim. Točki pod središčem maske nato priredimo največjo (dilatacija) oziroma najmanjšo
(erozija) dobljeno vrednost. Zaradi temnih in svetlih točk na področju oči, je razlika med
dilatacijo in erozijo največja prav na tem področju, to lastnost pa s pridom uporabimo pri
izgradnji filtra FB.
Na sliki 3.35 si lahko ogledamo primer slike, ki je bila obdelana s postopki večstopenjske
morfološke dilatacije in erozije oziroma s filtrom FB.

Slika 3.35: Slike pred (levo) in po (desno) obdelavi s filtrom FB
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3.3.7.3 IN funkcija

Sliki dobljeni s filtroma FA in FB je potrebno na koncu še združiti. To storimo s pomočjo
IN funkcije, ki je definirana z naslednjim izrazom:

f (i, j ) = FA (i, j ) ⋅ FB (i, j ) .

(3.34)

V enačbi (3.34) pomenijo:
(i, j) – »koordinate« slikovnega elementa,
f(i, j) – novo vrednost slikovnega elementa (i, j),
FA(i, j) – vrednost slikovnega elementa (i, j) obdelanega s filtrom FA ter
FB(i, j) – vrednost slikovnega elementa (i, j) obdelanega s filtrom FB.
Na tako dobljeni sliki je poudarjeno področje z očmi, primer takšne slike je prikazan na
sliki 3.35.

Slika 3.35: Slika, dobljena s pomočjo IN funkcije

3.3.7.4 Maskiranje oči

Možne položaje oči na fotografiji, kakršna je prikazana na sliki 3.35, dokončno določimo z
uporabo dveh eksperimentalno določenih mask (Slika 3.36, 3.37). Prva maska prestavlja oko
brez obrvi, druga pa oko z obrvjo. Ujemanje posamezne maske s sliko nam na koncu služi kot
osnova za določanje lege oči.
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Slika 3.36: Maska očesa brez obrvi

Slika 3.37: Maska očesa z obrvjo

Postopek iskanja možnih kandidatov oči izvedemo za vsako masko posebej. Izvedemo ga
tako, da med premikanjem maske čez površino slike izračunavamo konvolucijo med masko in
delom slike, ki se nahaja pod njo. Mesto, kjer je ujemanje največje, zapišemo kot možno
lokacijo oči, pri čemer se mora to mesto nahajati tudi znotraj ene od elips dobljenih s
Houghovo transformacijo. Ko dobimo šest možnih kandidatov ali je ujemanje manjše od
nekega spodnjega praga, postopek zaključimo. Prag smo vpeljali zato, da ne bi prišlo do
naključnega določevanja možnih lokacij oči, če bi vsem kriterijem ustrezalo manj kot
zahtevanih šest kandidatov.
Dejansko lego oči določimo v istem koraku kot lego ust, saj lahko šele takrat izločimo
kandidate, ki se ne skladajo z detektiranim položajem ust.
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3.3.8 Iskanje ust

Iskanje ust poteka podobno kot iskanje oči na osnovi dodatnega barvnega filtriranja. Pri
tem je področje, na katerem iščemo usta, še dodatno omejeno z lego skrajno desnega in
skrajno levega kandidata oči ter pripadajoče razdalje med njima.
Filter, ki ga uporabimo za določevanje lege ust, temelji na ugotovitvi, da je komponenta Cr
na področju ust izrazitejša od komponente Cb. Na tem dejstvu lahko zgradimo filter FC, ki je
definiran kot:

FC (i, j ) = C r (i, j ) 2 ⋅ (C r (i, j ) 2 − η ⋅

C r (i, j ) 2
) .
Cb (i, j )

1
Cr (i, j ) 2
∑
n
η = 0.95 (i , j )∈M
.
1
Cr (i, j )
∑
n (i , j )∈M Cb (i, j )

(3.35)

(3.36)

Kjer pomenijo:
(i, j) – koordinate obravnavanega slikovnega elementa,
FC(i, j) – novo vrednost slikovnega elementa (i, j), pri čemer velja za slikovne elemente, ki se
ne nahajajo pod masko z barvo kože: FC(i, j) = 0,
Cr(i, j) – vrednost komponente Cr slikovnega elementa (i, j),
Cb(i, j) – vrednost komponente Cb slikovnega elementa (i, j),
n – število točk znotraj maske obraza M ter
η – razmerje med povprečno vrednostjo Cr2 in povprečno vrednostjo Cr /Cb znotraj maske
področij z barvo kože M.
Za spremenljivke FC(i, j), Cr(i, j), Cb(i, j) ter izraze Cb2(i, j), Cr2(i, j), Cr(i, j)/ Cb(i, j) velja, da
so: FC(i, j), Cr(i, j), Cb(i, j), Cb2(i, j), Cr2(i, j), Cr(i, j)/ Cb(i, j) ∈ {0, …, 255}.
Na sliki 3.38 si lahko tako ogledamo dve fotografiji. Prva prikazuje področje z barvo kože,
druga sliko filtrirano s filtrom FC.
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Slika 3.38: Slika pred (levo) in po (desno) obdelavi s filtrom FC

Usta bi lahko po filtriranju, podobno kot oči, iskali s pomočjo maske, vendar tokrat izberemo
drugačen pristop. Usta iščemo na osnovi svetilnosti slikovnih elementov, ki se nahajajo
znotraj področja določenega z naslednjima pogojema:
(yo + d) < yu < (yo + 1.3*d) ter xl < xu <xd,
kjer so:
yo – »koordinata« oči gledana z vrha slike,
yu, xu – »koordinate« ust,
d – razdalja med očmi,
xl – »koordinata« levega očesa ter
xd – »koordinata« desnega očesa.
Kot lahko ugotovimo na osnovi zgornjih pogojev, je področje iskanja ust v x smeri
omejeno z lego desnega in levega očesa, v y smeri pa z razdaljo med njima. Omenjena
razdalja nam služi kot podatek o velikosti obraza, saj na njeni osnovi določimo velikost
intervala (v y smeri), na katerem iščemo usta. Lego ust znotraj dobljenega intervala na koncu
določimo tako, da poiščemo področje, na katerem je svetilnost slikovnih elementov največja.
Ker smo pri iskanju oči določili šest možnih parov oči, dobimo pri postopku iskanja ust
šest različnih področij, na katerih se lahko nahajajo usta. Za vsako od teh področij izračunamo
vsoto svetilnosti slikovnih elementov, rezultate si zapišemo in jih utežimo z zaporedno
številko para oči, s čimer dosežemo, da ima rezultat, ki je upošteval verjetnejše oči, večjo
vrednost. Ko postopek zaključimo, so na sliki dokončno določeni položaji ust in oči, ki jih je
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potrebno le še označiti (maskirati). Primer fotografij z maskiranimi očmi in usti je prikazan na
sliki 3.39. [7]

Slika 3.39: Sliki z maskiranimi očmi in usti

3.3.9 Uokvirjanje obraza

Uokvirjanje obraza izvedemo tako kot določevanje lege ust na osnovi razdalj med
značilnimi deli obraza. Ugotovljeno je bilo [21], da lahko meje obraza na frontalnem posnetku
določimo kot:
yzgoraj = yo - hm.

(3.37)

yspodaj = (yu - yo)*0.64 + yu.

(3.38)

xlevo = (xl+xd)/2-(xd-xl)*1.15.

(3.39)

xdesno = (xl+xd)/2+(xd-xl)*1.15.

(3.40)

Kjer pomenijo:
yzgoraj, yspodaj, xlevo, xdesno – »koordinate« mej okvirja obraza,
hm – višino maske oči,
xl – »koordinato« levega očesa na abscisi,
xd – »koordinato« desnega očesa na abscisi,
yu – »koordinato« ust na ordinati ter
yo – »koordinato« oči na ordinati.
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Podobno kot smo to storili v primeru detekcije s Hausdorffovo razdaljo, tudi tokrat uokvirjeni
obraz normiramo na velikost 100 x 100 slikovnih elementov, tako da je pripravljen za pričetek
razpoznavanja. Postopek je prikazan na sliki 3.40.

Slika 3.40: Potek postopka uokvirjanja
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4. Verifikacija oseb

V tem poglavju si bomo ogledali zgradbo drugega dela našega sistema, dela za verifikacijo
identitete oseb. Preden se posvetimo opisu njegovega delovanja, pa je potrebno nekaj prostora
nameniti še osnovnim pojmom, ki se pojavljajo v zvezi s sistemi za potrjevanje identitete.
Vsak sistem, ki opravlja funkcijo verifikacije oseb vsebuje manjšo ali večjo bazo z
značilkami ljudi, ki so v sistemu registrirani oz. jih sistem pozna. Ti ljudje imajo status
klienta. Ker se biometrični sistemi pogosto uporabljajo kot varnostni sistemi (sistemi za
omejevanje dostopa), lahko kliente definiramo tudi kot osebe, ki jim je dovoljen vstop na
določeno območje. Na podoben način lahko definiramo tudi vsiljivce. To so osebe, ki
poskušajo vstopiti na območje varovano z biometričnim sistemom, a niso registrirani v
sistemu oz. jih sistem ne pozna. Uporabnik pridobi naziv klienta v fazi registracije, sistem pa
nato na podlagi določene biometrične lastnosti zgradi njegov model. Na podlagi modelov
različnih klientov se sistem v nadaljevanju odloča, ali je prijavljajoči se uporabnik klient ali
vsiljivec.
Ker se sistemi na podlagi biometričnih značilnosti razlikujejo glede na namen uporabe, je
pogosto tudi funkcija, ki jo opravljajo, različna. Tako poznamo sisteme, ki opravljajo funkcijo
verifikacije (potrjevanja) identitete osebe in sisteme, ki opravljajo funkcijo identifikacije
(ugotavljanja identitete) osebe. Prvi se ponavadi uporabljajo kot varnostni sistemi in morajo v
fazi verifikacije zgolj potrditi, da je oseba res tista, za katero se izdaja (ali oseba ustreza
modelu shranjenemu v bazi); drugi pa se pogosto uporabljajo kot pomoč pri kriminalističnih
preiskavah in morajo v fazi identifikacije ugotoviti identiteto obravnavane osebe (kateremu
modelu ustreza oseba, ki ji poskušamo določiti identiteto). V primeru verifikacije predstavlja
izhod sistema zgolj odgovor »da« ali »ne« (identiteta je potrjena oz. identiteta ni potrjena), v
primeru identifikacije pa je izhod sistema bodisi iskana identiteta osebe (npr. ime, ID, …)
bodisi odgovor, da oseba ne ustreza nobenemu modelu iz baze.
Kot smo že omenili bo naš sistem opravljal zgolj funkcijo potrjevanja identitete oseb, ne
pa tudi identifikacije. V nadaljevanju bomo tako predstavili dve metodi za verifikacijo oseb,
ki smo jih realizirali v našem sistemu.
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4.1 Učenje sistema na osnovi PCA
Postopek verifikacije je v biometričnih sistemih izveden na osnovi dveh funkcionalnih
delov. Pri tem je prvi del namenjen učenju sistema, torej izgradnji modelov registriranih
klientov, drugi del pa izvajanju postopka odločanja oz. sprejemanju odločitve o sprejetju ali
zavrnitvi uporabnika.
Pred začetkom učenja slike lokaliziranih obrazov najprej normiramo na velikost 100 x 100
slikovnih elementov, jim odvzamemo barvno informacijo (Enačba (3.1)), jim popravimo
histogram, na koncu pa odstranimo še šum. Tako dobljene slike lahko nato predstavimo kot
matriko z 10000 elementi. Ker pa je tak zapis slike preobsežen za učinkovito računalniško
obdelavo, je potrebno poiskati še transformacijo, ki bo zmanjšala dimenzijo vzorca (slike) in
bo hkrati ohranila tudi ločljivost med različnimi razredi vzorcev. Primer takšne preslikave
predstavlja Karhunen-Loévejeva transformacija (KLT), ki je značilni predstavnik metod PCA
(analize osnovnih komponent). Transformacija preslika sliko obraza v manj razsežen prostor,
ki ga v primeru razpoznavanja obrazov imenujemo tudi prostor obrazov (angl. face-space).
Vzorci zapisani v tem prostoru predstavljajo osnovo za učenje sistema.
V fazi učenja sestavimo za vsakega klienta po eno datoteko, ki vsebuje informacije o
predstavitvi njegovih učnih slik v prostoru obrazov (na področju razpoznavanja vzorcev
pravimo tem informacijam tudi značilke). Podobno pa storimo tudi za vse slike iz evaluacijske
množice vsiljivcev in evaluacijske množice klientov. Na podlagi razdalj med značilkami
omenjenih množic lahko na koncu določimo še prag, ki nam v fazi verifikacije služi kot
kriterij za sprejetje ali zavrnitev prijavljajočega se uporabnika.

4.1.1 Karhunen – Loévejeva transformacija

Transformacijo Karhunen in Loéveja lahko definiramo kot postopek minimizacije srednje
kvadratne napake približnega zapisa vzorca [9, stran 192-195]. Za vsako polno množico
ortonormalnih vektorjev enote {ej} lahko zapišemo vzorec y kot:
r

y = ∑ c je j ,
j =1

kjer so cj koeficienti razvrstitve.
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Če vzorec y aproksimiramo z n < r členi razvrstitve, povzročimo srednjo kvadratno
napako:
⎧⎪
n
SKN = E ⎨ y − ∑ c j e j
j =1
⎪⎩

2

⎫⎪
⎬
⎪⎭

⎫
⎧ r
SKN = E ⎨ ∑ c 2j ⎬ ,
⎩ j =n +1 ⎭

oziroma

(4.2)

kjer je E operator matematičnega upanja.
Če obe strani enačbe (4.1) pomnožimo z e Tj ter upoštevamo pogoj ortonormalnosti, ki se
glasi:
j=i
,
j≠i

⎧1, če
e Tj ei = ⎨
⎩0, če

(4.3)

dobimo:

c j = eTj y ,

(4.4)

zato lahko SKN zapišemo kot:

⎫
⎧ r
SKN = E ⎨ ∑ e Tj yy T e j ⎬ .
⎭
⎩ j =n +1

(4.5)

Ker so ej deterministični vektorji, lahko zamenjamo vrstni red operacij seštevanja in
matematičnega upanja. Tako dobimo:

SKN =

∑ e ⋅ [E{yy }]⋅ e
r

j = n +1

T
j

T

j

.

(4.6)

Izraz v oglatih oklepajih je korelacijska matrika vzorcev R. Napako pa lahko sedaj zapišemo
kot:

SKN =

r

∑e

T
j

Re j .

(4.7)

j = n +1

Množico ortonormalnih vektorjev ej (koordinatni sistem), ki minimizira napako SKN, lahko
dobimo s pomočjo Lagrangejevih multiplikatorjev. Kriterijsko funkcijo:

g (e j ) =

r

∑

j = n +1

e Tj Re j −
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j

T
j

e j − 1)
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odvajamo glede na ej in izenačimo z nič. Najmanjšo vrednost kriterijske funkcije dobimo z
vektorji ej, ki zadoščajo enačbi:

(R − λ I )⋅ e
j

j

= 0.

(4.9)

Najboljši vektorji ej – koordinatne osi Karhunen in Loéveja – so lastni vektorji korelacijske
matrike R, kjer lastnemu vektorju ej ustreza lastna vrednost korelacijske matrike λj. Ker so
lastni vektorji korelacijske matrike ortonormalni, so koeficienti cj medsebojno nekorelirani.
Če v izrazu za napako sedaj nadomestimo Rej z λjej in upoštevamo ortonormalnost vektorjev
ej, dobimo:
r

SKN =

∑λ

j

.

(4.10)

j = n +1

Opazimo, da zagrešimo najmanjšo srednjo kvadratno napako približnega zapisa vzorcev z n
koeficienti razvrstitve, če ga zapišemo s koeficienti tistih lastnih vektorjev ej, ki ustrezajo
največjim lastnim vrednostim korelacijske matrike R.
Na področju razpoznavanja vzorcev pa raje uporabimo inačico KLT, ki temelji na
računanju koordinatnih osi razvrstitve iz enačbe:
Ke j = λ j e j ,

(4.11)

kjer je K kovariančna matrika vzorcev, definirana kot:

{

}

K = E ( y − m )( y − m ) .
T

(4.12)

Če uporabimo kovariančno matriko namesto korelacijske matrike, poudarimo variacije
vzorcev v razredih (od vsakega vzorca smo namreč odšteli povprečje vseh vzorcev m).
Transformacijsko matriko W, ki minimizira SKN, sestavimo iz prvih n vektorjev
koordinatnih osi ej, j = 1,2, …, n, ki so urejeni po padajočem vrstnem redu lastnih vrednosti
matrike K, oziroma

W = [e1 , e2 ,..., er ] ,
kjer ej, j = 1, 2, …, n ustrezajo členom zaporedja:
λ1 ≥ λ2 ⋅⋅⋅ ≥ λn ≥ ⋅⋅⋅ ≥ λr.
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4.1.2 Določitev transformacijske matrike postopka PCA

Kot smo spoznali v razdelku 3.2.1, lahko digitalne fotografije predstavimo kot
dvodimenzionalno polje slikovnih elementov razvrščenih v X-stolpcev in Y-vrstic (X x Y).
Ker pa smo slike pred pričetkom verifikacije normirali na standardno velikost 100 x 100
slikovnih točk, bomo njihove dimenzije v prihodnje označevali z N x N.
Na področju razpoznavanja obrazov se pogosteje, kot predstavitev v obliki
dvodimenzionalnega polja, uporablja predstavitev slike v obliki N2 – dimenzionalnega
vektorja Γ, ki bi v našem primeru vseboval 10000 slikovnih elementov. [22] Ponazoritev
preproste sivinske slike (16 slikovnih elementov) v obliki vektorja je prikazana na sliki 4.1.

Slika 4.1: Ponazoritev slike v obliki vektorja

Če je torej učna množica klientov sestavljena iz M učnih slik, lahko vsako od njih
predstavimo v obliki vektorja Γj, j = 1, 2, …, M. Na osnovi teh vektorjev lahko v skladu z
enačbo (4.14) izračunamo še povprečni obraz:

Ψ=

1
M

M

∑Γ
j =1

V zgornji enačbi pomenijo:
Ψ – povprečni obraz,
Γj – vektorska predstavitev slike n ter
M – število slik v učni množici klientov.
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Primer povprečnega obraza za učno množico klientov, določeno v skladu z Lausannskim
protokolom, je prikazana na sliki 4.2.

Slika 4.2: Povprečni obraz za učno množico klientov baze XM2VTS

V naslednjem koraku izračunamo za vsako sliko Γj odstopanje od povprečnega obraza Ψ
(Enačba (4.15)). Rezultat odštevanja je nov vektor - Φ, ki mu na področju razpoznavanja
obrazov pravimo karikatura (angl. caricature).
Φ j = Γj − Ψ .

(4.15)

Nekaj primerov karikatur (spodnja vrsta) za izreze obrazov (zgornja vrsta) iz baze
XM2VTS je prikazanih na sliki 4.3.

Slika 4.3: Izrezi obrazov (zgoraj) in pripadajoče karikature (spodaj)
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S pomočjo vektorjev karikatur vseh učnih slik lahko nato izračunamo kovariančano matriko v
skladu z enačbo:

K=

1
M

M

∑Φ
j =1

j

Φ Tj ,

(4.16)

kjer pomenijo:
K – kovariančno matriko učnih slik klientov,
M – število slik v učni množici klientov ter
Φj – vektor karikature j-te slike, j = 1, 2, …, M.
Matriko K lahko v poenostavljeni obliki zapišemo tudi kot K = ΦΦT, kjer je Φ matrika
vektorjev karikatur definirana z Φ = [Φ1, Φ2, Φ3, …, Φj].
Kot smo opisali že v razdelku 4.1.1, lahko transformacijsko matriko nato sestavimo iz n
lastnih vektorjev, ki ustrezajo n največjim lastnim vrednostim kovariančne matrike učnih slik
klientov. Na področju obdelave slik se pogosto zgodi, da so dimenzije kovariančne matrike
tako velike, da predstavlja izračun lastnih vrednosti in pripadajočih lastnih vektorjev resen
problem. [23, stran 19-22]. Poleg velikosti matrike nam preglavice povzroča tudi dejstvo, da
je zgolj M (v našem primeru je M enak 600) lastnih vrednosti (vseh lastnih vrednosti je
N2 = 10000) različnih od nič. S problemom se spopademo tako, da najprej izračunamo M
lastnih vrednosti matrike K', ki je določena kot:
K' = ΦTΦ.

(4.17)

S pomočjo lastnih vrednosti λ'j in pripadajočih lastnih vektorjev e'j matrike K', lahko nato v
skladu z enačbo (4.18) določimo še lastne vrednosti λj in lastne vektorje ej matrike K.

λj =

Φe 'j
Mλ ' j

.

(4.18)

Končno lahko določimo še transformacijsko matriko WPCA. Sestavimo jo iz n lastnih
vektorjev, ki pripadajo n (v našem primeru velja n ≤ 600) največjim lastnim vrednostim.
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Transformacijska matrika se torej glasi:
WPCA = [e1 , e2 ,..., en ] .

(4.20)

Omeniti še velja, da lastne vektorje transformacijske matrike WPCA v primeru postopka PCA
imenujemo tudi lastni obrazi (angl. eigenfaces). Ime izhaja iz dejstva, da imajo vektorji ej
enako dolžino kot vektorji slik obrazov, slike lastnih vektorjev pa močno spominjajo na
obraze. Nekaj lastnih vektorjev ej transformacijske matrike našega sistema je prikazanih na
sliki 4.4.

j =1

j =3

j =5

j =10

j =50

j =100

j = 200

j =350

Slika 4.4: Primeri lastnih obrazov (angl. eigenface) oz. lastnih vektorjev ej

4.1.3 Izračun značilk

S pomočjo transformacijske matrike WPCA lahko poljubno sliko zapisano v slikovnem
prostoru pretvorimo v sliko zapisano v prostoru obrazov. Transformacijo iz N2
dimenzionalnega prostora v n (v našem sistemu je n ≤ 600) dimenzionalni prostor značilk
izvedemo s pomočjo enačbe (4.21). [22]

T
Ω Tk = W PCA
⋅ (Γk − Ψ ) .
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V enačbi (4.21) pomenijo:
Γk – vektorsko predstavitev k-tega izreza obraza,
Ψ – povprečni obraz učne množice klientov,
WPCA – transformacijsko matriko postopka PCA ter
ΩTk – vektor značilk k-tega obraza, ki je določen kot ΩTk = (ωk1, ωk2, …, ωkn ). Pri tem
predstavljajo vrednosti ωki, vrednosti posameznih značilk.
Na naslednji sliki si lahko ogledamo vrednosti prvih petnajstih značilk, ki smo jih dobili z
uporabo enačbe (4.21) na dveh različnih fotografijah istega klienta.

Slika 4.5: Primerjava prvih petnajstih značilk iste osebe - PCA

Če si ogledamo še prvih petnajst značilk dveh različnih oseb (Slika 4.6), lahko hitro
ugotovimo, da so razlike v vrednostih večje kot v primeru s slike 4.5.

Slika 4.6: Primerjava prvih petnajstih značilk različnih oseb - PCA
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Ker je bila v našem sistemu učna množica klientov sestavljena iz 600 slik, lahko vektor
značilk Ωk vsebuje največ n = M = 600 elementov. Na podlagi teh elementov lahko sliko
pretvorjeno v prostor obrazov zopet popolnoma rekonstruiramo.
M

Γj = Ψ + ∑ω j e j .

(4.22)

j =1

Rekonstrukcija je možna tudi z n členi vsote, kjer velja n < M. Enačbo (4.22) v ta namen
nekoliko preoblikujemo in dobimo:
n

Γj ≈ Ψ + ∑ω j e j .

(4.23)

j =1

S pomočjo rekonstrukcije se lahko prepričamo, da pri redukciji dimenzije vzorcev nismo
izgubili nobene informacije. Na sliki 4.7 si lahko ogledamo primere rekonstruiranih slik za
različne vrednosti n. Prva vrstica prikazuje rekonstrukcijo slike iz učne množice klientov,
druga vrstica pa rekonstrukcijo slike iz testne množice klientov.

Original

n = 0.2·M

n = 0.6·M

n=M

Original

n = 0.2·M

n = 0.6·M

n=M

Slika 4.7: Vhodna slika in rekonstruirane slike za različno število uporabljenih značilk n

S pomočjo enačbe (4.21) izračunamo značilke za vse slike klientov iz učne in evaluacijske
množice klientov ter za vse slike vsiljivcev iz evaluacijske množice vsiljivcev. Na osnovi
razdalj med omenjenimi skupinami značilk, izračunamo še prag, ki nam v fazi verifikacije
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služi kot kriterij za zavrnitev oz. sprejetje uporabnika. Podrobnejši opis določitve praga in
poteka postopka odločanja bo za obe realizirani metodi predstavljen v razdelkih 4.3 in 4.4.

4.2 Učenje sistema na osnovi PCA+LDA
Druga metoda verifikacije, ki smo jo realizirali v našem sistemu, temelji na postopku LDA
(analize linearne diskriminante). Podobno kot KLT predstavlja tudi LDA transformacijo, ki
preslika vhodni vzorec iz prostora slik v prostor obrazov, le da pri tem uporablja drugačen
pristop. Ker postopek LDA v primeru majhne učne množice – SSS (angl. Small Sample Size)
- ni izvedljiv, potrebujemo še modifikacijo, ki bo omogočila izvedbo algoritma tudi v slučaju,
ko imamo na razpolago le manjše število učnih slik posameznega klienta. Obstaja več metod,
ki omogočajo izvedbo analize linearne diskriminante na majhnih učnih množicah, a smo se v
našem sistemu odločili za izvedbo postopka PCA+LDA, ki ga pogosto imenujemo tudi
postopek fisherjevih obrazov (angl. fisherfaces). [24]
Postopek PCA+LDA izvedemo tako, da na slikah iz učne množice klientov najprej
izvedemo transformacijo PCA ter tako zmanjšamo dimenzije vektorjev slik iz N2 na vsaj
(M - C), pri čemer je M število uporabljenih učnih slik, C pa število različnih razredov (število
različnih klientov). Na tako dobljenem vzorcu nato uporabimo še postopek LDA, ki dimenzijo
še dodatno zmanjša na vrednost (C-1). Na ta način dobimo vektor značilk, ki vsebuje v
primeru metode PCA+LDA (C-1) elementov. Podobno kot v primeru postopka PCA tudi
tokrat primerjamo značilke učnih slik klientov z značilkami evaluacijskih slik klientov ter na
osnovi razdalj med njimi določimo prag metode.

4.2.1 Analiza linearne diskriminante

Postopek analize linearne diskriminante pogosto imenujemo tudi fisherjeva linearna
diskriminanta (angl. Fisher Linear Discriminant - FLD) po avtorju R.A. Fisherju. Cilj te
metode je poiskati transformacijsko matriko W, ki zagotavlja dobro ločljivost projekcij
vzorcev različnih razredov.
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Predpostavimo, da imamo množico k d-dimenzionalnih vzorcev x = {x1, x2, …, xk}, ki
pripadajo dvema različnima razredoma C1 in C2. Poiskati želimo takšno »kanonično
spremenljivko« w, ki projicira k vzorcev na os y tako, da so le-ti dobro ločeni. Zapišemo
lahko:
y = wTx.

(4.24)

Kot mero ločljivosti projiciranih točk si izberemo razdaljo med srednjima vrednostma
projiciranih vzorcev. Da lahko ti srednji vrednosti izračunamo, moramo najprej določiti
srednjo vrednost d-dimenzionalnih vzorcev posameznih razredov:

mi =

1
ni

∑x

,

(4.25)

x∈Ci

kjer so:
mi – srednja vrednost razreda i,
ni – število vzorcev razreda i ter
x – množica vzorcev razreda i.
Ker si želimo čim boljšo ločljivost projiciranih točk, mora biti razdalja med srednjima
vrednostma točk posameznih razredov čim večja. Če definiramo še srednje vrednosti
projiciranih točk:

~ = 1
m
i
ni

1

∑ y = n ∑w
y∈Yi

T

i y∈Yi

x = w T mi ,

(4.26)

lahko ugotovimo, da je povprečna vrednost projiciranih vzorcev enaka projekciji točke mi.
~ in m
~ , s
Tako lahko s preprostim skaliranjem w poljubno spreminjamo razdaljo med m
1
2
čimer neposredno vplivamo na ločljivost razredov.
V naslednjem koraku definiramo razpršenost projiciranih točk vzorcev obeh razredov:

~
si 2 =

∑ ( y − m~ )
y∈Yi

i

2

,

(4.27)

ki jo uporabimo za določitev variance in totalne znotraj-razredne razpršenosti projiciranih
vzorcev.
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Varianco definiramo kot:

σ2 =

1 ~2 ~2
( s1 + s 2 ) ,
k

(4.28)

totalno znotraj-razredno razpršenost pa kot:
sw = ~
s12 + ~
s 22 .

(4.29)

Vektor w lahko nato določimo kot tisti argument, ki maksimizira kriterijsko funkcijo J(w).
~ in m
~ največja.
Določimo ga torej tako, da je razdalja med srednjimi vrednostmi m
1
2
~ −m
~ 2
m
1
2
J ( w) = ~ 2 ~ 2 .
s +s
1

(4.30)

2

Ker potrebujemo za izračun w zapis kriterijske funkcije J(w) v obliki eksplicitne funkcije
w, moramo najprej definirati še matriko razpršenosti Si:

Si =

∑ ( x − m )( x − m )
i

x∈Ci

T

i

,

(4.31)

matriko med-razredne razpršenosti (angl. between-class scatter matrix) SB:
S B = (m1 − m2 )(m1 − m2 ) T

(4.32)

in matriko znotraj-razredne razpršenosti (angl. within-class scatter matrix) Sw:
S W = S1 + S 2 ,

(4.33)

kjer sta S1 in S2 matriki razpršenosti posameznih razredov.
Nato lahko izpeljemo:

~
si 2 =

∑ (w

x∈Ci

T

x − wT mi ) =

∑w

x∈Ci

T

( x − mi )( x − mi ) T w = wT S i w ,

(4.34)

iz česar sledi
~
s12 + ~
s 22 = w T SW w .

(4.35)

~ −m
~ ) 2 = wT S w .
(m
B
1
2

(4.36)

Podobno pa lahko izpeljemo tudi:
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Kriterijsko funkcijo J(w) lahko zdaj zapišemo kot eksplicitno funkcijo vektorja w.
Dobimo:
J ( w) =

wT S B w
.
wT S W w

(4.37)

Vektor w, ki maksimizira kriterijsko funkcijo (4.37), izračunamo s pomočjo enačbe:
S B w = λSW w oziroma S W−1 S B w = λw ,

(4.38)

pri čemer mora biti SW nesingularna. Rešitev zgoraj opisanega standardnega »eigenvalue«
problema je lastni vektor w, ki ga imenujemo tudi Fisherjeva linearna diskriminanta.
Ker pa imamo v praksi ponavadi opravka z vzorci, ki pripadajo večjemu številu razredov,
moramo zgoraj opisane enačbe posplošiti tako, da bodo primerne tudi za obdelavo takšnih
množic vzorcev.
Predpostavimo torej, da imamo opravka z množico k d-dimenzionalnih vzorcev x = {x1,
x2, …, xk}, ki tokrat pripadajo L različnim razredom C1, C2, …, CL. Iščemo torej takšno
matriko W, ki bo preslikala vzorce iz d-dimenzionalnega prostora v d' = (L-1) dimenzionalni
prostor, pri čemer bo preslikava zopet zagotovila dobro ločljivost projiciranih vzorcev
posameznih razredov. Da bo preslikava izvedljiva mora veljati d ≥ L.
V prvem koraku posplošimo znotraj-razredno matriko razpršenosti:
L

SW = ∑ S i ,

(4.39)

i =1

kjer je Si matrika razpršenosti definirana z (4.31).
Preden se posvetimo posplošitvi med-razredne matrike razpršenosti SB, moramo določiti še
srednji vektor za celotno množico vzorcev:
m=

1 L
∑ k i mi ,
k i =1

kjer so:
mi – srednji vektor razreda i,
ki – število vzorcev razreda i, za katerega velja

L

∑k
i =1

k – število vseh vzorcev.
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Posplošeno matriko SB

lahko izpeljemo s pomočjo totalne matrike razpršenosti ST, ki

predstavlja vsoto matrik SW in SB. Poglejmo:
L

S T = ∑ ( x − m)( x − m) T = SW + ∑ ni ( mi − m)( mi − m) T .

(4.41)

i =1

x

Opazimo lahko, da predstavlja drugi člen izraza (4.41) med-razredno matriko razpršenosti SB,
torej:
L

S B = ∑ ni ( mi − m)( mi − m) T .

(4.42)

i =1

Projekcijo iz d-dimenzionalnega prostora v (L-1)-dimenzionalni prostor tokrat dosežemo z
(L-1) diskriminantnimi funkcijami:
y i = wiT x .

(4.43)

Če sestavimo vektor y kot y = (y1, y2, …, yL-1) in matriko Wd x (L-1) kot W = (w1, w2, …, wL-1),
lahko enačbo (4.43) preoblikujemo v:
y =WT x.

(4.44)

Za konec nam manjka še posplošitev kriterijske funkcije J(w). V ta namen moramo najprej
~ :
definirati srednji vektor m
i

~ = 1
m
1
ki

∑y

(4.45)

y∈Yi

~ :
in totalni srednji vektor m
L
~=1 km
~
m
∑
i i .
k i =1

(4.46)

Končno lahko izpeljemo
L
t T
~
T
~ )( y − m
SW = ∑ ∑ ( y − m
i
i ) = W SW W

(4.47)

L
~
~ −m
~ )( m
~ −m
~ )T = W T S W ,
S B = ∑ k i (m
i
i
B

(4.48)

i =1 y∈Yi

in

i =1

iz česar sledi, da je kriterijska funkcija J(W) tokrat določena z enačbo (4.49).
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~
SB
W T S BW
J (W ) = ~ = T
W SW W
SW

oziroma

Wopt = arg max
W

W T S BW
W T SW W

= WLDA

(4.49)

Matrika W, ki maksimizira kriterijsko funkcijo (4.49), je sestavljena iz posplošenih lastnih
vektorjev, ki ustrezajo največjim lastnim vrednostim enačbe:
S B wi = λSW wi ,

(4.50)

kjer je i = 1, 2, … d' in d' ≤ L-1.
Omeniti še velja, da je matrika SW sorazmerna kovariančni matriki d-dimenzionalnih
vzorcev; za njo pa je značilno, da je simetrična in pozitivno semidefinitna. V primerih, ko je
število vzorcev večje od dimenzije vzorcev, je ponavadi tudi nesingularna. Zadnji pogoj pa je
v primeru obdelave slik težko zagotoviti. Ker vsebujejo že majhne fotografije več tisoč
slikovnih elementov (kar je ponavadi več od števila uporabljenih slik), postane singularnost
matrike SW problematična, postopek LDA pa potrebuje modifikacijo. V nadaljevanju bomo
tako opisali postopek PCA+LDA, ki odpravi opisano pomanjkljivost. [25]

4.2.2 Postopek PCA+LDA

Kot smo že omenili, predstavlja singularnost matrike SW problem, ki se pojavi, kadar
imamo na razpolago le majhno število učnih vzorcev (problem SSS) in je tako dimenzija
vzorcev d (v našem primeru je d število slikovnih elementov, d = 10000) bistveno večja od
števila učnih slik (v našem primeru je n = 600). Problem singularnosti rešimo tako, da slike iz
učne množice z uporabo KLT prevedemo v podprostor, nato pa na vzorcih podprostora
izvedemo še standardno analizo linearne diskriminante. Dimenzijo vzorcev zmanjšamo v
prvem koraku iz vrednosti d na vsaj M-C (M je število vseh učnih slik, C pa število različnih
razredov), v drugem koraku pa iz M-C na C-1. Povedano lahko opišemo z naslednjo enačbo:
T
T
T
W PCA
+ LDA = W LDAW PCA ,

(4.51)

oziroma

Wopt = arg max
W

T
W T WPCA
S BWPCAW
T
W T WPCA
SW WPCAW
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T
Ker matrika Sww = W PCA
SW W PCA tokrat ni singularna, lahko s pomočjo enačbe (4.53)

poiščemo lastne vektorje, ki sestavljajo transformacijsko matriko WLDA.
S BB wi = λS ww wi .

(4.53)

V enačbi pomenijo:
T
SBB = W PCA
S BW PCA - transformirano matriko med-razredne razpršenosti ter

SWW – transformirano matriko znotraj-razredne razpršenosti, pri čemer je matrika WPCA
določena z enačbo (4.20).
Ker lahko transformacijsko matriko WLDA zapišemo kot:
WLDA = [w1 , w2 ,..., wC −1 ] ,

(4.54)

kjer so w1, w1, …, wC-1 lastni vektorji dobljeni po (4.53) in je transformacijska matrika
postopka PCA določena z enačbo (4.20), moramo za izračun matrike WPCA+LDA izvesti le še
množenje v skladu z enačbo (4.51).

4.2.3 Določitev transformacijske matrike postopka PCA+LDA

Podobno kot smo to storili v razdelku 4.1.2, tudi tokrat predpostavimo, da imamo opravka
z učno množico, ki je sestavljena iz M slik klientov Γ1, Γ2, …, ΓM, pri čemer pripada
posameznemu klientu natanko Ci (v našem primeru 3) slik.
S pomočjo opisane množice slik izračunamo vektor povprečnega obraza Ψ (Enačba (4.14))
in vse vektorje povprečnih slik posameznih klientov Ψi (Enačba (4.55)):
Ψi =

1
Ci

Ci

∑Γ
j =1

ij

,

(4.55)

kjer je Γij j-ta slika i-tega klienta.
Tako dobljeni vektorji nam služijo kot osnova za izračun med-razredne matrike razpršenosti
SB:
S B = ΦΦ T ,
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kjer je matrika Φ definirana z:

Φ = [Φ1 , Φ 2 ,..., Φ M ]

(4.57)

in je

Φi =

Ci
⋅ (Ψi − Ψ ) .
M

(4.58)

Ko izračunamo še matriko znotraj-razredne razpršenosti Sw množice učnih slik klientov:
C

SW = ∑ ∑ (Γ − Ψi )(Γ − Ψi ) T ,

(4.59)

i =1 Γ∈Ci

lahko na podlagi enačbe (4.53)

končno določimo lastne vektorje wi, ki sestavljajo

transformacijsko matriko WLDA. Pri tem izberemo vektorje wi tako, da ti ustrezajo C-1 (C je
število različnih klientov) največjim lastnim vrednostim.
Transformacijsko matriko WPCA+LDA na koncu določimo s pomočjo matrik WLDA in WPCA
(Enačba (4.51)). Podobno kot matrika WPCA je tudi transformacijska matrika postopka
PCA+LDA sestavljena iz vektorjev, katerih dolžina ustreza dolžini vhodnih slik in katerih
slike zopet spominjajo na obraze. Vektorje matrike WPCA+LDA tako pogosto imenujemo
fisherjevi obrazi (angl. fisherfaces). Nekaj primerov teh vektorjev si lahko ogledamo na sliki
4.8.

j=1

j=3

j = 10

j = 50

j = 100

Slika 4.8: Primeri fisherjevih obrazov oz. vektorjev wj matrike WPCA+LDA

4.2.4 Izračun značilk

Poljubno sliko Γi zapisano v slikovnem prostoru lahko s pomočjo transformacijske matrike
WPCA+LDA preslikamo v prostor značilk. Omenjeno preslikavo iz N2-dimenzionalnega prostora
v C-1 dimenzionalni prostor izvedemo na osnovi enačbe (4.60).
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T
Ω Tk = W PCA
+ LDA (Γk − Ψ ) .

(4.60)

V enačbi (4.60) pomenijo:
Γk – vektorsko predstavitev k-tega izreza obraza,
Ψ – povprečni obraz učne množice klientov,
WPCA+LDA – transformacijsko matriko postopka PCA+LDA ter
ΩTk – vektor značilk k-tega obraza, ki je določen kot ΩTk = (ωk1, ωk2, …, ωkn ). Pri tem
predstavljajo vrednosti ωki, vrednosti posameznih značilk.
Če znova primerjamo vrednosti prvih petnajstih značilk za dve različni fotografiji istega
klienta in vrednosti prvih petnajstih značilk za dve fotografiji različnih klientov, lahko zopet
ugotovimo, da prihaja do večjih razlik, ko imamo opravka z različnimi osebami. Primerjava
značilk za oba navedena primera je prikazana na slikah 4.9 in 4.10.

Slika 4.9: Primerjava prvih petnajstih značilk iste osebe – PCA+LDA

Slika 4.10: Primerjava prvih petnajstih značilk različnih oseb – PCA+LDA
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Omeniti velja, da je največje možno število značilk, ki jih lahko vsebuje vektor Ωk enako
M-C (v našem primeru 400). V primeru, da bi uporabili vse dosegljive značilke, bi lahko sliko
zapisano v prostoru obrazov zopet popolnoma rekonstruirali:

Γj = Ψ +

M −C

∑ω w
j =1

j

j

.

(4.61)

Delno rekonstrukcijo lahko dosežemo z manj kot M-C členi vsote. Če uporabimo n < M-C
členov, lahko enačbo (4.61) zapišemo kot:
n

Γj ≈ Ψ + ∑ω j w j .

(4.62)

j =1

Na sliki 4.11 si lahko ogledamo primere rekonstruiranih slik za različne vrednosti n. Prva
vrstica prikazuje rekonstrukcijo slike iz učne množice slik, druga vrstica pa rekonstrukcijo
slike iz testne množice slik.

Original

n = 0.2⋅(M-C)

n = 0.6⋅(M-C)

n = (M-C)

Original

n = 0.2⋅(M-C)

n = 0.6⋅(M-C)

n = (M-C)

Slika 4.11: Vhodna slika in rekonstruirane slike za različno število uporabljenih značilk

Kot v primeru postopka PCA, tudi tokrat izračunamo značilke za vse slike iz učne in
evaluacijske množice klientov ter evaluacijske množice vsiljivcev. Na podlagi razdalj med
omenjenimi množicami značilk vnovič določimo prag, ki je potreben za sprejetje odločitve o
avtentičnosti prijavljajočega se uporabnika.
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4.3 Izvedba postopka odločanja
Ko je zaključen postopek učenja, je potrebno izbrati še kriterije, na podlagi katerih lahko
uporabnikom, ki se prijavljajo v sistem, potrdimo (oz. ne potrdimo) identiteto. To storimo na
podlagi razdalje med značilkami uporabnika, ki se prijavlja v sistem, in značilkami klienta, za
katerega se ta uporabnik izdaja. Če je omenjena razdalja manjša od neke predpisane vrednosti
(praga), uporabnika sprejmemo v sistem, drugače ga zavrnemo.
Razdaljo med omenjenima množicama značilk računamo s pomočjo razdalje Minkovskega
D(xk, xl) [9, stran 214-215], ki jo lahko za primer dveh vzorcev xk in xl, sestavljenih iz n
vrednosti značilk, definiramo kot:
⎛ n
D ( xk , xl ) = ⎜⎜ ∑ xk , j − xl , j
⎝ j =1

1

s

⎞s
⎟ .
⎟
⎠

(4.63)

Najbolj pogosto uporabljamo naslednje razdalje Minkovskega:
•

s = 2; Evklidova razdalja (to razdaljo smo uporabili v našem sistemu),

•

s = 1; »City Block« ali Manhattan razdalja,

•

s→ ∞; Čebišejeva razdalja.

Ko je razdalja med vzorcem značilk določena, se v skladu z enačbo (4.64) odločimo o
sprejetju oz. zavrnitvi uporabnika, ki se prijavlja v sistem.

⎧ sprejmi ; če je D ( x k , xl ) < T
⎩ zavrni ; če je D ( x k , xl ) ≥ T

ρ ( D, d opt ) = ⎨

(4.64)

V enačbi (4.64) pomenijo:
ρ(D, T) – odziv sistema (sprejem oz. zavrnitev uporabnika),
D – Evklidovo razdaljo,
T – prag sistema (glej razdelek 4.4),
xk – množico značilk, dobljeno na osnovi slike uporabnika, ki se prijavlja v sistem in
xl – množico značilk, dobljeno na osnovi učnih slik klienta, za katerega se uporabnik izdaja.
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4.4 Napake in pragovi
V tem razdelku se bomo posvetili napakam, ki lahko nastopijo v postopku verifikacije.
Predstavili bomo enačbe za njihovo matematično vrednotenje, nekaj prostora pa bomo
namenili tudi opisu njihovega pomena. V nadaljevanju bomo nato predstavili še postopke, ki
na podlagi napak določijo prag sistema, potrebnega za sprejetje odločitve o avtentičnosti
prijavljajočega se uporabnika.

4.4.1 Napake verifikacije

Ker imamo v sistemih, ki opravljajo funkcijo verifikacije oseb, ponavadi opravka z dvema
vrstama uporabnikov (klienti in vsiljivci), se lahko pojavita dve vrsti napak. Sistem lahko
sprejme vsiljivca ali zavrne klienta. V prvem primeru govorimo o napaki potrditve lažne
osebe (angl. False Acception Error Rate - FAR), v drugem primeru pa o napaki zavrnitve
prave osebe (angl. False Rejecton Error Rate - FRR). Napaki lahko matematično opišemo z
enačbama (4.65) in (4.66).[5]
FAR =

EI
⋅ 100 % .
I

(4.65)

FRR =

EC
⋅ 100 % .
C

(4.66)

V enačbah (4.65) in (4.66) pomenijo:
EI – število sprejetih vsiljivcev,
EC – število zavrnjenih klientov,
I – število vseh prijav vsiljivcev ter
C – število vseh prijav klientov.
Grafični prikaz obeh napak v odvisnosti od velikosti praga sistema si lahko ogledamo na
sliki 4.11. Opazimo lahko, da ni mogoče določiti praga tako, da bi bili vrednosti FAR in FRR
hkrati enaki nič, saj zmanjšanje napake FRR vodi do povečanja FAR in obratno. Zaradi tega
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izberemo vrednost praga tako, da sta vrednosti obeh napak čim manjši; to pa ustreza pragu v
točki EER (angl. Equal Error Rate), kjer sta napaki FAR in FRR enaki.

Slika 4.11: Odvisnost napak FAR in FRR od vrednosti praga [25]

Napaki FAR in FRR pogosto prikazujemo tudi v obliki funkcije FRR(FAR). To krivuljo
imenujemo ROC (angl. Receiver Operating Characteristic curve) in je prikazana na sliki 4.12.

Slika 4.12: Prikaz krivulje ROC

Poleg omenjenih napak pri vrednotenju rezultatov verifikacije večkrat uporabimo še napako
HTER (angl. Half Total Error Rate), ki predstavlja srednjo vrednost napak FAR in FRR.
Definirana je kot:
HTER =

FAR + FRR
.
2

(4.67)

Hitro lahko ugotovimo, da v primeru, ko za vrednost praga izberemo vrednost, ki ustreza
točki EER (Slika 4.11), minimiziramo napako HTER.
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4.4.2 Določanje pragov

V našem sistemu smo določili tri različne prage:
•

določili smo prag ( TFAR =0 ), ko je bila FAR = 0,

•

določili smo prag ( TFRR =0 ), ko je bila FRR = 0,

•

določili smo prag ( TFAR= FRR ), ko sta bili FAR in FRR enaki.

Računanje razdalj, potrebnih za določitev pragov, smo izvedli na osnovi enačbe (4.63), pri
čemer smo v izračunih uporabili Evklidovo razdaljo. Vsi našteti pragi so prikazani tudi na
sliki 4.11.

4.4.2.1 Določanje praga TFAR=0

Prag TFAR=0 lahko definiramo kot tisto vrednost praga, pri kateri bo sistem zavrnil vse
vsiljivce iz testne množice vsiljivcev. Ker je vsiljivec sprejet, kadar je razdalja med
značilkami vsiljivca in značilkami klienta, za katerega se vsiljivec izdaja, manjša od nekega
praga in je zavrnjen, kadar je omenjena razdalja večja od praga, moramo za določitev
vrednosti TFAR=0 izračunati razdalje Tji med značilkami vseh učnih klientov in značilkami
vseh testnih vsiljivcev. Če prag nato določimo kot najkrajšo izračunano razdaljo Tji (Enačba
(4.68)), bodo vse razdalje med značilkami klientov in značilkami vsiljivcev večje od praga,
sistem pa bo vse vsiljivce zavrnil.
T FAR = 0 = min(T ji )

(4.68)

V enačbi (4.68) pomeni Tji Evklidovo razdaljo med množico značilk j-tega vsiljivca ter i-tim
vektorjem značilk klientov.
Zavedati se moramo, da prag TFAR=0 določamo v fazi učenja, zaradi česar uporabljamo pri
izračunu razdalj značilke evaluacijske in ne testne množice vsiljivcev. Sistem v praksi tako ne
bo imel FAR enak nič, saj vrednost praga TFAR=0 ni bila določena na testni množici vsiljivcev.
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Postopek računanja razdalj Tji je predstavljen na sliki 4.13.

Slika 4.13: Postopek računanja razdalj Tji

4.4.2.2 Določanje praga TFRR=0

Prag TFRR=0 lahko definiramo kot tisto vrednost praga, pri kateri bo sistem sprejel vse
kliente iz testne množice klientov. Ker je klient sprejet, kadar je razdalja med značilkami
prijavljajočega se uporabnika in značilkami klienta, za katerega se ta uporabnik izdaja, manjša
od določenega praga in je zavrnjen, kadar je omenjena razdalja večja od praga, moramo tokrat
za določitev TFRR=0 izračunati vse razdalje Tji med značilkami iz učne množice klientov in
značilkami iz testne množice klientov. Če prag TFRR=0 nato določimo v skladu z enačbo
(4.69), bodo vse razdalje med značilkami učnih klientov in značilkami testnih klientov manjše
od praga, sistem pa bo vse kliente sprejel.
TFRR = 0 = max(min( T ji )) .

(4.69)

V enačbi (4.69) pomen Tji Evklidovo razdaljo med značilkami j-tega klienta iz testne množice
klientov in značilkami i-tega klienta iz učne množice klientov.
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Podobno kot prag TFAR=0 tudi prag TFRR=0 določamo na evaluacijski in ne na testni množici
klientov. Zaradi tega napaka FRR v praksi ne bo dosegla vrednosti nič. Postopek računanja
razdalj je prikazan na sliki 4.14.

Slika 4.14: Postopek računanja razdalj Tji

4.4.2.3 Določanje praga TFAR=FRR

Za namene verificiranja oseb sta praga TFAR=0 in TFRR=0 neprimerna. Napaka FAR je v
primeru uporabe praga TFAR=0 sicer enaka nič, zato pa je napaka FRR velika. Podobno lahko
zaključimo tudi za prag TFRR=0. Tokrat je napaka FRR enaka nič, vrednost napake FAR pa je
velika. Zaradi tega moramo določiti nov prag, ki bo zagotovil, da bosta napaki FAR in FRR
hkrati zadovoljivo majhni.
Nov prag TFAR=FRR določimo tako, da minimiziramo napako HTER (Enačba (4.67)). Prag
izberemo na presečišču krivulj FAR in FRR (Slika 4.11), s čimer dosežemo nizki vrednosti
obeh napak, s tem pa tudi najmanjšo možno napako HTER.
V praksi določimo vrednost praga TFAR=FRR tako, da interval

med TFAR=0 in TFRR=0

razdelimo na večje število podintervalov ΔT (Enačba (4.70)) – v našem primeru je bil k = 80.
ΔT = (TFRR = 0 − TFAR = 0 ) k

78

(4.70)

Verifikacija oseb

Za vsak tak podinterval nato poiščemo vrednost pripadajočega praga in v skladu z enačbama
(4.65) in (4.66) izračunamo vrednost ustreznih napak FAR in FRR. Ko sta napaki FAR in
FRR enaki, postopek zaključimo. Omeniti še velja, da pri računanju napak FAR in FRR
uporabljamo evaluacijsko množico klientov in vsiljivcev.
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5. Opis programa FaceScout
Celotni sistem za verifikacijo oseb je realiziran v obliki programa, ki smo ga poimenovali
FaceScout. Program je napisan v programskem jeziku Microsoft Visual C# .NET in je
namenjen uporabi v operacijskem sistemu Windows. Njegova osnovna naloga je določiti lego
obraza na digitalni fotografiji ter verificirati identiteto osebe na njej. V nadaljevanju tega
poglavja bomo celotni program na kratko predstavili in podali napotke za njegovo uporabo.

5.1 Zgradba oken
Glavno okno programa FaceScout je zgrajeno iz treh funkcionalnih delov (Slika 5.1). Prvi
del (levo zgoraj) - »Prikaz« - je sestavljen iz dveh oken, od katerih je levo namenjeno prikazu
vhodne slike, desno pa prikazu rezultata sistema. Če program uporabimo samo za lokalizacijo
obraza, predstavlja vhodno sliko barvna fotografija, izhod sistema pa lokalizirani obraz. Ko
izvajamo zgolj verifikacijo, je vhod sistema izrez obraza, izhod pa obvestilo o potrjeni (oz. ne
potrjeni) identiteti osebe na sliki. V primeru, da se odločimo za izvedbo obeh postopkov
hkrati, sta v oknih prikazani fotografiji, kakršni lahko vidimo na sliki 5.1.

Slika 5.1: Glavno okno programa FaceScout
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Drugi del (desno) glavnega okna je sestavljen iz osmih manjših okenc, ki so v primeru
lokalizacije namenjena prikazu slik vmesnih korakov (glej razdelke 3.2.1-3.2.8 ter 3.3.13.3.9) in v primeru verifikacije prikazu slik detektiranega obraza, izreza obraza, povprečnega
obraza, karikature, prvega lastnega oz. fisherjevega obraza ter treh rekonstruiranih obrazov.
Vse fotografije prikazane v manjših okencih lahko z dvoklikom prenesemo v večje okno, ki je
drugače namenjeno prikazu rezultatov.
Na spodnji desni strani glavnega okna se nahaja še skupek zavihkov, ki omogočajo
izvedbo postopkov lokalizacije, verifikacije in učenja sistema ter dostop do nastavitev
posameznih metod.
Prvi zavihek z imenom »Lokalizacija« (Slika 5.2) je namenjen izključno lokalizaciji
obraza na sliki. Zavihek vsebuje štiri gumbe, od katerih sta dva namenjena zagonu
lokalizacije izbrane metode, dva pa prikazu oken z nastavitvami.

Slika 5.2: Zavihek »Lokalizacija«

Lokalizacijo na osnovi Hausdorffove razdalje zaženemo s klikom na gumb »Lokalizacija«
v polju z imenom »Hausdorff«. Pred tem lahko izberemo še možnost »Prikaži histograme«, ki
po končanem postopku odpre okno s prikazi histogramov sivinske slike, slike s popravljenim
histogramom, slike odvoda ter slike upragovljenega odvoda (Slika 5.3). Na histogramu
odvoda fotografije je vrisana še vrednost praga, ki ga uporabimo pri upragovljanju.
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Slika 5.3: Okno s prikazi histogramov

Okno z nastavitvami lokalizacije na osnovi Hausdorffove razdalje odpremo s klikom na gumb
»Nastavitve« (Slika 5.4). V njem lahko izberemo, katere vmesne korake bomo prikazali,
nastavljamo lahko nekatere parametre lokalizacije ali izberemo model, ki ga bomo uporabili
pri računanju Hausdorffove razdalje.

Slika 5.4: Okno z nastavitvami lokalizacije na osnovi Hausdorffove razdalje

S pritiskom na gumb »Novi« lahko ustvarimo nov testni model. Ta postopek je namenjen
kreiranju enostavnih modelov obraza velikosti 110x115 slikovnih elementov. V oknu, ki se
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nam odpre po pritisku na gumb, izberemo šest izrezov obrazov, ki smo jih predhodno obdelali
s postopki odvzema barvne informacije, izravnave histograma, odpravljanja šuma, odvajanja,
upragovljanja ter tanjšanja robov. Po izbiri zadnjega izreza prične program z izdelavo modela,
ki ga je potrebno po končanem postopku le še shraniti.
Podobno kot lokalizacijo s Hausdorffovo razdaljo, zaženemo tudi lokalizacijo z barvnimi
filtri s pritiskom na gumb »Lokalizacija«. Če pred tem odstranimo še kljukico zraven opcije
»Uporabi privzete nastavitve Hausdorffa«, se nam pred začetkom postopka odpre okno,
kakršno je prikazano na sliki 5.4 (to možnost smo vključili v naš program, ker zahteva tudi
barvna metoda izvedbo nekaterih postopkov predobdelave slik (glej razdelek 3.3.3)). Ko
izberemo želene parametre, jih s pritiskom na gumb »V redu« le še potrdimo in postopek
lokalizacije se prične.
Parametre posameznih faz barvne metode lahko nastavljamo v oknu, ki ga dosežemo s
pritiskom na gumb »Nastavitve« v polju »Barvna metoda«. Spreminjamo lahko parametre
dilatacije, erozije, postopka izločanja manjših povezanih področij, spremembe osvetlitve,
maskiranja oči in ust, itd. Ker pa smo vse parametre posameznih korakov opisali že v
prejšnjih razdelkih in so imena posameznih opcij dovolj nazorna, jih tokrat ne bomo
podrobneje opisovali. Vse možne nastavitve barvne metode si lahko ogledamo na sliki 5.5.

Slika 5.5: Okno z nastavitvami barvne metode
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Trenutno veljavne nastavitve obeh metod si lahko ogledamo tudi direktno v zavihku
»Lokalizacija«. Z izbiro ustreznega gumbka v polju »Prikaži nastavitve« preklapljamo med
prikazi nastavitev barvne metode in prikazi nastavitev metode, ki temelji na računanju
Hausdorffove razdalje. Primer prikaza nastavitev si lahko ogledamo na sliki 5.2.
Drugi zavihek v spodnjem levem kotu glavnega okna nosi ime »Razpoznavanje« (Slika
5.6). Na njem se ponovno nahajajo štirje gumbi, ki so predvideni za zagon izbrane metode
verifikacije in za dostop do oken z nastavitvami posameznega postopka.

Slika 5.6: Zavihek »Razpoznavanje«

Pred pričetkom verifikacije moramo v polje z imenom »ID« vnesti identifikacijsko
številko klienta, ki se prijavlja v sistem. Številka je sestavljena iz treh cifer in mora pripadati
klientu, ki je registriran v sistemu (celotni spisek identifikacijskih številk registriranih
klientov si lahko ogledamo v oknu z nastavitvami). Po vnosu ID-ja zaženemo verifikacijo s
pritiskom na gumb »Verifikacija« v polju izbrane metode.
Do nastavitev metod verifikacije dostopamo s pritiskom na gumb »Nastavitve«. Pojavi se
okno, znotraj katerega lahko nastavljamo deleže značilk, ki jih bomo uporabili pri
rekonstrukciji obraza, izbiramo slike, ki jih bomo prikazali v okencih za pomožne prikaze,
ogledamo pa si lahko tudi seznam slik, ki smo jih uporabili pri učenju sistema. Okno z
nastavitvami pa nam omogoča tudi izvedbo verifikacije brez predhodne lokalizacije obraza.
Če izberemo možnost »Preskoči lokalizacijo«, se nam odpre novo okno, v katerem lahko
izberemo že lokaliziran obraz iz originalne baze XM2VTS. Za pričetek verifikacije moramo
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izbrane nastavitve s pritiskom na gumb »V redu« le še potrditi in zagnati ustrezno metodo
razpoznavanja.
Omeniti še velja, da sta okni za obe metodi skoraj povsem enaki, zaradi česar bomo na
sliki 5.7 prikazali zgolj okno z nastavitvami verifikacije na osnovi PCA.

Slika 5.7: Okno z nastavitvami verifikacije

Na zavihku »Razpoznavanje« se poleg opisanih gumbov nahajata še dve skupini manjših
gumbkov. Gumbka v polju »Lokalizacija« omogočata izbiro metode lokalizacije, gumbka v
polju »Parametri baze« pa prikaz nekaterih parametrov izbrane baze. Omenjeni parametri so
prikazani na desni strani zavihka (Slika 5.6).
Zadnji zavihek smo poimenovali »Delo z bazami« (Slika 5.8). Namenjen je izgradnji baz,
ki jih potrebujeta oba postopka verifikacije.

Slika 5.8: Zavihek »Delo z bazami«
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Ker smo baze zgradili v skladu z Lausannskim protokolom, smo vse možnosti tega zavihka za
uporabnika zaklenili.
Poleg opisanih oken sta v programu dostopni še dve. Prvo, namenjeno prikazu pomoči,
lahko zaženemo s pritiskom na tipko F1 ali s pomočjo naslednjega zaporedja ukazov:
»Pomoč« → »Pomoč za FaceScout«. Drugo okno podaja osnovne informacije o programu in
je prav tako dosegljivo preko menija »Pomoč«. Okni sta prikazani na slikah 5.9 in 5.10.

Slika 5.9: Okno s pomočjo za FaceScout

Slika 5.10: Vizitka programa FaceScout
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5.2 Zgradba menijev
Glavni meni sestavljajo trije podmeniji: »Datoteka«, »Orodja« in »Pomoč«. Podmeni
»Datoteka« (Slika 5.11) sestavlja več funkcij, od katerih so vse namenjene delu s slikami. S
funkcijo »Odpri« naložimo vhodno sliko v veliko levo okno za prikaz fotografij. Z drugo
funkcijo lahko shranimo poljubni vmesni korak postopka, ki smo ga pravkar izvedli, s tretjo
funkcijo pa zapremo vse prikazane slike.

Slika 5.11: Podmeni »Datoteka«

Drugi podmeni (Slika 5.12) je prav tako sestavljen iz večjega števila funkcij. Prva
omogoča prikaz vrstice stanja, ostale pa hiter dostop do zagona postopkov lokalizacije in
verifikacije ter prikaza oken z nastavitvami vseh štirih metod.

Slika 5.12: Podmeni »Orodja«

Tretji podmeni (Slika 5.13) vsebuje dve funkciji, ki omogočata prikaz v prejšnjem
razdelku predstavljenih oken (Slika 5.9 in 5.10) z informacijami o programu.

Slika 5.13: Podmeni »Pomoč«
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6. Rezultati

Kot je bilo omenjeno že v prejšnjih poglavjih, smo vse realizirane postopke preizkusili na
slikovni bazi XM2VTS. V prvem koraku smo preverjali učinkovitost obeh postopkov
lokalizacije, v drugem koraku učinkovitost obeh postopkov verifikacije, v tretjem koraku pa
smo preizkusili učinkovitost celotnega sistema. Robustnost vseh postopkov smo na koncu
preizkusili še na degradiranih različicah baze XM2VTS.

6.1 Preizkušanje postopkov lokalizacije
Učinkovitost obeh realiziranih metod lokalizacije smo najprej preverili na prvem delu baze
XM2VTS, torej na 1180 slikah 295. oseb. Robustnost obeh postopkov smo v nadaljevanju
preizkusili še na enajstih degradiranih bazah XM2VTS, kjer smo za vsako degradacijo prav
tako uporabili 1180 fotografij iz prvega dela baze.
V primeru postopka, ki je za lokalizacijo obraza uporabljal Hausdorffovo razdaljo, smo kot
pravilno lokalizirane upoštevali le tiste obraze, na katerih sta bili v celoti vidni obe očesi,
obrvi, usta ter brada in so torej ustrezali našemu modelu. Vse ostale obraze smo uvrstili v
skupino nepravilno lociranih. Na sliki 6.1 si lahko ogledamo primer pravilno (levo) in
nepravilno (desno) lociranega obraza.

Slika 6.1: Pravilno (levo) in nepravilno (desno) locirani obraz – Hausdorff

Podobno smo v primeru barvne metode kot pravilno locirane upoštevali le tiste obraze, na
katerih je bila pravilno določena lega ust in obeh očes. Zgled pravilno in nepravilno
lociranega obraza je za barvno metodo prikazan na sliki 6.2.
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Slika 6.2: Pravilno (levo) in nepravilno (desno) locirani obraz – barvna metoda

V tabeli 6.1 so prikazani rezultati preizkušanja obeh realiziranih metod (rezultate smo
zaokroževali na eno decimalno mesto).
Vrsta degradacije

Hausdorff

Barvna metoda

Originalna baza (brez degradacije)
Izguba paketov informacije na slikah tipa bitmap
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija kvalitete 10
Zmanjšanje barvne globine na 2 bita na komponento
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Naključne geometrijske transformacije
Prekrivanje obraza
Naključne degradacije

98,7 %
81,6 %
97,2 %
97,3 %
83,1 %
96,9 %
97,8 %
96,1 %
95,3 %
59,9 %
91,2 %
75,3 %

85,3 %
64,7 %
81,4 %
83,5 %
77,9 %
80,5 %
72,3 %
81,2 %
80,0 %
69,3 %
55,5 %
61,9 %

Tabela 6.1: Uspešnost obeh metod lokalizacije

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je postopek lokalizacije s Husdorffovo razdaljo
dokaj robusten, saj je relativno neobčutljiv na šum, kompresijo, zmanjšanje barvne globine,
glajenje,… Učinkovitost postopka pa se bistveno poslabša, kadar imamo opravka z
geometrijskimi transformacijami slik. Tako je največ nepravilno lociranih obrazov pripadalo
prav slikam, na katerih so bile izvedene večje rotacije. Vendar pa rezultat ni presenetljiv, saj
smo celotno metodo zastavili tako, da je primerna za iskanje pokončnih obrazov. Če bi torej
med možne transformacije modela obraza vključili še rotacijo, bi povečali učinkovitost
postopka tudi za primer večjih zasukov obraza. Prav tako je do manjšega padca učinkovitosti
prišlo tudi v primeru slik s kompleksnim ozadjem ter fotografij, na katerih je bila simulirana
izguba paketov informacije. V obeh primerih je bilo na sliki robnih elementov prisotno večje
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število robnih točk, ki niso pripadale obrazu, kar je pogosto vodilo do nepravilnega določanja
lege obraza. Temu pojavu bi se lahko izognili z uporabo modela, ki bi vseboval več robnih
točk obraza kot model, ki smo ga uporabljali za preizkušanje, a bi se v tem primeru bistveno
povečal čas lokalizacije posameznega obraza. Povprečni čas lokalizacije po tej metodi je na
računalniku s 3GHz Pentium IV procesorjem z 1GB delovnega spomina znašal približno 15
sekund.
V primerjavi z metodo, ki uporablja za lokalizacijo obraza Hausdroffovo razdaljo, je
barvna metoda precej manj zanesljiva. Večje težave se pojavljajo predvsem takrat, ko
poskušamo določiti lego obraza osebe, ki nosi očala. Takrat se, po uporabi filtra, ki naj bi
poudaril oči, na področju očal pojavi več točk, ki so vsi veljavni kandidati oči; sistem pa le s
težavo izbere pravega. Poleg tega je metoda zaradi uporabe barvnih filtrov precej občutljiva
tudi na spremembo v barvni globini. Ker temelji na iskanju značilnih delov obraza (oči in
usta), je posledično občutljiva tudi na prekrivanje obraza. Učinkovitost postopka kvari tudi
prisotnost večjih rotacij slike, saj se takrat pokvarijo razmerja med posameznimi deli obraza.
Povprečni čas lokalizacije je po tem postopku znašal približno 10 sekund.
Na sliki 6.3 si lahko ogledamo nekaj primerov pravilno lociranih obrazov z metodo, ki
uporablja Hausdorfovo razdaljo, na sliki 6.4 pa nekaj primerov pravilno lociranih obrazov z
barvno metodo.

Slika 6.3: Primeri pravilno lociranih obrazov - Hausdorff
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Slika 6.4: Primeri pravilno lociranih obrazov – barvna metoda

Omeniti še velja, da bi lahko oba postopka lokalizacije z zmanjševanjem resolucije
vhodnih slik tudi pohitrili, a bi s tem najverjetneje vplivali na uspešnost lokaliziranja.

6.2 Preizkušanje postopkov verifikacije
Učinkovitost obeh realiziranih postopkov verifikacije smo najprej preizkusili na originalni
bazi XM2VTS, ki smo jo razdelili v skupine učnih, testnih ter evaluacijskih klientov in
vsiljivcev kot to veleva Lausannski protokol. Oba postopka smo nato preizkusili še na osmih
degradiranih različicah baze. Pri testiranju učinkovitosti postopkov na degradiranih slikah
smo uporabljali pragove, ki smo jih določili pri učenju sistema z originalno bazo. Opisane
razmere večkrat srečamo tudi v praksi, saj so testne slike zaradi manj kakovostnih kamer,
prenosne poti, itd. večkrat slabše kvalitete kot slike, ki so bile uporabljene za učenje sistema.
Preden smo lahko pričeli s testiranjem, je bilo potrebno izbrati še ustrezno število značilk,
ki bi zagotovilo dober kompromis med hitrostjo verifikacije in njeno učinkovitostjo. Pri
postopku PCA smo tako preverjali uspešnost prijav klientov in vsiljivcev v odvisnosti od
števila uporabljenih značilk. Ugotovili smo, da je vrednost HTER najnižja, če uporabimo
približno 100 značilk. V tabeli 6.2 so prikazane vrednosti vseh treh pragov ter napake HTER
(izračunane na evaluacijskih množicah) v odvisnosti od števila uporabljenih značilk.
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Število značilk

TFAR=0

TFRR=0

TFAR=FRR

HTER [%]

5
10

148,54
563,05

4349,18
4625,33

1548,54
2048,05

15,38
13,36

20

976,79

4986,13

2423,79

12,17

50

1315,27

5335,70

2823,27

11,69

100

1525,55

5644,13

3064,55

11,61

200

1657,47

5804,19

3277,47

12.51

600

1894,34

6015,53

3460,34

12,60

Tabela 6.2: Vrednosti pragov in napake HTER v odvisnosti od števila značilk - PCA

Na sliki 6.5 je prikazane odvisnost uspešnosti verifikacije od števila uporabljenih značilk.

Slika 6.5: Uspešnost verifikacije v odvisnosti od števila uporabljenih značilk

V fazi preizkušanja smo nato za vsako od devetih baz ter za vse tri izračunane prage
(TFRR=0, TFAR=0, TFAR=FRR) preverili vrednost napak FAR, FRR in HTER. Za vsako bazo smo
izvedli 400 prijav klientov (za vsakega klienta imamo na razpolago dve učni sliki) ter 112000
prijav vsiljivcev (vsak od 75-tih vsiljivcev (za vsakega po osem slik) se lahko prijavi pod
vsakim ID-jem klienta), kar je skupno 1011600 prijav.
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Rezultati preizkušanja verifikacije na osnovi PCA so prikazani v tabeli 6.3.
Degradacija

TFAR=0

TFRR=0

FRR[%]

FAR[%]

FAR[%]

FRR[%]

94,0
95,5
95,7
98,1
95,5
100,0
97,0
97,2
100,0

97,5
97,4
97,3
98,5
97,2
91,9
97,3
97,2
27,0

10,2
8,9
9,3
8,7
9,9
2,8
11,6
12,6
0,5

15,0
15,5
14,3
33,0
15,7
37,3
18,0
20,0
94,7

Originalna baza
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija
Zm. barvne globine
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Prekrivanje obraza

TFAR=FRR

HTER[%]

12,10
12,20
11,80
20,85
12,80
20,05
14,80
16,30
48,10

Tabela 6.3: Rezultati preizkušanja verifikacije - PCA

S postopkom PCA smo pri verifikaciji na originalni bazi dosegli skupno napako
HTER=12,1%. Izkazalo se je, da je postopek relativno neobčutljiv na degradacije slik kot so
šum, JPEG kompresija ter glajenje. Občutljiv pa je na prisotnost kompleksnega ozadja,
zmanjšanje barvne globine ter prekrivanje obraza.
Učinkovitost verifikacije bi lahko v prvem primeru (kompleksno ozadje) izboljšali tako, da
bi že v fazi lokalizacije s pomočjo barvnega filtra kože iz slike izreza obraza izločili vsa
področja, ki ne pripadajo barvi kože. S tem bi iz slike izločili skoraj vse elemente ozadja, ki
motijo postopek verifikacije.
V primeru zmanjšanja barvne globine se je učinkovitost verifikacije najverjetneje
zmanjšala zaradi novih vrednosti, s katerimi je bila opisana barvna informacija posameznega
slikovnega elementa slike. Ker se omenjene vrednosti niso več nahajale na intervalu med 0 in
255, smo že v fazi računanja karikature dobili napačen rezultat, s tem pa tudi napačne
vrednosti značilk.
Podobno lahko zaključimo tudi za primer prekrivanja obraza. Ker je na sliki del obraza
prekrit, zagrešimo veliko napako že v fazi računanja karikature, kar posledično vodi do
nepravilnega izračuna značilk. Poleg tega temelji postopek PCA na celostni podobi obraza,
zaradi česar mora biti na sliki prikazan celoten obraz in ne le njegov del. Napako verifikacije
zaradi napačnega izračuna značilk lahko najlažje prikažemo s pomočjo rekonstrukcij vhodnih
fotografij. Na sliki 6.6 si lahko po vrsti ogledamo sliko iz originalne baze, rekonstrukcijo slike
iz originalne baze, sliko s prekritim obrazom ter rekonstruirano sliko prekritega obraza (za vse
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rekonstrukcije smo uporabili 100 značilk). Opazimo lahko, da zaradi napačnega izračuna
značilk rekonstrukcija v primeru prekritega obraza ni mogoča. Podoben zaključek velja tudi
za postopek verifikacije, saj lahko opazimo, da značilke ne predstavljajo več obraza na vhodni
sliki.

Slika 6.6: Rekonstrukcija na podlagi pravilnega (levo) in

nepravilnega (desno) izračuna značilk
Podobno kot v primeru postopka PCA smo se morali tudi pri postopku PCA+LDA pred
testiranjem odločiti za število značilk, ki jih bomo uporabljali. Kot smo zapisali že v opisu
postopka, smo tokrat izbrali vrednost 199.
Učinkovitost smo preizkušali enako kot pri postopku PCA, pri čemer smo dobili naslednje
rezultate:
Degradacija

Originalna baza
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija
Zm. barvne globine
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Prekrivanje obraza

TFAR=0

TFRR=0

TFAR=FRR

FRR[%]

FAR[%]

FAR[%]

FRR[%]

90,2
89,7
88,7
97,5
90,5
98,0
87,5
91,0
100,0

99,6
99,8
99,9
99,8
99,7
98,8
99,9
99,8
46,7

8,4
6,6
7,1
7,5
7,9
1,6
12,8
16,1
0,3

10,2
11,7
10,5
18,5
10,7
36,7
10,5
8,2
94,0

HTER[%]

9,30
9,15
8,80
13,00
9,30
19,15
11,65
12,15
47,15

Tabela 6.4: Rezultati preizkušanja verifikacije - PCA+LDA

Iz tabele 6.4 lahko razberemo, da je postopek PCA+LDA učinkovitejši od postopka PCA
na vseh področjih. Z njim smo na originalni bazi XM2VTS dosegli napako verifikacije
HTER=9,3%. Podobno kot PCA je tudi metoda PCA+LDA najbolj občutljiva na prisotnost
kompleksnega ozadja, zmanjšano barvno globino ter prekrivanje obraza. Primerjavo
uspešnosti obeh metod si lahko ogledamo na sliki 6.7.
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Slika 6.7: Primerjava uspešnosti obeh realiziranih metod verifikacije

Preden se posvetimo preizkušanju celotnega sistema, si oglejmo še primerjavo obeh metod
pri uspešnosti vstopa klientov (Slika 6.8) ter primerjavo uspešnosti zavračanja vsiljivcev
(Slika 6.9).

Slika 6.8: Primerjava uspešnosti prijavljanja klientov

Slika 6.8: Primerjava uspešnosti zavračanja vsiljivcev
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Za oba preizkušena postopka verifikacije lahko trdimo, da razpoznavanje v primeru
prekritega obraza povsem odpove, saj sistem zavrne skoraj vse kliente in vsiljivce.

6.3 Preizkušanje sistema
Ker sta v našem programu realizirani dve metodi lokalizacije in dva postopka verifikacije,
moramo pri preizkušanju celotnega sistema preveriti učinkovitost in robustnost vseh štirih
kombinacij.
Preizkušanje smo zopet izvedli na originalni, nedegradirani bazi XM2VTS, nato pa še na
osmih bazah degradiranih slik. Kliente in vsiljivce smo vnovič izbrali v skladu z Lausannskim
protokolom, število prijav različnih uporabnikov (klientov in vsiljivcev) pa zopet ustreza
številu navedenemu v razdelku 6.2. Rezultati testiranja so za posamezne kombinacije metod
prikazani v tabelah 6.5 do 6.8.
Degradacija

Originalna baza
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija
Zmanjšanje barvne globine
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Prekrivanje obraza

TFAR=FRR
FAR[%]

FRR[%]

10,1
8,6
9,0
7,2
9,6
2,7
11,1
12,0
0,4

16,1
17,9
16,6
44,3
18,3
38,7
21,2
23,7
95,1

HTER[%]
13,1
13,2
12,8
25,7
13,5
20,7
16,1
17,8
47,7

Tabela 6.5: Rezultati preizkušanja učinkovitosti sistema – Hausdorff in PCA
Degradacija

Originalna baza
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija
Zmanjšanje barvne globine
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Prekrivanje obraza

TFAR=FRR
FAR[%]

FRR[%]

8,7
7,2
7,8
6,8
8,0
2,0
9,4
10,0
0,3

27,5
31,2
28,4
47,8
32,1
54,6
33,4
36,0
97,1

HTER[%]
18,1
19,2
18,1
27,3
20,0
28,3
21,4
23,0
48,7

Tabela 6.6: Rezultati preizkušanja učinkovitosti sistema – Barvna metoda in PCA
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Degradacija

Originalna baza
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija
Zmanjšanje barvne globine
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Prekrivanje obraza

TFAR=FRR
FAR[%]

FRR[%]

8,3
6,4
6,9
6,2
7,6
1,5
12,3
15,3
0,2

11,4
14,1
12,9
32,3
13,5
38,1
14,0
12,5
94,5

HTER[%]
9,8
10,2
9,9
19,2
10,5
19,8
13,1
13,9
47,3

Tabela 6.7: Rezultati preizkušanja učinkovitosti sistema – Hausdorff in PCA+LDA

Degradacija

Originalna baza
Šum stopnje 100
Šum stopnje 50
Kompleksno ozadje
JPEG kompresija
Zmanjšanje barvne globine
Glajenje s σ = 2
Glajenje s σ = 4
Prekrivanje obraza

TFAR=FRR
FAR[%]

FRR[%]

7,2
5,4
5,9
5,8
6,4
1,2
10,4
12,9
0,2

23,4
28,1
25,2
36,5
28,1
54,2
27,3
26,5
96,7

HTER[%]
15,3
16,7
15,5
21,1
17,2
27,7
18,8
19,7
48,4

Tabela 6.8: Rezultati preizkušanja učinkovitosti sistema – Barvna metoda in PCA+LDA

Med vsemi preizkušenimi sistemi se je kot najučinkovitejši izkazal sistem, ki za
lokalizacijo obraza uporablja Hausdorffovo razdaljo, za verifikacijo osebe pa postopek
PCA+LDA. Na originalni bazi smo s tem sistemom dosegli napako HTER = 9,8%. Najslabši
rezultat verifikacije (HTER = 18,1) smo na nedegradirani bazi dosegli s kombinacijo barvne
metode in postopka PCA.
Kot v primeru preizkušanja verifikacije, se je tudi tokrat izkazalo, da so sistemi najbolj
občutljivi na prisotnost kompleksnega ozadja, zmanjšanje barvne globine ter prekrivanje
obraza. V vseh naštetih primerih se je pri vseh štirih sistemih povečalo število zavrnjenih
vsiljivcev kot tudi število zavrnjenih klientov. Velika napaka HTER pa je tudi posledica
nepravilne lokalizacije obraza, saj je bila učinkovitost postopkov lokalizacije prav v teh
primerih med nižjimi (glej tabelo 6.1).
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Za konec si oglejmo še primerjavo uspešnosti verifikacije sistema (Slika 6.9), primerjavo
uspešnosti vstopa klientov (Slika 6.10) ter primerjavo uspešnosti zavrnitve vsiljivcev (Slika
6.11).

Slika 6.9: Primerjava uspešnosti verifikacije sistema

Slika 6.10: Primerjava uspešnosti vstopa klientov

Slika 6.11: Primerjava uspešnosti zavrnitve vsiljivcev
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Če si ogledamo napaki FAR in FRR vseh štirih sistemov, lahko ugotovimo, da prihaja do
večjih razlik med vrednostmi FAR in FRR kot v primeru, ko smo preizkušali zgolj
učinkovitost verifikacije. To je posledica dejstva, da sistem zavrne vse obraze, katerih lega je
bila v fazi lokalizacije nepravilno določena, s tem pa se poveča tako število zavrnjenih
klientov kot tudi število zavrnjenih vsiljivcev. Napaka FAR se v primerjavi s samo
verifikacijo zmanjša, napaka FRR pa se poveča.
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Predstavili in preizkusili smo biometrični sistem za verifikacijo oseb na digitalnih
fotografijah, ki je temeljil na dveh metodah lokalizacije obraza ter dveh metodah verifikacije
osebe. Zaradi možnih kombinacij realiziranih metod, smo tako imeli opravka s štirimi
različnimi sistemi.
Prva metoda lokalizacije je temeljila na računanju Hausdorffove razdalje med sliko, na
kateri smo z različnimi postopki predobdelave poudarili robove, ter v naprej pripravljenim
modelom obraza. Metoda se je izkazala kot dokaj učinkovita (uspešnost lokalizacije na
nedegradiranih slikah je znašala 98,7%), hkrati pa je bila tudi relativno neobčutljiva na večino
degradacij. Učinkovitost metode se je poslabšala predvsem takrat, ko je bil obraz precej večji
(oz. manjši) od uporabljenega modela ali pa je bil obraz na sliki rotiran za večji kot. Problem
lokalizacije rotiranih obrazov bi lahko rešili z vključitvijo rotacije med možne transformacije
modela, a bi s tem povečali računsko zahtevnost in s tem čas lokalizacije. Ker je celotna
metoda precej robustna, bi jo morali za njeno uporabnost samo še pohitriti. To bi lahko storili
na več načinov: lahko bi zmanjšali velikost vhodnih slik, področje računanja razdalje bi lahko
omejili z uporabo barvnega filtra kože, metodo bi lahko prilagodili za izvajanje na
večprocesorskem sistemu, …
Druga metoda lokalizacije je temeljila na uporabi barvnih filtrov, s katerimi smo iz slike
najprej izločili vsa področja, ki niso ustrezala barvi kože. Na osnovi značilne eliptične oblike
obraza ter dodatnega barvnega filtriranja smo nato določili lego oči in ust ter s tem posredno
tudi lego obraza na fotografiji. Izkazalo se je, da je celotna metoda bistveno manj zanesljiva
kot metoda, ki uporablja Hausdorffovo razdaljo, hkrati pa je tudi manj robustna (posebej
občutljiva je na barvne degradacije). V večini primerov je bila uspešnost lokalizacije odvisna
predvsem od pravilne določitve položaja oči in ust, zaradi česar bi bilo potrebno za izboljšanje
metode poiskati boljše pristope za določevanje njihove lege. Barvna metoda je primerna
predvsem kot dopolnilo k drugim postopkom lokalizacije, saj z uporabo barvnih filtrov v zelo
kratkem času omeji področje iskanja obraza.
Podobno kot za lokalizacijo smo tudi za verifikacijo oseb na fotografijah realizirali dve
različni metodi. Prva je za pridobitev značilk, ki smo jih potrebovali za verifikacijo,
uporabljala postopek PCA, druga pa postopek PCA+LDA. Kot učinkovitejši se je izkazal
postopek PCA+LDA, saj smo z njim dosegli napako verifikacije HTER = 9,3%. Oba
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postopka sta izkazovala veliko občutljivost na prisotnost kompleksnega ozadja, zmanjšano
barvno globino ter prekrivanje obraza, medtem ko sta bila na ostale degradacije relativno
neobčutljiva. Problem uporabe naših postopkov v realnih sistemih je predvsem v časovni
zamudnosti iskanja transformacijskih matrik, saj obe metodi uporabljata za izračun matrike
učne slike vseh registriranih klientov. Manj zamudno je prijavljanje v sistem, ki traja za oba
postopka približno 0,001s. Učinkovitost verifikacije z obema postopkoma bi lahko morda
povečali, če bi sestavili kompleksnejši razpoznavalnik, ki bi naše značilke bolje razvrščal.
Pri preizkušanju celotnega sistema se je kot najučinkovitejša izkazala kombinacija, ki je
uporabljala postopek lokalizacije s Hausdorffovo razdaljo ter verifikacijo na osnovi
PCA+LDA. S tem sistemom smo na nedegradirani bazi dosegli napako verifikacije
HTER=9,8%, pri čemer je bila napaka zavrnitve prave osebe 11,4% in napaka potrditve lažne
osebe pa 8,3%.
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Dodatek C: Delitev baze XM2VTS po Lausannskem protokolu
Klienti:
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248
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253
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258

259

261
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267

269

270

274

275

278
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279

281

282

285

287

288

289

290

292

293

295

305

310

312

316

319

320

321

322

324

325

328

329
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334

336

337

338

339

340

342
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359
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Evaluacijski vsiljivci:
000

002

007

046

057

062

083

093

104

120

143

157

177

187

189

203

212

215

242

276

284

301

314

331

Testni vsiljivci:
001

008

010

011

023

028

031

039

043

044

048

059

067

070

081

086

087

088

095

096

098

107

109

111

114

119

127

128

130

131

134

142

147

149

153

155

160

161

170

171

172

174

175

176

185

190

199

200

201

202

225

226

234

241

250

263

271

272

280

283

286

300

313

315

317

318

323

335

341

367

Dodatek D: Zgoščenka
Diplomskemu delu je priložena zgoščenka z naslednjo vsebino:
•

besedilo diplomske naloge v elektronski obliki (Microsoft Word 2003),

•

izvorna koda programa FaceScout (Microsoft Visual C# .NET),

•

baza XM2VTS ter njene degradirane različice

107

Izjavljam, da sem diplomsko delo izdelal samostojno pod vodstvom mentorja prof. dr. Nikole
Pavešića. Izkazano pomoč drugih sodelavcev sem v celoti navedel v zahvali.

