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Rozpoznawanie twarzy
za pomoc¹ deskryptorów
punktów charakterystycznych**
1. Wprowadzenie
Inspiracj¹ niniejszych badañ by³y doniesienia psychologiczne, informuj¹ce ¿e do rozpoznania twarzy wystarczaj¹ cz³owiekowi dwa ruchy fiksacyjne. W publikacji donosz¹cej
o tym odkryciu [5] wykazano, ¿e cz³owiek koncentruje siê na stosunkowo blisko po³o¿onych
punktach rejonu nosa. Dalsze badania (np. [1, 2]) potwierdzi³y tê tezê. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki testów sprawdzaj¹cych, czy stosuj¹c deskryptory punktów charakterystycznych, mo¿na rozpoznaæ twarz, bazuj¹c na co najmniej jednym punkcie.

2. Przes³anki psychologiczne
We wspominanych badaniach Hsiao [5] zadaniem testowanych osób by³o rozpoznawanie 32 twarzy wczeniej pokazanych (przez 3 sekundy ka¿da) sporód 64 twarzy. Na
wstêpie koncentrowano uwagê za pomoc¹ markera na centrum obrazu, a nastêpnie powy¿ej
lub poni¿ej prezentowano urednion¹ twarz jako swego rodzaju maskê przys³aniaj¹c¹
twarz testowan¹. W momencie wykrycia przeniesienia uwagi na maskê pokazywano testowan¹ twarz na czas okrelonej liczby fiksacji, po którym znowu przes³aniano j¹ mask¹.
Testy wykaza³y, ¿e wystarcza³o pokazanie twarzy do momentu drugiej fiksacji, aby testowana osoba prawid³owo zdecydowa³a, czy jest to nowa twarz, czy te¿ jedna z wczeniej
pokazanych.
Kolejnym interesuj¹cym doniesieniem s¹ badania Bindemanna [2], w których nie
koncentrowano siê na obrazach twarzy en face, ale tak¿e sprawdzono punkty fiksacji dla
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pó³profili i profili. W efekcie stwierdzono, ¿e pierwsza fiksacja ma miejsce w okolice rodka ciê¿koci twarzy, a nastêpne przemieszczaj¹ siê w najbli¿sz¹ okolicê  czyli obszar miêdzy oczami dla obrazów en face i lepiej widocznego oka w przypadku pó³profili. Natomiast
w obrazach profili druga fiksacja przemieszcza³a siê albo w stronê widocznego oka, albo
w stronê ucha. Równie¿ G. van Belle w pracy [1] potwierdza, i¿ pocz¹tkowe punkty skupienia s¹ umieszczone w okolicach nasady nosa.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e badania nad po³o¿eniem punktów fiksacji nie
obejmuj¹ tematyki rozmiaru obszaru twarzy, który po fiksacji jest podstaw¹ do rozpoznania. Innymi s³owy, mog¹ one jedynie pokazaæ, gdzie cz³owiek koncentruje uwagê, ale nie
potrafi¹ precyzyjnie okreliæ na czym (np. czy jest to ca³a twarz, czy te¿ np. okolice oczu
i nosa z pominiêciem ust).
Tak wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e do rozpoznania twarzy wystarcza wskazanie kilku (byæ
mo¿e nawet tylko jednego) punktów koncentracji uwagi i punkty te s¹ umieszczone w okolicach styku oczu i nosa. Otwarte pozostaje pytanie, jaka czêæ obszaru twarzy wystarcza
do rozpoznania. Umiejscowienie punktu koncentracji bli¿ej linii oczu sugeruje, ¿e rejon ust
jest tutaj mniej istotny. Niniejsza praca mia³a na celu zbadanie, czy kieruj¹c siê doniesieniami badañ psychologicznych, opis otoczeñ punktów fiksacji za pomoc¹ popularnych deskryptorów punktów charakterystycznych (jakimi s¹ deskryptory SIFT [7] i HOG [4]) nie
pozwoli³by na uzyskanie mechanizmu automatycznego rozpoznawania twarzy. Deskryptory punktów charakterystycznych dobrze sprawdzaj¹ siê w zagadnieniach detekcji wybranych obiektów (np. wspomniany HoG jako detektor postaci cz³owieka, czy te¿ liczne
zastosowania detektora SIFT do wyszukiwania na obrazach pojazdów czy broni). S¹ one
w pewnym zakresie niewra¿liwe na przesuniêcia, zmiany rozmiaru i owietlenia. Powstaje
pytanie, czy kieruj¹c siê przes³ankami psychologicznymi, mo¿na ich u¿yæ w opisie twarzy
w zakresie wystarczaj¹cym do jej rozpoznania.

3. Metodyka badañ
Zadanie wstêpnej detekcji twarzy przed jej w³aciwym rozpoznaniem zosta³o ju¿ dobrze opracowane w algorytmach przetwarzania obrazu. Klasyczna ju¿ kaskada Haara [9]
czy te¿ podejcie Paisitkriangkrai [8] wykorzystuj¹ce Histogram of Oriented Gradients
rozwi¹zuj¹ ten problem z bardzo dobrym rezultatem. W niniejszej pracy w celu detekcji
twarzy wykorzystano kaskadê Haara ze wzglêdu na szybkoæ jej dzia³ania.
Po wyszukaniu twarzy za pomoc¹ kaskady Haara obrazy normalizowano do sta³ej
rozdzielczoci 64×64. Okaza³o siê jednak, ¿e kaskada Haara niedostatecznie precyzyjnie
wyznacza fragmenty obrazu zawieraj¹ce twarz. Wystêpuj¹ tu doæ du¿e ró¿nice w stosunku
powierzchni twarzy do ca³ego wyznaczonego fragmentu, co pogarsza³o efekty normalizacji. Z tego powodu przed normalizacj¹ dokonano doprecyzowania granic obszaru zawieraj¹cego twarz. W tym celu dokonano filtracji górnoprzepustowej (laplasjanem) fragmentów
wyznaczonych przez kaskadê Haara (por. rys. 1b)). Maksima w po³owach rzutu pionowego
przefiltrowanego fragmentu przyjêto za granice twarzy (por. rys. 1c)). Odleg³oæ miêdzy
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maksimami sta³a siê d³ugoci¹ boku kwadratu wycinaj¹cego mniejszy fragment obrazu
twarzy. W nowym fragmencie najczêciej obcinana by³a dolna czêæ twarzy, ale nie przeszkadza to dalszej analizie, która skupia siê na okolicach oczu. Dodatkowym aspektem takiego ograniczenia siê do górnej czêci twarzy jest znaczne uniezale¿nienie siê od mimiki
twarzy, zwi¹zanej przede wszystkim z okolic¹ ust.
a)

b)

c)

Rys. 1. Przyk³adowy obraz (a) z bazy BioID [3]; b) laplasjan fragmentu wyszukanego
przez kaskadê Haara; c) rzut pionowy obrazu b)

Normalizacja do rozmiaru 64×64 by³a spowodowana tym, ¿e deskryptory s¹ zale¿ne
od skali. W klasycznym podejciu (np. w SIFT-cie) skala jest wyznaczana przy wyborze
punktów charakterystycznych. W opisywanym przypadku punkty charakterystyczne s¹ wyznaczane arbitralnie. Zamiast tworzyæ opis otoczenia punktu w wielu skalach (uzyskuj¹c
wiele opisów) zdecydowano znormalizowaæ obraz wejciowy do sta³ego rozmiaru (co pozwala na opis punktu tylko jednym deskryptorem).
Kieruj¹c siê opisanymi powy¿ej doniesieniami psychologicznymi, jako zasadniczy
punkt charakterystyczny wybrano punkt miêdzy oczami. Jako dodatkowe obszary charakterystyczne wykorzystane w deskrypcji twarzy przyjêto okolice oczu (por. rys. 2). Wybieraj¹c po³o¿enie oczu jako podstawy wyznaczenia wszystkich trzech punktów charakterystycznych (po³o¿enie oczu i punkt miêdzy nimi), kierowano siê wzglêdn¹ ³atwoci¹ wyznaczenia ich po³o¿enia oraz doniesieniami psychologicznymi.

Rys. 2. Otoczenia punktów charakterystycznych (w dwukrotnym powiêkszeniu),
dla których liczono deskryptory

Podczas badañ podjêto próbê automatycznego wyznaczenia po³o¿enia oczu przy u¿yciu podobnej techniki jak przy opisanym powy¿ej doprecyzowaniu granic obszaru zawieraj¹cego twarz. Jednak¿e uzyskane wyniki wykaza³y potrzebê zastosowania lepszej metody. Ze wzglêdu na mo¿liwoæ wykorzystania danych o po³o¿eniu oczu z annotacji zdecydowano przesun¹æ poszukiwanie bardziej efektywnej metody do nastêpnego etapu badañ.
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4. Wyniki
Do testów wykorzystano bazê danych BioID [3, 6] ze wzglêdu towarzysz¹c¹ jej annotacjê po³o¿enia oczu, co pozwoli³o na skupienie siê na opisywaniu twarzy za pomoc¹
deskryptorów bez koniecznoci dok³adnej analizy po³o¿enia punktów charakterystycznych.
Ponadto baza ta zawiera sekwencje obrazów z wieloma wyst¹pieniami tych samych osób,
co pozwoli³o lepiej zweryfikowaæ postawion¹ tezê.
Baza zawiera 1521 obrazów twarzy en face (w odcieniach szaroci) 23 osób. Przyk³adowy obraz z tej bazy zosta³ pokazany na rysunku 1a. Jednak¿e nie wszystkie obrazy mog³y
byæ wykorzystane w testach. Czêæ z nich nie zawiera³a pe³nego wizerunku (zazwyczaj
obciêta by³a górna czêæ twarzy). W efekcie twarze na takich obrazach albo nie by³y
w ogóle wykrywane przez kaskadê Haara, albo wykryty fragment nie zawiera³ dostatecznego otoczenia punktów charakterystycznych umo¿liwiaj¹cego deskrypcjê (wykryta twarz
by³a obciêta). Z tego powodu do analizy wyników wykorzystano tylko 1416 obrazów.
W deskryptorze HOG przyjêto rozmiar bloku 32×32. Deskryptor SIFT ograniczono
tak, oby obejmowa³ podobny obszar. Deskryptory wzorcowe by³y wyliczane dla 3 punktów charakterystycznych, natomiast przy rozpoznawaniu wyznaczano deskryptory dla
3 punktów charakterystycznych oraz ich 24 najbli¿szych s¹siadów (aby jeszcze bardziej
uniezale¿niæ siê od wp³ywu przesuniêcia). Przy klasyfikacji kierowano siê kryterium najmniejszej odleg³oci euklidesowej pomiêdzy wzorcem a deskryptorem punktu. Jako obrazy
wzorcowe wybrano jeden lub dwa (w zale¿noci od liczebnoci zdjêæ danej osoby) z obrazów ka¿dej z reprezentowanych w bazie osób. Je¿eli dan¹ osobê reprezentowa³y dwa zdjêcia, to by³y one wybierane z ró¿nych sekwencji (przy ró¿nym owietleniu). Je¿eli dana osoba by³a fotografowana w okularach i bez, to jako wzorce brano oba takie przypadki.
Jak widaæ w tabeli 1 u¿ycie jednego punktu charakterystycznego nie daje zadowalaj¹cych wyników (poprawne rozpoznawania stanowi¹ oko³o 79%), przy czym nieco lepsza
okaza³a siê reprezentacja HOG (o jeden procent). Uwzglêdniaj¹c przypadki, w których oba
deskryptory jednoczenie wskaza³y tê sam¹ klasê, rozpoznanie zgodne uzyskuje siê poprawne rozpoznanie tylko w 69,7% przypadków. Powstaje pytanie jak rozstrzygaæ sporne
przypadki. Jako rozwi¹zanie zaproponowano dodatkowy opis dotychczasowego punktu
charakterystycznego, ale obejmuj¹cy jego bli¿sze otoczenie (okolice nasady nosa) oraz
do³o¿enie dwóch dodatkowych punktów charakterystycznych obejmuj¹cych okolice oczu
(por. rys. 2).
Dodanie punktów charakterystycznych pozwoli³o na generowanie odpowiedzi na
podstawie rozpoznañ cz¹stkowych z poszczególnych punktów. Rozpoznaniom cz¹stkowym
przypisano ró¿ne wagi  punkt centralny 10, powiêkszony punkt centralny  7, okolice
oczu  4. Dodanie drugiego deskryptora punktu centralnego pozwoli³o na poprawienie
rozpoznañ do nieco ponad 89%, podobnie w przypadku dwóch dodatkowych punktów
z okolic¹ oczu. Po³¹czenie wszystkich czterech deskryptorów zwiêkszy³o skutecznoæ
rozpoznawania do ponad 90%, co mo¿na uznaæ za wynik satysfakcjonuj¹cy. Przeprowa-
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dzono tak¿e eksperyment, w którym wagi HOG zosta³y zwiêkszone o 1 w stosunku do
SIFT, aby oddaæ fakt, ¿e deskryptor HOG dawa³ nieco lepsze rezultaty. Przynios³o to dalsz¹, aczkolwiek niewielk¹, poprawê rozpoznañ (z 90,68% do 90,75%).
Tabela 1
Zestawienie wyników (szczegó³owy opis w tekcie)

Liczba poprawnych rozpoznañ

Procentowo

Tylko SIFT, jeden punkt

1115

78,74%

Tylko HOG, jeden punkt

1129

79,73%

Wyniki „zgodne”

987

69,70%

Wyniki wa¿one (nasada nosa), 3 punkty

1261

89,05%

Wyniki wa¿one (okolice oczu), 3 punkty

1262

89,12%

Wyniki wa¿one (³¹cznie), 4 punkty

1284

90,68%

Wyniki wa¿one ze zwiêkszeniem
wag HOG

1285

90,75%

Wyniki

5. Podsumowanie
Wyniki w du¿ej mierze potwierdzaj¹ wynik eksperymentu psychologicznego, w którym pokazano, ¿e do rozpoznania twarzy wystarcza skoncentrowanie siê na jednym punkcie charakterystycznym. Ponadto wykaza³y, ¿e do opisu takiego punktu mo¿na wykorzystaæ
deskryptory HOG i SIFT (przy czym deskryptor HOG da³ w tym wypadku nieco lepsze
wyniki ni¿ deskryptor SIFT). Analiza przypadków b³êdnie rozpoznanych wykaza³a, ¿e
gradientowe deskryptory punktów charakterystycznych s¹ doæ wra¿liwe na owietlenie.
Jednak¿e nie chodzi tu o poziom owietlenia (który raczej nie wp³ywa na poziom rozpoznawania, daj¹c podobne opisy gradientowe), a o nierównomiernoæ owietlenia, odblaski
i przewietlenia (które s¹ wzmacniane w wyniku gradientowania). Z tego powodu w praktycznych zastosowaniach nale¿a³oby zapewniæ stabilne warunki owietlenia lub wprowadziæ dodatkowe przetwarzanie wstêpne zmniejszaj¹ce negatywne zjawiska przewietlenia.
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