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ВСТУП 

 

Питання правильно розпізнати емоцію у свого співрозмовника вже довгий 

час цікавить не тільки психологів чи психоаналітиків сучасного світу, так само 

цією проблемою вже довгий час займаються та досліджують вчені всього світу. 

Проведенні на цю тему дослідження були порушені ще у книзі, науковця та 

автора теорії еволюції  Чарльза Дарвіна, «Вираження емоцій у людина та 

тварини» [1], у якій автор стверджує, що емоції скоріше варіюються від виду до 

виду, тобто це скоріше видова ознака, ніж культурна. На початку 20 століття 

існувала достатньо фундаментальна теорія про те, що не існувало та не існує нині 

«універсальних» емоцій. Ця теорія спиралася на залежність представника від типу 

культури. На цю ж тему у 1969 році була видана одна з найважніших 

літературних робіт, виконана вченими та психологами. Це дослідження Уолліса 

Фризера та Пола Екмана [2, 3], що були ярими опонентами існуючих канонів 

емоційного походження. Вони довели, що існують 6 універсальних емоцій, котрі 

не залежать від культурної чи національної приналежності, а саме: насолода, 

страждання, відраза, гнів, страх та здивованість. Звичайно ж до наведених емоцій 

завжди відносяться й нейтральний стан обличчя людини. 

У останні роки розпізнавання емоцій стало приймати досить популярний 

характер не тільки у методах й специфікації психології й соціології, а також у 

криміналістиці та військовій справі. Враховуючи всесвітню та всепоглинаючу 

ідею про штучний інтелект, вчені та програмісти усього світу прийшли до 

консенсусу необхідності достатньо точного визначення емоцій за допомогою 

програмних засобів.  Розпізнавання будь яких проявів людського відгуку й реакції 

що у свою чергу є однією з найбільших перешкод для створення штучного 

інтелекту. На даний момент такий вектор досліджень дуже важливий, та має  

величезне значення для усього людства, особливо у галузі бізнесу та військових 

структурах.  

Приймаючи до уваги нинішню пристрасть до автоматизації процесів, вчені, 

та не тільки вчені, стали займатися проблемами розпізнавання й детектування 
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великої кількості об’єктів що нас оточують. І у якійсь мірі, це приносить гарні 

результати. Розпізнавання номерів у машин, вже увійшло у побут й активно 

використовується правоохоронними органами, детектування обличь за 

допомогою програм та комп’ютера, що вже давно не є новинкою, оскільки у 

багатьох великих компаніях використовується система визначенням емоційного 

стану співробітників. Однак, одним із найважливіших проривів у взаємодії 

безпечності та детектування був здійсненний при введенні на особливі об’єкти 

камер з можливість розпізнавання негативних, вороже налаштованих емоцій, за 

допомогою яких можливо визначити злочинця, терориста чи грабіжника. Судячи з 

цього, можливо сказати що даний напрямок успішно розвивається. Значу нішу, на 

даний момент, у науковому напрямі займає Машинне Навчання.  

Вже давно визнали, що машинне навчання одне з найуспішніших, 

універсальних, конструктивних та оптимальних методів для розпізнавання 

об’єктів на фотографіях, відео-фрагментах та електронних записах. Машинне 

навчання показало та продовжує показувати величезне збільшення точності 

алгоритмів по детектуванню, але чільне положення на даний момент у області 

машинного навчання займають нейронні мережі, які безперечно довели свою 

ефективність, та не перестають, с кожним разом, покращувати свої результати, 

саме тому ми будемо використовувати саме цей метод, що в основному потребує 

або неймовірної кількості інформації, яка слугуватиме тренувальними та 

тестовими зразками, або навіть ідеально побудованою нейронної мережі, яка 

зможе врахувати усі найменші та найнезначніші нюанси або специфічні моменти 

саме для цієї необхідної задачі. 
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1 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ 

 

1.1 Пріоритетні задачі 

 

Завдання ідентифікації емоцій зазвичай вирішується у два етапи, кожен з 

яких, безперечно є важливим і визначає успішність результату. Перший етап, це 

розпізнавання особи безпосередньо на зображенні. Другий етап вже 

розпізнавання самих емоцій на основі отриманого зображення. У своїй роботі я 

розгляну метод, який буде розпізнавати емоцію людини, на основі отриманого 

обличчя за допомогою збудованої на навченої на виборці нейронної мережі. 

Мій пріоритет – поліпшення значення точності алгоритмів порівняно з 

людською точністю при вибірці, тобто приблизно досягнути результату при 

якому комп’ютер зможе вирішувати проблему з розпізнаванням обличь не гірше 

ніж людське око. 

Сама основна задача – згенерувати підхід, який однаково буде розпізнавати 

емоції, не залежно від національності, віку чи статі. 

Додаткові задачі, що необхідно виконати: 

 Необхідно вивчити та дослідити нейронні мережі у області розпізнавання. 

 Провести якісний огляд та порівняння вже існуючих методів за 

допомогою яких вже була вирішена задача що мною була обрана. 

 Виділення проблеми даної наукової області та позначити перспективи для 

розвитку. 

Для подальшого прориву у отриманні та створенні штучного інтелекту, 

необхідне повне розуміння особливостей роботи головного мозку, у тому числі 

розпізнавання об’єктів. Саме тому вектор даної роботі дуже та необхідний 

популярній 
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1.2 Актуальність задачі розпізнання емоцій.  

 

На сьогоднішній день доволі популярним є розробки у сфері штучного 

інтелекту. Людство хоче створити системи, які могли б замінити або покращити її 

роботу.  

Так розглядаючи комерційні аспекти, можемо навести приклад: кожна 

компанія, яка постачає продукт прагне зробити його більш популярним, 

проводячи рекламні кампанії та вдосконалюючи продукт. Для цього компанії 

важливо отримати відповідь від користувачів.  

Розглядаючи соціальні аспекти, можемо сказати, що доволі часто для нас є 

важливими емоції інших людей, адже вони відображають їх наміри та 

вподобання. Інтуїтивно кожен вміє в тій чи іншій мірі помічати емоції інших 

людей. Але інколи, якщо людина незнайома, або ми самі переповнені власними 

емоціями, або кількість людей занадто велика, ми можемо пропустити настрої 

інших людей. Саме через це буде корисним визначення емоцій людей. Для того, 

щоб краще розуміти інших, запобігати конфліктним ситуаціям, покращувати 

власну роботу, тощо.  

Ця тематика більше цікавила лікарів, що працювали у сфері нейронних 

систем людини. Так однією з основоположних робіт була робота Пола Екмана [1]. 

Екман разом із Фрізаном дослідили загальні закономірності виникнення тих чи 

інших емоцій. Таким чином вони розробили систему кодів, в якій кожній емоції 

людини поставили у відповідність набір скорочень тих чи інших м’язів обличчя, а 

відповідно 12 і картинку того, що відбувається на обличчі людини. Автори 

доводили, що дані відображення емоцій не залежить від статі, регіональних 

особливостей, тощо. Похибки у картинці лиця можливі лише при фізіологічних 

відхиленнях.  

Таким чином, отримані результати надихнули інженерів розробляти 

технічні системи, які б розпізнавали емоції на основі зображень та відео [2, 7]. 

Сьогодні велика кількість дослідників розробляє нейронні мережі для 

розпізнавання емоцій [8–10] з допомогою нейронних мереж. 
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1.3 Огляд Існуючих Алгоритмів 

 

Аналіз розпізнавання емоцій, чи більш правильно – розпізнавання лицьових 

експресії,  становить собою складну та комплексну задачу, саме тому існують 

незліченна кількість методів та алгоритмів, що описані та розглянуті у роботах 

багатьох різних авторів. Певна кількість методів дуже суперечливі та мають 

істотні недоліки, оскільки автори намагаються знайти найбільш витончений 

метод, котрий зможе довести свою праце спроможність,  та зможе виявити 

недоліки попередніх алгоритмів. Існують деякі особливості людського обличчя, 

саме через це наразі у світі не існує еталонного та найбільш повноцінного способу 

для вирішення цих задач.  Найчастіше більша кількість методів не беруть до уваги 

аксесуари чи бороду з вусами, або навіть об’ємні зачіски що заважають 

алгоритму,  програмі виділити саме обличчя та розпізнати емоцію. Плюс до цього, 

емоція це дуже абстрактне поняття, що змінюється від людини до людини. До 

того ж, дуже часто ми зіштовхуємося з монументальною проблемою нерозуміння 

деяких видів емоційної експресії, бо наприклад відкритий рот не завжди означає 

здивованість, адже він може бути відкритим під різними кутами(рот, що лише 

трохи відкритий може значити біль чи навіть роздратованість, і таких прикладів 

вкрай багато, це і є причиною того, що я не буду додавати ці данні до опису свого 

дипломного проекту, адже я описую лише дві емоційні експресії). Однак 

основний недолік, як вже було зазначено мною раніше, це відсутність еталонної 

навчальної вибірки, яка йде у основу самого алгоритму. 

Методи, що будуть описані нижче, найчастіше застосовуються до процесу 

детектування обличь на зображенні, та також були застосовані і до процесу 

емоціонального розпізнавання. 

Розпізнавання емоцій у реальному часі на основі нечіткої логіки(Fuzzy 

Logic) Алгоритм нечіткої логіки, показує переваги прийняття рішень що подібні 

до задач що були нечітко або погано сформульовані, саме таких як визначення 

емоційних експресії. Методи адаптивного управління будують керуючі 
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комплекси, що мають змогу до самонавчання, та разом зі цим одночасно 

вирішувати безліч задач, таких як: 

 Розпізнання образів на зображенні 

 Автоматична класифікація 

 Невелика похибка у прогнозуванні 

 Якісна оцінка отриманих знань та значень(у даному випадку, саме 

визначення емоційної експресії) 

 Прийняття остаточного рішення 

Наведений метод довів свою праце спроможність та показав гарні похибки 

на протестованих даних, котрі привели вчених до висновку, що представлений 

метод необхідно досліджувати та і на далі розвивати, але зважаючи на досить 

негативні сторона, а саме те що, їх не завжди доцільно та навіть невигідно 

вирішувати в одній системі координат. Іноді навіть легшим та конструктивнішим 

є створення комплексної системи що прийматиме до уваги усі особливості. 

На рис. 1 представлений приклад визначення емоцій за допомогою метода 

Нечіткої Логіки(Fuzzy Logic) 

  

Рисунок 1 – Модель емоцій на основі методу Fuzzy Logic 

 

1. Розпізнання емоцій на основі кольору обличчя людини. 

Метод (Emotion Identification Method using RGB information of Human Face  

),  використаний цими вченими дослідниками, як раз і вважається одним із надто 

неоднозначних та спірних. Однак, незважаючи на це, використаний метод показав 
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безперечно новий, незачеплений підхід до визначення емоцій на людському 

обличчі з кардинально нової сторони. 

Цей метод використовує колір чи температура отриманого обличчя котра 

визначає кров’яний тиск, тобто використовує фізіологічний аспект у емоційній 

складові. Отримані значення програма розподіляє на два підтипи: теплий та 

холодний. Адже колір людської шкіри визначається за наявністю гемоглобіну та 

меланіну, меланін відповідає за колір шкіри а гемоглобін у свою чергу відповідає 

за насичення крові киснем, що також є життєво-необхідним. Зважаючи на це, ми 

повинні взяти до уваги той факт, що вегетативна нервова система, складається з 

симпатичної та парасимпатичної, а оскільки симпатична нервова система, як 

правило, викликає стрес чи гнів, що й порівнюється у даному методі з 

«холодним» результатом, та навпаки, парасимпатична система викликає відчуття 

спокою та розслаблення, що сприймаються системою як «теплий» результат. На 

другому малюнку(рис. 2) відображений графік зміни кров’яного тиску при зміні 

температури повітря. 

 

 

Рисунок 2 – Приклад детектування кров'яного тиску 

Цей метод дуже складно охарактеризувати як ідеально правильний, 

оскільки ми бачимо суб’єктивність  самого цього твердження, оскільки автори не 

мали наміру враховувати усі особливості фізіології людського організму. Хоча 
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людський вид є теплокровним, але у кожного  представника різний з точки зору 

оптимальності температури графік. Кожен організм реагую по різному на 

зовнішні ознаки, викликаючи при цьому велику похибку та помилку у даному 

методі. Першочергово цей алгоритм був створений як проект «розумного 

кондиціонера» як для офісних так и для житлових будівель, саме тому цей метод 

також має право на використання задля задач такого плану задач. 

2. Метод Головних компонентів 

Наразі, одним із найпопулярніших  та опрацьованих підходів до проблеми 

розпізнавання емоційної експресії. Даний метод – Метод Головних 

Компонентів(Principal Component Analysis, PCA)  [9[ переважно використовується 

для стиснення або зниження ознак, без істотної втрати цих самих ознак. За основу 

цього був закладений саме метод визначення людських обличь, котрий за рахунок 

своїх властивостей має змогу відкинути усі несуттєві ознаки, тобто ми матимемо 

змогу провести стиснення. Основною ціллю цього методу залишається зменшення 

кількості ознак таким чином, щоб цей метод мав змогу бути описаним як еталон 

«типовості». Зазвичай, виконана робота зводиться до того, що абсолютно вся 

наша навчальна вибірка обличь перетворюється у єдину матрицю даних, де кожне 

зображення кодується у своєму власному рядку. Аби даний алгоритм розпочав 

успішне виконання своєї задачі, зображення повинні бути зведені до однакового 

розміру та мали нормовану гістограму.  

Шляхом обчислення для кожного зображення ми отримаємо головні 

компоненти. Зазвичай таких ключових значень може бути від п’яти до двохсот. 

Після знаходження значень, за допомогою декількох різних метрик(найчастіше 

застосовують Евклідову відстань) застосовується процес порівняння головних 

компонентів отриманого зображення з фрагментарними компонентами інших 

фрагментів.  

Цей метод досить таки оптимальний, але для ідеальної реалізацій цього 

методу найнеобхіднішим є світло, а точніше освітлення, усі вхідні дані повинні 

мати однакову ступінь освітленості, інакше є вірогідність появи додаткових 

непотрібних компонентів, що можуть негативно позначатися на процесі, тобто 
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можуть ускладнити визначення лицьової експресії.  Плюс даний метод дуже 

чутливий до аксесуарів та рослинності на обличчі, та навіть не це є головним 

недоліком цього метода, головний недолік це складність та ресурс залежність 

цього методу від потужностей пристрою на якому і буде розвернутий та 

використаний даний метод. Іноді певний набір власних векторів дуже ресурс ємне 

та займає більше часу. Нижче будуть наведені кроки що досить докладно та 

структуровано описують цей метод:  

 кожне зображення нормалізується та масштабується до єдиного розміру; 

 отримані зображення переводять у вектори по пікселю;  

 отримується векторний простір із розмірністю рівною розміру 

зображення;  

 формується матриця ко варіації на основі даних векторів; 

 за допомогою методу основних компонентів зменшується розмірність 

вихідного простору, шляхом знаходження певної кількості найбільших власних 

чисел матриці ко варіації та відповідних їм власних векторів; 

 отриманий простір будемо вважати простором обличь.   

Також хотілося б додати що першими, хто вирішив використати саме цей 

метод для розпізнавання обличь були науковці Кірбі та Сірович у 1987 році. 

Також даний підхід був застосований у контексті розпізнавання 

емоцій(нижче буде наведений) 

Але у кожної програми як і у кожного методу чи алгоритму є свої недоліки, 

саме тому й були розроблені модифікації для підвищення точності моделі, такі як:  

 підхід, що використовував простори до очей, роту, носу (Modular 

Eigenfaces) ;  

 Fisherfaces   ; 

 Kernel Eigenfaces . 
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1.4 Канали емоційної інформації 

 

 

Коли людина відчуває ту чи іншу емоцію, то це проявляється у її мові, 

виразі обличчя, жестах, позі, а також внутрішніх процесах, таких як пульс,  

активність мозку, тощо. Розглянемо кожен із каналів більш детально, а також 

технології та методи, які існують, на їх основі.  

Аналізуючи емоції на основі обличчя людини, ми можемо знайти 

різноманітні роботи, які створювали моделі на основі геометричної форми губ, 

роту, очей . Пізніше на основі ідей Екмана та Фриза створювались моделі, що 

брали більшу кількість ознак обличчя для визначення тих чи інших емоцій. Так на 

основі цієї ідеї була створена наступна робота [1], що використовувала методи 

PCA, AAM, SAPP. Основною складністю для даних моделей є можливість 

існування перепон, які ускладнюють роботу алгоритмів детектування обличчя, а 

відповідно і розпізнавання емоцій. 

Серед відомих технологій, які працюють із розпізнаванням емоцій, 

використовуючи візуальне зображення обличчя можемо навести Emotion API 

(Microsoft Cognitive Service), Affectiva, Kairos, nViso.  

Аналізуючи емоції з мовлення ми маємо 2 канали інформації, а саме: текст 

повідомлення та те, як людина це говорить, її тон, висота, темп, тощо. Так другий 

канал надзвичайно важливий, адже дає можливість визначити сарказм та брехню.  

Розглядаючи другий канал більш детально, можна зазначити, що він 

включає дані про інтонацію, мел-частостні спектральні коефіцієнти [11], лінійні 

спектральні коефіцієнти [12], тощо.  

У роботі [13] було представлено відносно новий підхід до визначення 

емоцій із голосу людини, а саме з використанням висоти звуку, яку спершу 

порівнювали за 14 допомогою симетричного KDL (Kullback-Leibler Distance), 

після чого використовували логістичну регресійну модель, Гаусову модель та 
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LDC (Linear Discriminant Classifier). Загалом у роботі було отримано модель із 

точністю 77%.  

Серед відомих технологій, можемо навести наступні: Beyond Verbal, 

EmoVoice, Vokaturi, Good Vibrations. Причому перша технологія визначає 

додаткові параметри, які відображають емоційний стан, а саме: рівень 

збудженості, рівень значущості, характер емоції.  

Проблемою при визначенні емоцій по голосу може бути шум.  

Інколи виникає ситуація, коли не можна отримати візуальне зображення 

співрозмовника, наприклад при спілкування в мережі, поштою, тощо. Таким 

чином ми маємо наступне джерело визначення емоцій, а саме – текст 

повідомлення. Даний аналіз включає в себе лінгвістичний аналіз тексту, зокрема 

визначення частин мови, сенсу повідомлення, пошук ключових слів, тощо. 

Моделі такого типу можна знайти у наступних розробках, як: Tone Analyzer, 

BiText, Receptivity, тощо.  

Наступні канали визначення емоцій є менш очевидними, проте як 

виявляється і за їх допомогою можна визначити емоційний стан особи. Зокрема, 

хоча люди не використовують жести та позу цілеспрямовано при спілкуванні, 

проте підсвідомо вони змінюються у залежності від емоцій. Так найпростішим 

прикладом може бути той факт, що зазвичай люди відхиляються від чогось, якщо 

відчувають страх чи відразу, та навпаки нахиляються при відчутті радості чи 

гніву. При визначенні емоцій по жестах та позі можна використовувати ключові 

точки суглобів людини та визначати кути між відповідними прямими, що 

з’єднують дані точки [10]. Даний канал, напевно найменш розвинений, проте і тут 

існують певні технології, такі як Kinect, SSI.  

Серед дослідників даний канал використовувався в наступному ключі: так у 

роботі [14] емоції визначались за допомогою жестів рук людини, точніше їх 

положення відносно голови. Так автор визначав трикутники з 3 точок: центрів рук 

та голови, після чого виділяв вектор ознак, який подавав на вхід методу PCA, 

після якого і будував класифікатор. 15  
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Також варто згадати про наступні роботи, в яких також використовувались 

жести для визначення емоцій: [15, 16].  

Також напевно, найбільш вірогідним каналом емоцій є фізіологічні процеси, 

що виникають у людині, коли та відчуває ту чи іншу емоцію. Тут ми говоримо 

про серцебиття, пульс, активності мозку, розширення зіниць, тощо. Проте в 

даного каналу є і суттєвий недолік, а саме на даний момент може бути доволі 

проблематичним отримання таких даних без відома особи, хоча і існують 

технології визначення пульсу по відео, проте питання щодо інших даних 

залишається відкритим. 

Проте незважаючи на це існують роботи, які будують моделі для 

визначення емоцій на основі електроенцефалограми, зокрема, дослідників 

цікавить лобна частина мозку, адже саме вона відповідає за емоції. На основі ЕЕГ 

існують роботи, що використовують частотні та часові параметри, адаптивну 

авторегресію [17], в іншій роботі застосовуються гібридний адаптивний фільтр, 

HOC-аналіз та метод опорних векторів [18]. У роботі [19] проводився аналіз 

емоцій, які виникали у людей у момент прослуховування музики з фільмів, після 

чого також оброблялись за допомогою методу опорних векторів.  

Таким чином ми бачимо, що каналів отримання інформації про емоційний 

стан надзвичайно велика кількість і існує чимало робіт, які представляють 

використання даних каналів. Кожен із каналів має свої слабкі та сильні сторони, 

тому також існують мультиоделі, що використовують декілька каналів одночасно, 

що дає змогу покращити точність моделі. 

 Тим не менш у наступній роботі, доводиться, що емоції людини при 

спілкування виражаються в основному у наступних аспектах, а саме через зміст 

повідомлень (7%), голос (38%) та вираз обличчя (55%). Крім цього вираз обличчя 

відображає стан особи, відображаючи його інтерес, стрес, сумніви чи інші аспекти 

сприйняття зовнішніх сигналів. Саме через те, що візуальна складова несе 

найбільшу частку інформації про емоційний стан людини, І із фотографії що мала 

у собі зображення обличчя людини та вираховувались вирази за допомогою 

нейронних мереж. 
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1.5 Огляд існуючих баз для розпізнавання емоцій  

 

В даному підпункті розглянемо основні набори даних, які можуть бути 

використані при розпізнаванні емоцій людини. Основними типами даних будуть 

зображення та відео. Отримані результати зведемо у наступну таблицю. 

 

 

 

Таблиця 1 – Бази даних для розпізнавання емоцій 

Назва бази 

даних 

Розмір 

вибірки 

 

Наявні 

розмітки, 

окрім емоцій 

Тип Тип даних Кількість 

учасників 

Ryerson 

Audio-

Visual 

Database 

of 

Emotional 

Speech and 

Song  

7356 

зображення 

інтенсивність неспонтанн

ий 

відео- та 

аудіозаписи 

24 

MMI 

Database  

1280 відео 

та 250 

зображень 

AU спонтанний 

неспонтанн

ий 

відеозаписи 

та 

зображення 

43 

Japanese 

Female 

Facial 

Expression

s (JAFFE) 

213  -  

неспонтанн

ий 

зображення 10 

Extended 

Cohn-

зображення  

FACS 

спонтанний 

неспонтанн

зображення  123 
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Kanade 

Dataset 

(CK+) 

ий 

The Yale 

Face 

Database B 

зображення - неспонтанн

ий 

зображення 20 

Belfast 

Database 

відеозапис

и 

- неспонтанн

ий 

відеозаписи 114 

KDEF  зображення - неспонтанн

ий 

зображення 70 

DISFA  відеозапис

и 

AU 

інтенсивність 

спонтанний відеозаписи 27 

Як бачимо різноманітних баз даних існує чимало. Основними складнощами 

при їх створенні є: складність розмітки даних, яка зазвичай будується на 

експертних судженнях; складність створення природних даних, адже якщо 

попередити дати можливість людині зображати емоцію, то виникає питання 

наскільки правдивою вона буде, якщо людину не попереджати, то виникають 

складнощі, як зробити так, щоб доброволець не дізнався про це, але при цьому 

отримати гарні дані. Так у роботі [38] пропонувався наступний спосіб: було 

запрошено людей, яким давали дивитись відео з фільмів перед комп’ютером. При 

цьому їх не попереджали про справжню причину експерименту та непомітно 

записували на камеру. Таким чином було отримано непогано вибірку, проте її 

частину відкинули через те, що люди не завжди сиділи рівно, відволікались, тощо. 
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2 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ 

 

2.1 Open CV  

 

Першочерговий момент що повинен бути розглянутий нами це те, що існує 

відкрита(open-source) бібліотека Open CV, що являє собою незамінний інструмент 

не тільки кожного початківця – ентузіаста у цій справі, а й навіть вченого що вже 

довгий час досліджує цю проблематику. Дана відкрита бібліотека переважно 

спрямована на детектування образів у “real-time” режимі, де вона показала значні 

позитивні зміни. Основну популярність даного «рятівного» інструменту доводить 

його відкритість  безкоштовність кроссплатформність  та безперечно наявність 

великої кількості літератури та туторіалів по використанню. Ця платформа була 

відкрита була запущена у 1999 році та до сих пір набирає та збільшує свою 

популярність. Переважно, Open CV це бібліотека що містить у собі алгоритми та 

функції по обробці зображення та відео.  

Нижче буде наведено декілька прикладів цих модулів:  

 Opencv_ml – інструменти машинного навчання (SVM, дерево прийняття 

рішень) 

 Opencv_ video – займається аналізом та відстежуванням об’єктів на відео, 

а також усувати фон. 

 Opencv_imgproc – відповідає за обробку зображення (деякі фільтри, 

перетворення, образів и подібне) 

 Opencv_gpu – дуже важлива модель, котра від’єднує обчислення на GPU 

за рахунок CUDA(NVidia) 
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Рисунок 3 – Приклад детектування обличчя за допомогою Open CV 

Даний метод активно використовується протягом останніх років молодими 

розробниками та молодими вченими у сфері розпізнавання емоцій. Вже досить 

рідко ми можемо зустріти роботи и статті на цю тему без використання або 

згадування Хаарських каскадів [15], Даний інструмент являє собою набір 

примітивів котрі працюють с інтенсивністю самого зображення. У загальному 

випадку це набір суміжних прямокутних областей різних рівнів, котрі 

обчислюють суму інтенсивності пікселів у даній області та підраховують різницю 

між сумами областей. У випадку каскадів Хаара ми маємо справу з рівнями -1 та 

+1. Примітиви ж у свою чергу можуть бути із різним розміщенням областей та 

нахилом. На рис. 3 представлений типовий приклад каскадів Хаара, що при 

використанні великої кількості примітивів класифікується алгоритмом як об’єкт. 

Згортка наведеними (на рис. 4) прямокутними областями надає нам змогу 

побачити явне структуроване представлення об’єкту на фотографії. Більш того, на 

наведеному обличчі можна зазначити невеликі переходи з точки зору 

інтенсивності кольору у деяких областях а саме контрастність між освітленою та 

затемненою зонами на фотографії. Саме ця особливість і дає нам пояснення, чому 

каскади Хаара знайшли своє застосування у області розпізнавання людських 

обличь. 
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Рисунок 4 – Приклад каскадів Хаара 

Пізніше були додані додаткові ознаки, повернуті на 45 градусів і виглядали, 

як представлено на рис. 5 що буде наведений нижче. 
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Рисунок 5 – Додаткові ознаки Хаара 

Таким чином отримані ознаки обчислюються з використанням 

інтегрального представлення зображення, а тому не вимагають великої кількості 

обчислень і при цьому дані ознаки є інваріантні відносно масштабування. 

Каскади Хаара знайшли своє призначення саме у області розпізнавання 

людських обличь. Алгоритм що був оснований саме на цьому методі, та 

називається Метод Вілли-Джонса [16], за допомогою прямокутних примітивів, що 

у свою чергу значно покращив швидкість та точність процесу розпізнавання за 

допомогою розрахунків з використанням інтегрального представлення зображень. 

Інтегральне представлення зображень являє собою деяку матрицю, що за своєю 

розмірністю співпадає із розмірністю пікселей у прямокутнику від (0,0) до (х,у). 

Та розраховується за формулою: 

     

Перевагою цього підходу я швидкість підрахунку будь-якої суми всередині 

прямокутника при наявності суміжних прямокутників за формулою:  

   L(ABCD) = L(A) + L(C) − L(B) − L(D) 

Підрахунок такої суми показано на рис. 5. Інтегральне представлення зображень, 

являє собою основний інструмент у роботі з каскадами Хаара та класифікаторами, 

що засновані на методі Віола-Джонса. Також вчені запропонували 
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використовувати для цих потреб функцію бустинга AdaBoost  [17] за для 

посилення класифікаторів за допомогою об’єднання їх у один елемент. Проте усе 

має як переваги та недоліка, недоліки  ж цього метода, а саме Каскадів Хаара 

будуть описані нижче: 

 Невисока швидкість алгоритму при процесі розпізнавання обличь. 

 Погіршення освітлення та диверсія фону значно збільшують похибку та 

ймовірність помилки при використанні даного метода. 

 Значна залежність від положення обличчя на фотографії. 

 

 

  Мал 6: - Підрахунок суми всередині прямокутника 
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2.1 Згорткові нейронні мережі 

 

 

2.2.1 Нейронні мережі у аналізі зображень 

На даний момент найкращого результату у методах машинного навчання 

досягається математична модель що схожа до моделі нашого мозку як нейронна 

мережа. Разом із розвитком апаратної складової, велика кількість досить таки 

глобальних компаній мають змогу навчати нейронну мережу за допомогою 

колосальних розмірів баз даних за досить таки невеликий проміжок часу. Ці 

інновації ввели нейронні мережі на перший план усунувши проблему з часом що 

міг бути затрачений на її навчання. Якщо ж мова заходить про обробку 

зображення та вчасності розпізнавання об’єктів на фотографіях, то нажаль 

виникне проблема великого об’єму інформації та даних. Наприклад, най більш 

розповсюджена база даних що містить у собі зображення та утримує у собі 

декілька мільйонів картинок розміром 256*256 що записані у форматі RGB. 

Звичайна нейронна мережа буде неймовірно довго навчатися навіть якщо цей 

процес буде проходити на найсучаснішому обладнанні, до того ж, вірогідність що 

з’явиться проблема з перенавчанням котра полягає у відсутності можливості 

сприймати та класифікувати об’єкти загалом. Штучна нейронна мережа на вході 

отримує вектор значень перетворюючи його у подальшому через приховані 

прошарки. Ці приховані прошарки складаються з пула нейронів, у якому кожен 

новий нейрон зв’язаний з кожним попереднім нейроном. Останній прошарок у 

нейронній мережі являє собою в вихідний шар. Зазвичай він представляє собою 

вектор вірогідних приналежностей до певного класу. Для прикладу з картинками 

з ImageNet, у такій повністю зв’язаній між собою архітектурі кожен нейрон буде 

мати приблизно 256*256*3=196800f вагів. Для повноцінної класифікації 

необхідно мати як мінімум декілька таких нейронів. Рішенням цього «казусу» є 

спеціальна архітектура штучної нейронної мережі, так звані  Згорткові нейронні 

мережі  [18, 19]. Дана назва мережі походить від функції, що виконується цією 

самою мережею – згорткою. Такий тип мереж відноситься до різновиду 
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поглибленого навчання, використовуючи нелінійні перетворення для отримання 

результату. У згорткових нейронних мережах  [18-20], більш правильно та 

розумно організована архітектура для роботи із зображенням. Шари цієї 

нейронної мережі розташовані у трьох вимірах, котрі характерні для картинок, а 

саме: висота, широта, та глибина(по відношенню до зображення це Red, Green, 

Blue). Нейрони у шарі зв’язані тільки з деякою областю у попередньому шарі, а не 

з усіма, як у повність зв’язаної мережі. 

 

2.2.2  Архітектура CNN 

Як було описано вище, у Згорткової нейронної мережі реалізовано декілька 

шарів, котрі перетворюють вхідні дані у вектори приналежності до класів. 

Основні шари, котрі використовуються у згортковій нейронній мережі, це шар 

згортки, шар лінійної ректифікації, шар субдискретизації та повно зв’язний шар. 

У кожного із цих шарів своя власна функція та задача, але у підсумку ми 

отримаємо складно структуровану мережу з найкращими результатами для 

класифікації об’єктів на зображенні. На Мал 6, детально проілюстрована 

архітектура CNN (Convolutional Neural Network) [18[ [19[. Розглянемо детальніше 

кожен з шарів: 

1. Вхідний. 

Перший вхід у будь-якого типу нейронної мережі це Вхідний. Цей шар 

зберігає у собі необроблені значення пікселей вхідного зображення. У випадку із 

зображенням це деяка кількість значень по широті висоті та глибині. 

2. Шар Згортки. 

Згортковий шар це основний шар у CNN(Convolutional Neural Network) [18[ 

[19[. Даний шар ґрунтується на операції згортки, котра заключається у тому, що 

по всім вхідним даним «Проходиться» матриця вагів обмеженого та невеликого 

розміру, що створює нове значення для деякого числа пікселей. Така матриця 

називається Ядром Згортки, її особливістю є те, що вагові коефіцієнти  такої 

матриці визначаються під час навчання та передчасно вони є невідомими. До 

необхідності використання цього шару можна віднести й те, що віз значно 
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зменшує кількість вагів та створених нейронів, на відміну від повно зв’язної 

нейронної мережі. 

3. Шар з блоком лінійної ректифікації(ReLu). 

Даний шар містить у собі функцію активації після операції згортки. У 

згортковій нейронній мережі використовується замість змичних гіперболічних 

або сигмаоідальних функцій активації, функції  

f(x) = max(0, x). Використання цієї активаційної функції показало дуже 

гарні результати на задачі по класифікації зображень. Більш того, вибір було 

зроблено на користь саме цієї активаційної функції, по причині того, що для 

більшого об’єму даних вона дозволяє навчатися нейронній мережі за адекватний 

час. 

4. Шар Субдискретизації.  

На даному етапі відбувається пулинг отриманих даних, тобто підвибірка. На 

цій стадії матриця характеристик, вона ж є матрицею що містить у собі значення 

пікселей, ущільнюється до матриці меншого розміру. На прикладі зображення 

пулинг зменшує розмірність по широті та висоті. Таке перетворення робиться на 

унікальних областях, які до того ж не перетинаються, звичайно з прямокутника 

2х2 обирається один піксель, значення якого максимальне. Тим самим 

відбувається видалення незначних деталей та вирішення задачі перенавчання. 

Існують субдискретизації не тільки з функцією максимізації а ще й з функцією 

середнього або  L2 – нормування. 

5. Повно зв’язний шар (fully-connected layer). 

Даний прошарок представляє собою звичайну нейронну мережу, де кожен 

нейрон зв’язаний з усіма попередніми. Призначення такого прошарку у тому, щоб 

вичислити вже по наявним даним вірогідність приналежності до того чи іншого 

класу. Значно зменшивши об’єм даних порівняно з початковими, наша мережа їх 

передає у повно зв’язану нейронну мережу, у якій може бути ще декілька шарів 

всередині. 
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Рисунок 7 – Архітектура CNN(Convolutional Neural Network) 

У згортковій нейронній мережі [20], є величезні переваги у розпізнавання 

об’єктів, а саме: 

 Навчається така нейронна мережа при використанні методу 

зворотнього поширення помилки. 

 Зручне розпаралелювання, внаслідок можливість навчання та 

реалізації на графічному процесорі. 

 Висока точність при розпізнаванні. 

 Найкращий вибір при роботі із зображенням. 

Та навіть така мережа має свої недоліки. Із недоліків можна сміливо 

виділити невизначеність структур, адже надто багато параметрів потрібно 

підлаштовувати саме під конкретну задачу, тобто існує емпіричний шлях, 

методом спроб та помилок, а навчання мережі на величезних дата-сетах може 

продовжуватися тижнями. Саме цьому для багатьох задач береться вже навчена 

модель з матрицею вагів, так як набагато перспективніше до навчати нейронну 

мережу на своїх, потрібних саме для твоїх потреб даних. Особливо це актуально 

при невеликій кількості зображень. На даний момент існує безліч архітектур, що 

побудовані на основі Згорткових Нейронних мереж. Прикладами таких мереж є 

GoogLeNet, VGGNet , AlexNet, ResNet . 
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2.3 Регуляризація або  перенавчання 

 

 

При навчанні нейронних мереж може виникнути їх перенавчання, що 

проявляється в тому, що модель, мінімізуючи функцію похибок на тестових 

даних, при цьому гірше відображає реальну модель, а тому її похибки на даних, 

що відсутні у тестовій вибірці починають зростати. Для уникнення такої ситуації 

вводяться додаткові умови на вектор ваг   або на умови навчання. Зокрема існує 

метод   -регуляризації, який полягає в тому, що задачу знаходження похибок 

приводять до задачі умовної оптимізації, накладаючи обмеження на величину 

вектора ваг, або по аналогії з методом штрафів визначається функція похибок за 

наступною формулою:  

   

де   ( ) – функція втрат із накладеним штрафом; 

 ( ) – початкова функція втрат; 

  – вага штрафу; 

 ( ) – штрафна функція 

У випадку   -регуляризації у якості штрафної функції береться норма 

порядку  , яка задається наступною формулою:  

 

 

 

де    –  -те значення вектора  ; 

  – порядок норми. 

Популярним є використання  2 та  1-регуляризації через їх ефективність у 

роботі.  2-регуляризації відома як регуляризація Тихонова. У даному випадку 
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ваги обмежуються гіперсферою, отримана функція є диференційованою, що є 

корисно при використанні методів мінімізації першого порядку та вище. Окрім 

методу   -регуляризації, існує чимало інших способів запобігання перенавчанню, 

зокрема метод поширення ваг, рання зупинка навчання, при якій тестування 

моделі відбувається паралельно з навчанням і в момент, коли помилка на вибірці 

для валідації моделі починає зростати, навчання призупиняється. Також варто 

згадати про метод відсіювання (dropout), при якому кожен нейрон залучається на 

епохи навчання з певною наперед заданою ймовірністю. Таким чином 

відбувається навчання кількох нейронних мереж одночасно, тому і 

отриманий результат є кращим . В даній роботі використовувався метод ранньої 

зупинки для запобігання системи від перенавчання. 

 

 

2.3 Штучні нейронні мережі 

 

 

Штучні нейронні мережі виникли як спроба змоделювати шляхи навчання 

людини за допомогою побудови складних шарів із персептонів та зав’язків 

між ними. По аналогії з людським розумом для побудови нейронної мережі 

достатньо визначити її архітектуру, побудувати необхідні ваги, а також визначити 

вхідні дані. Хоча така постановка нейронних мереж не є новою, проте в даному 

пункті ми розглянемо математичну основу штучних нейронних мереж, щоб 

детальніше розуміти необхідність введення тих чи інших допоміжних елементів 

при побудові певної архітектури мережі. 

Отже, ми вважатимемо нейронною мережею наступну математичну модель, 

що для зручності може бути визначена у вигляді графу, що складається з шарів 

персептонів. Будь-яка нейронна мережа містить вхідний шар та вихідний шар 

нейронів, а також може містити приховані шари. 



30 

 

Рисунок 8 – Приклад структури нейронної мережі по типу Парсептрона. 

Між нейронами шарів визначаються зв’язки, які задаються як ребра графу з 

певними вагами   →. На рис. 8 представлена нейронна мережа з повними 

ребрами, двома прихованими шарами в просторах R5 та R4, та вхідним та 

вихідним шарами R4 та R3 відповідно. 

Якщо ми отримаємо уже побудовану нейронну мережу, тобто таку, в якій 

ми знайдемо оптимальні ваги    , то значення нейрону кожного шару 

визначається з значень нейронів попереднього шару за наступними формулами 

  

 

Де    
 – значення вершин шару  ; 

  – активаційна функція; 

     – розмір (  − 1)-го шару; 
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  – вага ребра  ,  із шару  ; 

      
  – зміщення шару   для   вершини . 

 

Тобто для визначення значень вершин шару   потрібно знайти зважене 

значення вершин попереднього шару та додати зміщення. Інколи для 

спрощення розуміння та спрощення формул в нейронну мережу додатково 

вносять вершину, що має значення 1, а її зв’язки з вершинами наступного шару 

відображають ваги зміщення.  

Таким чином ми отримуємо відображення, яке приймає на вхід значення 

вхідного шару та прогнозує значення вихідного. 

У якості активаційної функції зазвичай беруть функцію Хевісайда, 

логістичну сигмоїду, сигмоїду, гіперболічний тангенс, softsign, тощо. 

Використання ти[ чи інших активаційних функцій у нейронних мережах можна 

знайти у робота[ різних дослідників. Звичайно це лише частина тих функцій, які 

можуть бути використані у якості активаційних. Доволі часто обираються 

функції, які є диференційованими у всіх точках. Проте досліджувались і 

недиференційовані функції ефективність яких доводилось у вище згаданих 

роботах.  

Крім цього у задачах класифікації, а саме така задача розглядається у даній 

роботі, часто використовують додатковий шар перед вихідним шаром нейронів 

відомий як softmax-шар, який задається рівнянням. 

 

У письмовому виразі, із поясненнями дане рівняння виглядає таким чином: 

 де z – вектор шару, що подається на вхід шару softmax; 

 ( ,  ) – значення виходу  . 

Таким чином вихідний шар відображає імовірнісну складову класифікації. 

Отже, ми переходимо до того, як ж моделюється нейронна мережа. Як уже 
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згадувалось для побудови нейронної мережі, нам потрібно визначити архітектуру 

мережі, тобто по суті задати загальний вигляд відображення вхідних даних у 

вихідні, а також, що найважливіше визначити оптимальні ваги мережі. Якщо 

перед нами постає задача навчання з учителем, тобто ми знаємо вихідні дані 

моделі для певної вибірки, то у якості функцію, яку необхідно мінімізувати часто 

береться сума квадратів похибок, яка у нашому випадку набуде вигляду: 

 

де  ( ) – функція квадрату похибок; 

  – розмірність вихідного шару; 

    – оцінене значення, спрогнозоване моделлю; 

   – значення задане у вибірці. 

 

Інколи в якості функції похибок береться функція перехресної ентропії . 

Для оптимізації використовуються метод градієнтного спуску та його 

Модифікації. У даних методах часто використовується перша похідна від 

функції відображення вхідного шару у вихідний, тому для пришвидшення 

обчислень користуються методом зворотного обчислення похибок. 

 

 

2.4  Постановка задачі 

 

Дана задача вже була  вирішена багатьма великими компаніями, котрі 

займаються розробками систем за для детектування та розпізнавання. Саме тому, 

у першочергову роль моя робота несе у собі дослідницький характер. Поставлена 

мною ціль, це створити алгоритм, вивчити методи та засоби розробки для 

ідентифікації емоцій. Завершений алгоритм буде, так само як і багато інших 
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алгоритмів що використовуються для розпізнавання емоційного стану, буде 

розподілений на три основні послідовні етапи: 

1. Визначення Обличчя 

Цей етап у моїй роботі потребуй ретельної підготовки, оскільки лише ця 

єдина тема вже може розглядатися як окрема серйозна робота, над рішенням якої 

уже довгий час працюють учені у всьому світі, адже саме ця складна задача 

потребує обліку дуже багатьох нюансів та особливостей. Наприклад, чи присутнє 

обличчя на зображенні чи отриманому кадрі. Якщо була б отримана позитивна 

відповідь, то за допомогою програмних та апаратних засобів, ми б отримали 

розмір обличчя та його положення (а саме його координати на двомірній 

площині) на зображенні. Також сюди ми можемо включити підпункти про 

відстеження обличчя – зміна його положення на площині за часом. 

Однак, задача побудови якісного детектору не буде вирішуватися у моїй 

роботі, адже це не є її головною темою. 

2. Визначення та опис особливостей людського обличчя. 

На даному етапі роботи підхід повинен визначати положення на площині 

значних частин обличчя, котрі будуть задіяні у подальшому розпізнаванню 

емоцій. У число цих важливих частин входять: брови, очі, ніс, рот та інші… . 

Варіюються ці варіанти в залежності з обраним чи створеним алгоритмом при 

визначенні.  Для вирішення цієї та подібних їй задач необхідно збудувати 

архітектуру нейронної мережі, котра буде генерувати матрицю ваг для навчальної 

вибірки.  

3. Розпізнавання емоцій. 

Саме ця частина є фінальною, та потребує роботи з отриманими даними. 

Беручи за основу матрицю вагів, результат що був отриманий нами за допомогою 

навчання мережі, повинен бути опрацьований нашим алгоритмом та зробити 

прогноз за допомогою цієї ж нейронної мережі. Згідно інформації, що була дана 

нам з перших двох частин, алгоритм повинен виконувати свою першочергову й 

непорушну функцію, а саме – визначення емоції на отриманому нами зображення. 
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3. РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ 

 

 

3.1 База зображень 

Перші проблеми, з якими довелося зіткнутися при навчання мережі, це 

велика кількість «шумів» на зображенні, неоднорідні дані чи просто 

недостатня кількість зображень для повноцінного навчання згорткової 

нейронної мережі. Саме тому, аби уникнути усі складності, мною була обрана 

дуже популярна база зображень  тегами що відображають емоції, а саме 

Fer2013dataset [23]. Дана вибірка утримує у собі близько 29709 фотографій у 

тренувальній множині та по 3589 у публічній та приватній множині. У кінці 

2013 року по цій базі проводилось щорічне змагання серед вчених та юних 

ентузіастів що займаються машинним навчанням та аналізом даних. Чому 

вибір пав саме на цю базу, адже вже 2020 рік, та з моменту цього змагання 

пройшло майже 17 років? Її було обрано за те, що даний дата сет має у собі 

таблицю зі значеннями пікселей у градації сірого кольору, на додачу до цього 

зображення були 48*48, що значно зменшувало витрачений час на навчання. 

Повноцінна фотографія 256*256, що у п’ять разів більша та на додаток мала 

стандартну кольорову модель RGB, являла собою вектор що був у 86 разів 

більший ніж початковий. Біль того, у роботі з цією базою даних не 

передбачена попередня обробка величезної кількості зображень. Дослідивши 

цю базу детальніше, мною було виявлено що у ній недостатньо фотографій з 

емоцією «Сум», а саме близько 140 -150 екземплярів, що явне не є достатньою 

кількістю для повноцінного навчання моєї мережі. Тому мною була зроблена 

стандартна зміна у дослідженні лицьової експресії  за допомогою машинного 

навчання, а саме: заміна у навчальній вибірці фотографій з емоцією «Сум», на 

зображення з емоцією «Невдоволення», тому що з візуальної точки зору дані 

емоції близько еквівалентні. Тим самим мі отримуємо навчальну вибірку з 

приблизно однаковим розподіленням зображень з емоціями. Вибірка даних із 

зображеннями виглядає наступним чином:  



35 

 

Таблиця 1: Загальна кількість зображень у вибірках 

Fer2013dataset Тестова 

вибірка 

Публічна Приватна 

Кількість 

екземплярів 

28709 3589 3589 

 

Таблиця 2: Розподілення емоцій у навчальній вибірці 

Невдоволення 4431 

Радість 7215 

Нейтрально 4965 

Сум 4830 

Здивованість 3171 

Страх 4097 

 

 

3.2 Згорткова Нейронна мережа 

 

Як вже мовилось раніше, дана архітектура нейронної мережі, найбільш зручна та 

популяризована для роботи із зображеннями. Тому, очевидний вибір був 

зроблений на користь цієї нейронної мережі. Найголовніша проблема згорткової 

мережі у тому, що аби підібрати необхідні параметри, а саме: кількість шарів, 

необхідність у MaxPollind та ZeroPadding. Більш того існує необхідність у 

приведенні мережі до такого стану, аби мережа не перенавчалась, и при цьому 

виконувала найкраще співвідношення часу та точності. Першою архітектурою, 

яка була підібрана емпіричним шляхом, виявилась мережа такого вигляду
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Рисунок 9 – Архітектура Згорткової нейронної мережі 

Друга архітектура, котру було вирішено використовувати, була спрощена 

модифікація дуже відомої мережі VGG – 16. На основі такої архітектури були 

виграні щорічні змагання ImagaNet – ILSVRC – 2014, де вона продемонструвала 

найкращу оцінку у кластеризації та класифікації. Для досягнення найкращого 

результату було вирішено навчати дану нейронну мережу на сервері з 

GPU(Graphics Processing Unit), замість того аби брати вже натреновану мережу, та 

додатково навчати її на за допомогою вже наявних даних. Більш того, можна було 

б реалізувати архітектуру більш досконалих нейронних мереж, що ефективно 

показали себе на практиці, таких як: GoogleNet або ResNet, але кожен молодий 

дослідник що займається цією сферою, впирається у проблему відсутності 

необхідної потужної складової для ефективного функціонування таких мереж, а 

саме – продуктивного та потужного заліза, адже як вже було сказано раніше, 

навіть навчання для однієї вибірки для однієї емоції потребує великих 

потужностей. 
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3.3  Реалізація 

 

Для реалізації системи розпізнавання емоційних експресі та побудови 

згорткової нейронної мережі була обрана мова програмування Python. Дана мова 

програмування на даний момент є однією із найзручніших інструментів для 

аналізу даних у сфері машинного навчання. Для обробки зображень було 

прийнято рішення використовувати популярну бібліотеку OpenCV [20]. За 

побудову модулі нейронної мережі відповідала бібліотека із відкритим кодом 

Keras з попередньо встановленою Theano. Це беззаперечно найзручніша 

бібліотека для роботи з нейронними мережами та їх конфігураціями. 

Першою задачею, з якою необхідно було впоратися, було розподілення 

наявної бази даних із зображення, точніше їх векторами значення пікселей, на 

тренувальну та тестову вибірку. У цій ж програмі існувала необхідність 

правильно «розпарсити»(Парсити - витягувати інформацію програмним методом) 

таблицю, та прирівняти «Сум» та «Невдоволення», аби на виході отримати два 

файли із вибірками. 

Обробивши вихідну таблицю та отримавши дві вибірки, необхідно почати 

реалізацію самої архітектури нейронної мережі разом із бібліотекою Keras. Було 

прийняте рішення о необхідності додаткового навчання підсумкової мережі на 

графічному процесорі  (GPU). Тому що у порівнянні з CPU, згорткова нейронна 

мережа що навчається на GPU, тренується у 2500 разів швидше. Такі дані були 

отримані на СPU: Intel Core i7 (2.6 GHz) та GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 Ti. Час 

на одну епоху для першої архітектури становило 34 години на процесорі, та 40 – 

50 секунд на графічному процесорі, відповідно. У зв’язку із цим, з’явилась 

необхідність у оренді сервера з потужним GPU, так як робота з нейронними 

мережами дуже енергоємний процес, або залишитись на нинішньому обладнанні, 

та чекати стільки часу, скільки буде потрібно. 

Висновком нашого навчання була матриця вагів та архітектура моделей, 

збережена у файлах для подальшого використання або для додаткового навчання 

на новому пулі даних. 
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Наступним важливим кроком у побудові нашої нейронної мережі є 

перевірка на тестових даних. Інтернет ресурс Kaggle що власне і був тим хто 

влаштував дане змагання, після закінчення зробив доступною приватну тестову 

вибірку. Тому нейронна мережа була перевірена на багатьох машинах, та були 

отримані такі результати: 

 Як видно з таблиці, точність алгоритму, отримана на тестових даних дуже 

близька до точності визначення емоцій самою людиною на цій вибірці. А це 

значення становить близько 65% ± 5%. Тобто на такій складності, комплексній та 

дуже суб’єктивній задачі машинне навчання досягає точності людського ока при 

визначенні емоцій. 

Т

абл

иця 

3 – 

Точ

ність нейронної мережі на трьох вибірках 

 

Далі слідує робота алгоритму розпізнавання на тестовій вибірці, що буде 

представлена на Мал 10. У якому можна спостерігати зображення обличь людини 

та графіку виведення нормованого вектора ймовірностей емоцій. 

 

Рисунок 10 –  Приклад роботи програми 

 

 Навчальна вибірка Публічна тестова 

вибірка 

Приватна 

тестова вибірка 

Архітектура 1 64.2434% 65.786% 64.634% 

Архітектура 1 65.967% 65.432% 66.230% 
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3.4 Використання алгоритму 

 

Однією з найважливіших деталей програми та алгоритму є робота на реальних 

даних. Саме тому були взяти фотографії з бази Fer2013dataset, що демонструють 

ті чи інші емоції. Вийшла маленька вибірка, котра повинна була перевірити 

адекватність роботи програми. Перше, що необхідно було б зробити, це обробити 

фотографію, адже нейронна мережа сприймає тільки фотографії розміром 48*48, 

також фотографія повинна бути у сірій тональності. Тому за допомогою 

інструментів OpenCV [20] у програмі здійснюється необхідні перетворення, котрі 

вже дозволяють зробити прогноз за допомогою вже навченої нейронної мережі. 

Приклад роботи на реальних фотографіях: 

 

Рисунок 11 – Приклад роботи розпізнавання з нейтральною емоцією. 

 

Рисунок 12 – Приклад роботи розпізнавання емоції «Радості» 
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ВИСНОВКИ 

 

У виконаній роботі була реалізована програма для розпізнавання емоцій на 

людському обличчі по зображенню. Був створений алгоритм обробки вхідних 

даних а також була побудована архітектура нейронної мережі, котра успішно була 

протестована на заздалегідь створених «паках» зображень. Більш того, отримана 

нейронна мережа дуже добре задовольняла співвідношення між часом навчання 

та точністю алгоритму. Так як навчання нейронної мережі дуже довгий та 

складний процес, тому даний фактор грав ключову роль. Одним зі складних 

етапів у даному завданні є емпіричний підпір параметрів мережі, котрий визначав 

фінальну похибку. Отримання ваг при навчанні згорткової нейронної мережі, це 

процес що подібний до «чорної скриньки», цим і обумовлювалась критична 

проблема при побудові такої архітектури. 

При виконанні практичної та теоретичної частини роботи були виконані 

дані поставленні задачі: 

1. Вивчення такого інструменту машинного навчання як нейронні мережі, 

котрі в даний час превалюють у аналізі даних та показують найкращі результати 

по вирішенню складних задач. На даному етапі так же були відділені та 

розглянуті різними існуючими методами, за допомогою яких вирішувались задачі 

детектування лицьових експресій, був проведений порівняльний аналіз та 

виявлені до гідності та недоліки кожного з методів. 

2. Змодельована архітектура згорткової нейронної мережі, котра показує 

гарний результат з точки зору точності детектування емоцій. На додаток до цього, 

навчання на такій мережі виявилось оптимальним по відношенню до чачу та 

ефективності.  

3. Був успішно створений алгоритм по розпізнаванню емоцій на людському 

обличчі, також програма була перевірена. При майбутньому покращені цю 

програму можна вмонтовувати у системи відео нагляду та лайв-детектування. 

4. У роботі, в першу чергу була поставлена задача показати можливість 

детектування. Досягнута точність виявилась на прийнятному рівні. Такі 
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результати біли отримані за допомогою експерименту що провели вчені, які й 

створили емоційну базу даних. 
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