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РЕФЕРАТ 

Текстова частина бакалаврської роботи 79 с., 25 рис., 3 дод., 13 джерел. 

ВИЯВЛЕННЯ ОБЛИЧ, РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ, ВІДЕОПОТІК 

Об`єкт дослідження – модернізація веб-додатку “Face Recognition 

cognitive service”. 

Предмет дослідження – система розпізнавання обличчя Microsoft 

Cognitive System. 

Мета роботи – створення зручних умов для виведення результатів за 

заданими параметрами. 

Методи дослідження – експериментальний, прикладне використання 

теоретичних навичок та знань. 

 Запропоновано можливість виведення вибірки зображень людей за їх 

виразами обличчя, сортування та створення категорій для людей за емоціями, 

а не за іншими характеристиками. 

Синтезовано алгоритм створення бази даних mySQL для існуючої 

когнітивної системи від Microsoft, тобто її часткова модернізація.  

На основі результатів виконаних досліджень та аналізу існуючого ПО 

запропоновано до реалізації універсальний алгоритм виведення зображень 

обличь людей за їх емоційним станом, їх облік та запис до бази.  

Отримані результати дозволяють здійснити якісну перевірку та аналіз, 

за яким можна зробити висновки щодо емоційного стану людей, які є об’єктом 

маркетингових або психологічних досліджень у багатьох середовищах 

перебування. 
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Список скорочень: 

False Rejection Rate (FRR) – швидкість відхилення 

False Acceptance Rate (FAR) – коефіцієнт помилкового прийняття 

Receiver Operator Characteristic (ROC-крива) – характеристика оператора 

приймача  

Cumulative Match Curve (CMC) – крива сукупної відповідності 

ФБХЛ і ПБХЛ – фізичні і поведінкові біометричні характеристики людини           

Face Recognition System (FaReS) – Система розпізнавання обличчя 

Speaker Recognition System (SpeReS) – Система розпізнавання голосу 

Application Programming Interface (API) – це інтерфейс програмування 

додатків  

  



ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасному світі для ідентифікації людини 

використовуються біометричні методи. Дана технологія може бути 

застосована у відеоспостереженні, системах безпеки, транспорті.  

Мета і завдання дослідження. Покращення існуючої версії алгоритму. 

Об’єктом дослідження. Когнітивна система розпізнавання облич Microsoft  

Cognitive System.  

Предмет дослідження. Дослідження алгоритму розпізнавання облич з метою 

його покращення для реалізації у незвичних установах. 

Методи дослідження. У якості методів для дослідження було використано 

алгоритми, які запускалися на локальному сервері OpenServer, базу даних для 

збереження результатів mySql, мови інтерпретації php, javascript. Та розмітку 

для відображення html. 

Джерела дослідження. За основу взято книгу “Методи обробки і 

розпізнавання зображень облич у задачах біометрії”, веб-ресурси 

https://findface.pro та https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-

services/face.  

Наукова новизна одержаних результатів. Створено концепцію, за допомогою 

якої можна аналізувати зображення облич та зберігати їх у власну базу. 

Формалізовано ідею сортування облич за їх емоційним станом.   

Практичне значення одержаних результатів. Система може бути корисною у 

установах, таких як театри, цирки, кінотеатри або ресторани, щоб вести 

загальний облік облич та переважаючими на цих обличях емоціями. Можливо 

корегувати та покращувати фактори цих емоцій у людей і слідкування за їх 

мінімальними показниками. 

Тези магістерської роботи. Основні положення і результати роботи 

представлені на ІХ Науково-технічній конференції студентів та молодих 

https://findface.pro/
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-services/face
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-services/face


вчених факультету Інформаційних технологій «Сучасні інфокомунікаційні 

технології», яка проводилась 5 грудня 2019 р. в Навчально-науковому 

інституті інформаційних технологій Державного університету 

телекомунікацій, м.Київ. 

Статті. 

  



1 ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ 

1.1 Зародження біометрії 

В основі науки про явище особистості лежать ідеї тіла людини та його 

частин. Ці ідеї були використані французьким криміналістом Альфонсом 

Бертільон (1853-1914) - співробітником паризької префектури, що займався 

реєстрацією злочинців. У 1879 р він представив систему злочинців, яка 

отримала назву «антропометрія і вбудовування в себе»: вимір їх зростання, 

довжини і об'єму голови, довжини рук, пальців, стоп і т. п., а також словесний 

портрет злочинця, фотопортрет анфас і вигляд збоку і опис особливих 

прикмет. Зауважимо, що сучасна криміналістика також використовує цю 

систему, доповнивши її антропоскопією, дактилоскопією, фоторобицями, 

новими методами опису особливих методів і технологій людини і технології 

їх реалізації. 

Однак поняття біометрії як окремої науки формувалось десятиліттями 

пізніше. Початківцем ранньої біометрії стояв англійський дослідник Френсіс 

Гальтон (Francis Galton). У книзі, присвяченій природного спадковості і 

виданої в 1889 р, він вперше ввів поняття біометрії (biometry) як науки, що 

займається кількісними біологічними експериментамі із залученням методів 

математичної статистики. Сьогодні в дисципліну біометрії входять завдання 

виміру і обробки даних в біологічних експериментах, математичне 

моделювання в біології, біологічний додаток теорії планування експерименту 

і т. п. 

Нова гілка біометрії (яка в англомовній літературі використовує термін 

«Biometrics» - біометріка) охоплює область знань, що представляє методи 

вимірювання персональних фізичних і поведінкових характеристик людини і 

методи їх використання для цілей його ідентифікації або аутентифікації, 

оцінки його поточного психофізичної стану, поведінки, намірів і схильностей. 



Рішення даних завдань реалізується біометричної системою. У свою 

чергу, біометрична система - це автоматизована система, яка вирішує два 

пов'язаних між собою завдання. По-перше, отримання біометричних даних від 

кінцевих користувачів і по-друге, подальше використання цих даних. 

Наприклад, біометрична система ідентифікації реалізує наступні функції: 

− отримання біометричної вибірки від кінцевого користувача;  

− витяг біометричних даних з цієї вибірки;  

− порівняння біометричних даних з одним або більшою кількістю еталонів, 

що зберігаються в базі біометричної системи;  

− вироблення кількісної оцінки про те, наскільки порівняльні біометричні 

дані відповідають один одному;  

− визначення результату ідентифікації і рішення про те, була чи не була 

досягнута ідентифікація;  

− прийняття рішення про повторення, закінчення або видозміну процесу 

ідентифікації. 

Якість біометричних систем визначається кількістною мірою 

допускаємих ними помилок. Так, для систем розпізнавання найбільш 

важливими характеристиками є помилки першого і другого роду - помилки 

помилкової відмови і помилки помилкового доступу. Іншими словами, FRR - 

це помилка прийняття “свого” за “чужого”, a FAR - це помилка прийняття 

“чужого” за “свого”. 

Теоретично FRR і FAR визначаються ймовірністю відповідних помилок 

при нескінченному числі випробувань. На практиці ж ці помилки 

визначаються частотою їх появи на конкретній базі даних або в конкретному 

експерименті при заданому числі тестових образів. Часто біометричні системи 

характеризуються ROC-кривою, яка визначається як залежність FAR від FRR.  

Ефективність біометричних систем може бути виражена через параметр 

rank. Його значення (rank = 1, 2, ..., n) визначає позицію, при якій досягнута 



правильна класифікація для заданого тестового образу. Часто при цьому 

використовується також сумарна оцінка правильної класифікації тестових 

образів на всіх позиціях 1 < rank < n, що визначається СМС-кривої (тут СМС - 

Cumulative Match Curve). Зазвичай максимальне значення n не перевищує 10.  

Методи розпізнавання особистості людини по його біометричних 

характеристиках і засоби реалізації цих методів в сукупності утворюють 

біометричні технології. У свою чергу, в біометричних технологіях 

розпізнавання людей використовуються як фізичні біометричні 

характеристики, так і поведінкові біометричні характеристики людини (ФБХЛ 

і ПБХЛ).  

ФБХЛ отримують з наступних джерел біометричних даних: відбитків 

пальців, відбитків і/або геометрії руки, зображення райдужної оболонки і 

сітківки ока, голосу (мови), зображень облич, відбитків губ, зображень вух, 

запаху людини, малюнка підпису.  

ПБХЛ формуються, наприклад, на основі динаміки і натиску при 

написанні підписи, манери роботи на клавіатурі комп’ютера, динаміки ходи, 

манери рухів рук і т. д. 

Серед біометричних технологій аутентифікації і ідентифікації людей 

особливо привабливі технології, засновані на геометрії особи і голоса (мови). 

В цьому випадку ідентифікацію людей і спостереження за ними можна робити 

«на відстані» - непомітно для самої людини, не вимагаючи від нього будь-яких 

дій. В рамках цих технологій зображення облич і голосу спостережуваних 

людей порівнюються з відповідними еталонами, що зберігаються в пам'яті 

систем розпізнавання облич (Face Recognition System - FaReS) і систем 

розпізнавання голосу (Speaker Recognition System - SpeReS). 

 

Біометрична технологія розпізнавання облич (Face Recognition 

Technology) охоплює методи і засоби, призначені для вирішення завдань 



аутентифікації і ідентифікації людини на основі зображення особи і 

інтерпретації емоційного або психофізичного стану людини на основі 

класифікації «виразів» його особи. 

За способом подання та використання інформації про обличчя всі відомі 

FaReS можна розділити на три основні типи. До першого типу відносяться 

системи, що використовують 3Д-моделі лицьовій частині голови. До другого 

типу - системи, що використовують точні антропометричні параметри облич, 

графи-моделі облич і еластичні 2Д-моделі облич. І до третього типу належать 

системи, в яких цифрові зображення з обличчями представлені деяким 

набором примітивних ознак (фізичних або математичних). 

Найбільш часто в практиці розпізнавання людини по обличчю 

застосовуються FaReS, що відносяться до третього типу, де в якості вихідних 

ознак зображень (з обличчями) використовуються яскравості значення 

кожного пікселя. При цьому можна відзначити кілька причин, що викликають 

неослабний інтерес до такого способу подання і використання інформації про 

обличчя. 

По-перше, яскравості ознаки природним способом представляють будь-

які цифрові зображення і зберігають цю здатність за будь-яких плоских 

поворотах вихідних зображень і масштабні зміни їх розмірів. По-друге, на 

основі яскравості ознак можна досить просто виділити області на обличчях з 

різкою зміною перепадів яскравості (градієнтів). Ці градієнти будуть 

відповідати кордонам характерних областей облич - областям очей 

(центральної частини ока і куточків повік), областям бровей, носа і рота, 

кордони лоба або волосся, кордонів нижньої частини овалу обличчя. 

Зауважимо при цьому, що за значеннями координат на кордонах характерних 

областей будуються 3Д-моделі лицьової частині голови, контурні граф-моделі 

і 2Д-еластичні моделі облич, про яких згадувалося вище. І, нарешті, по-третє, 

використовуючи яскравості значення кожного пікселя, можна побудувати 

моделі зображень облич на основі їх апроксимації в базисі «власних облич». 



При цьому такі моделі зображень облич не поступаються за якістю подання 

інформації про обличчя іншим моделях облич, в тому числі 3Д-моделям 

лицьової частини голови і еластичним (або контурним) 2Д-моделям особи. 

  



1.2  Базові структури FaReS 

Представляючи завдання розпізнавання облич, введемо деякі поняття, 

що визначають структуру і можливі режими роботи відповідних систем 

розпізнавання. Базові FaReS реалізують два основні режими розпізнавання: 

верифікацію та ідентифікацію. 

Якщо завданням FaReS є встановлення ідентичності «пред'явленого для 

розпізнавання обличчя» з іншою особою, то це завдання можна визначити як 

верифікацію (Verification). Встановлення ідентичності виконується за 

допомогою оцінки заходів подібності двох облич між собою, що визначає цей 

режим як «один до одного». 

У технічній літературі, присвяченій проблемам біометричних 

технологій, поряд з терміном верифікація використовується термін 

аутентифікація (Authentification). Аутентифікація - підтвердження 

ідентичності «пред'явленого для розпізнавання обличчя» однойменним особі 

в базі даних FaReS. Аутентифікація реалізується на основі перевірки 

(верифікації) про те, що «пред'явлене для розпізнавання обличчя» саме те, 

яким воно себе «видає». Система розпізнавання, в якій реалізується режим 

верифікації (аутентифікації), представлена на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 − Структура FaReS для вирішення завдання верифікації 

(Аутентифікації) 

Обличчя, «пред'явлене для розпізнавання», відзначено як 0, а 

зображення, з яким перевіряється автентичність - цифрою 1. Головним блоком 

системи розпізнавання є компаратор (Comparator), який реалізує процедуру 



порівняння двох зображень облич і формує рішення про результат порівняння. 

Рішенням при цьому можуть бути, наприклад, твердження «Так» або «Ні». У 

першому випадку це рішення відповідає твердженням про те, що обидва 

обличчя належать одній і тій же людині. У другому випадку це рішення 

відповідає твердженням про те, що обличчя належать різним людям. 

Таким чином, система розпізнавання порівнює пред'явлений і 

збережений біометричні образи і дає відповідь, чи є та людина тою, за кого 

вона себе видає. Досить часто верифікація застосовується як додаткова 

процедура перевірки результату розпізнавання (з деякого попереднього етапу) 

з метою установки істинності цього результату. 

Якщо завданням FaReS є вибір з бази даних особи-еталона, найбільш 

близького до пред'явленого для розпізнавання обличчя, то таке завдання 

можна визначити як пошук близького особи (Face Retrieval), або як пошук 

«одного з багатьох» (One-to-many). Якщо в рамках подібного завдання в базі 

еталонів FaReS буде однозначно визначено «відповідний кандидат» (або буде 

визначено клас, до якого він належить), то це завдання можна визначити як 

ідентифікацію (Identification). В біометричних технологіях ідентифікація 

людини по його обличчю - процедура, призначена для однозначного 

визначення особистості людини на основі характеристик обличчя при 

порівнянні їх з обличчями-еталонами (заданими або вибраними з бази даних). 

Іншими словами, якщо системі розпізнавання пред'являється біометричний 

образ, то система повинна відповісти на питання, чи належить він користувачу 

системи і, якщо так, то кому конкретно. 

 



Рисунок 1.2 − FaReS, що реалізує процес ідентифікації: 1, 2, 3, L - 

порядкові номери зображень облич у базі. 

Система розпізнавання, призначена для реалізації процесу ідентифікації, 

представлена на рис. 1.2. 

В системі з'явився новий блок - база даних (яку іноді називають 

галереєю облич). На лівому вході компаратора знаходиться зображення 

обличчя, пред'явлене для розпізнавання. На правий вхід компаратора 

надходять по черзі всі зображення, для кожного з яких виконується завдання 

верифікації для зображення, пред'явленого для розпізнавання. 

Кожна FaReS може бути побудована на основі трьох принципів, що 

характеризують процес розпізнавання: 

− принципу перерахування членів класу (коли кожен клас вихідних даних 

характеризується переліком назв образів - членів класу);  

− принципу спільності властивостей (коли кожен клас вихідних даних 

характеризується деякими загальними властивостями, властивими всім 

його членам);  

− принципу кластеризації (коли в просторі вихідних даних виявляється 

тенденція до утворення кластерів). 

Більшість FaReS зазвичай будуються на основі перших двох принципів. 

Характерна особливість їх полягає в тому, що тут реалізується метод 

порівняння заданого зображення особи з одним або декількома зразками 

облич, що знаходяться в базі даних FaReS, причому всі зображення облич і 

еталони представлені у формі деякого вектора, що визначає обрані ознаки 

зображень. Таким чином, в структурі FaReS з'являється ще один новий блок - 

блок екстракції ознак (Feature Extraction). 

Якщо FaReS використовує на вході в систему реальні дані (наприклад, 

зображення з обличчями, одержувані безпосередньо з відеокамери), то 



необхідним є також блок, виконуючий детекцію облич (Face Detection) з 

вихідних зображень.  

Структура FaReS для цього випадку представлена на рис. 1.3. Нові блоки 

в структурі позначені Д (детектор) і ЕО (екстрактор ознак). Зауважимо, що в 

структурі FaReS може з'явитися і другий блок ЕО, якщо база FaReS містить 

зображення облич в їх початковій формі (на рис. 1.3 цей блок показаний 

штриховою лінією). 

 

Рисунок 1.3 −  Варіант структури FaReS з детектором облич 

Якщо М і N - розмір зображень на вході компаратора, а в якості ознак 

використовуються значення яскравості всіх пікселів, то вектор вихідних ознак 

матиме розмір MN. У цьому випадку говорять, що вихідний простір ознак має 

розмірність MN. Зауважимо при цьому, що безпосереднє порівняння двох 

цифрових зображень між собою (піксель по пікселю) потребуватиме 

обчислювальних витрат, пропорційних MN. З іншого боку, зображення може 

бути однозначно представлено за допомогою вектора ознак меншого розміру 

шляхом селекції ознак або шляхом редукції простору ознак (Feature Selection, 

Feature Space Reduction). Відповідно до термінології завдань розпізнавання 

кожне зображення з особою буде розглядатися далі як деякий образ. 

  



1.3  Формулювання завдання розпізнавання. 

Нехай кілька різних зображень облич заданого класу (або класів) 

знаходяться в базі даних. Кожне таке зображення можна представити як образ-

еталон. В процесі реалізації завдання розпізнавання на вхід FaReS надходить 

тестовий образ - нове зображення з обличчям. Необхідно перевірити 

приналежність тестового образу базі даних: або за допомогою обчислення 

деякої міри подібності між новим образом і кожним еталоном, або за 

допомогою обчислення заходи подібності між деякою характеристикою 

нового образу і спільною характеристикою образів в класі. Це завдання 

вирішується в компараторі (класифікаторі).  

Тестовий образ буде належати тому класу, міра подібності з яким буде 

найвищою, і за умови, що цей захід перевищує деякий заданий поріг. При 

правильно організованій роботі класифікатора в FaReS клас приналежності 

тестового образу повинен стояти на першому місці (rank = 1) в шерензі 

обраних класифікатором класів. 

 

Рисунок 1.4 −  Структура системи розпізнавання зображень облич (FaReS) 

Повний процес, який реалізується FaReS, складається з наступних етапів: 

− детекціі (Д) області кожного обличя на вихідному цифровому зображенні;  

− екстракції ознак (ЕО) - представлення зображення виділеного особи (всієї 

виділеної прямокутної області) в формі вихідних ознак; 

− селекції деяких ознак з повного набору вихідних ознак або редукції 

вихідного простору ознак (СП / РПП) з отриманням нового набору ознак;  



− порівняння нового набору ознак з ознаками еталонів і прийняття рішень 

про приналежність вихідного образу до одного з відомих класів.  

− С учетом представленного поэтапного процесса обобщенная структура 

FaReS показана на рис. 1.4 

Тут на вході системи задано зображення, головним об'єктом в якому є 

обличчя користувача системи (санкціонованого чи несанкціонованого). 

Початковий процес заповнення бази даних FaReS символічно відображений в 

структурі системи переходом по штриховій стрілці від блоку СП / РПП 

безпосередньо до бази даних. Процес реєстрації користувачів системи 

закінчується створенням Бази даних (еталонів). Причому база даних містить 

інформацію про кожного користувача не тільки в формі зображення його 

обличчя, але, головне, в формі деякого набору ознак. Компаратор реалізує при 

цьому дві основні функції: порівняння і прийняття рішень (класифікації). 

  



1.4  Напрямок розвитку біометрії, заснованої на геометрії облич 

Біометричні технології, засновані на геометрії обличчя, розвиваються у 

трьох головних напрямках:  

− аутентифікація та ідентифікація осіб;  

− розпізнавання емоційного стану людей по обличчям;  

− розпізнавання поточного психофізичного стану людей по обличчям. 

Перший напрямок - аутентифікація та ідентифікація облич - 

використовується в системах управління контролем доступу. Цей напрямок на 

сьогоднішній день досить добре вивчено, представлено дослідними і 

комерційними системами і комп'ютерними програмами розпізнавання людей 

по обличчям. 

Для тестування методів розпізнавання в рамках цього напрямку створені 

відповідні бази зображень облич, такі як FaceDB та Li05, а також визначені 

стандарти на зображення облич: Bio04, ГОСТ 06. Бази зображень облич 

створюють необхідні умови для перевірки різних методів обробки та їх 

порівняння між собою за різними параметрами: точності, швидкодії, 

робасності тощо. Стандарти на зображення облич дозволяють уніфікувати 

обмін даними, методи обробки і захист даних в біометричних системах. У той 

же час слід, однак, відзначити, що більшість існуючих баз зображень облич не 

задовольняють вимогам міжнародного біометричного стандарту.  

Приклад структурованої бази збережень облич ORL приведений на рис. 

1.5. База включає зображення облич 40 людей (класів) різної національності і 

статі. Кожен клас складається з 10 зображень облич в різному ракурсі. Розмір 

зображень 112 х 92 пікселя.  

Для бази ORL характерна зміна контрасту зображень і яскравості фону 

навколо області особи, розміру області особи, в тому числі не пропорційного 

по осях X і Y, повороту голови в просторі 3D в межах не менше ± 20° по осі X, 



± 30° - по осі Y і не менше ± 5° - по осі Z, зміна міміки облич і рендеринг 

деталей обличь. 

 

Рисунок 1.5 − Приклади зображень облич бази ORL 

Другий напрямок - розпізнавання емоційного стану людей - також 

відносно добре вивчено і вже переходить в площину практичних розробок. 

Основа використовуваних тут методів - порівняння поточного виразу обличчя 

з еталонами з баз, що представляють зображення з виразами облич. Приклад 

бази для розпізнавання емоцій представлений на рис. 1.6. 

 

Рисунок 1.6 − Зображення облич для розпізнавання емоцій 

Третій напрям пов'язаний з розпізнаванням психофізичного стану людей 

по обличчям. Перш за все слід зазначити, що оцінка (розпізнавання) 

психофізичного стану людей в рамках біометрії пов'язана з вирішенням 

наступних завдань: 

− оцінкою характеру або нахилів людини безпосередньо по його обличчю;  



− прогнозом намірів людини в процесі аналізу відеоспостереження за ним; 

оцінкою поточного фізичного стану людини і в тому числі оцінкою його 

пасивності (стомленості) і активності (неспання) і виявленням моментів 

переходу з одного стану в інший 

Психофізичний стан людини оцінюється, наприклад, при підборі груп 

людей, що виконують відповідальну роботу (чергування на військових 

об'єктах або в пунктах авіадиспетчерських служб). Крім того, завданням таких 

систем є виявлення моменту зміни психічного (перезбудження, занепокоєння) 

або фізичного (перевтома, сонливість) стану людини у чергових і диспетчерів 

таких служб. Подібні завдання виникають також при оцінюванні фізичного 

стану водіїв великовантажних машин (далекобійників), пілотів літаків, 

машиністів поїздів. 

Розпізнавання психофізичного стану людей автоматичними системами - 

одне з важливих і актуальних сьогодні напрямків біометрії. Однак у зв'язку з 

тим, що між психологами і фахівцями з розпізнавання облич не встановлено 

формальної і стійкої передачі інформації, цей напрямок знаходиться 

практично в «зародковому стані». По-перше, поки все ще не відомо, якими 

методами і в рамках яких комп'ютерних технологій можна описувати або 

читати інформацію на обличчях. Тому, наприклад, фізіогноміка (метод 

визначення типу особистості людини, його душевних якостей і стану здоров'я, 

виходячи з аналізу зовнішніх рис обличчя і його виразу), більш-менш 

зрозуміла психологами, на даний момент не може бути безпосередньо 

перекладена на мову комп'ютерних (біометричних) технологій. Приховання 

зв'язку між активними областями мозку і психофізичним станом людини 

(вираженням «на обличчі») тільки зараз розглядаеться і разом вивчаються 

психологами, математиками і фахівцями комп'ютерних технологій. По-друге, 

відсутність будь-яких прецедентів формального опису бази знань по 

фізиогноміці і відсутність стандартних баз даних, на яких можна було б 



перевіряти різні методики розпізнавання психофізичного стану, ще більше 

посилюють цю ситуацію. 

Аналіз поточного стану біометричних технологій, заснованих на 

геометрії обличчя, представлений на рис. 1.7 на якісному рівні. Знаками «+» і 

«-» відзначено наявність відповідних розробок або їх відсутність. Як видно з 

наведеної схеми, третій напрямок в біометрії (розпізнавання психофізичного 

стану людей) практично не забезпечено відповідними технологіями. 

 

 

Рисунок 1.7 − Технології, засновані на геометрії облич і їх поточний стан 

Методи, інструменти та практика перших двох напрямків не можуть 

бути безпосередньо перенесені на третій напрямок, оскільки тут 

порівнюються не обличчя між собою або їх частини, а приховані зв'язки між 

активними областями мозку і психофізичним станом людини, вираженим «на 

обличчі». При цьому власне обличчя - це одне цифрове зображення або 

послідовність зображень, які його представляють. Очевидно, що для розвитку 

третього напряму біометрії необхідно розвивати нові методи обробки 



зображень облич і пов'язані з ними комп'ютерні технології. Ці методи повинні 

узгоджувати спостереження за людиною з різних, зовні не пов'язаних між 

собою, сторін (наприклад, мозок-особа, фізиогноміка-психіка або, наприклад, 

динаміка зміни обличчя людини - зовнішні подразники). 

Очевидно, що для розвитку третього напряму біометрії необхідно 

розвивати нові методи обробки зображень облич і пов'язані з ними 

комп'ютерні технології. Ці методи повинні узгоджувати спостереження за 

людиною з різних, зовні не пов'язаних між собою, сторін (наприклад, мозок-

особа, фізіогноміка-психіка, або, наприклад, динаміка зміни обличчя людини 

- зовнішні подразники). 

  

  



1.5 Тенденції розвитку методів і технологій розпізнавання облич. 

В рамках біометричних технологій розпізнавання людей можна 

відзначити нові тенденції, орієнтовані на забезпечення високої 

результативності розпізнавання людей в реальних умовах і розширення сфери 

застосування біометричних систем. 

1.5.1 Мультимодальна біометрія (мультибіометрія). У загальному 

випадку завдання мультибіометрії вирішуються з використанням спеціальних 

мультибіометричних баз, які об'єднують в собі різні джерела біометричних 

даних людей, а рішення цих задач засновано на спільному використанні різної 

біометричної інформації про людину. 

В рамках мультибіометрії можна об'єднувати різні джерела 

біометричних характеристик людини, наприклад обличчя і голос, обличчя і 

відбитки пальців або рук. Або можна об'єднати фізичні і поведінкові джерела 

біометричних характеристик людини: обличчя і манеру ходи, обличчя і жести 

(або манеру роботи на клавіатурі комп'ютера).  

У бімодальній біометричній системі присутні два незалежні канали 

розпізнавання. У такій системі інформація про обличя і голос спочатку 

обробляється у власних каналах, а потім об'єднується перед класифікацією 

(розпізнаванням). Можливо рішення, коли класифікатор стоїть у кожному 

каналі, а кінцеве рішення про розпізнанні вхідної інформації приймається вже 

окремим блоком за результатами класифікації. Типова структура FaReS / 

SpeReS представлена на рис. 1.8.  



Рисунок 1.8 − Типова структура FaReS / SpeReS 

У каналі розпізнавання зображень облич реалізуються наступні етапи: 

попередня обробка вихідного зображення (ПО / Д) і детекція осіб на 

зображенні; екстракція ознак з виділеного зображення (ЕТ); селекція ознак і / 

або редукція розмірності простору ознак (СП / РРПП); реєстрація користувачів 

і формування бази користувачів системи; класифікація заданого зображення 

обличчя (К). У каналі розпізнавання голосу реалізуються аналогічні етапи з 

урахуванням характеру вихідних даних. Результати обох класифікаторів 

обробляються в блоці прийняття рішень (БПР), де і формується остаточний 

результат. 

1.5.2 «Multisampling / Multiimaging» і «Multirepresentation».  

В останні роки намітилася тенденція уявлення і використання в одній 

біометричної FaReS різної інформації про одне й те ж обличчя людини. Ця 

тенденції визначилася як «Multisampling / Multiimaging» і 

«Multirepresentation». Приклад ідеї «Multisampling / Multiimaging» - 

представлення зображення обличчя однієї і тієї ж людини через окремі його 

фрагменти - показаний на рис. 1.9. 



 

Рисунок 1.9 − Приклади даних, що використовуються в «Multisampling / 

Multiimaging» 

Приклади ідей «Multirepresentation» - це представлення зображення 

обличчя одного і тієї ж людини в формі різних ознак (наприклад, яскравості) 

або у формі зображень різних категорій. В останньому випадку - зображенням 

у видимому світлі (Visible - VIS) і відповідним йому зображенням в 

інфрачервоному освітленні (Near Infrared - NIR) або, наприклад, VIS та 

відповідним йому термозображенням (Thermal - TH). 

Слід зазначити, що кожна відповідна пара зображень (VIS / NIR або VIS 

/ TH) відрізняються одна від одної текстурою, яскравістю, контрастом, фоном 

і кольором. 

Крім того, при фотографуванні людей з одного і тої ж відстані на 

фотопортретах VIS / NIR і VIS / TH виходять різні за розміром області облич, 

різні контрасти і яскравості однакових областей облич. Всі ці відмінності 

настільки принципові, що не дозволяють порівнювати ці зображення один з 

одним ні методом «порівняння з еталоном» (Template Matching), ні за 

допомогою кореляції.  



Система, представлена на рис. 1.10, може використовувати однакові 

блоки екстракції ознак (ЕП) і довільні компаратори (К), а система на рис. 1.11, 

б містить різні блоки екстракції ознак (ЕП) і може використовувати однакові 

компаратори (К). БД - блоки даних, що містять інформацію про зображення 

облич, узгоджену з обраної ідеєю. Ця інформація може бути представлена, 

наприклад, у формі відповідних наборів ознак. Дублювання функціональних 

блоків в таких системах («накачування ресурсу») забезпечує розпізнавання на 

основі множинності еталонів, що характеризують кожен образ. Результат 

розпізнавання формується в блоці прийняття рішень на основі мажоритарних 

принципів (наприклад, два з трьох або три з п'яти) або деяких інших правил.  

 

Рисунок 1.10 − Спосіб реалізації ідеї Multisampling 

 

Рисунок 1.11 − Спосіб реалізації ідеї Multirepresentation 



 Подібні FaReS можна систематизувати за такими характеристики: 

структура бази даних; спосіб представлення зображень облич в просторі ознак; 

число еталонів, що характеризують кожен образ (або кожен клас образів); 

структура системи для випадку множинності еталонів; спосіб організації 

процесу розпізнавання. Узагальнюючи ці рішення, можна представити нові 

структури FaReS, орієнтовані на перелічені нижче характеристики: 

− репрезентативний характер вихідних даних у базі - використання для 

синтезу (навчання) системи розпізнавання такого діапазону змін образів 

(освітлення, орієнтація, масштаб, фон тощо), в рамках якого система 

повинна розпізнавати всі інші образи; 

− формування вихідного простору ознак на основі яскравості ознак 

зображень; 

− реалізація структури FaReS за каскадними і паралельними схемами - 

використання r блоків ЕП - екстракції ознак різних категорій - для 

одного і того ж зображення обличчя, r компараторов і r еталонів, що 

зберігаються в базі даних і відповідних кожної категорії ознак (r > 1); 

− реалізація процесу розпізнавання у вихідному просторі ознак (або в 

обраному підпросторі ознак) на основі принципу перерахування членів 

класу і / або принципу спільності властивостей; 

− використання qNN-процедур зіставлення розпізнавання образу з 

еталонами (q > 1) з оцінкою шкали подібності між ними (на основі будь-

якої метрики), яка використовується як критерій розпізнавання, а також 

мажоритарних принципів прийняття рішень. Системи, що 

представляють ці рішення, наведені на рис. 1.12, а, б. 

 



 

Рисунок 1.11 − FaReS з паралельною (а) і каскадною (б) організацією 

структури (Д - блоки детекції облич; С / РПП - блоки, що реалізують 

селекцію ознак і/або редукцію розмірності простору ознак). 

  

 1.5.3 Моделі осіб.  

Відзначимо тенденцію, пов'язану з широким використанням моделей облич у 

задачах їх уявлення і розпізнавання. Використання цих моделей пов'язане з 

необхідністю поліпшення результативності роботи FaReS в неконтрольованих 

умовах отримання вихідних даних і підтримується новими можливостями 

засобів обчислювальної техніки - зростанням швидкостей обчислень, обсягів 

пам'яті, підтримкою спеціалізованих пакетів щодо обробки зображень. 

Інформація про обличчя в FaReS може бути представлена у формі 

різноманітних 2D-, 2,5D- або ЗD-моделей облич. Приклади 2,5D-моделей 

представлені на рис. 1.12. 



 

Рисунок 1.12 − Способи представлення облич моделями 2,5D і 3D 

 

Моделі облич у формі 2D – це моделі Active Shape Models (ASM) та 

моделі Active Appearance Model (AAM), складені класом еластичних та 

текстурних моделей, які представлені на рисунку. 1.13. Особливості цих 

моделей полягають в тому, що вони не тільки точно представляють всі 

унікальні особливості обличчя, але і можуть бути легко адаптовані під кожен 

конкретний випадок індивідуальності, що входить в конкретну базу зображень 

облич. 

 



 

Рисунок 1.13 − Процес підгонки моделі обличчя. 

Інші приклади 2D-моделей осіб, заснованих на антропометричних 

точках, представлені на рис. 1.14. 

Вихідними даними для ASM є внутрішні і зовнішні кордони обличчя, які 

визначаються антропометричними точками. При чудовому контрастному 

зображенні обличчя класу «indoor» і монотонному (простому) фоні на 

зображенні, що відповідає стандарту ISO, ці точки дуже просто визначаються 

автоматично. 

Методи автоматичного виділення антропометричних точок обличчя 

працюють добре лише для стандартних ідеальних зображень. У реальних же 

умовах (кабіна літака / поїзда, салон автомобіля) ситуація ще більш 

ускладнюється, оскільки необхідно стежити за поточним ракурсом обличчя 

відносно камери і фіксувати моменти його зміни. У такому випадку потрібно 

багато зусиль для визначення основних антропометричних точок обличчя. 

 



Рисунок 1.14 − Моделі осіб, засновані на антропометричних пунктах 

1.5.4 «Soft Biometric» і «Mobile Biometric».  

Наступними помітними явищами стали інтенсивне проникнення 

біометрії у повсякденне життя людей і розвиток біометрії в двох нових 

направленнях: «Soft Biometric» і «Mobile Biometric». Це проникнення можна 

побачити, наприклад, при переході від завдань ідентифікації по геометрії 

обличчя до завдань планування і моделювання пластичних операцій на 

обличчях, моделювання макіяжу облич і моделювання масок-клонів облич 

людей. 

У цьому випадку дуже важливо знати точні параметри і характеристики 

облич: положення осі симетрії і лінії очей, а також положення основних 

антропометричних точок облич. Однак, наприклад, детекциія осіб, 

прихованих макіяжем (особливо фанатів футболу), стає практично 

неможливою, що також вимагає пошуку нових методів ідентифікації людей. 

Можливо, що розвиток «Soft Biometric» допоможе вирішенню завдань 

ідентифікації людей без необхідності детекції їх облич. Завдання «Soft 

Biometric» використовують такі унікальні характеристики на обличчі кожної 

людини, які притаманні тільки йому одному, а число їх вимірюється 

одиницями. Такими характеристиками є, наприклад, рід/стать людини, колір 

шкіри обличчя, колір волосся і колір очей, а також родимки і родимі плями, 

рубці і шрами, подряпини, вугрові точки і татуювання на обличчі. 

Раніше в біометрії такі характеристики не використовувалися, тому 

необхідно розробити принципово новий спосіб їх виявлення, отримання і 

використання. 

Завдання «Mobile Biometric» - це не тільки перенесення рішень задач 

біометрії на всілякі класи мобільних пристроїв зв'язку, але також і інтеграція 

рішень біометрії безпосередньо в мобільні системи (наприклад, автомобілі та 

роботи - «андроїди і гуманоїди»). 



Такий робот містить кілька різних датчиків виявлення людей (відео, 

аудіо, руху, тепла), що дозволяє швидко і однозначно виділити людину з 

навколишнього середовища. Особливість цих рішень - їх реалізація в 

пристроях і системах, які мають обмежені ресурси швидкодії і пам'яті, а також 

обмеження на вбудовані методи обробки зображень. І тут потрібні, можливо, 

більш прості, але відносно надійні методи аналізу і обробки зображень з 

обличчями. 

 1.5.5 Використання багатовимірних методів аналізу і обробки 

зображень.  

Відзначимо ще одну важливу тенденцію. Недоліки простих підходів до 

реалізації представлених вище ідей очевидні: вони не дозволяють узгоджувати 

спостереження за людиною з різних, зовні не пов'язаних між собою, сторін. І, 

таким чином, не дозволяють, наприклад, згаданих вище проблем третього 

напряму в біометрії - розпізнавати психофізичний стан людини. 

Останнім часом фахівці з комп'ютерних технологій і розпізнаванню 

образів виявляють інтерес до методів, що дозволяє трансформувати два (не 

пов'язаних між собою) набору даних з вихідного простору ознак в новий 

підпростір ознак, в якому вони сильно корелюють. Таким чином, ці методи 

дозволяють узгоджувати спостереження зацікавлених нами об'єктів з різних, 

зовні не пов'язаних між собою, сторін. Ці методи будуються на основі 

проекцій на латентні структури (Partial Least Squares to Projection Latent 

Structures - PLS), а також на основі аналізу канонічної кореляції (Canonical 

Correlation Analysis – CCA). 

Метод CCA був представлений Хоттелінгом в 30-х роках минулого 

століття і спочатку описував співвідношення між двома одновимірними 

рядами даних з прогнозом його застосування до багатовимірним даними. 

Однак складність і обсяг обчислень в CCA привели до того, що сімдесят років 

очікувань треба було на перше практичне застосування ССА для наборів 

цифрових зображень. 



Потужний стрибок у розвитку комп'ютерних технологій - збільшення 

пам'яті і швидкодії комп'ютерів, широке застосування прикладних пакетів 

програм по цифровій обробці зображень (наприклад, «MATLAB», «LabView», 

«Statistics»), використання математичного моделювання - створили 

передумови для використання ССА в задачах обробки багатовимірних даних, 

в тому числі зображень облич (2D) і послідовності зображень облич (і інших 

зображень, що представляють, наприклад, динамічні біометричні 

характеристики людини). При цьому виникла нова проблема - 

багатовимірність вихідних даних. Тому перші публікації, пов'язані із 

застосуванням методів PLS і ССА в задачах біометрії, з'явилися тільки в 

останні 4-5 років, коли сформувалися нові підходи до реалізації PLS і ССА на 

основі двовимірних методів проекції. У додатку до обробці зображень в 

біометрії вхідною інформацією для PLS і ССА можуть бути деякі ознаки 

вихідних зображень (наприклад, спектральні в базисі Фур'є або базисі 

власного перетворення), антропометричні точки на ділянці обличчя або 

еластична модель обличчя. 

Так, на рис. 1.15 показані три можливих варіанти отримання наборів 

ознак X і Y, де ЕП - відповідні блоки екстракції ознак. 

Приклад рішення задачі стеження за особою «в динаміці» і накладення 

граф-моделі особи на область особи наведено, наприклад, у роботах. У роботі 

ці рішення вже засновані на CCA, що дозволяє швидко знаходити 

(обчислювати) варіант граф-моделі, відповідної ракурсу і виразу обличчя. 

Відзначимо, наприклад, що зображення VIS / NIR і VIS / TH вдалося 

легко узгодити між собою в просторі канонічних змінних, тобто в рамках 

методу CCA. Також необхідно відзначити, що реалізацію представлених вище 

ідей мультібіометріі і «Multirepresentation» теж можна вирішити на основі 

методів PLS і ССА. Саме їх застосування дозволяє найбільш повно 

використовувати всю наявну біометричну інформацію про людину, досягти 



високої результативності розпізнавання людей в реальних умовах, а також 

розширити сфери застосування біометричних систем розпізнавання. 

 

Рисунок 1.15 − Варіанти формування вихідних даних для ССА. 

  



1.6 Приклади застосування FaReS 

Завдання розпізнавання зображень облич може розглядатися в контексті 

двох основних додатків: як реалізація завдань людино-машинного інтерфейсу 

для інтелектуальних середовищ і як реалізація завдань класу «Name-It». 

Прикладами інтелектуальних середовищ є: 

− системи контролю доступу ( «Access Control») до інформації (баз знань), 

до засобів (технічних, фінансових), до приміщень (складам, закритим 

цехам), до ресурсів (наприклад, обчислювальних); 

− системи «Visitor Identification», реалізують, наприклад, розпізнавання 

або аутентифікацію постійного покупця магазину, гостя (відвідувача) 

приватного будинку або офісу тощо. 

Прикладами систем, що реалізують завдання класу «Name-It», є: 

− системи пошуку зображень облич людей у базах даних за заданим 

зразком (наприклад, фотопортрету, фотороботу, групі ознак); 

− системи розпізнавання осіб в додатках, пов'язаних з індексацією потоків 

відеоданих (каталогізація відеоданих, поділ на сцени, розпізнавання 

провідних в теленовинах, кореспондентів або персон VIP). 

На основі базових структур FaReS можна будувати спеціалізовані 

системи, що реалізують завдання розпізнавання осіб в різних додатках, в тому 

числі і тих, про які говорилося вище. 

Приклад 1. Приклад FaReS, що належить до класу систем «Visitor 

Identification», представлений на рис. 1.16. 

Системи цього класу містять два основних модуля: модуль реєстрації (а) 

і модуль ідентифікації (б). На етапі реєстрації санкціонованих користувачів 

через перший модуль фактично відбувається створення (наповнення) бази 

даних. При цьому модуль ідентифікації реалізує головну функцію системи - 

розпізнавання облич. Блоки, що входять до складу цього модуля, вирішують 

наступні завдання: аналіз вхідних зображень, детекція області облич з цих 



зображень, екстракція вектора ознак з зображень облич і, нарешті, їх 

порівняння з даними в базі. Результат правильної роботи цього модуля - 

ідентифікація зареєстрованих користувачів. Зазвичай системи «Visitor 

Identification» орієнтовані на невеликі бази даних, що містять від трьох 

користувачів (для окремої сім'ї) до 40 класів користувачів (група школярів або 

студентів). 

 

 

Рисунок 1.16 − приклад FaReS, що належить до класу систем «Visitor 

Identification» 

Для малого числа користувачів (від 3 до 10) система «Visitor 

Identification» реалізується як однокаскадна. Для числа користувачів від 10 до 

40 структура системи може бути організована за каскадним принципом. Для 

обслуговування великого числа користувачів системи «Visitor Identification» 

повинні бути об'єднані в паралельні системи. 

Приклад 2. Відомо, що більш жорсткі вимоги до якості розпізнавання 

пред'являються в системах класу «Access Control». Один з можливих варіантів 

структури такої системи наведено на рис. 1.17. Розглянутий клас систем 

повинен мати: 



− високу якість розпізнавання, повністю виключає помилкове прийняття 

рішень; 

− щодо нескладні алгоритми, що забезпечують високу швидкодію 

рішення задачі розпізнавання; 

− прості способи налаштування (переналагодження) системи під нову базу 

даних. 

Висока якість розпізнавання повинно забезпечуватися як повнотою 

вихідної бази даних і досконалістю використовуваних методів, так і 

процедурами попередньої обробки нових образів (наприклад, спеціальної 

нормалізацією, що приводить їх до стандартів образів бази даних). 

Крім того, висока якість розпізнавання має підтримуватися процедурами 

верифікації прийнятих алгоритмом розпізнавання рішень. 

Верифікація прийнятих рішень реалізується на практиці кількома способами: 

− реалізацією контрольної перевірки / верифікації шляхом розпізнавання 

додаткового способу або найбільш інформативною його частини; 

− використанням в одній системі двох каналів розпізнавання - основного і 

додаткового, виконуючого функції верифікатора; 

− використанням персональних номерів ідентифікації (англ. PIN), що 

грають роль пароля; 

− мультимодальні - комплексуванням джерел біо-метричної інформації та 

їх обробкою в одній системі розпізнавання (наприклад, обличчя + 

відбиток пальця, обличчя + голос, обличчя + очі); 

− реалізацією завдання розпізнавання / ідентифікації на основі ознак, що 

відносяться до різних категорій, але які належать одному і тому ж образу 

(наприклад, математичні і структурні ознаки) тощо. 

Таким чином, система «Access Control» повинна мати розгалужену 

структуру, що відповідає концепції мультимодальних систем. Основними 

блоками тут є: 



− цифрова камера - джерело вихідного зображення; 

− блок попередньої обробки зображень з камери; 

− вихідна база даних і віртуальна база даних; 

− блоки вибору ознак; 

− блоки основного і додаткового алгоритмів розпізнавання; 

− блок прийняття рішень, блок введення PIN або блоки введення 

альтернативних джерел; 

− блок, що відображає результат розпізнавання, і блок аналізу результатів. 

Вихідна база даних комплектується або з різнорідних джерел 

(фотографії, іншої бази або джерела даних), або з зображень, що надходять 

безпосередньо з камери. Кожне зображення при цьому проходить етап 

попередньої обробки. До цього етапу можна віднести: детекцію області особи 

з вихідних зображень; виділення деталей і регіонів особи; підготовку різних 

еталонів (середня частина зображення обличчя, очі, ніс, рот); узгодження 

розмірів виділених зображень; нормалізацію зображень щодо висвітлення; 

визначення центрів очей, рота, осі симетрії особи тощо. Сюди ж можна 

віднести і вторинні завдання, зокрема визначення деяких параметрів власне 

осіб (наприклад, відстань між центрами очей). 

ЗН вихідній базі потім вибирається або генерується віртуальна база 

даних (СБ), в якій визначаються образи як для синтезу системи розпізнавання, 

так і контрольні образи для її перевірки і оцінки якості розпізнавання 

безпосередньо перед переходом на режим розпізнавання online. Для випадків, 

коли в кожному класі початкової бази даних є тільки по одному примірнику 

даних, СБ наповнюється під образами, отриманими з наявних образів шляхом 

їх сканування рамками меншого розміру, виділення окремих регіонів з 

вихідних даних, а також їх перемасштабування (піраміда зображень). 



 

Рисунок 1.17 − Структура системы «Access Control» 

Екстракція ознак із зображень з особами реалізується в блоках вибору 

ознак. При цьому, оскільки в даній системі можуть бути використані основний 

і додатковий алгоритми розпізнавання, вибір ознак (категорія, їх параметри, 

розмір простору ознак) має тут принципове значення. Блоки, які реалізують 



основний і додатковий алгоритми розпізнавання, відповідають компаратору 

базової структури FaReS. 

У блоці прийняття рішень здійснюється обробка результатів 

розпізнавання. Саме тут приймається рішення про повторне (додаткове) 

розпізнаванні іншого вихідного образу в разі неоднозначних результатів і 

включення механізмів додаткового алгоритму розпізнавання або ключів 

контролю результату розпізнавання. В якості останніх служать відбитки 

пальців, голос, райдужна оболонка ока, рука, PIN, для яких використовуються 

спеціальні алгоритми і методи розпізнавання, комплексне з основною 

системою розпізнавання по обличчю. 

Блок, що відображає результат розпізнавання, може бути реалізований в 

різних аудіовізуальних формах. Головне його призначення - дати сигнал, 

відповідний отриманого результату розпізнавання, і активізувати як блок 

аналізу розпізнавання, так і систему в цілому для наступного акту 

розпізнавання. 

Блок аналізу призначений для накопичення інформації про результати 

розпізнавання при вибраних параметрах системи. Через блок аналізу можуть 

формуватися команди на зміну складу і вибір категорії ознак на етапі синтезу 

системи, а також команди на поповнення віртуальної бази даних з 

урахуванням розпізнаних образів. 

Приклад 3. Покажемо тепер застосування базової структури FaReS для 

побудови систем класу «Name-It» (рис. 1.18). 

Вхідними даними тут є кадри з TV-потоків (наприклад, теленовини), а 

головним об'єктом на цих кадрах є обличчя деякої персони (кореспондента, 

коментатора). Завдання системи «Name-It» є визначення моментів зміни сцен 

(наприклад, початка и кінця сцен), розпізнавання облич в сценах и окремий 

кадрах, каталогізація кадрів, відносних до конкретних персон або сцен. При 

цьому весь процес реалізується в реальному часі. 



Система «Name-It» містить три модулі: модуль рееєстрації, модуль 

ідентифікації и модуль детектора Зміни сцени. Перші два модуля аналогічні 

модулям системи «Visitor Identification». Третій модуль реалізує завдання 

виявлення моментів зміни сцени. При кожній черговий зміні сцени потрібно 

визначити останній кадр попередньої сцени і перший кадр нової сцени. Зміна 

сцени - це сигнал до Закінчення (Останній кадр) або початку (перший кадр) 

вирішенню поставленого завдання, наприклад завдання розпізнавання особи 

або завдання трекінгу виділеного обличчя в процесі обробки кадрів. 

В системах «Name-It» використовується бази даних на 15-30 персон, що 

є достатнім, наприклад для ідентифікації телеведуча (кореспондентів) одного 

TV-каналу. 

Джерелами вихідних даних до системах «Name-It», «Access Control» и 

«Visitor Identification» є потоки відеоданих. Для систем «Name-It» це можуть 

бути потоки TV-новин, відеокліпів и відеороликів, а для систем «Access 

Control» и «Visitor Identification» - послідовності кадрів з відеокамер. 

Підводячи підсумок відзначимо, що конкретну структуру FaReS 

визначає кілька чинників, головні з яких є: 

− основне завдання, що реалізується FaReS; 

− джерело вихідних Даних (або спосіб їх Отримання) и структура вихідної 

бази збережений облич; 

− метод попередньої обробки вихідних даних (зображень) і категорія 

вихідного простору ознак, у рамках якої представлені на зображеннях з 

обличчями; 

− спосіб селекції ознак і/або методів редукції розмірності простору ознак 

і спосіб їх реалізації; 

− спосіб реалізації класифікатора - тип класифікатора, метрика, в рамках 

якої виконано оцінку подібності, і ранг оцінки. 

−  



 

Рисунок 1.18 − Структура системи «Name-It». 

  



2. ОГЛЯД ГОТОВИХ РІШЕНЬ І МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ 

У цьому розділі розглядаються готові рішення поставленого завдання, 

які були успішно розроблені і впроваджені в широке користування, а також 

існуючі алгоритми і методи, за допомогою яких досягається вирішення 

основного завдання. 

2.1  Огляд існуючих додатків 

2.1.1 FaceReader 

 Цей додаток може вірно розпізнавати по виразу обличчя такі емоції, як 

«щастя», «смуток», «злість», «здивування», «страх», «відразу» і «спокій» (мал 

2.1). Крім того, FaceReader здатний визначити вік, стать і расу людей. Додаток 

не має потребу в навчанні і додаткового налаштування. 

У програмі реалізовані технології комп'ютерного зору. Зокрема, це 

метод Active Template, що полягає в накладенні деформованого шаблону на 

зображення обличчя. 

 

Рис 2.1 − Інтерфейс програми FaceReader 

Переваги даного додатку: 



− середній відсоток розпізнавання емоцій дорівнює 89% і не залежить від 

нахилу і повороту обличчя площині; 

− програма працює з великою кількістю форматів відеофайлів і кодеками 

MPEG1, MPEG2, DivX4, DivX5, DivX6, DV-AVI. При цьому розпізнавання 

емоцій може відбуватися покадрово, або повністю при перегляді всього 

відео. Додаток не обмежується роботою з завантажуваних відео, FaceReader 

працює і зі статичними зображеннями і в реальному часі, зчитуючи дані з 

камери пристрою користувача.  

− можливості візуалізації: наявність гістограм, діаграм, відображення 

накладається сітки, відсотків висловлюються емоцій. 

Недоліки:  

− відсоток розпізнавання емоцій і віку сильно падає при роботі з обличчями 

дітей віком менше 5 років; 

− визначення може відбуватися неточно, якщо людина носить окуляри.  

− програма не визначає обличчя, повернені в профіль. 

 

2.1.2 EmoDetect 

Програмне забезпечення EmoDetect дозволяє визначити 

психоемоційний стан людини по вибірці зображень (відео або набір файлів). 

Розроблений класифікатор емоцій дозволяє визначити 6 базових емоцій: 

радість, здивування, смуток, злість, страх, відраза (рис 2.2). 

Компанія Нейроботікс розробляє і поставляє системи для дослідження 

фізіології людини і тварин і, використовуючи ці знання, розробляє нові 

технології в області біомеханіки, біоуправління і сенсорики у робототехніці. 

 



 

Рис 2.2 − Інтерфейс програми EmoDetect 

Переваги: 

− класифікація емоцій трьома незалежними класифікаторами: нейронна 

мережа, система вирішальних правил, класифікатор по зваженій сумі ознак; 

− побудова графіка динамічної зміни інтенсивності емоцій випробуваного у 

часі обличчя і формування звіту про результати обробки відео; 

− можливість запису відео-файлів з веб-камери, аналіз всіх підтримуваних 

операційною системою форматів. 

Недоліки:  

− програма не визначає обличчя, повернені в профіль. 

 



2.1.3 FaceSecurity 

Дана реалізація сканує потік вхідних даних і, при виявленні в кадрі облич, 

порівнює їх з заведеною базою даних на предмет наявності збігів. У разі 

знаходження збігів система відправляє повідомлення операторам в реальному 

часі. 

Цей додаток широко використовується в системі безпеки європейських 

країн для виявлення підозрілих облич в громадських місцях. Великі компанії 

ж використовують його для ідентифікації важливих клієнтів. 

Рядові фірми використовують дану розробку для розпізнавання облич своїх 

співробітників (рис. 2.3) і виявлення незареєстрованих відвідувачів, 

використовуючи бази даних з фотографіями своїх підлеглих. Також дана 

розробка допомагає слідчим ідентифікувати обличчя в місцях злочину по 

фотографії і відеоспостереження шляхом зіставлення зображень облич в 

сховище агенств. 

 

Рис 2.3 − Інтерфейс програми FaceSecurity 



Переваги:  

− робота в реальному часі, можливість стеження за виявленою особою на 

декількох потоках даних одночасно; 

− у режимі реального часу особа порівнюється з еталонами, занесеними в 

базу даних; 

− реєстрації при нерухомому зображенні або при живому потоці відео в 

ручному і автоматичному режимі; 

− застосування С ++ API і Web Services API; 

− можливість масштабованості в межах «контрольного списку»: розмір, 

кількість відеопотоків і число видимих облич на зображенні.  

Недоліки:  

− неможливість відтворення обчислень для облич, що мають відхилення 

від фронтального положення більш ніж 15 градусів; 

− світлочутливість. Неможливість розпізнавання обличчя, при попаданні 

на нього тіней і відблисків. 

 

2.1.4 Microsoft Oxford Project Emotion Recognition 

Принцип роботи Emotion Recognition (рис 2.4) аналогічний попереднім: 

машинні алгоритми аналізують наявність облич на завантажувальому фото, 

після чого визначають по міміці приблизні емоції. З огляду на тестовий режим 

роботи цього інструменту, результати часто виходять неточними і 

несподіваними. Надане API в доступній формі дає розробникам всю міць 

алгоритму машинного зору і розпізнавання емоцій для використання в своїх 

додатках. 



 

Рис. 1.4 − Інтерфейс додатка Emotion Recognition. 

 

Переваги: 

− обчислення емоцій у відсотках; 

− доступне Emotion API, яке може бути використане в різних додатках. 

Недоліки: 

− визначення емоцій тільки на статичних зображеннях; 

− програма не розпізнає обличчя, розташовані під великим кутом (> 40 

градусів).  

  



2.2 Методи виявлення облич 

Метод Віоли-Джонса (Viola-Jones object detection) - алгоритм виявлення 

об'єктів на зображеннях в реальному часі, розроблений в 2001 році Полом 

Віолою і Майклом Джонсом. Незважаючи на те, що головною завданням при 

розробці цього методу було знаходження облич, цей метод використовується 

і для розпізнавання інших різних предметів. Існує безліч реалізацій, в тому 

числі в складі бібліотеки комп'ютерного зору OpenCV.  

Ознаки, що застосовуються алгоритмом, використовують 

підсумовування пікселів з прямокутних областей. Самі ознаки дещо 

нагадують ознаки Хаара, які також використовуються для пошуку об'єктів на 

зображеннях. Однак ознаки, які використовували Віола і Джонс складніші і 

містять в собі більше однієї прямокутної області (рис 2.5). 

 

Рис 2.5 − Ознаки, використані Віолою і Джонсом 

На рисунку 2.5 показано 4 різних типи ознак. Величина кожної ознаки 

обчислюється як сума пікселів у білих прямокутниках, з якої віднімається сума 

пікселів в чорних областях. Прямокутні ознаки більш примітивні ніж 

розвертаючий фільтр (steerable filter), і, незважаючи на те, що вони чутливі до 

вертикальних і горизонтальних особливостей зображень, результат їх пошуку 

більш грубий. Однак, їх перевагою в порівнянні з більш точними варіантами 



полягає в тому, що при зберіганні зображення в інтегральному форматі 

(integral image, в кожному пікселі зображення записана сума всіх пікселів 

лівіше і вище даного), перевірка прямокутної ознаки на конкретній позиції 

проводиться за константний час. Кожна прямокутна область в 

використовуваних ознаках завжди суміжна з іншим прямокутником, тому 

розрахунок ознаки з 2 прямокутниками складається з 6 звернень в 

інтегральний масив, для ознаки з 3 прямокутниками - з 8, з 4 прямокутниками 

- з 9. Висока швидкість обчислень ознаки не компенсує значну кількість різних 

можливих ознак. При стандартному розмірі ознаки в 24x24 пікселя, можливо 

162 тисячі різних ознаки і виробляти розрахунок кожного занадто довго. Тому 

в алгоритмі Віоли-Джонса використовується варіація алгоритму навчання 

AdaBoost, як для вибору ознак, так і для налаштування класифікаторів. 

Переваги даного алгоритму: 

− швидке обчислення значень ознак; 

− ефективний набір ознак; 

− замість збільшування або зменшування зображення, відбувається 

масштабування ознак. 

Таким чином, алгоритм знаходить обличчя з високою точністю, тобто 

низьким відсотком помилкових спрацьовувань і високим відсотком вірного 

виявлення.  

До недоліків відноситься неможливість розпізнати шуканий об'єкт при 

його повороті на 45 і більше градусів, чутливість до кута падіння світла, а 

також тривалий час навчання класифікаторів. 

Eigenfaces (власні обличчя) - назва сукупності власних векторів, які у э 

завданні комп'ютерного зору розпізнавання людських облич.  

Для того, щоб знайти, так звані власні обличчя, використовується метод 

головних компонент. Як і для будь-якого іншого алгоритму з машинним 

навчанням, Eigenface вимагає навчальну вибірку, що представляє собою 



зображення облич, які необхідно розпізнати. Після цього, порядок дії 

наступний: 

1. Наявна навчальна вибірка з N зображень розміру 𝑛 × 𝑚 пікселів 

представляється у вигляді матриці розміру 𝑛𝑚 × 𝑁, званої простором 

облич. Для цього "витягується" кожне зображення в вектор 

довжиною 𝑛𝑚, тобто всі рядки пікселів записуються один за іншим 

(конкатенація). Кожен вектор утворює стовпець у матриці.  

2. Обчислення власних векторів цієї матриці і упорядкування їх в 

порядку убування відповідних їм власних значень. Це "Власні 

обличчя". 

3. Правило зламаної кістки дозволяє знайти оптимальне число M 

власних векторів, добре описують вибірку, але в той же час число не 

надмірне. 

Набір з M значень утворює вектор в просторі осіб. Для розпізнавання 

особи на зображенні потрібно знайти відповідний цьому зображенню вектор в 

просторі облич і визначити до якого вектору з навчальної вибірки він 

найближче. Для оцінки відстані доцільно використовувати дистанцію 

Махаланобіса.  

Даний алгоритм більше підходить для ідентифікації людини по 

фотографії, тобто порівняння його обличчя на фотографії із зображенням з 

еталонної бази. 

  



2.3 Методи розпізнавання емоцій 

2.3.1 Пошук ключових точок 

Для того, щоб розпізнати емоції, необхідно мати інформацію про так 

званомий стан аналізованого об'єкта. Таким чином перший крок - це визначити 

точне положення опорних точок особи (рис. 2.6). Для початку необхідно дати 

визначення кільком поняттям: рухома одиниця - величина, що приймає 

значення від 0 до 1. Вона визначає те, наскільки далеко знаходиться відповідна 

опорна точка від лінії очей або нормалі до цієї прямої, якщо значення рухової 

одиниці > 0. Така одиниця називається активованою (рис. 7). Нейтральною 

відстанню називається величина, що позначає середня відстань від опорної 

точки до потрібної прямої при нейтральному виразі обличчя. Тобто при 

такому, де коефіцієнти прояву кожної емоції, що приймають значення від 0 до 

1, не перевищували 0.26, максимальним значенням - відстанню від прямої до 

точки, яка відноситься до рухової одиниці при прояві пов'язаної з нею тієї чи 

іншої емоції.  

В даному методі таких точок 10: по 2 точки для брів, зіниці, кути рота, 

верхня і нижня губи (рис 2.6). 

 



Рис 2.6 − Розташування опорних точок 

Для кожної з точок встановлюється область інтересу (Region of Interest) 

на даному зображенні, щоб зменшити район пошуку, знизивши час 

знаходження, зазвичай ці області знаходяться за допомогою класифікаторів 

виявлення осіб, очей, рота і т.д. Знаходження самих точок в виділених 

областях відбувається двома способами: для брів застосовується адаптивний 

контрастний фільтр, для якого задається мінімальне і максимальне значення 

сірого кольору для виявлення меж брів, яка згодом представляється набором 

з'єднаних точок або полігоном. Для пошуку зіниць зазвичай використовується 

навчений класифікатор, який визначає точне положення очей і зіниць на 

зображенні. Щоб визначити положення решти чотирьох точок 

використовуються обидва підходи: насамперед класифікатори розбивають 

область пошуку на 4 частини, а потім застосовують адаптивний контрастний 

фільтр для знаходження граничних точок. 

Для того, щоб на основі знайдених точок визначити зображувані емоції 

використовується система кодування лицьових рухів (Facial Action Coding 

System), розроблена Полом Екманом і Уоллесом Фрізеном. Після визначення 

всіх ключових точок обчислюються значення, так званих, рухових одиниць 

(action units). Для цього необхідно задати нейтральні і максимальні відстані від 

ключових точок до прямої, що проходить через координати розташування 

зіниць або нормалі до цієї прямої. Це можна зробити шляхом аналізу декількох 

зображень, знайшовши середні значення цих відстаней. Після цього на 

заданому зображенні знаходиться відстань від ключових точок до потрібної 

прямої і порівнюється з нейтральним і максимальним. Оскільки розміри 

зображень можуть виявитися різними, то за 1 береться відстань між зіницями. 

Якщо знайдена відстань більше або дорівнює максимальному, то значення 

рухової одиниці дорівнює 1, якщо воно менше нейтрального, то значення 

дорівнює 0, а якщо знаходиться між нейтральною і максимальною відстанню, 

то значення обчислюється лінійною інтерполяцією. 



 

Рис 2.5 − Рухові одиниці. Стрілки, що показують напрямки, в якому ключові 

точки повинні рухатися, щоб активувати рухові одиниці 

 

Після знаходження всіх значень, для обчислення конкретних емоцій 

необхідно скласти отримані значення, які впливають на прояв цієї емоції і 

розділити на кількість взятих одиниць. Таким чином вийде число від 0 до 1, 

що показує ступінь вираження обчислюваної емоції. 

 

2.3.2 Метод Віоли-Джонса. 

Розглянутий раніше алгоритм Віоли-Джонса також можна застосувати і 

до розпізнавання емоцій людини. Для цього необхідно, щоб система вміла 

знаходити на зображенні кілька варіантів частин обличчя, наприклад, рот 



людини, при прояві щастя, смутку, здивування, те ж саме з очима, бровами, 

носом. Очевидно, що чим більше емоцій повинна розпізнавати система, тим 

більше навчених каскадів потрібно. Це означає, що аналізувати один кадр 

система буде довго, в залежності від апаратного забезпечення це може займати 

кілька секунд, що в умовах поставленого завдання неприпустимо. Даний 

метод добре працює для розпізнавання емоцій на зображеннях, але не в потоці. 

До того ж навчання каскадів займає багато часу, від декількох днів до тижнів, 

і вимагає великої навчальної вибірки (не менше 1000 позитивних і 1000 

негативних зображень) для отримання низьких відсотків помилкових 

спрацьовувань і високих відсотків виявлення. 

  



3. ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИБІРКИ РОЗПІЗНАВАННЯ 

ЕМОЦІЙ 

3.1 Огляд Microsoft Azure Face Recognition Cognitive Service 

API Розподіл лиц Azure - це когнітивна служба, яка представляє 

алгоритми для виявлення, виявлення та аналізу людських облич на 

зображенні. Відомості про обробку інформації про людське обличчя важливі 

у багатьох різних сценаріях використання ПЗ, включаючи безпеку, природний 

користувальницький інтерфейс, аналіз сучасного зображення та управління їм, 

мобільні додатки та робототехніку. API розпізнавання облич надає кілька 

різних функцій. Все вони описуються в наступних підрозділах.   

Визначення облич. API Разпізнавання може виявити обличчя на 

зображенні та повертати координату прямокутника, у якому вони знаходяться. 

При необхідності є функція, що випускає ряд атрибутів, пов'язаних з 

обличчям, наприклад позу, стать, вік, положення голови, волосини на обличчі 

або окуляри (рис 3.1). 

 

Рис 3.1 − Розпізнавання обличчя при зміненому положенню голови, або 

наявності окулярів. 

Пошук схожих облич. API перевірки виконує перевірку ідентичності 

двох виявлених обличь або однієї виявленної особи по відношенню до однієї 



людини. Практично він оцінює, чи належать два обличчя одній людині. Це 

може бути корисно в сценаріях, пов'язаних із забезпеченням безпеки. 

API пошуку схожих обличь порівнює цільове обличчя і набір доступних 

для пошуку обличь, щоб знайти невелику кількість осіб, дуже схожих на 

цільових. Підтримуються два режими роботи: matchPerson і matchFace. Режим 

matchPerson повертає подібні обличчя після фільтрації для того ж користувача 

(за допомогою API перевірки). Режим matchFace ігнорує такий фільтр. Він 

повертає список виявлених облич, які можуть або не можуть належати тій 

самій людині. У прикладі показано цільове обличчя (рис 3.2). 

 

Рис 3.2 − Цільове обличчя для порівняння. 

У наступному рисунку (рис. 3.3) зображено обличчя кандидати, тобто ті, 

які можуть бути дуже схожими на цільове.  

 

Рис. 3.3 − Обличчя кандидати. 

При пошуку схожих облич режим matchPerson повертає фотографії А і 

Б, на яких зображена та ж сама людина, що і на фотографії з цільовим 

обличчям. Режим matchFace повертає фотографії А, Б, В, Г, тобто чотирьох 



кандидатів, навіть якщо деякі з них не збігаються з цільовим обличчям або 

мають низький рівень схожості.  

 Ідентифікація особистості. API ідентифікації може використовуватися 

для визначення виявлених облич в базі даних. Це може бути корисно для 

автоматичного додавання тегів в ПО для управління фотографіями. Цю базу 

даних можна створити заздалегідь і редагувати по мірі використання. 

Нижче показаний приклад бази даних з ім'ям "myfriends" (рис. 3.4). 

Кожна група може містити до 1 млн об'єктів, що відповідають різним людям. 

У свою чергу, для кожного об'єкта, відповідного одній людині, можна 

зареєструвати до 248 облич. 

 

Рис 3.4 − База даних з зображеннями створеної вибірки облич. 



Створивши і навчивши базу даних, ми можемо ідентифікувати нове 

виявлене обличчя шляхом порівняння з групою. Якщо особа визначається як 

та, яка належить людині в групі, то повертається об'єкт, відповідний цій 

людині. 

3.1.1 Виявлення облич та їх атрибути 

Виявлення облич - це дія, яка дозволяє знайти обличчя в зображенні і 

при необхідності повернути різні види даних, пов'язаних з обличчям. 

Для виявлення облич в образі використовується операція розпізнавання 

осіб. Як мінімум, кожна виявлена грань відповідає квадратному полю у 

відповіді. Цей набір координат в пікселях для лівого, верхнього, ширини і 

висоти зазначає знайдений значок. Використовуючи ці координати, можна 

отримати розташування обличчя і його розмір. У відповіді API особи 

відображаються в порядку їх розміру від більшого до меншого. 

Ідентифіакатор обличя - це унікальний рядок ідентифікатора для кожної 

виявленої межі в зображенні. Ідентифікатор особи можна запросити у виклику 

API розпізнавання облич.  

Орієнтири обличчя - це набір зручних для пошуку точок на лицьовій 

стороні. За замовчуванням використовуються 27 зумовлених точок орієнтирів. 

На рисунку 3.5 показані всі 27 точок.  

 



 

Рис 3.5 − 27 точок оріентирів обличчя. 

Атрибути - це набір функцій, які при необхідності можуть бути виявлені 

API розпізнавання облич. Можуть бути виявлені наступні атрибути: 

− вік. Передбачуваний вік певної особи в роках; 

− розмитість. Розмитість обличчя в зображенні. Цей атрибут повертає 

значення від 0 до однієї неформальної оцінки низького, середнього або 

високого рівня; 

− розпізнавання емоцій. Список емоції з достовірністю виявлення для 

даного обличчя. Оцінки достовірності нормалізовані, а оцінки для всіх 

емоції додаються до одного. Емоції повертають щастя, смуток, 

байдужість, гнів, відразу, здивування і щастя; 

− експозиція. Розкриття поверхні зображення; 

− волосся. Оцінка присутності волосся даної особи або рівень облисіння; 

− стать. Передбачуваний рід даної особи; 

− окуляри. Чи має задана грань окуляри. Можливі значення: сонцезахисні 

окуляри, окуляри для плавання і т. д.; 



− головна. Орієнтація обличчя в тривимірному просторі. Цей атрибут 

описується нахилом, і кутом значення нутації (кут нахилу, який 

залишається постійним) у градусах. Діапазон значень – від -90 градусів 

до 90 градусів, від -180 градусів до 180 градусів (рис. 3.7); 

− шум. Візуальний шум, виявлений у зображенні обличчя. Цей атрибут 

враховує значення від 0 до однієї і неформальної оцінки низького, 

середнього або високого рівня. 

− перекриття. Перевіряє, чи існують об'єкти, що блокують частину граней 

обличчя.  

 

Рис 3.7 − Кут спостереження (yaw – поворот, roll – відхилення, pitch – 

нахилення). 

 

  



3.2 Вдосконалення алгоритму розпізнавання емоцій  

3.2.1 Виявлення облич на зображенні за допомогою REST API мови 

JavaScript. 

Розглянувши усі попередні методи не важко дійти до висновку, що саме 

Cognitive Service  буде найдоречнішим для написання алгоритму, який буде 

покращеною версією звичайної характеристики емоційного стану людини. 

Суть алгоритму полягає в тому, що програма буде повертати вибірку усіх 

облич згідно обраного емоційного стану.  

Нам знадобиться доступ до API сервісу, але для використання сервісу 

необхідно оформити платну підписку. Обійдемо цей момент і скористаємося 

тимчасовою безкоштовною підпискою на тиждень (рис 3.8). 

 

Рис 3.8 − Пробна версія MS Cognitive Service (відсутня укр. версія) 

Наступним кроком отримаємо ключ для активації роботи нашого сервісу (рис. 

3.9). 



 

Рис 3.9 − Активований ключ на 7 діб. 

 

Виконаємо ініціалізацію HTML-файлу. Створимо файл detectFaces.html 

Напишемо у нього наступний код: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Detect Faces Sample</title> 

        <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script> 

    </head> 

    <body></body> 

</html> 

Додамо наступний код в елемент body документа. Цей код дозволяє 

створити основний користувальницький інтерфейс з полем URL-адреси, 

кнопкою аналізу облич, областями відповіді і відображення зображення. 

<h1>Detect Faces:</h1> 

Enter the URL to an image that includes a face or faces, then click 

the <strong>Analyze face</strong> button.<br><br> 



Image to analyze: <input type="text" name="inputImage" id="inputImage" 

    

value="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/RH_Louise_Lillian

_Gish.jpg" /> 

<button onclick="processImage()">Analyze face</button><br><br> 

<div id="wrapper" style="width:1020px; display:table;"> 

    <div id="jsonOutput" style="width:600px; display:table-cell;"> 

        Response:<br><br> 

        <textarea id="responseTextArea" class="UIInput" 

            style="width:580px; height:400px;"></textarea> 

    </div> 

    <div id="imageDiv" style="width:420px; display:table-cell;"> 

        Source image:<br><br> 

        <img id="sourceImage" width="400" /> 

    </div> 

</div> 

 Додамо ще одну частину коду безпосередньо перед елементом h1 

документу. Цей код JavaScript призначений для виклику API розпізнавання 

осіб. За для економії місця у цій роботі, писати весь лістинг ми не будемо, але 

зауважимо, що для коректної роботи потрібно буде оновити поле 

subscriptionKey, вказавши  значення ключа підписки, який ми отримали (рис. 

3.9).  

// Replace <Subscription Key> with your valid subscription key. 

var subscriptionKey = "beb8d8ea4be04d0db2899e07ebf11b87";            



Поле returnFaceAttributes визначає атрибути особи. Цей рядок ми 

можемо змінити в залежності від передбачуваного застосування. 

Для запуску сценарію виконання відкриваємо файл detectFaces.html в 

браузері. При натисканні кнопки аналізу облич додаток повинен відобразити 

зображення, що знаходиться за заданою URL-адресою, і повернути рядок 

JSON з даними розпізнавання обличчя (рис. 3.10). 

 

Рис 3.10 − Обличчя на картинці, яку ми вказали в URL проаналізовано. 

У цій короткій інструкції ми створили скрипт JavaScript та HTML, який 

викликає API розпізнавання осіб Azure для виявлення облич на зображенні і 



повернення їх атрибутів. Але нам цього не достатньо, і ми бажаємо покращити 

алгоритм.  

Для запису зображень нам знадобиться база даних. Використаємо 

стандартну базу даних mySQL та вдосконалимо наш код, використовуючи 

мову php. Це необхідно для того, щоб можна було робити записи у БД, та 

використовувати команди для виведення даних із неї.  

Перш за все необхідно скачати сервер, на якому зможемо розгортати 

нашу БД, та зробити можливим читання php-коду. Оберемо Open Server, 

оскільки завдяки його простоті та зручності на ньому без складнощів можна 

створити БД, та працювати з кодом. Упустимо момент інсталяції та 

налаштувань. Опишемо лише те, що матиме значення.  

Запустивши сервер, створюємо базу даних та надаємо їй ім’я “userface”. 

Присвоїмо їй основні поля, які будуть відповідати за емоційний стан людини,  

його стать та посилання на фото (рис. 3.11 − 3.12). Тобто, запис буде мати 10 

рядків, кожен з яких матиме деяке значення.  

 

Рис 3.11 − База даних “userface”. 

 

Рис 3.12 − Структура запису у базі даних “userface”. 



Наступним кроком переіменуємо наш detectFaces.html у detectFaces.php. 

Це потрібно для того, щоб локальний сервер правильно його інтерпретував.  

 У тегу <body> файлу detectFaces.php нам потрібно створити форму, яка 

буде зчитувати виведене у форматі JSON, та передавати ці дані у файл 

action.php, який ми створимо. Включимо сюди кнопку, яка буде відправляти 

форму (тобто зареєстровані дані) на сервер для подальшої обробки. 

<form action="action.php" method="post"> 

       <input type="text" value="" id="input2" name="input2"> 

        <textarea id="responseTextArea" class="UIInput" 

            style="width:580px; height:400px;" name="textarea"></textarea> 

        <input type="submit" value="Записати до бази"> 

 </form> 

Створимо файл action.php, який буде читати отримані дані, та записувати 

їх у базу, виходячи з отриманих результатів. Приведемо лістинг та детальне 

пояснення, що і навіщо було створено. 

$link = $_POST['input2']; //збережемо у змінну посилання на фото 

$data = $_POST['textarea']; //Збережемо усі дані, які отримали з JSON 

preg_match("/gender\"\:\ \"[a-z]*/", $data, $temp_gender); //регулярний вираз 

$dump_gender = print_r($temp_gender[0], true); //записуємо стать  

preg_match("/[fe]*[ma][a-z]*/", $dump_gender, $temp_gender); 

$dump_gender = print_r($temp_gender[0], true); 

Ці рядки говорять, що з JSON файлу ми маємо зберегти тільки ті дани, які 

вказують на стать (для збереження). 

Перевіряємо отримані дані на рівень розгніваності (4 нижні рядки) 

preg_match("/anger\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_anger); 

$dump_anger = print_r($temp_anger[0], true); 



preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_anger, $temp_anger);  

$dump_anger = print_r($temp_anger[0], true);  

Виконуємо те ж саме для інших эмоцій: 

//contempt – зневага 

preg_match("/contempt\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_contempt); 

$dump_contempt = print_r($temp_contempt[0], true);  

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_contempt, $temp_contempt); 

$dump_contempt = print_r($temp_contempt[0], true); 

//disgust - роздратування 

preg_match("/disgust\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_disgust); 

$dump_disgust = print_r($temp_disgust[0], true);  

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_disgust, $temp_disgust); 

$dump_disgust = print_r($temp_disgust[0], true); 

//fear - страх 

preg_match("/fear\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_fear); 

$dump_fear = print_r($temp_fear[0], true);  

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_fear, $temp_fear); 

$dump_fear = print_r($temp_fear[0], true); 

//happiness - щастя 

preg_match("/happiness\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_happiness); 

$dump_happiness = print_r($temp_happiness[0], true);  

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_happiness, $temp_happiness); 

$dump_happiness = print_r($temp_happiness[0], true); 



//neutral - байдужість 

preg_match("/neutral\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_neutral); 

$dump_neutral = print_r($temp_neutral[0], true);  

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_neutral, $temp_neutral); 

$dump_neutral = print_r($temp_neutral[0], true); 

        //sadness - смуток 

preg_match("/sadness\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_sadness); 

$dump_sadness = print_r($temp_sadness[0], true); 

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_sadness, $temp_sadness); 

$dump_sadness = print_r($temp_sadness[0], true); 

        //surprise - здивування 

preg_match("/surprise\"\:\ [0-1]\.*[0-9]*/", $data, $temp_surprise); 

$dump_surprise = print_r($temp_surprise[0], true);  

preg_match("/[0-1]\.*[0-9]*/", $dump_surprise, $temp_surprise); 

$dump_surprise = print_r($temp_surprise[0], true); 

 

Наступним кроком підключаємося до бази даних. По-перше, встановимо 

змінні, у які будемо записувати наші данні щодо підключення: 

$db_host = "localhost"; //наша директорія 

$db_user = "root"; // Логін БД 

$db_password = ""; // Пароль БД 

$db_base = 'azure'; // Ім’я БД 

$db_table = "userface"; // Імя Таблиці БД 



Тут ми виконуємо безпосередньо підключення до бази даних: 

$mysqli = new mysqli($db_host,$db_user,$db_password,$db_base); 

Якщо є помилка з'єднання, виводимо її і відміняємо підключення 

if ($mysqli->connect_error) { 

    die('Помилка : ('. $mysqli->connect_errno .') '. $mysqli->connect_error); 

} 

Далі напишемо наш запит для запису в базу даних і вставимо його в зміну для 

подальшої обробки. 

$result = $mysqli->query("INSERT INTO ".$db_table." 

(photo,gender,emotion_anger,emotion_contempt,emotion_disgust,emotion_fear,em

otion_happiness,emotion_neutral,emotion_sadness,emotion_surprise) VALUES 

('$link','$dump_gender','$dump_anger','$dump_contempt','$dump_disgust','$dump

_fear','$dump_happiness','$dump_neutral','$dump_sadness','$dump_surprise')"); 

Створимо невелику перевірку, завдяки чому дізнаємося, виконався наш запит 

чи ні. 

if ($result == true){ 

 echo "Информація занесена в базу даних"; 

}else{ 

 echo "Информація не занесена в базу даних"; 

} 

?> 

На цьому скрипт action.php, який виконує записи зображень до бази 

даних завершується. 



Наступним кроком буде створення у головному файлі (detectFaces.php) 

форми, яка буде виводити дані по заданим параметрам. Кнопка цієї форми 

завантажує з бази фото, виходячи саме з тих параметрів, які ми вказали.  

Створюємо форму: 

<form action="readfromdb.php" method="post"> 

Створюємо “селект”, тобто спеціальний тег, який дозволяє вказати необхідні 

параметри, у даному випадку це стать особи. 

<select name="gender" id=""> 

Поміщюємо у тег select наші параметри: 

<option value="all">all</option> 

<option value="male">male</option> 

<option value="female">female</option> 

Закриваємо наш тег: 

</select> 

Створюємо новий тег, у якому будемо вказувати емоцію, вибірку за якої 

будемо шукати: 

<select name="emotion" id=""> 

Вказуємо варіанти шуканих емоцій: 

<option name="emotion_anger">злість</option> 

<option name="emotion_contempt">зневага</option> 

<option name="emotion_disgust">роздратування</option> 

<option name="emotion_fear">страх</option> 

<option name="emotion_happiness">щастя</option> 

<option name="emotion_neutral">байдужість</option> 



<option name="emotion_sadness">смуток</option> 

<option name="emotion_surprise">здивування</option> 

Закриваємо тег: 

</select> 

Створюємо кнопку, яка буде виводити усі фото, які належать до обраної нами 

емоції. Зауважимо, форма буде виводити форму на іншій сторінці. 

<input type="submit" value="Вивести фото по заданій емоції"> 

Та закриємо нашу форму: 

</form> 

Для роботи цієї форми створимо файл readfromdb.php. Наповнимо його 

наступним вмістом: 

Підключаємося до бази даних: 

$db_host = "localhost";  

$db_user = "root"; // Логін БД 

$db_password = ""; // Пароль БД 

$db_base = 'azure'; // Им’я БД 

$db_table = "userface"; // Ім’я Таблиці БД 

Створимо зміні, у які запишемо переданий з detectFaces.php дані форми. А 

саме стать, яку ми обрали (є 3 варіанті: не обрана, чоловік або жінка) та 

емоцію, чекбокс якої ми встановили у тегу “select”: 

$emotion = $_POST['emotion']; 

$gender = $_POST['gender']; 

echo ($gender); 

Підключаємося до бази даних: 



$mysqli = new mysqli($db_host,$db_user,$db_password,$db_base); 

Якщо з’явиться помилка з’єднання, повідомимо про це: 

if ($mysqli->connect_error) { 

     die('Помилка : ('. $mysqli->connect_errno .') '. $mysqli->connect_error); 

} 

Ця частина коду перевірить на правильність вказаної статі та обраної емоції: 

Записуємо вибірку облич усіх людей чоловічої статі: 

if ($gender == "male"){ 

    $result = $mysqli->query('SELECT `photo` FROM '.$db_table.' WHERE 

'.$emotion.'>="0.3" AND `gender`="male"'); 

}  

Записуємо вибірку облич усіх людей жіночої статі: 

else if ($gender != "female"){ 

    $result = $mysqli->query('SELECT `photo` FROM '.$db_table.' WHERE 

'.$emotion.'>="0.3" AND `gender`="female"'); 

}  

Записали вибірку облич усіх людей будь-якої статі. Також у цьому пункті 

збережемо рівень обраної емоції. Наприклад у даному випадку рівень обраної 

емоції не може перевищувати поріг більше, ніж 30%. 

else $result = $mysqli->query('SELECT `photo` FROM '.$db_table.' WHERE 

'.$emotion.'>="0.3"'); // запрос на вибірку 

І останній штрих коду - це виведення усіх зображень по обраній нам категорії. 

Перебираємо увесь масив: 

while($row = mysqli_fetch_array($result)){ 



Записуємо фотографію: 

    $output=$row['photo'];  

Виводимо усі записані фото, прокручуючи усі дані, які збіглися по заданим 

раніше умовам у циклі. Для зручності прописуємо довільну максимальну 

ширину, та перехід на іншу строку: 

    echo "<img style='max-width: 600px;' src=".$output.">";  

    echo '<br />'; 

} 

Отже, програма готова. Її можна запускати. На рис. 3.13 показано, як 

виглядають наші форми для запису для початкового запису до бази. Перш за 

все ми виставляємо URL нашого зображення. Наступним кроком натискаємо 

на кнопку “Записати до бази” 

 

Рис 3.13 − Вікно модернізованого веб-інтерфейсу для аналізу та запису 

обличчя та усіх належних даних до БД. 

 Виконавши декілька записів до бази даних, ми можемо приступити до 

виводу накопиченої бази зображень, які ми таким чином зберегли до БД. Ця 



база виглядає наступним чином (рис. 3.14). Повне зображення цієї ж бази буде 

вказано у додатку.   

 

Рис 3.13 − Вигляд заповненої БД. 

Отже тепер ми можемо вивести обличчя будь-якої статі та виразами 

облич за лічені секунди, лише заповнивши необхідні пункти на початковій 

php-сторінці (рис 3.14).  

 

Рис 3.14 − Вигляд веб-сторінки для виведення вибірки емоцій 

Таким чином, побудована модернізована версія програми, завдяки чому 

можна без зайвих складнощів вивести необхідні обличчя будь-якої статі та 

обраної емоції. Це може знадобитися у будь-яких структурах, де емоції або 

вирази обличчя грають значущу роль у структурі установи. Наприклад, зовсім 

нещодавно у китайських ресторанах швидкого харчування KFC була 

впроваджена система розпізнавання облич, яка по зображенню впізнає 

настрій, вік і стать відвідувача і на підставі цієї інформації пропонує їм певні 



страви. Можна вести вибірку постійних відвідувачів, та пропонувати їм 

страви, або знижки, в залежності від того, який настрій у них переважає.  

 

 

  



ВИСНОВОК 

Вдосконалено загальний алгоритм системи розпізнавання облич у 

відеопотоках на основі когнітивної системи від Microsoft. Для створення бази 

зображень було зібрано довільні зображення облич з різними емоціями.  Базу 

розміщено на локальному сервері та реалізовано за допомогою мови php та  

системи управління базами даних mySQL. Розпізнавання виконувалось за 

допомогою алгоритму сервісу Face Recognition Cognitive Service, а 

класифікація – за допомогою окремо написаного сценарію.  

Система може використовуватися при вирішенні різних задач у 

маркетингових дослідженнях. Предметно, це може бути корисним у багатьох 

установах, таких як театри, цирки, кінотеатри або ресторани, щоб вести звіт 

щодо загального емоціонального фону відвідувачів. Можливо корегувати та 

покращувати фактори підвищення емоцій у людей і слідкування за їх 

мінімальними показниками. 

Основними направленнями подальшого розвитку розробленого методу 

можна назвати покращення роботи класифікатора облич. Оскільки його можна 

модернізувати, вказавши не лише стать та емоції, але й колір волосся, вік, 

наявність окулярів, макіяжу, розміру фото та ін. Варто відмітити, що 

архітектура розробленого додатку дозволяє легко замінювати окремі модулі, 

що відкривають більші можливості для подальшого розвитку і покращення 

системи на різних апаратних платформах. 


