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Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa reaaliaikainen kasvoalueiden paikanta-

mismenetelmä, joka toimisi hyvin kasvonilmeestä ja pään asennosta riippumat-

ta. Menetelmä toteutettiin käyttäen hyväksi ihon väriin perustuvaa suodatusta,

Sobel-reunantunnistus-algoritmiä ja kasvogeometriaa.

Toteutettua menetelmää testattiin videomateriaalilla, joka kuvattiin kontrol-

loidussa tilanteessa kymmenestä eri henkilöstä. Jokaisesta henkilöstä kuvattiin

yhteensä 15 videota. Videot koostuivat viiden pään suunnan sekä kolmen ilmeen

yhdistelmästä. Kasvot kuvattiin suoraan edestä ja tämän lisäksi käännettynä oi-

kealle ja vasemmalle 20 ja 30 asteen kulmassa. Kasvojen ilmeisiin kuuluivat kul-

mien kurtistus, suupielien kohotus sekä neutraali ilme.

Tulokset osoittivat, että kehitetty menetelmä toimi hyvin. Kasvojen ilmeillä

tai pään kääntämisellä 20 asteen kulmaan ei ollut vaikutusta paikantamiseen. 30

asteen pään käännöllä sen sijaan oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus menetelmän

toimivuuteen. Kaikkien videoiden tunnistuksen keskiarvo oli 57,26 % (n=150).

Paikantamistarkkuus oli 79,23 % katsottaessa ilmeettömästi suoraan kameraan

(n=10).

Tutkimus osoittaa sen, että on mahdollista tehdä reaaliaikainen kasvojen pai-

kantamismenetelmä, joka kykenee paikantamaan kasvot niiden asennosta tai il-

meestä huolimatta. Toteutetun menetelmän tulokset olivat lupaavia ja tästä syys-

tä menetelmää voidaankin käyttää tulevaisuudessa tehtävien tutkimusten pohja-

na.
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1 Johdanto

Erilaisista laitteista, kuten esimerkiksi tietokoneista, matkapuhelimista ja käm-

menmikroista, on tullut yhä isompi osa ihmisten arkea. Kommunikaatio näiden

laitteiden kanssa tapahtuu yleensä vain näppäimistöä ja hiirtä käyttäen. Olemme

ehkä tottuneet tällaiseen kommunikaatioon, mutta se ei ole ihmiselle luontaisin

tapa. Esimerkiksi ikääntyneet tai vammautuneet ihmiset eivät välttämättä ky-

kene käyttämään näppäimistöä tai hiirtä. Laitteiden käytettävyys voisi samalla

parantua, jos ihminen kykenisi kommunikoimaan laitteiden kanssa kuten toisen

ihmisen kanssa.

Puhe ja eleet ovat ihmiselle ominaisia tapoja kommunikoida toisten ihmisten

kanssa. Yksi ihmisen viestinvälitystapa on kasvojen ilmeet, kuten hymyileminen

tai kulmien kurtistelu (Burgoon ja muut, 1996). Jos tietokone voisi tulkita kas-

voilla tapahtuvat ilmeet, voisimme tulkita ihmisen viestistä enemmän kuin pel-

kän näppäimistön ja hiiren avulla. Tämän lisäksi saatettaisiin antaa parempia

mahdollisuuksia tietotekniikan käyttöön niille, joille nykyinen käyttötapa tuottaa

vaikeuksia, tai ei ole lainkaan mahdollista. Voisimme esimerkiksi havaita ikäänty-

neen ihmisen hämmennyksen ja tarjota tälle apua ongelmatilanteeseen. Jos taas

käyttäjässä havaitaan ärtymystä ohjelman tarjotessa automaattisesti neuvoja,

voisimme lopettaa neuvomisen. Näiden esimerkkien avulla voidaan havaita, että

kasvoanalyysistä voisi olla hyötyä ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa.

Kasvojen analysointia voidaan lähestyä monellakin tapaa, mutta yksi tapa on

paikallistaa ensin kasvoalueiden, kuten silmien, nenän tai suun sijainti. Tämän

jälkeen kasvoja voidaan analysoida helpommin, kun tiedetään kasvoalueiden si-

jainnit. Moni kasvoja analysoiva menetelmä pohjautuukin kasvoalueiden tunnis-

tamiseen, kuten esimerkiksi puheen- tai eleiden tunnistus. Gordanin ja muiden

(2001) tutkimuksessa puheentunnistuksen apuna on käytettiin huulien muodona-

nalyysiä. Jotta huulia voidaan ylipäätään analysoida, on tiedettävä suun sijainti

analysoitavassa kuvassa. Tällöin kasvoalueita paikallistava menetelmä antaa huu-

lien muotoanalyysiä tekevälle menetelmälle tiedon siitä, mistä kohtaa kuvaa suu
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löytyy.

Myös kasvoilla tapahtuvien ilmeiden tunnistamisessa voidaan hyödyntää kas-

voalueiden paikantamista. Tällöin tarkastellaan eri kasvoalueiden muotojen muu-

toksia ja päätellään tämän perusteella kasvoilla tapahtuva ilme. Esimerkiksi Wong

ja Cho (2006) kehittivät ilmeiden tunnistusmenetelmän, joka perustuu yksittäis-

ten kasvoalueiden analyysiin.

Biometrisessä tunnistuksessa voisi hyödyntää kasvoalueita paikallistavaa me-

netelmää. Tällöin kasvot paikallistava kamera voisi ohjata iiris-kameraa tarkenta-

maan kuvan henkilön silmästä. Silmien paikallistaminen kuvasta on tarpeen myös

Nissanin kehittämässä menetelmässä. Auto paikallistaa kuljettajan silmien alu-

een ja päättelee silmistä tämän vireystason. Menetelmän tarkoitus on varoittaa,

mikäli kuljettaja on esimerkiksi nukahtamassa. (Nissan, 2007)

Kasvoalueiden tunnistaminen digitaalisesta kuvasta on kuitenkin hyvin haas-

tava tutkimuksen alue. Kasvojen ulkoasuun vaikuttavat monet tekijät kuten pään

asento, kasvojen ilme, valo-olosuhteet, etäisyys kamerasta, silmälasit, meikin käyt-

tö, parta, hiukset jne. Lista muuttujista on pitkä ja kaikki luetellut olosuhteet

voivat vaikuttaa kasvoihin samanaikaisesti. Olosuhteiden vaihtelu aiheuttaakin

monenlaisia haasteita kasvoalueiden tunnistusmenetelmien kehittämisessä. Siten

on perusteltua lähteä menetelmäkehityksessä liikkeelle siten, että valitaan huolel-

lisesti joitakin tai jokin muuttuja, jota varioidaan samalla kun muut muuttujat

pidetään vakioina.

Tämän tutkielman päämääränä oli kehittää uusi videoita hyödyntävä reaa-

liaikainen kasvoalueiden paikantamismenetelmä, jonka tarkoituksena oli toimia

hyvin kasvonilmeestä ja pään asennosta huolimatta. Menetelmää testattiin vi-

deomateriaalilla, joka kuvattiin kymmenestä eri henkilöstä. Jokaisesta henkilöstä

kuvattiin 15 videota kontrolloiduissa olosuhteissa. Kasvoja käännettiin vasemmal-

le ja oikealle 20 sekä 30 asteen kulmiin. Lisäksi jokaisessa pään asennossa kuvat-

tiin kolme erilaista kasvonilmettä: kulmakarvojen kurtistus, suupielien kohotus

sekä neutraali ilme.



2 Kasvojen ja kasvoalueiden paikantaminen

Tässä luvussa perehdytään sekä kasvojen ja kasvoalueiden paikantamiseen liit-

tyvään kirjallisuuteen että niissä esiteltyihin menetelmiin. Ensimmäiseksi mää-

ritellään mitä kasvojen tai kasvoalueiden paikantamisella tarkoitetaan - milloin

paikantaminen on onnistunut ja mitä eroa kasvojen ja kasvoalueiden paikanta-

misella on. Toisessa kappaleessa tutustutaan muuttujiin, jotka voivat vaihdella

ja vaikuttaa kasvojen ja niiden alueiden paikantamismenetelmiin. Lisäksi käsitel-

lään menetelmiä alueiden esi-paikannukseen. Nämä menetelmät pyrkivät löytä-

mään kasvoja tai kasvoalueita kuvasta, esimerkiksi kasvojen värin perusteella.

Kasvojen ja kasvoalueiden paikantamismenetelmiä voidaan ryhmitellä eri omi-

naisuuksien avulla, mutta tässä tutkielmassa ne on ryhmitelty kahdella tavalla.

Kuvaan perustuviin menetelmiin sekä kasvonpiirteisiin eli geometriseen tietoon

pohjautuviin menetelmiin. Geometriaan perustuvat menetelmät käyttävät myös

kuvatietoa, mutta käsittelevät kuvasta löydettyjä kasvonpiirteiden muototietoja

erikseen.

Vaikka videoon perustuvilla menetelmällä on useita kuvia käytettävissä, me-

netelmät näyttävät perustuvan staattisen kuvan menetelmiin ja poikkeavat näistä

vain hyvin vähän, esimerkiksi Michel ja Kalioby (2003), Herpers ja muut (1999),

sekä McKenna ja muut (1995). Tästä syystä tutustutaan myös staattiseen ku-

vaan perustuviin menetelmiin. Staattisen kuvan menetelmät tekevät paikantami-

sen yhden kuvan perusteella. Kaikkia staattisen kuvan menetelmiä ei ole voitu

käyttää videopohjaisissa menetelmissä, koska joidenkin staattisen kuvan mene-

telmien analysointinopeus on ollut liian hidas. Niiden käyttö saattaa lisääntyä

tietokoneiden prosessoritehojen kasvaessa, joten tästäkin syystä on perusteltua

tutustua myös staattisen kuvan menetelmiin.

2.1 Paikantamisen määritelmä

Yang ja muut (2002) ovat määritelleet kasvojen ja kasvoalueiden paikantami-

sen seuraavasti. Mistä tahansa tuntemattomasta kuvasta on tunnistettava onko
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kuvassa ihmisen kasvot, ja jos kuvassa on kasvot, menetelmän on ilmoitettava

yksittäisten kasvoalueiden sijainti tai kasvoalueen rajaus.

Kasvojen paikallistaminen ja kasvoalueiden paikallistaminen ovat kaksi eri asi-

aa. Silloin kun puhutaan kasvojen paikallistamisesta, tunnistetaan koko kasvojen

alue yhtenä kokonaisuutena. Kasvoalueen määrittely vaihtelee, mutta yleensä sil-

lä tarkoitetaan pään ihoaluetta, joka rajautuu hiusrajaan sekä leukaan. Kasvojen

paikallistamisessa kasvoalue voidaan merkitä esimerkiksi ellipsillä (Yang ja Ahu-

ja, 1998) tai neliöllä (Yang ja Waibel, 1996).

Yksittäisten kasvoalueiden paikallistamisessa tunnistetaan kasvojen alueita

kuten silmiä, nenää tai suuta. Kasvoalueita voidaan merkitä esimerkiksi yhdel-

lä (Michel ja Kaliouby, 2003) tai useammalla pisteellä (Craw ja muut, 1992),

ellipsillä tai neliöllä (Gizatdinova ja Surakka, 2007).

Kasvojen tai yksittäisten kasvoalueiden paikantamisen tarkkuus voi herättää

kysymyksiä. Esimerkiksi milloin silmää voidaan pitää oikein paikannettuna? Mi-

ten tunnistuksen onnistumista voitaisiin mitata luotettavasti ja vertailukelpoises-

ti?

Paikantamisen tarkkuutta voidaan tietysti mitata käsin, jolloin ihminen käy

läpi menetelmän tuloksen, ja päättää, onko tulos hyväksyttävä. Pelkkien kasvoja

paikantamisessa katsotaan, onko menetelmä löytänyt kaikki kasvot kuvasta. Täl-

löin lasketaan väärien positiivisten (false positive) ja väärien negatiivisten (false

negative) tulosten määrää. Väärällä positiivisella tuloksella tarkoitetaan sellais-

ta tulosta, jossa kasvot on paikallistettu sellaisesta kuvan kohdasta, jossa ei ole

kasvoja lainkaan. Väärällä negatiivisella tuloksella tarkoitetaan tulosta, jossa esi-

merkiksi kasvoja ei ole paikallistettu kuvasta, vaikka kuvassa on kasvot. (Yang ja

muut, 2002).

Ihmisen käydessä läpi kasvoalueiden paikantamisen tulosta automaattinen me-

netelmä esittää paikannetut kasvoalueet sille määritetyllä tavalla, ja ihminen

päättää, onko paikantaminen onnistunut. Etenkin kasvoalueiden ollessa kyseessä

tulosten analysoinnin ydinongelma tulee esille. Milloin tulos on hyväksyttävä ja
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milloin päätetään, että paikantaminen on epäonnistunut? Kuinka paljon paikan-

nettu kasvo tai yksittäinen kasvoalue saa olla sivussa oikeasta kohdasta?

Yksi tapa ratkaista mittaamisen ongelma on etäisyyden mittaaminen siten, et-

tä silmä merkitään pisteellä, joka sijoitetaan pupillin keskipisteeseen. Mitä lähem-

mäs tätä pistettä menetelmä pääsee, sen tarkempi menetelmä on. Jos tahdotaan

tietää, onko menetelmä tunnistanut kasvoalueet, määritetään raja-arvo, kuinka

kaukana paikallistettu piste voi olla oikeasta pisteestä ollakseen oikein tunnistet-

tu kasvoalue. Jos kasvojen koko vaihtelee kuvassa, yksi raja-arvo ei anna oikeaa

tulosta. Kasvojen ollessa hyvin suuret, toleranssi virheelliselle paikallistamiselle

on hyvin pieni, ja kasvojen ollessa pienet täysin virheellinen tunnistus voidaan

hyväksyä oikeaksi.

Rodriguez ja muut (2006) julkaisivat kaavan, jolla voidaan mitata silmien tun-

nistusta. He ovat käyttivät silmän merkitsemiseen yhtä pistettä, joka symbolisoi

pupillin keskipistettä.

Tämä kaava voidaan kirjoittaa seuraavasti

dEye =
max(d(Cl, ∆l), d(Cr, ∆r))

d(Cl, Cr)
(2.1)

missä d(a,b) on a:n ja b:n euklidinen etäisyys. Cl on vasemman ja Cr oikean

silmän paikallistettu piste. ∆l on ennalta merkityn vasemman ja ∆r oikean pu-

pillin keskipiste. dEye-arvo on tällöin paikallistetun ja ennalta merkityn pisteen

välinen euklidinen etäisyys suhteutettuna silmien väliseen etäisyyteen.

Esitetty menetelmä on hyvä tapa mitata menetelmien toimivuutta, koska se

suhteuttaa paikantamisen tuloksen silmien väliseen etäisyyteen. Tällöin kasvojen

koko ei pääse vaikuttamaan tulokseen, vaan tulosta voidaan verrata myös eriko-

koisten kasvojen kesken. Rodriquez ja muut (2006) suosittelevat dEye-arvon rajak-

si 0,25, jos tahdotaan tietää onko tunnistus onnistunut vai ei. Tällöin paikannetun

ja oikean pisteen välinen etäisyys on maksimissaan puolet silmän leveydestä. Jos

halutaan vertailla tunnistuksen tarkkuutta esimerkiksi kahden menetelmän vä-

lillä, voidaan tämä tehdä dEye-arvon avulla. Silloin se menetelmä on tarkempi,

jonka dEye-arvo on pienempi.
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Kasvoalueiden paikantamismenetelmän tarkkuus riippuu siitä, mihin mene-

telmää käytetään. Esimerkiksi Johdanto-luvussa kuvattu biometrinen tunnistus

iiris-kameran avulla tuskin vaatii täydellistä pupillin keskelle osuvaa paikallista-

mista, vaan biometrinen tunnistusmenetelmä voi osata myös itse keskittää silmän

haluamallaan tavalla.

Menetelmien keskinäinen vertailu on hankalaa johtuen yhtenäisten testima-

teriaalien puutteesta. Myös tulosten raportointitavat vaihtelevat melko paljon.

(Yang ja muut, 2002). Osassa julkaisuista tuloksia ei ole raportoitu. Menetelmiä

oli myös testattu omilla materiaaleilla, jotka eivät olleet julkisesti saatavilla. Jaos-

sa kuitenkin on julkisia staattisen kuvan materiaalipankkeja, joiden analysoinnin

tulokset olisi hyvä julkaista yhtenäisessä muodossa.

2.2 Paikantamiseen vaikuttavia muuttujia

Analysoitavien kuvien olosuhteet voivat vaihdella hyvin monella tapaa. Kuvassa

voi esimerkiksi olla yhdet tai useammat kasvot, kasvot voivat olla monessa eri

asennossa, kasvoilla voi olla ilmeitä tai kasvot voi olla peittyneitä. Myös kameran

asento ja kuvauksen laatu voivat vaihdella. Valaistus aiheuttaa monenlaista vaih-

telua, valon lähteiden määrä ja suunta voi aiheuttaa yli- tai alivalottuneisuutta

kasvoilla ja myös valon väri ja lämpötila saattaa muuttaa kasvojen väriä. Myös

kasvojen väri voi vaihdella ihonvärin tai esimerkiksi meikin takia. (Yang ja muut,

2002)

Pään asennon vaihtelulla tarkoitetaan tunnistettavan henkilön pään asentoa

suhteessa kameraan. Kasvot voivat olla kallistuneena jommallekummalle sivulle,

eteen tai taakse tai olla kiertyneenä (esimerkiksi pro�ilikuva). Asennon vaihtelu

voi aiheuttaa tiettyjen kasvoalueiden peittymisen, esimerkiksi kasvojen kierrossa

silmä voi peittyä. Kasvojen peittyneisyys vaikuttaa heikentävästi menetelmiin,

jotka tarvitsevat analyysin kaikki kasvoalueet.

Kuvauksen laatuun voi vaikuttaa useampi muuttuja, esimerkiksi valaistuso-

losuhteet, kuten valon voimakkuus, väri ja valaistuksen suunta. Kameran omi-
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naisuudet aiheuttavat vaihtelua, esimerkiksi kameran kennon pikseleiden määrä,

videon pakkaus ja optiikan laatu.

Myös kasvojen koko on vaikuttava muuttuja. Kuvan tarkkuuden pienentyessä

kuvassa olevien yksityiskohtien erot alkavat sekoittua, kuten esimerkiksi kuva-

sarjassa 2.1. Kuvainformaatiota on vähennetty jokaisessa kuvassa, ja samalla

kasvot kuvassa ovat pienentyneet. Kuvat on tulostettu samankokoisina, jotta nii-

den vertailu olisi helpompaa. Kuvien pyrkimyksenä on osoittaa yksityiskohtien

katoaminen, kun kasvojen koko kuvassa pienenee, esimerkiksi kuvausetäisyyden

muuttuessa.

Ihminen kykenee erottamaan kasvoalueet kuvissa 2.1b ja c. Kuvassa d, jossa

silmien etäisyys on 37 pikseliä, kulmakarvat eivät ole enää täysin selvästi erotet-

tavissa. Tällainen tilanne voi aiheuttaa myös tietokonepohjaiselle kasvojen ana-

lyysille ongelmia, koska kontrastierot eivät ole niin selviä kuin esimerkiksi kuvassa

2.1b. Ihminen kykenee tunnistamaan kuvassa olevan henkilön, vaikka silmien väli-

nen etäisyys on vain 20 pikseliä (kuva 2.1d). Silmien etäisyyden ollessa yhdeksän

pikseliä (kuva 2.1e) kasvot muuttuvat geneerisiksi, eikä persoonan identiteetti

ole enää tunnistettavissa luotettavasti edes ihmisen näkemänä.

Kuva 2.1 (a,b,c,d,e) Kuvan koon vaikutus kasvoalueiden erottuvuuteen. Kuva-

sarjan leveydet vasemmalta oikealle ovat: 480 (100%), 240 (50%), 120 (25%), 60

(12,5%) ja 30 (6,25%) pikseliä. Silmien etäisyys vaakatasossa on vastaavasti 150,

75, 37, 20 ja 9 pikseliä.
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Myös ilmeillä on vaikutusta paikantamiseen. Ilmeillä tarkoitetaan kasvoilla ta-

pahtuvia lihasaktivaatiosta johtuvia muutoksia. Menetelmän suorituskyky saat-

taa heiketä ilmeiden aikana, jos menetelmän tarkoitus on tunnistaa kasvojen si-

jainti ilmeettömillä kasvoilla. Heikentävä vaikutus voi olla esimerkiksi suun muo-

don muuttumisella. Gizatdinova ja Surakka (2006, 2007) osoittivat että ilmeellä

voi olla vaikutus kasvoalueiden paikantamiseen. Cohenin ja muiden (2003) tut-

kimus osoitti myös, että ilmeet vaikuttavat tunnistukseen. Heidän menetelmän-

sä tunnisti ilon tai yllättyneisyyden hyvin. Muissa ilmeissä, etenkin niissä joissa

muutokset kasvoilla olivat hyvin pieniä, menivät ilmeet helpommin sekaisin. Eri-

tyisesti surun ilme sekoitettiin muihin. Menetelmä kykeni tunnistamaan iloisen

tai surullisen kasvonilmeen 88-89 % tarkkuudella. Rosenblumin ja muiden (1994)

julkaisussa saavutettiin 86 % tunnistustarkkuus hymylle ja 94 % tarkkuus yllätty-

neisyydelle. Suru tunnistettiin 80 % tarkkuudella. Rosenblumin ja muiden (1994)

tulokset olivat hyvin samanlaisia kuin Cohenin ja muiden (2003) ja osoittavat,

että ilmeet vaikuttavat tunnistukseen.

2.3 Alueiden esi-paikantaminen

Alueiden esi-paikantaminen tarkoittaa sitä, että kasvot paikannetaan ennen nii-

den varsinaista tunnistamista. Kuvaa voidaan tutkia tietyn värimallin perusteella,

poistamalla siitä tausta tyhjän kuvan avulla tai tekemällä kuvaan projisointeja

joilla tutkitaan intensiteetin muutoksia. Näiden projisointien avulla voidaan pai-

kantaa kasvojen alueita. Sen jälkeen kun kuvasta on paikannettu kasvoihin kuu-

luvat alueet, tehdään alueille yleensä tarkempia analyysejä esimerkiksi muodon

tai liikkeen perusteella.

Yang ja muut (2006) kehittivät menetelmän, joka käytti kasvojen paikanta-

misessa värimallia. Värimalli sisälsi tiedon siitä, miten kasvojen väri sijoittuu

väripaletilla. Värimallin avulla siis tiedettiin, mitkä värit kuuluivat kasvojen alu-

eeseen. Yangin ja muiden menetelmän kaltaisille ihon värin tunnistaville mene-

telmille on tyypillistä, että kuvan värimalli muunnetaan ennen ihon tunnistusta.
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Kuvan värimallin voi muuttaa RGB-mallista (punainen, vihreä, sininen) esimer-

kiksi kromaattiseksi YCbCr-malliksi. YCbCr-värimallissa on kolme värikompo-

nenttia; luminenssi (valon voimakkuus) ja punaisen (chromatic red) sekä sini-

sen värin värikylläisyys (chromatic blue) (Poynton, 1996). Koska luminenssi on

erillinen komponentti, kuvan valoisuus ei vaikuta tunnistukseen. Yang ja Waibel

(1996) ovat osoittaneet, että kasvojen värimaailma on punaisen ja sinisen värikyl-

läisyyden yhdistelmä, ja että jakauma muodostaa selvän alueen kaksiulotteiseen

taulukkoon, jossa akseleina ovat kromaattisen punaisen ja sinisen värikylläisyy-

det. Kuvassa 2.2 on esimerkki siitä kuinka ihon väri muodostaa selvän alueen

kaksiulotteisessa kaaviossa, joka on muodostettu kuvan 2.3 ihoalueista. Lisäk-

si kuvassa 2.3 esitetään tulos, joka saatiin käytettäessä ihon väriin perustuvaa

menetelmää. Kuvassa valkoiset pikselit esittävät ihon väriin kuuluvia pisteitä.

Kuva 2.2 Histogrammi YCbCr-värimallin Cb ja Cr-komponenttien esiintymises-

tä ihoalueilla kuvassa 2.3

Yang ja Waibel (1996) ovat todistaneet myös sen, että vaikka värialue vaih-

teli paljon ihon värin, valaistuksen yms. tekijöiden takia, niin se ei kuitenkaan

vaihdellut niin paljon kuin luminenssi (valoisuus). Tästä syystä oli siis täysin

mahdollista löytää kasvot värin perusteella riippumatta kuvan valoisuuden vaih-

teluista. Yang ja Waibel (1996) havaitsivat, että auringon valo kuvassa aiheutti

värihistogrammin siirtymistä enemmän sinisen kuin punaisen suuntaan, koska se
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Kuva 2.3 Esimerkki ihoalueiden tunnistuksesta käyttäen ihon väriin perustuvaa

Gaussian-funktiota sekä kynnysarvoa.

sisälsi enemmän sinistä valoa kuin esimerkiksi loisteputkivalo. Heidän havainto-

jensa mukaan värimalli säilytti muotonsa, vaikka sen sijainti muuttuikin värin

lämpötilan mukaan.

Yangin ja muiden menetelmän kykeni seuraamaan videokuvasta useampia kas-

voja ja se toimi n. 10-12 kuvan sekuntivauhdilla. Menetelmä koostui kahdesta it-

senäisesti toimivasta osasta. Paikantamisosa etsi kasvoja niiden värijakauman pe-

rusteella. Oppiva osa päivitti värimallia paikannetuista kasvoista. Oppiva vaihe

auttoi varsinaista tunnistusmenetelmää, ja näin useamman kasvon seuraaminen

oli helpompaa kun kasvojen sijainnit sekä värihajonta tiedettiin reaaliaikaisesti.

Yangin ja muiden (2006) kehittämän itseään päivittävän menetelmän kaltaista

ratkaisua käyttivät myös Yang ja Waibel (1996).

Ihon väriin perustuva tunnistus voidaan toteuttaa esimerkiksi Gaussin ha-

jontafunktiolla, kuten Chang ja Robles (2000) tekivät. Tällöin tietyn värialueen

pikselit tunnistetaan ihoksi. Gaussin hajontafunktio soveltuu hyvin ihon värin

tunnistamiseen, koska ihon väri vaihtelee henkilöittäin.

Kasvojen väri-informaatiota käyttivät myös Cho ja muut (2001). RGB-värimallin

sijaan he sovelsivat HSV-värimallia, jossa värisävyä ja värikylläisyyttä käytettiin

iho-alueiden tunnistamiseen. Yang ja muut (2006) kuitenkin kykenivät tunnis-
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tamaan iho-alueen riippumatta siitä, käyttivätkö he RGB- vai HSV-värimallia.

Samanlaisen havainnon ovat tehneet myös Garcia ja muut (1999) verratessaan

RGB- ja YCbCr-värimalleja. Molemmissa malleissa ihon pikselit muodosti selvän

alueen värimalleihin.

Värimalliin perustuva menetelmä ei yleensä yksinään riitä kasvojen paikanta-

miseen, koska kuvasta voi löytyä muitakin ihon väriä muistuttavia alueita. Mene-

telmissä onkin yleensä käytetty hyödyksi myös kasvojen muoto- tai liike-tietoa.

Näin tekivät esimerkiksi Yang ja Ahuja (1998), jotka yhdessä värihajonnan kanssa

käyttivät kasvojen elliptisyyteen perustuvaa menetelmää.

Värimalliin perustuva menetelmä siis etsii ne pikselit, jotka kuuluvat ihoaluee-

seen, ja yleensä tämän jälkeen muita pikseleitä ei käytetä. Tällainen tapa poistaa

kuvasta sellaista informaatiota, jota menetelmä ei tarvitse. Myös muita tapoja

poistaa informaatiota kuvasta on olemassa, esimerkiksi tyhjän kuvan menetelmä.

Mäkisen (2001) tutkielmassa käytettiin tyhjän kuvan menetelmää. Mäkinen to-

teutti menetelmän, joka tunnisti informaatiokioskin käyttäjän kasvot tavallisen

web-kameran avulla. Tällöin kuvasta poistettiin tausta toisen kuvan avulla. Tyhjä

kuva oli tallennettu ennenkuin tunnistettava henkilö oli tullut kameran eteen ja

siinä oli tieto kuvassa olevasta taustasta. Kun tyhjän kuvan tieto poistettiin tun-

nistettavasta kuvasta, kuvassa oli ainoastaan henkilö, joka oli ilmestynyt kuvaan

tyhjän kuvan oton jälkeen.

Yhteenvetona voidaan todeta että ihonväriin perustuva suodatus näyttäisi

olevan hyvä perusmenetelmä kasvoalueiden paikantamiselle. Tällöin kasvoalueita

paikantavan menetelmän ei tarvitse etsiä kasvoalueita koko kuvasta vaan valmiik-

si rajatulta alueelta. Samaan päämäärään päästään myös, jos kuvasta poistetaan

tausta tyhjän kuvan menetelmän avulla. Näyttäisi siltä, että näiden menetelmien

avulla voidaan luoda nopeampia menetelmiä, sekä kenties välttää vääriä tunnis-

tuksia, jos kuva-alue on rajattu varsinaisissa tunnistuksen menetelmissä pelkkiin

kasvoihin.
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2.4 Kuvaan perustuvat menetelmät

Kuvaan perustuvat menetelmät johtavat lopputuloksensa suoraan kuvainformaa-

tiosta eli käsiteltävän kuvan pikseleistä. Tällöin kuvainformaatiota käytetään suo-

raan, eikä sen geometriaa tai muotoinformaatiota käytetä tunnistuksessa. Kuvaan

perustuvat menetelmät ovatkin perinteisen konenäön hahmontunnistuksen mene-

telmiä.

Kuvaan perustuvissa menetelmissä kuvaa luetaan pienissä osissa. Näille lue-

tuille osille suoritetaan laskutoimituksia, joiden tuloksena voi esimerkiksi olla se,

onko kuvan osassa kasvoiksi havaittavaa aluetta. Tällaista pientä osaa kuvasta

voidaan käyttää neuroverkon syötteenä. Neuroverkon palaute voi olla esimerkik-

si se, että kuvan osasta on löytynyt kasvot tai kasvoalue. Neuroverkkojen käyt-

tö onkin hyvin yleistä kasvojen tunnistuksessa ja useat menetelmät pohjautuvat

neuroverkkoihin. Neuroverkot ovat matematiikan tai laskennan malleja, jotka pe-

rustuvat yhdistävään laskentaan.

Neuroverkkoa opetetaan esimerkkien avulla. Opetusvaiheessa neuroverkolle

esitetään syöte ja toivottu palaute. Kun tätä toistetaan usealla eri syötteellä,

neuroverkko oppii sille syötetystä tiedosta epälineaariset riippuvuussuhteet. Neu-

roverkko koostuu keinotekoisista neuroneista. Neuroverkossa voi olla useampia

kerroksia, jossa on n kappaletta keinotekoisia neuroneita, myös muunlaisia raken-

teita on käytössä. Syötekerroksessa on yhtä monta neuronia kuin sille syötettä-

vässä tiedossa on lukuja. Neuronien välillä on painoarvo, joiden arvot lasketaan

neuroverkon opetusvaiheessa. Tämä painoarvo vaikuttaa neuronien läpi kulke-

vaan arvoon. (Nigrin, 1993)

Neuroverkkoihin perustuvassa kasvojen paikantamisessa kuvasta muodoste-

taan neuroverkkoon sopiva matriisi. Matriisi voi koostua esimerkiksi kuvasta lue-

tuista pikseleistä. Rowley ja muut (1998b) käyttivät neuroverkon syötteenä ku-

vasta luettavaa 20 × 20- pikselin matriisia, josta neuroverkko palautti analyysinsä

päätteeksi todennäköisyysarvon sille, oliko kuvassa kasvot. Kuvaa oli analysoitava

skaalattuna erikokoiseksi, koska kasvoalueen täytyi olla juuri neuroverkon syöt-
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teen kokoinen. Neuroverkon syöte saatiin jokaisesta skaalauksesta liikuttamalla

syötteen kokoista aluetta jokaiselle sellaiselle alueelle, jolle se mahtui.

Rowleyn ja muiden kehittämän neuroverkon kaltainen menetelmä kykenee

löytämään vain edestä kuvattuja kasvoja, jos neuroverkkoa opetetaan pelkästään

suoraan edestäpäin otetuilla kasvokuvilla. Neuroverkkoa olisi siis opetettava kai-

kista eri suunnista otetuilla kuvilla, jos haluttaisiin että neuroverkko tunnistaa

eri asennoissa olevat kasvot. Koulutusmateriaalin määrä olisi valtava verrattu-

na pelkästään edestäpäin kuvatulla materiaalilla kouluttamiseen. Tätä ongelmaa

ovat Rowley ja muut (1998a) yrittäneet ratkaista kouluttamalla erillisen neuro-

verkon, joka ensin selvitti kuva-alueen kääntyneisyyden. Tämän jälkeen kuva-alue

käännettiin suoraksi ja analysoitiin perinteisellä neuroverkolla.

Neuroverkon toimintaa kasvojen analyysin osana on pyritty selventämään ku-

vassa 2.4. Kuvassa on esitetty kuvitellun menetelmän vaiheet, joilla voitaisiin

luokitella kasvoilla tapahtuvia muutoksia. Yksi tapa luokitella kasvoilla tapahtu-

via silmin havaittavia muutoksia on Paul Ekmanin ja W.V. Friesenin 1970-luvulla

kehittämä Facial Action Coding System (FACS). FACS mittaa muutoksia käyt-

tämällä ns. Action Unit (AU)-luokittelua sen vuoksi, että yhdenkin kasvolihaksen

aktivaatiosta seuraa useita muutoksia kasvonilmeessä. (Ekman ja Friesen, 1978)

Luokiteltaessa kuvaa neuroverkon avulla etsittäisiin ensin kasvoalueet tai muut

ominaisuudet, joissa tapahtuu muutoksia tunneilmaisuiden aikana. Muutoksista

luotaisiin matriisi, joka syötettäisiin neuroverkolle. Neuroverkossa voisi olla yksi

tai useampia kerroksia, joiden väliset painoarvot on luotu opetusvaiheessa. Neu-

roverkko voisi antaa tuloksena FACS-järjestelmän mukaisen luokittelun.

Neuroverkkoja käytetään myös tukivektorikoneissa (Support Vector Machi-

nes, lyh. SVM). Tukivektorikoneet ovat olleet käytössä esimerkiksi automaattisis-

sa kasvojen analyysin menetelmissä (Michel ja Kaliouby, 2003). SVM on neuro-

verkkotyyppi, joka pyrkii opetusvaiheessa jakamaan tiedon alueiksi apuvektoreil-

la. Kun SVM-rakenne on opetettu, se pystyy luokittelemaan sille syötettyä tietoa

näiden tukivektorien rajaamien alueiden avulla. (Osuna ja muut, 1997)
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Kuva 2.4 Esimerkkikuva neuroverkolla tapahtuvasta Action Unit-luokittelusta

Esimerkiksi Michelin ja Kalioubyn (2003) tutkimuksessa kasvot määriteltiin

22 pisteellä; kulmakarva kahdella, silmä ja nenä kolmella ja suu neljällä pisteellä.

Menetelmässä videokuvasta tunnistettiin kuusi eri ilmettä 30 ruudun sekunti-

vauhdilla tavallisella tietokoneella ja menetelmä kykeni melko hyvään tunnistus-

prosenttiin. Myös Littlewort ja muut (2004) saavuttivat hyviä tuloksia pyrkies-

sään kehittämään automaattisen kasvonilmeiden luokittelumenetelmän käyttäen

SVM-menetelmää. Menetelmässä ei erikseen tunnistettu kasvoalueita, vaan ku-

vatiedosta johdettiin jokin seitsemästä eri ilmeestä. Näitä olivat neutraali, viha,

inho, pelko, ilo, suru ja hämmästys. Littlewort ja muut saavuttivat 24 ruudun ku-

vanopeuden ja yli 90 % ilmeiden tunnistustarkkuuden. Testit suoritettiin 3 GHz

Pentium 4-prosessorilla 320 × 240 resoluution videokuvasta.

AdaBoost Cascade-tunnistusmenetelmä perustuu useampaan eri menetelmään,

jotka ovat yhdistäneet alunperin Viola ja Jones (2001). Haar Cascade-menetelmää

on käytetty useissa menetelmissä, esimerkiksi Wilson ja Fernandez (2006) se-

kä Kahraman ja Gökmen (2006) käyttivät tätä menetelmää. Violan ja Jonesin

(2001) menetelmässä on erimuotoisia ja kokoisia Haarin kaltaisia luokittelijoita,
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jotka tekevät kuvaan intensiteetti-vertailun. Cascade-mekaniikassa kerrokset ovat

AdaBoost-luokittelijoita. AdaBoost on koneoppimismenetelmä, jolla valitaan n-

kappaletta luokittelijoita, joiden luokitukset yhdistämällä määräytyy lopullinen

luokitustulos. Ikkunassa oleva kuva analysoidaan luokittelijoilla ja luokittelijoi-

den tulos määrää sen, onko ikkunassa etsitty alue. Alue voi olla esimerkiksi kasvot

tai kasvojen alue kuten silmä tai suu. Menetelmä on nopea koska se on porrastet-

tu (cascade) ja porrastetussa tavassa ikkunaa tutkitaan ensin hyvin yksinkertai-

silla luokittelijoilla. Nämä ensimmäisen portaan luokittelijat antavat hyvin kar-

kean analyysin siitä, onko ikkunassa etsittyjä alueita. Ensimmäinen luokittelija

voi esimerkiksi tunnistaa vain sen, onko kohdassa ylipäätään kuvainformaatiota

vai pelkkää tasaista yhtä väriä. Menetelmä hylkää ikkunan ja siirtyy seuraavaan,

jos ensimmäinen vaihe antaa tuloksen, ettei ikkunassa ole kasvoalueita. Seuraa-

valle portaalle siirrytään, jos ensimmäisen portaan luokittelijat antavat positii-

visen tuloksen. Tällä portaalla kuvaa analysoidaan toisenlaisilla luokittelijoilla

kuin ensimäisessä vaiheessa. Jokaisella portaalla ikkuna hylätään tai jatketaan

seuraavalle portaalle, kunnes saavutetaan viimeinen porras. Tämän lopputulok-

sena ikkunassa joko esiintyy kasvot tai sitten alueella ei ole luokittelijan mukaan

kasvoja.

Ennen käyttöä Haar Cascade-menetelmä on opetettava kuvilla, jotka sisältä-

vät kuvia kasvoista, ja kuvilla, joissa ei ole kasvoja. Tällöin menetelmä rakentaa

eri portaissa olevien luokittelijoiden rakenteen ja normalisoi rakenteen painoarvot

niin, että portaat oppivat tunnistamaan kasvot ja hylkäämään ei-kasvoja esittä-

vät kuvat. Haar Cascade kykenee löytämään kuvasta useampia kasvoja. Haar

Cascade-menetelmä on yleensä koulutettu tunnistamaan kasvot kuvasta, mutta

sitä voisi myös käyttää eri kasvoalueiden tunnistamiseen, kuten Wilson ja Fernan-

dez (2006) ovat tehneet. Wilson ja Fernandez saavuttivat menetelmällään viiden

kuvan sekuntivauhdin käyttäen 2 GHz prosessoria.

Oppivat menetelmät, kuten neuroverkot ja Haar Cascade-menetelmä, ovat

riippuvaisia niiden opetuksen tasosta. Ne saattavat löytää oikeiden kasvojen li-
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säksi niitä myös sieltä missä kasvoja ei ole. Kuvassa 2.5 näytetään OpenCV-

kirjaston Haar Cascades - menetelmällä haetut kasvoalueet kahdesta kuvasta.

Kuvassa 2.5a menetelmä on löytänyt taustasta kasvoiksi sopivan alueen. Kuvas-

sa 2.5b menetelmä on löytänyt kahdet kasvot oikein, vaikka toisella henkilöllä on

aurinkolasit silmien edessä. Alemmassa rivissä kuvissa 2.5c ja 2.5d samat ku-

vat on prosessoitu ihonväriin perustuvalla �ltterillä, joka on esitelty tässä luvussa

aiemmin. Näissä kahdessa menetelmässä ihonväriin perustuvasta suotimesta oli-

si ollut merkittävää apua. Esimerkiksi kuvan 2.5a vihreän taustan virheelliset

tunnistukset olisivat jääneet kokonaan pois käyttämällä ihonväriin perustuvaa

suodinta.

Kuva 2.5 Ylemmässä kuvarivissä OpenCV-kirjaston Haar Cascades - menetel-

mällä haetut kasvoalueet, jossa onnistuneita tunnistuksia (a ja b) sekä vasemman

puoleisessa kuvassa (a) väärä positiivinen-tunnistuksia. Alemmassa kuvarivissä

samat kuvat (c,d) prosessoituna ihoväriin perustuvalla �ltterillä. Vasemman ku-

van (a ja c) lähde: http://www.squashpics.com/
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Testissä käytetty Haar cascade-menetelmän toteutus löytyy avoimen lähde-

koodin OpenCV-kirjastosta. Kirjastosta löytyy myös valmiiksi koulutettuja luo-

kittelijoita, joita käytettiin edellä mainituissa esimerkeissä. OpenCV-kirjaston

kasvojen tunnistus oletusasetuksilla sekä oletusluokittelijalla kesti 190 ms, mi-

kä tarkoittaa viittä kuvaa sekunnissa. Nopeuteen tosin vaikutti se, kuinka pieniä

kasvoja menetelmä etsii kuvasta. Koe tehtiin DualCore2-prosessorilla käyttäen

800 pikseliä leveää ja 600 pikseliä korkeaa 24-bittistä kuvaa.

Haar cascade-menetelmä koostuu useammasta menetelmästä, kuten useat muut-

kin kasvojen analyysiä tekevät menetelmät. Valstar ja Pantic (2006) käyttivät

Haar cascade-menetelmän AdaBoostin kaltaista GentleBoost-menetelmää omassa

tutkimuksessaan. Heidän menetelmässään paikannettiin ensin kasvoalueet, jonka

jälkeen niistä etsittiin kiinnostavat alueet (region of interest, ROI). ROI-alueista

etsittiin varsinaiset kasvoalueet käyttäen Gabor wavelets -menetelmää. Menetel-

mä sijoitti alueiden ympäristöön 20 eri pistettä, jotka määrittivät eri kasvoaluei-

ta. Heidän menetelmällään pyrittiin tunnistamaan kulmakarvoja analysoimalla,

oliko tunneilmaisu aito vai tahdonalainen.

Gabor wavelets -menetelmä on kehitetty biologisen tutkimuksen pohjalta. Ga-

bor waveletit tuottavat samanlaista signaalia kuin yksinkertaiset hermosolut pri-

määrisellä näköaivokuorella. Jonesin ja Palmerin (1987) tutkimusten perusteella

luotiin tasoaaltoon Gaussin-funktion kautta pakotettu malli. Aalloilla on tietty

taajuus ja suunta ja se reagoi kuvassa oleviin reunoihin. (Pötzsch ja Rinne, 1996)

Gabor wavelets -menetelmää ovat käyttäneet myös Wong ja Cho (2006) pyrkies-

sään tunnistamaan tunneilmaisuita. He ovat havainneet, että eri suuntaiset Gabor

wavelets-aallokkeet eri kasvoalueilla korreloivat kasvoilla tapahtuvaan eleeseen.

Kuvaan perustuvia menetelmiä on paljon, ja jokaisella menetelmällä on saatu

lupaavia tuloksia. Ne menetelmät, jotka tunnistavat pelkän kasvon kuvasta, voi-

vat toimia hyvänä pohjana kasvoalueiden tunnistamiselle. On kuitenkin tärkeää

käsitellä tietoa mahdollisimman vähän, jos pyrkimyksenä on reaaliaikainen me-

netelmä. Osassa kuvaan perustuvissa menetelmissä kuvalle joudutaan tekemään
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suuri määrä lukuoperaatioita (Rowley ja Muut, 1998b), ja tästä syystä tällaisten

menetelmien käyttö voi olla rajattua osana reaaliaikaisia menetelmiä.

2.5 Kasvonpiirteisiin perustuvat menetelmät

Kasvonpiirteisiin perustuvat menetelmät hyödyntävät kasvojen geometria ja muoto-

tietoa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi kasvojen symmetria, silmien elliptinen

muoto tai ennalta tiedetty tieto, esimerkiksi että silmät ovat nenän ja suun ylä-

puolella.

Kasvojen muoto on yleensä elliptinen, ja yksinkertaisimmillaan kasvojen muo-

toon perustuva menetelmä voi etsiä alueita kuvasta, joiden muoto korreloi ellip-

tiseen malliin (Yang ja Ahuja, 1998). Szunyoghy ja Fehér (2006) kuvaavat kirjas-

saan ihmisen pään käännetyksi kananmunaksi. Elliptinen menetelmä toimii niin,

että kuvasta havaitun alueen ja ennalta määritellyn muodon välille lasketaan ar-

voja. Näiden arvojen avulla voidaan päätellä, kuinka hyvin se vastaa ennalta

määriteltyä mallia. Menetelmät valitsevat parhaiten sopivan mallin lopputulok-

seksi. Tällöin menetelmä ei varsinaisesti tiedä, onko tutkittu alue kasvoalue, vaan

valitsee kuvasta ainoastaan malleihinsa parhaiten sopivan vaihtoehdon. Pelkäs-

tään elliptisyyteen perustuva menetelmä voi kuitenkin löytää kasvoja kuvasta,

jossa niitä ei ole (väärä positiivinen tulos). Kuvassa voi olla esimerkiksi kuumail-

mapalloja.

Active Contours (Snakes) (Kaas ja muut, 1988) menetelmää käytetään, kun

kasvoalueiden muodot halutaan kartoittaa tarkemmin kuin esimerkiksi ellipti-

syyteen perustuvassa menetelmässä. Active Contours -menetelmään perustuvia

menetelmiä on useita, mutta kaikissa on pohjalla sama idea. Menetelmä perus-

tuu ennalta määritellyihin pisteisiin, jotka on yhdistetty vektorilla. Nämä voivat

muodostaa esimerkiksi ympyrän mallin. Tämä ennalta määritelty malli pyrkii

asettumaan minimi-energiatasoon hakeutumalla kuvassa olevan muodon reuno-

jen ympärille. Cootes ja Taylor (1992) kehittivät menetelmän pohjalta Active

Shape Models-menetelmän, joka rajoitti mallin muotoa vain ennalta opetettui-
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hin muotoihin. Alkuperäisen Active Contours-menetelmän heikkous oli se, että

malli kykeni asettautumaan mihin muotoon tahansa ja näin tunnisti muodon

virheellisesti. Cootesin ja Taylorin julkaisussa menetelmä pystyi löytämään kä-

den rajat hyvin tarkasti Active Shape Models-menetelmän ennalta määritellyn

rakenteen avulla. Mallina käytettiin käden geneeristä mallia, joka 350 iteraation

jälkeen asettautui käden rajojen mukaisesti. Myöhemmin Active Shape Models-

menetelmän pohjalta Edwards ja muut (1998) kehittivät kasvoalueiden paikan-

tamismenetelmän ja nimesivät uuden menetelmänsä Active Appearance Model-

nimiseksi (AAM). AAM-menetelmässä kasvoista oli luotu geneerinen malli, jota

Active Contours-menetelmän tavoin sovitettiin kasvoille. Kun malli oli saavutta-

nut minimienergiatason, kasvoalueet oli tunnistettu ja rajattu vektorimuodoin.

Craw ja muut (1992) toteuttivat kasvomalliin perustuvan menetelmän, joka

käytti useampia malleja tunnistuksessa. He kävivät läpi tuhat kasvokuvaa ja tal-

lensivat jokaisesta kuvasta 40 koordinaattia. Koordinaatisto oli suhteutettu sil-

mien väliseen etäisyyteen, jolloin koordinaattitiedot olivat vertailukelpoisia. Hei-

dän menetelmässään erilaiset kasvoalueiden tunnistajat (facial feature experts)

käyttivät koordinaattitietoja hyödykseen. Tunnistajia olivat silmien, leuan, pos-

ken, hiusten, leukarajan, suun, suun osien ja yleisen rajauksen tunnistajat. Tun-

nistajat palauttivat tiedon onnistumisestaan analysoinnin jälkeen neljällä paluu-

arvolla, joita olivat onnistuminen, onnistuminen useammassa kohteessa, vähäinen

virhe, vakava virhe. Onnistumisessa tunnistajalle spesi�nen alue oli löytynyt ja

tunnistaja oli varma lopputuloksesta. Jos menetelmä löysi sille määrätyn alueen

useammasta kuvan kohdasta, se palautti arvoksi "onnistui useammassa kohtees-

sa". Vähäinen virhe palautettiin tilanteessa, jolloin menetelmä ei kyennyt toi-

mimaan, esimerkiksi jos kuvan erottelukyky oli liian pieni. Vakava virhe syntyi

kun tunnistaja oli yrittänyt etsiä aluetta, mutta ei onnistunut siinä. Menetelmä

käytti tasoitusjärjestelmää, kun se analysoi eri tunnistajien lopputuloksia. Jos yk-

sittäinen tunnistaja antoi paluuarvona vakavan virheen, sen prioriteetti tunnis-

tuksessa määriteltiin alimmaksi. Eri osat siis raportoivat omasta luotettavuudes-
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taan. Järjestelmä yritti sovittaa eri kasvoalueille annettuja malleja satunnaisella

sijoittelulla ja teki näin kunnes malliin sopiva muoto oli löydetty. Crawin ja mui-

den (1992) mallissa oli mielenkiintoista se, että menetelmä jakoi kasvot useasta

kasvoalueesta koostuvaan rakenteeseen, ja että se pisteytti omaa toimintaansa.

Menetelmä kykeni käsittelemään aineistoa kahdeksan kuvan sekuntivauhdilla ja

paikansi kasvoalueet oikein 95 prosentissa kuvista.

Etukäteen rakennetut mallit, joita esimerkiksi Active Appearance Model -

menetelmä käyttää, pohjautuu yleensä hyvin geneeriseen malliin paikannettavas-

ta alueesta. Tällainen geneerinen malli on muodoltaan ihmisen kasvogeometrian

keskiarvojen mukainen. Kasvojen geometria vaikuttaisi olevan hyvin samanlai-

nen eri henkilöillä, ja malleja onkin ilmeisesti tästä syystä tutkittu sekä käytetty

runsaasti.

Leslie Farkasin (1994) kirja "Anthropometry of the Head and Face"vahvistaa

tätä käsitystä. Kirjassa luetellaan antropometrisiä (so. ihmiskehon ja sen osien

mittaaminen) tuloksia mm. kasvoille. Esimerkiksi sisempien silmäkulmien (in-

tercanthal) etäisyys täysikasvuisella miehellä on keskimäärin 33,3 mm ja naisella

31,8 mm. Keskihajonta on alle 3 mm jokaisella ikäryhmällä. Tulosten eron se-

kä keskihajonnan perusteella näyttäisi siltä, että kasvogeometria vaihtelee hyvin

vähän (kts. taulukko 2.1).

Kasvogeometrian käytön hyöty tuli esille Gizatdinovan ja Surakan menetel-

mässä. Gizatdinova ja Surakka (2006, 2007) kehittivät automaattista menetelmää

kasvojen tunnistukseen. Menetelmä pyrki tunnistamaan kasvojen alueet ilmeistä

riippumatta. Tutkimuksissa osoitettiin, että etenkin alempien kasvolihasten ak-

tivaatioista seuraavat ilmeiden muutokset häiritsivät tunnistamista. Eniten me-

netelmää häiritsi AU 12 (huulten kulmien nostaminen), jolloin 187 kuvasta suun

alue tunnistettiin 71 prosentissa kuvista. Gizatdinova ja Surakka ovat lähesty-

neet asiaa kuvan analysoinnilla konvoluution kautta. Tällöin kuva analysoidaan

käyttäen kymmentä eri kerneliä, joista jokainen on herkkä yhdelle suunnalle. Yksi

tällainen kerneli havaitsee kaikkien kuvassa olevien reunojen kulmat. Menetelmä
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Taulukko 2.1: Miehen ja naisen kasvojen antropometrisiä keskimääräisiä mit-

toja (Farkas 1994)

Mitta Mies Nainen

Silmien ja suun välinen etäisyys 76,6 mm 69,4 mm

Silmien sisäkulmien etäisyys 33,3 mm 31,8 mm

Silmien ulkokulmien etäisyys 91,2 mm 87,8 mm

Kulmakarvan etäisyys pupillista (vasen) 24,4 mm 22,9 mm

Kulmakarvan etäisyys pupillista (oikea) 24,2 mm 23,0 mm

käy läpi jokaisen kuvapikselin ja tallentaa pikselin kohdalla tunnistetun kulman.

Kernelin koko on 7x7 pikseliä.

Menetelmä perustuu siihen havaintoon, että kulmien esiintymistiheydessä on

samankaltaisuuksia eri kasvoalueiden keskuudessa. Esimerkiksi suun ja silmien

alueella vaakatasossa olevien reunojen määrä on huomattavan suuri verrattuna

muiden kulmien määrään. Kuvasta 2.6 nähdään Gizatdinovan ja Surakan me-

netelmän symmetrian toistuminen eri kasvoalueilla. Kuvassa silmät aiheuttavat

kaksi symmetristä huippua. Muut kulmat esiintyvät tasaisesti. Nenän alueella

nähdään sama kuvio, mutta korkeimmat huiput eivät ole niin korkeita kuin sil-

millä. Suun alueella kahden huipun ja muiden kulmien välinen ero on silmiä suu-

rempi.

Gizatdinova ja Surakka kehittivät menetelmää ottamalla käyttöön kasvogeo-

metriaan perustuvan mallin (Gizatdinova ja Surakka, 2007). Mallin käyttöönotto

paransi tuloksia selvästi. Tämä osaltaan vahvistaa sitä käsitystä, että kasvogeo-

metrian huomiointi on hyvin toimiva lisämenetelmä kasvoalueiden paikantami-

sessa.

Mallia voidaan soveltaa kaksiulotteiseen kuvaan, kuten edellä on esitelty, tai
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Kuva 2.6 Kulmien esiintyminen eri kasvoalueilla. Pystyakseli kuvaa kulmien

lukumäärät. Kuva pohjautuu lähteeseen Gizatdinova ja Surakka, 2007.

kolmiuloitteiseen kuvaan. Tällöin kasvoista on kaksi samanaikaisesti kuvaa kah-

della kameralla kuvattuna. Dai ja muut (2006) käyttivät kuvina suoraa kasvo-

kuvaa sekä puoli-pro�ilikuvaa. Mallin sovittamisessa käytettiin apuna silmien ja

suun reunoja. Menetelmä ei vaadi ennalta opettamista, koska se käyttää ennal-

ta määritettyä mallia, joka on hyvin geneerinen. Koska malli sovitetaan jokai-

selle kuvalle erikseen, malli voi olla hyvin väljä. Käytettäessä kahta kameraa on

menetelmällä käytettävissä enemmän informaatiota. Kasvoalueet voidaan tämän

vuoksi paikantaa varmemmin, koska yksittäisen kameran kuvanlaatu vaikuttaa

toimivuuteen vähemmän. Lisäksi sovitettuja malleja on kaksi ja tästä syystä ana-

lyysi voi olla tarkempi ja varmempi. Yhden mallin epäonnistuessa analyysissä voi

toinen malli korjata tilanteen.

Malliin perustuvaa menetelmää muistuttaa myös kasvoalueiden tallentami-

nen erilaisiin rakenteisiin. Wong ja Cho (2006) käyttivät kasvojen ryhmittelyssä

muuntautuvaa puurakennetta. Ryhmittelyssä eri kasvojen osat tallennetaan erik-

seen. Wong ja Cho ryhmittelivät alueet ylä-, ala- ja keskikasvoon sekä oikean- ja

vasemmanpuoleiseen kasvoon. Näiden alla on tarkempia ryhmittelyitä, esimerkik-

si oikeassa kasvoryhmittelyssä on mukana oikea silmä ja kulmakarva, oikea poski
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sekä suu. Yläosaan kasvoista kuuluivat mm. kulmakarvat, jotka kuuluvat myös

oikeanpuoleiseen kasvoryhmittelyyn. Heidän tutkimuksessaan pyrittiin tunnista-

maan seitsemää eri tunneilmaisua, jotka olivat viha, inho, pelko, ilo, neutraali,

suru ja hämmästys. Heidän menetelmänsä perustui Gabor Features-algoritmiin,

joka tallentaa tiedon kasvoalueista puurakenteisiin. Gabor Features-algoritmin

sekä puurakenteeseen tallennetun analyysin avulla saatiin lupaavia tuloksia kas-

vojen ilmeiden selvittämiseksi.

Kasvogeometrian lisäksi kasvoista tiedetään, että kasvoilla tapahtuu liikettä.

Ihminenhän liikkuu vaikka istuisikin paikallaan. Esimerkiksi Turk ja Pentland

(1991) kuvasivat menetelmän, jossa liike tunnistetaan kahden ruudun välisellä

erolla. Kahdelle peräkkäiselle videon kuvalle lasketaan erotus joka pisteelle, ja

näin saadaan tieto siitä onko kuvassa tapahtunut muutoksia. Kuvaa voidaan tut-

kia esimerkiksi 10 × 10 pisteen kokoisissa paloissa ja laskea näiden välille kes-

kiarvo. Kun tämä arvo poikkeaa kuvien välillä riittävästi, voidaan todeta, että

kohdassa on tapahtunut muutos. Tämä on tietysti yksinkertaisin tapa ratkaista

ongelma, mutta se saattaa havaita kuvassa liikettä vaikkei sitä tapahtuisikaan.

Tämä voi johtua valaistusolosuhteiden muutoksesta tai kuvan laadusta. McKen-

na ja muut (1995) käyttivät edistyksekkäämpää tapaa havaita kasvot liikkeen

perusteella. Heidän menetelmässään käytettiin normaalijakauman mukaista suo-

dinta ja näin he rakensivat yksinkertaisen kasvojenseurantamenetelmän. 3 × 3

pikselin kokoisen konvoluution avulla kuvasta saadaan esiin reunat joissa tapah-

tuu liikettä. Reunantunnistuksen avulla kuvasta voitiin löytää pisteitä, joissa ei

tapahdu muutoksia kuin kohteen liikkuessa. Tällaisella lähestymistavalla voidaan-

kin rakentaa menetelmä, joka ei ole liian herkkä olosuhteiden muutoksille, mutta

kykenee silti havaitsemaan liikkeen luotettavasti.

2.6 Aikaisempien tutkimusten yhteenveto

Tässä luvussa tutustuttiin aikaisempiin tutkimuksiin, joita on tehty kasvojen ana-

lysoinnin alueella.
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Aikaisempi tutkimus paljasti sen, että eri tunnistusmenetelmissä toistuivat

samat vaiheet. Kuva 2.7 esittääkin yleistä tunnistusprosessin toimintamallia,

joka on koostettu usean tutkimuksen pohjalta.

Kuva 2.7 Kaavio geneerisestä kasvojentunnistusprosessin toimintamallista.

Ensin menetelmä ottaa videosta yhden ruudun eli kuvan käsittelyynsä. Yleen-

sä kuvalle tehdään väritasapainon säätö, jolloin jokaisen värikomponentin inten-

siteettejä pyritään saamaan yhtä paljon. Tummien ja kirkkaiden alueiden mää-

rä yleensä korostuu tässä vaiheessa. Tausta saatetaan poistaa (Mäkinen, 2001)

käyttäen ns. tyhjää kuvaa, joka on otettu, ennen kuin tunnistettavat kasvot ovat

tulleet kuvaan. Kuvaa saatetaan pehmentää esimerkiksi käyttäen Gaussian blur-

menetelmää (Gizatdinova ja Surakka 2006), jolloin kuvasta katoavat pienet tun-

nistusta häiritsevät yksityiskohdat. Seuraavassa vaiheessa kasvoalue voidaan yrit-

tää paikantaa esimerkiksi kasvojen värin tai liikkeen perusteella. Kun kasvot on

paikannettu kuvasta, tämän alueen sisältä etsitään kasvoalueita.

Menetelmät eivät poikkea toisistaan paljon prosessin alkupäässä, koska väri-

tasapinon tasaukset ovat yleisiä menetelmiä kaikissa konenäön käyttökohteissa.

Viimeinen vaihe, eli kasvoalueiden paikantaminen, on eri menetelmissä yleensä

aina erilainen. Tämä onkin juuri se vaihe, johon kasvoalueiden paikantamisessa

pyritään löytämään uusia ratkaisuja.

Kasvogeometria, nopeat yksinkertaiset algoritmit ja ylipäätään kuvan sisäl-

töön perustuvat menetelmät vaikuttavat lupaavilta, kun tahdotaan kehittää re-

aaliaikainen kasvoalueita paikantava järjestelmä. Vaikka neuroverkkoihin ja ope-

tettaviin menetelmiin perustuvat tutkimukset antavat lupaavia tuloksia, niiden

käyttäminen reaaliaikaisessa järjestelmissä tuntuu vielä osin mahdottomalta. Tä-
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mä johtuu niiden tehovaatimuksista. Yhden kuvan analysointi kestää liian kauan

nykypäivän tietokoneella. Tulevaisuus voi muuttaa tätä tilannetta, mutta on otet-

tava huomioon myös se, että menetelmän tulisi käyttää mahdollisimman vähän

prosessoritehoa, jotta menetelmää voisi käyttää esimerkiksi matkapuhelimissa tai

muissa matalamman prosessointitehon laitteissa.

Kasvojen rakenteesta ja liikkeestä tiedetään hyvin paljon etukäteen. Kasvoa-

lueiden etäisyydet näyttävät olevan hyvin identtisiä eri henkilöillä. Tiedetään

myös se, että ihminen liikkuu kuvassa, joten kasvoja voidaan yrittää paikantaa

seuraamalla liikkuvia alueita.

Näyttää siis siltä, että tällä hetkellä kasvogeometrian käyttö on lupaava lähtö-

kohta reaaliaikaisen tunnistuksen kehittämisessä. Kasvogeometriaan perustuvat

menetelmät toimivat ilman opettamista ja ne toimivat verraten hyvin riippumat-

ta eri kasvojen ominaisuuksien vaihtelusta.



3 Menetelmän toteutus

3.1 Vaatimusmäärittely ja kehitysympäristö

Tutkielman päämääränä oli kehittää kasvojen paikantamismenetelmä, joka löy-

tää kasvoalueet automaattisesti reaaliaikaisesta videokuvasta. Menetelmällä py-

rittiin paikantamaan kasvoalueet niiden asennosta tai ilmeestä riippumatta. Me-

netelmän suorituskykyä mitattiin paikantamisen onnistumisprosentilla sekä pro-

sessointinopeudella.

Menetelmän kehityksessä pyrittiin siihen, ettei menetelmä vaadi toimiakseen

mitään ennakkotyötä, esimerkiksi menetelmän opettamista. Kuten luvussa kaksi

havaittiin, monet menetelmät vaativat erillisen opetteluvaiheen, jonka aikana luo-

daan tunnistamisessa käytettävä rakenne. Sen lisäksi, että opetus vaatii erillisen

työn, menetelmän suorituskyky voi olla riippuvainen opetuksen tasosta.

Menetelmän tuli olla myös reaaliaikainen. Reaaliaikaisuuden määritelmä on

riippuvainen sovellutuksesta. Prosessointinopeus vaikuttaisi todennäköisesti me-

netelmän tarkkuuteen tiettyyn rajaan saakka, jos menetelmän tehtävänä olisi ha-

vaita tietokoneen käyttäjän tunneilmaisuja. Hyvin alhainen prosessointinopeus

riittäisi, jos menetelmän olisi ainoastaan havaittava, onko käyttäjä tietokoneen

ääressä vai ei. Menetelmän reaaliaikaisuustavoite ei kuitenkaan määräytynyt min-

kään erityisen sovellutuksen kautta, joten pyrkimyksenä oli tehdä menetelmä, jo-

ka pystyy tavallisella toimistotietokoneella prosessoimaan videota samaa vauhtia

kuin sitä on saatavilla. Koska PAL-formaatin DV-pakkausmuodon videon ruutu-

nopeus on 25 ruutua sekunnissa (Adobe, 2002), asetettiin tämä nopeus päämää-

räksi menetelmää kehitettäessä.

Menetelmä toteutettiin Windows-ympäristöön. Menetelmä ohjelmoitiin Delp-

hi 7 -kehitystyökalulla ja se käytti Windowsin DirectShow-rajapintaa videoku-

van käsittelyyn. Menetelmää optimoitiin ainoastaan Delphi-kielen puitteissa. Ko-

nekieliseen ohjelmointiin ei ollut tarvetta, koska Delphin kääntäjä muodostaa

hyvin optimoitua koodia. Menetelmän suorittamisaikaa mitattiin millisekuntien
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tarkkuudella käyttäen GetTickCount-metodia ja menetelmää optimoitiin lähinnä

osioista, jotka veivät suoritusajasta prosentuaalisesti isoimman osan.

3.2 Toteutus

Menetelmä koostui viidestä osasta: kasvon paikannuksesta, reunojen tunnistuk-

sesta ja niiden ryhmittelystä alueiksi, kasvokandidaattien etsimisestä ja valinnas-

ta. Menetelmän toimintaa on esitetty kuvassa 3.1.

Kuva 3.1 Kaavio menetelmän toimintamallista.

Ensin videokuva hankittiin Windowsin DirectShow-rajapinnasta. Lähteenä

pystyi käyttämään mitä tahansa videota, jonka koodekki (video codec) oli asen-

nettuna käyttöjärjestelmään. Lähteenä saattoi käyttää myös live-videokuvaa tie-
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tokoneeseen kytketystä kamerasta. Tässä tutkimuksessa analysoitiin valmiiksi tal-

lennettuja videoita, joten lähteenä käytettiin videotiedostoja.

Videosta paikannettiin ensimmäiseksi kasvojen sijainti kasvojen värin perus-

teella. Itseään päivittävä kasvojen väriin perustuva menetelmä teki histogram-

mianalyysin kasvoalueelle paikantamisen jälkeen. Tämän tarkoituksena oli selvit-

tää paikannetun alueen värialueen hajonta. Tämä tieto tallennettiin seuraavaa

kuvaa varten. Kun värimalli oli tallennettu jokaisesta alueesta erikseen, oli kas-

voista olemassa oma spesi�nen värihajonta. Tämän myötä kasvoja voitiin seurata

yksilöidymmin ja ehkä jopa tarkemmin. Vastaavaa menetelmää käyttivät Yang ja

Waibel (1996), Yang ja Ahuja (1998) sekä Yang ja muut (2006), joista viimek-

si mainitut käyttivät omaa malliaan päivittävää menetelmää useamman kasvon

seuraamiseen.

Tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetun itseään päivittävän menetelmän

pohjana käytettiin Changin ja Roblesin (2000) menetelmää ihon värin suoda-

tukseen. Menetelmä toimi siten, että kuvan jokaiselle värikanavalle tehtiin kont-

rastintasaus. Tämän jälkeen kuvapisteet muunnettiin RGB-värimallista YCbCr-

muotoon. RGB-mallin muuntaminen YCbCr-malliin tapahtui alla olevien kaavo-

jen mukaisesti (Martinkauppi ja muut, 2001) :

Y = (0.299·R + 0.587·G + 0.114·B)

Cb = (−0.16874·R− 0.33126·G + 0.5·B + 128)

Cr = (0.5·R− 0.41869·G− 0.08131·B + 128)

(3.1)

Ihon väri tunnistettiin käyttäen Changin ja Roblesin (2000) gaussianin hajon-

tafunktiota, joka kirjoitetaan

e−0.5·(1/Cv)·((Cb− Cbmean)2) + (Cr − Crmean)2) (3.2)

missä Cv on kovarianssi, Cb pisteen sininen kromaattisuus, Cr pikselin punai-

nen kromaattisuus, Crmean punaisen kromaattisuuden keskiarvo, Cbmean sinisen
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kromaattisuuden keskiarvo. Kaava palauttaa arvon 0-1 välillä. Tätä kaavaa käy-

tettiin kuvien 2.3 sekä 2.5 suodatukseen.

Mikäli ennalta määritelty raja-arvo ylitettiin, pikseli luokiteltiin ihoon kuu-

luvaksi. Kaikki ihoalueeseen kuuluvat pikselit ryhmiteltiin alueiksi rekursiivisella

haulla luokittelun päätteeksi. Jos ihoalueeseen kuuluvan pikselin ympäriltä löy-

dettiin toinen ihoksi luokiteltu pikseli, nämä kaksi pikseliä ryhmiteltiin samaan

alueeseen. Alueen koolle oli asetettu ennalta määritellyt raja-arvot, jotka etsit-

tiin erikseen kehitetyn automaattisen testauksen avulla. Automaattisessa testauk-

sessa suoritettiin iteraatiota pienelle kuvamateriaalille käyttäen eri raja-arvoja.

Testien tuloksista etsittiin sellaiset raja-arvot, jotka antoivat parhaan tuloksen.

Automaattisesta testauksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 4.2.

Mikäli menetelmä löysi tässä vaiheessa useamman kuin yhden alueen, se suu-

rensi kovarianssi-arvoa Cv, ja menetelmä jäi odottamaan uutta ruutua.

Sen jälkeen kun ainoastaan yksi hyväksytty alue oli löydetty kuvasta, alu-

een reunojen muodosta tehtiin pro�ili horisontaalisten pikselirivien suuntaisesti.

Tällöin tiedossa oli hyvin tarkka kasvojen alue. Lisäksi tiedossa oli suorakulmion

muotoinen alue, jonka avulla prosessoitava alue rajattiin seuraavissa vaiheissa

(kuva 3.2b).

Kuva 3.2 Kuvia menetelmän eri vaiheista vasemmalta oikealle: a) alkuperäinen

videoruutu, b) kasvojen värin perusteella rajattu, c) kontrastiparannettu musta-

valkokuva, d) prosessoitu ja paikannetut kasvoalueet



30

Ihon värin analysoinnin jälkeen kuvan kontrasti tasattiin uudelleen rajatul-

le alueelle ja kuva muunnettiin harmaasävyiseksi (kuva 3.2c). Kuvaa käsiteltiin

tästä eteenpäin 8-bittisenä harmaasävykuvana, jotta menetelmä olisi nopeampi.

Jos kuvaa olisi käytetty 24-bittisenä värikuvana, olisi jokaisen kuvapisteen lukuo-

peraatiossa tehty yhden lukuoperaation sijaan kolme lukuoperaatiota.

Kuvasta etsittiin seuraavaksi kaikki reunat. Menetelmä käytti reunojen tunnis-

tamiseen Sobel-algoritmia, joka perustuu konvoluutioon. Kuvan yli liutettiin 3x3

pikselin kokoista kahta kerneliä (kuva 3.3), jotka antoivat jokaiselle kuvapisteelle

horisontaalisen ja vertikaalisen harmaasävyn intensiteetin nousun. (Gonzalez ja

Woods, 2001)

Kuva 3.3 Sobel Gx- ja Gy-kernelit

Sen lisäksi että Sobel-menetelmä löysi kuvan reunat, voitiin näiden kahden

kernelin tuloksesta laskea reunan kulma kaavalla

Edgeα = arctan(
Gy

Gx

) (3.3)

Sobel-menetelmä antoi siis kahdenlaista tietoa jokaiselle pikselille: reunan in-

tensiteetin nousun määrän sekä reunan kulman. Nämä molemmat tiedot tallen-

nettiin. Kun kaikki pikselit oli tutkittu, ne ryhmiteltiin rekursiivisesti alueiksi.

Seuraavaksi menetelmä poisti täysin väärän kokoiset tai muotoiset alueet, kuten

esimerkiksi pinta-alaltaan hyvin pienet alueet. Tällä pyrittiin vähentämään vir-

hetunnistusten määrää sekä optimoimaan menetelmän suorituskykyä. Kun mah-

dollisia kasvoalueita oli vähemmän, prosessointi tapahtui nopeammin seuraavissa
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aiheissa. Oli kuitenkin tärkeää olla poistamatta alueita, jotka olisivat voineet olla

mahdollisia etsittyjä kasvoalueita. Suodatuksen tuli siis olla riittävän hienovarai-

nen, mutta poistaa kuitenkin mahdollisimman moni kasvoalueisiin kuulumaton

alue.

Menetelmän kehityksen yhteydessä testattiin useampaa reunantunnistajaa.

Sobel valittiin reunantunnistusmenetelmäksi sen nopeuden ja tarkkuuden takia.

Esimerkiksi Gizatdinovan ja Surakan (2006) menetelmä käytti reunojen ja niiden

kulmien lukemista 10-kertaista 7 × 7 Gaussin-konvoluutiota. Tällä menetelmällä

640 pikseliä leveän ja 480 pikseliä korkean kuvan analysoinnissa tehtiin n. 150

miljoonaa lukuoperaatiota. Sobel-menetelmällä vastaavassa kuvassa suoritettiin

n. 5,7 miljoonaa lukuoperaatiota, mikä on noin neljä prosenttia ensimmäiseksi

mainitun menetelmän lukuoperaatioiden määrästä. Esimerkiksi PAL-standardin

DV-videon resoluutio on 720 × 576 pikseliä, ja sitä tallennetaan 25 ruutua sekun-

nissa (Adobe, 2002). Tällöin yhden videoruudun kesto on 40 millisekuntia. Vaikka

tietokoneiden prosessorit kehittyvät kaiken aikaa, on laskentateho silti aina rajal-

lista. Jos pyritään reaaliaikaiseen videon analysointiin, yhden ruudun analysointi

pitää tehdä nopeasti. Oli siis perusteltua tehdä mahdollisimman vähän lukuope-

raatioita ja valitsemaan menetelmä sen laskentatehovaatimuksia silmällä pitäen.

Reunantunnistuksen ja reunojen ryhmittelyn jälkeen menetelmä pyrki yhdis-

tämään alueet toisiinsa kasvogeometrian perusteella. Kasvogeometriaa käytettiin,

koska sen avulla on saatu hyviä tuloksia kasvoalueiden paikantamisessa. Näitä tu-

loksia listattiin kappaleessa 2.5. Alueiden valinnassa ja suodatuksessa käytettiin

kasvoalueiden symmetriatietoa.

Menetelmässä hyödynnettiin osaa Gizatdinovan ja Surakan (2006, 2007) me-

netelmästä, jossa eri kasvoalueiden reunojen kulmille etsittiin samankaltaisuuk-

sia. He paikansivat kuvasta reunojen suunnat ja käyttivät tätä tietoa hyväkseen

etsiessään kuvasta haluttuja kasvoalueita.

Kuvissa 3.4 a,b,c,d esitetään neljä erilaista menetelmän automaattisesti pai-

kantamaa kasvoaluetta sekä näistä alueista löydettyjen eri suuntaisten reuno-
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jen määrä. Reunojen tunnistus ja niiden kulmien selvittäminen on tehty Sobel-

menetelmällä. Reunat on jaettu niiden suunnan mukaan kulmaryhmiin 22,5 as-

teen jaolla. Vaaka-akseli kuvaa eri kulmaryhmät ja pystyakseli jokaisessa kulma-

ryhmässä olevien kulmien määrän prosentuaalisesti kaikista kulmista. Kuvat a

ja b ovat alueita, joita menetelmän ei tulisi käsitellä etsiessään oikeita kasvoa-

lueita. Kuvassa c on oikein paikannettu silmä ja kuvassa d oikein paikannettu

suu. Kuvassa a reunoja on eniten 45 asteen kulmaryhmässä ja sen ympärillä ole-

vassa kahdessa ryhmässä. Kuvassa b reunat ovat jakaantuneet tasaisemmin eri

kulmaryhmiin. Molemmissa kuvissa on paljon sellaisia kulmaryhmiä, joissa ei ole

lainkaan havaintoja. Tämä näytti olevan tyypillistä alueille, jotka haluttiin suo-

dattaa pois menetelmän seuraavista vaiheista. Kulmarymien esiintymisessä oli

havaittavissa myös yhtenäisyyttä. Kuvissa 3.4c ja d nähdään, että paikannet-

tujen silmän ja suun alueiden reunojen suunnissa on selvästi symmetriaa. Tämä

symmetria toistui myös Gizatdinovan ja Surakan menetelmässä (2006) ja heidän

menetelmänsä löysi oikeat kasvoalueet tämän tiedon perusteella.

Kuvat 3.4c ja d ovat valikoituja esimerkkejä siitä, kuinka vastaavaa symmetria

toistuu parhaimmillaan myös Sobel-menetelmällä. Symmetria oli huomattavasti

vähäisempää Sobel-menetelmää käytettäessä, ja tästä syystä symmetriatietoja ei

voitu käyttää. Alueiden suodatuksessa käytettiin vain tietoa siitä kuinka moni

kulmaryhmä oli täysin ilman havaintoja. Paikannettu alue jätettiin käsittelemät-

tä, kun yli viisi kulmaryhmää oli ilman havaintoja.

Alueiden paikannuksen jälkeen niistä muodostettiin kolmen solmun graafeja,

joihin kuuluvat vasen ja oikea silmä, nenä tai suu. Graa�ssa silmät olivat yhdis-

tettynä kaarella ja molemmista silmistä oli kaari nenään tai suu-alueeseen. Tässä

vaiheessa prosessia ei tiedetty oliko graa�n alin solmu nenä tai suu. Graafeja muo-

dostettaessa myös kulmakarvojen sijainti otettiin huomioon. Kun silmä-alueet oli

valittu graa�in, etsittiin niiden alapuolelta alueita, jotka olivat hyvin lähellä nii-

tä. Alueiden löytyessä ne vaihdettiin graa�in silmä-alueiksi, koska alkuperäiset

silmä-alueet olivat todennäköisesti kulmakarvan alueita.
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Kuva 3.4 (a,b,c,d) Testimateriaalista paikannettuja ei-etsittyjä (a,b) ja etsit-

tyjä (c,d) alueita. Kuvissa vaaka-akselilla reunan suunta, pystyakselilla suunnan

prosenttiosuus

Graafeista pyrittiin muodostamaan lopullisia kasvokandidaatteja, jotka esitti-

vät silmiä, nenää ja suuta. Yksittäisiä graafeja yhdisteltäessä niiden oli täytettävä

useita erilaisia ehtoja. Kahdella vertailtavalla graa�lla tuli olla samat alueet sil-

minä, eli niiden ylimpien solmujen tuli olla samat. Kandidaattien eri alueiden

etäisyyksillä ja kulmilla oli myös raja-arvot. Esimerkiksi jos nenä oli tietyn mat-

kan päässä silmien keskipisteestä suhteessa silmien etäisyyteen, suun täytyi olla

ennalta määritellyllä minimi- ja maksimi-etäisyydellä nenästä. Kaikki raja-arvot

olivat aina suhteellisia arvoja silmien väliseen etäisyyteen.

Taulukossa 3.1 on lueteltuna raja-arvot, joita käytettiin kehitetyssä menetel-

mässä. Nämä arvot etsittiin automaattisen testauksen avulla, jolloin mitattiin eri
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raja-arvojen vaikutusta menetelmän tarkkuuteen. Taulukossa esitetyt arvot poh-

jautuvat taulukossa 2.1 esiteltyihin antropometrisiin mittoihin. Lisäksi menetel-

mässä käytettiin raja-arvoina etäisyyksiä, joiden perusarvoja ei ollut saatavilla.

Tällöin raja-arvot oli määriteltävä ilman ennalta tunnettuja perusarvoja. Tau-

lukon 3.1 arvoja voi käyttää uusien kasvogeometriaan perustuvien menetelmien

perusarvoina.

Taulukko 3.1:Menetelmässä käytetyt raja-arvot. Prosenttiosuus on arvo silmien

välisestä etäisyydestä. Kulma-arvot on laskettu silmien välisen vektorin normaa-

liin.

Selite Raja-arvo

Maksimi nenän kulma silmiin 13◦

Minimi nenän etäisyys silmiin 25%

Maksimi nenän etäisyys silmiin 120%

Minimi suun etäisyys silmiin 60%

Maksimi suun etäisyys silmiin 160%

Nenän ja suun maksimi kulma-erotus 16◦

Nenän ja suun maksimietäisyys 110%

Nenän ja suun minimietäisyys 30%

Lopuksi kasvokandidaateista valittiin paras vaihtoehto pisteytyksen avulla.

Vastaavanlaista menetelmää käyttivät mm. Jeng ja muut (1998) sekä Leung ja

muut (1995), joiden menetelmä laski etäisyyden löydettyjen alueiden välillä.

Pisteytyksessä kasvokandidaateille tehtiin useita erilaisia testejä. Testien tar-

koitus oli löytää parhaiten testeissä pärjännyt kasvokandidaatti, jonka solmut

valittiin paikannetuiksi kasvoalueiksi. Testit kehitettiin tämän tutkimuksen yh-

teydessä tehdyissä kokeissa. Testit, jotka menetelmälle tehtiin, olivat:
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• Silmien kallistuneisuutta mittaavassa testissä laskettiin silmien välinen kul-

ma kuvan horisontaaliseen akseliin nähden. Pienen kulma-eron ei annettu

vaikuttaa testin lopputulokseen, koska testeissä havaittiin, että kasvot voi-

vat olla hieman kallistuneena.

• Nenän ja suun kulmaa mittaavassa testissä laskettiin erikseen kasvokandi-

daatin nenän sekä suun kulma silmien välisen kulman normaaliin. Kulma

laskettiin silmien välisestä keskipisteestä.

• Edellisen tunnistuksen testissä laskettiin kasvokandidaatin alueiden etäi-

syyksiä edellisen tunnistuksen alueisiin. Testi perustuu siihen tietoon, että

kasvot voivat liikkua yhden kuvan aikana vain rajallisen määrän.

• Alueiden kokoa testatessa mitattiin kasvokandidaattien alueiden pinta-alaa.

Menetelmää kehitettäessä havaittiin, että suurimmat alueet olivat yleensä

oikeita kasvoalueita.

• Suun ja nenän leveyttä testatessa mitattiin alueiden leveyttä suhteessa sil-

mien leveyksien keskiarvoihin. Suu on yleensä hivenen leveämpi kuin silmät,

ja nenästä muodostunut alue yleensä hyvin samankokoinen kuin silmien le-

veys.

• Silmien leveyden symmetriaa mitattaessa laskettiin molempien silmien le-

veyden erotus. Menetelmää kehitettäessä havaittiin, että hyvin usein mene-

telmä epäonnistui valitessaan silmän läheisyydestä hyvin erikokoisen alueen

silmäksi. Tällä testillä pyrittiin estämään tällainen tilanne.

Jokaisen testin tulos kerrottiin painoarvolla, joka on määritetty jokaiselle tes-

tille erikseen. Tällä tahdottiin korostaa tai vähentää jonkun tietyn testin vaiku-

tusta lopullisiin pisteisiin. Esimerkiksi silmien kallistuneisuudella oli vähemmän

vaikutusta lopputulokseen kuin edellisen tunnistuksen tuloksella. Jos silmät oli-

vat kallistuneena, ei tämä tarkoittanut että paikantaminen olisi epäonnistunut -
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silmät voivat olla kallistuneena, koska ihminen voi kallistaa päätään. Sellaisen tes-

tin tulos vaikutti enemmän, jonka vertailtava kandidaattipari oli huomattavasti

eri kohdassa kuvaa kuin edellisessä tunnistetussa kuvassa.

Lopuksi kaikkien kasvokandidaattien suhteutetut ja painotetut pisteet lasket-

tiin yhteen. Suhteutetussa pisteytyksessä kasvokandidaatit saivat pisteensä jo-

kaisesta testistä erikseen suhteessa parhaiten pärjänneeseen kasvokandidaattiin.

Parhaiten testissä pärjännyt sai 0 pistettä ja muut pistemäärän suhteutettuna

parhaaseen tulokseen. Tämän tutkimuksen yhteydessä määritettiin kaava, jolla

laskettiin suhteutetut pisteet. Tämä kaava kirjoitetaan

Psuht = Ps −
Ps

Pkand/Pmax
(3.4)

jossa Pkand on pisteytettävän kandidaatin pisteet, Pmax parhaiten testissä pär-

jänneen kasvokandidaatin pistemäärä, Ps arvo johon pisteet suhteutetaan (tässä

menetelmässä käytettiin arvoa 100). Kaava palauttaa Psuht-luvun, joka on suh-

teutettu pistemäärä kyseiselle kasvokandidaatille.

Otetaan esimerkki kuvatusta laskentatavasta. Kasvokandidaatti 1 sai testistä

pistemäärän 30. Kasvokandidaatti 2 sai pisteitä 70. Tällöin paras pistemäärä oli

kandidaatilla 1, koska tämän saama tulos 30 oli pienin pistemäärä. Siten kasvo-

kandidaatti 1 sai parhaan pistemäärän 0 ja kasvokandidaatti 2 pisteet suhteutet-

tuna tähän parhaaseen tulokseen eli 57 pistettä. Tällä tavalla laskettuna pisteet

olivat aina aina suhteellisia, eivätkä ne olleet riippuvaisia testin pisteytyksestä.

Menetelmän lopuksi parhaiten pisteitä saaneen kasvokandidaatin alueet valittiin

paikannetuiksi kasvoalueiksi.



4 Toteutuksen testaus

4.1 Testijärjestely

Toteutettua menetelmää testattiin kontrolloidusti kuvatulla videomateriaalilla.

Testausta varten kuvattiin yhteensä 10 henkilöä. Kuvattua materiaalia varioitiin

siten, että pään asentoja ja kasvojen ilmeitä oli kuitakin kolme erilaista. Ku-

vattavaa henkilöä pyydettiin katsomaan 20 ja 30 asteen kulmiin sekä suoraan

kameraan. Nämä kulmat valittiin testimateriaalin perusteella, josta esimerkkejä

kuvassa 4.1.

Kuva 4.1 Esimerkki pään kääntämisestä 0, 9.5, 17, 28, 36 ja 47 asteen kulmilla.

Jokaisessa kuvauskulmassa kuvattava henkilö kurtisti kulmakarvoja, nosti suu-

pieliä ja piti kasvonsa ilmeettömänä.

Videot kuvattiin neuvotteluhuoneessa, missä kuvattava henkilö istui tuolilla

n. 150 cm päässä kamerasta. Kuvaamisessa käytettiin DV-kameraa, joka kuvasi

miniDV-standardin mukaista videota. Kamera oli jalustalla samalla tasolla kuin

kuvattavan henkilön kasvot. Kuvattavat henkilöt valittiin ainoastaan sen perus-

teella, ettei henkilöllä ollut tiheää partaa. Lisäksi henkilöiltä, joilla oli silmälasit,

pyydettiin ottamaan silmälasit kuvauksen ajaksi pois. Näillä valinnoilla tahdot-
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tiin pienentää paikantamiseen vaikuttavien muuttujien variaatiota. Vaatetusta ei

oltu erikseen määritelty. Kuvaustilanteessa henkilöt istuivat tuolilla, jonka taus-

talla oli valkoinen heitinkangas. Henkilön rintamasuunta oli koko kuvauksen ajan

kohtisuoraan kameraa kohti. Ainoastaan päätä käännettiin. Kuvattavaa henki-

löä ohjeistettaessa kuvaaja antoi esimerkin ilmeestä, ja tämän jälkeen kuvattava

henkilö harjoitteli ilmettä.

Yhden videon kesto oli noin 7-8 sekuntia. Videoissa testihenkilö katsoi määrät-

tyyn suuntaan neutraalilla ilmeellä. Neutraalia ilmeen jälkeen henkilö joko nosti

suupieliään tai kurtisti kulmiaan. Videoinnin lopuksi henkilö katsoi määrättyyn

suuntaan neutraalisti. Jokainen vaihe kesti noin 2-3 sekuntia. Kuvatun materiaa-

lin silmien välisen etäisyyden keskiarvo oli 51,70 pikseliä. Pienin etäisyys oli 40,05

ja suurin etäisyys 64,12 pikseliä euklidisesti mitattuna. Keskiarvo oli laskettu tä-

män tutkimuksen yhteydessä 86 satunnaisesti valitun kuvan perusteella. Esimer-

kiksi Cohn Kanade DFAT-504 tietokannassa silmien välinen etäisyys oli keski-

määrin 102 pikseliä. Kasvojen koko DFAT-504 tietokannassa on siis noin puolet

enemmän kuin tässä tutkimuksessa käytetyssä materiaalissa, ja kuvainformaatio-

ta oli puolet enemmän. Tässä tutkimuksessa kehitettyä menetelmää testattiin siis

aineistolla, jota voi pitää kauempaa kuvattuna kuin DFAT-504 tietokannassa.

Videoita ei käsitelty millään tavalla kuvaustilanteen jälkeen. Video siirrettiin

digitaalisesti DV-pakkausmuodossa tietokoneelle, jossa ne leikattiin ja tallennet-

tiin ja myös analysoitiin DV-pakkausmuodossa.

Testeissä käytettiin Dell Optiplex 745 -toimistotietokonetta, jossa oli Intel Co-

re2 (Conroe)-tuplaydinprosessori, jonka kellotaajuus oli 2133 MHz. Tietokoneessa

oli 1 gigatavu DDR2-muistia, jonka väylätaajuus oli 333 MHz. Käyttöjärjestelmä-

nä oli Windows XP Professional (Version 2002). Tietokoneeseen oli asennettuna

Service Pack 2 ja viimeisimmät Windowsin päivitykset.
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4.2 Menetelmän iteratiivinen kehittäminen

Menetelmän toiminnan lopputulokseen vaikuttivat monet tekijä, esimerkiksi va-

littujen menetelmien tehokkuus, niiden toimintaan vaikuttavien ohjausparamet-

rien arvot, ohjelmakoodin virheettömyys jne. Menetelmää kehittäessä kokeiltiin

useaa erilaista algoritmia ja analysoitiin niiden toiminnan vaikutuksia menetel-

mään. Päämääränä oli löytää parhaat vaihtoehdot useamman algoritmin joukos-

ta. Koska lopputulokseen vaikuttivat näin monet tekijät, oli menetelmän kehitys

monen sadan testin iteraatio. Aina kun ohjelmakoodia optimoitiin tai kun me-

netelmään lisättiin uusia osia, tuli tarve nähdä tehtyjen muutosten vaikutukset.

Esimerkiksi ohjelmakoodia optimoitaessa tuli menetelmän toimia tehdyn opti-

moinnin jälkeen nopeammin. Optimointi ei saanut siis vaikuttaa muuhun toimin-

taan. Paikannustarkkuus ei saanut muuttua lainkaan, koska silloin oli mahdollista

että optimointi oli aiheuttanut muutoksia menetelmän toimintaan. Jos menetel-

män nopeus laski optimoitaessa, tiedettiin että toteutettu optimointi ei ollut oikea

vaihtoehto. Oli siis tarve kehittää automaattinen testausmenetelmä.

Testaukseen kehitetyllä automaattisella menetelmällä voitiin analysoida kuvia

tai videoita, ja lopputulokseksi saatiin paikantamisen tarkkuudesta kertovia mit-

tareita - esimerkiksi yleinen tai yksittäisten kasvoalueiden paikantamisprosentti.

Näistä prosenttiluvuista nähtiin, miten tehty muutos menetelmässä vaikutti tu-

lokseen. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kuvamateriaalin läpikäyminen käsin olisi

ollut erittäin työlästä, videomateriaalia kun oli yhteensä 2141 sekuntia eli 53529

kuvaa. Automaattisen testauksen käyttö vähensi manuaalista työtä.

Esimerkkinä automaattisen testauksen avulla tehtävästä analyysistä on kuvas-

sa 4.2 näkyvä graa�. Se kuvasi paikantamisen toimivuutta RectangleVerticalRatio-

muuttujaan nähden. Tämä muuttuja toimi rajaehtona paikannettujen alueiden

suodatukselle. Muuttujan vaikutuksia testattiin automaattisen testauksen avulla

jokaisella arvolla ja tuloksista luotiin graa�. Paikannetut alueet olivat menetel-

mässä nelikulmioita. Menetelmää kehittäessä havaittiin, että sellaiset nelikulmiot,

jotka olivat pystysuuntaisen suorakulmioiden muotoisia kuin neliöitä, olivat tur-
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hia ja haittasivat tunnistusta. Tällä muuttujalla voitiin rajoittaa nelikulmioiden

suhdetta. Jos muuttujan arvo oli esimerkiksi 2, nelikulmio sai olla pystysuunnassa

maksimissaan kaksi kertaa korkeampi kuin se oli leveä.

Graa�a analysoitaessa voitiin havaita, että paikannettujen videoruutujen mää-

rä (Y-akseli) oli suurempi, kun RectangleVerticalRatio-muuttuja oli pieni. Kun

muuttujan arvo suureni, laski paikannettujen kasvojen lukumäärä. Arvolla 51 oli

tunnistettu noin 180 kasvoa, kun taas arvolla 8 paikannettuja kasvoja oli noin

460 kappaletta. Tämä oli noin 60% parannus paikantamiseen. Yhden muuttujan

ja paikantamisen onnistumisen välille ei aina kuitenkaan löydy näin suoraa yh-

teyttä, vaan tällöin on kyse useamman muuttujan yhdistelmästä. Ilman tätä yllä

esitettyä muuttujaa, menetelmän suorituskyky paikantamisen osalta olisi ollut

huonompi.

Kuva 4.2 RectangleVerticalRatio-muuttujan vaikutus paikantamisen suoritusky-

kyyn.

Automaattista testausta voitiin siis käyttää myös automaattiseen paramet-

rien etsimiseen. Näitä parametreja olivat suodatuksessa käytettävät rajaehdot,

esimerkiksi nenän ja suun välinen maksimi- ja minimietäisyys silmiin suhteutet-
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tuna. Optimaalisessa tilanteessa tietty parametri vaikutti suoraan paikannuksen

tulokseen, kuten kuvasta 4.2 voitiin havaita. Esimerkiksi kun etsittiin oikeita

rajoja nenän ja suun välisille etäisyyksille, oli käytössä kaksi muuttujaa: mini-

mietäisyys ja maksimietäisyys. Tällöin näiden yhteisarvo vaikutti monen muun

muuttujan kanssa lopputulokseen. Raja-arvoja testattiin pienissä ryhmissä, jottei

testeistä olisi tullut liian monimutkaisia.

Automaattisen testauksen avulla menetelmää voitiin kehittää nopeammin,

koska aikaa ei kulunut käsin tehtävään analyysiin.

4.3 Materiaalin analysointi

Ennen materiaalin analysointia testattava materiaali merkittiin oikeilla kasvoa-

lueiden koordinaateilla, jotta testaus voitiin tehdä automaattisesti. Koordinaatit

merkittiin videomateriaaliin sekunnin välein. Merkittyjen videoruutujen välille

laskettiin kasvoalueiden koordinaatit automaattisesti ja tämä tarkistettiin manu-

aalisesti laskennan jälkeen.

Merkitty materiaali analysoitiin edellä kuvatulla menetelmällä. Analyysin tu-

loksena jokaisesta videoruudusta palautettiin tietorakenne, joka kertoi koordi-

naatit silmille, nenälle sekä suulle. Mikäli kaikkia kasvoalueita ei kyetty paikan-

tamaan, palautettiin tieto epäonnistumisesta. Tulos siis sisälsi aina kaikki neljä

kasvonaluetta. Yksittäisten kasvoalueiden tulosta ei raportoitu vaan ne raportoi-

tiin yhdessä vain onnistuneen paikannuksen tuloksena.

Menetelmän palauttamaa tulosta analysoitiin Rodriquezin ja muiden (2004)

menetelmällä vertaamalla menetelmän raportoimaa tulosta aiemmin käsin mer-

kattuun tulokseen. Mittaus tapahtui laskemalla paikannetun pisteen ja ennalta

merkityn pisteen välistä etäisyyttä. Tämä etäisyys suhteutettiin ennalta merkit-

tyjen silmien pisteiden väliseen etäisyyteen. Tällöin saatu arvo oli muiden tu-

losten kanssa verrannollinen riippumatta siitä, millä etäisyydellä kasvot olivat

kamerasta. Rodriquez ja muut ovat nimenneet tämän muuttujan dEye-arvoksi.

dEye-arvo laskettiin jokaiselle kasvoalueelle erikseen. Laskennan jälkeen arvoa
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verrattiin ennalta määriteltyyn raja-arvoon. Kasvoalueen alittaessa raja-arvon,

kasvoalue tulkittiin oikein paikannetuksi. Kaikkien kasvoalueiden alittaessa raja-

arvon, menetelmän antama tulos tulkittiin oikeaksi. Mikäli yksikin menetelmän

raportoima kasvoalue ylitti raja-arvon, paikannus todettiin epäonnistuneeksi ky-

seiselle kuvalle.

dEye-arvoja laskettiin yhden ruudun aikana neljä kertaa, kerran kullekin kas-

voalueelle. Videon nopeuden ollessa 25 ruutua sekunnissa dEye-arvoja laskettiin

100 kertaa sekunnissa. Videoiden kestot olivat keskimäärin 7 sekuntia, joten yh-

den videon aikana tehtiin noin 700 mittausta.

Videon analysoinnin päätteeksi menetelmä kirjoitti videon tuloksen tietokan-

taan. Tuloksista raportoitiin analysoitujen sekä onnistuneesti paikannettujen vi-

deoruutujen määrät. Tietokantaan kirjoitettiin myös henkilön tunnus, kasvojen

ilme ja kasvojen asento (kulma sekä suunta). Koko testin aikana tietokantaan

kirjoitettiin 150 tulosta, joiden avulla tuloksia voitiin analysoida monitahoisesti

tekemällä erilaisia kyselyitä tietokantaan.



5 Tulokset

Testissä testattiin 150 videotiedostoa, joissa oli yhteensä 53529 kuvaa. Kasvoa-

lueet paikannettiin onnistuneesti 30500 kuvasta. Paikantaminen onnistui siis 57

%:ssa kaikista kuvista kaikissa videoista. Taulukossa 5.1 on kuvattu yleinen pai-

kantamisprosentti sekä silmien, nenän ja suun paikantamisprosentit erikseen.

Taulukko 5.1: Paikantamisprosentit yleisesti sekä eri kasvoalueille. Arvot on

laskettu koko testimateriaalista.

Kaikki % Silmät % Nenä % Suu %

57,26 63,3 67,23 67,48

Kuvassa 5.1 on esitetty menetelmän tulokset ryhmiteltyinä kolmelle eri kasvo-

jen asennolla. Ensimmäisessä ryhmässä on tulokset niistä videoista, joissa henkilö

katsoo suoraan kameraan. Toisessa ja kolmannessa ryhmässä ovat mukana videot,

joissa pää oli käännettynä 20 tai 30 astetta. Ryhmiin lasketut keskiarvot sisältä-

vät pään käännön sekä vasemmalle että oikealle. Ryhmän yksittäisissä palkeissa

on tulokset eri kasvojen ilmeillä. Ensimmäisessä palkissa on tunnistus videoista,

joissa kasvoilla oli neutraali ilme, toisessa palkissa ne, joissa kulmakarvat olivat

kurtistettuna, ja kolmannessa palkissa ne, joissa suupielet olivat kohotettuina.

Tulosten tilastollisessa analyysissa käytettiin kaksisuuntaista 3 × 3 (pään

asento × ilme) toistettujen mittausten varianssianalyysia (ANOVA). Testit osoit-

tivat, että pään asennolla oli päävaikutus paikantamiseen F(2, 18) = 9.31, p <

0.01. Bonferroni-korjatut parittaiset post hoc-vertailut osoittivat, että paikannus-

prosentti oli merkittävästi heikompi pään ollessa käännettynä 30 astetta MD =

30.81, p < 0.05. Ero 20 ja 30 asteen pään kääntämisen välillä oli myös merkitsevä

MD = 22.14, p < 0.05. Pään kääntämisellä 20 asteen kulmaan ja suoraan katso-

misen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Tuloksien mukaan ilmeellä ei
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Kuva 5.1 Ilmeen ja katselukulman yhteisvaikutuksen tulokset

ollut päävaikutusta paikantamisen onnistumiseen. Pään asennolla ja ilmeellä ei

ollut tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta paikantamiseen.

Paikannus vaihteli merkittävästi henkilöiden välillä. Kuvassa 5.2 on yleinen

paikannusprosentti henkilöittäin. Prosentit on laskettu kaikista henkilön testivi-

deoista, joita oli yhteensä 15 kappaletta per henkilö. Paikantamisen onnistuminen

vaihteli henkilöittäin 30 prosentista 82 prosenttiin.

Yhden ruudun prosessointinopeus vaihteli hieman riippuen kuvasta, mutta

keskimäärin prosessointi tapahtui 40-50 millisekunnin aikana, mikä tarkoitti noin

20 ruutua sekunnissa. Suurimman osan ajasta vei kasvojen väriin perustuva ra-

jausmenetelmä. Aika ei sisältänyt paikantamisen ulkopuolisia toimenpiteitä, esi-

merkiksi Windowsin DirectShow-rajapinnan käyttöä eikä käyttöliittymän päivit-

tämistä.
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Kuva 5.2 Paikannusprosentti henkilöittäin. Vaaka-akselilla henkilö, pystyakse-

lissa paikannusprosentti koko henkilön testimateriaalista.



6 Pohdinta

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin reaaliaikaista automaattisia kasvoalueiden pai-

kantamismenetelmiä ja toteutettiin oma paikantamismenetelmä. Tämän tutki-

muksen päämääränä oli tehdä menetelmä, joka kykenee paikantamaan silmän,

nenän ja suun videokuvasta. Menetelmän tuli paikantaa kasvoalueet kasvojen

käännön ja ilmeen vaikutuksen aikana.

Tutkimus aloitettiin tutustumalla aikaisempiin tutkimuksiin. Tämän pohjal-

ta valittiin lähestymistavat, sekä algoritmit tätä tutkimusta varten kehitettävään

menetelmään. Kasvogeometrian käyttöä pidettiin lupaavimpana lähestymistapa-

na. Kasvojen väriin perustuva suodatus valittiin vähentämään käsiteltävää ku-

vainformaatiota. Useat menetelmät jouduttiin hylkäämään niiden tehovaatimus-

ten takia, kuten esimerkiksi neuroverkkoihin perustuvat menetelmät (Rowley ja

muut, 1998b sekä Viola ja Jones, 2001) tai raskaammat reunantunnistusalgoritmit

(Gizatdinova ja Surakka, 2007).

Menetelmän testaamista varten kuvattiin huolellisesti kontrolloitu videomate-

riaali. Materiaali kuvattiin kymmenestä eri henkilöstä. Testimateriaalin ominai-

suuksia varioitiin tutkimukselle asetettujen vaatimusten mukaan. Testimateriaa-

liin tehtiin variaatioita pään asennon sekä ilmeiden muutoksella. Päätä käännet-

tiin oikealle sekä vasemmalle 20 ja 30 asteen kulmissa. Jokaisessa pään asennossa

videoituja henkilöitä pyydettiin nostamaan suupieliään ja kurtistamaan kulmia.

Näin yhdestä henkilöstä videoitiin 15 videota, kaikkiaan testivideoita oli 150 kap-

paletta. Videoinnin jälkeen materiaaliin merkittiin oikeat sijainnit silmille, nenälle

ja suulle. Oikeita kasvoalueiden sijainteja käytettiin menetelmän automaattiseen

testaukseen. Automaattisessa testauksessa menetelmän tulosta verrattiin oikei-

siin kasvoalueiden sijainteihin.

Menetelmän kehitys tapahtui iteratiivisesti. Tällöin erilaisia algoritmeja sekä

niihin vaikuttavia muuttujia testattiin usean sadan kokeen sarjassa. Kokeita teh-

tiin läpi menetelmän kehityksen. Iteratiivisen kehityksen tavoitteena oli löytää ne

algoritmit ja muuttujat, joiden avulla voitaisiin päästä määriteltyihin päämää-
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riin. Algoritmien vaikutusta voitiin verrata rinnakkain sekä onnistumisprosentin

että nopeuden suhteen. Lopullisessa testissä käytetyt algoritmit, niihin vaikutta-

vat muuttujat sekä optimointi valittiin, kun iteraatioiden tulokset paranivat enää

vain hyvin vähän.

Yleisellä tasolla kehitetty menetelmä oli tiedon analysointijärjestelmä. Se sai

syötteenä videota ja palautti tuloksena jokaisesta videoruudusta tehdyn paikan-

nuksen. Syötteen analysointi koostui eri vaiheista, jotka omalta osaltaan vähen-

sivät käsiteltävän tiedon määrää siten, että lopulta jäljelle jäivät ainoastaan pai-

kannetut kasvoalueet. Analysoinnin vaiheita olivat kuvan esikäsittely, kasvojen

tunnistus, reunojen tunnistus ja ryhmittely alueiksi sekä etsittyjen kasvoalueiden

valinta pisteytyksen avulla.

Kuvan analysointi aloitettiin tasaamalla värisävyjen erot kuvan esikäsittely-

vaiheessa (Gonzalez ja Woods, 2001). Värisävyjen erojen tasaus oli tehtävä siitä

huolimatta, että valaistusolosuhteet olivat kontrolloidut ja samanlaiset. Ihmisen

kasvojen väri sekä kameran automaattinen väritasapainon säätö aiheuttivat väri-

sävyjen tasoeroja, joita pyrittiin vähentämään esikäsittelyn aikana. Kasvojen tun-

nistuksessa kasvot paikannettiin ihon väriin perustuvalla suodatuksella (Chang ja

Robles, 2000). Kasvojen paikantaminen vähensi tiedon käsittelyn määrää, koska

kasvojen paikantamisen jälkeen kuvasta käsiteltiin vain sitä osaa, jossa kasvot

sijaitsivat. Kasvoalueista etsittiin tämän jälkeen reunoja Sobel-algoritmilla. Reu-

nat ryhmiteltiin alueiksi, jolloin yksittäisten alueiden joukossa oletettiin olevan

etsityt kasvoalueet. Näistä alueista valittiin neljä aluetta lopulliseksi tulokseksi

geometriasääntöjen ja pisteytyksen avulla. Geometriasäännöt pohjautuivat en-

nalta tiedettyyn kasvogeometriaan, kuten esimerkiksi siihen, että suu sijaitsee

nenän alapuolella, tai että nenä voi olla ainoastaan tietyn matkan päässä silmien

keskipisteestä. Alueiden geometriaa mitattiin usealla eri tavalla, ja parhaiten geo-

metrian sääntöihin sopivat alueet valittiin lopulliseksi tulokseksi (Jeng ja muut,

1998 sekä Leung ja muut, 1995).

Lopulliset testit tehtiin analysoimalla menetelmän avulla kuvattua videomate-
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riaalia. Menetelmän raportoima tulos tarkistettiin automaattisesti käyttäen etäi-

syyden mittausta. Menetelmän tuloksen ja ennalta merkittyjen sijaintien etäisyys

laskettiin euklidisella mittauksella. Etäisyys suhteutettiin ennalta merkittyjen sil-

mien etäisyyteen, jolloin raja-arvona voitiin käyttää kiinteästi asetettua hyväk-

symiseen tai hylkäämiseen johtavaa raja-arvoa (Rodriquez ja muut, 2006). Tun-

nistus todettiin epäonnistuneeksi, mikäli yksikin kasvoalue ylitti ennalta asetetun

raja-arvon. Kaikkien kasvoalueiden alittaessa raja-arvon, todettiin kasvoalueet oi-

kein paikannetuiksi. Lopputuloksessa oikein paikannetut kasvot tarkoittavat siis

sellaisia kasvoja, joiden kaikki alueet on paikannettu oikein samanaikaisesti yh-

destä kuvasta.

Yhden testivideon analysoinnin tuloksena raportoitiin käsiteltyjen videoruu-

tujen määrä sekä onnistuneesti paikannettujen ruutujen määrä. Näiden perus-

teella jokaiselle videolle laskettiin paikantamisprosentti. Tulokset laskettiin myös

eri ryhmittelyiden mukaan. Ryhmittely tehtiin esimerkiksi katselukulman sekä

ilmeen mukaan. Kuvassa 5.1 näkyvä graa� muodostettiin ryhmitellyistä tulok-

sista.

Testien tuloksista nähtiin, että menetelmä kykeni paikantamaan kasvot il-

meestä riippumatta, ja vielä silloin kun kasvot olivat kääntyneenä 20 astetta.

Pään ollessa käännettynä 30 astetta, tulokset heikkenivät merkitsevästi. Tällöin

menetelmän paikansi kasvoalueet oikein vielä 45 prosentissa kohtisuoraan katso-

tuista videoista.

Reaaliaikaisen videonkäsittelyn vaatimukset olivat melko korkeita. Yhden se-

kunnin aikana videosta käsiteltiin noin 20 kuvaa. Sekunnin aikana menetelmä

käsitteli noin 6,9 miljoonaa 24-bittistä pikseliä, ja niiden joukosta se paikansi nel-

jä kasvoaluetta. Testissä analysoitujen videoruutujen kokonaismäärä oli 53529.

Näistä 30500 ruudusta kaikki neljä kasvoaluetta paikannettiin oikein. Testien tu-

lokset ovat itsessään hyviä ja edellä mainittujen seikkojen näkökulmassa erittäin

lupaavia. Voidaankin todeta, että menetelmän algoritmien valinnassa ja kehit-

tämisessä onnistuttiin. Tulokset osoittivat, että on mahdollista kehittää mene-
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telmä, joka kykenee paikantamaan kasvot reaaliaikaisesta videokuvasta ilmeiden

sekä pään käännön aikana.

Vertailtaessa toteutettua menetelmää muihin vastaaviin menetelmiin, voidaan

todeta menetelmän suorituskyvyn olevan hyvin saman tasoinen. Esimerkiksi Mic-

hel ja Kaliouby (2003) käyttivät SVM-menetelmää reaaliaikaiseen kasvoalueiden

paikantamiseen ja saavuttivat 87,5% paikantamistarkkuuden samalla materiaa-

lilla millä menetelmä oli opetettu. Tuntemattomalla materiaalilla he saavuttivat

60,7% tarkkuuden, mikä vastaa tämän menetelmän tarkkuutta. Tutkimukset ei-

vät kuitenkaan tietyssä mielessä ole vertailukelpoisia, koska Michel ja Kaliouby

merkitsivät kasvoalueita useammalla pisteellä ja heidän testimateriaalissaan oli

useampia eri ilmeitä. Lisäksi he mittasivat menetelmän suorituskykyä eri tavalla

kuin miten tässä tutkimuksessa tehtiin. Staattiseen kuvaan perustuva Gizatdi-

novan ja Surakan (2007) menetelmä saavutti 94% paikantamistarkkuuden. Hei-

dän tutkimuksessaan kuvalle tehtiin tarkempi analyysi ja tulokset mitattiin eri

tavoin kuin tässä tutkimuksessa. Gizatdinovan ja Surakan menetelmä tunnisti

myös kulmakarvat, ja he mittasivat menetelmänsä tulosta manuaalisesti jolloin

tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Voidaankin todeta, että vertailu menetelmien välillä on hankalaa. Tämä joh-

tuu siitä, että eri tutkimusten tutkimuskysymykset, testaustavat sekä käytetty

testimateriaali ovat olleet erilaisia kuin tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Valstar

ja Pantic (2006) sekä Jeng ja muut (1998) käyttivät materiaalina rajattua kas-

vokuvaa. Sen lisäksi että on vaikea löytää tätä tutkimusta vastaavia muita tut-

kimuksia, on samanlaisten (Michel ja Kaliouby, 2003 sekä Gizatdinova ja Surak-

ka, 2007) tutkimuksien vertailu vaikeaa, kuten yllä saatettiin havaita. Karkean

vertailun perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että menetelmä toimi hyvin. Se

kykeni tekemään lähes reaaliaikaisen paikannuksen kaikille neljälle kasvoalueelle

verrattain hyvällä tarkkuudella.

Tuloksia analysoitaessa havaittiin, että kun menetelmä teki paikannuksen oi-

kein, se teki paikannuksen hyvin tarkasti. Tämä päätelmä tehtiin paikannuksen
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etäisyyttä mittaavan dEye-arvon perusteella. Paikannuksen tarkkuutta mittaavan

dEye-arvon keskiarvo oli silmien paikannuksessa 0,1669. Rodriquez ja muut (2006)

suosittelivat dEye-arvoksi 0,25 ja tulos on tätä huomattavasti pienempi. Voidaan

siis todeta, että kun menetelmä on tehnyt paikannuksen hyväksyttäväksi, se on

tehnyt sen hyvin tarkasti. Tämä saattaa olla myös menetelmän heikkous. dEye-

arvon sekä yleisen paikannusprosentin perusteella voi päätellä, että menetelmä on

kenties liiankin tarkka. Tätä menetelmää tulisikin jatkokehittää tulevaisuudessa

siten, että se hylkäisi paikannettuja alueita vähemmän. Alueiden suodatuksia sekä

kuvan esikäsittelyä tulisi tutkia ja pyrkiä muokkaamaan menetelmää vähemmän

herkäksi. Näitä jatkokehitysideoita vahvistaa paikannuksen tarkkuuden vaihtelu

henkilöittäin. Kuvassa 5.2 alhaisin tarkkuus oli 30 % ja parhaimmillaan yhden

henkilön videoista 82 % on tunnistettu oikein. Ero näiden välillä osaltaan tukee

epäilyä siitä, että menetelmä teki paikannuksen ehkä liiankin tarkasti. Tarkkuus

on tietysti aina hyvä asia, mutta kuten tämän tutkimuksen tuloksista voidaan ha-

vaita, olisi vähempi tarkkuus riittänyt parantamaan yleistä paikannusprosenttia.

Syy tarkkuuteen voi olla seuraus prosessista jossa etsittiin optimaalisia menetel-

män toimintaa ohjaavia parametreja.

Testien aikana havaittiin, että reunantunnistuksen intensiteetti vaihteli eri tes-

tihenkilöillä, vaikka valaistus- ja kameraolosuhteet olivat identtiset. Menetelmää

tulisi kehittää niin, että reunantunnistuksen värisävyjen intensiteetti olisi adap-

tiivinen, eli se mukautuisi kuvattavan henkilön kasvoihin. Analysoitavan video-

kuvan esikäsittelyssä kuvalle tehtiin histogrammitasaus, mutta tästä huolimatta

eri henkilöiden välillä oli intensiteettivaihteluita reunantunnistuksen aikana. Tä-

män seurauksena toisista videoista tunnistettiin reunoja hyvin runsaasti ja toi-

sista taas melko niukasti. Menetelmä käyttää hyväkseen juuri reunantunnistusta

ja siten intensiteettivaihtelun ongelma tulisi jatkossa ratkaista.

Gizatdinovan ja Surakan (2007) menetelmän käyttömahdollisuuksia olisi tut-

kittava paremmin, koska kasvojen muototiedon käyttäminen toisi lisäinformaa-

tiota tunnistetuista alueista. Lisäinformaation avulla alueita voitaisiin tunnistaa
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varmemmin. Kulmien esiintymisen symmetriaa voitaisiin analysoida kerran ope-

tettavalla neuroverkolla, jossa sisääntuloneuroneina olisivat kulmien lukumäärät

prosentuaalisesti ja ulostulona se, onko alue jokin etsityistä kasvoalueista. Näin

kasvoalueista voitaisiin suodattaa pois ne, jotka eivät ole oikeita tuloksia.

Tätä menetelmää voisi kehittää jatkossa vähemmän herkäksi. Herkkyyttä tuli-

si pyrkiä vähentämään niin, että menetelmä antaisi samanlaisia tuloksia erilaisilla

testiaineistoilla. Tämä olisi samalla askel kohti menetelmää, joka kykenisi teke-

mään paikannuksen usean eri paikantamiseen vaikuttavan ominaisuuden alaisena.
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