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Περίληψη

Η αναγνώριση προσώπου γνωρίζει ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια λόγω των

πολλών χρήσεων της στην καθημερινότητα και της δημοφιλίας του κλάδου της μη-

χανικής μάθησης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση

των πιο γνωστών μεθόδων αναγνώρισης προσώπου και των αλγορίθμων μηχανι-

κής μάθησης τους οποίους χρησιμοποιούν, όπως επίσης η ανάλυση της επίδρασης

που έχει η προεπεξεργασία των εικόνων στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων των

αλγόριθμων μηχανικής μάθησης. Στην πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν

συνολικά 7 μέθοδοι αναγνώρισης και 11 αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Για μία

πιο ολοκληρωμένη εικόνα, χρησιμοποιήθηκαν 4 σετ εικόνων τα οποία πέρασαν από

τη δοκιμασία αναγνώρισης, με και χωρίς προεπεξεργασία. Τα αποτελέσματα της

πειραματικής διαδικασίας έδειξαν πως η προεπεξεργασία των εικόνων παίζει πολύ

σημαντικό ρόλο καθώς αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτές συ-

νήθως προέρχονται από το μη ελεγχόμενο περιβάλλον της εικόνας. Κάποιες από

αυτές είναι οι διαφορές φωτισμού, διαφορές έκφρασης και θέσης προσώπου στην

εικόνα, γωνίας λήψης της φωτογραφίας και η ποιότητα της εικόνας. Οι ολιστικές

μέθοδοι αναγνώρισης (Eigenfaces, Fisherfaces) έδειξαν πως αντιμετωπίζουν με επι-

τυχία τα περισσότερα προβλήματα και είχαν τις καλύτερες επιδόσεις. Πολύ κοντά

ήταν και η μέθοδος LBPH. Από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, τα γραμμικά

μοντέλα είχαν την καλύτερη απόδοση, ειδικότερα οι μηχανές διανυσμάτων υποστή-

ριξης και η ταξινόμηση κορυφής. Πολύ καλές ήταν και οι επιδόσεις του αντιλήπτρου

πολλαπλών στρωμάτων.

Λέξεις κλειδιά: αναγνώριση προσώπου, μηχανική μάθηση, αλγόριθμοι μηχανικής

μάθησης, κατηγοριοποίηση, Python
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Abstract

Face recognition is having a rapid growth over the last few years as a result of its

many applications in daily life and the popularity of the field of machine learning.

The purpose of this thesis is the comparison of the most well-known recognition

methods and the machine learning algorithms that are utilized by them, and the

analysis of the effect that the image preprocessing has on the accuracy of the machine

learning algorithms. In the experiment procedure, 7 face recognition methods were

used, along with 11 machine learning algorithms. Additionally, 4 image datasets went

through the recognition process, before and after preprocessing. The results of the

experimental procedure indicate that preprocessing plays an important role because

it deals with a lot of problems that arise in the images. Some of these issues are

differences in lighting conditions, differences in facial expression, face placement and

image quality. The holistic methods of recognition (Eigenfaces, Fisherfaces) dealt with

most of these difficulties, having the highest accuracies. LBPH method was really close

as well. Out of all the machine learning algorithms tested, linear models, especially

SVM and Ridge classification, worked really well with all the recognition methods.

MLP classifier also had good results.

Keywords: face recognition, machine learning, machine learning algorithms, classification,

Python
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Τι είναι η αναγνώριση προσώπου;

Αναγνώριση προσώπου για έναν άνθρωπο αποτελεί μία ενστικτώδη ενέργεια για

να αναγνωρίσει την ταυτότητα άλλων ανθρώπων. Για ένα υπολογιστικό σύστημα

όμως αποτελεί ένα πρόβλημα αναγνώρισης οπτικών μοτίβων [Jain and Li, 2011].

Αναγνώριση προσώπου είναι η αναγνώριση ή η επαλήθευση της ταυτότητας ενός

ατόμου από ένα λογισμικό, μέσω της ανάλυσης και της σύγκρισης μοτίβων και χα-

ρακτηριστικών του ανθρώπινου προσώπου, που προέρχονται από φωτογραφίες ή

βίντεο. Είναι μία τεχνολογία που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη

λόγω των πολλών εφαρμογών της στην καθημερινή ζωή. Ως αποτέλεσμα αυτής της

ανάπτυξης έχουν δημιουργηθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι αναγνώρισης προσώ-

πων, με στόχο της κάθε μίας, την καλύτερη δυνατή ακρίβεια στην αναγνώριση.

Η κάθε μέθοδος επεξεργάζεται τα δεδομένα που παίρνει από τις εικόνες και

τα συγκρίνει μεταξύ τους για να βρει τις αντιστοιχίες μεταξύ των προσώπων. Στη

σύγκριση όλων αυτών των δεδομένων έρχεται να βοηθήσει η μηχανική μάθηση. Η

μηχανική μάθηση είναι η επιστήμη στην οποία οι υπολογιστές μαθαίνουν και παίρ-

νουν αποφάσεις, χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια [Géron, 2019]. Με την «εκπαίδευση»

τους με τα δεδομένα που παίρνουν από τις μεθόδους αναγνώρισης, οι αλγόριθμοι

μηχανικής μάθησης βρίσκουν τις σχέσεις και τις αντιστοιχίες ανάμεσα στα δεδο-

μένα των προσώπων, και μπορούν αυτόματα να αναγνωρίσουν την ταυτότητα ενός

προσώπου σε μία εικόνα που δεν έχουν ξαναδεί.

Η διαδικασία της αναγνώρισης προσώπου είναι μία πολύ απαιτητική εργασία.

Αρχικά, λόγω του υπολογιστικού της κόστους, και επίσης, λόγω των δυσκολιών που
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προκύπτουν από την εναλλαγή των συνθηκών στις φωτογραφίες και τα βίντεο των

προσώπων που καλούνται να αναγνωριστούν. Το δυναμικό περιβάλλον της εικό-

νας, με τις εναλλαγές στο φωτισμό και το παρασκήνιο, όπως επίσης και οι πολλές

διαφοροποιήσεις που μπορούν να υπάρξουν στο ανθρώπινο πρόσωπο, δημιουργούν

δυσκολίες τις οποίες η επιστήμη της αναγνώρισης προσώπου καλείται να αντιμε-

τωπίσει.

1.2 Κίνητρο για τη συγγραφή της εργασίας

Η αναγνώριση προσώπου έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Σημαντι-

κός είναι ο ρόλος της στην ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. Πολύ ευρεία είναι η

χρήση της αναγνώρισης προσώπου για έλεγχο πρόσβασης σε μέρη στα οποία πρέπει

να υπάρχει υψηλή ασφάλεια όπως τράπεζες, ΑΤΜ, χώροι εργασίας. Θεωρείται πως

έχει πολλά πλεονεκτήματα σαν τρόπος βιομετρικού ελέγχου, καθώς είναι η πιο δια-

κριτική μέθοδος αφού δεν απαιτείται σωματική επαφή [Jain and Li, 2011]. Επίσης

χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και

πρόσφατα έχει εφαρμοστεί στα έξυπνα τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας ως ένα

ακόμα μέτρο για την ασφάλεια τους. Έτσι, καταλαβαίνουμε πως υπάρχει ανάγκη

για κατασκευή μεθόδων αναγνώρισης που να είναι πολύ ακριβείς, να μην είναι υπο-

λογιστικά απαιτητικές και να μην είναι πολύ χρονοβόρες. Λόγω της ανάγκης αυτής

και της μεγάλης ζήτησης, δημιουργούνται συνεχώς νέες μέθοδοι αναγνώρισης.

Τα κίνητρα για αυτή τη διπλωματική είναι να γίνει μία μελέτη διαφόρων μεθόδων

αναγνώρισης προσώπων από ξεχωριστές κατηγορίες και η σύγκριση των επιδόσεων

τους. Επίσης είναι και η ανάλυση της επίδρασης του μη ελεγχόμενου περιβάλλοντος

στην ακρίβεια των αναγνωρίσεων, και η μελέτη της βελτίωσης που υπάρχει με την

προεπεξεργασία των εικόνων. Τέλος, η σύγκριση πολλών αλγορίθμων μηχανικής

μάθησης που καλούνται να δημιουργήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα, και

η επιλογή των πιο κατάλληλων για συνεργασία με τις μεθόδους αναγνώρισης.

1.3 Σκοπός και στόχοι

Στην παρούσα διπλωματική θα συγκριθούν διαφορετικές μέθοδοι αναγνώρισης,

διαφορετικών κατηγοριών. Στόχος είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους, για να
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καθοριστούν οι καλύτερες από αυτές τις μεθόδους σύμφωνα με τις επιδόσεις τους.

Η κάθε μέθοδος θα κληθεί να λειτουργήσει με διαφορετικά σύνολα δεδομένων, που

περιέχουν ανόμοια είδη εικόνων. Έτσι θα γίνει ο εντοπισμός των αδυναμιών τους

με βάση το είδος των εικόνων που πρέπει να αναγνωρίσουν. Επίσης θα γίνει μία

διαδικασία προεπεξεργασίας στις εικόνες των συνόλων δεδομένων, κατά την οποία

θα γίνει προσπάθεια να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν περισσότερη επιπλέον πληροφο-

ρία, η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των μεθόδων. Με τη μέτρηση των επιδόσεων

πριν και μετά την προεπεξεργασία, θα δοθεί μία εικόνα της επίδρασης του μη ελεγ-

χόμενου περιβάλλοντος σε όλες τις μεθόδους αναγνώρισης. Τέλος, όλα τα δεδομένα

που προκύπτουν από τις μεθόδους αναγνώρισης, θα δοθούν σε πολλά διαφορετικά

μοντέλα/αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για εκπαίδευση, για να βρεθούν αυτοί που

έχουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις τους, και ποιοι αλγόριθμοι λειτουρ-

γούν καλύτερα με συγκεκριμένες μεθόδους.

1.4 Συνοπτική παρουσίαση και δομή

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Το δεύτερο

κεφάλαιο είναι ένα θεωρητικό κεφάλαιο που αναλύει σε βάθος τον τομέα της μη-

χανικής μάθησης, αναφέρει σημαντικές βασικές έννοιες αυτού του κλάδου και πε-

ριγράφει με λεπτομέρεια τα διαφορετικά είδη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που

θα χρησιμοποιηθούν στην πειραματική διαδικασία. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τον

τομέα της αναγνώρισης προσώπου, κάποιες βασικές του έννοιες και περιγράφει τις

μεθόδους που θα ακολουθηθούν στην πειραματική διαδικασία. Στο τέταρτο κεφά-

λαιο γίνεται αναφορά σε κάποιες μελέτες που έγιναν πάνω στα θέματα που θα

ασχοληθεί η διπλωματική εργασία. Οι μελέτες αυτές αναφέρονται και περιγράφο-

νται τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτές. Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί την

πειραματική διαδικασία και τα αποτελέσματα της. Αρχικά, γίνεται μία περιγραφή

του στόχου και της διαδικασίας της πειραματικής διαδικασίας και αναφέρονται

κάποιες σημαντικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια δίνεται μία

περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας. Τα επόμενα 3 υποκεφάλαια είναι αυτά

που αναλύουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Συγκεκριμένα, αναλύεται η επί-

δραση της προεπεξεργασίας στις εικόνες για κάθε μέθοδο, συγκρίνονται οι επιδόσεις

όλων των μεθόδων αναγνώρισης προσώπου ως προς την ακρίβεια τους, και συγκρί-
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νονται όλοι οι διαφορετικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται όλα τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την

πειραματική διαδικασία και από τη διπλωματική εργασία.
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Κεφάλαιο 2

Μηχανική μάθηση

2.1 Τι είναι η μηχανική μάθηση

Μηχανική μάθηση (machine learning) είναι η επιστήμη που δίνει τη δυνατότητα

σε υπολογιστικά συστήματα να μαθαίνουν από τα δεδομένα που τους δίνονται

[Géron, 2019], και να εκτελούν λειτουργίες χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια. Αυτές

οι λειτουργίες αυτοματοποιούνται με τη μηχανική μάθηση, καθώς η εκτέλεσή τους

θα ήταν πολύ χρονοβόρα από ανθρώπινο δυναμικό λόγω μεγάλου όγκου δεδομέ-

νων, ή θα ήταν αδύνατη λόγω της πολυπλοκότητας τους. Οι αλγόριθμοι μηχανικής

μάθησης λαμβάνουν τα απαραίτητα δεδομένα, και μετά από τη διαδικασία της

εκπαίδευσής τους μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα, να απαντήσουν σε

ερωτήματα ή και να πάρουν αποφάσεις. Από τις προτάσεις αγαπημένων ταινιών για

προβολή, την αναγνώριση φίλων σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

μέχρι την εφαρμογή σε ποικίλα επιστημονικά προβλήματα όπως η ανακάλυψη νέων

ατόμων, η ανάλυση περίπλοκων δεδομένων για προβλέψεις και η εύρεση θεραπείας

σε διάφορες σοβαρές ασθένειες [Müller et al., 2016]. Πλέον η μηχανική μάθηση εί-

ναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, με πολλές εφαρμογές στη καθημερινότητά

μας.

2.2 Βασικές έννοιες μηχανικής μάθησης

2.2.1 Επιβλεπόμενη μάθηση / Μη επιβλεπόμενη μάθηση / Ημιεπιβλεπόμενη

μάθηση / Ενισχυτική μάθηση

Η μηχανική μάθηση μπορεί να χωριστεί σε 4 βασικές κατηγορίες [Géron, 2019]:
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Στην επιβλεπόμενη μάθηση, όλα τα δεδομένα που δίνονται στον αλγόριθμο για

την εκπαίδευσή του, περιέχουν και τις επιθυμητές τους λύσεις, τις ετικέτες (labels)

[Géron, 2019]. Κάθε στοιχείο που περιέχεται στα δεδομένα εκπαίδευσης, αντιστοι-

χίζεται με μία ετικέτα. Έτσι, όταν ο αλγόριθμος συναντά νέα δεδομένα χωρίς ετι-

κέτες, πάνω στα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί, μπορεί να δώσει ακριβείς προβλέψεις

και απαντήσεις. Άρα ο στόχος της επιβλεπόμενης μάθησης είναι η πρόβλεψη της

τιμής μίας ετικέτας, για ένα στοιχείο που δε βρίσκεται στα δεδομένα εκπαίδευσης

[Simeone, 2017]. Η επιβλεπόμενη μάθηση χωρίζεται σε δύο κύριους τύπους προβλη-

μάτων, στα προβλήματα ταξινόμησης και τα προβλήματα παλινδρόμησης. Αυτός ο

διαχωρισμός υπάρχει γιατί στα προβλήματα ταξινόμησης η ετικέτα είναι μία δια-

κριτή τιμή, ενώ στα προβλήματα παλινδρόμησης η ετικέτα είναι μία συνεχής τιμή

[Simeone, 2017]. Ένα παράδειγμα ενός προβλήματος ταξινόμησης είναι το αν ένα

e-mail είναι ανεπίθυμητη αλληλογραφία (spam) ή όχι, ενώ ένα παράδειγμα ενός προ-

βλήματος παλινδρόμησης είναι η πρόβλεψη της αυριανής θερμοκρασίας του καιρού

[Simeone, 2017].

Στην μη επιβλεπόμενη μάθηση, τα δεδομένα που δίνονται στον αλγόριθμο για

εκπαίδευση δεν έχουν ετικέτες [Géron, 2019]. Η δουλειά του αλγορίθμου στη μη

επιβλεπόμενη μάθηση είναι να εξάγει πληροφορίες από τα δεδομένα που έχουν

εισαχθεί [Müller et al., 2016], δηλαδή θα πρέπει από μόνος του να καταλάβει το

που ανήκει το κάθε στοιχείο και πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δύο σημαντικά

είδη αλγορίθμων μη επιβλεπόμενης μάθησης είναι οι μη επιβλεπόμενες μετατροπές

και οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης. Οι μη επιβλεπόμενες μετατροπές είναι αλγόριθ-

μοι οι οποίοι μετατρέπουν τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται καλύτερα

αντιληπτά από ανθρώπους ή άλλους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Οι αλγόριθ-

μοι ομαδοποίησης βρίσκουν συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων και προσπαθούν να

δημιουργήσουν ομάδες από παρόμοια δεδομένα [Müller et al., 2016].

Η ημιεπιβλεπόμενη μάθηση είναι σαν ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων

κατηγοριών. Εδώ, ο αλγόριθμος δέχεται δεδομένα που έχουν, και δεδομένα που δεν

έχουν ετικέτες [Géron, 2019]. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, ο αλγόριθμος ομαδο-

ποιεί τα δεδομένα χωρίς ετικέτες, και παίρνει την απαραίτητη πληροφορία από τα

δεδομένα που έχουν ετικέτες.

Στην ενισχυτική μάθηση, το σύστημα μάθησης το οποίο αποκαλείται πράκτο-
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ρας (agent) [Géron, 2019], δε δέχεται δεδομένα. Αντιθέτως μπορεί να παρατηρεί το

περιβάλλον, θυμάται παλαιότερες ενέργειές του, και ο τρόπος που λαμβάνει πλη-

ροφορίες είναι μέσω επιβράβευσης ή τιμωρίας ως αποτέλεσμα των ενεργειών του.

Έτσι, για να φτάσει στη λύση του προβλήματος θα πρέπει να βρει τον τρόπο με την

περισσότερη επιβράβευση. Για παράδειγμα, ένας πράκτορας μπορεί να μάθει να

κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον με εμπόδια για να φτάσει σε κάποιον επιθυμητό

στόχο, με την επιβράβευση να είναι μία επιτυχής κίνηση και την τιμωρία να είναι η

σύγκρουση με ένα εμπόδιο [Simeone, 2017].

2.2.2 Ταξινόμηση/Παλινδρόμηση

Όπως αναφέρθηκε, τα προβλήματα της επιβλεπόμενης μάθησης χωρίζονται σε 2

κατηγορίες.

Τα προβλήματα ταξινόμησης (classification) έχουν ως στόχο την εύρεση της

σωστής ετικέτας (label) για το κάθε καινούργιο στοιχείο που εξετάζεται από τον

αλγόριθμο, η οποία προέρχεται από προκαθορισμένη λίστα από πιθανές ετικέ-

τες [Müller et al., 2016]. Αυτές οι πιθανές ετικέτες, είναι αυτές που δόθηκαν στα

δεδομένα εκπαίδευσης. Όταν οι πιθανές ετικέτες είναι μόνο δύο τότε το πρό-

βλημα ταξινόμησης είναι δυαδικό (binary classification). Όταν οι πιθανές ετικέτες

είναι παραπάνω από δύο τότε το πρόβλημα ταξινόμησης είναι πολλαπλών κλά-

σεων (multiclass classification). Ένα παράδειγμα μίας δυαδικής ταξινόμησης είναι

η προσπάθεια απάντησης ναι ή όχι σε μία ερώτηση, ένα παράδειγμα ταξινόμησης

πολλαπλών κλάσεων είναι η πρόβλεψη του σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο ένα

κείμενο [Müller et al., 2016]. Στην πειραματική διαδικασία θα υπάρχουν κυρίως

προβλήματα ταξινόμησης.

Από την άλλη, σε ένα πρόβλημα παλινδρόμησης (regression) ο στόχος είναι να

γίνει η πρόβλεψη μίας συνεχούς τιμής. Αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή,

σε ένα εύρος τιμών. Ένα παράδειγμα ενός προβλήματος παλινδρόμησης είναι η

πρόβλεψη του ετήσιου μισθού ενός εργαζομένου [Müller et al., 2016], ή η πρόβλεψη

της τιμής ενός σπιτιού σε μία συγκεκριμένη περιοχή.
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2.2.3 Σετ εκπαίδευσης (training set)/Σετ δοκιμών (testing set)

Στη μηχανική μάθηση, για να γίνει εκτίμηση του αν ένας αλγόριθμος λειτουργεί

σωστά και επιστρέφει σωστά στοιχεία και απαντήσεις, θα πρέπει να δοκιμαστεί με

δεδομένα τα οποία δεν έχει ξαναδεί. Η καλύτερη λύση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι

να χωριστούν όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας, σε σετ εκπαίδευσης

(training set) και σε σετ δοκιμών (testing set) [Géron, 2019]. Το σετ εκπαίδευσης θα

χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του μοντέλου μηχανικής μάθησης. Μόλις τελειώ-

σει η διαδικασία εκπαίδευσης το μοντέλο θα μπορέσει να δοκιμάσει τις δυνατότητές

του με το σετ δοκιμών που περιέχει δεδομένα που δεν έχει ξαναδεί. Όπως είναι

λογικό, το σετ εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο του σετ δοκιμών

καθώς θα πρέπει το μοντέλο να εκπαιδευτεί πάνω σε όσον το δυνατόν περισσότερα

δεδομένα. Με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το σετ δοκιμών, μπορούν να

εκτιμηθούν οι δυνατότητες και οι επιδόσεις του μοντέλου.

2.2.4 Υπερπροσαρμογή (Overfitting) / Υποπροσαρμογή (Underfitting)

Στόχος των μοντέλων μηχανικής μάθησης είναι να έχουν όσο το δυνατόν με-

γαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις τους για νέα δεδομένα. Για να επιτευχθεί κάτι

τέτοιο θα πρέπει να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Όμως, η υπερ-

βολική λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα μπορούσε να οδηγήσει

στην υπερπροσαρμογή (overfitting). Η υπερπροσαρμογή συμβαίνει όταν το μοντέλο

εκπαιδεύεται με μεγάλη ακρίβεια πάνω στο σετ εκπαίδευσης που έχει ως συνέπεια

να μη γενικεύεται (generalize) σωστά, δηλαδή να επηρεάζεται αρνητικά η επίδοση

του μοντέλου με τα νέα δεδομένα του σετ δοκιμών [Müller et al., 2016]. Αυτό συνή-

θως συμβαίνει όταν το μοντέλο μηχανικής μάθησης έχει μεγάλη πολυπλοκότητα και

η κάθε λεπτομέρεια και ο «θόρυβος» των δεδομένων μαθαίνονται από το μοντέλο,

οδηγώντας έτσι σε πολύ χαμηλή ακρίβεια. Για να καταπολεμηθεί κάτι τέτοιο θα

πρέπει το μοντέλο να απλοποιηθεί, τα δεδομένα που δίνονται να αυξηθούν και να

απαλειφθεί ο θόρυβος.

Η υπερβολική απλότητα του μοντέλου μπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς αντί-

θετο αποτέλεσμα που είναι η υποπροσαρμογή (underfitting). Η υποπροσαρμογή

συμβαίνει όταν το μοντέλο είναι πολύ απλό για να μάθει τη δομή των δεδομένων

[Géron, 2019]. Έτσι θα έχει πολύ κακή επίδοση με τα δεδομένα εκπαίδευσης αλλά
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και δε θα μπορεί να γενικευθεί στα νέα δεδομένα των δοκιμών. Για ένα ιδανικό μο-

ντέλο μηχανικής μάθησης πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ υπερπροσαρμογής

και υποπροσαρμογής.

2.2.5 Διασταυρωμένη επικύρωση (Cross Validation)

Διασταυρωμένη επικύρωση είναι μία στατιστική μέθοδος που βοηθάει στην αξιο-

λόγηση της επίδοσης της γενίκευσης ενός μοντέλου [Müller et al., 2016]. Σε αντίθεση

με έναν απλό διαχωρισμό των δεδομένων σε σετ εκπαίδευσης και δοκιμής, στη δια-

σταυρωμένη επικύρωση τα δεδομένα χωρίζονται πολλές φορές και εκπαιδεύονται

πολλαπλά παρόμοια μοντέλα. Έτσι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές των σετ εκ-

παίδευσης/δοκιμής και διαφορετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις των μοντέλων,

οπότε μπορούμε να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνατότητες ενός

μοντέλου.

Η διασταυρωμένη επικύρωση έχει πολλές διαφορετικές κατηγορίες, με την πιο

απλή και συνηθέστερη να είναι η διασταύρωση επικύρωσης k τμημάτων (k-fold

cross-validation), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1. Σε αυτήν, όλα τα δεδομένα χωρί-

ζονται σε k τμήματα. Κάθε φορά που το μοντέλο θα εκπαιδεύεται, ένα τμήμα θα

λάβει τον ρόλο του σετ δοκιμής και τα υπόλοιπα k-1 τμήματα θα λάβουν τον ρόλο

του σετ εκπαίδευσης [Müller et al., 2016]. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι τα

σετ εκπαίδευσης/δοκιμής θα είναι διαφορετικά κάθε φορά.

Σχήμα 2.1: Διαχωρισμός συνόλων δεδομένων για διασταυρωμένη επικύρωση [Müller et al., 2016]

Ο τύπος διασταυρωμένης επικύρωσης που θα χρησιμοποιηθεί στην πειραματική

διαδικασία είναι η stratified διασταύρωση επικύρωσης k τμημάτων (stratified k-fold

cross-validation) του Σχήματος 2.2. Η διαφορά της με την απλή k-fold είναι ότι η

stratified εξασφαλίζει πως η κάθε ετικέτα/κλάση εκπροσωπείται στον ίδιο βαθμό

σε κάθε διαφορετικό τμήμα (fold). Έτσι το μοντέλο θα μπορέσει και να εκπαιδευ-

τεί αλλά και να δοκιμαστεί σε όλες τις πιθανές ετικέτες/κλάσεις των δεδομένων,
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πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη γενίκευση [Müller et al., 2016].

Σχήμα 2.2: Διαχωρισμός συνόλων δεδομένων για stratified διασταυρωμένη επικύρωση
[Müller et al., 2016]

2.2.6 Μετρικές αξιολόγησης και βαθμολόγηση

Μία πολύ σημαντική διαδικασία στη μηχανική μάθηση είναι η αξιολόγηση του

μοντέλου καθώς μπορεί να υποδείξει τυχόν λάθη και αδυναμίες που δε φαίνονται

στη διαδικασία εκπαίδευσης και στις τελικές προβλέψεις.

Μία πρώτη εικόνα της δυναμικής ενός μοντέλου μπορεί να δώσει ο πίνακας σύγ-

χυσης. Ο πίνακας σύγχυσης είναι ένας n × n πίνακας σαν το Σχήμα 2.3, του οποίου

οι σειρές αντιστοιχούν στις πραγματικές κλάσεις (ετικέτες) του, και οι στήλες στις

προβλεπόμενες κλάσεις του. Κάθε καταχώρηση στον πίνακα είναι το πλήθος των

στοιχείων που ανήκουν στην κλάση της συγκεκριμένης σειράς, και έχουν προβλε-

φθεί ως η κλάση της στήλης που βρίσκονται [Müller et al., 2016]. Ουσιαστικά έτσι

φαίνεται πότε κάποιες κλάσεις συγχέονται με άλλες.

Σχήμα 2.3: Πίνακας σύγχυσης δυαδικού προβλήματος ταξινόμησης [Müller et al., 2016]
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TN = True Negative (Πραγματικά αρνητικό) = Πρόβλεψη ”αρνητικού” με πραγμα-

τική κλάση ”θετικού”

FN = False Negative (Λάθος αρνητικό) = Πρόβλεψη ”αρνητικού” με πραγματική

κλάση ”θετικού”

FP = False Positive (Λάθος Θετικό) = Πρόβλεψη ”θετικού” με πραγματική κλάση

”αρνητικού”

TP = True Positive (Πραγματικό Θετικό) = Πρόβλεψη ”θετικού” με πραγματική

κλάση ”θετικού”

Accuracy: Η απόδοση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης αξιολογείται κυρίως

σύμφωνα με την ακρίβεια (accuracy). Ακρίβεια είναι το κλάσμα των σωστών προ-

βλέψεων ενός μοντέλου ως προς τις συνολικές προβλέψεις του μοντέλου (σωστές

προβλέψεις/συνολικές προβλέψεις) [Müller et al., 2016].

Accuracy =
TP + FN

TotalPredictions

H Ακρίβεια όμως δε μπορεί να δώσει μία ολοκληρωμένη άποψη για την πραγματική

απόδοση, οπότε τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται και άλλες μετρικές.

Precision: H ακρίβεια (precision) μετράει το πόσες από τις προβλέψεις που

έγιναν ως ”θετική”, ανήκουν όντως στην ”θετική” κλάση [Müller et al., 2016].

Precision =
TP

TP + FP

Recall: Η ανάκληση (recall) μετράει το πόσα στοιχεία της ”θετικής” κλάσης προ-

βλέπονται ως ”θετική” [Müller et al., 2016].

Recall =
TP

TP + FN

F1‐score: Το σκορ φ1 (f1-score) χαρακτηρίζεται ως ο αρμονικός μέσος όρος της

ακρίβειας (precision) και της ανάκλησης (recall). Λαμβάνοντας υπόψη και την ακρί-

βεια και την ανάκληση, μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις επιδόσεις ενός μοντέλου

που εκπαιδεύεται με μη ισορροπημένα (imbalanced) δεδομένα [Müller et al., 2016].

Μη ισορροπημένα δεδομένα ονομάζονται αυτά που δεν έχουν ισορροπία στον αριθμό
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στοιχείων που έχει η κάθε κλάση.

F1score = 2 ∗ Precision ∗Recall

Precision+Recall

2.2.7 Μείωση των διαστάσεων

Στη μηχανική μάθηση το μέγεθος και ο αριθμός των δεδομένων είναι συνή-

θως πολύ μεγάλος, και το κάθε στοιχείο στα δεδομένα έχει πολλά χαρακτηριστικά

[Géron, 2019]. Αυτό μπορεί να κάνει την εκπαίδευση των μοντέλων πολύ δύσκολη

και χρονοβόρα, ενώ τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν είναι ιδανικά. Στην

επιστήμη της μηχανικής μάθησης, αυτό το πρόβλημα ονομάζεται «η κατάρα των

διαστάσεων» (curse of dimensionality). Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα έρχεται η

μείωση των διαστάσεων (dimentionality reduction). Η μείωση των διαστάσεων είναι

η μετατροπή των δεδομένων που έχουν πολλά χαρακτηριστικά-διαστάσεις, σε δε-

δομένα με μειωμένες διαστάσεις τα οποία όμως διατηρούν τις σημαντικές ιδιότητες

των αρχικών δεδομένων [Van Der Maaten et al., 2009]. Ιδανικά, τα νέα δεδομένα

θα πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό αριθμό παραμέτρων, χωρίς να χάνουν τις

σημαντικές τους ιδιότητες [Van Der Maaten et al., 2009]. Έτσι, τα δεδομένα μικραί-

νουν σε μέγεθος, η εκπαίδευση γίνεται πιο γρήγορη, και η ακρίβεια αυξάνεται λόγω

της αποφυγής των αχρείαστων χαρακτηριστικών και του θορύβου.

Στην πειραματική διαδικασία θα χρησιμοποιηθούν 2 βασικοί τρόποι μείωσης

διαστάσεων:

PCA (Principal Components Analysis): Η ανάλυση βασικών στοιχείων (PCA) εί-

ναι ο πιο δημοφιλής αλγόριθμος μείωσης διαστάσεων και είναι μία γραμμική τε-

χνική [Géron, 2019]. Αυτό σημαίνει ότι τοποθετεί τα δεδομένα σε ένα γραμμικό

χώρο μικρότερης διάστασης. Σε αυτό το χώρο, το PCA κατασκευάζει μία αναπα-

ράσταση των μειωμένης διάστασης δεδομένων. Έπειτα επιλέγει τους άξονες που

περιέχουν στοιχεία με όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόκλιση-ποικιλία (variance)

[Van Der Maaten et al., 2009], βρίσκοντας έτσι τα βασικά στοιχεία (principal components),

που παρέχουν την περισσότερη πληροφορία. Η διαδικασία επιλογής των αξόνων

φαίνεται στο Σχήμα 2.4.
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Σχήμα 2.4: Επιλογή αξόνων στο PCA [Géron, 2019]

LDA (Linear Discriminant Analysis): Το LDA είναι και αυτό μία γραμμική τε-

χνική μείωσης διαστάσεων. Είναι παρόμοιο με το PCA καθώς και οι δύο προσπαθούν

να βρουν γραμμικούς συνδυασμούς στοιχείων, που δίνουν περισσότερη πληροφορία

για τα δεδομένα. Η διαφορά του όμως με το PCA είναι ότι το LDA δεν προσπαθεί

να βρει τους άξονες με απλά τη μεγαλύτερη απόκλιση σε πληροφορία, αλλά τους

άξονες οι οποίοι δημιουργούν τους μεγαλύτερους διαχωρισμούς των στοιχείων, ως

προς την κλάση την οποία ανήκουν [Martinez and Kak, 2001].

2.3 Μοντέλα μηχανικής μάθησης

2.3.1 Μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machine)

Ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα μηχανικής μάθησης είναι οι μηχανές δια-

νύσματος υποστήριξης (SVM). Μετά την ταξινόμηση των δεδομένων εκπαίδευσης,

σκοπός της μηχανής διανυσμάτων υποστήριξης είναι να δημιουργήσει ένα υπερεπί-

πεδο (hyperplane), το οποίο να χωρίζει γραμμικά τα δεδομένα στον χώρο σύμφωνα

με την κλάση στην οποία ανήκουν [Pedregosa et al., 2011]. Υπερεπίπεδο ονομάζεται

ένας υποχώρος ο οποίος έχει μία διάσταση λιγότερη από το περιβάλλον των δεδο-

μένων. Ο καλύτερος δυνατός διαχωρισμός επιτυγχάνεται όταν το υπερεπίπεδο έχει

τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα δεδομένα οποιασδήποτε κλάσης. Όσο το

δυνατόν μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη η ακρίβεια του μοντέλου για

τα νέα δεδομένα τα οποία θα κληθεί να ταξινομήσει. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα

2.5. Αυτός ο τύπος μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης ονομάζεται γραμμική μη-

χανή διανύσματος υποστήριξης (Linear Support Vector Machine) καθώς τα δεδομένα
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μπορούν να διαχωριστούν γραμμικά στο χώρο.

Σχήμα 2.5: Γραμμικός διαχωρισμός με υπερεπίπεδο [Pedregosa et al., 2011]

Υπάρχει όμως και η περίπτωση, τα δεδομένα να μη μπορούν να διαχωριστούν

γραμμικά (μη-γραμμικά δεδομένα). Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μηχανή

διανυσμάτων υποστήριξης σε μη γραμμικά δεδομένα, θα πρέπει να αυξήσουμε τις

διαστάσεις / χαρακτηριστικά (features) των δεδομένων, μέχρι να φτάσουν σε ένα

σημείο που να μπορούν διαχωριστούν. Αυτό γίνεται και στο Σχήμα 2.6. Ο πιο δη-

μοφιλής τρόπος για να γίνει αυτή η διαδικασία είναι με τη βοήθεια μιας μηχανής

kernel [Géron, 2019]. Μία μηχανή kernel είναι ένας αλγόριθμος αναγνώρισης μοτί-

βων, ο οποίος προσπαθεί να βρει σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα. Αυτός ο τύπος

μηχανής διανυσμάτων υποστήριξης ονομάζεται μη γραμμική μηχανή διανύσματος

υποστήριξης (nonlinear Support Vector Machine).
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Σχήμα 2.6: Αύξηση των διαστάσεων για επιτευχθεί διαχωρισμός [Géron, 2019]

Δύο πολύ σημαντικές παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια

των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης είναι οι C και gamma. Η C ή αλλιώς παρά-

μετρος κανονικοποίησης [Géron, 2019], ρυθμίζει την αυστηρότητα του διαχωρισμού

του υπερεπιπέδου. Χαμηλότερες τιμές C κάνουν το υπερεπίπεδο πιο ομαλό και επι-

τρέπουν κάποια λάθη στην ταξινόμηση κατά την εκπαίδευση, ενώ υψηλότερες τιμές

προσπαθούν να κάνουν το μοντέλο να εκπαιδευτεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

ακρίβεια στο σετ εκπαίδευσης [Müller et al., 2016]. Η gamma είναι η επιρροή του

κάθε στοιχείου στο υπερεπίπεδο. Με μικρότερες τιμές, το υπερεπίπεδο κρατάει

μικρή απόσταση από τα στοιχεία στον χώρο, ενώ οι μεγαλύτερες τιμές αναγκάζουν

το υπερεπίπεδο να απομακρύνεται από το κάθε στοιχείο [Géron, 2019].

Σχήμα 2.7: Μεταβολή των C και gamma [Géron, 2019]

21



2.3.2 k‐Κοντινότεροι γείτονες (k‐Nearest Neighbors)

Ο αλγόριθμος των k-Κοντινότερων γειτόνων είναι το πιο απλό μοντέλο μηχα-

νικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, απλά παίρνει τα δεδομένα

εκπαίδευσης και τα αποθηκεύει στον χώρο. Στη συνέχεια, για κάθε νέο στοιχείο

που πρέπει να ταξινομήσει, ο αλγόριθμος ψάχνει το κοντινότερο ή τα κοντινότερα

σε αυτό στοιχεία, και το ταξινομεί σύμφωνα με την κλάση αυτών των στοιχείων

[Pedregosa et al., 2011]. Για παράδειγμα, αν το πιο κοντινό σε ένα νέο και αταξι-

νόμητο στοιχείο, βρίσκεται ένα άλλο στοιχείο μίας υποθετικής κλάσης A, τότε το

καινούργιο στοιχείο θα ταξινομηθεί στην κλάση Α. Η διαδικασία αυτή γίνεται στο

Σχήμα 2.8.

Σχήμα 2.8: k-Nearest Neighbors με 1 γείτονα [Müller et al., 2016]

Για μεγαλύτερη ακρίβεια, ο αριθμός των διπλανών στοιχείων που επηρεάζουν το

καινούργιο στοιχείο μπορεί να μεταβληθεί. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια της παραμέ-

τρου n neighbors, η οποία ορίζει το πόσα διπλανά στοιχεία θα λάβει ο αλγόριθμος

υπόψη, ώστε να επιλέξει την κλάση του νέου στοιχείου [Pedregosa et al., 2011]. Στο

Σχήμα 2.9 ο αριθμός των γειτόνων ορίζεται σε 3.

Για περαιτέρω ακρίβεια, μπορεί να οριστεί και το πόσο σημαντική είναι η από-

σταση από τους κοντινότερους γείτονες, δηλαδή οι κοντινότεροι μπορούν να επηρε-

άζουν παραπάνω την τελική ταξινόμηση από αυτούς που είναι πιο μακριά.
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Σχήμα 2.9: k-Nearest Neighbors με 3 γείτονες [Müller et al., 2016]

2.3.3 Δέντρα απόφασης (Decision Trees)

Τα Δέντρα Απόφασης είναι ένα από τα πιο εύκολα στην κατανόηση μοντέλα μη-

χανικής μάθησης, καθώς μπορούν να οπτικοποιηθούν πολύ εύκολα [Pedregosa et al., 2011].

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, ο αλγόριθμος προσπαθεί να βρει τα χαρα-

κτηριστικά από τα δεδομένα εκπαίδευσης, τα οποία χαρακτηρίζουν και διαχωρίζουν

όσο καλύτερα γίνεται αυτά τα δεδομένα. Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά δη-

μιουργεί κάποιους κανόνες απόφασης και τους τοποθετεί ιεραρχικά σε ένα δέντρο

[Pedregosa et al., 2011]. Ουσιαστικά, ο κάθε κόμβος αυτού του δέντρου κάνει μία

ερώτηση αν/αλλιώς (if/else) [Müller et al., 2016], και το κάθε φύλλο (κόμβος που

δεν έχει παιδιά) του δέντρου περιέχει μία πιθανή τελική τιμή/κλάση. Ένα τέτοιο

δέντρο φαίνεται στο Σχήμα 2.10. Όταν η εκπαίδευση τελειώσει, το κάθε καινούργιο

στοιχείο που πρέπει να ταξινομηθεί, ξεκινάει από τον κόμβο ρίζα και απαντάει μία

μία τις ερωτήσεις απόφασης του κάθε κόμβου μέχρι να καταλήξει σε κάποιο φύλλο,

το οποίο θα του αναθέσει την τιμή/κλάση του.
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Σχήμα 2.10: Παράδειγμα προβλήματος ταξινόμησης λουλουδιών με Δέντρο Απόφασης [Géron, 2019]

Τα Δέντρα απόφασης έχουν την τάση να εκπαιδεύονται πολύ αυστηρά πάνω

στα δεδομένα εκπαίδευσης κάτι που όπως είναι λογικό, οδηγεί στην υπερεκπαί-

δευση [Pedregosa et al., 2011]. Αυτό συμβαίνει όταν το μοντέλο έχει αφεθεί χωρίς

παραμέτρους να το περιορίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Έτσι τις περισ-

σότερες φορές είναι αναγκαία η χρήση παραμέτρων που ρυθμίζουν τη λειτουργία

του αλγορίθμου.

Μία σημαντική παράμετρος είναι το max depth, που είναι η παράμετρος που

ρυθμίζει το μέγιστο βάθος που μπορεί να έχει το Δέντρο Απόφασης. Συνήθως η

προεπιλογή για αυτήν την παράμετρο είναι το «Κανένα» (None), που σημαίνει ότι

το βάθος του δέντρου μπορεί να είναι απεριόριστο. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρο ότι θα

προκαλέσει το δέντρο να γίνει υπερβολικά περίπλοκο και να υπερεκπαιδευτεί, άρα

βάζοντας ένα όριο αποφεύγεται αυτός ο κίνδυνος [Géron, 2019]. Εξίσου σημαντική

είναι και η παράμετρος max features που ρυθμίζει τον μέγιστο αριθμό στοιχείων

που εκτιμούνται για διαχωρισμό σε κάθε κόμβο του δέντρου, και η παράμετρος

min samples leaf που ορίζει τον ελάχιστο αριθμό των στοιχείων που μπορούν να

χαρακτηρίζονται από ένα φύλλο του δέντρου.
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2.3.4 Τυχαία Δάση (Random Forrest)

Τα τυχαία δάση ανήκουν στην κατηγορία μοντέλων που ονομάζονται Σύνολα

(Ensembles). Αυτές είναι μέθοδοι που συνδυάζουν πολλά μοντέλα μηχανικής μάθη-

σης μεταξύ τους, για να σχηματίσουν νέα και καλύτερα μοντέλα. Τα Τυχαία Δάση

είναι ένας συνδυασμός πολλών Δέντρων Απόφασης. Με αυτόν τον συνδυασμό, αντι-

μετωπίζεται το πρόβλημα που έχουν τα Δέντρα Απόφασης με την υπερεκπαίδευση.

Τα τυχαία δάση δημιουργούνται με τον συνδυασμό δέντρων απόφασης τα οποία

είναι διαφορετικά μεταξύ τους, επειδή το καθένα χτίζεται με τυχαίο τρόπο, διαφο-

ρετικό από τα υπόλοιπα. Αυτή η τυχαιότητα εξασφαλίζεται με διάφορους τρόπους.

Αρχικά, το κάθε δέντρο δεν εκπαιδεύεται με το ίδιο σύνολο δεδομένων. Εκπαιδεύε-

ται με ένα αντίγραφο ίδιου μεγέθους του συνόλου δεδομένων, από το οποίο κάποιες

τυχαίες τιμές αφαιρούνται, και κάποιες άλλες υπάρχουν δύο φορές. Αυτή η μέθοδος

ονομάζεται δειγματοληψία bootstrap (bootstrap sampling) [Müller et al., 2016] και

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.11.

Σχήμα 2.11: Διαδικασία bootstrap sampling [Galdi and Tagliaferri, 2018]

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του κάθε δέντρου, στον διαχωρι-

σμό των στοιχείων σε κάθε κόμβο, δεν επιλέγεται ο καλύτερος κανόνας απόφασης

που διαχωρίζει καλύτερα τα δεδομένα με βάση τα χαρακτηριστικά τους, όπως στον

απλό αλγόριθμο Δέντρων απόφασης. Εδώ, επιλέγεται ένα τυχαίο υποσύνολο των

χαρακτηριστικών των δεδομένων, και βάση αυτού του υποσυνόλου επιλέγεται το

χαρακτηριστικό που δημιουργεί τον καλύτερο δυνατό κανόνα απόφασης για δια-

χωρισμό των δεδομένων. Η διαφορά της επιλογής χαρακτηριστικών του δέντρου

με την επιλογή χαρακτηριστικών του δάσους φαίνεται στο Σχήμα 2.12. Η τυχαιό-

τητα που επιτυγχάνεται από αυτές τις δύο μεθόδους, καταφέρνει να χαμηλώσει την

απόκλιση (variance) η οποία προκαλούσε υπερεκπαίδευση στα μοντέλα Δέντρων
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Απόφασης [Pedregosa et al., 2011].

Σχήμα 2.12: Διαφορά στο διαχωρισμό κόμβων μεταξύ Δέντρου και Δάσους [Chauhan, 2020]

Στο τέλος τα αποτελέσματα που προκύπτουν από κάθε δέντρο συγκρίνονται, και

επιλέγεται ως τελικό αποτέλεσμα του δάσους, το αποτέλεσμα με τον μεγαλύτερο

αριθμό εμφανίσεων ή ο μέσος όρος. Έτσι, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια δέντρα

που υπερεκπαιδεύονται, η επίδραση τους στο αποτέλεσμα περιορίζεται αφού λαμ-

βάνεται υπόψη η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων.

Σημαντικές παράμετροι για τη βελτίωση της λειτουργίας του μοντέλου είναι οι

max features και n estimators. Η max features είναι ο μέγιστος αριθμός χαρακτηρι-

στικών που επιλέγονται για το τυχαίο υποσύνολο, όταν γίνεται ο διαχωρισμός στον

κάθε κόμβο. Η n estimators ορίζει τον αριθμό των δέντρων που θα περιέχει το δάσος.

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός δέντρων δε σημαίνει απαραίτητα καλύτερα αποτελέ-

σματα, ενώ θα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος εκπαίδευσης [Pedregosa et al., 2011].

Επιπλέον, μπορούν να ρυθμιστούν και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τα

Δέντρα Απόφασης.

2.3.5 Παλινδρόμηση κορυφής (Ridge Regression)

Η παλινδρόμηση κορυφής ανήκει στα γραμμικά μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Τα γραμμικά μοντέλα χρησιμοποιούνται κυρίως για προβλήματα παλινδρόμησης

καθώς οι τιμές που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα, είναι γραμμικοί συνδυασμοί των
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χαρακτηριστικών (features) των δεδομένων. Όμως με κάποιες αλλαγές μπορούν να

λειτουργήσουν και σε προβλήματα ταξινόμησης.

Για τα γραμμικά μοντέλα, η μαθηματική σχέση μίας προβλεπόμενης τιμής y είναι

[Géron, 2019]:

ŷ = θ0 + θ1x1 + θ2x2 + · · ·+ θnxn

όπου x1, x2 · · ·xn είναι τα χαρακτηριστικά (features) ενός σημείου δεδομένων

(data point), θ1, θ2 · · · θn οι παράμετροι που ονομάζονται συντελεστές (coefficients)

και θ0 μία σταθερά [Pedregosa et al., 2011]. Με διανυσματική μορφή γράφεται [Géron, 2019]:

ŷ = hθ(x) = θT ∗ x

Στα γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, το μοντέλο εκπαιδεύεται με τέτοιο τρόπο

ώστε οι συντελεστές και η σταθερά που δίνονται, να ελαχιστοποιούν όσο το δυνατόν

περισσότερο τη Μέση τετραγωνική απόκλιση (Mean Squared Error – MSE) μεταξύ

των προβλέψεων και της γραμμικής προσέγγισης των δεδομένων του σετ εκπαίδευ-

σης [Müller et al., 2016]. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 2.13.

Σχήμα 2.13: Γραμμική παλινδρόμηση [Stojiljković, 2019]

Μέση τετραγωνική απόκλιση είναι το άθροισμα των τετραγωνικών διαφορών

μεταξύ μίας εκτιμώμενης τιμής και μίας πραγματικής, και η συνάρτηση για ένα

γραμμικό μοντέλο είναι [Géron, 2019].
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MSE(X, hθ) =
1

m

m∑
i=1

(θT ∗ x(i) − y(i))2

Ουσιαστικά, το γραμμικό μοντέλο μαθαίνει να προβλέπει όσο καλύτερα γίνεται

το σετ εκπαίδευσης. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα των γραμμικών μοντέλων,

τα οποία είναι γνωστό ότι πολλές φορές υπερεκπαιδεύονται. Για να λυθεί αυτό

το πρόβλημα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ρύθμιση (regularization) κατά την

εκπαίδευση.

Η μέθοδος της κορυφής (Ridge) αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υπερεκπαίδευ-

σης προσθέτοντας μία ποινή (penalty) ανάλογα με το μέγεθος των συντελεστών

(coefficients) που δίνονται [Pedregosa et al., 2011]. Μεγαλύτεροι συντελεστές σημαί-

νει μικρότερη Μέση Τετραγωνική Απόκλιση, οπότε και καλύτερες επιδόσεις στο σετ

εκπαίδευσης και ως αποτέλεσμα υπερεκπαίδευση. Στόχος αυτής της ποινής είναι

να κρατήσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα γίνεται τους συντελεστές για να πετύχει

μικρότερη επιρροή του κάθε στοιχείου εκπαίδευσης στο μοντέλο. Αυτό οδηγεί σε

πολύ καλύτερη γενίκευση (generalization).

Η συνάρτηση του κόστους ενός μοντέλου κορυφής (Ridge) για παλινδρόμηση

είναι [Géron, 2019].

J(θ) = MSE(θ) + α
1

2

n∑
i=1

θ2i

Για την επίλυση προβλημάτων ταξινόμησης ισχύει η ίδια περίπου μέθοδος, όμως

πρέπει να γίνουν κάποιες μετατροπές. Για παράδειγμα, σε ένα δυαδικό πρόβλημα

ταξινόμησης, τοποθετείται ένα κατώφλι στο μηδέν [Müller et al., 2016]. Για να κα-

θοριστεί η κλάση του στοιχείου θα εξεταστεί το πρόσημο της τιμής που εξάγεται

από τη σχέση. Αν το πρόσημο είναι αρνητικό τότε το στοιχείο ανήκει στην αρνη-

τική κλάση, ενώ αν είναι θετικό ανήκει στη θετική. Σε προβλήματα ταξινόμησης

πολλαπλών ετικετών (multilabel), το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σαν παλινδρόμηση

πολλαπλών εξόδων (multi output regression) και η κλάση που επιλέγεται είναι αυτή

που αντιστοιχίζεται με την έξοδο που έχει μεγαλύτερη τιμή [Pedregosa et al., 2011].

2.3.6 Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression)

Ανήκει και αυτό στα γραμμικά μοντέλα. Μπορεί το όνομα να περιέχει τη λέξη

παλινδρόμηση, όμως η Λογιστική Παλινδρόμηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
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προβλήματα ταξινόμησης. Σε ένα δυαδικό πρόβλημα ταξινόμησης, για την ταξινό-

μηση ενός νέου στοιχείου, υπολογίζει το σταθμισμένο άθροισμα των χαρακτηριστι-

κών του, όμως χωρίς να εξάγει το αποτέλεσμα αμέσως, όπως γίνεται στη Γραμμική

Παλινδρόμηση. Αντίθετα, μετατρέπει το αποτέλεσμα σε μία τιμή ανάμεσα στο 0 και

στο 1 με τη βοήθεια της Σιγμοειδούς Συνάρτησης (Sigmoid Function) [Géron, 2019]

η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 2.14. Η σιγμοειδής συνάρτηση μετατρέπει έναν

αριθμό σε μία τιμή από 0 έως 1.

Σχήμα 2.14: Συνάρτηση Sigmoid [Géron, 2019]

Οπότε το αποτέλεσμα της ŷ = hθ(x) = σ(θT ∗ x) μετατρέπεται σε μία τιμή 0 έως

1, που δείχνει την πιθανότητα του νέου στοιχείου να ανήκει στη θετική κλάση. Αν

αυτή η τιμή είναι μικρότερη ενός κατωφλιού (threshold) που έχουμε ορίσει (συνήθως

είναι το 50% ή αλλιώς 0.5), τότε το στοιχείο ανήκει στην αρνητική κλάση, αν η τιμή

είναι μεγαλύτερη του κατωφλιού τότε ανήκει στη θετική [Géron, 2019].

ŷ =

0, if p̂ < 0.5

1, if p̂ ≥ 0.5

Κατά την εκπαίδευση, το μοντέλο προσπαθεί να υπολογίσει την παράμετρο Λο-

γιστικής Παλινδρόμησης θ, και να την ορίσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το μοντέλο

να προβλέπει μεγάλες πιθανότητες για τη θετική κλάση και μικρές για την αρνη-

τική κλάση για τη σωστή ταξινόμηση των νέων στοιχείων. Αρχικά, υπολογίζεται το

κόστος (cost) του κάθε στοιχείου στο σετ εκπαίδευσης [Géron, 2019].

c(θ) =

− log(p̂), if y = 1

− log(1− p̂), if y = 0
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Αυτό που κάνει η συνάρτηση κόστους είναι να αυξάνει την τιμή της όταν η πι-

θανότητα ενός στοιχείου εκπαίδευσης δείχνει ότι ανήκει στην αντίθετη κλάση από

αυτή που όντως ανήκει. Για παράδειγμα, το κόστος είναι μεγάλο όταν ένα στοιχείο

της θετικής κλάσης, που θα έπρεπε να έχει πιθανότητα κοντά στο 1, εκτιμάται από

το μοντέλο ότι έχει πιθανότητα κοντά στο 0, άρα εκτιμάται κοντά στην αρνητική

κλάση. Αντίστοιχα, το κόστος είναι ελάχιστο όταν ένα στοιχείο της θετικής κλά-

σεις εκτιμάται ότι έχει πιθανότητα κοντά στο 1. Το συνολικό κόστος όλου του σετ

εκπαίδευσης μπορεί να γραφτεί με τη συνάρτηση [Géron, 2019]:

J(θ) = − 1

m

m∑
i=1

[y(i) log(p̂(i)) + (1− y(i)) log(1− p̂(i))]

Αυτή η συνάρτηση προκύπτει ότι είναι κυρτή (convex). Οπότε για να βρεθεί το

ελάχιστο της που είναι και το τελικό ζητούμενο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η

μέθοδος του αλγορίθμου φθίνοντος βαθμωτού διανύσματος (Gradient Descent).

2.3.7 Προσαρμοστική Ενίσχυση (Adaptive Booosting ‐ Adaboost)

Το μοντέλο Προσαρμοστικής ενίσχυσης ανήκει στην κατηγορία των μοντέλων

ενίσχυσης (boosting). Αυτά τα μοντέλα είναι Σύνολα (Ensembles) από άλλα μοντέλα

τα οποία είναι αδύναμοι μαθητές (weak learners). Αδύναμοι μαθητές είναι μοντέλα

μάθησης τα οποία είναι λίγο καλύτερα από τυχαία μαντεψιά (random guessing)

[Géron, 2019]. Στην Προσαρμοστική ενίσχυση το πρώτο μοντέλο εκπαιδεύεται και

κάνει προβλέψεις πάνω στο σετ εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση του επόμενου

μοντέλου, το βάρος των στοιχείων τα οποία έχουν ταξινομηθεί λάθος αυξάνεται ενώ

αυτών που έχουν ταξινομηθεί σωστά μειώνεται. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται για

κάθε μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μοντέλο, το βάρος w(i) του κάθε στοιχείου εκ-

παίδευσης είναι αρχικά 1
m
. Το πρώτο μοντέλο εκπαιδεύεται και υπολογίζεται ο

δείκτης σταθμισμένου σφάλματος (weighted error rate) r1 από το σετ εκπαίδευσης.

Για κάθε μοντέλο ο δείκτης σταθμισμένου σφάλματος υπολογίζεται από τη σχέση

[Géron, 2019]:

rj =

∑m
i=1w

(i)I(ŷ
(i)
j ̸= y(i))∑m

i=1w
(i)
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όπου ŷ
(i)
j η πρόβλεψη του μοντέλου j για το στοιχείο i.

Στη συνέχεια υπολογίζεται το βάρος του μοντέλου ανάλογα με το πόσο ακρι-

βές είναι. Όσο πιο ακριβές είναι το μοντέλο, τόσο μεγαλύτερο βάρος έχει. Η τιμή

του βάρους μπορεί να είναι και αρνητική αν το μοντέλο έχει μεγάλο ποσοστό λά-

θος προβλέψεων. Το βάρος του κάθε μοντέλου δίνεται από την παρακάτω σχέση

[Géron, 2019]:

αj = n log 1− rj
rj

Μετά, υπολογίζεται και το βάρος του κάθε στοιχείου στο σετ εκπαίδευσης, με

αυτά που ταξινομήθηκαν λάθος να έχουν αύξηση στο βάρος τους. Αυτό γίνεται με

τη σχέση [Géron, 2019]:

wi =

wi, if ŷ(i)j = y(i)

wi exp (aj), if ŷ(i)j ̸= y(i)

Τέλος, όλα τα βάρη των στοιχείων κανονικοποιούνται (normalization), και το

επόμενο μοντέλο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας τα νέα βάρη. Αυτή η διαδικασία

φτάνει στο τέλος της όταν φτάσουμε στον αριθμό των μοντέλων που έχουμε ορίσει

από την αρχή, ή αν βρεθεί το τέλειο μοντέλο.

Για την πρόβλεψη των νέων στοιχείων του σετ δοκιμών, το μοντέλο Προσαρ-

μοστικής ενίσχυσης υπολογίζει τις προβλέψεις του κάθε μοντέλου που περιέχει σε

συνάρτηση με το βάρος του. Η κλάση η οποία θα έχει τις πιο πολλές προβλέψεις,

θα είναι και αυτή που θα επιλεχτεί για το στοιχείο που εξετάζεται. Η πρόβλεψη

αυτή προκύπτει σύμφωνα με τη σχέση [Géron, 2019]:

ŷ(x) = argmax
k

N∑
j=1

αjI(ŷj(x) = k)

όπου N ο αριθμός των μοντέλων του συνόλου.

Σημαντικές παράμετροι για τη λειτουργία του μοντέλου είναι οι n estimators

και learning rate. Η παράμετρος n estimators ορίζει τον αριθμό μοντέλων που θα

περιέχει το Adaboost, ενώ η learning rate ορίζει τη συνεισφορά που έχει το κάθε

μοντέλο στην τελική απόφαση [Pedregosa et al., 2011].
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2.3.8 Γκαουσιανός Naïve Bayes (Gaussian Naïve Bayes – GaussianNB)

Το θεώρημα του Bayes είναι ένας τρόπος να βρεθεί η πιθανότητα να συμβεί

κάποιο γεγονός ή να ισχύει κάτι, αν είναι γνωστές άλλες πιθανότητες ή στοιχεία

που έχουν σχέση με αυτό το γεγονός [Joyce, 2003]. Οι μέθοδοι Naïve Bayes είναι

μοντέλα μηχανικής μάθησης που εφαρμόζουν το θεώρημα του Bayes, με την αλλαγή

όμως ότι θεωρούν ότι, δεδομένης της μεταβλητής της κλάσης, υπάρχει υποθετική

ανεξαρτησία μεταξύ κάθε ζεύγους χαρακτηριστικών.

Σύμφωνα με το θεώρημα του Bayes, ισχύει ο τύπος [Pedregosa et al., 2011]

P (y | x1, . . . , xn) =
P (y)P (x1, . . . , xn | y)

P (x1, . . . , xn)

όπου x είναι το διάνυσμα των χαρακτηριστικών 1, . . . , n. Λαμβάνοντας υπ’όψη

την υποθετική ανεξαρτησία [Pedregosa et al., 2011]

P (xi | y, x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn) = P (xi | y)

ο τύπος απλοποιείται σε [Pedregosa et al., 2011]

P (y | x1, . . . , xn) =
P (y)

∏n
i=1 P (xi | y)

P (x1, . . . , xn)

Αφού το P (x1, · · · , xn) είναι σταθερά, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτίμηση για

μέγιστο εκ των υστέρων (Maximum A Posteriori), προκύπτει ότι [Pedregosa et al., 2011]

ŷ = argmax
y

P (y)
n∏

i=1

P (xi | y)

Οι μέθοδοι Naïve Bayes είναι παρόμοιοι με τα γραμμικά μοντέλα μηχανικής μά-

θησης. Συνήθως έχουν αρκετά πιο γρήγορη εκπαίδευση από τα γραμμικά, όμως

θυσιάζουν ακρίβεια στις προβλέψεις νέων στοιχείων. Η ταχύτητα οφείλεται στο ότι

μαθαίνουν παραμέτρους αναλύοντας το κάθε χαρακτηριστικό (feature) των δεδομέ-

νων εκπαίδευσης ξεχωριστά, και συλλέγουν απλά στατιστικά για αυτά, πάνω στις

σχέσεις τους με κάθε κλάση [Müller et al., 2016].

Ένας από τους τύπους Naïve Bayes είναι και ο Γκαουσιανός Naïve Bayes (Gaussian

Naïve Bayes). Λέγεται έτσι καθώς η πιθανότητα του κάθε στοιχείου θεωρείται Γκα-
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ουσιανή [Pedregosa et al., 2011]:

P (xi | y) =
1√
2πσ2

y

exp
(
−(xi − µy)

2

2σ2
y

)

Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων Naïve Bayes είναι ο τύπος των στα-

τιστικών που κρατούν. Ο Γκαουσιανός Naïve Bayes κρατά τη μέση τιμή και την

τυπική απόκλιση (standard deviation) του κάθε χαρακτηριστικού στην κάθε κλάση.

Για να γίνει μία πρόβλεψη ενός νέου στοιχείου, τα στατιστικά που προκύπτουν

από την ανάλυσή του, συγκρίνονται με τα στατιστικά κάθε κλάσης. Η κλάση που ται-

ριάζει καλύτερα με αυτά τα στατιστικά είναι αυτή που επιλέγεται [Müller et al., 2016].

2.3.9 Γκαουσιανή διαδικασία (Gaussian Process)

Η Γκαουσιανή Διαδικασία είναι μέθοδος επιβλεπόμενης μάθησης που λύνει προ-

βλήματα παλινδρόμησης και πιθανολογικής ταξινόμησης. Πιθανολογική ταξινόμηση

ονομάζεται το είδος ταξινόμησης που αντί για προβλέψεις που εξάγουν το όνομα

της κλάσης των στοιχείων που εξετάζονται, κάνει προβλέψεις για την κλάση με

τη μορφή πιθανοτήτων [Rasmussen, 2003]. Στις Γκαουσιανές Διαδικασίες, ο σκο-

πός είναι να εξεταστεί ένα προγενέστερο (prior), το οποίο περιέχει γνώσεις για τα

υπάρχοντα δεδομένα με τη μορφή κατανομής πιθανοτήτων (probability distribution),

και στο τέλος να υπολογιστεί το οπίσθιο (posterior), το οποίο είναι μία πιθανολο-

γική περιγραφή όλων των πιθανών αποτελεσμάτων η οποία έχει ανανεωθεί με τα

νέα δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, σε μία λανθάνουσα συνάρτηση (latent function) f, τοποθετείται

ένα prior Γκαουσιανής Διαδικασίας. Αυτή η συνάρτηση f συμπιέζεται μέσα από μία

συνάρτηση σύνδεσης (link function) για να αποκτηθούν οι πιθανολογικές ταξινομή-

σεις. Στα προβλήματα ταξινόμησης, αυτή η συνάρτηση σύνδεσης είναι η Σιγμοειδής

Συνάρτηση (sigmoid function, μετατρέπει τις τιμές που εισάγονται σε τιμές μεταξύ

του 0 και του 1). Οι τιμές της συνάρτησης f δεν υπολογίζονται στα τελικά αποτελέ-

σματα, η f απλά βοηθάει στη δημιουργία του μοντέλου και αφαιρείται όταν γίνονται

οι προβλέψεις [Rasmussen, 2003]. Το οπίσθιο (posterior) της λανθάνων συνάρτησης

f δεν είναι Γκαουσιανό, ακόμα και αν το προγενέστερο (prior) της Γκαουσιανής

διαδικασίας ήταν. Είναι μία μη Γκαουσιανή πιθανότητα το οποίο οφείλεται στο ότι
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χρησιμοποιήθηκε λογιστική συνάρτηση σύνδεσης.

Μία από τις παραμέτρους αυτού του μοντέλου είναι και ένα αντικείμενο kernel

το οποίο δίνει τη συμμεταβλητότητα (covariance) στο προγενέστερο (prior) και κα-

θορίζει το σχήμα του προγενέστερου και του οπίσθιου (posterior).

2.3.10 Αντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων (Multi Layer Perceptor – MLP)

Μία πολύ δημοφιλής κατηγορία μοντέλων μηχανικής μάθησης είναι τα Νευρω-

νικά Δίκτυα (Neural Networks). Η ιδέα για αυτά ήρθε πολλά χρόνια πριν, όμως

μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν δει μία μεγάλη αύξηση της δημοτικότητας τους,

και ευρεία χρήση τους σε πολλές λειτουργίες. Σκοπός των Νευρωνικών δικτύων

είναι να δημιουργήσουν συστήματα από νευρώνες, παρόμοιους με αυτούς που βρί-

σκονται στον εγκέφαλο του ανθρώπου, για να εκτελούν πολύπλοκους υπολογισμούς.

Για αυτό και ονομάζονται Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks).

Ο κάθε τεχνητός νευρώνας έχει εισόδους που δέχονται δεδομένα και εξόδους που

εξάγουν.

Ο πιο βασικός τύπος Νευρωνικού Δικτύου ονομάζεται Αντίληπτρο (Perceptron)

και απεικονίζεται στο Σχήμα 2.15. Το αντίληπτρο αποτελείται από ένα είδος νευ-

ρώνων που ονομάζεται LTU (Linear Threshold Unit). Οι νευρώνες αυτοί έχουν σαν

είσοδο και σαν έξοδο τους αριθμούς. Επίσης, η κάθε σύνδεση μεταξύ των νευρώ-

νων έχει ένα βάρος. Στην αρχιτεκτονική του Αντίληπτρου, το σύστημα περιέχει ένα

στρώμα από LTU και ένα στρώμα εισαγωγής. Το στρώμα εισαγωγής είναι το πρώτο

στρώμα, το οποίο δέχεται την πληροφορία και εξάγει ότι τιμή δέχεται. Το τελευ-

ταίο στρώμα το οποίο εξάγει τα τελικά αποτελέσματα λέγεται στρώμα εξαγωγής

(output layer). Το πρώτο στρώμα νευρώνων, έχει και έναν νευρώνα ο οποίος λέγεται

νευρώνας μεροληψίας (bias neuron) και εξάγει πάντα μία σταθερά τιμή.
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Σχήμα 2.15: Αντίληπτρο [Géron, 2019]

Ο κάθε νευρώνας LTU υπολογίζει το σταθμισμένο άθροισμα των εισόδων που

δέχεται, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και η Γραμμική Παλινδρόμηση. Στη συνέχεια

εφαρμόζει το άθροισμα σε μία συνάρτηση η οποία λέγεται συνάρτηση ενεργοποίησης

(activation function), και κάνει το αποτέλεσμά της την έξοδό του. Υπάρχουν πολλά

διαφορετικά είδη συναρτήσεων ενεργοποίησης. Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς μη-

γραμμικές συναρτήσεις ενεργοποίησης είναι οι:

• Λογιστική συνάρτηση (Logistic Function). Μετατρέπει τις τιμές που εισάγο-

νται, σε τιμές που είναι ανάμεσα στο 0 και το 1.

• Συνάρτηση της Υπερβολικής Εφαπτομένης (Hyperbolic Tangent Function). Εί-

ναι παρόμοια με τη λογιστική συνάρτηση αλλά οι τιμές που προκύπτουν είναι

ανάμεσα στο -1 και το 1.

• Συνάρτηση Διορθωτή Γραμμικών στοιχείων (Rectified Linear Units ή ReLU).

Η συνάρτηση αυτή μηδενίζει τις εισαγόμενες τιμές που είναι μικρότερες του

μηδέν.
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Σχήμα 2.16: Σύγκριση συναρτήσεων ενεργοποίησης [Géron, 2019]

Κατά την εκπαίδευση, τα στοιχεία εισάγονται και γίνεται μία πρόβλεψη. Το

Αντίληπτρο βλέπει ποιοι νευρώνες συμμετείχαν στις προβλέψεις και αυξάνει τα

βάρη αυτών που συμμετείχαν στη σωστή πρόβλεψη.

Η αρχιτεκτονική των Αντιλήπτρων αν και απλή έχει κάποιες αδυναμίες. Αυτές οι

αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν προσθέτοντας παραπάνω στρώματα νευ-

ρώνων στο σύστημα. Αυτά τα στρώματα ονομάζονται κρυφά στρώματα (hidden

layers), και αυτό το είδος τεχνητών νευρωνικών δικτύων ονομάζεται αντίληπτρο

πολλαπλών στρωμάτων (MLP). Στα MLP υπάρχει ένα στρώμα εισόδου, ένα ή πα-

ραπάνω κρυμμένα στρώματα και ένα στρώμα εξόδου. Το κάθε στρώμα εκτός αυτού

της εξόδου έχει ένα νευρώνα bias, και όλοι οι νευρώνες συνδέονται με τους νευρώνες

του επόμενου στρώματος. Η αρχιτεκτονική αυτή φαίνεται στο Σχήμα 2.17. Ένα αντί-

ληπτρο πολλαπλών στρωμάτων το οποίο έχει 2 ή παραπάνω κρυμμένα στρώματα

μπορεί να ονομαστεί και Βαθύ Νευρωνικό Δίκτυο (Deep Neural Network).
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Σχήμα 2.17: Αντίληπτρο Πολλαπλών Στρωμάτων (MLP) [Géron, 2019]

Στην εκπαίδευση του αντίληπτρου πολλαπλών στρωμάτων κάθε στοιχείο εκπαί-

δευσης μπαίνει στο μοντέλο. Το μοντέλο υπολογίζει την έξοδο του κάθε νευρώνα

κάθε στρώματος και τη μεταφέρει στο επόμενο στρώμα, μέχρι να φτάσει στο τελευ-

ταίο και να βγει η πρόβλεψη. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία διαδικασία η οποία λέγε-

ται προς τα πίσω διάδοση (backpropagation). Το μοντέλο βγάζει το σφάλμα (error)

της πρόβλεψης σε σχέση με την πραγματική τιμή. Ξέροντας αυτό το σφάλμα, επι-

στρέφει στο τελευταίο κρυμμένο στρώμα και υπολογίζει το πόσο συνέβαλε ο κάθε

νευρώνας του στρώματος στο σφάλμα του αποτελέσματος. Η διαδικασία συνεχίζε-

ται σε κάθε προηγούμενο στρώμα, όπου μετράται η συμβολή του κάθε νευρώνα στο

λάθος που έκανε το επόμενο στρώμα. Αυτό σταματάει όταν φτάσει στο στρώμα

εισόδου. Στο τέλος όλες αυτές οι μετρήσεις περνούν από έναν αλγόριθμο βελτιστο-

ποίησης, συνήθως τη Σταδιακή Κάθοδο (Gradient Descent), που θα μεταβάλλει τα

βάρη της κάθε σύνδεσης μεταξύ νευρώνων.
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Κεφάλαιο 3

Αναγνώριση προσώπου (Face Recognition)

Η αναγνώριση ενός ανθρώπινου προσώπου είναι κάτι που ο κάθε άνθρωπος

μπορεί να κάνει ενστικτωδώς. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αναγνωριστεί

ένας μεγάλος αριθμός προσώπων ή κάποιο πρόσωπο το οποίο ένας άνθρωπος δε

γνωρίζει. Εδώ δημιουργείται η ανάγκη να αυτοματοποιηθεί αυτή η διαδικασία με

τη βοήθεια ενός υπολογιστικού συστήματος. Η αναγνώριση προσώπου έχει πλέον

πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητα, για αυτό και είναι πολύ δημοφιλής τα

τελευταία χρόνια. Βασικός είναι ο ρόλος της σε εφαρμογές ασφαλείας, την τήρηση

του νόμου και στην προστασία σημαντικών χώρων.

Ο βασικός σκοπός είναι η αναγνώριση ή η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός ατό-

μου σε μία φωτογραφία ή σε ένα βίντεο. Είναι μία υπολογιστικά δύσκολη εργασία

λόγω των πολλών διαφορετικών καταστάσεων που μπορεί να βρίσκεται μία φω-

τογραφία ενός προσώπου. Ένα πρόσωπο μπορεί να έχει διαφορετική έκφραση και

αξεσουάρ πάνω του, η φωτογραφία να είναι τραβηγμένη από διαφορετική γωνία

λήψης και με διαφορετικό φωτισμό, όπως επίσης το παρασκήνιο (background) να

έχει άχρηστη πληροφορία ή και άλλα πρόσωπα.

Η αναγνώριση προσώπου έχει 4 στάδια [Jain and Li, 2011], τα οποία φαίνονται

στο Σχήμα 3.1. Το πρώτο στάδιο είναι η Ανίχνευση του προσώπου (Face Detection).

Στην ανίχνευση, από ολόκληρη την εικόνα που δίνεται, κρατιέται μόνο το μέρος

που περιέχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό γίνεται γιατί η υπόλοιπη εικόνα πε-

ριέχει πληροφορίες οι οποίες δε χρειάζονται στην αναγνώριση, και ίσως επηρε-

άσουν την αναγνώριση αρνητικά. Μετά έρχεται η ευθυγράμμιση του προσώπου

(Face Alignment). Στην ευθυγράμμιση βρίσκονται τα σημαντικά μέρη του προσώ-

που όπως μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα και ευθυγραμμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε
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να βρίσκονται στο ίδιο σημείο σε όλες τις φωτογραφίες. Τρίτο στάδιο είναι η Εξα-

γωγή χαρακτηριστικών (Feature Extraction), όπου μαζεύονται πληροφορίες από τις

εικόνες, οι οποίες διαχωρίζουν τα πρόσωπα μεταξύ τους. Τελικό στάδιο είναι η

Αντιστοίχηση χαρακτηριστικών (Feature Matching). Σε αυτό το στάδιο τα χαρακτη-

ριστικά που συλλέγονται από την εικόνα, συγκρίνονται με τα χαρακτηριστικά από

όλα τα πρόσωπα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά

που αντιστοιχίζονται πιο σωστά θα δώσουν την πρόβλεψη για την ταυτότητα του

προσώπου.

Σχήμα 3.1: Στάδια αναγνώρισης προσώπου [Jain and Li, 2011]

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι αναγνώρισης προσώπου, και συγκεκριμένα από δισ-

διάστατες φωτογραφίες (2D). Επίσης υπάρχουν και πολλοί διαφορετικοί τρόποι

κατηγοριοποίησης όλων των μεθόδων. Ο πιο βασικός τρόπος όμως είναι ο εξής

[Zhao et al., 2003]:

• Ολιστικές μέθοδοι (Holistic methods): Η αναγνώριση σε αυτές τις μεθόδους

γίνεται συγκεντρώνοντας δεδομένα που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την πε-

ριοχή του προσώπου σαν σύνολο.

• Μέθοδοι βασισμένες στα χαρακτηριστικά (Feature Based methods): Σε αυτές

τις μεθόδους αναζητούνται τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των προσώπων

όπως μάτια, μύτη, στόμα και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά, μαζί με την

τοποθεσία και τη γεωμετρία τους. Γνωρίζοντας αυτές τις πληροφορίες, τις

συγκρίνουμε με τις πληροφορίες άλλων προσώπων.

• Υβριδικές μέθοδοι (Hybrid methods): Αυτές οι μέθοδοι είναι συνδυασμοί που

περιέχουν μεθόδους από πολλές κατηγορίες. Λόγω του συνδυασμού τους είναι
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λογικό ότι έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά ένας τέτοιος

συνδυασμός δημιουργεί μεγάλη πολυπλοκότητα και έχει δύσκολη εφαρμογή.

Η κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα μπορούσε να χωριστεί και σε δικές της

υποκατηγορίες. Υπάρχουν επίσης και άλλες ξεχωριστές κατηγορίες εκτός από τις

παραπάνω.

3.1 Υποχώροι (Subspaces)

Η αναγνώριση προσώπων είναι μία υπολογιστικά δύσκολη διαδικασία. Αυτό

ισχύει ειδικά σε ολιστικές μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούν σαν δεδομένο όλο το

πρόσωπο. Τα πρόσωπα πρέπει να αποθηκευτούν και να συγκριθούν με τα υπό-

λοιπα. Η σύγκρισή τους γίνεται σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel) της εικόνας. Η κάθε

εικόνα μπορεί να περιέχει χιλιάδες εικονοστοιχεία, που σημαίνει ότι θα έχει πολλά

χαρακτηριστικά (features)/διαστάσεις. Η σύγκριση αυτών των εικονοστοιχείων με τα

εικονοστοιχεία μίας άλλης εικόνας σημαίνει έναν μεγάλο αριθμό πράξεων, ο οποίος

κάνει την όλη διαδικασία χρονοβόρα και εξαιρετικά περίπλοκη. Το φαινόμενο αυτό,

η «κατάρα» των διαστάσεων, μπορεί να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας τεχνικές

μείωσης των διαστάσεων (dimentionality reduction). Έχει αποδειχτεί ότι η μείωση

των διαστάσεων μίας εικόνας και συγκεκριμένα ενός προσώπου, δεν επηρεάζει την

ακρίβεια στην αναγνώριση προσώπου [Shakhnarovich and Moghaddam, 2005]. Για

αυτό τον λόγο εφαρμόζεται σε πολλές τεχνικές αναγνώρισης.

Σκοπός είναι να φτιαχτούν οι λεγόμενοι υποχώροι (subspaces). Αρχικά γίνεται

μείωση των διαστάσεων σε ένα σετ από φωτογραφίες προσώπων με τέτοιο τρόπο

ώστε να παραμείνουν μόνο οι πιο σημαντικές πληροφορίες (χαρακτηριστικά/δια-

στάσεις) που να ξεχωρίζουν τα πρόσωπα μεταξύ τους. Στη συνέχεια τοποθετούνται

σε έναν υποχώρο μειωμένων διαστάσεων, όπου η κάθε εικόνα αναπαράγεται σαν

ένα σημείο σε αυτόν τον υποχώρο. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης μίας νέας εικό-

νας, η εικόνα περνάει από μείωση των διαστάσεων με τον ίδιο τρόπο και εισάγεται

στον υποχώρο. Εκεί γίνεται η σύγκρισή της με τα υπόλοιπα σημεία/πρόσωπα με τη

βοήθεια κάποιου ταξινομητή και βρίσκεται η ταυτότητα του ατόμου της φωτογρα-

φίας.
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3.2 Eigenfaces

Είναι από τους πιο βασικούς τρόπους αναγνώρισης προσώπου. Χρησιμοποιεί

τη μέθοδο μείωσης των διαστάσεων PCA, η οποία χρησιμοποιήθηκε για αναγνώ-

ριση προσώπων για πρώτη φορά το 1991 [Turk and Pentland, 1991]. Σκοπός του

Eigenfaces είναι να βρει τα βασικά χαρακτηριστικά των εικόνων, που περιγράφουν

καλύτερα το σύνολό τους. Το πρώτο βήμα είναι ο υπολογισμός του μέσου προσώ-

που (mean face). Το μέσο πρόσωπο έχει σε κάθε θέση εικονοστοιχείου του, τη μέση

τιμή των εικονοστοιχείων όλων των εικόνων του σετ εκπαίδευσης της συγκεκριμένης

θέσης. Αυτό το μέσο πρόσωπο αφαιρείται από κάθε πρόσωπο του σετ. Έτσι το σετ

εκπαίδευσης κανονικοποιείται (normalization).

Έστω ότι αυτές οι κανονικοποιημένες εικόνες έχουν μέγεθος N ∗N . Αν η τιμή του

κάθε εικονοστοιχείου μπει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα τότε προκύπτει ένας πίνα-

κας μεγέθους N2. Το σύνολο των μονοδιάστατων πινάκων που προκύπτουν από τις

εικόνες του σετ εκπαίδευσης, δημιουργούν έναν πολυδιάστατο χώρο ο οποίος ονο-

μάζεται χώρος εικόνας (image space). Για να αποφευχθούν οι υπολογισμοί σε πολλές

διαστάσεις, έρχεται η μείωση διαστάσεων PCA. Με τη βοήθεια του PCA βρίσκεται

ο πίνακας συμμεταβλητότητας (covariance matrix) και μέσω αυτού υπολογίζονται

τα m μεγαλύτερα ιδιοδιανύσματα (eigenvector) του. Αυτά τα m μεγαλύτερα ιδιο-

διανύσματα είναι αυτά που εκφράζουν την καλύτερη διανομή (distribution) εικόνων

προσώπου μέσα στο χώρο εικόνας. Αυτός ο υποχώρος που σχηματίζουν ονομάζε-

ται χώρος προσώπων (face space). Αφού τα eigenvector έχουν μέγεθος N2 μπορούν

να αναπαρασταθούν ως πρόσωπα, εξού και το όνομα Eigenfaces. Ένα παράδειγμα

τέτοιων προσώπων, τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ”φαντάσματα”,

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.2. Η μέση τιμή όλων των eigenface που βρέθηκαν δη-

μιουργεί το μέσο πρόσωπο.
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Σχήμα 3.2: Παράδειγμα eigenfaces από το σύνολο δεδομένων LFW στην πειραματική διαδικασία

Κάθε πρόσωπο στο σετ εκπαίδευσης μπορεί να εκφράζεται στο χώρο προσώ-

πων, ως το ζυγισμένο άθροισμα των eigenfaces και του μέσου προσώπου. Δηλαδή ο

πολλαπλασιασμός του κάθε eigenface με μία τιμή βάρους και η προσθήκη του μέσου

προσώπου, μπορεί να δώσει οποιοδήποτε πρόσωπο από το σετ. Η τιμή του βάρους

του κάθε eigenface δείχνει τη συνεισφορά που έχει στην κατασκευή του αρχικού

προσώπου. Έτσι αποθηκεύεται ο πίνακας με τα βάρη μεγέθους m (όσα είναι και

τα ιδιοδιανύσματα) της κάθε εικόνας του σετ εκπαίδευσης.

Για τη σύγκριση ενός νέου προσώπου ακολουθείται περίπου η ίδια διαδικασία.

Η εικόνα κανονικοποιείται αφαιρώντας το μέσο πρόσωπο και δημιουργείται το

διάνυσμα μεγέθους N2. Αυτό το διάνυσμα εκφράζεται στο χώρο προσώπων για

να βρεθούν τα βάρη που αντιστοιχούν σε κάθε eigenface. Στη συνέχεια τα βάρη

μπαίνουν σε ένα διάνυσμα το οποίο συγκρίνεται με όλα τα διανύσματα βαρών του

σετ εκπαίδευσης. Η κλάση του κοντινότερου διανύσματος είναι αυτή που δίνεται

στην αταξινόμητη εικόνα.

Σημαντική παράμετρος για τη λειτουργία των Eigenfaces είναι η παράμετρος m,

που ορίζει τον αριθμό των μεγαλύτερων ιδιοδιανυσμάτων (eigenvector) που θα επι-

λεχθούν, ή αλλιώς ο αριθμός των δομικών στοιχείων (components). Αυτά τα δομικά

στοιχεία ουσιαστικά αποτελούν κάποια μοτίβα, τα οποία σε εικόνες ανθρώπινων

προσώπων μπορεί να είναι στοιχεία όπως τα μάτια, η μύτη, το στόμα ή ακόμα και

ο φωτισμός της εικόνας. Ο καλύτερος αριθμός δομικών στοιχείων είναι αυτός που

προσφέρει τη μεγαλύτερη απόκλιση (variance) μεταξύ των χαρακτηριστικών των

εικόνων.

Αν και είναι σχετικά απλή τεχνική, και όχι απαιτητική υπολογιστικά, τα Eigenfaces
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έχουν κάποιες αδυναμίες. Συνήθως, αυτή η τεχνική επιλέγει και την αλλαγή φωτι-

σμού ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των εικόνων κάτι που δεν είναι πολύ χρήσιμο.

Επίσης επηρεάζεται αρκετά με αλλαγές στην έκφραση του προσώπου αλλά και τη

γωνία λήψης της εικόνας. Άρα για μέγιστη επίδοση τα πρόσωπα πρέπει να έχουν

σχετικά παρόμοιες εκφράσεις και να είναι ευθυγραμμισμένα με τον ίδιο τρόπο.

3.3 Fisherfaces

Τα Fisherfaces είναι μια εξέλιξη της μεθόδου των Eigenfaces. Η αδυναμία των

Eigenfaces είναι ότι δε δίνουν προσοχή στα χαρακτηριστικά (features) που διαχω-

ρίζουν το ένα άτομο από το άλλο. Επίσης κρατούν χαρακτηριστικά τα οποία δεν

ανήκουν στο πρόσωπο, όπως ο φωτισμός. Για αυτό τα Fisherfaces δίνουν έμφαση

στα χαρακτηριστικά τα οποία διαχωρίζουν ένα πρόσωπο με ένα άλλο, χρησιμο-

ποιώντας τις πληροφορίες που έχουν από την κλάση στην οποία ανήκει το κάθε

πρόσωπο. Οπότε χρησιμοποιείται το LDA (Linear Discriminant Analysis) ή αλλιώς

FLD (Fisher’s Linear Discriminant) [Belhumeur et al., 1997] για να σχηματιστεί ένας

διασκορπισμός των στοιχείων που θα βοηθήσει στην ταξινόμηση. Πιο συγκεκριμένα

η αναλογία μεταξύ διασκορπισμού διαφορετικών κλάσεων και διασκορπισμού στοι-

χείων της ίδιας κλάσης, θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Η διαδικασία ξεκινά με τον ίδιο τρόπο όπως στα Eigenfaces. Η κάθε εικόνα

γίνεται ένα διάνυσμα μεγέθους N . Υπολογίζεται το μέσο πρόσωπο (mean face),

όπως επίσης και τα μέσα πρόσωπα της κάθε κλάσης ξεχωριστά, δηλαδή του κάθε

διαφορετικού ατόμου, µi (όπου i ο αριθμός του ατόμου/κλάσης). Στη συνέχεια αφαι-

ρείται από κάθε εικόνα, όχι το μέσο πρόσωπο όλων όπως πριν, αλλά το μέσο

πρόσωπο του ατόμου στο οποίο ανήκει η εικόνα. Προκύπτουν έτσι, τα πρόσωπα

διαφοράς (difference faces) xi’ για κάθε εικόνα. Με αυτές τις εικόνες υπολογίζο-

νται οι πίνακες διασκορπισμού για κάθε άτομο/κλάση, ο πίνακας εντός κλάσης Sw

(Within class matrix) και ο πίνακας ανάμεσα από κλάσεις SB (Between class matrix)

[Belhumeur et al., 1997].

SB =
c∑

i=1

Ni (µi − µ) (µi − µ)T
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SW =
c∑

i=1

∑
xk∈Xi

(xk − µi) (xk − µi)
T

Εδώ υπάρχει μία συνθήκη. Αν ο πίνακας Sw είναι μη ιδιόμορφος (non-singular,

ορίζουσα διάφορη του 0) τότε υπολογίζεται ο πίνακας Wopt, που η κάθε μία στήλη

είναι ένα διάνυσμα, και όλα μαζί αντιστοιχούν στην καλύτερη διανομή των εικόνων

στο χώρο [Belhumeur et al., 1997].

Wopt = argmax
W

∣∣W TSBW
∣∣

|W TSWW |
= [w1w2...wm]

Συνήθως όμως, στην αναγνώριση προσώπων, ο πίνακας Sw προκύπτει ότι είναι

ιδιόμορφος (singular, ορίζουσα ίση με το 0). Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται

μία άλλη μέθοδος η οποία είναι αυτή που ονομάζεται Fisherfaces [Belhumeur et al., 1997].

Αρχικά, υπολογίζεται ο πίνακας ολικού διασκορπισμού ST . Στη συνέχεια εφαρμό-

ζεται PCA για να μειωθούν οι διαστάσεις των προσώπων

Wpca = argmax
W

∣∣W TSTW
∣∣

έτσι ώστε ο πίνακας Sw να γίνει μη ιδιόμορφος. Με την έξοδο που προκύπτει από

το PCA, εφαρμόζεται η Fisher’s Linear Discriminant (FLD)

Wfld = argmax
W

∣∣W TW T
pcaSBWpcaW

∣∣∣∣W TW T
pcaSWWpcaW

∣∣
Τέλος, για να υπολογιστούν τα ιδιοδιανύσματα (eigenvectors), τα οποία εδώ ονο-

μάζονται Fisherfaces, χρησιμοποιείται ο εξής τύπος:

W T
opt = W T

fldW
T
pca

Το τελευταίο κομμάτι παραμένει ίδιο όπως και στα Eigenfaces. Αφού υπάρχουν

τα ιδιοδιανύσματα (eigenvector), μπορούν να βρεθούν τα βάρη του κάθε ιδιοδιανύ-

σματος σε κάθε εικόνα και να αποθηκευτούν. Για την ταξινόμηση μίας νέας εικόνας

θα πρέπει να βρεθούν τα δικά της βάρη και να συγκριθούν με τα βάρη του σετ

εκπαίδευσης.

Τα Fisherfaces μπορεί να αποτελούν μία βελτίωση των Eigenfaces σε κάποιες

περιπτώσεις όπως αλλαγές φωτισμού, γωνίας λήψης και έκφρασης προσώπου. Αυτό
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όμως δεν σημαίνει ότι έχουν πάντα μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς βασίζονται πολύ

στα δεδομένα που δέχονται.

3.4 Τοπικά Δυαδικά Μοτίβα με Ιστόγραμμα ‐ LBPH (Local Binary

Patterns Histogram)

Είναι μία μέθοδος, στην κατηγορία αυτών που βασίζονται στην υφή της εικό-

νας (texture based). Δεν κοιτάει την εικόνα σαν ένα διάνυσμα πολλών διαστάσεων,

αλλά σαν περιγραφή τοπικών χαρακτηριστικών (features), τα οποία εισάγονται σε

ένα ιστόγραμμα που αντιπροσωπεύει το Σχήμα [Ahonen et al., 2004]. Τα τοπικά

χαρακτηριστικά βρίσκονται συγκρίνοντας τις τιμές του κάθε pixel με τις τιμές των

γειτονικών του, βγάζοντας μέσα από τις συγκρίσεις δυαδικά αποτελέσματα.

Η διαδικασία ξεκινάει μετατρέποντας την εικόνα σε ασπρόμαυρη. Έπειτα η

εικόνα χωρίζεται σε υποπεριοχές ίδιους μεγέθους, m x m. Σε κάθε εικονοστοιχείο

(pixel) κάθε περιοχής εφαρμόζεται η συνάρτηση LBP. Η λειτουργία της είναι η εξής.

Συγκρίνει το κεντρικό εικονοστοιχείο μίας περιοχής 3 x 3, με τα 8 pixel γύρω του. Σε

κάθε σύγκριση, αν το κεντρικό εικονοστοιχείο είναι μικρότερο ή ίσο του εξωτερικού

εικονοστοιχείου, τότε στο εξωτερικό εικονοστοιχείο εισάγεται η τιμή 1. Αν είναι

μεγαλύτερο τότε εισάγεται 0. Οι τιμές αυτές μπαίνοντας στη σειρά με τη φορά του

ρολογιού, σχηματίζουν έναν δυαδικό αριθμό 8 bit ο οποίος είναι η νέα τιμή του

κεντρικού εικονοστοιχείου (τιμή LBP). Αυτός ο αριθμός μετατρέπεται σε δεκαδικό

για ευκολία, και είναι πάντα ανάμεσα στο 0 και το 255. Η λειτουργία αυτή φαίνεται

στο Σχήμα 3.3.

Σχήμα 3.3: Εφαρμογή LBP [Ahonen et al., 2004]

Οι τιμές κάθε περιοχής συγκεντρώνονται και δημιουργούνται ιστογράμματα για

την κάθε μία. Το ιστόγραμμα παρουσιάζει τη συχνότητα που εμφανίζεται κάθε τιμή

από 0 μέχρι 255. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.4, όλα τα ιστο-
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γράμματα ενώνονται σε ένα και προκύπτει το τελικό ιστόγραμμα που περιγράφει

τα χαρακτηριστικά της εικόνας. Αλλιώς ονομάζεται διάνυσμα χαρακτηριστικών της

εικόνας (feature vector).

Σχήμα 3.4: Διαδικασία LBPH [Ahonen et al., 2006]

Για να αναγνωριστεί μία νέα εικόνα θα πρέπει να υπολογιστεί το ιστόγραμμα

της και να συγκριθεί με όλα τα ιστογράμματα του σετ εκπαίδευσης. Για τη σύγκριση

ιστογραμμάτων υπάρχουν πολλές μετρικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με-

ρικές από αυτές είναι [Ahonen et al., 2004]:

• X2 (Chi-square): χ2(S,M) =
∑

i
(Si−Mi)

2

Si+Mi

• Ευκλείδεια απόσταση (Euclidean Distance): D(S,M) =
√∑n

i=1 (Si−Mi)2

• Απόλυτη τιμή (Absolut value): D(S,M) =
∑n

i=1 | Si −Mi |

• Διασταύρωση ιστογραμμάτων (Histogram intersection):D(S,M) =
∑

imin (Si,Mi)

• Λογιστική πιθανότητα (Log-likelihood): L(S,M) = −
∑

i Si logMi

όπου S και M είναι δύο ιστογράμματα.

Το LBPH είναι από τις πιο απλές μεθόδους αναγνώρισης προσώπων. Μπορεί

να περιγράφει τα τοπικά χαρακτηριστικά της κάθε εικόνας και αναλύει την κάθε

εικόνα ξεχωριστά αντί να τις αναλύει όλες μαζί σαν σύνολο όπως σε Eigenfaces

και Fisherfaces. Επίσης αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διαφοράς φωτισμού στις

εικόνες.
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3.5 Τσάντα Οπτικών Λέξεων (Bag of Visual Words)

Δεν είναι μία επίσημη μέθοδος αναγνώρισης προσώπων, όμως είναι μία διαδικα-

σία που χρησιμοποιεί αλγορίθμους εντοπισμού χαρακτηριστικών οι οποίοι βοηθούν

στην αναγνώριση. Το όνομα προέρχεται από τη Τσάντα Λέξεων (Bag of Words) που

είναι μία διαδικασία που μετράει τον αριθμό των εμφανίσεων κάθε λέξης σε ένα

αρχείο κειμένου. Ξέροντας έτσι τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε λέξης, δημιουργεί

ένα ιστόγραμμα συχνότητας. Με την ίδια λογική λειτουργεί και η Τσάντα Οπτικών

Λέξεων. Βρίσκει τα σημεία ενδιαφέροντος, ή αλλιώς τα χαρακτηριστικά, στις εικό-

νες, και δημιουργεί ένα ιστόγραμμα με τις συχνότητες αυτών των χαρακτηριστικών

που λέγεται αλλιώς «λεξιλόγιο». Με το λεξιλόγιο θα προσπαθήσει να ταξινομήσει

νέες εικόνες.

Η διαδικασία ξεκινά εξάγοντας τα χαρακτηριστικά από κάθε εικόνα του σετ

εκπαίδευσης. Για να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί

κάποιος αλγόριθμος εξαγωγής χαρακτηριστικών (feature extraction algorithm). Τέ-

τοιοι αλγόριθμοι είναι οι SIFT, SURF, ORB, BRISK και πολλοί άλλοι. Τα στοιχεία

που εξάγουν αυτοί οι αλγόριθμοι χωρίζονται σε 2 μέρη. Στα σημεία κλειδιά (key

points) και τους περιγραφείς (descriptors). Τα σημεία κλειδιά είναι μέρη της εικόνας

τα οποία ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και αν η εικόνα

αλλάξει μέγεθος ή περιστραφεί, τα σημεία κλειδιά θα είναι τα ίδια. Οι περιγραφείς

είναι τα δεδομένα τα οποία περιγράφουν το κάθε σημείο κλειδί. Οι περιγραφείς εί-

ναι τα δεδομένα που θα μπουν στο οπτικό «λεξικό». Ο κάθε αλγόριθμος εξαγωγής

έχει διαφορετικό τρόπο που βρίσκει τα σημεία κλειδιά και τους περιγραφείς.

Επόμενο βήμα είναι όλοι οι περιγραφείς να περάσουν από μία διαδικασία συ-

σταδοποίησης (clustering). Συσταδοποίηση είναι η διαδικασία ομαδοποίησης αντι-

κειμένων, έτσι ώστε τα αντικείμενα που είναι σε μία ομάδα να είναι όμοια μεταξύ

τους. Ο αλγόριθμος συσταδοποίησης που χρησιμοποιείται συνήθως στις Τσάντες

Οπτικών Λέξεων είναι το k-Means Clustering [Yang et al., 2007]. Το k-Means χω-

ρίζει τα δεδομένα σε k συστάδες (clusters). Η κάθε ομάδα/συστάδα, η οποία θα

αποτελείται από παρόμοια σημεία κλειδιά, θα αποτελέσει μία οπτική λέξη, και

όλες οι ομάδες μαζί θα αποτελέσουν το λεξιλόγιο. Κάθε σημείο κλειδί (keypoint)

σε μία εικόνα θα αντιστοιχίζεται με μία λέξη του λεξιλογίου. Σε κάθε εικόνα συ-
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γκεντρώνονται οι «λέξεις» που εμφανίζονται και δημιουργείται ένα ιστόγραμμα

συχνότητας της κάθε λέξης. Η κάθε εικόνα του σετ εκπαίδευσης θα έχει το δικό

της ιστόγραμμα, και όλα τα ιστογράμματα, αφού κανονικοποιηθούν (normalized)

θα αποτελούν το καθένα μία Τσάντα Οπτικών Λέξεων. Όλη αυτή η διαδικασία συ-

νοψίζεται στο Σχήμα 3.5.

Σχήμα 3.5: Διαδικασία δημιουργίας Τσαντών Λέξεων [Yang et al., 2007]

Για την ταξινόμηση νέας εικόνας η διαδικασία είναι απλή. Αφού βρεθούν τα

χαρακτηριστικά της εικόνας, συγκρίνονται με τα δεδομένα στο λεξιλόγιο και σχη-

ματίζεται το ιστόγραμμα της εικόνας. Αυτό το ιστόγραμμα συγκρίνεται με τα ιστο-

γράμματα των εικόνων του σετ εκπαίδευσης με τη βοήθεια κάποιου ταξινομητή

(classifier) [Csurka et al., 2004], και δίνεται η πρόβλεψη για την κλάση του.
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3.6 SIFT (Scale Invariant Feature Transform)

Είναι ένας αλγόριθμος εξαγωγής χαρακτηριστικών, του οποίου τα χαρακτηρι-

στικά δεν αλλάζουν ακόμα και αν η εικόνα αλλάξει μέγεθος ή περιστραφεί. Είναι

δηλαδή αμετάβλητα ως προς το μέγεθος και την περιστροφή της εικόνας (scale

and rotation invariant). Αυτό το πετυχαίνει μέσα από μία περίπλοκη διαδικασία

αλλαγών της εικόνας [Lowe, 2004].

Αρχικά εφαρμόζει Γκαουσιανό Θόλωμα (Gaussian Blur – υπολογισμός νέων τι-

μών του κάθε εικονοστοιχείου (pixel) με βάση τα γειτονικά του) στις εικόνες για να

απαλειφθεί ο θόρυβος και να μείνουν μόνο τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Το Γκαου-

σιανό Θόλωμα εφαρμόζεται πολλαπλές φορές στην ίδια εικόνα ώστε να δημιουργη-

θούν πολλές εικόνες με διαφορετικές κλίμακες θολώματος. Επίσης, δημιουργούνται

και διαφορετικές κλίμακες μεγέθους για κάθε εικόνα. Σε κάθε κλίμακα (octave) η

εικόνα συρρικνώνεται στο μισό της προηγούμενης, και χρησιμοποιείται πολλαπλό

Γκαουσιανό θόλωμα με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρχική κλίμακα. Όλες οι εικό-

νες που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ονομάζονται χώρος κλίμακας (scale

space). Στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά κάθε εικόνας ενισχύονται με την τεχνική

Γκαουσιανής Διαφοράς (Difference of Gaussian), δηλαδή από την κάθε εικόνα της

κάθε κλίμακας, αφαιρείται η λίγο πιο θολωμένη της εκδοχή, όπως στο Σχήμα 3.6.

Έτσι, δημιουργείται ένα νέο σετ εικόνων.
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Σχήμα 3.6: Γκαουσιανή Διαφορά [Lowe, 2004]

Για να βρεθούν τα σημεία κλειδιά σε όλες τις εικόνες του σετ, ο αλγόριθμος

βρίσκει τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα. Ελέγχει τη γειτονιά κάθε εικονοστοιχείου

και αν αυτό είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από όλα τα γειτονικά του τότε είναι

ένα σημείο κλειδί. Η γειτονιά του εικονοστοιχείου, Σχήμα 3.7, δεν είναι μόνο τα 9

γειτονικά εικονοστοιχεία στην εικόνα, αλλά και τα εικονοστοιχεία της γειτονιάς στην

προηγούμενη και επόμενη εκδοχή της εικόνας στην κλίμακα. Οπότε συγκρίνεται

συνολικά με 26 γείτονες.

Σχήμα 3.7: Γειτονιά του ελεγχόμενου εικονοστοιχείου στον SIFT [Lowe, 2004]

Από τα σημεία κλειδιά που προέκυψαν αφαιρούνται αυτά που έχουν χαμηλή

αντίθεση (contrast) ή βρίσκονται κοντά στην άκρη της εικόνας.

50



Αφού το σημείο κλειδί είναι ανεξάρτητο της κλίμακας λόγω του χώρου κλί-

μακας, πρέπει να βρεθεί και ο προσανατολισμός του. Για κάθε εικονοστοιχείο

γύρω από το σημείο κλειδί, υπολογίζεται το μέγεθος (magnitude) που αντιπρο-

σωπεύει την ένταση του, και ο προσανατολισμός (orientation) που αντιπροσωπεύει

την κατεύθυνση του. Με τα δεδομένα από την κλίση προσανατολισμού (gradient

orientation) του κάθε pixel, δημιουργείται ένα ιστόγραμμα προσανατολισμού - με-

γέθους (orientation-magnitude) [Lowe, 2004] το οποίο έχει 36 παρακείμενα ορθο-

γώνια (bins) τα οποία αντιπροσωπεύουν τιμές μεταξύ των 0 και 360 μοιρών. Το

κάθε στοιχείο που μπαίνει στο ιστόγραμμα, ζυγίζεται (weighted) ανάλογα με την

κλίση μεγέθους του (gradient magnitude). Η τιμή του παρακείμενου ορθογωνίου

που είναι ψηλότερα στο τελικό ιστόγραμμα, είναι και η τιμή προσανατολισμού του

σημείου κλειδιού.

Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι ο υπολογισμός των περιγραφέων, δη-

λαδή των τιμών που περιγράφουν μοναδικά το κάθε σημείο κλειδί. Για να γίνει αυτό

αρχικά ορίζεται μία γειτονιά 16×16 εικονοστοιχείων γύρω από το σημείο κλειδί.

Αυτή η γειτονιά χωρίζεται σε 4 πιο μικρές γειτονιές μεγέθους 4×4, όπως στο Σχήμα

3.8. Για κάθε μία από αυτές τις μικρές γειτονιές υπολογίζεται ένα ιστόγραμμα

από τις κλήσεις μεγεθών και τις κλήσεις προσανατολισμού των εικονοστοιχείων.

Στο τέλος από όλα τα ιστογράμματα προκύπτει ένα διάνυσμα, που περιέχει όλες

τις τιμές των ιστογραμμάτων και έχει συνολικά 128 τιμές. Αυτό είναι το διάνυσμα

χαρακτηριστικών (feature vector) που λέγεται ο περιγραφέας του σημείου κλειδιού.

Σχήμα 3.8: Υπολογισμός περιγραφέων [Lowe, 2004]
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3.7 SURF (Speeded Up Robust Features)

Ο αλγόριθμος SURF είναι μία βελτίωση του αλγορίθμου SIFT ως προς την ταχύ-

τητα του. Η διαδικασία που ακολουθείται στον SURF έχει κάποιες αλλαγές. Αρχικά

για την εύρεση των σημείων κλειδιών, ο SURF δε χρησιμοποιεί την Γκαουσιανή

Διαφορά (Difference of Gaussian – DoG). Το κάνει βρίσκοντας Μεγάλα Δυαδικά

Αντικείμενα (Binary Large Objects – BLOB) σε μέρη της εικόνας που η ορίζουσα

του πίνακα Hessian (Hessian matrix) είναι μέγιστη [Bay et al., 2008]. BLOBs είναι

μέρη της εικόνας που έχουν την ιδιότητα ότι κάποια χαρακτηριστικά τους όπως το

χρώμα, να είναι κατά προσέγγιση σταθερά.

Για τον πίνακα Hessian ισχύει ότι για ένα σημείο x = (x, y) σε μία εικόνα I , ο

πίνακας Hessian H(x;σ) ορίζεται ως:

H(x, σ) =

 Lxx(x, σ) Lxy(x, σ)

Lxy(x, σ) Lyy(x, σ)


όπου σ είναι το μέγεθος (scale) του σημείου x, και όπου Lxx(x, σ), Lxy(x, σ) και

Lyy(x, σ) είναι οι συνελίξεις της Γκαουσιανής παραγώγου δευτέρου βαθμού με την

εικόνα I στο σημείο x.

Για τη μείωση των υπολογισμών χρησιμοποιούνται φίλτρα κουτιά (box filters)

9x9 σαν προσεγγίσεις Γκαουσιανών, με το σ να είναι 1.2. Τα φίλτρα συμβολίζονται

με D και η ορίζουσα του πίνακα Hessian ως:

det
(
Happrox

)
= DxxDyy − (wDxy)

2

Για να παραμένουν τα σημεία ενδιαφέροντος αμετάβλητα ως προς το μέγεθος

(scale invariant), χρησιμοποιείται και πάλι διαφορετική τεχνική σε σχέση με τον

SIFT. Εδώ αντί για κλίμακα χώρου, δημιουργούνται φίλτρα πολλών μεγεθών και

εφαρμόζονται κατευθείαν στην πρωτότυπη εικόνα. Αυτή η διαφορά στις τεχνικές

φαίνεται στο Σχήμα 3.9.
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Σχήμα 3.9: Αλλαγή μεγέθους εικόνας (αριστερά), Πυραμίδα φίλτρων (δεξιά) [Bay et al., 2008]

Το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση του προσανατολισμού (orientation). Ο SURF

αρχικά υπολογίζει τις αποκρίσεις κύματος Harr (Haar-wavelet response) στις κα-

τευθύνσεις x και y από το σημείο κλειδί και σε ακτίνα 6 ∗ s γύρω του. Το s είναι το

μέγεθος (scale) που βρέθηκε το σημείο κλειδί. Στη συνέχεια τοποθετεί όλες τις τιμές

σε ένα χώρο, όπως στο Σχήμα 3.10, και υπολογίζει το άθροισμα των αποκρίσεων

σε παράθυρα (windows) των 60 μοιρών (π
3
). Όταν βρεθεί ο προσανατολισμός με το

μεγαλύτερο άθροισμα τότε αυτός είναι ο προσανατολισμός του σημείου κλειδιού.

Σχήμα 3.10: Υπολογισμός αθροισμάτων αποκρίσεων σε παράθυρα 60 μοιρών [Tyagi, 2019]

Τελευταίο βήμα είναι ο υπολογισμός των περιγραφέων (descriptors). Εδώ δη-

μιουργείται μία τετραγωνική γειτονιά γύρω από το σημείο κλειδί μεγέθους 20 ∗ s

και κατεύθυνσης σύμφωνα με την κατεύθυνση του σημείου κλειδιού. Η γειτονιά

αυτή χωρίζεται σε 4×4 = 8 μικρότερες. Για κάθε μία από αυτές υπολογίζονται οι

αποκρίσεις κύματος Harr σε 5×5 = 25 ισαπέχοντα σημεία. Οπότε προκύπτουν dx οι

αποκρίσεις προς το x και dy οι αποκρίσεις προς το y. Αυτές οι dx, dy αθροίζονται για
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κάθε μικρή γειτονιά και αποτελούν τα δεδομένα του διανύσματος χαρακτηριστικών

(feature vector). Επίσης υπολογίζεται και το άθροισμα των απόλυτων τιμών κάθε

απόκρισης. Άρα η κάθε 4×4 περιοχή έχει ένα διάνυσμα:

V =
(∑

dx,Σdy,Σ|dx|,Σ|dy|
)

Όλα αυτά τα διανύσματα δημιουργούν ένα τελικό διάνυσμα με μήκος 64, πολύ

μικρότερο από το τελικό διάνυσμα του SIFT που είχε 128. Αυτός είναι ένας ακόμα

λόγος που ο SURF έχει προβάδισμα στην ταχύτητα έναντι του SIFT.

3.8 ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

Ο ORB δημιουργήθηκε ως μία εναλλακτική των SIFT και SURF. Είναι ουσιαστικά

μία ένωση 2 άλλων μεθόδων, των FAST και BRIEF [Rublee et al., 2011]. O FAST

είναι αλγόριθμος που εντοπίζει σημεία ενδιαφέροντος. Ο BRIEF είναι αλγόριθμος

που υπολογίζει τους περιγραφείς.

Ο τρόπος λειτουργίας του FAST, που χρησιμοποιείται από τον ORB, είναι να

εξετάζει 16 γειτονικά εικονοστοιχεία γύρω από ένα κεντρικό εικονοστοιχείο p.

Σύμφωνα με τη φωτεινότητα του p τα βάζει σε 3 κλάσεις, φωτεινότερα, σκοτει-

νότερα και ίδια. Αν μία από τις κλάσεις των φωτεινότερων ή των σκοτεινότερων

έχουν παραπάνω από 8 εικονοστοιχεία, τότε το κεντρικό θεωρείται σημείο κλειδί.

Όμως ο FAST δεν υπολογίζει τον προσανατολισμό του σημείου κλειδιού (orientation

invariant), ούτε βρίσκει σημεία κλειδιά ανεξάρτητα του μεγέθους (scale invariant).

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του μεγέθους, ο ORB δημιουργεί μία «πυρα-

μίδα» από εικόνες. Αυτή η πυραμίδα περιέχει την κάθε εικόνα σε πολλές εκδοχές

της, δηλαδή με διαφορετικές αναλύσεις. Έτσι ο FAST μπορεί να βρει σημεία κλει-

διά που είναι ανεξάρτητα του μεγέθους. Αυτή παραλλαγή του FAST λέγεται oFAST.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του προσανατολισμού ο ORB κάνει μία μέτρηση

προσανατολισμού γωνίας, την ένταση κέντρου βάρους (intensity centroid), δηλαδή

μετράει το πόσο αλλάζει η ένταση (intensity) γύρω από το σημείο κλειδί. Έτσι

υπολογίζει τον προσανατολισμό του σημείου κλειδιού.

Για τον υπολογισμό των περιγραφέων χρησιμοποιείται ο BRIEF. Ο BRIEF παίρ-

νει όλα τα σημεία κλειδιά που βρήκε ο FAST και τα μετατρέπει σε διάνυσμα δυα-
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δικών χαρακτηριστικών (binary feature vector). Δηλαδή το κάθε σημείο κλειδί συμ-

βολίζεται με ένα διάνυσμα από 0 και 1. Για να δημιουργήσει αυτά τα διανύσματα

ο BRIEF αρχικά παίρνει μία περιοχή γύρω από ένα σημείο κλειδί που ονομάζεται

τμήμα (patch). Στη συνέχεια επιλέγει δύο τυχαία εικονοστοιχεία μέσα στο τμήμα

και τα συγκρίνει. Αν το 1ο εικονοστοιχείo είναι πιο φωτεινό από το 2ο τότε στο

διάνυσμα εισάγεται το 1, αλλιώς το 0. Αυτή τη διαδικασία την κάνει 128 φορές

δημιουργώντας ένα διάνυσμα 128-bit. Όμως, και ο BRIEF δεν είναι είναι ανεξάρτη-

τος του προσανατολισμού. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται μία παραλλαγή του BRIEF, ο

rBRIEF. Ο συνδυασμός του oFAST και του rBRIEF σχηματίζει τον αλγόριθμο ORB.

3.9 BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints)

Ο BRISK [Leutenegger et al., 2011] είναι και αυτός ένας αλγόριθμος που παράγει

δυαδικούς περιγραφείς (binary descriptors) όπως ο BRIEF. Σε αντίθεση όμως με

τον BRIEF η διαδικασία υπολογισμού των περιγραφέων είναι διαφορετική.

Σε κάθε περιοχή γύρω από ένα σημείο κλειδί που επιλέγεται για να γίνουν οι

συγκρίσεις των ζευγαριών, επιλέγονται N σημεία, όπως στο Σχήμα 3.11. Σε μία

κυκλική περιοχή γύρω από κάθε ένα από αυτά τα σημεία εφαρμόζεται Γκαουσιανή

λείανση (Gaussian smoothing) [Leutenegger et al., 2011].

Στη συνέχεια δημιουργούνται ζευγάρια για τις συγκρίσεις. Όμως στον αλγό-

ριθμο BRISK τα ζευγάρια θα διαχωριστούν σε κοντά και μακριά ζευγάρια (short

and long pairs). Αν η απόσταση των δύο σημείων είναι μικρότερη από ένα κατώφλι

(threshold) dmin τότε είναι ένα κοντό ζευγάρι ενώ αν η απόσταση είναι μεγαλύ-

τερη του dmin, τότε είναι μακρύ. Τα μακριά ζευγάρια θα χρησιμοποιηθούν για να

καθοριστεί ο προσανατολισμός του σημείου κλειδιού, ενώ τα κοντά ζευγάρια θα

χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις έντασης, οι οποίες θα σχηματίσουν τον περιγρα-

φέα.

Για τον καθορισμό του προσανατολισμού του σημείου κλειδιού, ο BRISK χρησι-

μοποιεί τις τοπικές κλήσεις (local gradients) ανάμεσα στα ζευγάρια [Leutenegger et al., 2011]:

g (pi,pj) = (pj − pi) ·
I (pj, σj)− I (pi, σi)

∥pj − pi∥2

Όπου g(pi, pj) η τοπική κλήση ανάμεσα στο ζευγάρι των σημείων pi και pj , και I η

55



Σχήμα 3.11: Επιλογή σημείων συγκρίσεων γύρω από σημείο κλειδί [Leutenegger et al., 2011]

ένταση που έχει λειανθεί από την Γκαουσιανή λείανση. Στη συνέχεια, όλες οι τοπικές

κλήσεις αθροίζονται και υπολογίζεται το arctan gy
gx
που είναι το τόξο εφαπτομένης

του y στοιχείου της κλήσης διαιρεμένο με το x στοιχείο της κλήσης. Το αποτέλεσμα

δίνει τον προσανατολισμό.

Ο υπολογισμός των περιγραφέων θα γίνει με τη σύγκριση των εντάσεων (intensity

comparison) των κοντών ζευγαριών. Όπως και στο BRIEF ισχύει:

b =

 1, I
(
pα
j , σj

)
> I (pα

i , σi)

0, otherwise

Όταν η λεία ένταση (λόγω της Γκαουσιανής λείανσης που εφαρμόστηκε στην

αρχή) του ενός εικονοστοιχείου είναι μεγαλύτερη από τη λεία ένταση του άλλου

τότε βάζουμε 1 στο διάνυσμα του περιγραφέα (descriptor), αλλιώς βάζουμε 0.
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Κεφάλαιο 4

Σχετική Βιβλιογραφία

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν 4 μελέτες που έχουν σχέση με την ανα-

γνώριση προσώπου και τη μηχανική μάθηση. Η πρώτη μελέτη [Ruiz-del Solar et al., 2009]

κάνει μία σύγκριση διαφόρων μεθόδων αναγνώρισης προσώπου και αναλύει την επί-

δραση που έχει το μη ελεγχόμενο περιβάλλον στην ακρίβειά τους. Η δεύτερη μελέτη

[Singh et al., 2012] αναλύει τα αποτελέσματα αναγνώρισης προσώπου με τη χρήση

σετ εικόνων από κούκλες βιτρίνας. Η τρίτη μελέτη [Ragab et al., 2015] παρουσιάζει

πολλές μεθόδους αναγνώρισης, αναλύει τις δυνατότητες και αδυναμίες της κάθε

μίας και αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γενικά όλες οι μέθοδοι ανα-

γνώρισης προσώπου. Τέλος, η τέταρτη μελέτη [Chen and Jenkins, 2017] συγκρίνει

3 διαφορετικούς αλγορίθμους μηχανικής μάθησης ως προς την ακρίβεια και την

ταχύτητα τους, στη συνεργασία τους με τη μέθοδο αναγνώρισης προσώπου PCA

(Eigenfaces).

Μελέτη που αναλύει την αναγνώριση προσώπου σε μη ελεγχόμενο περιβάλ‐

λον

Η συγκριτική αυτή μελέτη [Ruiz-del Solar et al., 2009] συγκρίνει διάφορες μεθόδους

αναγνώρισης προσώπου και το πόσο καλά λειτουργούν για εικόνες που προέρχο-

νται από μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η ποικιλία των μεθόδων που συγκρίνονται είναι

μεγάλη. Αυτές οι μέθοδοι είναι η γενικευμένη-PCA (generalized-PCA), LBPH, χαρα-

κτηριστικά SIFT, περιγραφείς Gabor Jets (Gabor Jets descriptors), ERCP (Extremely

Randomized Clustering Forest - Υπερβολικά τυχαίο δάσος συσταδοποίησης) και με-

ρικές μέθοδοι τοπικής αντιστοίχισης (local-matching). Επίσης χρησιμοποιούνται και

πολλά διαφορετικά σύνολα δεδομένων για την πειραματική διαδικασία. Αυτά εί-
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ναι τα FERET, LFW και UCHFaceHRI. Ο σκοπός της χρήσης πολλών διαφορετικών

συνόλων δεδομένων είναι να δημιουργηθούν διαφορές στα δεδομένα που θα δυσκο-

λέψουν και θα δοκιμάσουν όλες τις μεθόδους αναγνώρισης όσο πιο ολοκληρωμένα

γίνεται. Τέτοιες διαφορές είναι η ανάλυση και η ποιότητα των φωτογραφιών, οι

διαφορετικές εκφράσεις προσώπου, η πόζα και η οπτική γωνία της φωτογραφίας,

η απόσταση από την κάμερα, ο φωτισμός και τα αξεσουάρ του προσώπου (π.χ.

γυαλιά).

Αρχικά στην πειραματική διαδικασία χρησιμοποιείται το σύνολο δεδομένων FERET.

Το FERET χρησιμοποιείται σαν βάση για το τεστ της επιρροής των ματιών στην ανα-

γνώριση. Οι εικόνες κόβονται για να μείνει μόνο το πρόσωπο και μετατρέπονται σε

πολλές διαφορετικές εκδοχές τους που είναι μικρότερου μεγέθους και ανάλυσης.

Αυτές οι εικόνες συγκρίνονται με άλλες εικόνες στις οποίες υπάρχουν διαφορές στην

έκφραση του προσώπου. Επίσης γίνεται σύγκριση και με εικόνες οι οποίες έχουν

ευθυγραμμιστεί με γνώμονα τα ανθρώπινα μάτια, ενώ μάλιστα έχει τοποθετηθεί

ένα ποσοστό θορύβου στην περιοχή των ματιών. Με αυτόν τον τρόπο μελετάται

η ευαισθησία στην ευθυγράμμιση προσώπου. Στη μελέτη τονίζεται ότι οι περισσό-

τερες μέθοδοι αναγνώρισης προσώπου έχουν ευαισθησία στην ευθυγράμμιση του

προσώπου και πως τα μάτια αποτελούν το πιο σημαντικό σημείο της αναγνώρισης.

Εκτός από αυτά τα τεστ, γίνονται και συγκρίσεις ανάμεσα σε εικόνες με διαφορετι-

κές συνθήκες φωτισμού, όπως επίσης συγκρίνονται και οι υπολογιστικές επιδόσεις

όλων των μεθόδων. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το σύνολο δεδομένων LFW. Ο λό-

γος που χρησιμοποιείται είναι γιατί το LFW περιέχει μεγάλη ποικιλία διαφοροποι-

ήσεων ανάμεσα στις εικόνες του. Τέτοιες διαφορές είναι διαφορές στο μέγεθος των

προσώπων, στην πόζα, στον φωτισμό, στην εστίαση της φωτογραφίας, στην έκφραση

και στο παρασκήνιο (background). Με το LFW γίνεται μία σύγκριση των επιδόσεων

των μεθόδων αναγνώρισης με ευθυγραμμισμένες και μη, εικόνες. Επίσης δοκιμά-

ζονται διαφορετικά μεγέθη εικόνας, τα οποία περιέχουν κάθε φορά μεγαλύτερο ή

μικρότερο μέρος του προσώπου. Τέλος, χρησιμοποιείται και το σύνολο δεδομένων

UCHFaceHRI. Αυτό είναι ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει φωτογραφίες ατόμων

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με διαφορετικές πόζες και εκφράσεις, και από

διαφορετικές αποστάσεις λήψης. Με αυτό έγιναν παρόμοια πειράματα όπως και με

τα προηγούμενα σε δεδομένων.
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν πολλά. Αρχικά, από μεριάς απόδοσης,

η μελέτη αναφέρει πως είναι πολύ δύσκολο το να κριθεί με σιγουριά μία μέθο-

δος ως καλύτερη. Παρ’ όλα αυτά ονομάζει την LBPH ως την πιο κατάλληλη για

πιο γρήγορη αναγνώριση προσώπου, με αρκετά αποδεκτά αποτελέσματα για την

ταχύτητα της. Επίσης τονίζει πως οι ολιστικές μέθοδοι (generalized-PCA) είχαν τα

χειρότερα αποτελέσματα. Σε ότι έχει να κάνει με τον φωτισμό, στη μελέτη αναφέ-

ρεται πως όλες οι μέθοδοι αναγνώρισης έχουν πολύ καλά αποτελέσματα όταν πρό-

κειται για σύνολα δεδομένων τα οποία περιέχουν εικόνες από εσωτερικούς χώρους

με ελεγμένο φωτισμό. Επίσης αναφέρει πως τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων

μειώνονται σημαντικά όταν γίνεται αναγνώριση σε εικόνες με φωτισμό εξωτερικού

χώρου/περιβάλλοντος. Μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση γίνεται για τον χώρο

του προσώπου που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη μελέτη

πρέπει να δίνεται πολύ προσοχή στο κόψιμο του προσώπου κατά την προεπεξερ-

γασία καθώς μερικές επιπλέον λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα η παρουσία του

πιγουνιού ενός ανθρώπου, μπορούν να ανεβάσουν την ακρίβεια της αναγνώρισης.

Ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτή η προσθήκη παραπάνω μέρους του προσώ-

που έφερνε άχρηστες λεπτομέρειες από το παρασκήνιο της φωτογραφίας, τονίζεται

πως και πάλι τα αποτελέσματα είχαν βελτίωση. Η γωνία λήψης της φωτογραφίας ή

περιστροφή του προσώπου χαρακτηρίζεται ως ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανα-

γνώριση. Η μελέτη αναφέρει πως αν η περιστροφή του προσώπου είναι πάνω από

15 μοίρες τότε o δείκτης αναγνώρισης μειώνεται πάνω από 20% σε όλες τις μεθό-

δους. Για περιστροφή μεγαλύτερη των 30 μοιρών τότε τα αποτελέσματα μειώνονται

ακόμα παραπάνω, σε ποσοστό άνω του 60%. Θεωρεί επίσης πως αυτός είναι ο λόγος

που το σύνολο δεδομένων LFW έχει χαμηλές επιδόσεις. Τέλος, όσον αναφορά την

ευθυγράμμιση του προσώπου και τις διαφορετικές εκφράσεις που μπορεί να έχει,

αναφέρει πως έχουν επίδραση στα τελικά αποτελέσματα, αλλά όχι πολύ μεγάλη.

Τονίζει πως όλα τα προηγούμενα προβλήματα είναι πιο σημαντικά, και πως είναι

αυτά που επηρεάζουν παραπάνω την ακρίβεια όλων των μεθόδων αναγνώρισης.

Μελέτη μεθόδων αναγνώρισης προσώπου σε σύνολα δεδομένων με πρόσωπα

από κούκλες βιτρίνας

Η συγκεκριμένη μελέτη [Singh et al., 2012] αναλύει και συγκρίνει διάφορες μεθό-
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δους αναγνώρισης προσώπου, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει σε

άλλες μελέτες. Σε αυτήν τη μελέτη, αντί να χρησιμοποιηθούν σύνολα δεδομένων τα

οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανάλυση μεθόδων αναγνώρισης προσώπου

και περιέχουν πραγματικά ανθρώπινα πρόσωπα, δημιουργείται ένα σύνολο δεδο-

μένων με ψεύτικα ανθρώπινα πρόσωπα που προέρχονται από κούκλες βιτρίνας.

Αυτό έγινε για να καταφέρουν οι μελετητές να πετύχουν τις ακριβείς συνθήκες, που

ήθελαν να υπάρχουν στις εικόνες. Τέτοιες συνθήκες είναι συγκεκριμένος φωτισμός,

πόζες, εκφράσεις και αποκρύψεις συγκεκριμένων σημείων του προσώπου. Με αυτό

το σύνολο δεδομένων εξετάστηκαν πολλές διαφορετικές μέθοδοι αναγνώρισης όπως

ολιστικές, μέθοδοι βασισμένες στην υφή (texture based) και μέθοδοι βασισμένοι στα

χαρακτηριστικά (feature based). Έτσι παρατηρείται η επίδοση της κάθε μεθόδου

και βγαίνουν συμπεράσματα για τη λειτουργία της.

Η πειραματική διαδικασία άρχισε με τη δημιουργία του συνόλου δεδομένων. Το

σύνολο δεδομένων αποτελείται από 110 διαφορετικά πρόσωπα κούκλων, από τα

οποία 65 είναι γυναικών και 45 ανδρών. Το κάθε πρόσωπο έχει 10 εικόνες, στις

οποίες έχει διαφορετική πόζα/γωνία λήψης στην κάθε μία. Επίσης, η κάθε φωτο-

γραφία έχει τραβηχτεί σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον, που σημαίνει διαφορά στον

φωτισμό. Λόγω αυτού του γεγονότος, όλες οι φωτογραφίες έπρεπε να περάσουν

από μία διαδικασία προεπεξεργασίας πριν δοκιμαστούν από τις μεθόδους αναγνώ-

ρισης. Η διαδικασία αυτή είχε αρχικά την ευθυγράμμιση της εικόνας με βάση τα

μάτια. Στη συνέχεια η εικόνα κοβόταν για να μείνει μόνο το πρόσωπο. Τέλος, η

εικόνα περνούσε από μια διαδικασία κανονικοποίησης (normalization) για να αντι-

μετωπιστεί η διαφορά που υπήρχε στον φωτισμό από εικόνα σε εικόνα. Επόμενο

βήμα της πειραματικής διαδικασίας ήταν η συμπίεση των εικόνων σε πιο μικρές

εκδοχές τους. Τα διαφορετικά επίπεδα συμπίεσης έδειξαν το πόσο επηρεάζεται η

κάθε μέθοδος αναγνώρισης από την ποιότητα και την ανάλυση της φωτογραφίας.

Τα επίπεδα αυτά δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο συμπίεσης της Γκαουσιανής πυρα-

μίδας. Τα Γκαουσιανά επίπεδα ήταν:

• Επίπεδο 1 = 100×100 εικονοστοιχεία

• Επίπεδο 2 = 50×50 εικονοστοιχεία

• Επίπεδο 3 = 25×25 εικονοστοιχεία
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• Επίπεδο 4 = 13×13 εικονοστοιχεία

• Επίπεδο 5 = 7×7 εικονοστοιχεία

Η πειραματική διαδικασία χωρίστηκε σε διαφορετικά στάδια. Στο κάθε στάδιο

οι μέθοδοι αναγνώρισης προσώπου, καλούνταν να εκπαιδευτούν με διαφορετικό

αριθμό εικόνων κάθε φορά για να φανεί το πόσο παίζει ρόλο η ποσότητα των

δεδομένων εκπαίδευσης σε κάθε μέθοδο. Οι διαφορετικές μέθοδοι που εξετάστηκαν

από τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν οι PCA (Eigenfaces), LDA (Fisherfaces), iSVM

(improved Support Vector Machine), LBP (Local Binary Pattern) και SIFT features.

Τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν αρκετά. Αρχικά η μελέτη δείχνει ότι η μέ-

θοδος η οποία είχε τα καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο ήταν η iSVM. Αυτό

όμως ίσχυε μόνο στα επίπεδα 1 έως 4. Στο τελευταίο επίπεδο με τη χαμηλότερη

ανάλυση η iSVM είχε μεγαλύτερη πτώση στην ακρίβεια από τις υπόλοιπες. Εκτός

από την iSVM, τα αποτελέσματα δείχνουν πως η μέθοδος LBP ξεπέρασε σε ακρί-

βεια τις PCA και LDA. Επίσης η μέθοδος των χαρακτηριστικών SIFT φαίνεται πως

ήταν πολύ κοντά σε επιδόσεις με την iSVM. Όμως, στη μελέτη τονίζεται πως αυτό

συμβαίνει λόγω του ότι το σύνολο δεδομένων περιέχει εικόνες από κούκλες και όχι

πραγματικούς ανθρώπους. Αυτό κάνει την εικόνα λιγότερο απαιτητική για τη μέ-

θοδο SIFT. Η SIFT λειτουργεί βρίσκοντας τα τοπικά χαρακτηριστικά στις εικόνες

και τα πρόσωπα, και τώρα που τα πρόσωπα ανήκουν σε κούκλες και τα τοπικά

χαρακτηριστικά τους παραμένουν ίδια, η SIFT δε δυσκολεύεται να τα αντιστοιχίσει.

Κάτι τέτοιο δεν θα ίσχυε σε άλλη περίπτωση και έκανε τα αποτελέσματα αρκετά

ψηλά. Επίσης, φάνηκε πως όσο αυξάνονταν τα δεδομένα που δίνονταν στις μεθό-

δους αναγνώρισης για εκπαίδευση τόσο περισσότερη ακρίβεια είχαν, και αυτό ίσχυε

για όλες τις μεθόδους. Όσον αναφορά τα διαφορετικά επίπεδα αναλύσεων η μελέτη

δείχνει πως με τη συμπίεση των εικόνων χάνεται σημαντική πληροφορία. Οπότε

καταλαβαίνουμε ότι οι εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης είναι πιο απαιτητικές στην

αναγνώριση. Παρόλα αυτά, η μέθοδος PCA (Eigefaces) φάνηκε πως επηρεάζεται το

λιγότερο από τη χαμηλή ανάλυση και ποιότητα των εικόνων, σε σχέση με τις άλλες

μεθόδους.

Συγκριτική μελέτη τεχνικών αναγνώρισης προσώπου

Αυτή η μελέτη [Ragab et al., 2015] παρουσιάζει πολλές μεθόδους και τεχνικές με
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τις οποίες μπορεί να γίνει αναγνώριση προσώπου, καθώς και τις δυσκολίες που

μπορεί να αντιμετωπίσουν πάνω σε αυτήν τη διαδικασία. Συγκρίνει όλες αυτές τις

τεχνικές, παραθέτει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους και αναλύει το

πόσο καλά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται. Σύμφωνα με τη μελέτη

οι δυσκολίες που υπάρχουν στην αναγνώριση προσώπων είναι:

• Αλλαγές στον φωτισμό. Μπορεί να υπάρξει μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση

ενός προσώπου σε μία φωτογραφία αν αλλάξει ο φωτισμός του περιβάλλοντος

του. Η μελέτη αναφέρει πως η διαφορά ενός ίδιου προσώπου σε φωτογραφίες

με διαφορετικό φωτισμό είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά δύο διαφορετικών

προσώπων σε φωτογραφίες με ίδιο φωτισμό.

• Αλλαγές στη γωνία λήψης/πόζα. Η αλλαγή στη γωνία λήψης ή την πόζα ενός

προσώπου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην αναγνώριση προσώπου. Αν για

παράδειγμα μία μέθοδος εκπαιδευτεί μόνο με φωτογραφίες μπροστινής όψης

του προσώπου, και κληθεί να αναγνωρίσει ένα πρόσωπο με εικόνα από διαφο-

ρετική γωνία λήψης, τότε αυτό πιθανότατα να προκαλέσει λάθος στην εκτίμηση

της μεθόδου αναγνώρισης.

• Αλλαγές στην έκφραση του ανθρώπινου προσώπου.

• Απόκρυψη μέρους του προσώπου. Σύμφωνα με τη μελέτη και η απόκρυψη ενός

μέρους του προσώπου παίζει ρόλο στην αναγνώριση. Αυτό συμβαίνει όταν από

την εικόνα λείπουν κάποια μέρη του προσώπου επειδή καλύπτονται συνήθως

λόγω της γωνίας λήψης. Πολλές φορές αυτό προκαλείται και από πράγματα

που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στο πρόσωπο του όπως γυαλιά, μούσι και

μουστάκι, καπέλο κλπ.

• Επίδραση της χαμηλής ποιότητας της εικόνας. Όσο μικρότερη η εικόνα ή χα-

μηλότερη η ποιότητα της, τόσο λιγότερη πληροφορία δίνει στην αναγνώριση.

• Αλλαγές στην υφή του δέρματος. Η υφή του δέρματος μπορεί να αλλάξει για

κάθε άνθρωπο από εικόνα σε εικόνα με διάφορους τρόπους όπως με σημά-

δια/πληγές, ακμή ή ακόμα και με πλαστικές επεμβάσεις.

• Αλλαγές στη γεωμετρία του προσώπου. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν να κάνουν
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με την υφή του δέρματος αλλά με ολόκληρο τον σχηματισμό του προσώπου.

Αυτές οι αλλαγές προέρχονται συνήθως από πλαστικές επεμβάσεις.

• Αλλαγές στην ηλικία. Όσο η ηλικία του ανθρώπου αυξάνεται, αλλάζει και

η εξωτερική του εμφάνιση και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της

αναγνώρισης.

Οι μέθοδοι που αναλύει αυτή η μελέτη είναι οι PCA (Principal Component Analysis),

LDA (Linear Discriminant Analysis), ICA (Independent Component Analysis), 2D και

3D (δυσδιάστατη και τρισδιάστατη), Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks), SVM

(Support Vector Machines), Κύμα Gabor (Gabor wavelet), χαρακτηριστικά SIFT, LBP

(Local Binary Pattern) και LPP (Locality Preserving Projections).

Η μελέτη κάνει πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για κάθε μέθοδο αναγνώ-

ρισης. Για την PCA ή Eigenfaces, αναφέρει πως είναι απλή και αποτελεσματική σε

σύγκριση με άλλες μεθόδους και επιτυγχάνει συμπίεση των δεδομένων λόγω της

μείωσης των διαστάσεων. Παρ΄όλα αυτά έχει αδυναμία σε αλλαγές πόζας και φω-

τισμού και έχει την ανάγκη προεπεξεργασίας των δεδομένων. Η LDA ή Fisherfaces

από την άλλη, λύνει το πρόβλημα της διαφοράς φωτισμού των εικόνων σύμφωνα με

τη μελέτη. Όμως, αν και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που δυσκολεύουν την

PCA, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αλλαγές στην πόζα/γωνία λήψης του προσώπου.

Για την SVM, αναφέρει πως είναι πολύ αποτελεσματική όταν έχουμε να κάνουμε με

χώρους πολλών υψηλών διαστάσεων. Επίσης είναι αρκετά ευέλικτη καθώς μπορούν

να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά kernel, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλή-

ματος. Αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα των διαφορετικών εκφράσεων

και της απόκρυψης μέρους του προσώπου. Δημιουργούνται όμως προβλήματα στην

ακρίβεια της, όταν ο αριθμός των χαρακτηριστικών (features) είναι μεγαλύτερος από

τον αριθμό των εικόνων, και είναι πιο αποτελεσματική με ένα μικρότερο αριθμό ει-

κόνων εκπαίδευσης παρά με ένα μεγαλύτερο. Για την LBP αναφέρει πως είναι

αρκετά απλή και μπορεί να καταφέρνει με τον διαχωρισμό της εικόνας να αντιμε-

τωπίζει τα μη ευθυγραμμισμένα εικονοστοιχεία. Αυτός ο διαχωρισμός της εικόνας

όμως, δημιουργεί προβλήματα και μειώνεται η ακρίβεια της όταν υπάρχει ποικιλία

στις πόζες των προσώπων.

Μελέτη αναγνώρισης προσώπου με PCA και διάφορες μεθόδους μηχανικής

μάθησης
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Αυτή η μελέτη [Chen and Jenkins, 2017] προσπαθεί να συγκρίνει της επιδόσεις 3

διαφορετικών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ως προς την ακρίβεια και τον χρόνο

λειτουργίας τους. Αυτοί οι αλγόριθμοι λειτουργούν ως ταξινομητές για τη μέθοδο

αναγνώρισης προσώπου PCA. Η PCA είναι μία μέθοδος αναγνώρισης η οποία δη-

μιουργεί γραμμικούς συνδυασμούς των προσώπων (ή eigenfaces) και όχι μοντέλα

προσώπων. Το μέγεθος των eigenfaces είναι μικρότερο του μεγέθους των αυθεντι-

κών εικόνων, γεγονός που η μελέτη αναφέρει πως ίσως να παίζει ρόλο στη μείωση

του χρόνου λειτουργίας και την αύξηση της ακρίβειας. Οι 3 αλγόριθμοι μηχανι-

κής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία ήταν οι Μηχανές

διανυσμάτων υποστήριξης (SVM), k-Κοντινότεροι γείτονες (kNN) και Γραμμική δια-

κριτική ανάλυση (LDA). Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα

ήταν το ORL Database of Faces. Είναι ένα σετ εικόνων το οποίο περιέχει 40 διαφο-

ρετικά άτομα, με το κάθε ένα από αυτά να έχει 10 δικές του εικόνες. Όλες οι εικόνες

έχουν ανάλυση 92×112. Η κάθε εικόνα είναι τραβηγμένη σε διαφορετικές συνθήκες

φωτισμού, με διαφορετικές εκφράσεις προσώπου στο άτομο και υπάρχουν αλλαγές

σε αξεσουάρ προσώπου (π.χ. γυαλιά).

Πρώτο βήμα της πειραματικής διαδικασίας είναι να χωρίσει το σύνολο δεδο-

μένων σε σετ εκπαίδευσης και σε δοκιμών. Αυτό το κάνει με 3 παραλλαγές ως

προς το μέγεθος των δύο σετ. Στην πρώτη παραλλαγή το σετ εκπαίδευσης έχει το

70% των εικόνων ολόκληρου του συνόλου δεδομένων, ενώ το σετ δοκιμών το 30%.

Στη δεύτερη παραλλαγή τα μεγέθη των δύο σετ είναι στο 50%. Στην τρίτη πα-

ραλλαγή το σετ εκπαίδευσης έχει μέγεθος στο 30% και το σετ δοκιμών στο 70%.

Επόμενο βήμα είναι ορισμός διαφορετικών μεγεθών eigenfaces που θα προκύψουν.

Τα τρία μεγέθη eigenfaces που θα δοκιμαστούν στην αναγνώριση είναι 5×5, 20×20

και 80×80 εικονοστοιχεία.

Στόχοι της πειραματικής διαδικασίας είναι:

• Η σύγκριση των μετρήσεων, κατά τις οποίες το μέγεθος των eigenfaces θα μένει

ίδιο, και το μέγεθος των δεδομένων εκπαίδευσης αλλάζει. Έτσι θα βρεθεί η

επιρροή που έχει το μέγεθος των δεδομένων εκπαίδευσης στην ακρίβεια.

• Η σύγκριση των μετρήσεων, στις οποίες το μέγεθος των δεδομένων εκπαίδευ-

σης μένει ίδιο αυτή τη φορά, και αλλάζει το μέγεθος των eigenfaces. Με αυτόν

τον τρόπο θα βρεθεί η επιρροή και του μεγέθους των eigenfaces.
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• Η σύγκριση των μετρήσεων με βάση τους χρόνους που έκαναν οι ταξινομη-

τές, σε διαφορετικά μεγέθη eigenfaces και διαφορετικά μεγέθη δεδομένων εκ-

παίδευσης. Η μελέτη αναφέρει πως η ταχύτητα παίζει σημαντικό χρόνο στις

αναγνωρίσεις πραγματικού χρόνου.

Στα αποτελέσματα, όσον αναφορά το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, τα απο-

τελέσματα έδειξαν πως όσο μεγαλύτερο το σετ εκπαίδευσης, τόσο υψηλότερη η

ακρίβεια. Ο καλύτερος ταξινομητής από τους 3 ήταν ο SVM. Είχε τα καλύτερα

αποτελέσματα με το μεγαλύτερο σετ εκπαίδευσης, όμως αυτό που τον ξεχώρισε

ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις ακόμα και με λιγότερα δεδομένα εκπαίδευσης σε

σχέση με τους υπόλοιπους ταξινομητές. Σχετικά με το μέγεθος των eigenfaces, στα

αποτελέσματα φάνηκε πως το μεγάλο μέγεθος δε σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη

ακρίβεια. Στους ταξινομητές LDA και SVM οι επιδόσεις από το μέγεθος 20x20 στο

μέγεθος 80x80 βελτιώθηκαν, όμως σε πολύ μικρό βαθμό. Σύμφωνα με τη μελέτη

αυτή, η μικρή βελτίωση δείχνει ότι δεν αξίζει την επιπλέον επεξεργαστική επιβά-

ρυνση που θα έχουν τα μεγαλύτερα μεγέθη eigenfaces. Από την άλλη, ο ταξινομητής

k-Κοντινότερων γειτόνων είχε μείωση της ακρίβειας από το 20×20 στο 80×80. Άρα

το μέγεθος 20×20 κρίθηκε ως το καταλληλότερο από τη μελέτη, με τον SVM να είναι

και πάλι ο πιο ακριβής ταξινομητής. Τέλος, όσον αναφορά τον χρόνο λειτουργίας

των ταξινομητών, φάνηκε πως το μέγεθος eigenface 20×20 εκτός από το να κάνει

τους ταξινομητές πιο ακριβείς, τους κάνει να λειτουργούν πιο γρήγορα. Αυτό ισχύει

και για τους τρεις. Ο kNN είναι ο πιο γρήγορος και ο SVM ο πιο αργός. Επίσης,

ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν το ότι ένα μεγαλύτερο σετ εκπαίδευσης, δεν

σημαίνει απαραίτητα περισσότερος χρόνος λειτουργίας. Συνολικά, η μελέτη κρίνει

πως ο πιο κατάλληλος συνδυασμός είναι το 20×20 για μέγεθος των eigenfaces και

50% μέγεθος του σετ εκπαίδευσης. Επίσης θεωρεί τον SVM ως τον πιο κατάλληλο

ταξινομητή καθώς η ακρίβεια του και η μικρή απόκλιση που είχε σε κάθε επανάληψη

των μετρήσεων ήταν πιο σημαντικά από τον χρόνο λειτουργίας του.
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Κεφάλαιο 5

Πειραματική διαδικασία

5.1 Περιγραφή πειράματος

Η πειραματική διαδικασία είχε διάφορους στόχους:

• τη σύγκριση των επιδόσεων διαφορετικών τρόπων αναγνώρισης προσώπου

• τη σύγκριση των επιδόσεων 11 διαφορετικών μοντέλων/αλγορίθμων μηχανικής

μάθησης που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση πάνω στα δεδομένα που

προκύπτουν από τους αλγόριθμους αναγνώρισης

• Την ανάλυση του πως επηρεάζεται η ακρίβεια της αναγνώρισης με τη χρήση

διαφορετικών ειδών εικόνων προσώπου, από διαφορετικά σύνολα δεδομένων

(dataset)

• Την ανάλυση του σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων

αν στις εικόνες γίνει μία προεπεξεργασία (preprocessing) πριν χρησιμοποιη-

θούν για αναγνώριση

Στην πειραματική διαδικασία, σε κάθε σύνολο δεδομένων γινόταν αρχικά ένας

διαχωρισμός σε σετ εκπαίδευσης και σετ δοκιμών. Η κάθε μέθοδος αναγνώρισης,

επεξεργάζονταν τα δεδομένα του σετ εκπαίδευσης με τον δικό της τρόπο και έδινε

τα αποτελέσματα που προέκυπταν σε διάφορα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Το

κάθε μοντέλο εκπαιδευόταν πάνω σε αυτά. Στη συνέχεια γινόταν η ίδια διαδικασία

επεξεργασίας για τα δεδομένα του σετ δοκιμών. Στο τέλος το κάθε μοντέλο κλήθηκε

να κάνει προβλέψεις για το σετ δοκιμών και τα αποτελέσματα καταγράφονταν.

Αυτό γινόταν για κάθε μέθοδο αναγνώρισης.
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Οι μέθοδοι αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική

διαδικασία είναι οι Eigenfaces, Fisherfaces, LBPH, και μέσω της μεθόδου Τσά-

ντας οπτικών λέξεων (Bag of Visual Words) οι εξαγωγείς χαρακτηριστικών (feature

extractors) SIFT, SURF, ORB και BRISK. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρη-

σιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση και την ταξινόμηση είναι τα: Support Vector

Machines, Linear Support Vector Machines, k-Nearest Neighbors, Decision Trees,

Random Forrest, Gaussian Naïve Bayes, Linear Regression, Ridge, MLP, Gaussian

Process, AdaBoost. Επίσης κατά τη διάρκεια του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 5

διαφορετικά σύνολα δεδομένων με εικόνες.

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ένα πλαίσιο λογισμικού αυτόματης βελτιστοποίησης

παραμέτρων (automatic hyperparameter optimization software framework), το Optuna,

για την εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων του κάθε μοντέλου μηχανικής μάθησης,

σε κάθε μέθοδο αναγνώρισης. Σε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό

σύνολο δεδομένων από εικόνες για εξοικονόμηση χρόνου, καθώς η χρήση ενός με-

γαλύτερου όγκου εικόνων για μια τέτοια διαδικασία θα ήταν αρκετά χρονοβόρα.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των βέλτιστων παραμέτρων, έγινε η μέτρηση των επι-

δόσεων όλων των αλγορίθμων αναγνώρισης και των μοντέλων, σε 4 διαφορετικά

μεγάλα σύνολα δεδομένων από εικόνες. Οι εικόνες δόθηκαν στους αλγορίθμους χω-

ρίς κάποια προεπεξεργασία. Στις μετρήσεις καταγράφηκαν βασικά δεδομένα όπως

η ακρίβεια (accuracy), η ακρίβεια (precision), η ανάκληση (recall), το σκορ φ1 (f1-

score) αλλά και δεδομένα όπως ο χρόνος εκπαίδευσης και ο χρόνος προβλέψεων

του κάθε μοντέλου. Το επόμενο βήμα ήταν η προεπεξεργασία των εικόνων. Μετά

από την προεπεξεργασία οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

5.2 Βασικές βιβλιοθήκες

Scikit‐learn: Η scikit-learn είναι ίσως η πιο βασική και χρήσιμη βιβλιοθήκη της

Python που αφορά τη μηχανική μάθηση. Η scikit-learn είναι μία βιβλιοθήκη που ανα-

λαμβάνει το χτίσιμο μοντέλων μηχανικής μάθησης. Η μεγάλη της δημοφιλία οφεί-

λεται στο ότι είναι αρκετά εύχρηστη, απλή και συνεργάζεται πολύ καλά με πολλές

άλλες σημαντικές βιβλιοθήκες της Python. Παρ’ όλη την απλότητά της, η scikit-learn

περιέχει πολλά εργαλεία μηχανικής μάθησης. Προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό αλ-

γορίθμων επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης μάθησης για όλων των ειδών τα
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προβλήματα όπως ταξινόμησης, παλινδρόμησης, συσταδοποίησης (clustering) και

μείωσης διαστάσεων. Έχει μία ποικιλία από εργαλεία βελτιστοποίησης μοντέλων

μηχανικής μάθησης όπως διασταυρωμένη επικύρωση (cross validation) και μεθόδους

ρύθμισης υπερ-παραμέτρων (hyperparameter tuning), και επίσης πολλές μετρικές

συναρτήσεις που παρέχουν πολλές λεπτομέρειες για την αξιολόγηση του κάθε μο-

ντέλου [Pedregosa et al., 2011].

OpenCV (Open Source Computer Vision Library): Είναι μία βιβλιοθήκη που

αφορά τη Μηχανική Όραση (Computer Vision). Μηχανική Όραση είναι ο τομέας που

μετατρέπει εικόνες ή βίντεο σε δεδομένα τα οποία μπορεί να αναγνωρίσει και να

επεξεργαστεί ο υπολογιστής, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί και ένας άνθρωπος. Η

OpenCV παρέχει πολλές λειτουργίες και εργαλεία προκειμένου να χτιστούν εφαρ-

μογές μηχανικής όρασης. Υποστηρίζει επίσης και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης

[Bradski and Kaehler, 2008].

Optuna: Είναι ένα λογισμικό αυτόματης βελτιστοποίησης υπερπαραμέτρων μο-

ντέλων μηχανικής μάθησης. Σκοπός του είναι να βρίσκει τις βέλτιστες παραμέτρους

για κάθε μοντέλο μηχανικής μάθησης, με τις οποίες το μοντέλο θα έχει τα καλύτερα

δυνατά αποτελέσματα. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο εξής. Ο χρήστης ορίζει

ποιες παραμέτρους θέλει να βελτιστοποιήσει και θέτει ένα εύρος τιμών ή επιλογές

για την κάθε μία. Μέσα από αυτές, ο αλγόριθμος θα επιλέξει την καλύτερη, ως

κατάλληλη τιμή ή επιλογή για την κάθε παράμετρο [Akiba et al., 2019].

5.3 Σύνολα δεδομένων (Datasets)

Yale Face Database: Είναι ένα σύνολο δεδομένων [Georghiades et al., 1997] που

αποτελείται από 165 εικόνες 15 διαφορετικών ανθρώπων και των δύο φύλων. Ο κάθε

άνθρωπος έχει 11 εικόνες στις οποίες εμφανίζεται. Σε κάθε διαφορετική εικόνα του,

ο άνθρωπος έχει συνήθως διαφορετική έκφραση προσώπου. Κάποιες φορές η γωνία

λήψης της φωτογραφίας μπορεί να είναι διαφορετική, ο φωτισμός να έρχεται από

συγκεκριμένη κατεύθυνση, και το πρόσωπο να φέρει αξεσουάρ όπως γυαλιά. Το

παρασκήνιο (background) της κάθε φωτογραφίας είναι καθαρό. Οι εικόνες έχουν

όλες ανάλυση 320×243 pixel.

BioID Face Database: Το BioID Face Database [Jesorsky et al., 2001] αποτελεί-

ται από 1521 εικόνες 23 διαφορετικών ανθρώπων και των δύο φύλων. Οι εικόνες
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έχουν ανάλυση 384×286 εικονοστοιχεία και είναι ασπρόμαυρες. Το κάθε πρόσωπο

έχει διαφορετικό αριθμό εικόνων στις οποίες εμφανίζεται. Τα πρόσωπα στις εικό-

νες είναι αρκετά ευδιάκριτα και η γωνία λήψης είναι πάντα ίδια. Τις περισσότερες

φορές τα πρόσωπα είναι και κεντραρισμένα στο ίδιο σημείο, ως προς τη θέση των

ματιών. Το παρασκήνιο της κάθε εικόνας είναι αρκετά περίπλοκο καθώς διακρίνο-

νται πολλές λεπτομέρειες περιβάλλοντος γραφείου ή σπιτιού. Μερικές φορές ακόμα

και κάποια άλλα πρόσωπα.

Labeled Faces in the Wild: Το LFW [Huang et al., 2008] είναι ένα σύνολο δεδο-

μένων που περιέχει 13233 φωτογραφίες. Σε αυτό το σύνολο δεδομένων υπάρχουν

5749 διαφορετικά άτομα όμως μόνο τα 1680 από αυτά έχουν 2 ή παραπάνω φω-

τογραφίες του εαυτού τους. Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι τραβηγμένες σε ένα

ελεγμένο περιβάλλον. Για αυτό και σε κάθε εικόνα το πρόσωπο έχει διαφορετική

έκφραση, δεν είναι κεντραρισμένο και μερικές φορές όχι ευδιάκριτο. Το παρασκήνιο

έχει πολλές πληροφορίες, ακόμα και επιπλέον πρόσωπα, και ο φωτισμός της εικόνας

διαφέρει από φωτογραφία σε φωτογραφία. Η κάθε εικόνα έχει ανάλυση 250×250

εικονοστοιχεία και οι περισσότερες είναι έγχρωμες. Περιέχει εικόνες ανθρώπων και

των δύο φύλων και έχει μεγάλη ποικιλία όσο αναφορά τις φυλές των ανθρώπων που

εμφανίζονται. Στην πειραματική διαδικασία δε χρησιμοποιήθηκε όλο το σύνολο δε-

δομένων, αλλά ένα μέρος του. Επιλέχθηκαν μόνο τα άτομα που είχαν 30 και άνω

φωτογραφίες. Έτσι μένουν 2370 φωτογραφίες 34 διαφορετικών ατόμων. Ακόμα και

έτσι το σύνολο δεδομένων παραμένει πολύ μη ισορροπημένο (unbalanced) αφού ο

κάθε άνθρωπος (κλάση) έχει διαφορετικό αριθμό φωτογραφιών που του ανήκουν.

Facescrub: Είναι ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων [Ng and Winkler, 2014] από ει-

κόνες διάσημων ανθρώπων που περιέχει συνολικά 106863 διαφορετικές φωτογρα-

φίες. Ο αριθμό των ξεχωριστών ατόμων που βρίσκονται στο σύνολο δεδομένων είναι

530 άντρες και γυναίκες. Το κάθε άτομο έχει διαφορετικό αριθμό φωτογραφιών στις

οποίες εμφανίζεται. Η κάθε εικόνα έχει διαφορετικό μέγεθος/ανάλυση καθώς όλες

είναι εικόνες οι οποίες βρέθηκαν από το ίντερνετ. Ως αποτέλεσμα το περιβάλλον

των εικόνων δεν είναι ελεγμένο. Σε κάθε φωτογραφία το πρόσωπο έχει διαφορε-

τική έκφραση και αξεσουάρ στο πρόσωπο, η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από

διαφορετική γωνία λήψης και ο φωτισμός διαφέρει κάποιες φορές από φωτογρα-

φία σε φωτογραφία. Επίσης μία σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι εικόνες του
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κάθε προσώπου είναι τραβηγμένες από διαφορετικές στιγμές της ζωής του εικο-

νιζόμενου, που σημαίνει ότι υπάρχει εμφανής ηλιακή διαφορά ανάμεσα σε εικόνες

του ίδιου ανθρώπου. Στις εικόνες δεν υπάρχουν λεπτομέρειες στο παρασκήνιο, το

πρόσωπο είναι το μόνο που φαίνεται. Για τις ανάγκες του πειράματος, χρησιμοποι-

ήθηκε μόνο ένα μέρος του συνόλου δεδομένων. Επιλέχθηκαν 30 αντρικά πρόσωπα,

και στο καθένα αναλογούν 45 φωτογραφίες. Οπότε συνολικά 1350 εικόνες.

Extended Yale Face Database B: Είναι ένα αρκετά μεγάλο σύνολο δεδομένων

[Georghiades et al., 2001] το οποίο περιέχει φωτογραφίες 28 διαφορετικών ανθρώ-

πων, αντρών και γυναικών. Ο κάθε άνθρωπος έχει 576 δικές του φωτογραφίες. Οι

φωτογραφίες είναι τραβηγμένες σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και δε διαφέρουν

πολύ μεταξύ τους. Ο κάθε άνθρωπος παίρνει 9 διαφορετικές πόζες (γωνίες λήψης

της φωτογραφίας) και αυτό που αλλάζει σε κάθε μία είναι οι 64 διαφορετικοί τρόποι

και γωνίες φωτισμού. Σε κάποιες φωτογραφίες το πρόσωπο φωτίζεται από τη δεξιά

ή την αριστερή μεριά, σε κάποιες φαίνεται καθαρά και σε άλλες διακρίνεται οριακά,

όταν η εικόνα είναι αρκετά σκοτεινή. Όλες οι εικόνες έχουν μέγεθος 640×480 ει-

κονοστοιχεία. Στην πειραματική διαδικασία επιλέχθηκαν τυχαία 50 φωτογραφίες

από κάθε άτομο, άρα συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 1400 εικόνες.

5.4 Περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει μία περιγραφή της διαδικασίας του πειράμα-

τος και των μετρήσεων. Η πειραματική διαδικασία εκτελέστηκε σε γλώσσα προ-

γραμματισμού Python.

5.4.1 Προετοιμασία σετ εικόνων

Ο κάθε αλγόριθμος ξεκινούσε με το διάβασμα των εικόνων από τους φακέλους

του συνόλου δεδομένων, και τη μετατροπή τους σε αριθμητικά δεδομένα. Μέσα

από ένα βρόχο (loop), η κάθε εικόνα μετατρεπόταν με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης

OpenCV σε ένα πίνακα nxm (μέγεθος της εικόνας) που κάθε του θέση, περιείχε την

τιμή ενός εικονοστοιχείου. Αυτός ο πίνακας τοποθετούνταν σε μία λίστα. Στην ίδια

θέση σε μία άλλη λίστα τοποθετούνταν η ετικέτα (label) της εικόνας, που προσδιο-

ρίζει την ταυτότητα του ατόμου. Έτσι προέκυπταν δύο λίστες, η μία με τις εικόνες

σε μορφή πίνακα και η άλλη με ετικέτες που αντιστοιχίζονται στον κάθε πίνακα.
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Στην περίπτωση που έγινε προεπεξεργασία, ακολουθήθηκαν κάποια εξτρά βή-

ματα. Μετά τη μετατροπή της εικόνας σε πίνακα, στην εικόνα προσδιορίζεται η

θέση του προσώπου με τη βοήθεια των ταξινομητών Haar (Haar Cascade Classifier).

Επίσης προσδιορίζονται και οι θέσεις των δύο ματιών. Η εικόνα περιστρέφεται σύμ-

φωνα με τις θέσεις των κέντρων των δύο ματιών και στη συνέχεια το μέρος που

περιέχει το πρόσωπο αποκόβεται και αντικαθιστά την αρχική εικόνα. Έτσι παρα-

μένει η ευθυγραμμισμένη εικόνα. Το μέγεθος της εικόνας που προκύπτει δεν είναι

πάντα ίδιο, και για τις ανάγκες της αναγνώρισης όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν

ίδιο μέγεθος. Έτσι η κάθε εικόνα μεγεθύνεται ή σμικρύνεται ανάλογα με το μέγεθος

που έχει καθοριστεί. Μετά, η εικόνα κανονικοποιείται (normalization) και μετατρέ-

πεται σε ασπρόμαυρη, δηλαδή 1 κανάλι χρωμάτων αντί για 3 (RGB). Οι εικόνες που

προκύπτουν παίρνουν τη θέση των αρχικών εικόνων στη λίστα.

5.4.2 Eigenfaces

Η διαδικασία του αλγορίθμου για τη μέθοδο Eigenfaces είναι σχετικά απλή.

Μετά την προετοιμασία των εικόνων, η κάθε εικόνα στη λίστα μετατρέπεται από

έναν δυσδιάστατο πίνακα nxm σε έναν μονοδιάστατο πίνακα μεγέθους nxm. Στη

συνέχεια ορίζεται αγωγός (Pipeline). Ο αγωγός περιέχει μία συνάρτηση PCA, και το

μοντέλο μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Τα μοντέλα που χρησι-

μοποιούνται είναι από τη βιβλιοθήκη Scikit-learn. Για το PCA ορίζεται ένας αριθμός

δομικών στοιχείων (n component) που κρίνεται πως δημιουργεί τη μεγαλύτερη από-

κλιση των δεδομένων (variance). Στο μοντέλο μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται

οι βέλτιστες παράμετροι που βρέθηκαν για αυτό. Με τη χρήση του αγωγού τα δεδο-

μένα περνούν μέσα από το PCA, επεξεργάζονται και περνούν για την εκπαίδευση

του μοντέλου. Αυτός ο αγωγός, περνά σαν όρισμα στη συνάρτηση cross validate

μαζί με τις δύο λίστες, των εικόνων και των ετικετών. Αυτή η συνάρτηση εκτελεί

διασταυρωμένη επικύρωση (cross validation) με τα δεδομένα στον αγωγό, και επι-

στρέφει τα αποτελέσματα για κάθε επανάληψη. Στην περίπτωση του πειράματος

χρησιμοποιήθηκε Stratified Κfold με 10 πτυχών (folds). Τα δεδομένα που επιστρέ-

φονται είναι η ακρίβεια (accuracy), η ακρίβεια (precision), η ανάκληση (recall) και το

σκορ φ1 (f1-score) της κάθε πτυχής στο σετ εκπαίδευσης και στο σετ δοκιμών, όπως

επίσης και ο χρόνος εκπαίδευσης (fit time) ολόκληρου του αγωγού. H συνάρτηση
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cross validate χρησιμοποιείται με πολλούς αγωγούς, που το καθένα περιέχει ένα

διαφορετικό μοντέλο μηχανικής μάθησης. Έτσι συγκεντρώνονται δεδομένα για όλα

τα μοντέλα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πίνακες, οι οποίοι με τη σειρά

τους αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου pickle για τη μελλοντική τους μελέτη.

Απεικόνιση 5.1: Cross validation στην Eigenfaces για τον MLP

pca = PCA(n_components=142, svd_solver='randomized ', whiten=

True)

cv=StratifiedKFold(n_splits=10)

mlp = MLPClassifier(solver='adam ',hidden_layer_sizes=(333,200,4

96,347,495),alpha=0.08, learning_rate='invscaling ',

activation='tanh ', momentum=0.572, verbose=False,

early_stopping=True)

pipeline = Pipeline([('pca ', pca),

('mlp ', mlp)])

mlp_scores = cross_validate(pipeline, faces, labels, cv=cv,

scoring=scoring, return_train_score=True, n_jobs=-1)

5.4.3 Fisherfaces

Η μέθοδος Fisherfaces ακολουθεί σχεδόν την ίδια διαδικασία με τη μέθοδο Eigenfaces.

Όμως διαφοροποιείται στο γεγονός ότι στο βήμα της δημιουργίας του αγωγού μαζί

με το PCA και το εκάστοτε μοντέλο μηχανικής μάθησης, δηλώνεται και μία συνάρ-

τηση LDA μετά το PCA. Οπότε, τα δεδομένα πριν φτάσουν για την εκπαίδευση του

μοντέλου, περνούν πρώτα από το PCA και μετά από το LDA.
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Απεικόνιση 5.2: Cross validation στην Fisherfaces για τον Random Forrest

pca = PCA(n_components=142, svd_solver='randomized ', whiten=

True)

lda = LDA()

cv=StratifiedKFold(n_splits=10)

forrest = RandomForestClassifier (random_state=0, max_depth=9,

min_samples_leaf=3, n_estimators=241, class_weight='balanced

', bootstrap=True)

pipeline = Pipeline([('pca ', pca),

('lda ', lda),

('forrest ', forrest)])

forrest_scores = cross_validate(pipeline, flat_faces, labels,

cv=cv, scoring=scoring, return_train_score=True, n_jobs=-1)

5.4.4 LBPH

Για τη μέθοδο LBPH, μετά την προετοιμασία των εικόνων, οι εικόνες μετατρέπο-

νται και πάλι σε μονοδιάστατους πίνακες όπως στις δύο προηγούμενες μεθόδους.

Στη συνέχεια με τις λίστες που αποτελούν το σύνολο δεδομένων, δημιουργούνται 10

διαφορετικές πτυχές (folds - 10 διαφορετικές εκδοχές σετ εκπαίδευσης και δοκιμών)

με τη συνάρτηση Stratified kFold. Μέσα από ένα βρόχο (loop) ο LBPHRecognizer

του OpenCV εκπαιδεύεται σε κάθε διαφορετική εκδοχή του σετ εκπαίδευσης. Ο

LBPHRecognizer είναι ένα μοντέλο της βιβλιοθήκης OpenCV που εφαρμόζει τη μέ-

θοδο LBPH. Μετά την εκπαίδευση το LBPHRecognizer κάνει τις προβλέψεις του για

το σετ δοκίμων και βγαίνουν τα αποτελέσματα σε κάθε επανάληψη. Για τις χρονικές

μετρήσεις της εκπαίδευσης και των δοκιμών σε κάθε επανάληψη χρησιμοποιείται

η συνάρτηση time(). Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε ένα πλαίσιο δεδομένων

(Dataframe) και εισάγονται σε ένα αρχείο τύπου pickle.
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Απεικόνιση 5.3: Cross validation για τη μέτρηση ακρίβειας στην LBPH

kf=StratifiedKFold(n_splits=10)

for k_f,idx in enumerate(kf.split(X=faces, y=labels)):

train_idx,test_idx=idx[0],idx[1]

X_train=faces[train_idx]

y_train=labels[train_idx]

X_test=faces[test_idx]

y_test=labels[test_idx]

t0 = time()

model = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()

model.train(X_train, y_train)

fit_time=time() - t0

y_pred=[]

for image in X_test:

prediction = model.predict(image)

y_pred.append(prediction[0])

accuracy = accuracy_score(y_test,y_pred)

5.4.5 BOVW

Η διαδικασία για τη μέθοδο Τσάντας Οπτικών Λέξεων (Bag of Visual Words)

διαφέρει αρκετά σε σχέση με τις προηγούμενες. Μετά την προετοιμασία των ει-

κόνων, οι λίστες δημιουργούν 10 πτυχές (folds) με τη συνάρτηση Stratified kFold.

Μέσα σε έναν βρόχο γίνεται η διαδικασία της εκπαίδευσης και δοκιμής για κάθε

διαφορετική εκδοχή του σετ εκπαίδευσης και δοκιμών. Σε κάθε επανάληψη του

βρόχου, σε πρώτο στάδιο βρίσκονται τα σημεία κλειδιά (keypoint) και οι περιγρα-

φείς (descriptors) της κάθε εικόνας του σετ εκπαίδευσης. Η εντολή που δίνεται

για την εύρεση των περιγραφέων αλλάζει κάθε φορά, ανάλογα με τον εξαγωγέα

χαρακτηριστικών (feature extractor) που χρησιμοποιείται κάθε φορά (SIFT, SURF,

ORB, BRISK). Αφού οι περιγραφείς βρεθούν τοποθετούνται σε έναν πίνακα για κάθε

74



εικόνα, και αυτός ο πίνακας σε μία λίστα με τους περιγραφείς/πίνακες όλων των ει-

κόνων του σετ εκπαίδευσης. Αυτή η λίστα, αφού όλες οι τιμές μετατραπούν σε τύπο

float, δίνεται στη συνάρτηση της συσταδοποίησης k-means (K-means clustering). Για

την πειραματική διαδικασία, ο αριθμός των συστάδων (cluster) ορίστηκε στις 200.

Από την εκπαίδευση του k-means και οι στυστάδες που προκύπτουν, δημιουρ-

γούνται τα ιστογράμματα που παριστάνονται σαν διανύσματα χαρακτηριστικών

(feature vector). Τα διανύσματα κανονικοποιούνται (normalization) με τον Standard

Scaler του Scikit-learn και δίνονται σε όλους τους αλγορίθμους/μοντέλα μηχανικής

μάθησης για εκπαίδευση. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των δοκιμών. Για τις

εικόνες του σετ δοκιμών της συγκεκριμένης επανάληψης βρίσκονται οι περιγραφείς

(descriptors) με τον ίδιο εξαγωγέα χαρακτηριστικών (feature extractor) όπως στο

σετ εκπαίδευσης. Οι περιγραφείς αυτοί δίνονται στο ήδη εκπαιδευμένο k-means

και με βάση αυτό υπολογίζονται τα ιστογράμματα των εικόνων του σετ δοκιμών,

δηλαδή τα διανύσματα χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια τα διανύσματα περνούν

από τον ίδιο Scaler με πριν και δίνονται στα μοντέλα για τις προβλέψεις. Σύμφωνα

με τις προβλέψεις βγαίνουν τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη εκδοχή σετ εκ-

παίδευσης και πτυχής, και αποθηκεύονται σε ένα πλαίσιο δεδομένων (Dataframe).

Οι χρονικές μετρήσεις για τον χρόνο εκπαίδευσης και δοκιμών, όπως και για τον

χρόνο συσταδοποίησης έγιναν με τη συνάρτηση time(). Στο τέλος, όλα τα πλαίσια

δεδομένων αποθηκεύονται σε ένα αρχείο τύπου pickle.
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Απεικόνιση 5.4: Cross validation στην BOVW+SIFT για το SVM

kf=StratifiedKFold(n_splits=10)

sift = cv2.xfeatures2d.SIFT_create(nOctaveLayers=3,

contrastThreshold=0.03, edgeThreshold=10, sigma=1.6)

for k_f,idx in enumerate(kf.split(X=faces, y=labels)):

train_idx,test_idx=idx[0],idx[1]

X_train=faces[train_idx]

y_train=labels[train_idx]

X_test=faces[test_idx]

y_test=labels[test_idx]

#Training process

des_list = []

for image in X_train:

im = cv2.imread(image)

kpts, des = sift.detectAndCompute(im, None)

des_list.append((image, des))

descriptors = des_list[0][1]

for image_path, descriptor in des_list[1:]:

descriptors = np.vstack((descriptors, descriptor)) #

stacking

descriptors_float = descriptors.astype(float)

k = 200 #cluster number

voc, variance = kmeans(descriptors_float, k, 1)

im_features = np.zeros((len(X_train), k), "float32")

for i in range(len(X_train)): #histogram creation

words, distance = vq(des_list[i][1],voc)

for w in words:

im_features[i][w] += 1

stdSlr = StandardScaler().fit(im_features) #scaling

im_features = stdSlr.transform(im_features)
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svc=SVC(class_weight='balanced ', C=68 ,gamma=19.03, kernel

='linear ', degree=3) #model training

svc.fit(im_features, np.array(y_train))

#Testing process

des_list_test = []

for image in X_test:

im = cv2.imread(image)

kpts, des = sift.detectAndCompute(im, None)

des_list_test.append((image, des))

descriptors = des_list_test[0][1]

for image_path, descriptor in des_list_test[0:]:

descriptors = np.vstack((descriptors, descriptor)) #

stacking

test_features = np.zeros((len(X_test), k), "float32")

for i in range(len(X_test)): #histogram creation

words, distance = vq(des_list_test[i][1],voc)

for w in words:

test_features[i][w] += 1

test_features = stdSlr.transform(test_features) #scaling

predictions=[]

for im in test_features:

predictions.append(svc.predict(im))

accuracy = accuracy_score(y_test,predictions)

5.4.6 Διαδικασία εύρεσης βέλτιστων παραμέτρων (hyperparameter tuning)

Για τη διαδικασία εύρεσης των βέλτιστων παραμέτρων χρησιμοποιείται η βιβλιο-

θήκη Optuna. Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν τη διαδικασία

ήταν το Yale Face Database που είναι σχετικά πιο μικρό από τα υπόλοιπα.

Αρχικά δημιουργείται μία συνάρτηση. Σε αυτήν τη συνάρτηση ορίζουμε αρχικά

τις παραμέτρους που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε, και για κάθε μία το εύρος

τιμών στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός 10 πτυ-
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χών (fold) στο σύνολο δεδομένων με Stratified Kfold (ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο

διασταυρωμένης επικύρωσης) και εφαρμόζεται σε ένα βρόχο (loop) μία μέθοδος

αναγνώρισης προσώπου με κάποιο μοντέλο μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί

τις παραμέτρους. Από αυτό το βρόχο προκύπτουν τα αποτελέσματα για τις 10 εκ-

δοχές του σετ εκπαίδευσης και δοκιμών για μία μετρική που έχει επιλεχτεί (στην

πειραματική διαδικασία επιλέχτηκε η ακρίβεια-accuracy). Αυτή η συνάρτηση έχει

σαν έξοδο της τον μέσο όρο αυτών των αποτελεσμάτων, που είναι ουσιαστικά η

επίδοση του μοντέλου με τη διασταυρωμένη επικύρωση (cross-validation).

Αυτό που κάνει η Optuna είναι να τρέχει αυτήν τη συνάρτηση πολλές φορές.

Η κάθε επανάληψη ονομάζεται δοκιμασία (trial). Σε κάθε δοκιμασία θέτει για τις

παραμέτρους που δοκιμάζονται, μία τιμή μέσα από το εύρος των τιμών που είχε

οριστεί. Μέσω της εξόδου της συνάρτησης βλέπει τις επιδόσεις του μοντέλου για τις

συγκεκριμένες παραμέτρους και τις αποθηκεύει. Στην επόμενη δοκιμασία δοκιμάζει

άλλο συνδυασμό παραμέτρων. Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμασιών, ο συν-

δυασμός παραμέτρων που είχε το καλύτερο αποτέλεσμα κρίνεται ως οι βέλτιστες

παράμετροι του μοντέλου. Στην πειραματική διαδικασία ο αριθμός των δοκιμασιών

τέθηκε ως 200.

5.5 Ανάλυση της επίδρασης της προεπεξεργασίας (prepreprocessing)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση του πως επηρεάζει την ακρίβεια της

αναγνώρισης προσώπου η επιπλέον πληροφορία από το παρασκήνιο (background)

της εικόνας και οι εικόνες από μη ελεγχόμενο περιβάλλον που δεν έχουν υποστεί

κάποιου είδους προεπεξεργασία (preprocessing).

5.5.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων χωρίς προεπεξεργασία (preprocessing)

Στο αρχικό στάδιο του πειράματος, οι εικόνες των συνόλων δεδομένων που χρη-

σιμοποιήθηκαν, δεν υποβλήθηκαν σε κάποιας μορφής προεπεξεργασία όπως απο-

κοπή του μέρους που βρίσκεται το πρόσωπο ή ευθυγράμμιση της ευθείας των ματιών

για να είναι παρόμοια με όλες τις εικόνες. Οι φωτογραφίες δόθηκαν για δοκιμές

στους αλγορίθμους όπως ακριβώς ήταν.

Στη μέθοδο Eigenfaces τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά για το BioID Dataset,

το οποίο είναι ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει φωτογραφίες με αρκετές επι-
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πλέον λεπτομέρειες στο παρασκήνιο (background) της εικόνας, όμως τα πρόσωπα

είναι πάντα σχετικά ευθυγραμμισμένα και φωτογραφημένα από την ίδια γωνία λή-

ψης. Επίσης η ανάλυση και η ποιότητα των εικόνων είναι αρκετά καλή. Σχεδόν όλοι

οι ταξινομητές (classifier) που χρησιμοποιήθηκαν είχαν πολύ καλά αποτελέσματα,

με ακρίβεια άνω του 90%.

Για το σύνολο δεδομένων LFW, το Eigenfaces δυσκολεύτηκε σε σχέση με το

BioID Dataset, καθώς τα αποτελέσματα ήταν σχετικά χαμηλότερα. Το LFW είναι

ένα σύνολο δεδομένων με φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί σε μη ελεγχόμενο περι-

βάλλον και έχουν πολύ άχρηστη πληροφορία στο παρασκήνιο της εικόνας. Επίσης τα

πρόσωπα δεν είναι ευθυγραμμισμένα και φωτισμός διαφέρει από εικόνα σε εικόνα.

Όλα αυτά φαίνεται ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια. Μόλις τέσσερις

ταξινομητές (SVM, MLP, Logistic Regression, Ridge) ξεχωρίζουν, με επίδοση που

είναι γύρω στο 50%.

Στο Facescrub, το Eigenfaces είχε μέτρια αποτελέσματα. Αν και το Facescrub

είναι ένα σύνολο δεδομένων που τα πρόσωπα είναι αποκομμένα και δε φαίνεται

το παρασκήνιο της φωτογραφίας, το γεγονός ότι τα πρόσωπα δεν είναι ευθυγραμ-

μισμένα και ότι υπάρχει μεγάλη εναλλαγή του φωτισμού, έπαιξε τον ρόλο του.

Εφτά ταξινομητές (SVM, MLP, Logistic Regression, Linear SVM, Random Forrest,

GaussianNB, Ridge) είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σχετικά με τους υπόλοιπους, με

την ακρίβεια τους να κυμαίνεται ανάμεσα στο 40-55%.

Τέλος, καλά αποτελέσματα είχε και το σύνολο δεδομένων Extended Yale Face

το οποίο είχε σε όλους τους ταξινομητές αποτελέσματα που άγγιζαν το 100%. Οι

λεπτομέρειες στο περιβάλλον των εικόνων του είναι ελάχιστες, όμως ο φωτισμός

και η γωνία λήψης της φωτογραφίας συνεχώς αλλάζει. Αυτό δεν επηρέασε καθόλου

την ακρίβεια της μεθόδου Eigenfaces.
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Πίνακας 5.1: Πίνακας αποτελεσμάτων Eigenfaces

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub

SVM 0.951 0.512 0.537
MLP 0.919 0.509 0.505
kNN 0.888 0.132 0.171
Log. Reg. 0.945 0.514 0.546
Lin. SVM 0.934 0.427 0.467
Dec. Tree 0.614 0.22 0.072
Ran. Forrest 0.935 0.208 0.421
Adaboost 0.556 0.204 0.114
GaussianNB 0.856 0.311 0.392
Gaus. Proc. 0.943 0.021 0.354
Ridge 0.912 0.486 0.567

Στα αποτελέσματα της μεθόδου Fisherfaces υπάρχει μία σχετική βελτίωση σε

σχέση με την Eigenfaces. Στο σύνολο δεδομένων BioID τα αποτελέσματα είναι σχε-

δόν τα ίδια με αυτά της Eigenfaces. Η ακρίβεια στους περισσότερους ταξινομητές

είναι πάνω από το 90%. Κάποιοι από τους ταξινομητές είχαν μία μικρή πτώση ενώ

άλλοι άνοδο. Τα αποτελέσματα όμως σε γενικές γραμμές είναι υψηλά.

Στο LFW, τα αποτελέσματα δεν βελτιώθηκαν για τους ταξινομητές που είχαν

ήδη γύρω στο 50% ακρίβεια, αλλά βελτιώθηκαν για άλλους που είχαν χαμηλότερα

αποτελέσματα. Στον πίνακα 5.2 φαίνεται πως εννιά από τους ταξινομητές έφτασαν

σε ακρίβεια γύρω στο 50%, και μερικοί από αυτούς ακόμα ψηλότερα.

Στο σύνολο δεδομένων Facescrub τα αποτελέσματα των περισσότερων ταξινο-

μητών βελτιώθηκαν, φτάνοντας σε ακρίβεια άνω του 50%, συνήθως γύρω από το

55%. Για το Extended Yale Face ισχύουν τα ίδια πράγματα όπως στο Eigenfaces,

πετυχαίνει σχεδόν 100% ακρίβεια παντού.
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Πίνακας 5.2: Πίνακας αποτελεσμάτων Fisherfaces

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub

SVM 0.938 0.557 0.557
MLP 0.914 0.581 0.563
kNN 0.92 0.508 0.552
Log. Reg. 0.939 0.546 0.546
Lin. SVM 0.896 0.522 0.549
Dec. Tree 0.516 0.224 0.03
Ran. Forrest 0.909 0.557 0.549
Adaboost 0.717 0.264 0.232
GaussianNB 0.909 0.593 0.599
Gaus. Proc. 0.935 0.5 0.535
Ridge 0.909 0.482 0.57

Στη μέθοδο LBPH, δε χρησιμοποιείται κάποιος ταξινομητής για την εκπαίδευση

και ταξινόμηση των δεδομένων, καθώς η μέθοδος αυτή έχει τον δικό της τρόπο

σύγκρισης και ταξινόμησης. Στο σύνολο δεδομένων BioID τα αποτελέσματα παρα-

μένουν καλά όπως και στις προηγούμενες μεθόδους. Η ακρίβεια που πετυχαίνει το

LBPH είναι στο 96%. Η επίδοση της για το σύνολο δεδομένων Extended Yale Face

είναι και πάλι κοντά στο 100%. Αντίθετα, στα δύο πιο απαιτητικά έως τώρα σύνολα

δεδομένων, οι επιδόσεις δεν είναι τόσο υψηλές. Στο LFW, η LBPH έχει απόδοση

μόλις 22% σε ακρίβεια, ενώ στο Facescrub 49%. Η ακρίβεια για το Facescrub εί-

ναι παρόμοια με την ακρίβεια στις προηγούμενες μεθόδους, όμως η ακρίβεια στο

σύνολο δεδομένων LFW είναι αρκετά χαμηλότερη.

Πίνακας 5.3: Πίνακας αποτελεσμάτων LBPH

Accuracy
BioID 0.962
LFW 0.221
Facescrub 0.491

Στη μέθοδο Bag of Visual Words, τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με τον

αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection algorithm) που επιλέγεται

για να βρει τα σημεία κλειδιά (keypoints). Για τον αλγόριθμο SIFT, το BioID dataset

έχει και πάλι τα καλύτερα αποτελέσματα, με τους περισσότερους ταξινομητές

(classifiers) να έχουν ακρίβεια άνω του 90%. Ακόμα και οι υπόλοιποι, εκτός με-

ρικών εξαιρέσεων, έχουν και αυτοί υψηλή επίδοση. Για τα σύνολα δεδομένων LFW

και Facescrub, φαίνεται ότι και η μέθοδος Bag of Visual Words με SIFT features
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δυσκολεύεται να φτάσει σε υψηλό επίπεδο αναγνώρισης. Για το LFW οι ταξινομη-

τές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις βρίσκονται γύρω στο 25 με 30 % ακρίβειας,

ενώ για το Facescrub οι καλύτερες επιδόσεις είναι στα ίδια ποσοστά με το LFW

(25-30%). Για το Extended Yale Face dataset ισχύουν τα ίδια με τις προηγούμενες

μεθόδους, οι επιδόσεις της αναγνώρισης είναι κοντά στο 100% σχεδόν σε όλους τους

ταξινομητές.

Πίνακας 5.4: Πίνακας αποτελεσμάτων SIFT

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub

SVM 0.949 0.254 0.299
MLP 0.931 0.282 0.288
kNN 0.91 0.203 0.191
Log. Reg. 0.943 0.21 0.252
Lin. SVM 0.901 0.174 0.2
Dec. Tree 0.185 0.224 0.073
Ran. Forrest 0.873 0.168 0.252
Adaboost 0.296 0.239 0.136
GaussianNB 0.82 0.152 0.265
Gaus. Proc. 0.9 0.282 0.108
Ridge 0.912 0.291 0.277

Για τον αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών SURF, στο σύνολο δεδομένων

BioID τα αποτελέσματα είναι ίδια σχεδόν με τον αλγόριθμο SIFT. Κάποιοι ταξινο-

μητές όμως έχουν μία μικρή άνοδο. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα σύνολα

δεδομένων με εξαίρεση το Facescrub. Σε εκείνο υπάρχει μία σημαντική βελτίωση

σε πολλούς ταξινομητές.

Πίνακας 5.5: Πίνακας αποτελεσμάτων SURF

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub

SVM 0.95 0.284 0.354
MLP 0.942 0.309 0.336
kNN 0.919 0.227 0.229
Log. Reg. 0.947 0.217 0.331
Lin. SVM 0.926 0.186 0.24
Dec. Tree 0.233 0.218 0.077
Ran. Forrest 0.896 0.181 0.301
Adaboost 0.297 0.239 0.111
GaussianNB 0.818 0.191 0.309
Gaus. Proc. 0.947 0.191 0.311
Ridge 0.933 0.296 0.355
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Για τον αλγόριθμο ORB, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης του BioID dataset

είναι πιο χαμηλά από ότι ήταν με τους προηγούμενους αλγορίθμους. Η διαφορά

όμως είναι σχετικά μικρή. Για το LFW ισχύει το ίδιο πράγμα καθώς υπάρχει και

εδώ μία μικρή μείωση της ακρίβειας. Η αναγνώριση στο Facescrub έχει περίπου

τα ίδια αποτελέσματα αυτά του αλγόριθμου SURF στο ίδιο σύνολο δεδομένων, και

λίγο υψηλότερα από του SIFT.

Πίνακας 5.6: Πίνακας αποτελεσμάτων ORB

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub

SVM 0.909 0.235 0.355
MLP 0.879 0.28 0.332
kNN 0.91 0.22 0.26
Log. Reg. 0.895 0.179 0.311
Lin. SVM 0.856 0.159 0.219
Dec. Tree 0.258 0.216 0.08
Ran. Forrest 0.802 0.148 0.288
Adaboost 0.273 0.224 0.119
GaussianNB 0.806 0.181 0.317
Gaus. Proc. 0.881 0.068 0.363
Ridge 0.865 0.283 0.334

Τέλος, για τον αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών BRISK, τα αποτελέσματα

στο BioID dataset είναι ελάχιστα καλύτερα από αυτών με τη χρήση του ORB, αλλά

πιο χαμηλά των αποτελεσμάτων των SIFT και SURF. Οι διαφορές μεταξύ όλων

όμως είναι πολύ μικρές. Στα σύνολα δεδομένων LFW και Facescrub, ο BRISK έχει

συνολικά τη χειρότερη επίδοση από όλους τους αλγορίθμους επιλογής χαρακτηρι-

στικών, αλλά και πάλι οι διαφορές με τους προηγούμενους δεν είναι μεγάλες. Όσο

αναφορά το Extended Yale Face έχει σε όλους τους αλγόριθμους επιλογής χαρακτη-

ριστικών, σχεδόν με όλους τους ταξινομητές του αποτελέσματα κοντά στο 100%.

Κοιτώντας όλα τα αποτελέσματα, φαίνεται πως αν και οι επιπλέον πληροφορίες

του παρασκήνιο (background) μιας εικόνας παίζουν αρνητικό ρόλο στην αναγνώριση

του προσώπου, ακόμα πιο αρνητικός είναι ο ρόλος της μη ευθυγράμμισης του προ-

σώπου με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις εικόνες, όπως επίσης και η διαφορά φωτισμού.

Το BioID dataset που περιέχει φωτογραφίες τραβηγμένες από την ίδια οπτική γωνία

και με πρόσωπα σχετικά ευθυγραμμισμένα, δε δημιουργεί πολλά προβλήματα στην
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Πίνακας 5.7: Πίνακας αποτελεσμάτων BRISK

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub

SVM 0.931 0.204 0.255
MLP 0.903 0.253 0.267
kNN 0.893 0.193 0.176
Log. Reg. 0.912 0.16 0.217
Lin. SVM 0.875 0.129 0.157
Dec. Tree 0.229 0.222 0.077
Ran. Forrest 0.843 0.116 0.254
Adaboost 0.302 0.22 0.107
GaussianNB 0.731 0.121 0.218
Gaus. Proc. 0.917 0.284 0.134
Ridge 0.88 0.253 0.261

αναγνώριση, σε κάποια από όλες τις τεχνικές. Το ίδιο ισχύει και για το Extended

Yale Face. Από την άλλη, το LFW λόγω της επιπλέον πληροφορίας στην κάθε ει-

κόνα, τα μη ευθυγραμμισμένα πρόσωπα και τη διαφορά στο φωτισμό, δεν έχει καλά

αποτελέσματα με όποια μέθοδο και να χρησιμοποιηθεί. Το Facescrub, αν και έχει

αποκομμένα πρόσωπα για εικόνες έχει και αυτό χαμηλά αποτελέσματα λόγω των

διαφορετικών οπτικών γωνιών που λήφθηκαν οι εικόνες και του φωτισμού. Ένα

ακόμα συμπέρασμα που μπορεί να βγει, είναι ότι οι ολιστικές μέθοδοι (Eigenfaces,

Fisherfaces) αντιμετωπίζουν τα δύσκολα σύνολα δεδομένων με μεγαλύτερη επιτυ-

χία από τους υπόλοιπους τρόπους. Αρκετά κακή είναι επίδοση των μεθόδων που

βασίζονται στην εύρεση χαρακτηριστικών (feature based). Για αυτό ίσως ευθύνεται

το ότι αυτές οι μέθοδοι εντοπίζουν χαρακτηριστικά στη εικόνα που δεν ανήκουν

στο ανθρώπινο πρόσωπο αλλά στο παρασκήνιο της εικόνας.

5.5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων με προεπεξεργασία (preprocessing)

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ακρίβειας, στη συνέχεια της πειραμα-

τικής διαδικασίας εφαρμόστηκε μία διαδικασία προεπεξεργασίας στις εικόνες πριν

να εισαχθούν στους αλγορίθμους για τις δοκιμές. Η διαδικασία αυτή ήταν η εξής:

1. Αρχικά η κάθε εικόνα μετατράπηκε από έγχρωμη (RGB) σε ασπρόμαυρη

(grayscale). Αυτό συνέβαινε ήδη στις περισσότερες μεθόδους γιατί το απαι-

τούν για τη λειτουργία τους, τώρα εφαρμόστηκε για όλες.

2. Στη συνέχεια έγινε ανίχνευση (detection) του μέρους όπου βρίσκεται το πρό-
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σωπο και τα μάτια στην εικόνα. Οι εικόνες περιστράφηκαν έτσι ώστε τα δύο

μάτια να βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

3. Το παρασκήνιο των εικόνων που είχαν περιστραφεί αφαιρείται και μένει μόνο

το σημείο που περιέχει το πρόσωπο.

4. Τα πρόσωπα που απέμειναν από κάθε φωτογραφία είχαν διαφορετικά μεγέθη.

Έπρεπε να έχουν όλα το ίδιο μέγεθος. Οπότε ορίστηκε ένα μέγεθος για όλες

τις εικόνες (200×200 εικονοστοιχεία) και μετατράπηκαν σε αυτό.

5. Τέλος, έγινε κανονικοποίηση (normalization) των εικόνων για να διορθωθεί ως

ένα βαθμό η αντίθεση (contrast) και η φωτεινότητα τους.

Στη μέθοδο Eigenfaces για το BioID, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σχεδόν σε

όλους τους ταξινομητές (classifier). Το BioID ήταν το σύνολο δεδομένων που είχε

τα καλύτερα αποτελέσματα χωρίς την προεπεξεργασία, παρ’όλα αυτά η επίδοση

του Eigenfaces ανέβηκε με την προεπεξεργασία. Σε μερικούς ταξινομητές η ακρί-

βεια έπεσε, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Πολύ μεγάλη διαφορά είχε η επίδοση του

Eigenfaces με το προεπεξεργασμένο LFW. Η ακρίβεια πολλών ταξινομητών ήταν

γύρω στο 40-50%, μετά την προεπεξεργασία ανέβηκε μέχρι και άνω του 70%. Δια-

φορά είχε και το Facescrub, με τους ταξινομητές που απέδωσαν καλύτερα να έχουν

ακρίβεια στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων πάνω από 60%. Το Eigenfaces δεν

είχε και πολλά περιθώρια βελτίωσης για το Extended Yale Face, όμως οι επιδόσεις

των περισσότερων ταξινομητών παρέμειναν γύρω στο 100%.

Πίνακας 5.8: Πίνακας αποτελεσμάτων Eigenfaces

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub Ext. Yale

SVM 0.985 (0.951) 0.775 (0.512) 0.641 (0.537) 0.999
MLP 0.969 (0.919) 0.777 (0.509) 0.6 (0.505) 0.994
kNN 0.907 (0.888) 0.437 (0.132) 0.23 (0.171) 0.985
Log. Reg. 0.985 (0.945) 0.78 (0.514) 0.665 (0.546) 0.998
Lin. SVM 0.985 (0.934) 0.686 (0.427) 0.582 (0.467) 0.998
Dec. Tree 0.507 (0.614) 0.219 (0.22) 0.095 (0.072) 0.639
Ran. Forrest 0.949 (0.935) 0.528 (0.208) 0.459 (0.421) 0.991
Adaboost 0.519 (0.556) 0.24 (0.204) 0.132 (0.114) 0.71
GaussianNB 0.922 (0.856) 0.678 (0.311) 0.479 (0.392) 0.994
Gaus. Proc. 0.837 (0.943) 0.022 (0.021) 0.059 (0.354) 0.997
Ridge 0.986 (0.912) 0.725 (0.486) 0.664 (0.567) 0.996
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Στη μέθοδο Fisherfaces, υπάρχει και πάλι βελτίωση στην αναγνώριση για το σύ-

νολο δεδομένων BioID. Αν και τα αποτελέσματα ήταν ήδη καλά, πολλοί ταξινομητές

έφτασαν σε ακρίβεια γύρω στο 98%. Η μεγαλύτερη βελτίωση ήταν στα αποτελέ-

σματα του Fisherfaces για το LFW. Τα καλύτερα αποτελέσματα χωρίς προεπεξερ-

γασία για τη μέθοδο ήταν στο εύρος 40-50%, ενώ με την προεπεξεργασία ανέβηκαν

στο εύρος 70-80%. Και για την αναγνώριση του Facescrub υπήρξε βελτίωση καθώς

οι περισσότεροι ταξινομητές είχαν ακρίβεια γύρω στο 65%. Για το Extended Yale

Face τα αποτελέσματα παρέμειναν στα ίδια ψηλά επίπεδα.

Πίνακας 5.9: Πίνακας αποτελεσμάτων Fisherfaces

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub Ext. Yale

SVM 0.982 (0.938) 0.808 (0.557) 0.653 (0.557) 0.999
MLP 0.975 (0.914) 0.801 (0.581) 0.676 (0.563) 0.994
kNN 0.983 (0.92) 0.752 (0.508) 0.65 (0.552) 0.996
Log. Reg. 0.984 (0.939) 0.786 (0.546) 0.659 (0.546) 0.997
Lin. SVM 0.982 (0.896) 0.783 (0.522) 0.638 (0.549) 0.938
Dec. Tree 0.511 (0.516) 0.225 (0.224) 0.03 (0.03) 0.036
Ran. Forrest 0.968 (0.909) 0.785 (0.557) 0.634 (0.549) 0.995
Adaboost 0.844 (0.717) 0.422 (0.264) 0.32 (0.232) 0.87
GaussianNB 0.981 (0.909) 0.827 (0.593) 0.68 (0.599) 0.998
Gaus. Proc. 0.109 (0.935) 0.713 (0.5) 0.389 (0.535) 0.997
Ridge 0.984 (0.909) 0.722 (0.482) 0.67 (0.57) 0.996

Στη μέθοδο LBPH, για το BioID η επίδοση της μεθόδου αναγνώρισης παρέμεινε

σε ψηλό επίπεδο με μία μικρή βελτίωση που την πήγε στο 98%. Πολύ μεγάλη

διαφορά υπήρχε στη επίδοση του LBPH με το σύνολο δεδομένων LFW. Ενώ πριν

είχε ακρίβεια στο 22%, μετά την προεπεξεργασία η ακρίβεια έφτασε στο 77%. Από

την άλλη το σύνολο δεδομένων Facescrub δεν είχε μεγάλη αύξηση στη επίδοση καθώς

παρέμεινε στο 55%, πολύ κοντά με το προηγούμενο αποτέλεσμα. Για το Extended

Yale Face, το LBPH παρέμεινε κοντά στο 100%.

Πίνακας 5.10: Πίνακας αποτελεσμάτων LBPH

Accuracy
BioID 0.984 (0.962)
LFW 0.774 (0.221)
Facescrub 0.558 (0.491)
Ext. Yale 0.996

Στη μέθοδο τσάντας οπτικών λέξεων, τα αποτελέσματα και πάλι διαφέρουν
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ανάλογα τον αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών που επιλέγεται να εντοπίσει τα

σημεία κλειδιά. Αυτήν τη φορά όμως υπάρχει λίγο μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των

επιδόσεων του κάθε αλγορίθμου. Στον αλγόριθμο SIFT, τα αποτελέσματα για το

σύνολο δεδομένων BioID είναι τα σχεδόν τα ίδια με αυτά χωρίς την προεπεξεργασία.

Για το σύνολο δεδομένων LFW υπήρξε μία μικρή βελτίωση στα αποτελέσματα αλλά

όχι τόσο μεγάλη όσο των προηγούμενων μεθόδων. Τα αποτελέσματα του Facescrub

και του Extended Yale Face έμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πριν.

Πίνακας 5.11: Πίνακας αποτελεσμάτων SIFT

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub Ext. Yale

SVM 0.944 (0.949) 0.342 (0.254) 0.306 (0.299) 0.992
MLP 0.934 (0.931) 0.359 (0.282) 0.29 (0.288) 0.985
kNN 0.894 (0.91) 0.271 (0.203) 0.195 (0.191) 0.951
Log. Reg. 0.941 (0.943) 0.313 (0.21) 0.269 (0.252) 0.991
Lin. SVM 0.885 (0.901) 0.25 (0.174) 0.197 (0.2) 0.987
Dec. Tree 0.228 (0.185) 0.217 (0.224) 0.073 (0.073) 0.239
Ran. Forrest 0.878 (0.873) 0.242 (0.168) 0.265 (0.252) 0.971
Adaboost 0.459 (0.296) 0.232 (0.239) 0.134 (0.136) 0.65
GaussianNB 0.852 (0.82) 0.291 (0.152) 0.273 (0.265) 0.892
Gaus. Proc. 0.905 (0.9) 0.142 (0.282) 0.244 (0.108) 0.996
Ridge 0.926 (0.912) 0.354 (0.291) 0.298 (0.27) 0.995

Με τη χρήση του αλγορίθμου SURF, για το σύνολο δεδομένων BioID τα αποτελέ-

σματα έμειναν ίδια όπως και στο SIFT. Στο LFW όμως υπήρξε σημαντική βελτίωση

με την προεπεξεργασία. Ο SURF ήταν ο αλγόριθμος που είχε τη μεγαλύτερη ακρί-

βεια από όλους τους αλγορίθμους επιλογής χαρακτηριστικών για το LFW συνολικά

σε όλους τους ταξινομητές του. Για το Facescrub, το SURF είχε μία μικρή βελτίωση

με την προεπεξεργασία, σε αντίθεση με τον SIFT. Το Extended Yale Face παρέμεινε

στα ίδια επίπεδα.

Στον αλγόριθμο ORB, για το BioID τα αποτελέσματα είναι λίγο χαμηλότερα από

αυτά των άλλων δύο αλγορίθμων. Σε σχέση με τη διαδικασία χωρίς προεπεξεργασία,

το BioID με την προεπεξεργασία έχει ελαφρώς χαμηλότερα αποτελέσματα αλλά

όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα αποτελέσματα του LFW είναι παρόμοια με αυτά του

αλγόριθμου SIFT αλλά χαμηλότερα από αυτά του SURF. Υπάρχει όμως βελτίωση

σε σχέση με τα μη προεπεξεργασμένα δεδομένα. Τα ίδια με το LFW ισχύουν και

με το Facescrub.
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Πίνακας 5.12: Πίνακας αποτελεσμάτων SURF

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub Ext. Yale

SVM 0.962 (0.95) 0.403 (0.284) 0.362 (0.354) 0.997
MLP 0.945 (0.942) 0.4 (0.309) 0.324 (0.336) 0.987
kNN 0.911 (0.919) 0.286 (0.227) 0.237 (0.229) 0.963
Log. Reg. 0.962 (0.947) 0.36 (0.217) 0.322 (0.331) 0.996
Lin. SVM 0.941 (0.926) 0.281 (0.186) 0.229 (0.24) 0.99
Dec. Tree 0.228 (0.233) 0.23 (0.218) 0.078 (0.077) 0.238
Ran. Forrest 0.915 (0.896) 0.27 (0.181) 0.291 (0.301) 0.986
Adaboost 0.418 (0.297) 0.235 (0.239) 0.108 (0.111) 0.629
GaussianNB 0.869 (0.818) 0.351 (0.191) 0.304 (0.309) 0.986
Gaus. Proc. 0.811 (0.947) 0.195 (0.191) 0.307 (0.311) 0.991
Ridge 0.948 (0.933) 0.378 (0.296) 0.331 (0.355) 0.988

Πίνακας 5.13: Πίνακας αποτελεσμάτων ORB

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub Ext. Yale

SVM 0.897 (0.909) 0.335 (0.235) 0.339 (0.355) 0.994
MLP 0.893 (0.879) 0.365 (0.28) 0.333 (0.332) 0.984
kNN 0.811 (0.91) 0.286 (0.22) 0.238 (0.26) 0.973
Log. Reg. 0.899 (0.895) 0.288 (0.179) 0.321 (0.311) 0.996
Lin. SVM 0.836 (0.856) 0.243 (0.159) 0.219 (0.219) 0.991
Dec. Tree 0.216 (0.258) 0.217 (0.216) 0.082 (0.08) 0.234
Ran. Forrest 0.775 (0.802) 0.237 (0.148) 0.283 (0.288) 0.983
Adaboost 0.343 (0.273) 0.233 (0.224) 0.121 (0.119) 0.529
GaussianNB 0.686 (0.806) 0.266 (0.181) 0.293 (0.317) 0.976
Gaus. Proc. 0.885 (0.881) 0.345 (0.068) 0.371 (0.363) 0.89
Ridge 0.876 (0.865) 0.358 (0.283) 0.336 (0.334) 0.992
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Τέλος, στον αλγόριθμο BRISK τα αποτελέσματα είναι τα χαμηλότερα από κάθε

άλλο αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών σε όλα τα σύνολα δεδομένων που δοκι-

μάστηκαν. Παρ’ όλα αυτά υπήρξε μία βελτίωση στις επιδόσεις, σε σχέση με τα μη

προεπεξεργασμένα δεδομένα στα σύνολα δεδομένων LFW και Facescrub για τον

αλγόριθμο BRISK.

Πίνακας 5.14: Πίνακας αποτελεσμάτων BRISK

Classifiers Accuracy
BioID LFW Facescrub Ext. Yale

SVM 0.875 (0.931) 0.271 (0.204) 0.277 (0.255) 0.991
MLP 0.882 (0.903) 0.337 (0.253) 0.27 (0.267) 0.983
kNN 0.692 (0.893) 0.241 (0.193) 0.156 (0.176) 0.946
Log. Reg. 0.875 (0.912) 0.25 (0.16) 0.26 (0.217) 0.993
Lin. SVM 0.805 (0.875) 0.197 (0.129) 0.17 (0.157) 0.981
Dec. Tree 0.186 (0.229) 0.225 (0.222) 0.069 (0.077) 0.238
Ran. Forrest 0.796 (0.843) 0.166 (0.116) 0.268 (0.254) 0.972
Adaboost 0.347 (0.302) 0.224 (0.22) 0.113 (0.107) 0.647
GaussianNB 0.639 (0.731) 0.122 (0.121) 0.232 (0.218) 0.946
Gaus. Proc. 0.857 (0.917) 0.307 (0.284) 0.104 (0.134) 0.92
Ridge 0.866 (0.88) 0.324 (0.253) 0.283 (0.261) 0.979

Συνολικά, όλες οι μέθοδοι έδειξαν ένα βαθμό βελτίωσης μετά την προεπεξερ-

γασία των εικόνων. Ιδιαίτερα για το σύνολο δεδομένων LFW που είχε δυσκολέψει

αρκετά όλες τις μεθόδους στην αναγνώριση, μετά την προεπεξεργασία η αναγνώ-

ριση του έγινε σε ικανοποιητικό βαθμό. Το BioID Dataset είχε και αυτό βελτίωση,

αν και τα αποτελέσματα του ήταν ήδη καλά. Έφτασε μέχρι και 98% ακρίβεια σε

κάποιους ταξινομητές με τη μέθοδο Fisherfaces. Στις μεθόδους που βασίζονται στα

χαρακτηριστικά (feature based) όμως τα αποτελέσματα έμειναν σχεδόν τα ίδια. Για

το Facescrub, οι επιδόσεις των ολιστικών (Eigenfaces, Fisherfaces) και των μεθόδων

βασισμένων στα χαρακτηριστικά είχαν μικρή διαφορά αλλά υπήρξε και εδώ βελτί-

ωση. Για το Extended Yale Face όλες οι μέθοδοι συνέχισαν να έχουν σχεδόν τέλεια

ακρίβεια στους περισσότερους ταξινομητές.

5.5.3 Συμπεράσματα

Από τα συνολικά αποτελέσματα φαίνεται ότι οι φωτογραφίες που βγαίνουν σε

μη ελεγχόμενο περιβάλλον δυσκολεύουν όλες τις μεθόδους αναγνώρισης. Οι ολιστι-

κές μέθοδοι ήταν αυτές που αντιμετώπισαν καλύτερα αυτό το πρόβλημα και είχαν
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τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες, πριν να γίνει η προεπεξερ-

γασία. Μπορεί να υπάρξει όμως βελτίωση, με κάποιου είδους προεπεξεργασία για

να αφαιρεθεί το παρασκήνιο, ο θόρυβος, και να ευθυγραμμιστεί το πρόσωπο. Έτσι,

με τις προεπεξεργασμένες εικόνες όλες οι μέθοδοι είχαν άνοδο στην ακρίβεια τους.

Μεγάλη άνοδο είχε η μέθοδος LBPH η οποία στο LFW dataset που την είχε δυσκο-

λέψει λόγω της επίδραση τους παρασκηνίου των εικόνων, έφτασε σε 77% ακρίβεια.

Επίσης φαίνεται πως η LBPH όντας μέθοδος βασισμένη στην υφή (texture-based)

αντιμετώπισε αρκετά καλά το πρόβλημα της διαφοράς φωτισμού στο LFW και το

Facescrub.

Οι ολιστικές μέθοδοι βελτίωσαν τα ήδη καλά αποτελέσματα τους, με τη μέθοδο

Fisherfaces να έχει τη μεγαλύτερη ακρίβεια από όλες τις μεθόδους για όλα τα σύ-

νολα δεδομένων. Από την άλλη, οι μέθοδοι που βασίζονται στα χαρακτηριστικά δεν

είχαν πολύ μεγάλη αύξηση, και σε κάποιες περιπτώσεις οι επιδόσεις τους παρέ-

μεναν ίδιες ή έπεφταν, όπως στο σύνολο δεδομένων Facescrub. Αυτό το σύνολο

δεδομένων περιέχει φωτογραφίες που είναι βγαλμένες από διαφορετικές οπτικές

γωνίες, σε πρόσωπα με πολλές διαφορετικές εκφράσεις, τα οποία συνήθως έχουν

διαφορετική ηλικία σε κάθε εικόνα. Τα σημεία κλειδιά που έβρισκαν οι αλγόριθ-

μοι επιλογής χαρακτηριστικών δεν βοηθούσαν στην τελική αναγνώριση, ακόμα και

με την απαλοιφή των άχρηστων λεπτομερειών του παρασκηνίου. Οπότε φαίνεται

ότι η προεπεξεργασία δεν βοήθησε ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

Aντίθετα, στο LFW που είναι και αυτό ένα σύνολο δεδομένων με φωτογραφίες μη

ελεγχόμενου περιβάλλοντος, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό

συνέβη γιατί στο LFW δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τον φωτισμό όσο στο

Facescrub, και επίσης η φωτογραφίες στο LFW έχουν μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ

τους.

Άρα, συνολικά, η αποκοπή του παρασκηνίου και η ευθυγράμμιση του προσώ-

που ήταν αυτή που βοήθησε τις επιδόσεις του να ανέβουν, κυρίως στις ολιστικές

μεθόδους και το LBPH.

5.6 Σύγκριση μεθόδων αναγνώρισης προσώπου

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα συγκριθούν οι επιδόσεις όλων των μεθόδων ανα-

γνώρισης προσώπου που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία.
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5.6.1 Eigenfaces

Η μέθοδος Eigenfaces, αν και είναι μία αρκετά απλή μέθοδος αναγνώρισης προ-

σώπου, είχε καλά αποτελέσματα σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις που της έγιναν. Φά-

νηκε ότι στα σύνολα δεδομένων που τη δυσκόλεψαν, η προεπεξεργασία των εικόνων

τη βοήθησε αρκετά ανεβάζοντας την ακρίβεια της σε μεγάλο βαθμό. Παρ’ όλα αυτά

ακόμα και πριν την προεπεξεργασία τα αποτελέσματα της ήταν πολύ ικανοποιητικά

σε σχέση με άλλες μεθόδους.

Στο BioID Dataset, που ήταν το σύνολο δεδομένων που δε δυσκόλεψε ιδιαίτερα

την αναγνώριση, είχε πολύ μεγάλη ακρίβεια σχεδόν σε όλους τους ταξινομητές. Οι

μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, η λογιστική παλινδρόμηση, οι γραμμικές μηχα-

νές διανυσμάτων υποστήριξης και η ταξινόμηση κορυφής ήταν οι ταξηνομητές που

είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Από την

άλλη το σύνολο δεδομένων LFW ήταν αυτό που είχε τα χειρότερα αποτελέσματα

πριν από την προεπεξεργασία για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μετά από την προεπε-

ξεργασία οι επιδόσεις της ανέβηκαν κατά πολύ με τις μηχανές διανυσμάτων υπο-

στήριξης, το αντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων και την λογιστική παλινδρόμηση να

είναι οι ταξινομητές με τους οποίους συνεργάστηκε καλύτερα. Για το σύνολο δεδο-

μένων Facescrub, η μέθοδος Eigenfaces είχε για τους καλύτερους ταξινομητές της,

επιδόσεις γύρω στο 55% πριν την προεπεξεργασία. Η προεπεξεργασία βελτίωσε

τα αποτελέσματα αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό, με τις μηχανές διανυσμάτων υπο-

στήριξης, ταξινόμηση κορυφής και λογιστική παλινδρόμηση να έχουν τις καλύτερες

επιδόσεις. Τέλος, για το σύνολο δεδομένων Extended Yale Face το Eigenfaces δεν

αντιμετωπίζει προβλήματα στην επίδοση και σχεδόν όλοι οι ταξινομητές αγγίζουν

το 100% ακρίβεια.

Από άποψη χρόνου, η μέθοδος Eigenfaces ήταν μία από τις πιο γρήγορες με-

θόδους στην επεξεργασία των δεδομένων πριν δοθούν στους ταξινομητές για την

εκπαίδευση. Μιας και η εφαρμογή του PCA ήταν το μοναδικό βήμα που είχαν να

κάνουν τα δεδομένα, ο συνολικός χρόνος της εκπαίδευσης εξαρτώταν από τον χρόνο

της εύρεσης των βασικών στοιχείων (principal components) μέσω του PCA. Ο χρόνος

που έκανε το PCA είχε να κάνει κυρίως με τον αριθμό των βασικών στοιχείων (n

components) που καλούνταν να βρει, όπως επίσης και με το μέγεθος και τον αριθμό

των εικόνων. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των βασικών στοιχείων και ο αριθμός των
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Σχήμα 5.1: Ακρίβεια ταξινομητών με Eigenfaces πριν από προεπεξεργασία

Σχήμα 5.2: Ακρίβεια ταξινομητών με Eigenfaces μετά από προεπεξεργασία

εικόνων του συνόλου δεδομένων, τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος. Σε ότι αναφορά τους

ταξινομητές, αυτοί με τις καλύτερες επιδόσεις, ανεξάρτητα το σύνολο δεδομένων,

ήταν οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, λογιστική παλινδρόμηση και ταξινόμηση

κορυφής.

Σε γενικές γραμμές το Eigenfaces είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Δυσκολεύτηκε

αρκετά στις επιπλέον λεπτομέρειες του περιβάλλοντος στο LFW αλλά και στη δια-

φορά οπτικής γωνίας στο Facescrub. Φάνηκε πως σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση

έπαιξε η θέση του προσώπου και των ματιών καθώς και οι ομοιότητα μεταξύ των

εικόνων που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Eigenfaces δεν μπόρεσε να αντιμετω-

πίσει σε μεγάλο βαθμό την ανομοιομορφία των εικόνων του ίδιου προσώπου που

είχε το Facescrub καθώς και τις εναλλαγές του φωτισμού. Επίσης φαίνεται πως δεν

επηρεάζεται πολύ από την ανάλυση και την ποιότητα των φωτογραφιών καθώς είχε
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καλά αποτελέσματα ανεξάρτητα αυτών των δύο χαρακτηριστικών.

5.6.2 Fisherfaces

Η μέθοδος Fisherfaces ήταν ουσιαστικά μία βελτίωση της Eigenfaces. Ήταν η

μέθοδος με τα συνολικά καλύτερα αποτελέσματα σε όλα τα σύνολα δεδομένων,

πριν και μετά την προεπεξεργασία. Τα αποτελέσματα της ήταν πολύ καλά πριν την

προεπεξεργασία αλλά η βελτίωση του μετά από αυτήν, ήταν μεγάλη και έφερε τα

καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με όλες τις μεθόδους.

Για το σύνολο δεδομένων BioID, η μέθοδος Fisherfaces ακολούθησε τα αποτελέ-

σματα του Eigenfaces πριν την προεπεξεργασία. Μετά από αυτήν η βελτίωση της

ήταν μεγαλύτερη καθώς έφτασε στο 98% ακρίβεια σε πολλούς ταξινομητές. Συ-

νεργάστηκε πολύ καλά σχεδόν με όλους τους ταξινομητές για το σύνολο δεδομένων

BioID. Στο LFW δυσκολεύτηκε αρχικά, πριν την προεπεξεργασία, όμως και πάλι τα

αποτελέσματα με αυτό το σύνολο δεδομένων ήταν τα καλύτερα από όλες τις άλλες

μεθόδους. Η προεπεξεργασία βελτίωσε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις φτάνοντας

μέχρι πάνω από 80% ακρίβεια για το προεπεξεργασμένο LFW. Και πάλι φάνηκε

ότι σχεδόν όλοι οι ταξινομητές δουλεύουν καλά με το Fisherfaces. Στο σύνολο δε-

δομένων Facescrub τα αποτελέσματα ήταν από την αρχή πολύ καλά, με ποσοστά

ακρίβειας άνω του 50%. Μετά την προεπεξεργασία υπήρξε μία βελτίωση αλλά δεν

ήταν πολύ μεγάλη. Πάντως και πάλι τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. και

για άλλη μία φορά μεγάλο ποσοστό των ταξινομητών έδειξε να συνεργάζεται πολύ

καλά με αυτήν την μέθοδο. Για το Extended Yale Face ισχύουν τα ίδια με τη μέθοδο

Eigenfaces.

Η μέθοδος Fisherfaces, όντας μία εξέλιξη της Eigenfaces δεν είχε μεγάλη διαφορά

στον χρόνο που χρειαζόταν για να επεξεργαστεί τα δεδομένα για να τα δώσει

στους ταξινομητές. Ο τρόπος και ο χρόνος που εκτελείται το PCA δεν αλλάζει

στη Fisherfaces. Όμως, προστίθεται και ο χρόνος που χρειάζεται το LDA, ο οποίος

όμως δεν είναι μεγάλος μιας που τα δεδομένα έχουν ήδη μειωμένες διαστάσεις

μετά το PCA. Έτσι φαίνεται πως η μέθοδος Fisherfaces δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις

χρόνου. Όσον αναφορά τους ταξινομητές, η Fisherfaces φάνηκε ότι συνεργάζεται

πάρα πολύ καλά με όλους τους ταξινομητές. Στο σχετικά εύκολο BioID υπάρχουν

πολλοί ταξινομητές που ξεχωρίζουν, όμως στα πιο δύσκολα σύνολα δεδομένων LFW
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Σχήμα 5.3: Ακρίβεια ταξινομητών με Fisherfaces πριν από προεπεξεργασία

Σχήμα 5.4: Ακρίβεια ταξινομητών με Fisherfaces μετά από προεπεξεργασία

και Facescrub ξεχωρίζουν ελάχιστα ο Γκαουσιανός Naive Bayes και το αντίληπτρο

πολλαπλών στρωμάτων (MLP).

Συνολικά, η μέθοδος Fisherfaces με τον τρόπο που επεξεργάστηκε τα δεδομένα

των εικόνων βελτίωσε την επίδοση πολλών ταξινομητών. Επίσης φάνηκε ότι δυσκο-

λεύεται το λιγότερο με το μη ελεγχόμενο περιβάλλον του LFW και του Facescrub.

Στην περίπτωση του LFW, η αφαίρεση του παρασκηνίου και η ευθυγράμμιση των

προσώπων τη βοήθησαν να φτάσει σε ψηλά επίπεδα ακρίβειας. Όμως η ίδια προεπε-

ξεργασία στο Facescrub δεν τη βοήθησε πολύ. Άρα το πρόβλημα που δημιουργείται

λόγω της ανομοιομορφίας των εικόνων ίδιας κλάσης παραμένει και στη μέθοδο

Fisherfaces.
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5.6.3 LBPH

H μέθοδος LBPH ήταν μία μέθοδος η οποία δυσκολεύτηκε αρκετά πριν την

προεπεξεργασία αλλά είχε πολύ καλά αποτελέσματα μετά από αυτήν. Αυτό είναι

λογικό καθώς η LBPH είναι μία μέθοδος αναγνώρισης που λαμβάνει υπόψη όλη την

εικόνα σαν περιοχές, τις οποίες συγκρίνει με αυτές άλλων εικόνων. Αν οι εικόνες

έχουν πολύ άχρηστη λεπτομέρεια τότε είναι αναμενόμενο ότι η LBPH δεν θα έχει

καλά αποτελέσματα. Στην περίπτωση όμως που αυτές οι λεπτομέρειες αφαιρεθούν

τότε είναι από τις πιο ακριβείς μεθόδους.

Για το σύνολο δεδομένων BioID, η LBPH έχει πολύ καλά αποτελέσματα και

πριν την προεπεξεργασία και μετά, οπότε η βελτίωση που έγινε ήταν σχετικά μι-

κρή. Συγκεκριμένα, μετά την προεπεξεργασία των εικόνων, η ακρίβεια έφτασε το

98% που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκορ. Στο σύνολο δεδομένων LFW, λόγω

του θορύβου που υπάρχει στο παρασκήνιο των εικόνων η LBPH είχε πολύ χαμηλό

σκορ. Όμως, μετά την προεπεξεργασία η ακρίβεια είχε μία πολύ μεγάλη αύξηση και

έφτασε κοντά στο 80%. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκορ για το LFW από

όλες τις μεθόδους. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο δεδομένων Facescrub. Η αρχική

του επίδοση βελτιώθηκε μετά την ευθυγράμμιση των εικόνων. Αν και σε αυτήν τη

περίπτωση η βελτίωση δεν ήταν πολύ μεγάλη, το σκορ της LBPH για το Facescrub

ήταν ένα από τα μεγαλύτερα για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων σε σχέση με

τις άλλες μεθόδους. Για το Extended Yale Face ισχύει ότι και στις προηγούμενες

μεθόδους, και πριν και μετά την προεπεξεργασία η ακρίβεια έφτασε κοντά στο

100%.

Σε ότι αναφορά τον χρόνο που χρειάστηκε για τη διαδικασία της επεξεργασίας

και της εκπαίδευσης, η μέθοδος LBPH ήταν μία από τις πιο γρήγορες μεθόδους σε

αυτόν τον τομέα. Ακόμα και στα μεγάλα σύνολα δεδομένων η LBPH υπολόγιζε τα

ιστογράμματα των εικόνων σχετικά γρήγορα. Όμως, εκεί που η LBPH καθυστερούσε

αισθητά ήταν στην ταξινόμηση νέων εικόνων.

Η μέθοδος LBPH είναι μία αρκετά ακριβής μέθοδος, η οποία όντας μέθοδος

βασισμένη στην υφή μπορεί να αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της

διαφοράς της φωτεινότητα. Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα του LFW. Στο

Facescrub όμως, υπάρχει η διαφορά στην οπτική γωνία των εικόνων και οι πολλές

διαφορές ανάμεσα στις φωτογραφίες του ίδιου προσώπου. Αυτό είναι κάτι στο
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Σχήμα 5.5: Ακρίβεια LBPH πριν και μετά από προεπεξεργασία

οποίο η LBPH είναι αδύναμη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Παρόλα αυτά, σε

γενικές γραμμές η LBPH είχε πολύ καλά αποτελέσματα και ήταν μία από τις πιο

ακριβείς μεθόδους. Επίσης φάνηκε πως δεν επηρεάζεται αρνητικά από τη χαμηλή

ποιότητα ή το μέγεθος των εικόνων.

5.6.4 BOVW+SIFT

Η μέθοδος τσάντας οπτικών λέξεων με τη βοήθεια του αλγορίθμου επιλογής χα-

ρακτηριστικών SIFT είναι μία μέθοδος που επιλέγει κάποια σημεία ενδιαφέροντος

σε μία εικόνα και τα συγκρίνει τα σημεία των άλλων. Αυτό σημαίνει πως ο θόρυ-

βος των αχρείαστων πληροφοριών του παρασκηνίου έχει αρνητική επίδραση στην

επίδοση αυτής της μεθόδου αναγνώρισης.

Στο σύνολο δεδομένων BioID τα αποτελέσματα ήταν πολύ υψηλά. Πριν από την

προεπεξεργασία τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ήταν το

ίδιο καλά με όλες τις υπόλοιπες μεθόδους. Μετά την προεπεξεργασία τα αποτελέ-

σματα παρέμειναν σχεδόν ίδια με μία μικρή αύξηση. Οι καλύτεροι ταξινομητές ήταν

οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) και η λογιστική παλινδρόμηση. Στα σύ-

νολα δεδομένων LFW και Facescrub τα αποτελέσματα ήταν αρκετά χαμηλά, με τους

καλύτερους ταξινομητές να φτάνουν γύρω στο 30% και για τα δύο. Οι ταξινομητές

που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις ήταν το αντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων, η

ταξινόμηση κορυφής (Ridge) και η Γκαουσιανή Διαδικασία (Gaussian Process) για

το LFW. Για το Facescrub ήταν οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και το αντί-

ληπτρο πολλαπλών στρωμάτων. Για το Extended Yale Face τα αποτελέσματα ήταν
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καλά πριν και μετά την προεπεξεργασία.

Σχήμα 5.6: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+SIFT πριν από προεπεξεργασία

Σχήμα 5.7: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+SIFT μετά από προεπεξεργασία

Όσον αναφορά τη διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων, η μέθοδος Τσά-

ντας οπτικών λέξεων έχει αρκετά βήματα πριν να δώσει τα δεδομένα της για εκπαί-

δευση. Σε αυτά που χάνεται αρκετός χρόνος είναι η εύρεση των σημείων κλειδιών

και των περιγραφέων (descriptors) τους, όπως επίσης και η συσταδοποίηση των πε-

ριγραφέων για τη δημιουργία του «λεξιλογίου». Για τον αλγόριθμο SIFT ο χρόνος

που χανόταν για την εύρεση των σημείων κλειδιών ήταν μερικά δευτερόλεπτα έως

λεπτό, ενώ η συσταδοποίηση (clustering) κρατούσε μερικά λεπτά πριν την προε-

πεξεργασία και περίπου 1 λεπτό μετά την προεπεξεργασία, αφού είχε αφαιρεθεί

αρκετή πληροφορία.
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5.6.5 BOVW+SURF

Με τη χρήση του αλγόριθμου επιλογής χαρακτηριστικών SURF υπάρχει μία μικρή

βελτίωση ως προς τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως ως προς την ταχύτητα όλης της

μεθόδου της αναγνώρισης.

Για το σύνολο δεδομένων BioID τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με τον αλ-

γόριθμο SIFT, πριν την προεπεξεργασία. Όμως μετά την προεπεξεργασία η εικόνα

των αποτελεσμάτων είναι λίγο καλύτερη. Για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων

ο SURF είχε τα καλύτερα αποτελέσματα από όλους τους άλλους αλγορίθμους στη

μέθοδο BOVW. Οι ταξινομητές που ξεχώρισαν ήταν οι μηχανές διανυσμάτων υπο-

στήριξης, η λογιστική παλινδρόμηση και η ταξινόμηση κορυφής. Καλύτερη συνολικά

είναι η εικόνα του SURF και στο LFW καθώς υπάρχει βελτίωση από το SIFT, αλλά

και πάλι τα αποτελέσματα είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με άλλες μεθόδους ανα-

γνώρισης. Το ίδιο ισχύει και για το Facescrub, τα αποτελέσματα του με τον SURF

είναι καλύτερα σε σχέση με άλλους αλγορίθμους της μεθόδου BOVW αλλά αρκετά

χαμηλότερα από άλλες μεθόδους αναγνώρισης, ανεξάρτητα με τη προεπεξεργασία.

Οι ταξινομητές που έχουν καλύτερη επίδοση είναι η ταξινόμηση κορυφής, το αντί-

ληπτρο πολλαπλών στρωμάτων και οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης.

Σχήμα 5.8: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+SURF πριν από προεπεξεργασία

Το δυνατό σημείο του SURF ήταν η ταχύτητα με την οποία βρήκε τα σημεία

κλειδιά και δημιούργησε το «λεξιλόγιο». Η εύρεση των σημείων κλειδιών έγινε

ταχύτερα από τον SIFT, ενώ η συσταδοποίηση k-means διαρκούσε λιγότερο ένα

λεπτό πριν τη προεπεξεργασία και λίγα δευτερόλεπτα μετά από αυτή.
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Σχήμα 5.9: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+SURF μετά από προεπεξεργασία

5.6.6 BOVW+ORB

Ο αλγόριθμος ORB ήταν ο πιο αργός στην εύρεση των σημείων κλειδιών ενώ δεν

είχε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση από άποψη απόδοσης σε σχέση με τους προηγού-

μενους αλγορίθμους επιλογής χαρακτηριστικών.

Στο σύνολο δεδομένων BioID, ο ORB είχε λίγο χειρότερα αποτελέσματα από τον

SIFT πριν την προεπεξεργασία ενώ είχε σχεδόν τα ίδια μετά από αυτήν. Παρόλα

αυτά, στον ORB οι ταξινομητές που είχαν υψηλές επιδόσεις ήταν λιγότεροι από του

SIFT. Οι ταξινομητές που τα πήγαν καλύτερα ήταν και πάλι οι μηχανές διανυσμά-

των υποστήριξης και η λογιστική παλινδρόμηση. Στο LFW τα αποτελέσματα ήταν

χειρότερα από τον SIFT και τον SURF, ενώ στο Facescrub είχε παρόμοια αποτελέ-

σματα με τον SURF και πριν και μετά την προεπεξεργασία. Τα αποτελέσματα στο

Extended Yale Face είναι και εδώ κοντά στο 100% σχεδόν σε όλους τους ταξινόμη-

τές.

Εκτός από τα χαμηλά αποτελέσματα, ο ORB ήταν και ο πιο αργός στην εύρεση

τον χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα στη συσταδοποίηση. Στην εύρεση των χαρακτηρι-

στικών ο ORB έκανε πάνω από 1 λεπτό, ενώ στη συσταδοποίηση ο k-means έκανε

μερικά λεπτά για να δημιουργήσει το «λεξιλόγιο» πριν την προεπεξεργασία των

δεδομένων και περίπου ένα λεπτό μετά από αυτή.
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Σχήμα 5.10: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+ORB πριν από προεπεξεργασία

Σχήμα 5.11: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+ORB μετά από προεπεξεργασία

5.6.7 BOVW+BRISK

Ο αλγόριθμος επιλογής χαρακτηριστικών BRISK ήταν λιγότερο ακριβής σε σχέση

με τους υπόλοιπους της μεθόδου BOVW.

Τα αποτελέσματά του στο σύνολο δεδομένων BioID ήταν τα χειρότερα στη μέ-

θοδο BOVW. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις του μειώθηκαν μετά την προε-

πεξεργασία, σε μικρό βαθμό όμως. Τα αποτελέσματα του LFW και του Facescrub

ήταν και αυτά τα χαμηλότερα στη συγκεκριμένη μέθοδο.

Όσον αναφορά τον χρόνο της διαδικασίας, ο BRISK ήταν λίγο πιο αργός από τον

ταχύτερο SURF στο να βρει τα σημεία κλειδιά και στη συσταδοποίηση. Ο BRISK

έβρισκε τα σημεία κλειδιά σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ η συσταδοποίηση k-means

κρατούσε λίγα λεπτά για τα δεδομένα πριν την προεπεξεργασία και λίγα δευτερό-

100



Σχήμα 5.12: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+BRISK πριν από προεπεξεργασία

Σχήμα 5.13: Ακρίβεια ταξινομητών με BOVW+BRISK μετά από προεπεξεργασία

λεπτα μετά από αυτήν.

5.6.8 Συμπεράσματα

Συνολικά, οι ολιστικές μέθοδοι (Eigenfaces, Fisherfaces) έδειξαν τη μεγαλύτερη

ακρίβεια, με τη Fisherfaces να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα από όλες τις με-

θόδους, σε όλα τα σύνολα δεδομένων. Μετά από την προεπεξεργασία οι επιδόσεις

τους έχουν μεγάλη βελτίωση, πετυχαίνοντας μεγάλα ποσοστά ακρίβειας ακόμα και

στα απαιτητικά σύνολα δεδομένων. Πολύ κοντά τους ήταν και η LBPH, μόνο όμως

μετά από προεπεξεργασία καθώς έδειξε ότι δυσκολεύεται με την εξτρά πληροφο-

ρία του περιβάλλοντος γύρω από το πρόσωπο αλλά αντιμετωπίζει τη διαφορά στον

φωτισμό.
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Οι μέθοδοι που βασίζονται στα χαρακτηριστικά είχαν γενικά πολύ κακές επιδό-

σεις στα «δύσκολα» σύνολα δεδομένων LFW και Facescrub και αρκετά υψηλές στα

BioID και Extended Yale. Ένας λόγος για τις κακές επιδόσεις θα μπορούσε να είναι

η διαφορετική οπτική γωνία των προσώπων σε κάθε φωτογραφία. Επίσης, τα σύ-

νολα δεδομένων LFW και Facescrub έχουν χαμηλή ποιότητα εικόνας, σε αντίθεση με

το BioID και το Extended Yale Face που έχουν σχετικά καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Η ευαισθησία στις εικόνες χαμηλής ποιότητας και μικρού μεγέθους ίσως να είναι

ένας ακόμα λόγος για τις πολύ χαμηλές επιδόσεις αυτών των μεθόδων. Ένα ακόμα

μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι και ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η

διαδικασία προετοιμασίας των δεδομένων για να δοθούν στα μοντέλα μηχανικής

μάθησης, η οποία είναι η εύρεση σημείων κλειδιών και η συσταδοποίηση.

Κάτι που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει καμία μέθοδος αναγνώρισης ήταν οι

διαφορές που είχαν οι φωτογραφίες των ίδιων προσώπων. Οι διαφορές αυτές προ-

ερχόντουσαν από διαφορά στην ηλικία του ατόμου όταν βγήκε η κάθε φωτογραφία,

από τις πολλές διαφορετικές εκφράσεις που έπαιρνε σε κάθε φωτογραφία και από

διαφορές όπως το να φοράει γυαλιά, αλλαγές στα μαλλιά και τις τρίχες προσώπου.

Ένα σύνολο δεδομένων με τέτοια χαρακτηριστικά ήταν το Facescrub, και είδαμε

ότι μόνο οι ολιστικές μέθοδοι είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αυτό, αλλά και

πάλι δεν ήταν πολύ υψηλά.

5.7 Σύγκριση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει η σύγκριση όλων των αλγορίθμων μηχανικής

μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικασία, με βάση τις επιδό-

σεις και την ταχύτητα τους. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 11 διαφορετικοί αλγόριθ-

μοι μηχανικής μάθησης. Τα δεδομένα που θα συγκριθούν στη συνέχεια, είναι από

τις μετρήσεις που έγιναν μετά την προεπεξεργασία των εικόνων. Τα αναλυτικά

αποτελέσματα όλων μετρήσεων βρίσκονται στο Παράρτημα 1.

Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης ήταν ένα από τα μοντέλα μηχανικής μάθησης

που είχαν σε κάθε μέθοδο αναγνώρισης, ολιστικές ή βασισμένες σε χαρακτηριστικά,

ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα από πλευράς ακρίβειας. Ανεξάρτητα του σετ

εικόνων ή του αριθμού των δεδομένων με τον οποίο καλούνταν να εκπαιδευτεί, το
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SVM ήταν πάντα ένα από τα πιο ακριβή μοντέλα. Ένα μικρό μειονέκτημα ίσως να

αποτελεί ο χρόνος της εκπαίδευσης, όμως δεν ήταν τόσο μεγάλος ώστε η μηχανή

διανυσμάτων υποστήριξης να χαρακτηριστεί μη αποδοτική.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.14, οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης έχουν πολύ

καλά αποτελέσματα, κυρίως με τις ολιστικές μεθόδους αναγνώρισης Eigenfaces και

Fisherfaces, ιδιαίτερα την Fisherfaces. Από τους αλγόριθμους επιλογής χαρακτηρι-

στικών, ο SURF είναι αυτός που συνεργάζεται καλύτερα με τις μηχανές διανυσμά-

των υποστήριξης.

Σχήμα 5.14: Αποτελέσματα SVM

k‐Κοντινότεροι γείτονες

Το μοντέλο k-Κοντινότερων γειτόνων (KNN) ήταν ένα από τα γρηγορότερα μοντέλα

μηχανικής μάθησης από όλα που χρησιμοποιήθηκαν. Παρ’ όλη την απλότητα του,

κατάφερε να είχε αρκετά καλές επιδόσεις σε μερικές μεθόδους αναγνώρισης χωρίς

όμως να είναι στο επίπεδο των καλύτερων μοντέλων. Στο Σχήμα 5.15 για τα σύνολα

δεδομένων LFW και Facescrub φαίνεται πως ενώ είχε χαμηλή ακρίβεια στην μέθοδο

Eigenfaces, η ακρίβεια ανέβηκε στην Fisherfaces. Αυτό σημαίνει πως η εφαρμογή του

LDA (Linear Discriminant Ανάλυσης) έπαιξε σημαντικό ρόλο για αυτό το μοντέλο

μηχανικής μάθησης.

Aντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων

Το αντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων ήταν ένα πολύ σταθερό μοντέλο μηχανικής

μάθησης το οποίο είχε παρόμοια αποτελέσματα σε όλες τις μεθόδους αναγνώρισης,
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Σχήμα 5.15: Αποτελέσματα kNN

με όλα τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα του ήταν

πάντα ανάμεσα στα υψηλότερα. Αδύνατο του σημείο ήταν η ταχύτητα εκπαίδευσης

του καθώς ήταν ένα από τα σχετικά πιο αργά μοντέλα μηχανικής μάθησης χωρίς

όμως η καθυστέρηση του να είναι πολύ μεγάλη. Στο Σχήμα 5.16 φαίνεται πως το

αντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων, εκτός από τις ολιστικές, είχε πολύ καλές επι-

δόσεις και στις μεθόδους βασισμένες στα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα

μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Σχήμα 5.16: Αποτελέσματα MLP
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Γραμμικές Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης

Οι γραμμικές μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Linear SVM) ήταν και αυτό ένα

από τα γραμμικά μοντέλα με καλές επιδόσεις ανεξάρτητα της μεθόδου αναγνώρι-

σης με την οποία συνεργάζεται ή του συνόλου δεδομένων που εφαρμόζεται. Είχε

παρόμοια αποτελέσματα με τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης όμως ήταν πιο

αργό από αυτές, ειδικά στις μεθόδους βασισμένες στα χαρακτηριστικά.

Σχήμα 5.17: Αποτελέσματα Linear SVM

Δέντρα Απόφασης

Τα Δέντρα Απόφασης ήταν με διαφορά το μοντέλο με τις χειρότερες επιδόσεις σε

όλες τις μεθόδους αναγνώρισης. Αν και ήταν ένα από τα γρηγορότερα μοντέλα

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να φτάσει

σε ένα αποδεκτό επίπεδο ακρίβειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα δεδομένα των

αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι με όσο περισσότερα δεδομένα καλούνταν να εκπαι-

δευτεί, τόσο περισσότερο μειωνόταν ή ακρίβεια του, πιθανώς λόγω του φαινομένου

της υπερεκπαίδευσης. Στο Σχήμα 5.18 φαίνονται τα πολύ άσχημα αποτελέσματα

αυτού του μοντέλου ακόμα και στο σύνολο δεδομένων Extended Yale, στο οποίο

σχεδόν όλα τα μοντέλα είχαν πολύ καλά αποτελέσματα.

Τυχαία Δάση

Τα τυχαία δάση όντας μία βελτίωση των Δέντρων απόφασης, είχαν μεγάλη αύ-

ξηση στα αποτελέσματα των μετρήσεων τους. Τα τυχαία δάση είχαν ένα από

τα υψηλότερα αποτελέσματα στις ολιστικές μεθόδους αναγνώρισης, ιδιαίτερα στη
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Σχήμα 5.18: Αποτελέσματα Decision Tree

Fisherfaces. Φάνηκε όμως ότι το μοντέλο δυσκολεύτηκε στις μεθόδους που βασίζο-

νται σε χαρακτηριστικά. Από μεριάς ταχύτητας, τα τυχαία δάση ήταν λίγο αργότερα

στην εκπαίδευση από τα Δέντρα αποφάσεων, όμως ήταν μέσα στα γρηγορότερα σε

σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα. Στο Σχήμα 5.19 φαίνεται καθαρά η βελτίωση των

αποτελεσμάτων από τη μέθοδο Eigenfaces στη μέθοδο Fisherfaces, όπως επίσης και

ότι οι αλγόριθμοι ORB και BRISK έχουν ελαφρώς χειρότερη συνεργασία με τα τυ-

χαία δάση.
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Σχήμα 5.19: Αποτελέσματα Random Forrest

Παλινδρόμηση κορυφής

Η παλινδρόμηση κορυφής, που στο συγκεκριμένο πείραμα ήταν ταξινόμηση κορυ-

φής, ήταν ανάμεσα στα 3 μοντέλα που είχαν σταθερά τις καλύτερες επιδόσεις σε

όλες τις μεθόδους, με όλα τα σύνολα δεδομένων. Και τα 3 από αυτά τα μοντέλα εί-

ναι γραμμικά. Ήταν ένα από τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε όλες

τις μεθόδους που βασίζονται στα χαρακτηριστικά, οι οποίες δυσκόλεψαν τα υπό-

λοιπα μοντέλα. Σε ότι αφορά τον χρόνο εκπαίδευσης, η ταξινόμηση κορυφής ήταν

το πιο αργό από τα γραμμικά μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος εκπαίδευσης με το σύνολο δεδομένων Extended

Yale ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτών των υπόλοιπων μοντέλων. Το Σχήμα 5.20

δείχνει πως τα αποτελέσματα του ήταν πολύ σταθερά καθώς η ακρίβεια σε κάθε

μέθοδο αναγνώρισης έχει μικρή απόκλιση.
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Σχήμα 5.20: Αποτελέσματα Ridge

Λογιστική Παλινδρόμηση

Η λογιστική παλινδρόμηση ήταν μαζί με την ταξινόμηση κορυφής και τις μηχανές

διανυσμάτων υποστήριξης μέσα στα 3 μοντέλα μηχανικής μάθησης που είχαν το

ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις μεθόδους αναγνώρισης. Ο χρόνος

εκπαίδευσης της λογιστικής παλινδρόμησης ήταν παρόμοιος με τις μηχανές διανυ-

σμάτων υποστήριξης, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και μικρότερος. Κάτι παρά-

ξενο στα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης ήταν ότι σε κάθε μέθοδο

αναγνώρισης είχε διαφορετικούς χρόνους εκπαίδευσης, για τα ίδια σύνολα δεδομέ-

νων. Αυτό δεν συνέβαινε με τα υπόλοιπα μοντέλα. Αυτό δείχνει πως η ταχύτητα

του συγκεκριμένου μοντέλου βασίζεται στην επιλογή μεθόδου αναγνώρισης.
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Σχήμα 5.21: Αποτελέσματα Logistic Regression

Προσαρμοστική Ενίσχυση

Οι επιδόσεις της προσαρμοστικής ενίσχυσης δεν ήταν καλές σε καμία μέθοδο ανα-

γνώρισης εκτός από τη Fisherfaces. Και εκεί όμως, δεν είχε πολύ καλά αποτελέ-

σματα σε κανένα σύνολο δεδομένων, σε σχέση με τους υπόλοιπους αλγορίθμους

μηχανικής μάθησης. Στο Σχήμα 5.22 φαίνεται πως η προσαρμοστικής ενίσχυσης

ήταν πολύ αδύναμη στις μεθόδους που βασίζονται στα χαρακτηριστικά. Επίσης είχε

κακές επιδόσεις στα σχετικά εύκολα σύνολα δεδομένων (BioID, Extended Yale),

ανεξάρτητα της μεθόδου αναγνώρισης. Ο χρόνος της εκπαίδευσης του μοντέλου

προσαρμοστικής ενίσχυσης ήταν μέτριος συγκριτικά με τα υπόλοιπα μοντέλα.
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Σχήμα 5.22: Αποτελέσματα Adaboost

Γκαουσιανός Naïve Bayes

Ο Γκαουσιανός Naïve Bayes ήταν ένα από τα ταχύτερα μοντέλα μηχανικής μάθησης

που χρησιμοποιήθηκαν, μαζί με τους k-Κοντινότερους γείτονες. Σε αρκετές περι-

πτώσεις ήταν το ταχύτερο. Στις ολιστικές μεθόδους είχε σχετικά καλές επιδόσεις,

και ιδιαίτερα με τη μέθοδο Fisherfaces. Στο Σχήμα 5.23 βλέπουμε πως υπήρχε μία

διαφορά ανάμεσα σε Eigenfaces και Fisherfaces σε όλα τα σύνολα δεδομένων. Πι-

θανότατα λόγω της χρήσης του LDA. Καλές επιδόσεις είχε και με τους αλγορίθμους

SIFT και SURF. Παρ’ όλα αυτά είχε αρκετά χαμηλές επιδόσεις με τους ORB και

BRISK σχεδόν σε όλα τα σύνολα δεδομένων.
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Σχήμα 5.23: Αποτελέσματα Gaussian NB

Γκαουσιανή Διαδικασία

Η Γκαυσιανή διαδικασία είχε τα πιο περίεργα αποτελέσματα από κάθε άλλο μο-

ντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Σε κάποιες μεθόδους αναγνώρισης είχε πολύ καλά

αποτελέσματα ενώ σε άλλες ανεξήγητα χαμηλά. Αυτό ίσχυε ακόμα και σε μετρή-

σεις στο ίδιο σύνολο δεδομένων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.24. Δεν

μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα από αυτά. Κάτι που παρέμενε το ίδιο ήταν ο

χρόνος εκπαίδευσης του μοντέλου, που ήταν με τεράστια διαφορά ο μεγαλύτερος

από όλα τα άλλα μοντέλα. Πολλές φορές ο χρόνος εκπαίδευσης για ένα μεγάλο

σύνολο δεδομένων έφτανε μέχρι και 1 ώρα ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα εκτελούσαν

την ίδια διαδικασία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
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Σχήμα 5.24: Αποτελέσματα Gaussian Process

Συνολικά, τα μοντέλα/αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που είχαν τις καλύτερες

επιδόσεις από πλευράς ακρίβειας, σε συνάρτηση με τον χρόνο εκπαίδευσης ήταν

οι Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM), η Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic

Regression) και η Παλινδρόμηση κορυφής (Ridge). Όλα αυτά το μοντέλα ανήκουν

στην κατηγορία των γραμμικών μοντέλων. Ήταν αυτά που ανεξάρτητα με τον τρόπο

αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιούνταν, με οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων,

συνεργαζόντουσαν καλύτερα και έφταναν σε μεγαλύτερα ποσοστά ακρίβειας. Από

άποψη ταχύτητας η Λογιστική παλινδρόμηση ήταν ελάχιστα πιο γρήγορη, όμως τα

άλλα δύο είχαν ελάχιστα καλύτερα αποτελέσματα. Μία ακόμα πολύ καλή επιλογή

μοντέλου ήταν και το αντίληπτρο πολλαπλών στρωμάτων (MLP) το οποία ήταν στα-

θερά κοντά στα μοντέλα με τα υψηλότερα αποτελέσματα, αλλά υστέρησε από με-

ριάς χρόνου εκπαίδευσης. Μοντέλα τα οποία είχαν διαρκώς άσχημα αποτελέσματα

ήταν τα Δέντρα αποφάσεων και η Προσαρμοστική Ενίσχυση (Adaboost). Μία πολύ

κακή επιλογή μοντέλου ήταν και η Γκαουσιανή Διαδικασία καθώς είχε πολύ μεγάλο

χρόνο εκπαίδευσης και πολύ απρόσμενα αποτελέσματα.
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική μελετήθηκαν διάφορες μέθοδοι αναγνώρισης προ-

σώπου σε συνεργασία με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να βρεθούν οι πιο

ακριβείς μέθοδοι, οι πιο αποτελεσματικοί αλγόριθμοι και το πόσο επηρεάζει η προ-

επεξεργασία των εικόνων τα τελικά αποτελέσματα. Διεξήχθη ένα πείραμα κατά το

οποίο, αρχικά, βρέθηκαν οι βέλτιστες τιμές κάθε αλγορίθμου μηχανικής μάθησης.

Στη συνέχεια δοκιμάστηκαν 4 διαφορετικά σύνολα εικόνων σε 7 διαφορετικές με-

θόδους αναγνώρισης προσώπου, σε συνεργασία με 11 διαφορετικούς αλγορίθμους

μηχανικής μάθησης. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν και τα σύνολα εικόνων πέρα-

σαν από μία διαδικασία προεπεξεργασίας. Οι δοκιμές επαναλήφθηκαν με τον ίδιο

τρόπο, και προέκυψαν νέα αποτελέσματα. Όλα τα αποτελέσματα, πριν και μετά

την προεπεξεργασία συγκρίθηκαν και προέκυψαν πολλά συμπεράσματα.

Στην πειραματική διαδικασία φάνηκε πως τα βασικά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν οι μέθοδοι αναγνώρισης προσώπου είναι η διαφορά φωτισμού, η ύπαρξη

επιπλέον πληροφορίας στο παρασκήνιο της εικόνας, η μη ευθυγράμμιση των προ-

σώπων και η ανομοιομορφία των εικόνων που ανήκουν σε ίδια πρόσωπα λόγω δια-

φοράς στην ηλικία, την έκφραση του προσώπου και τα αξεσουάρ προσώπου που

μπορεί να χρησιμοποιούνται. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η προεπεξεργασία των

εικόνων μπορεί να λύσει κάποια από αυτά τα προβλήματα και να προκαλέσει βελ-

τίωση στην ακρίβεια όλων των μεθόδων αναγνώρισης προσώπου.

Συγκεκριμένα, για το σύνολο εικόνων BioID Dataset φαίνεται πως η επιπλέον

πληροφορία του περιβάλλοντος δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση αν

τα πρόσωπα στις εικόνες είναι ευθυγραμμισμένα και έχουν φωτογραφηθεί με τον

ίδιο τρόπο - γωνία λήψης. Τα αποτελέσματα του συνόλου εικόνων Extended Yale
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Face έδειξαν ότι το πρόβλημα του φωτισμού μπορεί να αντιμετωπιστεί μέχρι ένα

σημείο και πως μία σταθερή θέση του προσώπου στην εικόνα μπορεί να αντιμετωπί-

σει μία μικρή διαφορά στη γωνία λήψης και την έκφραση. Με τα αποτελέσματα του

LFW φάνηκε η επιρροή της διαφοράς του φωτισμού, της πόζας και της θέσης του

προσώπου, και πως μεγάλο ποσοστό ακρίβειας μπορεί να κερδηθεί αν τα πρόσωπα

ευθυγραμμιστούν, αφαιρεθεί η επιπλέον πληροφορία και ρυθμιστεί η διαφορά του

φωτισμού. Στο σύνολο εικόνων Facescrub καμία μέθοδος δεν μπορούσε να αντιμε-

τωπίσει το πρόβλημα των διαφορετικών εκφράσεων του προσώπου, γωνίας λήψης

και των μεγάλων διαφορών στο φωτισμό ακόμα και μετά την προεπεξεργασία, κάτι

που φαίνεται πως προκαλεί μέτρια αποτελέσματα.

Οι ολιστικές μέθοδοι είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα πριν και μετά την προε-

πεξεργασία. Συγκεκριμένα η Fisherfaces είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά ακρίβειας σε

σχέση με όλες τις υπόλοιπες μεθόδους αναγνώρισης. Κοντά στις επιδόσεις ήταν και

η LBPH, όμως μόνο μετά από την προεπεξεργασία αφού φάνηκε πως επηρεάστηκε

πολύ από την πληροφορία του παρασκηνίου. Κατάφερε όμως να αντιμετωπίσει σχε-

τικά καλά τα προβλήματα διαφοράς φωτισμού και ήταν συνολικά η πιο γρήγορη

μέθοδος αναγνώρισης. Οι μέθοδοι που βασίζονται στα χαρακτηριστικά είχαν τις

χειρότερες επιδόσεις και ήταν γενικά αρκετά χρονοβόρες. Από όλους τους αλγο-

ρίθμους εξαγωγής χαρακτηριστικών, ο SURF ήταν αυτός που ήταν ο πιο γρήγορος

στη λειτουργία αλλά και ο πιο ακριβής. Τις χειρότερες επιδόσεις τις είχαν ο ORB

και ο BRISK. Κάτι το οποίο φάνηκε πως επηρεάζει αυτές τις μεθόδους είναι και

η ανάλυση της εικόνας. Οι μέθοδοι που βασίζονται στα χαρακτηριστικά έδειξαν να

δυσκολεύονται με τη χαμηλή ποιότητα στις εικόνες, ενώ οι ολιστικές μέθοδοι την

αντιμετώπιζαν με επιτυχία. Το ίδιο και η LBPH.

Όσον αναφορά τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, η πειραματική διαδικα-

σία έδειξε πως τα γραμμικά μοντέλα μηχανικής μάθησης είναι αυτά που έχουν

συνήθως τις καλύτερες επιδόσεις. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM), τα-

ξινόμηση κορυφής (Ridge) και λογιστική παλινδρόμηση (Logistic Regression) είχαν

σχεδόν σε όλες τις μεθόδους αναγνώρισης σταθερά τα υψηλότερα αποτελέσματα

ακρίβειας. Πολύ καλά αποτελέσματα είχε και το αντίληπτρο πολλαπλών στρωμά-

των/Νευρωνικό δίκτυο (MLP). Τα μοντέλα μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης και

ταξινόμησης κορυφής εκτός από την ακρίβεια, ήταν και σχετικά πιο γρήγορα στην
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εκπαίδευση σε σχέση με τα υπόλοιπα.
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Παράρτημα Αʹ

Πίνακες αποτελεσμάτων αλγορίθμων

μηχανικής μάθησης

Τα παρακάτω αποτελέσματα αφορούν τις μετρήσεις μετά την προεπεξεργασία

των εικόνων. Σε κάθε στήλη των πινάκων περιέχονται διαφορετικές μετρικές. Αυτές

είναι η ακρίβεια (accuracy), η σταθμισμένη και μάκρο ακρίβεια (weighted and macro

precision), η σταθμισμένη και μάκρο ανάκληση (weighted and macro recall), το σταθ-

μισμένο και μάκρο σκορ f1 (weighted and macro f1 score). Ο χρόνος εκπαίδευσης

(fit time) μετράται σε δευτερόλεπτα (second).
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Πίνακας Αʹ.1: Πίνακας επιδόσεων SVM
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Eigenfaces
BioID 0.985 0.988 0.987 0.986 0.985 0.986 0.985 9.457
LFW 0.775 0.782 0.783 0.703 0.775 0.722 0.765 18.477
Facescrub 0.641 0.674 0.676 0.643 0.641 0.635 0.635 14.882
Ext. Yale 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 192.469

Fisherfaces
BioID 0.982 0.984 0.984 0.982 0.982 0.982 0.981 7.896
LFW 0.808 0.813 0.821 0.751 0.808 0.762 0.802 17.779
Facescrub 0.653 0.672 0.673 0.656 0.653 0.644 0.643 14.551
Ext. Yale 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 127.929

BOVW+SIFT
BioID 0.944 0.95 0.95 0.941 0.944 0.939 0.942 0.234
LFW 0.342 0.243 0.328 0.236 0.342 0.229 0.326 1.098
Facescrub 0.306 0.32 0.322 0.306 0.306 0.299 0.3 0.484
Ext. Yale 0.992 0.993 0.993 0.992 0.992 0.992 0.992 0.182

BOVW+SURF
BioID 0.962 0.971 0.967 0.961 0.962 0.961 0.96 0.231
LFW 0.403 0.312 0.382 0.301 0.403 0.292 0.381 1.065
Facescrub 0.362 0.399 0.401 0.363 0.362 0.358 0.358 0.472
Ext. Yale 0.997 0.998 0.998 0.997 0.997 0.997 0.997 0.202

BOVW+ORB
BioID 0.897 0.913 0.908 0.899 0.897 0.897 0.894 0.222
LFW 0.335 0.254 0.333 0.237 0.335 0.231 0.323 1.092
Facescrub 0.339 0.353 0.354 0.338 0.339 0.328 0.329 0.465
Ext. Yale 0.994 0.995 0.995 0.994 0.994 0.994 0.994 0.208

BOVW+BRISK
BioID 0.875 0.894 0.89 0.876 0.875 0.873 0.872 0.224
LFW 0.271 0.185 0.274 0.186 0.271 0.177 0.266 1.196
Facescrub SVM 0.277 0.284 0.287 0.277 0.277 0.266 0.267 0.484
Ext. Yale 0.991 0.993 0.993 0.991 0.991 0.991 0.991 0.179
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Πίνακας Αʹ.2: Πίνακας επιδόσεων MLP
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Eigenfaces
BioID 0.969 0.973 0.973 0.968 0.969 0.967 0.968 15.67
LFW 0.777 0.753 0.783 0.697 0.777 0.705 0.767 47.974
Facescrub 0.6 0.626 0.624 0.604 0.6 0.592 0.589 28.591
Ext. Yale 0.994 0.995 0.994 0.994 0.994 0.993 0.993 135.774

Fisherfaces
BioID 0.975 0.98 0.978 0.975 0.975 0.976 0.975 11.963
LFW 0.801 0.778 0.806 0.734 0.801 0.736 0.791 28.149
Facescrub 0.676 0.698 0.702 0.679 0.676 0.666 0.667 20.266
Ext. Yale 0.994 0.995 0.995 0.994 0.994 0.994 0.994 129.346

BOVW+SIFT
BioID 0.934 0.932 0.935 0.931 0.934 0.926 0.93 2.927
LFW 0.359 0.223 0.313 0.203 0.359 0.197 0.32 4.087
Facescrub 0.29 0.308 0.31 0.291 0.29 0.279 0.279 2.887
Ext. Yale 0.985 0.987 0.988 0.985 0.985 0.985 0.985 2.584

BOVW+SURF
BioID 0.945 0.953 0.952 0.943 0.945 0.941 0.943 2.846
LFW 0.4 0.263 0.353 0.245 0.4 0.238 0.36 4.158
Facescrub 0.324 0.336 0.338 0.326 0.324 0.312 0.312 2.719
Ext. Yale 0.987 0.99 0.99 0.987 0.987 0.987 0.987 2.609

BOVW+ORB
BioID 0.893 0.906 0.899 0.895 0.893 0.892 0.888 3.133
LFW 0.365 0.227 0.316 0.213 0.365 0.204 0.325 4.695
Facescrub 0.333 0.363 0.367 0.335 0.333 0.323 0.323 3.587
Ext. Yale 0.984 0.987 0.987 0.984 0.984 0.984 0.984 2.768

BOVW+BRISK
BioID 0.882 0.898 0.891 0.882 0.882 0.88 0.878 2.769
LFW 0.337 0.165 0.259 0.171 0.337 0.157 0.281 4.051
Facescrub 0.27 0.267 0.268 0.271 0.27 0.255 0.255 2.982
Ext. Yale 0.983 0.986 0.986 0.983 0.983 0.983 0.982 2.855
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Πίνακας Αʹ.3: Πίνακας επιδόσεων k Nearest Neighbors
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Eigenfaces
BioID 0.907 0.929 0.932 0.91 0.907 0.903 0.903 8.236
LFW 0.437 0.429 0.448 0.257 0.437 0.284 0.368 15.917
Facescrub 0.23 0.298 0.302 0.229 0.23 0.214 0.215 16.288
Ext. Yale 0.985 0.988 0.988 0.985 0.985 0.985 0.984 137.536

Fisherfaces
BioID 0.983 0.987 0.985 0.983 0.983 0.983 0.983 8.087
LFW 0.752 0.817 0.77 0.63 0.752 0.68 0.727 17.739
Facescrub 0.65 0.692 0.695 0.653 0.65 0.643 0.643 13.77
Ext. Yale 0.996 0.997 0.997 0.996 0.996 0.996 0.996 127.061

BOVW+SIFT
BioID 0.894 0.901 0.905 0.892 0.894 0.879 0.882 0.047
LFW 0.271 0.135 0.207 0.094 0.271 0.094 0.194 0.068
Facescrub 0.195 0.222 0.226 0.193 0.195 0.183 0.185 0.035
Ext. Yale 0.951 0.965 0.966 0.951 0.951 0.951 0.951 0.034

BOVW+SURF
BioID 0.911 0.933 0.932 0.909 0.911 0.905 0.904 0.047
LFW 0.286 0.17 0.241 0.136 0.286 0.128 0.225 0.068
Facescrub 0.237 0.294 0.294 0.235 0.237 0.225 0.226 0.035
Ext. Yale 0.963 0.972 0.972 0.963 0.963 0.962 0.962 0.032

BOVW+ORB
BioID 0.811 0.841 0.85 0.804 0.811 0.79 0.803 0.048
LFW 0.286 0.153 0.224 0.108 0.286 0.112 0.21 0.069
Facescrub 0.238 0.272 0.275 0.239 0.238 0.227 0.228 0.038
Ext. Yale 0.973 0.978 0.979 0.974 0.973 0.973 0.973 0.033

BOVW+BRISK
BioID 0.692 0.778 0.781 0.677 0.692 0.669 0.679 0.043
LFW 0.241 0.078 0.152 0.056 0.241 0.05 0.138 0.064
Facescrub 0.156 0.203 0.206 0.155 0.156 0.151 0.153 0.034
Ext. Yale 0.946 0.96 0.96 0.946 0.946 0.946 0.946 0.034
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Πίνακας Αʹ.4: Πίνακας επιδόσεων Logistic Regression
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Eigenfaces
BioID 0.985 0.988 0.987 0.986 0.985 0.985 0.985 9.206
LFW 0.78 0.766 0.799 0.728 0.78 0.724 0.776 19.176
Facescrub 0.665 0.686 0.689 0.669 0.665 0.655 0.655 15.28
Ext. Yale 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 141.319

Fisherfaces
BioID 0.984 0.985 0.986 0.986 0.984 0.984 0.984 8.068
LFW 0.786 0.759 0.795 0.721 0.786 0.72 0.778 16.489
Facescrub 0.659 0.68 0.681 0.662 0.659 0.648 0.648 14.529
Ext. Yale 0.997 0.998 0.998 0.997 0.997 0.997 0.997 151.197

BOVW+SIFT
BioID 0.941 0.954 0.95 0.939 0.941 0.939 0.939 0.285
LFW 0.313 0.221 0.307 0.203 0.313 0.2 0.301 2.711
Facescrub 0.269 0.294 0.297 0.268 0.269 0.263 0.265 0.746
Ext. Yale 0.991 0.993 0.993 0.991 0.991 0.991 0.991 0.681

BOVW+SURF
BioID 0.962 0.969 0.967 0.962 0.962 0.961 0.96 0.287
LFW 0.36 0.275 0.361 0.248 0.36 0.247 0.349 2.909
Facescrub 0.322 0.336 0.336 0.324 0.322 0.315 0.314 0.605
Ext. Yale 0.996 0.997 0.997 0.996 0.996 0.996 0.996 0.646

BOVW+ORB
BioID 0.899 0.918 0.91 0.899 0.899 0.9 0.897 0.558
LFW 0.288 0.215 0.301 0.192 0.288 0.19 0.285 4.699
Facescrub 0.321 0.359 0.361 0.322 0.321 0.32 0.32 0.925
Ext. Yale 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.49

BOVW+BRISK
BioID 0.875 0.893 0.887 0.871 0.875 0.871 0.87 0.439
LFW 0.25 0.174 0.262 0.162 0.25 0.158 0.247 6.749
Facescrub 0.26 0.3 0.3 0.262 0.26 0.262 0.261 0.916
Ext. Yale 0.993 0.994 0.994 0.993 0.993 0.993 0.993 0.654
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Πίνακας Αʹ.5: Πίνακας επιδόσεων Linear SVM
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Eigenfaces
BioID 0.985 0.986 0.987 0.985 0.985 0.985 0.985 8.969
LFW 0.686 0.63 0.698 0.608 0.686 0.598 0.679 18.788
Facescrub 0.582 0.603 0.605 0.582 0.582 0.573 0.574 16.406
Ext. Yale 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 128.765

Fisherfaces
BioID 0.982 0.985 0.984 0.983 0.982 0.982 0.981 8.714
LFW 0.783 0.733 0.792 0.716 0.783 0.702 0.773 16.64
Facescrub 0.638 0.653 0.657 0.64 0.638 0.616 0.617 15.4
Ext. Yale 0.938 0.931 0.931 0.938 0.938 0.928 0.928 132.393

BOVW+SIFT
BioID 0.885 0.902 0.905 0.888 0.885 0.881 0.881 1.409
LFW 0.25 0.176 0.282 0.17 0.25 0.163 0.255 3.5
Facescrub 0.197 0.223 0.224 0.196 0.197 0.193 0.194 2.175
Ext. Yale 0.987 0.989 0.99 0.987 0.987 0.987 0.987 1.686

BOVW+SURF
BioID 0.941 0.949 0.946 0.945 0.941 0.942 0.94 1.397
LFW 0.281 0.188 0.308 0.193 0.281 0.181 0.285 3.357
Facescrub 0.229 0.245 0.246 0.23 0.229 0.225 0.225 2.17
Ext. Yale 0.99 0.992 0.992 0.99 0.99 0.99 0.99 1.771

BOVW+ORB
BioID 0.836 0.842 0.847 0.832 0.836 0.824 0.831 1.524
LFW 0.243 0.178 0.29 0.177 0.243 0.166 0.253 4.012
Facescrub 0.219 0.243 0.245 0.219 0.219 0.213 0.215 2.339
Ext. Yale 0.991 0.992 0.992 0.991 0.991 0.991 0.991 1.834

BOVW+BRISK
BioID 0.805 0.835 0.828 0.81 0.805 0.804 0.8 1.377
LFW 0.197 0.129 0.231 0.136 0.197 0.124 0.203 4.263
Facescrub 0.17 0.205 0.205 0.171 0.17 0.171 0.171 2.342
Ext. Yale 0.981 0.985 0.985 0.981 0.981 0.981 0.981 1.581
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Πίνακας Αʹ.6: Πίνακας επιδόσεων Decision Trees
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Eigenfaces
BioID 0.507 0.508 0.504 0.515 0.507 0.48 0.475 7.875
LFW 0.219 0.031 0.1 0.054 0.219 0.036 0.133 15.599
Facescrub 0.095 0.073 0.075 0.095 0.095 0.076 0.077 12.484
Ext. Yale 0.639 0.687 0.687 0.639 0.639 0.626 0.626 157.968

Fisherfaces
BioID 0.511 0.336 0.458 0.382 0.511 0.337 0.456 7.895
LFW 0.225 0.007 0.051 0.029 0.225 0.011 0.083 15.663
Facescrub 0.03 0.001 0.001 0.033 0.03 0.002 0.002 15.094
Ext. Yale 0.036 0.001 0.001 0.036 0.036 0.002 0.002 124.337

BOVW+SIFT
BioID 0.228 0.08 0.11 0.167 0.228 0.101 0.14 0.021
LFW 0.217 0.011 0.065 0.033 0.217 0.016 0.097 0.028
Facescrub 0.073 0.022 0.022 0.072 0.073 0.031 0.032 0.025
Ext. Yale 0.239 0.072 0.072 0.24 0.239 0.108 0.107 0.03

BOVW+SURF
BioID 0.228 0.084 0.104 0.18 0.228 0.107 0.135 0.02
LFW 0.23 0.016 0.079 0.039 0.23 0.021 0.11 0.033
Facescrub 0.078 0.022 0.022 0.079 0.078 0.032 0.032 0.025
Ext. Yale 0.238 0.067 0.068 0.237 0.238 0.103 0.103 0.035

BOVW+ORB
BioID 0.216 0.087 0.097 0.188 0.216 0.112 0.126 0.025
LFW 0.217 0.015 0.073 0.039 0.217 0.021 0.106 0.034
Facescrub 0.082 0.021 0.021 0.084 0.082 0.033 0.032 0.031
Ext. Yale 0.234 0.065 0.065 0.233 0.234 0.099 0.1 0.03

BOVW+BRISK
BioID 0.186 0.075 0.086 0.167 0.186 0.095 0.107 0.015
LFW 0.225 0.017 0.075 0.047 0.225 0.023 0.109 0.022
Facescrub 0.069 0.017 0.018 0.07 0.069 0.025 0.025 0.019
Ext. Yale 0.238 0.067 0.067 0.238 0.238 0.102 0.102 0.032
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Πίνακας Αʹ.7: Πίνακας επιδόσεων Random Forrest
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Eigenfaces
BioID 0.949 0.959 0.957 0.946 0.949 0.945 0.947 11.531
LFW 0.528 0.49 0.568 0.518 0.528 0.47 0.511 24.898
Facescrub 0.459 0.478 0.483 0.458 0.459 0.431 0.434 20.132
Ext. Yale 0.991 0.993 0.993 0.991 0.991 0.991 0.991 125.404

Fisherfaces
BioID 0.968 0.971 0.973 0.968 0.968 0.966 0.967 8.779
LFW 0.785 0.736 0.795 0.733 0.785 0.715 0.778 19.414
Facescrub 0.634 0.653 0.657 0.637 0.634 0.621 0.622 15.256
Ext. Yale 0.995 0.996 0.996 0.995 0.995 0.995 0.995 137.422

BOVW+SIFT
BioID 0.878 0.885 0.883 0.881 0.878 0.873 0.87 0.92
LFW 0.242 0.166 0.26 0.195 0.242 0.163 0.236 1.072
Facescrub 0.265 0.246 0.249 0.264 0.265 0.23 0.232 0.931
Ext. Yale 0.971 0.976 0.976 0.971 0.971 0.971 0.971 0.96

BOVW+SURF
BioID 0.915 0.934 0.929 0.916 0.915 0.915 0.913 0.906
LFW 0.27 0.174 0.293 0.226 0.27 0.174 0.255 1.155
Facescrub 0.291 0.283 0.286 0.291 0.291 0.26 0.261 0.895
Ext. Yale 0.986 0.989 0.989 0.986 0.986 0.986 0.986 1.081

BOVW+ORB
BioID 0.775 0.798 0.808 0.813 0.775 0.772 0.757 0.966
LFW 0.237 0.171 0.284 0.21 0.237 0.161 0.224 1.185
Facescrub 0.283 0.273 0.273 0.285 0.283 0.249 0.248 1.107
Ext. Yale 0.983 0.986 0.986 0.984 0.983 0.983 0.983 1.032

BOVW+BRISK
BioID 0.796 0.816 0.826 0.819 0.796 0.791 0.784 0.745
LFW 0.166 0.142 0.273 0.176 0.166 0.129 0.159 0.861
Facescrub 0.268 0.265 0.268 0.268 0.268 0.236 0.237 0.835
Ext. Yale 0.972 0.977 0.977 0.972 0.972 0.972 0.971 0.988
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Πίνακας Αʹ.8: Πίνακας επιδόσεων Adaboost
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Eigenfaces
BioID 0.519 0.588 0.6 0.497 0.519 0.481 0.498 14.544
LFW 0.24 0.069 0.136 0.069 0.24 0.055 0.14 36.892
Facescrub 0.132 0.134 0.136 0.131 0.132 0.113 0.114 26.012
Ext. Yale 0.71 0.77 0.77 0.71 0.71 0.692 0.691 153.41

Fisherfaces
BioID 0.844 0.866 0.874 0.826 0.844 0.825 0.84 8.902
LFW 0.422 0.352 0.468 0.268 0.422 0.27 0.405 20.162
Facescrub 0.32 0.399 0.404 0.32 0.32 0.312 0.314 15.872
Ext. Yale 0.87 0.835 0.834 0.871 0.87 0.841 0.84 143.706

BOVW+SIFT
BioID 0.459 0.511 0.532 0.396 0.459 0.392 0.433 1.456
LFW 0.232 0.039 0.101 0.043 0.232 0.029 0.111 1.983
Facescrub 0.134 0.165 0.165 0.136 0.134 0.129 0.128 1.514
Ext. Yale 0.65 0.711 0.711 0.65 0.65 0.632 0.632 1.824

BOVW+SURF
BioID 0.418 0.459 0.47 0.357 0.418 0.35 0.382 1.478
LFW 0.235 0.054 0.12 0.046 0.235 0.035 0.116 2.146
Facescrub 0.108 0.125 0.128 0.108 0.108 0.099 0.099 1.46
Ext. Yale 0.629 0.674 0.674 0.63 0.629 0.601 0.601 1.918

BOVW+ORB
BioID 0.343 0.366 0.359 0.298 0.343 0.288 0.303 1.67
LFW 0.233 0.044 0.1 0.046 0.233 0.033 0.116 2.307
Facescrub 0.121 0.139 0.143 0.12 0.121 0.113 0.115 1.918
Ext. Yale 0.529 0.564 0.564 0.529 0.529 0.492 0.492 1.804

BOVW+BRISK
BioID 0.347 0.401 0.418 0.278 0.347 0.277 0.312 1.18
LFW 0.224 0.026 0.086 0.036 0.224 0.021 0.101 1.652
Facescrub 0.113 0.145 0.146 0.113 0.113 0.111 0.111 1.371
Ext. Yale 0.647 0.693 0.692 0.646 0.647 0.619 0.619 1.817
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Πίνακας Αʹ.9: Πίνακας επιδόσεων Gaussian NB
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Eigenfaces
BioID 0.922 0.949 0.939 0.915 0.922 0.923 0.922 7.889
LFW 0.678 0.714 0.704 0.553 0.678 0.594 0.657 16.116
Facescrub 0.479 0.541 0.546 0.478 0.479 0.473 0.476 13.411
Ext. Yale 0.994 0.995 0.995 0.994 0.994 0.993 0.993 164.178

Fisherfaces
BioID 0.981 0.986 0.984 0.982 0.981 0.982 0.981 7.905
LFW 0.827 0.818 0.841 0.772 0.827 0.776 0.823 15.419
Facescrub 0.68 0.714 0.718 0.682 0.68 0.674 0.675 13.784
Ext. Yale 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 149.701

BOVW+SIFT
BioID 0.852 0.872 0.881 0.844 0.852 0.839 0.848 0.004
LFW 0.291 0.221 0.334 0.228 0.291 0.21 0.298 0.006
Facescrub 0.273 0.312 0.316 0.272 0.273 0.263 0.265 0.005
Ext. Yale 0.892 0.914 0.914 0.892 0.892 0.891 0.891 0.004

BOVW+SURF
BioID 0.869 0.899 0.895 0.863 0.869 0.865 0.867 0.004
LFW 0.351 0.275 0.376 0.283 0.351 0.262 0.35 0.006
Facescrub 0.304 0.319 0.322 0.305 0.304 0.293 0.294 0.004
Ext. Yale 0.986 0.989 0.989 0.986 0.986 0.986 0.986 0.004

BOVW+ORB
BioID 0.686 0.72 0.719 0.708 0.686 0.675 0.662 0.004
LFW 0.266 0.199 0.328 0.218 0.266 0.189 0.269 0.006
Facescrub 0.293 0.31 0.309 0.296 0.293 0.275 0.274 0.004
Ext. Yale 0.976 0.98 0.98 0.976 0.976 0.975 0.975 0.004

BOVW+BRISK
BioID 0.639 0.674 0.704 0.645 0.639 0.62 0.627 0.004
LFW 0.122 0.135 0.289 0.137 0.122 0.1 0.118 0.006
Facescrub 0.232 0.258 0.261 0.233 0.232 0.222 0.223 0.006
Ext. Yale 0.946 0.957 0.957 0.946 0.946 0.946 0.946 0.004
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Πίνακας Αʹ.10: Πίνακας επιδόσεων Gaussian Process
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Eigenfaces
BioID 0.837 0.933 0.934 0.838 0.837 0.846 0.84 744.624
LFW 0.022 0.012 0.09 0.03 0.022 0.001 0.003 307.799
Facescrub 0.059 0.188 0.189 0.058 0.059 0.045 0.045 1046.002
Ext. Yale 0.997 0.998 0.998 0.997 0.997 0.997 0.997 1076.065

Fisherfaces
BioID 0.109 0.012 0.021 0.068 0.109 0.018 0.031 280.871
LFW 0.713 0.695 0.684 0.636 0.713 0.649 0.681 3731.144
Facescrub 0.389 0.35 0.35 0.39 0.389 0.335 0.335 733.234
Ext. Yale 0.997 0.998 0.998 0.997 0.997 0.997 0.997 905.81

BOVW+SIFT
BioID 0.905 0.926 0.925 0.898 0.905 0.893 0.899 455.231
LFW 0.142 0.075 0.164 0.061 0.142 0.047 0.108 1489.476
Facescrub 0.244 0.183 0.182 0.245 0.244 0.182 0.182 676.942
Ext. Yale 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 877.228

BOVW+SURF
BioID 0.811 0.793 0.794 0.81 0.811 0.776 0.779 448.888
LFW 0.195 0.122 0.202 0.108 0.195 0.094 0.169 110.12
Facescrub 0.307 0.348 0.348 0.307 0.307 0.285 0.285 371.097
Ext. Yale 0.991 0.993 0.993 0.991 0.991 0.991 0.991 944.367

BOVW+ORB
BioID 0.885 0.899 0.896 0.876 0.885 0.875 0.881 863.896
LFW 0.345 0.058 0.164 0.113 0.345 0.076 0.22 1552.239
Facescrub 0.371 0.357 0.362 0.371 0.371 0.332 0.334 592.262
Ext. Yale 0.89 0.849 0.849 0.89 0.89 0.861 0.861 810.651

BOVW+BRISK
BioID 0.857 0.873 0.872 0.846 0.857 0.841 0.849 842.087
LFW 0.307 0.045 0.136 0.092 0.307 0.057 0.182 1444.215
Facescrub 0.104 0.025 0.025 0.104 0.104 0.033 0.033 346.461
Ext. Yale 0.92 0.875 0.875 0.92 0.92 0.892 0.892 802.868
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Πίνακας Αʹ.11: Πίνακας επιδόσεων Ridge
ac
cu
ra
cy

pr
ec.
ma
c.

pr
ec.
w.

rec
. m
ac

rec
. w
.

f1
ma
c.

f1
w.

fit
tim
e

Eigenfaces
BioID 0.986 0.987 0.987 0.987 0.986 0.986 0.985 7.555
LFW 0.725 0.739 0.718 0.579 0.725 0.615 0.687 17.091
Facescrub 0.664 0.676 0.681 0.665 0.664 0.646 0.648 14.705
Ext. Yale 0.996 0.997 0.997 0.996 0.996 0.996 0.996 151.586

Fisherfaces
BioID 0.984 0.986 0.986 0.985 0.984 0.984 0.983 7.98
LFW 0.722 0.742 0.716 0.58 0.722 0.616 0.684 17.713
Facescrub 0.67 0.68 0.685 0.672 0.67 0.652 0.654 12.749
Ext. Yale 0.996 0.997 0.997 0.996 0.996 0.996 0.996 137.678

BOVW+SIFT
BioID 0.926 0.938 0.932 0.922 0.926 0.921 0.921 1.18
LFW 0.354 0.169 0.25 0.137 0.354 0.134 0.263 3.152
Facescrub 0.298 0.29 0.291 0.299 0.298 0.276 0.276 2.754
Ext. Yale 0.995 0.996 0.996 0.995 0.995 0.995 0.995 24.409

BOVW+SURF
BioID 0.948 0.962 0.955 0.945 0.948 0.948 0.946 1.145
LFW 0.378 0.209 0.285 0.164 0.378 0.164 0.292 2.473
Facescrub 0.331 0.317 0.319 0.332 0.331 0.309 0.31 1.716
Ext. Yale 0.988 0.99 0.99 0.988 0.988 0.988 0.988 14.993

BOVW+ORB
BioID 0.876 0.898 0.883 0.868 0.876 0.873 0.87 1.653
LFW 0.358 0.182 0.259 0.154 0.358 0.146 0.271 2.974
Facescrub 0.336 0.334 0.338 0.337 0.336 0.313 0.314 2.163
Ext. Yale 0.992 0.993 0.993 0.992 0.992 0.992 0.992 3.781

BOVW+BRISK
BioID 0.866 0.893 0.88 0.857 0.866 0.86 0.86 1.463
LFW 0.324 0.15 0.228 0.119 0.324 0.115 0.237 3.269
Facescrub 0.283 0.275 0.276 0.283 0.283 0.256 0.256 5.128
Ext. Yale 0.979 0.982 0.982 0.979 0.979 0.978 0.978 31.578
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