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1. Bevezető 
Az informatikai tudományok terén korunk egyik legjobban fejlődő tudományága a gépi 

tanulás, amit sokak mesterséges intelligencia néven ismernek. A gépi tanulás legújabb 
vívmányait használó rendszerek sikeres működése jelentős mértékben függ attól, hogy milyen 
a tanulásra használt adathalmaz minősége, ugyanis sokszor ezek az adathalmazok hiányosak. 
A dolgozatomat egy saját projektem1 inspirálta, ahol nem volt megfelelő adathalmaz egy ismert 
emberek arcát összehasonlító programhoz. A dolgozat célja ezért egy olyan szoftveres 
megoldás elkészítése, amely megfelelő adathalmazt tud generálni. Az adathalmaz 
különlegessége, hogy különböző feltételek alapján menti a képeket a halmazba. Ezek a 
feltételek között található az fejpóz, a mosoly, az arcszőrzetek stb. keresése. Számomra egy 
olyan adathalmaz volt szükséges, amelyek hírességeket tartalmazott, és különböző fej 
pozíciókban.  

Ennek a munkának a célja az, hogy automatikusan létrehozzon egy olyan adatkészletet, 
amelyet modellképzésre tudunk használni, amely meghatározza, hogy egy személy mennyire 
hasonlít különböző hírességekre. Nagyon sok adathalmaz létrejött az utóbbi időben, ettől 
függetlenül nem találtam olyat, ami számomra megfelelő lett volna. Az egyik legjobb a Labeled 
Face in the wild2, de nekik is csak 1680 hírességhez van több, mint egy képük, és az is 
váltakozó fejpozíciókban. Az adathalmaz hiányossága, hogy nincsenek meghatározva 
különböző feltételek, sem arcirányok. Fei Face Dataset3 egy hasonlóan izgalmas adathalmaz, 
amely 200 személyről tartalmaz képeket, amiben az arcok különböző pozíciókban vannak. 
Mindegyik személyhez 14 kép tartozik, összesen 2800 kép az egész adathalmaz tartalma. 11 
kép lefedi az arc különböző pozícióját, jobb profiltól a bal profilig, egy képen mosolyog, egy 
komoly kép és egy rossz fények közötti kép szerepel az adathalmazban egy személyről. Sajnos, 
az adathalmaz nem híres emberekről készült képeket tartalmaz, így a mi programunkhoz nem 
tudjuk használni. A Yale Face Database4 is említésre méltó adathalmaz, mivel itt egy 
személyhez 11 kép tartozik különböző feltételekkel: középen megvilágított, szemüveggel, 
boldog stb.  Ennek az adathalmaznak a hátránya, hogy 15 ismeretlen személyről tartalmaz csak 
képeket, és azok is szürkeárnyalatosak. 

A munkámban először bemutatom az arcfelismerés alapjait a két legtöbbet használt 
könyvtárral együtt. Ezeken kívül fontos szerep jutott az adathalmaz elkészítése során az 
arcpontoknak. Erről is írtam pár szót. 
 A harmadik bekezdésben az adathalmaz elkészítését mutatom be.  Lépésről lépésre 
átvettem minden folyamatot, és a különböző felismeréseket részletesebben bemutattam. 
Ezenkívül az adathalmaz leírásáról, pontosabban a keresett feltételekről is itt esik szó. 
 A negyedik részben az eredményeket mutatom be. Először a kigenerált adathalmazról 
ejtek pár szót. Leellenőriztem különböző kritériumok pontosságát. A projekt elkészítése során, 
lehetőségem volt több klasszifikációs modellt kipróbálni. Ebben a fejezetben ezeket is 
bővebben kifejtem, és bemutatom melyik modelleket választottam végül.  
 A végére pedig a konklúzió maradt. Itt szót ejtek arról, hogy mik a jövőbeli terveim, 
milyen fázisokkal bővíthetem még a generálást, illetve melyik részeket szeretném még jobban 
kidolgozni. 

                                                
1 https://github.com/nevenaDj/SC 
2 http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/ 
3 https://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html 
4 http://vision.ucsd.edu/content/yale-face-database 
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2. Arcfelismerés 
Az adathalmaz elkészítéséhez szükségünk van képekre különböző személyekről. 

Minden képen le kell ellenőrizni, hogy található-e arc. Ezért az egyik legfontosabb dolog az 
arcfelismerés. A két legfelkapottabb könyvtár a dlib5 és az OpenCV6. A dlib a HOG (Histogram 
of Oriented Gradient) és a SVM (Support Vector Machine) kombinációját használja 
arcfelismeréshez [6], ami a 2.2. és 2.3. fejezetben van bővebben leírva. Az OpenCV Haar 
Kaszkád osztályozón alapszik [1], ami a 2.1. fejezetben van leírva. Ebben a dokumentumban 
bemutatott megoldás megvalósításakor legtöbb esetben dlib arcfelismerőt használtam, amely 
ma az egyik legelterjedtebb eljárás [20, 21]. Kipróbáltam a Haar Cascades módszert is, de az 
túl lassúnak bizonyult [19]. 
 
2.1. Arcfelismerés Haar Kaszkád segítségével 

A Haar-szerű jellemzők alapú kaszkád osztályozó hatékony objektumfelderítési 
módszer. Ahogy a legtöbb osztályozó ez is pozitív (szerepel arc a képen) és negatív (nem 
szerepel arc a képen) példákkal működik. Az Objektum-felderítési eljárás a képeket 
tulajdonságaik alapján osztályozza, ezek a Haar-szerű jellemzők [1]. A 2.1. ábra ezekből a 
jellemzőkből mutat párat. 

A Haar-szerű jellemzők leírják a kernel sötét és világos területeinek arányát, ahogy a 
2.1. ábrán is látható. Az egyik tipikus példa, hogy az emberi arcon a szem rész sötétebb, mint 
az orca területe, és ezek a jellemzők hatékonyan képes elkapni ezt a tulajdonságot [3]. Nagyon 
sok jellemzőt lehet találni egy képen, a 24x24-es rezolúcióval több mint 180000 téglalapot 
számolhatunk össze. Szerencsére, a legtöbb jellemző nem fontos, így nincs szükségünk az 
összes használatára. A legjobb jellemzőket az AdaBoost algoritmus válogatja ki [1]. 

 
2.1. Ábra – Haar-szerű jellemzők (a) él jellemzői (b) vonal jellemzők (c) négy téglalap jellemzők 

A végén maradt ezek a jellemzők klasszifikációja. Ahelyett, hogy az ablakban lévő 
összes 6000 jellemzőt használná, mint egy tradicionális osztályozónál, a kaszkád klasszifikáció 
koncepcióját használjuk. Csoportosítjuk a jellemzőket az osztályozók különböző fázisaiba, és 
egymás után alkalmazzuk őket. Ha egy 24x24-es ablak nem sikerül az első szakaszban, vagyis 
eredményként azt kapja, hogy nem található arc a képen, akkor kiselejtezi azt. Ha sikerrel vette 
az akadályt, alkalmazza a második szakaszon, és folytatja a folyamatot. Az összes szakaszon 
átmenő ablak egy arcrégió [1]. 

                                                
5 http://dlib.net 
6 https://opencv.org 
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Viola, Paul és Micheal Jones munkájában [2] a detektor 6061 jellemzővel rendelkezik 
38 szakaszban. Ebből 1, 10, 25, 25 és 50 jellemzővel az első öt szakaszban. A későbbiekben 
nagyon megemelkedik a számuk [1]. 

OpenCV könyvtár tartalmaz edzőt (angolul trainer) és detektort is, ezenkívül tartalmaz 
már előre kiképzett osztályozókat is arcra, szemre, mosolyra stb. [4]. 

 
2.2. Arcfelismerés HOG segítségével 

A HOG (Histogram of Oriented Gradients) módszer elmélete nagyon egyszerű. Ahhoz, 
hogy arcokat találjunk a képen, fekete-fehér képpé kell alakítani először. A képen minden 
egyes pixel esetében meg szeretnénk nézni a közvetlenül körülötte lévő pixeleket. A cél az, 
hogy kiderítsük, milyen sötét az aktuális képpont a szomszéd képkockákhoz képest. Rajzolunk 
egy nyilat, amely megmutatja, hogy a kép melyik irányba sötétedik. A végén az egész kép 
nyilakból fog állni, ahogy a 2.2. ábrán is látszik. Ezeket a nyilakat gradienseknek nevezik, és a 
teljes képen világosról sötétre mutatják az áramlást. Minden egyes gradiens túl sok adattal 
szolgál, ezért nagyobb 16x16-os pixeles négyzetekre bontjuk a képet. Minden négyzetben 
megszámoljuk, hogy hány nyíl mutat minden nagyobb irányba. Ezután a képet a legerősebb 
irányokkal helyettesítjük [6]. 

Az eredeti képből elkészült a HOG ábrázolás, amely a kép főbb jellemzőit mutatja a 
kép fényerejétől függetlenül. A 2. ábrán látható egy példa a HOG képre. 

Az arcok megtalálásához ezen a HOG képen csak annyit kell tennünk, hogy megtaláljuk 
a képünknek azt a részét, amely a leginkább hasonlít egy ismert HOG-mintához, amelyet egy 
csomó más képzési arcról nyernek [5]. 

 
2.2. Ábra- Eredeti kép és HOG ábrázolása 

A dlib HOG edzője a dlib strukturális SVM alapú képzési algoritmusát használja. Ez az 
algoritmus lehetővé teszi, hogy az összes al-ablakban elvégezze a képzést. Ez azt jelenti, hogy 
nem kell fárasztó képméretezést vagy kemény negatív bányászatot (angolul hard negative 
mining) [22] végrehajtani, amiből következik, hogy gyakran nem igényel annyi edzésadatot 
[7]. 
 
2.3. Arcpontok 

Az arcfelismerés után sokszor szükségünk van arra, hogy meghatározzunk különböző 
pontokat, régiókat az arcon, mint például szem, száj stb. Én dlib könyvtár arcérzékelő 
detektorját (angol elnevezése facial landmark detector) használtam.  A detektor legfontosabb 
eleme egy képzési halmaz olyan képekből, amelyiken meg vannak jelölve az arcpontok 
(landmark). A regressziós fák együttese (ensemble of regression trees) segítségével edzették, 
hogy az arcvonások pozícióit a képpont intenzitásából meg tudja becsülni [8]. 
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2.3. Ábra – dlib arcpontok 

Attól függően, melyik adathalmazt használjuk, különböző alak előrejelző (shape 
predictor) edzhető [9]. A dlib detektorját 68 (x,y)-koordináta lokációjának meghatározására 
használják, amik láthatóak a 2.3. ábrán. Ennek az alak előrejelzőnek a iBUG 300-W7 
adathalmaz az alapja.  

                                                
7 https://ibug.doc.ic.ac.uk/resources/300-W/ 
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3. Adathalmaz 
Az adathalmaz generálás több kisebb lépésből állt össze, amelyek a 3.1. ábrán láthatóak. 

Először is szükség volt képekre, amelyek az adathalmaz alapjai. A képeket én egy Python 
script, a google_images_download8 segítségével töltöttem le Google Képek9 oldalról. A 
hírességek neveit egy fórumon10 találtam. Tízezer név közül válogathattam. Minden névhez 
200 képet töltöttem le. Ezt a mennyiséget azért választottam, mivel általában ez a szám fölött 
már sok a használhatatlan kép, mégis elég magas szám, így sok kép közül tudunk válogatni. 

Miután letöltötte a képeket, elindítottam a képeken egy applikációt, ami szűrésre 
szolgált. Egyes képek letöltése nem sikerült. Ezeket már az elején törölni kellett. A szűréssel 
kitörölhettem a hibás fájlokat és azokat a képeket is, amelyeken nem szerepelt arc. Erről a 
folyamatról bővebben a 3.1. fejezetben lehet olvasni. Azokban az esetekben, amikor egy 
keresett névre sok különböző arcot kapunk, kitöröljük az egész mappát, így tovább nem 
keresünk az adott névre. 

 
3.1. Ábra – Adathalmaz generálásának lépései 

Miután a képeket kiválogattuk, elkezdhetjük az adathalmazunkat készíteni az 3.2. ábra 
alapján. Az adathalmazban több szempont alapján szeretnék képeket elmenteni. A szempontok 
a következők: 

• Mosolygós kép 
• Személy felfelé néz 
• Személy lefelé néz 
• Személy jobbra néz 
• Személy balra néz 
• Személy előre néz 
• Szakállas kép 
• Siskás kép 

 
3.2. Ábra – Adathalmaz készítés lépései 

Ezekhez készítettem funkciókat, amelyek segítségével kiszűröm az adott opcióhoz a 
képeket. Minden egyes opcióhoz maximum 3 képet menthetett el az applikáció. Mivel egy kép 

                                                
8 https://github.com/hardikvasa/google-images-download 
9 https://www.images.google.com 
10 https://artofmemory.com/forums/list-of-10-000-famous-people-3219.html 
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többhöz is megfelelhet, ezért létrehoztam egy csv fájlt, amiben elmentettem minden egyes 
mappa nevét, és azt, hogy egyes opciókhoz melyik képek tartoznak. 

Az előbb felsorolt felismeréseken kívül szükségem volt még egyre. Ez pedig, hogy a képen 
szereplő személynek a szeme nyitva van-e. Nem akartam olyan képeket menteni, ahol pislog 
vagy csukva van a személy szeme. Ez később a lefelé nézésnél is kihasználtam.  

Az adathalmaz generálását arcfelismeréssel kezdtem, ahogy a 3.2. ábrán is látható. Ezután 
leellenőriztem, hogy hány arcot ismert fel. Csak azokkal a képekkel foglalkoztam tovább, ahol 
csak egyetlen egy arc található. Ezeken a képeken először elvégeztem a csukott szem 
felismerést, amiről a 3.2. fejezetben írtam. Ezután jöhetett a mosoly- (3.3. fejezet), fejpóz- (3.4. 
fejezet), szakáll- (3.5. fejezet) és végül siska (3.6. fejezet) felismerés. Miután minden 
szemponthoz talált elég képet, hármat minden feltételhez, illetve az összes képet átnézte, 
elmenti őket a keresett személy nevével elkészített mappában, és a csv fájlunkba beírja az adott 
sort, hogy melyik kép milyen opcióhoz tartozik.  
 
3.1. Arcok összehasonlítása és képek szűrése 

Az arcok összehasonlításának célja, hogy felesleges, hibás képeket és mappákat 
kitöröljünk. Ezek a képek között vannak azok a fájlok, amik hibásan töltődtek le, nem szerepel 
arc rajtuk, illetve nem az adott személyről készült fotó. Azokat a mappákat is törölhetjük, ahol 
több különböző arc szerepel, és nem tudjuk meghatározni, hogy melyik képen szerepel a 
keresett személy. 

Ha már nézegettük a Google Képeken kidobott találatokat, biztosan észrevettük, hogy 
egy idő után más személyek is megjelennek a képeken. Ehhez szükségem volt az Openface11 
API-ra. Openface egy arcfelismerő könyvtár Pythonnal12 és Torch13-csal kivitelezve, amely 
mély neurális hálózatot használ. 

 
3.3. Ábra – Openface működése 

Torch keretrendszer végzi a neurális hálózat képzését (3.3. ábra bal oldala). Ezt 
követően a képeken (500k labeled Training Images), amelyeket az előbb a neurális hálózat 
képzésére használtak, Google FaceNet-et alkalmazzuk tulajdonságok kivonásához (Feature 

                                                
11 http://cmusatyalab.github.io/openface/ 
12 https://www.python.org 
13 http://torch.ch 
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Extractor). A FaceNet egy hármas veszteség (triplet loss) függvényre támaszkodva kiszámítja 
az arc osztályozására szolgáló neurális háló pontosságát, és ezt az arcok csoportosítására 
használhatjuk [10]. 

A Python program (3.3. ábra jobb oldala) már ezt a képzett neurális hálót (Trained 
Neural Network) fogja használni osztályozásra vagy hasonlóság felismerésére.  Amikor egy 
képet beolvas a program, előtte még arcfelismerést (Face Detection) kell végezni rajta. 
Hasonlóan hozzánk, az Openface is dlib könyvtárat használja arcfelismeréhez. Ezután minden 
arcot elő kell dolgozni (Preprocessing), mégpedig az OpenCV Affin transzformációjával, ami 
egy egyszerű 2D affin transzformáció. A transzformáció után a szemek és az orr hasonló 
helyeken jelenik meg a neurális hálózati bemeneten. Ezeket az arcokat a képzett neurális hálón 
keresztül továbbítják egyetlen előremenetben (single forward pass). Az eredményeket, 
amelyeket a neurális hálózatból (Neural Network) kapunk, használjuk klasszifikációhoz 
(Classification) SVM segítségével, mi esetünkben pedig csoportosításhoz [10]. Az Openface 
működése szépen megfigyelhető a 3.3. ábrán.  

Openface API segítségével összehasonlítást is végezhetünk. Az összehasonlítás a két 
arc előre jelzett hasonlósági pontszámát adja meg a négyzet 𝐿" távolság számításával. Az 
alacsonyabb pontszám azt jelenti, hogy két arc nagyobb valószínűséggel ugyanaz a személy. 
A pontszámok 0 (azonos kép) és 4 közé eshetnek [11]. 

 
3.4. Ábra – Arcok összehasonlítása és képek szűrése lépései 

Ezt az összehasonlítási módszert használtam fel én is. Az első lépésem 10 darab kép 
kiválasztása volt. Ezt a legegyszerűbb módon választottam, vagyis az elsőket, amiket a 
program letöltött. Ennek egyszerű oka volt. Általában, ha rákeresünk egy adott személyre, az 
első képek az adott személyt mutatják. Ezt a tíz képet összehasonlítottam egymással, és 
kiválasztottam azt az egyet, aminek a legkisebb volt a négyzet 𝐿" távolság átlaga. Ezzel 
elértem, hogy legyen egy referenciaképem, amely biztosan tartalmazza a keresett személyt. 
Ezzel a képpel összehasonlítottam az összes többi képet. Egyszerűen kiválaszthattam volna az 
első képet is referenciaképnek, de nem tettem, ennek pedig több oka is volt, ami mind arra 
vezethető vissza, hogy a keresett névre sok mindent dob ki a képkereső. Volt olyan név, amire 
olyan képeket töltött le a program, amin más emberek is szerepeltek, akár már az első helyen, 
sőt olyan is volt, ahol szinte mindegyik képen más szerepelt. Az ilyen mappákat kitöröltem.  

A végén pedig maradt az összehasonlítás. Ennek a lényege, hogy kiszűrje azokat a 
képeket, ahol az arc nagyon eltér, ezért mindegyik letöltött képpel összehasonlítjuk a 
referenciaképet, és ha a négyzet 𝐿" távolság nagyobb 1-nél, kitörölhetjük. Ezeket a 
folyamatokat mutatja a 3.4. ábra. 

Mivel ebben a részben használjuk először a letöltött képeket és rajtuk az arcfelismerést, 
ezért másfajta szűréseket is végeztem ebben a részben. A képek letöltése nem mindig volt 
sikeres, voltak képek, amelyeket nem lehet megnyitni. Ezeket a képeket, már az elején 
kitöröljük. Azok a képek is itt kerültek törlésre, ahol a program nem ismert fel arcot. 

Miután ezzel megvagyunk, elkezdhettük lefuttatni a programunkat egy szűrt 
adathalmazon, és kezdődhetett a képek kiválogatása különböző feltételeink szerint. 
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3.2. Csukott szem felismerés 
 

Mielőtt a kijelölt feltételeket elkezdhettem volna, el szerettem volna végezni a csukott szem 
felismerést. Erre két okból is szükségem volt. Az első és legfontosabb, hogy nem akartam olyan 
képet elmenteni, ahol véletlen csukva van az adott személy szeme, vagy épp pislogott abban 
pillanatban, amikor a kép készült. Amikor lefelé nézünk, a képen a szem elég vékony, néha 
akár csukottnak is tűnik, ezért később szükségünk lesz a fejpóz eldöntésénél is. 
 A detekció elvégzésének inspirációját egy munka [12]  nyújtotta, amely arról értékezik, 
hogyan lehet pislogást felismerni egy videón. A szem „nyitottságát” szem képaránnyal (eye 
aspect ratio, röviden EAR) méri, és amikor a szem csukódik az érték 0 felé közelít. Az EAR-t 
a következő képlettel lehet kiszámítani: 

𝐸𝐴𝑅 =
𝑝" − 𝑝) + 𝑝+ − 𝑝,

2 𝑝. − 𝑝/
 

ahol p1, ..., p6 2D arcpontok a 3.5. ábráról. 

 
3.5. Ábra – p1, ..., p6 szempontok 

 A fent említett munkában egy videó van analizálva. A videó sor képből áll, így 
mindegyik képhez kiszámíthatták az EAR értéket. Amikor az EAR közelíteni kezd nulla felé, 
akkor felismerhetünk egy pislogást. Mivel az EAR sokban függ a 𝑝"-	𝑝) és 	𝑝+-
	𝑝,távolságoktól, és ha az arc oldalra fordul, 𝑝.-	𝑝/	kisebb értéket ad, ezért nem tudtam 
meghatározni az EAR küszöbértéket, amely alatt biztonságosan elmondhatom, hogy az adott 
személy pislogott-e vagy sem. Ezenkívül képem sem volt az adott személyről, amelyen 
biztosan kimondhatom, hogy nem pislog. 

Ezekből az okokból kifolyólag, a klasszifikáció mellett döntöttem. Az osztályozás során 
használt jellemzők az 𝑝.-	𝑝/, 𝑝"-	𝑝), 𝑝+-	𝑝, pontok közötti euklidészi távolság és az EAR 
értéke.  

A klasszifikációhoz szükségem volt képekre, amelyeket szintén google_images_download 
segítségével töltöttem le. 300-300 képre kerestem az alábbi kulcsszavak rákeresésével: 

• Face (Arc) 
• Face with closed eyes (Arc csukott szemmel) 
Mindkettőnél átellenőriztem a letöltött mappákat, hogy ne kerüljön olyan kép, ami nem 

illik oda. Ezután mindegyik képen kivágtam az arcokat, majd ezeket az arcokat átméretezem 
96x96 pixelre. Megkerestem a megfelelő arcpontokat dlib segítségével, amelyek a 3.5. ábrán 
is láthatóak, majd euklidészi távolsággal meghatároztam a megfelelő pontok közötti 
távolságokat, és végén kiszámoltam az EAR-t. Ezeket a számokat használtam fel, mint képzési 
halmaz. SVC14 modellt választottam klasszifikációnak. Ezután ezt a modellt elmentettem, és 

                                                
14 http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVC.html 
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későbbiekben használtam, hogy megbecsülje az adott szem nyitva van-e vagy csukva. Ha 
mindkét szemre csukottat jelzett az applikáció, akkor fogadom el csukott szemnek. A folyamat 
ábrát a 3.6. ábrán lehet megtekinteni. 

 
3.6. Ábra – Csukott szem felismerés lépései 

3.3. Mosoly felismerés 
 A mosoly felismerés az egyik legkönnyebb problémának bizonyult, mivel léteznek már 
ilyen eljárások.  

Az egyik ilyen eljárás a Haar kaszkádokon alapul, amit már a 2.1. fejezetben is 
említettem [13]. Már ott is írtam, hogy az OpenCV-ben léteznek előre leképzett detektorok, és 
mosoly felismerés is köztük van. Először ezt használtam, de az én példa képeimen szinte alig 
ismerte fel a mosolyt, ezért másik detektort kerestem. 

Real time Smile recognition15 egy online fellelhető arcfelismerő, amely a 400 Oliviete 
faces16 adathalmazon alapszik. Végül ezt használtam mosoly felismeréshez. 
 
3.4. Fejpóz felismerés 
 A fejpóz becslése az emberi fej orientációjának a digitális képalkotástól való 
levezetésének folyamata [16]. A probléma meghatározni a kalibrált kamera helyzetét n 
különböző 3D referenciapont es a hozzájuk kapcsolódó 2D projekciók alapján. Ezt először 
Fischler es Bolles definiálta a “perspective-n-point problem” (PnP, magyarul perspektíva-n-
pont probléma) elnevezés alatt [17]. A pozíciót úgy lehet változtatni, hogy a kamerához képest 
az objektumot, illetve az objektumhoz képest a kamerát mozgatjuk. A fejpóz becsléséhez 
egyszerűen meg kell találni a modell rotációját és transzlációját [16]. 

 
3.7. Ábra – Arckoordináták, amelyekre szükségünk van az arcpóz felismeréséhez 

 A becsléshez 3 dologra van szükségünk [18]: 
• 2D arckoordináták – szükségünk van az orrhegyre, állra, a bal és jobb szem külső 

szemzugára, illetve a jobb- és baloldali szájzug pontjaira. A 3.7. ábrán láthatóak ezek a 
pontok. Ezeket könnyen megkaphatjuk a dlib arcpontokból. 

                                                
15 https://github.com/aquibjaved/Real-time-Smile-Recognition 
16	http://scikit-learn.org/stable/datasets/index.html#the-olivetti-faces-dataset	
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• Az előbbi pontok 3D koordinátái – Egy 2D képből nagyon nehéz megalkotni a 3D 
párját. Szerencsénkre erre nincs szükség, egy általános 3D modell is elegendő. 

• Kamera paraméterei – Mivel kalibrálni kell a kamerát, szükségünk a fókusztávolságra, 
a kép optikai központjára és a radiális torzítás paramétereire. Ahogy a 3D modellt, ezt 
sem kell pontosan tudnunk, megközelíthető értékeket is megadhatunk.  

A három adat megadásával könnyen el is készíthetjük a programunkat, mivel OpenCV-ben 
van egy funkció, ami póz becslésére szolgál. Miután ezzel is megvoltam, meghatároztam egy 
egyenest a rotációból, transzlációból és kamera paramétereiből. Az OpenCV projectPoints 
függvényét használtam erre. Ezután már könnyű dolgom volt, csak meg kellett határoznom, 
hogy melyik irányba mutat az egyenes az orrhegytől kiindulva. Mivel számomra a köztes 
pozíciók (pl. jobbra és felfelé néz egyszerre) nem voltak érdekesek, csak azokat fogadtam el 
irányoknak, ahol kisebb, mint 30° volt a szög, illetve, ha fel-le irányt nézzük, 60° felett kellett 
legyen a szög.  A 3.8. ábrán láthatóak a különböző irányokban kapott egyenesek. 

 
3.8. Ábra – A kapott egyenesek különböző irányokban. (a) – le, (b) – előre, (c) – fel, (d) – bal, (e) - 

jobb 

Észrevettem, hogy amikor a fej szemben áll a kamerával, az egyenes lefelé mutat, 
hasonlóan a lefelé nézéshez. A 3.8. ábrán lehet is ezt látni az (a) és (b) képeken. Ám, amikor 
lenéz az ember, a képen a szeme sokkal kisebb, és a csukott szem detektor is csukottnak látja. 
Én így különböztettem meg a két pozíciót. 
 
3.5. Szakáll felismerés 

 
3.9. Ábra – Szakáll felismerés lépései 

Az egyik legbonyolultabb probléma a szakáll felismerés volt. A 3.9. ábrán látható is, 
hogy sok részből állt össze a végső felismerő program. A legelső lépés az arcok kiegyenesítése 
volt, vagyis a szemek egyvonalba hozása. Miután ez megvolt, az arcpontoknak újra nagy 
jelentőség jutott, mivel szükségünk volt néhány részre az arcból. Ezek a részek azok, amelyeket 
továbbiakban vizsgálni fogunk. A 3.10. ábrán láthatóak a keresett régiók. Szükségünk van a 
szemek alatti régióra (f1, f2), mivel általában itt biztosan nincs testszőrzet, így könnyen 
megfigyelhetjük a bőr színét és textúráját. Ezenkívül még négy darab régiót választottam ki, 
mind a száj körül (m, b1, b2, b3). Ha szakállt visel az ember, ezeken a területeken található az 
arcszőrzet.  
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3.10. Ábra – Kijelölt régiók. m – bajusz-régió, b1, b2, b2 – szakáll-régiók, f1, f2 – orca-régiók, b - 

homlok-régió 

Miután megvoltak a keresett régiók, rá kellett jönni, hogy azok tartalmaznak-e 
arcszőrzetet. Szeretném kijelenteni, hogy számomra, nem az volt a fontos, hogy teljesen pontos 
eredményt kapjak, hanem ha nem szerepel szakáll a képen, akkor ne kapjam azt, mivel csak 
ezeket a képeket mentettem. Ez okból kifolyólag, én két becslést is végeztem. Az egyik a 
textúra-, másik pedig színklasszifikáció. 

A színklasszifikáció lényege, hogy megnézzük egy régió színét, és eldöntjük, hogy az 
általában szakáll vagy mégsem. Ehhez szükségünk van arra, hogy tudjuk, az adott terület 
milyen színű. A szín meghatározásakor meghatározzuk az adott terület átlagos színét. A kapott 
színnek a hexadecimális kódját tudjuk csak, de én szerettem volna egy megközelítő színt. Ezt 
a webcolors17 modul segítségével oldottam meg, ami körülbelül 150 színt tartalmaz, és a 
hexadecimális színt leképezzük az egyik ilyen színre.  

Szükségünk volt még képekre, amelyeket képzési halmaznak használhatunk. Újra 
Google Képekről töltöttem 300-300 képet a „Face with beard” (Arc szakállal) és „Man face” 
(Férfi arc) kulcsszavakkal. Ezeket a képeket kézzel átszűrtem, nehogy olyan kép kerüljön bele 
a képzési halmazba, ami nem abba az osztályba tartozik, mint amelyikhez jelölve van. Ezeken 
a képeken elvégeztem az előbb ismertetett lépéseket, és elmentettem az eredményeket. Ezután 
létrehoztam egy Random Forest Classifier18 modellt, amely ezeket az adatokat felhasználta a 
képzéséhez. Ha mind a négy szakáll-régió színe megegyezik bármelyik arc-régió színével, 
befejezzük a predikciót, mivel a bajusz színe nem egyezik meg az arc színével. 

A textúra klasszifikáción már csak azok a régiók vettek részt, amik “átmentek” a szín 
osztályozáson. Ezt a Local Binary Patterns, röviden LBP, segítségével oldottam meg. A LBP 
alapja, hogy kiszámítja a textúra lokális reprezentációját, amit a körülötte levő pixelekből kap 
meg. Csak szürkeárnyalatos képekkel működnek, így az első lépés a képek szürkévé alakítása. 
Ezután jöhet a LBP maszk kiszámítása. Ehhez minden egyes pixelnek ki kell számolni az 
értékét. Ez úgy történik, hogy nézzük, hogy a pixel szomszédjai nagyobbak és egyenlőek vagy 
kisebbek-e, mint a középső pixel, és ettől függően minden környező pixelt binárissá alakítunk. 
Ezekből a bináris pixelekből létrehozunk egy 2D sort, amit végül decimálissá alakítunk. A 
3.11. ábrán láthatjuk a különböző lépéseket. Végül ebből kiszámoljuk a hisztogramot [14, 15]. 

                                                
17 https://github.com/ubernostrum/webcolors 
18	http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html	
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3.11. Ábra - LBP működése 

Az eredeti LBP előnye, hogy nagyon pontos részleteket tudunk észlelni a képeken. 
Hátránya is van, mégpedig ez a részletesség, mivel mindig ezzel a 3x3 ráccsal tudunk dolgozni 
(3.11. ábra). Ez okból különböző kiterjesztéseket hoztak létre, amiben különböző számú pontok 
vannak változó rádiusszal. A pontok egymástól egyforma távolságra helyezkednek el a 
középponttól számítva az adott rádiusz értékkel. Fontos fogalom még az LBP-vel kapcsolatban 
az egységesség (uniformity). Az LBP-t egységesnek tekintjük, ha legfeljebb két 0-1 vagy 1-0 
átmenet van. Ahogy növeljük a pontok számát, úgy fog növekedni a hisztogramunk is. Ezt 
tudjuk mi is kihasználni [14, 15]. 

Ebben a munkában a scikit-learn19 könyvtár local_binary_pattern20 függvényét 
használtam az LBP algoritmus alkalmazásához. Az LBP paraméterek értékei a következők: 
pontok száma 24, rádiusz 8, a módszer pedig uniform. Ezeket az értékeket a szakirodalmi 
ajánlás [14] alapján választottam ki. A szürkeárnyalatos képen lefuttatjuk az előbb említett 
függvényt, és az LBP függvény alapján kiszámoljuk a hisztogram értékét. Ezeket a 
hisztogramértékeket használjuk osztályozásra LinearSVM21 modell segítségével. 

Miután ezzel is megvolnánk, összeszámoljuk, hogy a 4 terület közül hány ment át mind 
két klasszifikáción. Ha ez a szám háromnál több, akkor szakállnak számoljuk. Azért három 
régiót nézünk négy helyett, mivel előfordulhatnak hibák, főleg, amikor az arc oldalra van 
fordulva. Bajusz önmagában nem elegendő, teljes szakállt keres a program. 
 
3.6. Siska felismerés 

Miután a szakáll felismeréssel sikerrel jártunk, már könnyű dolgunk van a siskával. Az 
összes előbb használt módszert felhasználhatjuk itt is. A 3.9. ábra folyamatai itt is érvényesek. 
Kis különbségesek vannak a két felismerés között. 

Talán a legfontosabb, hogy most az arc-régiók mellett a homlokot nézzük. Az 3.10. 
ábrán is látható a b jellel jelölt régió. A homlokot a szemöldökök legmagasabb pontjától mérjük 
a felismert arc keretének a tetejéig.  

A szín- és textúraklasszifikációkhoz egy új képzési halmazra volt szükségünk. Ezeket 
a „Woman face” (Női arc) és a „Bang hair” (Siska haj) kulcsszavakkal kerestem. A szín 
                                                
19	http://scikit-learn.org/stable/	
20 http://scikit-image.org/docs/dev/auto_examples/features_detection/plot_local_binary_pattern.html	
21	http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.LinearSVC.html	
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klasszifikációt ezúttal SVC-vel végeztem. A szakálltól eltérően itt nem Random Forest 
Classifier modellt használtam, mivel SVC sokkal jobb eredményeket adott, amit a 4.5. 
fejezetben lehet látni. 

Itt elegendő csak a homlok és az orcák színét ellenőrizni először. Ez nagyobb esélyben 
egyezik, mint a szakállnál, mivel általában ezek a részek világosabbak a képeken. Itt először 
végeztem el a textúra klasszifikációt, utána pedig a színt. Ha mindkettő siskának becsülte az 
adott területet, akkor fogadtam csak el ezt eredménynek. 
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4. Eredmények 
 Mivel az automatikus adatbázis generálása nagy mennyiségű adattal elég lassú 
folyamat, így az az első eredményeket nem a tízezer elemes listán, hanem egy kisebb 
részhalmazán mutatom be.  
 Az első 176 névre kerestem rá első körben, és ezeket a képeket töltöttem le. Az egyik 
leglassabb folyamat ez volt. A 176 mappát több, mint 12 óráig töltötte. Ez a lemezen 7,4 GB 
memóriát foglalt el 35543 fájl fejében. Ezután következtek a szűrési folyamatok, amelyekről a 
3.1. fejezetben írtam, ami szintén órákba teltek, de a letöltéshez képest sokkal gyorsabb volt. 
Ezzel a folyamattal, nagy mértékben sikerült kitörölni a fölösleges képeket (sérült fájlok, képek 
arcok nélkül stb.). A végén 121 mappa maradt, ami már csak 1,83 GB-tal és 10 656 elemmel 
büszkélkedhetett. 
 Ekkor következhetett a fő rész, vagyis az adathalmaz generálása. Mondanom sem kell, 
újra órákba telt ennek a 121 mappának az átnézése. A végeredmény pedig egy adathalmaz, 
amely 1411 elemet tartalmaz. 
 A legnagyobb nehézség mechanikai dolgok voltak, mégpedig a számítógépem 
kapacitása. Az applikáció egy MacBook Air 2015 számítógépen futott, aminek 1.6 GHz Intel 
Core i5 processzora és 4 GB 1600 MHz DDR3 memóriája van. Az egész folyamat 
meglehetősen memóriaigényes. A második, nagyobb problémám a gyorsasággal van. Csak 
egyetlen egy névhez tartozó képek letöltése átlagosan 4 percbe telik, ebből ki tudjuk számolni, 
hogy az összes képnek körülbelül egy hónapra lenne szükség.  
 Az adathalmaz legnagyobb hibája, amelyre akkor jöttem rá, amikor már kigenerálta a 
képeket és belenéztem, hogy egyes személyekről nem létezik sok különböző kép, így sokszor 
ismétlődnek egyes képek. Legtöbbször csak különböző kivágások vannak, de az arc ugyanaz a 
képeken. Ezt a 4.1. ábrán szemléltetem, ahol A. J. Lieblingről ugyanazt a képet mentette el az 
adathalmaz, csak más kivágásban. Ezt a hibát a 3.1. fejezetben vétettem, ahol csak a magas 
négyzet 𝐿" távolságokot néztem, az alacsonyokat nem. 

 
4.1. Ábra – Két kép A. J. Lieblingről az adathalmazból, amelyeknek más a kivágása 

 Az összes alfolyamat ellenőrzésére letöltöttem egy teszt adathalmazt a megszokott 
módon “Face” (Arc) szóra keresve. Mindegyik opcióhoz ezenkívül kerestem még 
határeseteket, hogy biztosan szembe kerüljenek nehezebb becslésekkel is. Végül ez a 
teszthalmaz 194 képet tartalmazott. A halmaz különböző számú képeket tartalmaz mindegyik 
tulajdonságra, például a mosolygós képek száma nem egyenlő a komor képek számával. A 
képeken egyesével elvégeztem az összes folyamatot.  

Az egyes kritériumok esetében a következő osztályozási modelleket teszteltem: 
• Gaussian Naive Bayes (GaussianNB) 
• Decision Tree Classifier	
• Gradient Boosting Classifier	
• Random Forest Classifier 	
• Extra Trees Classifier 	
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• AdaBoost Classifier 	
• SVC 	
• LinearSVC.	

A mikro f1 érték meghatározásához KFold22 módszerrel kereszt-validációt használtam. 
A KFold értéke mindig 5 volt. A teszt és képzési halmazok megosztottságának aránya az 
alapérték volt, vagyis 80% a képeknek képzési halmazhoz tartozott, míg a maradék 20% a teszt 
halmazba. A képzéshez a fent említett modelleket használtam a képzési halmazon. A mikor f1 
értékeket a teszt halmazon elvégzett becslésekből kapjuk. A végső eredmény minden modellnél 
az öt validáció átlagának az értéke.  

 
4.1. Csukott szem felismerés 
 A csukott szem felismerésnél klasszifikációt használtam. A kipróbált modellek (4. 
fejezet) közül a legjobban a SVC teljesítettet, ezért is használtam én is a végleges verzióban. 
A legjobb három kereszt-validációs értéket feltüntettem a 4.1. táblázatban. 

4.1. Táblázat – Csukott szem klasszifikációjának kereszt-validációs értékei 

Módszer Mikro f1 érték 
SVC 0.88133819075 

LinearSVC 0.881012570735 
GaussianNB 0.880327705324 

 A teszthalmazon a SVC modell mikro f1 értéke 0,942307692 volt. Legtöbb esetben 
nyitott szemet ismert fel rosszul. Ennek köze lehet ahhoz is, hogy nem minden esetben talál 
meg minden arcpontot helyesen a dlib előrejelzője. 
 
4.2. Mosoly felismerés 
 Mivel ebben a részben nem saját programot használtam, így csak a teszthalmazon 
tudtam tesztelni. A mikro f1 érték 0,871595331. Ez az érték elég alacsony, szerencsére az 
összes hibásnak jelöl közül csak 16%-a volt, ami mosolynak lett klasszifikálva. Ezért azért jó, 
mivel számunkra azok a képek fontosak, amiken mosolyog az adott személy, az ellenkező 
esetet nem mentjük el az adathalmazhoz. 
 
4.3. Fejpóz felismerés 
 Az egyik legnehezebb probléma ennek az ellenőrzése volt a teszthalmazon. Nem 
minden esetben kaptam irányt, ami annak köszönhető, hogy ha a kapott egyenesünk kb. 45°-ot 
zár be, így ezeket nem tudtam értékelni. Ezenkívül néha nehéz volt eldönteni milyen 
pozícióban van a fej, mivel a szem másik irányba nézett, mint a fej, így könnyen becsapja az 
emberi szemet. 
 Összeségében elég jól végezte a felismerést ez a programrész. 0,879402428 mikor f1 
értéket kaptam a halmazon. Megfigyeltem, hogy a legtöbb hiba a felfelé nézéssel kapcsolatban 
volt. Ennek az értéke volt a legalacsonyabb is, csak 0,5 volt a mikro f1 érték. A le-fel nézést 
kis mértékben nagyon nehéz meghatározni szabad szemmel. Én ezeket frontális iránynak 
nézem, és extrémebb esetekben, amikor már szemmel látható, fogadtam csak el le-fel az 
iránynak. A jobb-bal irány szinte minden alkalommal tökéletesen lett megbecsülve. 
 
4.4. Szakáll felismerés 
 A szakáll felismerésnél két klasszifikációval is találkoztam. A legjobb eredmények 
érdekében itt is megnéztem a kereszt-validáció értékeket a 4. fejezetben említett modelleken. 
                                                
22 scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.KFold.html 
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A legjobb eredményeket a RandomForestClassifier adta, míg az összes többi kicsivel elmaradt 
tőle, ahogy látható a 4.2. táblázatban is.  

4.2. Táblázat – Szakáll színének a kereszt-validációs értékei 

Módszer Mikro f1 érték 
RandomForestClassifier 0.772766091164 

SVC  0.766456397751 
AdaBoostClassifier 0.765170813681 

A textúránál is kipróbáltam melyik módszerrel érhetném el a legjobb értékeket, és a 
LinearSVC mellett döntöttem, mivel a legmagasabb értéket vele kaptam. Az eredmények 
láthatóak a 4.3. táblázatban. 

4.3. Táblázat – Szakáll textúrájának kereszt-validációs értékei 

Módszer Mikro f1 érték 
LinearSVC 0.700569780717 

GradientBoostingClassifier 0.699555174187 
ExtraTreeClassifier 0.68361536266 

 
Ahogy az előző folyamatokon, így ezen is elvégeztem a tesztet a saját 

teszthalmazommal. Hiába a dupla lépcsős klasszifikáció, még így is 0,885375494 értéket 
kaptam a mikro f1-nél teszthalmazon. A dupla lépcső amiatt került bele, hogy véletlenül sem 
klasszifikálja szakállasnak a képen szereplő személyt, ha nincs arcszőrzete. Ezt is mértem, 
mivel szintén fontos volt az adathalmazra nézve. Bíztató eredményt kaptam, mivel csak 3%-a 
képeknek lett ilyen módon rosszul megjósolva. 
 
4.5. Siska felismerés 
 Ahogy a szakállnál, így itt is elvégeztem a kereszt-validációkat az összes modellen. A 
4.4. táblázatban látható a szín-, míg az 4.5. táblázatban a textúraklasszifikációk eredményei. 

4.4. Táblázat – Siska színének kereszt-validációs értékei 

Módszer Mikro f1 érték 
SVC 0.861456397751 

DecisionTreeClassifier 0.860251580953 
GradientBoostingClassifier 0.860251580953 

RandomForestClassifier 0.860251580953 
ExtraTreesClassifier 0.860251580953 

 Ez volt az egyetlen rész, ahol a tesztet kétféleképp futtattam le. Az egyik a 3.6. 
fejezetben emlegetett módszer, a másik pedig hasonlóan épült fel, csak homlokon nem egy, 
hanem két szín klaszterizáltunk. Ezzel próbáltam pontosabban mérni a siskát, mivel az nem 
mindig sűrű, és ha a homlok nagyobb területet foglal el a régióinkban, akkor nem ismeri fel a 
siskát. Nem voltam benne biztos, hogy ez a pontosítás mennyire jó, mivel így nő annak esélye, 
hogy siskát észlel ott, ahol nincs is. Ennek okának mindkettőt lefuttattam a teszten. 

4.5. Táblázat – Siska textúrájának kereszt-validációs értékei 

Módszer Mikro f1 érték 
LinearSVC 0.700569780717 

GradientBoostingClassifier 0.697016942478 
RandomForestClassifier 0.684968352393 
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 Az eredmények az első módszernek (egy szín) kedveztek egy picivel jobban, mivel az 
90,1% pontos volt a teszteken, és a mikro f1 értéke 0,875 lett, míg a két szín elemzéssel 88%-
ot és 0,865294611463 mikro f1 értéket kaptunk. A mérleget az döntötte el egyértelműen, 
amikor azt néztük hányszor lett rosszul siskásnak klasszifikálva egy arc. Itt az egyszerűbb 
módszer 3% hibát mutat az összes képen, míg a második esetnél 7% volt. 
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Konklúzió 
 A célom ezzel a munkával egy adathalmaz készítése volt, amelyik különböző feltételek 
szerint képeket ment el hírességekről. A képeket a következő feltételek alapján 
csoportosítottam: 

• Mosolygós kép 
• Arc különböző irányokba néz (fel, le, jobbra, balra, előre) 
• Szakállas kép 
• Siskás kép 

Ez sikerült is, még ha jelenleg elég kicsi is ez az adathalmaz. A különböző felismerő 
modulok elég jól működnek. Az általam letöltött teszt adathalmazon 0,87 körüli mikro f1 
értékeket adtak. A jelenlegi kritériumok közül a mosoly- és a fejpóz felismerésen lehetne 
javítani. Pontosabban, saját detektort készíteni a mosolyfelismeréshez, míg az fejpóznál csak a 
felfelé nézésen kellene javítani a szem nézés irányának felismerésével.  

Az aktuálisan létrehozott adatkészlet korlátja a saját mérete. Kezdetlegesen a keresést 
176 névvel végeztem. A szűrés után 121 mappa maradt. Az adathalmaz jelenleg 1411 képet 
tartalmaz. Későbbiekben bővíteni szeretném az adathalmazt.  

Nagy hibának bizonyult nem nézni, hogy az arcok ugyanarról a képről lettek-e kivágva, 
mivel több ismétlődő elem van különböző kivágásokkal. Ezekre későbbiekben figyelni kell a 
szűrésnél. 
 Az adathalmazt nem csak új nevekkel bővíthető, hanem még több opcióval is. Az alábbi 
feltételek a későbbiekben még elvégezhetőek az adathalmaz növelése érdekében: 

• Szemüveg keresés 
• Sapka, kalap, egyéb fejfedő felismerése 
• Tárgyak felismerése, ha arc előtt vannak, és kitakarják egy részét 
• Kéz felismerése arc előtt 
• Mosolyon kívül más érzelmek felismerése az arcon 
• Arcprofil felismerése 
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