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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním obrazu, konkrétně vyhledáním lidského obličeje 

v obraze s jeho následnou identifikací. Jsou zde popsány vlastnosti digitálního obrazu, rozdělení 

barevných prostorů, použité morfologické operace a zvolené metody detekce a identifikace osob 

v obraze. Při zpracování obrazu jsou uplatněny metody založené na segmentaci obrazu podle barvy 

lidské kůže a na korelaci obličeje s modelem průměrného obličeje. Vytvořený identifikační systém je 

zpracováván v prostředí MATLAB a je doplněn o vhodné uživatelské rozhraní. Výsledky testování 

algoritmu jsou součástí práce. 
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Abstract 

The Bachelor thesis describes image processing, particularly in human face detection in a picture and 

its identification. This thesis also describes attributes of a digital image, dividing its colour spaces, 

used morphological operations and used methods of detection and identification of persons in an 

image. In an image processing were used methods based on picture segmentation by the colour of 

human skin and on correlation of face with a model of average human face. Created identification 

system is processed in a MATLAB environment and it’s complemented with a proper user interface. 

The outcome of an algorithm test is a part of this bachelor thesis as well. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CMY – Barevný model (Cyan – azurová, Magneta – purpurová, Yellow – žlutá) 

CMYK – Barevný model (Cyan – azurová, Magneta – purpurová, Yellow – žlutá, blacK – černá) 

FN – False negative – chybějící detekce obličeje v místě, kde je 

FP – False positive – detekce obličeje v místě, kde obličej není 

f (x, y) – Dvourozměrná funkce  

GUI – Graphical User Interface – Grafické uživatelské rozhraní 

GUIDE – Graphical User Interface Development Environment 

HSV – Barevný model (H – odstín barvy, S – sytost barvy, V – jas) 

MATLAB – MATrix LABoratory – maticová laboratoř 

M × N – Velikost matice (M – počet řádků, N – počet sloupců) 

PPÚ – Průměrná procentuální úspěšnost (%) 

PÚ – Procentuální úspěšnost (%) 

RGB – Barevný model (Red – červená, Green – zelená, Blue – modrá) 

s – Strukturální element (maska)  

YCbCr – Barevný model (Y – jas, Cb, Cr – chromizační modrá a červená složka) 

.ppm – Obrazový formát (Portable PixMap) 

⊕ - Značení dilatace  

⊖ - Značení eroze 

∩ - Průnik, AND 
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1. ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je návrh a realizace identifikačního systému detekce osob pomocí 

obrazového signálu. Cílem je tedy navrhnout systém pro detekci a identifikaci obličejů osob ve 

statickém snímku s následnou realizací systému v programovacím prostředí MATLAB. Provést 

vizualizaci a ověřit funkčnost navrženého algoritmu na sadě fotografií a výsledky zhodnotit.  

Tato problematika spadá do širší oblasti počítačového vidění, která se snaží technickými prostředky 

alespoň částečně napodobit lidské vidění a vnímání. Počítačové vidění je v dnešní době nezbytné 

v oblastech medicíny (detekce nádorů, nebo jiných maligních změn tkáně), v oblasti výroby (kontrola 

kvality výrobků), až po oblast armádní (navádění autonomních vozidel, bezpilotních letounů, apod.). 

Detekce a identifikace osob z obrazového záznamu je velmi rozšířená v kriminalistice, např. při 

identifikaci pachatele. Tento systém je také používán u zabezpečovacích systémů. Samotná detekce 

obličeje je například hojně využívána u digitálních fotoaparátů pro automatické zaostření fotoaparátu 

na danou osobu, či věc. 

Pro detekování obličeje je použita metoda založená na segmentaci barvy lidské kůže v barevném 

prostoru YCbCr s klasifikací oblastí reprezentující obličeje pomocí korelace s modelem průměrného 

obličeje. Identifikace obličeje je realizována metodou založenou na základě podobnosti obrazu 

nalezeného obličeje s obrazy obličejů ve vytvořené databázi, porovnáváním pomocí korelace. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol, včetně úvodu. Ve druhé kapitole získá čtenář porozumění o tom, co 

je digitální obraz a o jeho vnímání v počítači. Třetí kapitola se zabývá metodami pro detekci a 

identifikaci obličeje v obraze použitými v práci. Čtvrtá kapitola obsahuje samotnou implementaci 

navrženého algoritmu v programovacím prostředí MATLAB. Tato kapitola je rozdělena do tří větších 

podkapitol, přičemž první podkapitola popisuje realizaci algoritmu pro detekci obličeje, druhá 

podkapitola se zabývá realizací algoritmu pro identifikaci obličeje a ve třetí je vytvořeno grafické 

uživatelské rozhraní. V posledních dvou kapitolách je pak algoritmus testován na databázi fotografií a 

zhodnocen.  
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2. DIGITÁLNÍ OBRAZ 

Obraz může být definován jako dvourozměrná funkce f (x, y), kde x a y jsou souřadnice v rovině 

(spatial coordinates) a amplituda f pro každou dvojici souřadnic (x, y) nazývaná jas, intenzita 

(intensity), nebo úroveň šedi (gray level) obrazu v tomto bodě. Jestli x, y a hodnoty f jsou konečné a 

diskrétní, potom obraz nazýváme digitální obraz. [6] 

 

Obr. 2.1 Konvence souřadnic digitálního obrazu [3] 

Je to tedy množina bodů uspořádaných do matice M × N, kde M představuje celočíselný počet řádků a 

N počet sloupců matice. Každý bod této matice je nazýván pixel, nebo také obrazový prvek a je 

nejmenší jednotkou digitálního obrazu charakterizovaný svou intenzitou. Každý pixel si „nese“ svou 

zakódovanou barevnou informaci. 

Na základě barevné informace rozlišujeme tři základní druhy digitálního obrazu: 

 Binární obraz 

 Monochromatický obraz 

 Barevný obraz 

2.1 Binární obraz 

Binární obraz je definován jako matice M × N, kde prvky této matice mohou nabývat pouze hodnot 1 

nebo 0, popřípadě 255 nebo 0, reprezentující černou a bílou barvu. Bitová hloubka u těchto obrazů je 

rovna jedné. Binární obrazy se zpravidla používají pro definici obrazových masek. 
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2.2 Monochromatický obraz 

Obraz monochromatický (šedo-tónový), je definován jako matice M × N, kde prvky této matice 

mohou nabývat hodnot v rozsahu 0-255. Kde bílá je reprezentována hodnotou 255 a černá hodnotou 0.  

2.3 Barevný obraz 

Barevný obraz je M × N × 3 pole hodnot (informacích o barvě), kde každé dvojici plošných souřadnic 

(x, y) odpovídá vektor hodnot pro jednotlivé barevné složky obrazu. Příkladem je Obr. 2.1, kde lze 

vidět schématická ukázka toho, jak jsou pixely barevného RGB obrazu tvořeny z odpovídajících 

pixelů tří barevných složek. Na základě kombinace těchto barevných složek je možné vytvořit různé 

barvy. Způsob míchání, určení základních barev, ze kterých se budou ostatní barvy skládat a poměr 

jednotlivých barev určují barevné modely. 

 

Obr. 2.2 Složení RGB obrazu z odpovídajících pixelů 

Rozlišujeme dva základní typy míchání barev: 

 Aditivní míchání: Výsledná barva je dána součtem tří základních barev. Pokud jsou všechny 

tři barvy zastoupeny s maximální intenzitou, je získána bílá barva, naopak pokud všechny 

barvy mají nulovou intenzitu, výslednou barvou je barva černá. (Obr. 2.3a)  

 Subtraktivní míchání: Výsledná barva je dána rozdílem tří doplňkových barev. Pokud jsou 

všechny tři barvy zastoupeny s maximální intenzitou, je získána černá barva, naopak pokud 

všechny mají nulovou intenzitu, výslednou barvou je barva bílá. (Obr. 2.3b)  
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Obr. 2.3 a) Aditivní míchání barev, b) Subtraktivní míchání barev [10] 

2.3.1 RGB model 

Tento model je založen na aditivním míchání barev a vychází ze tří základních barev: červené (red), 

zelené (green) a modré (blue). 

 

Obr. 2.4 Barevný model RGB [9] 

RGB model je možné si představit jako kostku (Obr. 2.4) v kartézské soustavě souřadnic, kde červená, 

zelená a modrá jsou v rozích každé osy. Černá (black) v počátku a bílá (white) v protilehlém vrcholu. 

Na zbylých vrcholech se nachází azurová (cyan), purpurová (magneta) a žlutá (yellow). Odstíny šedi 

(body stejných hodnot RGB) je možno nalézt na úhlopříčce spojující černou a bílou barvu. Různé 

barvy v tomto modelu jsou na nebo uvnitř krychle a jsou definovány pomocí vektoru. Jako vyjádření 

podílu velikosti dané barvy se nejčastěji používá interval <0,1>. V počítačové grafice je tento interval 

intenzity základní barvy převeden na celočíselný interval <0,255>. Jelikož existují 3 složky po 8 

bitech, libovolný barevný bod je potom reprezentován 24 bity. Takto je možné zobrazit až (  )  

           barevných odstínů. [6][8] 

Tento model je používán u většiny zobrazovacích zařízení (televize, monitory, projektory, apod.).  
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2.3.2 CMY, CMYK model 

Tento model je založen na subtraktivním míchání barev ze základních třech barev: azurové (cyan), 

purpurové (magneta) a žluté (yellow). Jedná se o inverzní model k modelu RGB. Proto je také možné 

si ho představit jako krychli v kartézské soustavě souřadnic. S rozdílem proti RGB modelu v tom, že 

na rozích každé osy jsou barvy hlavní pro tento model (azurová, purpurová a žlutá). Bílá barva 

v počátku a černá v protilehlém vrcholu. 

 

Obr. 2.5 Barevný model CMY [9] 

Teoreticky, přidáním stejného množství azurové, purpurové a žluté by měla vzniknout černá. 

Prakticky tomu tak není, proto se v praxi používá přidáním černé barvy (black) a vzniká model 

CMYK, který je používán u tiskáren. 

2.3.3 HSV model 

Model HSV (Hue, Saturation, Value), označován také jako model HSB (Hue, Saturation, Brightness). 

Tento model byl vytvořen tak, aby odpovídal míchání barev, jak jej vnímá lidské oko. Stejně jako 

RGB model je HSV model tvořen třemi kanály. Oproti RGB modelu tyto kanály nemají význam 

konkrétních barev, ale jejich vlastností. Tento model může být reprezentován jako válec, nebo kužel. 

 Hue – barevný odstín, který je dán buď úhlem (0°- 360°), nebo zlomkem 

 Saturation – sytost barvy, která je dána v procentech od 0% (šedá) do 100% (plně sytá barva) 

 Brightness – jas barvy, který určuje jak bude barva světlá nebo tmavá a kolik světla je barva 

schopna odrazit 
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2.3.4 YCbCr model 

Tento model je založen na subtraktivním míchání barev. Základními složkami tohoto modelu jsou 

luminační složka Y, a chromizační složky Cb a Cr. Toho se dá velice dobře využít pro kompresi 

obrazu, protože lidské oko je daleko více citlivé na jas obrazu než na jeho barvy. 

 

Obr. 2.6 Barevný model YCBCR [9] 

2.4 Morfologie obrazu 

Matematická morfologie vychází z vlastností bodových množin. Nejčastěji se aplikuje na binární 

obrazy, ale lze ji snadno zobecnit i na obrazy v odstínech šedi a barevné obrazy. Morfologické operace 

se používají pro předzpracování (odstranění šumu, zjednodušení tvaru objektů), zdůraznění struktury 

objektů (kostra, ztenčování, zesilování, konvexní obal, označování objektů) a pro popis objektů 

číselnými charakteristikami (plocha, obvod, projekce, atd.). 

Morfologické operace jsou realizovány jako relace obrazu (bodové množiny f) s jinou menší bodovou 

množinou s, tzv. strukturním elementem (maskou). Morfologickou transformaci si lze představit jako 

určitý systematický pohyb strukturního elementu s po obrazu f a vyhodnocení odezvy podle typu 

operace. Mezi dvě základní morfologické operace patří dilatace a eroze.         [7] 

Základní tvary strukturálních elementů: 

 Disk  

 Čtverec 

 Obdélník 

 Linie 

 Diamant 
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Obr. 2.7 Strukturální element a) disk (2), b) čtverec (3), c) linie (3, 0°), d) linie (3, 90°), e) 

diamant (3) 

2.4.1 Dilatace 

Dilatace je operace, která zvětšuje neboli „zhušťuje“ oblasti v obraze. Přesný způsob a rozsah tohoto 

zahušťování je řízen tvarem daným maskou. [3] 

Dilatace obrazu f maskou s (značeno f ⊕ s) vytvoří nový binární obraz g = f ⊕ s s jedničkami na 

všech pozicích (x, y), kde se středový pixel masky shoduje s pixelem vstupního obrazu f. A „rozšíří“ 

jej o velikost masky.[4] Ukázkou je binární obraz (Obr. 2.8), na který je aplikována dilatace tří 

různých masek s výslednými binárními obrazy (Obr. 2.9). 

 

Obr. 2.8 Binární obraz před aplikováním dilatace 

 

Obr. 2.9 Binární obraz po aplikaci dilatace s maskou a) čtverec (3), b) disk (2), c) linie (3, 0°) 
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2.4.2 Eroze 

Eroze „smršťuje“ neboli „tenčí“ oblasti v binárním obraze. Stejně jako u dilatace, přesný způsob a 

rozsah tohoto smršťování je řízen maskou. [3] 

Eroze binárního obrazu f maskou s (značeno f ⊖ s) vytvoří nový binární obraz g = f ⊖ s s jedničkami 

na všech pozicích (x, y), kde jsou maska a aktuální oblast původního obrazu překrytého maskou 

shodné.[4] Ukázkou je binární obraz (Obr. 2.10), na který je aplikována eroze tří různých masek 

s výslednými binárními obrazy (Obr. 2.11). 

 

Obr. 2.10 Binární obraz před aplikováním eroze 

 

Obr. 2.11 Binární obraz po aplikaci eroze s maskou a) čtverec (3), b) disk (2), c) linie (3, 0°) 
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3. METODY DETEKCE OBLIČEJE 

Existuje mnoho metod pro detekci obličeje v obraze. V této kapitole je možné se seznámit s jejich 

rozdělením a v následujících podkapitolách jsou popsány některé z nich. Dle publikace [13] z roku 

2002, jejíž autory jsou Yang, Kriegman a Ahuje, byly metody pro detekci obličeje rozděleny do 

následujících čtyř základních skupin: 

 Znalostní metody – Knowledge-based methods. 

Tyto metody využívají znalostí typického lidského obličeje. Pravidla zachycují vztahy mezi 

typickými rysy obličeje. 

 Metody založené na neměnných rysech – Feature invariant methods.  

Tyto metody hledají typické rysy, které jsou nezávislé na úhlu natočení hlavy a světelných 

podmínkách obrazu. 

 Metody založené na porovnávání se vzorem – Template matching. 

Detekce obličeje probíhá na základě korelace mezi vstupním obrazem a vzorem popisujícím 

obličej, nebo jeho části. 

 Metody založené na vzhledu – Appearance-based methods. 

Na rozdíl od metody založené na porovnávání se vzorem je u této metody vytvořen model ze 

sady obsahující nejrůznější možné zjevy obličejů. 

[13] 

3.1 Metoda detekce obličeje na základě barvy kůže 

Tato metoda spadá do metod založených na základě neměnných rysů obličeje. 

Lidská kůže je jedním z neměnných rysů, proto je tato metoda hojně využívaná v mnoha aplikacích, 

od detekce obličeje až po například aplikace pro rozeznávání příkazů zadaných pomocí pohybu ruky. I 

když různí lidé mají různou barvu kůže, několik studií prokázalo, že hlavní rozdíl je však z velké části 

v intenzitě barvy (jasová složka), než v její samotné barevnosti (chromizační složka). Metody 

detekující obličej podle barvy se opírají o hledání pixelů určité barvy v obraze (segmentace pixelů 

podle barvy kůže). Pixely jsou na základě předem definovaných podmínek prohlášeny za pixel 

s barvou kůže. Kritéria detekce kůže v obraze jsou pro různobarevné prostory popsány pomocí 

logických rovnic a nerovnic. Takto je možné v obraze rozeznat pixely s barvou kůže. Dalším krokem 

je vyloučení pixelů a skupin pixelů, které sice barvu kůže mají, ale nejsou obličej. K tomu je použito 

buďto maskových operátorů, nebo dalších z možných metod pro detekci obličeje.[13] [14] 
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 Kritérium pro segmentaci kůže v RGB prostoru při rovnoměrném denním osvětlení [15]: 

(    )  (    )  (    )  (   *     +     *     +    ) 

 (|   |     (   )  (   )                                      (3.1) 

 RGB model při umělém osvětlení, pomocí světel a blesků [15]: 

(     )  (     )  (     )  (|   |    )  (   )  (   )            (3.2) 

 Kritérium pro segmentaci kůže v prostoru YCbCr [15]: 

(         )  (          )                           (3.3) 

 Kritérium pro segmentaci v prostoru HSV [15]: 

(        )  (           )  (         )  (    )  (3.4) 

3.2 Metoda detekce obličeje na základě korelace 

Tato metoda spadá do metod založených na vzhledu. Je založena na porovnávání (korelaci) 

detekované oblasti kůže a modelu obličeje, vytvořeného na základě znalostí vlastností lidského 

obličeje, jako jsou jeho výška, šířka a tvar. Výstupem korelační funkce je míra pravděpodobnosti obou 

oblastí. 

Příklad modelu obličeje je na Obr. 3.1, který byl vytvořen z průměru šestnácti lidských čelních 

pohledů mužů a žen, bez brýlí, vlasů a vousů. Obličej je v obraze umístěn rovnoměrně tak, aby nos byl 

uprostřed obrazu. 

 

Obr. 3.1 Model obličeje [16] 
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4. IMPLEMENTACE ALGORITMU 

V následující kapitole a podkapitolách je představen algoritmus pro detekci obličeje a jeho následnou 

identifikaci. Program je navržen v prostředí MATLAB s možností ovládání pomocí grafického 

uživatelského rozhraní GUI. 

4.1 Detekce obličeje 

Prvním krokem k identifikaci samotného obličeje je nutné tento obličej v daném obraze najít. Pro 

detekci obličeje byl implementován detektor na základě segmentace lidské kůže v barevném prostoru 

YCbCr, který se ukázal v porovnání s jinými barevnými prostory jako nejefektivnější. Pro 

rozhodování, zda nalezené oblasti jsou, či nejsou obličej, je aplikována metoda korelace. Vývojový 

diagram detekce obličeje je uveden v tištěné příloze č. 1. 

4.1.1 Načtení obrazu 

Pro otevření souboru s obrazem je pomocí příkazu uigetfile vyvoláno standartní dialogové okno. 

Tato funkce vrací název souboru a jeho umístění. Samotné načtení obrazu je pak prováděno pomocí 

funkce imread. Tato funkce podporuje mnoho obrazových formátů. Uživateli jsou však v dialogovém 

okně zobrazeny pouze soubory formátu *.jpg, *.jpeg, *.bmp a *.pgm. 

Obraz je načten jako matice M × N, odpovídající výšce a šířce fotografie v pixelech. Je nutné si však 

uvědomit, že v Matlabu jsou matice indexovány od souřadnic (1, 1). Každému pixelu odpovídá 

tříprvkový vektor. Z důvodů omezené pracovní paměti počítače se fotografie s vysokým rozlišením 

nehodí pro zpracování obrazu, proto je nutné je zmenšit. V případě, že šířka či výška obrazu jsou větší 

než 2000 pixelů, je obraz zmenšen na 30% jeho velikosti. Ke zmenšení obrazu slouží funkce 

imresize. 

 

Obr. 4.1 Vstupní RGB obraz [12] 
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4.1.2 Převod do YCbCr barevného prostoru 

Načtený obraz je v barevném prostoru RGB, proto je nutné ho převést do prostoru YCbCr. Samotný 

model YCbCr je popsán v kapitole 2.3.4. Pro převod mezi těmito prostory je možno využít v Matlabu 

implementovanou funkci rgb2ycbcr. Z důvodů minimalizování takto implementovaných funkcí, byl 

obraz převeden dle rovnic - 4.1, 4.2, 4.3. Za pomocí dvou cyklů for, procházející všechny pixely tří 

obrazových složek. 

                                                                   (4.1) 

                                                             (4.2) 

                                                              (4.3) 

 

Obr. 4.2 a) Obraz v YCbCr prostoru, b) Separovaná složka Y, c) Separovaná složka Cb, d) 

separovaná složka Cr 

4.1.3 Segmentace 

Za pomocí dvou cyklů for, jsou pak procházeny všechny pixely obrazu. Na základě kritéria barvy 

kůže danou rozsahem prahu pro každou obrazovou složku zvlášť, byl obraz segmentován. Rozsahy 

prahových hodnot pro obrazové složky Cb a Cr jsou dány následujícími rovnicemi, převzatými z 

publikace [11] a následně upraveny na základě testování. 

   (   )  {
              (   )     

       
}   (4.4) 
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   (   )  {
             (   )     

       
}   (4.5) 

 

Je-li hodnota obrazové složky Cb v rozsahu             je novému obrazu přiřazena hodnota 1, 

v jiném případě 0. Stejným způsobem je vytvořen binární obraz pro obrazovou složku Cr. Tyto dva 

binární obrazy jsou následně vynásobeny pomocí funkce immultiply, jejichž vstupními parametry 

jsou právě dvě binární matice. Takto je vytvořen binární obraz obsahující kandidátní oblasti, které by 

mohly odpovídat obličeji. 

 

Obr. 4.3 Binární obraz vytvořený segmentací lidské kůže a) Cb, b) Cr, c) Výsledný 

4.1.4 Aplikace morfologických operací 

Na takto vytvořený binární obraz jsou aplikovány morfologické operace eroze a dilatace. U těchto 

operací je nutno si nejprve nastavit masku. K tomu slouží funkce strel, jejíž parametry jsou tvar a 

velikost masky. Zatímco tvar masky je pevně nastaven jako disk, velikost masky je možné nastavit 

uživatelem na základě vlastností vstupního obrazu. Takto jsou vytvořeny dvě masky, jedna pro erozi a 

druhá pro dilataci. Samotné operace eroze a dilatace jsou volány pomocí dvojice příkazů imerode a 

imdilate. Vstupními parametry obou funkcí jsou binární obraz, na kterém chceme operaci provést a 

vytvořená maska. 

Následně jsou za pomocí morfologické rekonstrukce zaplněny díry (objekty pozadí, které nesousedí 

s okrajem oblasti). Toto zaplnění děr je provedeno pomocí funkce imfill.  

 

Obr. 4.4 Binární obraz po a) erozi, b) dilataci, c) zaplnění děr 
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4.1.5 Eliminace oblastí na základě velikosti 

Všechny takto nalezené oblasti však neodpovídají obličeji. Za předpokladu, že největší oblasti 

v binárním obraze odpovídají obličeji, jsou části menší než určité procento největší oblasti, 

eliminovány. Procento prahu je možné nastavit uživatelem, jeho přednastavení je však 15 %. 

Před samotným zjištěním velikosti oblasti, tedy velikosti plochy, je nutné všechny spojené oblasti 

označit. To je provedeno pomocí příkazu bwlabel, vracejícího binární obraz a počet spojených 

oblastí v obraze. Následně jsou pomocí funkce regionprops a její vlastnosti Area zjištěny velikosti 

ploch všech oblastí a nalezeny oblasti, které splňují podmínku, že jsou větší než x procent největší 

oblasti. Pro oblasti splňující podmínku je pomocí funkce ismember vytvořen nový binární obraz. 

 

Obr. 4.5 Binární obraz po eliminaci malých oblastí 

4.1.6 Detekce obličeje pomocí korelace 

Jelikož při eliminaci oblastí na základě velikosti nebylo dosaženo spolehlivých výsledků, bylo třeba 

systém rozšířit o metodu detekce obličeje na základě korelace. Proto, aby mohla být provedena 

korelace mezi modelem a oblastí reprezentující kůži, musí být model stejných rozměrů jako daná 

oblast. Proto je nutné model, pro každou oblast natočit a změnit jeho velikost dle oblasti. Pro tuto část 

je vytvořena funkce s názvem „template_test“, která je v programu volána. Jejími vstupními parametry 

jsou binární obraz po eliminaci oblastí na základě velikosti, originální RGB obraz a model obličeje 

(Obr. 3.1). Vývojový diagram detekce obličeje pomocí korelace je uveden v tištěné příloze č. 2. 

Prvním krokem algoritmu detekce obličeje pomocí korelace je zjištění počtu nalezených oblastí 

reprezentující kůži po eliminaci malých oblastí a zjištění natočení, středu a velikosti každé z oblastí. 

To je provedeno pomocí dvojice příkazů bwlabel a regionprops. Následně je pomocí smyčky for 
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procházená každá z nalezených oblastí zvlášť a model zvětšen/zmenšen, natočen a ořezán dle dané 

oblasti. Pro změnu rozměrů a natočení modelů jsou použity funkce imresize a imrotate.  

V této fázi je vytvořen nový binární obraz, do kterého bude umístěn model tak, aby odpovídal 

umístění oblasti reprezentující kůži. K umístění modelu do obrazu stačí znát souřadnice středů modelu 

a oblasti, z nich jsou pak vypočítány počáteční a koncové souřadnice umístění. Střed modelu je zjištěn 

pomocí funkce regionprops a počáteční i koncové souřadnice jsou vypočteny pomocí následujících 

rovnic: 

                   (4.6) 

                   (4.7) 

                      (4.8) 

                      (4.9) 

kde startx je počáteční x-ová souřadnice, cx1 je x-ová souřadnice středu oblasti, cx2 je x-ová 

souřadnice středu modelu, starty je počáteční y-ová souřadnice, cy1 je y-ová souřadnice středu oblasti, 

cy2 je y-ová souřadnice středu modelu, endx je koncová x-ová souřadnice, modw je šířka modelu, endy 

je koncová y-ová souřadnice, modh je výška modelu. 

Před vykreslením je ověřeno, zda model nebude vykreslen mimo obraz, tzn., že vypočtené počáteční 

souřadnice nejsou menší než 1, a koncové souřadnice nejsou větší než samotný obraz. To je provedeno 

pomocí vytvořené funkce checklimit, ve které pomocí dvou cyklů if jsou právě tyto podmínky 

ověřovány. Pokud počáteční souřadnice nesplňuje podmínku, je nastavena na hodnotu 1. Pokud 

koncová x souřadnice nesplňuje podmínku, je nastavena na velikost šířky obrazu, v případě koncové y 

souřadnice, je nastavena na velikost výšky obrazu.  

Samotné vykreslení je provedeno pomocí dvou cyklů for, jdoucích od počáteční y souřadnice, po 

koncovou y souřadnici a od počáteční x souřadnice po x koncovou souřadnici. A model je pixel po 

pixelu překreslen do binárního obrazu. Výsledný obraz je zobrazen na Obr. 4.6a. 

 

Obr. 4.6 Obraz a) s modelem, b) s oblastí reprezentující kůži vynásobený originálním obrazem 

ve stupních šedi 
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Korelace mezi obrazem s oblastí reprezentující kůži vynásobený originálním obrazem ve stupních šedi 

(Obr. 4.6b) a obrazu s modelem (Obr. 4.6a) je provedena pomocí funkce corr2, počítající korelační 

koeficient mezi dvěma maticemi. Jestliže je korelační koeficient větší, nebo roven hodnotě 0.5, je daná 

oblast přičtena do nového binárního obrazu. Takto je vytvořen binární obraz obsahující oblasti, 

reprezentující obličeje.  

4.1.7 Vyznačení obličejů 

Před samotným vyznačováním obličejů je nutné zjistit, zda byl vůbec nějaký obličej nalezen. To je 

provedeno aplikací funkce bwlabel na binární obraz po korelaci. Jestliže je počet nalezených oblastí 

větší než nula, je možné obličeje označit. V cyklu for je procházena každá nalezená oblast zvlášť a 

pomocí funkce regionprops a její vlastnosti BoundingBox jsou zjištěny krajní body dané oblasti. 

Následně je funkcí rectangle vykreslen obdélník do originálního RGB obrazu. Po dokončení 

vykreslení obdélníků kolem oblastí, je uživatel informován pomocí dialogového okna msgbox, že 

detekce byla dokončena. 

 

Obr. 4.7 Obraz s označeným obličejem 

4.1.8 Ukládání obličejů 

Pro ukládání obličejů je vyhrazena složka s názvem „/nalezene_obliceje“ v kmenovém adresáři této 

práce. Každý z obličejů je ukládán v obrazovém formátu *.jpg a jeho název je dán chronologicky 

číslem od 1, až po počet nalezených obličejů. 

Aby nedocházelo k přepisování dříve nalezených obličejů, je nutné najít obraz s názvem nejvyššího 

čísla a další nalezené obličeje jsou pojmenovány vyšším číslem. To je provedeno následovně: pomocí 

funkce dir jsou v adresáři nalezeny *.jpg soubory a zjištěn jejich počet. Celkový počet *.jpg souborů 

v adresáři však nezajišťuje, že poslední obraz je pojmenován podle celkového počtu souborů, 
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z důvodu, že mohl být kterýkoliv z obrazů vyjmut. Proto jsou v cyklu for z názvu souborů odstraněny 

přípony *.jpg a název převeden ze znaku na číslo. Z těchto čísel je nalezena nejvyšší hodnota. 

Na základě vlastností oblastí nalezených v binárním obraze vytvořeného po korelaci jsou v dalším 

cyklu for všechny nalezené obličeje vyříznuty z originálního RGB obrazu. K tomu je použita funkce 

imcrop. Následně jsou vyříznuté obličeje uloženy pomocí funkce imwrite.  

4.2 Identifikace obličeje 

Po vyhledání obličeje v obraze je možné provést jeho identifikaci podle vytvořené databáze. Vývojový 

diagram identifikace obličeje je uveden v tištěné příloze č. 3. 

4.2.1 Databáze obličejů 

Databáze obličejů byla vytvořena z rodinných fotek a databáze CALTECH  [12], ze kterých bylo 

ručně vyříznuto šest až sedm obličejů pro každou z osob. Každý z obrazů obličejů byl převeden do 

odstínů šedi a velikostně upraven na rozměr 100x100 pixelů. Databáze je umístěna v kmenovém 

adresáři práce ve složce „/Databaze“. Každá z osob má vlastní podsložku s číselným názvem, 

obsahující sadu obličejových fotek, které jsou také pojmenovány chronologicky číslem od 1, po počet 

fotek. V každé složce odpovídající dané osobě je umístěn *.txt soubor s názvem „name“ obsahující 

jméno dané osoby. 

4.2.2 Identifikace na základě korelace 

Po vyhledání obličeje v obraze, je výřez obličeje převeden do odstínů šedi a upraven na rozměr 

100x100 pixelů, aby mohlo dojít ke vzájemné korelaci s obličeji v databázi. Správné převedení výřezu 

obličeje a upravení jeho rozměru je následně zkontrolováno pomocí podmínky if. V případě špatného 

převedení výřezu a upravení jeho rozměrů je uživatel upozorněn pomocí dialogového okna typu 

errordlg. 

Funkcí dir jsou zjištěny parametry všech složek v adresáři „/Databaze“, včetně jejich názvu a počtu. 

Po odstranění dvou souborů vytvářených systémem Windows, počet souborů odpovídá počtu osob 

uložených v databázi.  Pomocí cyklu for procházejícího každou ze složek je zjištěn počet *.jpg 

souborů ve složce, které odpovídají obličejům dané osoby. Vnořeným cyklem for je každý z *.jpg 

souborů načten pomocí funkce imread a provedena korelace. Korelace je provedena funkcí corr2, 

počítající korelační koeficient mezi dvěma maticemi. Takto jsou vypočteny korelační koeficienty pro 

všechny obrazy v databázi. Korelační koeficienty jsou ukládány do matice tak, aby řádek odpovídal 

názvu složky pro danou osobu a sloupec názvu snímku obličeje. Toho je využito pro hledání nejvyšší 

hodnoty korelačního koeficientu, jelikož je umístěn v řádku matice odpovídající osobě s nejvyšší 

podobností. K hledání nejvyšší hodnoty v matici je využita funkce max. 
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Jestliže nejvyšší hodnota korelačního koeficientu není větší než 0,6, je bráno, že na obrazu 

k identifikaci není osoba z databáze a uživateli je místo jména vypsáno „Neznámá osoba“. V opačném 

případě je načten *.txt soubor, umístěný ve složce dané číslem řádku nejvyššího koeficientu. Soubor 

obsahuje jméno a příjmení, které je uživateli zobrazeno. Je-li v obraze detekováno více obličejů, jsou 

hromadně zobrazeny v novém grafickém okně pomocí funkce subplot a celé jména identifikovaných 

osob vypsána jako titulek k danému obrazu osoby.  

4.3 Grafické uživatelské rozhraní 

K vytvoření GUI v prostředí MATLAB byl použit nástroj GUIDE. Tento nástroj umožňuje vybírat 

grafické objekty a jejich umístění pomocí myši s možností jejich parametrizace. U klasického GUI je 

nutné si každý grafický objekt vytvořit a editovat pomocí zdrojového kódu. 

4.3.1 GUI – specifikace 

Při zapnutí aplikace pro detekci obličeje lze vidět, že některá z tlačítek nejsou zpřístupněna. To je dáno 

tím, že tyto akce nelze provést dříve, než je načten obraz pro zpracování. Pro načtení obrazu slouží 

jednostavové tlačítko „Načti obraz“. Samotné načtení obrazu je popsáno v kapitole 4.1.1. 

Po načtení obrazu jsou provedeny tyto akce: 

 Zakázání tlačítka pro načtení obrazu – Toto tlačítko je znovu povoleno, až po vymazání 

obrazu. 

 Zobrazení obrazu v grafickém objektu Axes. 

 Vypsání názvu a velikosti obrazu v grafických objektech TextBox. 

 Povolení tlačítek pro vymazání obrazu, rotaci obrazu a pro detekci. 

Při nesprávném výběru obrazu, je možné obraz vymazat. K vymazání obrazu slouží tlačítko „Vymaž 

obraz“. Po zmáčknutí tohoto tlačítka dojde také k vymazání názvu a velikosti obrazu a 

zpřístupnění/znepřístupnění tlačítek stejně jako při otevření aplikace. 

Před samotným detekováním obličejů v obraze je možno obraz při nesprávném natočení natočit tak, 

aby byl ve vodorovné poloze. K tomu slouží dvě stavová tlačítka ve skupině tlačítek „Rotace“. Obraz 

je vždy otáčen o 90°. Pomocí třech posuvníků je také možné nastavit velikost masek pro morfologické 

operace erozi a dilataci (4.1.4), a procentuální práh pro eliminaci malých částí obrazu (4.1.5). 
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Obr. 4.8 Grafické uživatelské rozhraní s načteným obrazem 

Posuvník pro nastavení masky eroze je možné editovat v rozsahu hodnot <4, 12> a při výchozím 

nastavení je nastaven na hodnotu 8. Jelikož velikost masky je zadávána celým číslem, je výstupní 

hodnota posuvníku zaokrouhlena. Následně je zobrazena v textovém poli nad posuvníkem. Stejným 

způsobem je nastaven posuvník pro nastavení velikosti masky pro dilataci. Posuvník pro nastavení 

procentuálního prahu pro eliminaci malých částí je možné editovat v rozsahu <1, 25> a při výchozím 

nastavení je nastaven na hodnotu 15 %. Pro nastavení posuvníků do výchozího nastavení slouží 

tlačítko „Výchozí nastavení“. 

Po zmáčknutí jednostavového tlačítka „Najdi obličej“ dojde k detekci obličejů v obraze, to znamená 

od převodu obrazu do barevného prostoru YCbCr, až po označení obličeje. 

Po detekci obličeje jsou provedeny tyto akce: 

 Obraz s vyznačeným obličejem je zobrazen v grafickém objektu Axis. 

 Zakázání tlačítek pro otáčení obrazu. 

 Povolení tlačítka pro uložení obličeje a identifikaci obličeje. 

 Zobrazení dialogového okna o dokončení detekce obličeje. 
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 Otevřeno nové grafické okno s obrazy průběhu zpracování obrazu (Obr. 4.9). 

 

Obr. 4.9 Průběh zpracování obrazu 

Grafické okno průběhu zpracování obrazu je zde zobrazeno z důvodu případné špatné detekce 

obličeje. Uživatel je na základě těchto obrazů schopen nastavit velikosti masek pro erozi a dilataci 

binárních obrazů.  

Tlačítko „Ulož obličej“ slouží k uložení obličeje, které je popsáno v kapitole 4.1.8. Uložené obličeje si 

je možné prohlédnout po zmáčknutí tlačítka „Prohlédni obličeje“, za pomocí kterého je otevřena 

složka s uloženými obličeji.  

Po zmáčknutí tlačítka „Identifikace“, je provedena identifikace nalezených obličejů popsaná v kapitole 

4.2. Nalezené obličeje v obraze jsou hromadně zobrazeny v novém grafickém okně a jména osob 

nalezených v databázi zobrazeny jako titulek u každého z nalezených obličejů. 
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5. TESTOVÁNÍ ALGORITMU 

Realizovaný algoritmus byl testován pomocí databáze fotografií obličejů, kterou sestavil Markus 

Weber z „California Institute of Technology“ [12]. Tato databáze obsahuje 430 barevných snímků 27 

lidí, ženského i mužského pohlaví. Fotografie byly pořízeny z čelního pohledu, za různých světelných 

podmínek a s komplexním pozadím. Všechny fotografie jsou v rozlišení 896 × 592 pixelů a 

obrazovém formátu *.jpg. Ukázka fotografií z této databáze je zobrazena na Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Ukázky databáze CALTECH 

Dále byl algoritmus testován pomocí databáze fotografií FERET [17]. Ukázka fotografií na Obr. 5.2. 

Pro porovnání s testováním pomocí databáze CALTECH bylo z databáze FERET vybráno 430 

snímků. Tato databáze obsahuje snímky 69 osob, ženského i mužského pohlaví, při různém natočení 

hlavy. Všechny snímky této databáze jsou v rozlišení 256 × 384 pixelů a obrazovém formátu *. ppm.  

 

Obr. 5.2 Ukázka databáze FERET 
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5.1 Výsledky detekce obličeje 

U databáze CALTECH bylo správně detekováno 373 snímků, z celkového počtu 430 snímků, proto 

procentuální úspěšnost algoritmu u této databáze je 86,74%. U databáze FERET je procentuální 

úspěšnost 92,56%, kdy bylo správně detekováno 398 snímků ze stejného počtu snímků.  

   
                

                    
         (5.1) 

    
       

 
     (5.2) 

kde PÚ je procentuální úspěšnost a PPÚ je průměrná procentuální úspěšnost. 

Tab. 1: Tabulka výsledků testování detekce obličejů 

Databáze CALTECH FERET 

Rozlišení snímků 896 × 592 256 × 384 

Pozadí Komplexní Jednotné 

Správná označení 373/430 398/430 

Chybná označení 

57/430 32/430 

FN 31 FN 21 

FP 26 FP 11 

Procentuální 

úspěšnost 
86,74 % 92,56 % 

Průměrná úspěšnost 89,65 % 

 

FN – False Negative – chybějící detekce obličeje v místě, kde obličej je. 

FP – False Positive – detekce obličeje v místě, kde obličej není.  

5.2 Problematika detekce obličeje 

Práh pro segmentaci lidské kůže v obraze je nastaven tak, aby byly v obraze segmentovány všechny 

druhy lidské rasy. Příkladem je obrázek Obr. 5.3, ve kterém jsou detekovány obličeje europoidní, 

negroidní, mongoloidní i míšené rasy. Tento velký rozsah prahu má však za následek mnoho falešných 

cílů. Jako jsou například přesvětlené scény obrazu, nábytek, vlasy a další objekty s podobnou barvou 
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jakou nese lidská kůže. To může mít za následek splynutí obličeje s pozadím a následnou špatnou 

detekci (Obr. 5.4). Velkým problémem mohou být přeexponované fotografie, ve kterých části lidské 

kůže nemusí být vůbec segmentovány a naopak předměty v pozadí mohou být segmentovány a brány 

jako lidská kůže. 

 

 

Obr. 5.3 Detekce obličejů různých ras [17] 

 

 
Obr. 5.4 Obraz se špatnou segmentací [12] 

Algoritmus má také schopnost detekovat obličeje i ve skupinových fotografiích (Obr. 5.5). Problém 

však nastává, při velké blízkosti obličejů u sebe. V tomto případě může dojít k propojení oblastí 

v binárním obraze a oblast je vyhodnocena jako falešný cíl. V některých případech lze tento problém 
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eliminovat nastavením velké velikosti masky eroze a spojené oblasti oddělit. Příkladem nesprávné 

detekce skupinové fotografie je obrázek Obr. 5.6, na kterém lze vidět, že je detekováno pouze sedm 

obličejů z celkových deseti. Příčinou této nesprávné detekce je částečná segmentace oblečení červené 

barvy, které následně vytvořilo fialovou oblast. Na první části tohoto obrazu lze vidět oblasti 

vytvořené po aplikaci morfologických operacích a eliminaci malých části obrazu. Nastavením větší 

masky pro erozi by došlo k oddělení spodní části fialové oblasti a k detekování dalšího obličeje. Tato 

operace by však mohla vést k deformaci ostatních oblastí, které by následně nemusely být detekovány 

jako obličeje. 

 

Obr. 5.5 Detekce obličejů ve skupinové fotografii [18] 

 

Obr. 5.6 Skupinová fotografie se špatnou detekcí [19] 

5.3 Výpočetní čas detekce obličeje 

Měření výpočetního času pro detekci je prováděno pomocí funkce tic, toc. Výpočetní čas je měřen 

od zmáčknutí tlačítka „Najdi obličej“, až po samotné vyznačení obličejů v obraze a informování 

uživatele, že detekce byla dokončena. Měření je prováděno na padesáti fotografiích, čtyř různých 

rozlišení (128 × 192 px, 256 × 384 px, 512 × 768 px, 896 × 592 px), na počítači s procesorem Intel 

Core i3, s taktem 2,10 GHz a pracovní paměti 3GB. Výpočetní časy jsou odečteny a z nich jsou 

vypočítány průměrné časy detekce. 
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Tab. 2: Tabulka výsledků měření výpočetního času detekce 

Rozlišení snímků (px) 128 × 192 256 × 384 512 × 768 896 × 592 

Průměrný čas (s) 0,341 0,570 2,312 2,752 

 

Z tabulky výsledků měření výpočetního času detekce obličeje (Tab. 2) lze vidět, že s větším 

rozlišením snímku roste také délka výpočetního času. Což je předpokládaný výsledek, jelikož většina 

operací při zpracování obrazu pracuje s celými maticemi obrázku a jednotlivé operace se provádějí 

pixel, po pixelu. 

5.4 Výsledky identifikace osob 

Identifikační systém byl testován na databázi CALTECH, pouze u osob, které mají v databázi 20 a 

více fotografií. V těchto obrazech byly vyhledány obličeje a porovnány s obličeji z databáze vytvořené 

pro identifikaci (kapitola 4.2.1). Celkově tedy bylo testováno 170 snímků, z nichž bylo správně 

identifikováno 141. Procentuální úspěšnost identifikačního systému je 82,94 %.  

Tab. 3: Tabulka výsledků testování identifikace osob 

Celkový počet snímků 170 

Správná identifikace 141 

Chybná identifikace 29 

Procentuální 

úspěšnost 
82,94 % 
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6. ZÁVĚR 

Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat algoritmus pro detekci a identifikaci osoby 

ve statickém snímku v programovacím prostředí MATLAB, provést vizualizaci a ověřit funkčnost 

algoritmu. Všechny tyto body byly splněny. 

Detekce obličejů v obraze byla realizována metodou vycházející ze segmentace obrazu podle barvy 

lidské kůže s následnou korelací vyhledané oblasti se vzorovou šablonou obličeje. Identifikace 

vyhledané osoby pak byla provedena pomocí korelace obrazu vyhledaného obličeje s obrazy osob 

umístěnými ve vytvořené databázi. 

Realizovaný systém je plně automatický, avšak s možností nastavení velikosti masek pro 

morfologické operace. Tato možnost je zde ponechána ze dvou důvodů. Jednak aby uživatel mohl 

využít systém pro různé druhy fotografií a vyzkoušet si nastavení těchto parametrů, které se pak dají 

v programu přednastavit. A jednak pro studenty, kteří budou vytvořený systém používat ve výuce, aby 

si vyzkoušeli vliv masky u morfologických operací na výsledek segmentace obrazu. Při zpracování 

obrazu je vždy nutné znát účel, pro který je obraz zpracováván. Např. při použití vytvořeného systému 

jako zabezpečovacího systému k identifikaci osob při vstupu do místnosti předpokládáme, že velikost 

zpracovávaného obrazu je vždy stejná, vzdálenost snímaného objektu od objektivu je taktéž stejná, 

pozadí je neměnné atd. V tomto případě bude nastavení masek pro morfologické operace jednotlivých 

obrazů stejné a navíc je možné z obrazu odfiltrovat neměnné pozadí.  

Procentuální úspěšnost detekce osob u vytvořeného systému je 89,65 % a procentuální úspěšnost 

identifikace je 82,94 %. Tato procentuální úspěšnost identifikace je odvozena od kvality detekce. 

Samotná přesnost u této metody detekce osob by se dala zvýšit segmentací lidské kůže ještě v jiném 

obrazovém prostoru. To by však vedlo k prodloužení výpočetního času, minimálně o jednu čtvrtinu 

naměřených časů. Ač je procentuální úspěšnost detekce celkem vysoká, je použití vytvořeného 

systému částečně omezené. Systém nebude například detekovat osoby v plavkách, případně v oblečení 

barvy přibližující se barvě lidské kůže.  

Proto další pokračování práce vidím v rozšíření a implementaci metod, které nejsou závislé jen na 

barvě, příp. tvaru sledovaného objektu. 
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main_gui.m  Hlavní m-soubor práce  

template_test.m  M-soubor s vytvořenou funkcí pro detekci obličeje pomocí korelace  

checklimit.m  M-soubor s vytvořenou funkcí pro zkontrolování mezí 
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like.png  Obraz zobrazující se při úspěšném dokončení detekce v GUI 
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I. Vývojový diagram detekce obličeje 
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II. Vývojový diagram funkce pro detekci obličeje pomocí korelace – „template_test“ 
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III. Vývojový diagram identifikace osob 
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