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Samenvatting

In dit proefschrift hebben we ons gericht op temporele veranderingen in het menselijk gezicht
en dynamische patronen geanalyseerd om gezichtsanalyse methoden te verbeteren. We hebben
een nauwkeurige methode geïntroduceerd om markeerpunten in het gezicht te lokaliseren. De
lokalisatie van de markeerpunten maakt een nauwkeurige analyse van bewegingen in het gezicht
mogelijk. Dynamische beschrijvingen zijn voorgesteld om patronen van gezichtsexpressies in
de tijd te onthullen. Verschillende methoden zijn voorgesteld om het gebruik van temporele infor-
matie en de dynamiek van gezichtsexpressies mogelijk te maken voor de analyse van spontaniteit,
leeftijdsschatting en het verifiëren van bloedverwantschap. Daarnaast is een gevoelsresponsief
systeem ontworpen voor face-to-face mens-machine interactie. In wat volgt wordt elk van deze
onderdelen apart samengevat.

Hoofdstuk 2: Lokalisatie van Markeerpunten in het Gezicht.

Het robuust en accuraat automatisch markeren van belangrijke posities in het gezicht is van groot
belang voor gezichtsanalyse om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Om dit te bewerkstelligen
stellen we in Hoofdstuk 2 een statistische methode voor. De statistische methode is voor het au-
tomatisch lokaliseren van markeerpunten in het gezicht. Onze markeringsmethode is gebaseerd
op een zogenaamd parsimonious mixture model van Gabor wavelet kenmerken met een prior
op de vorm van het gezicht. De flexibele statistische methode die wij toepassen verhoogt de
nauwkeurigheid voor het bepalen en lokaliseren van markeringspunten in het gezicht.

De nauwkeurigheid en robuustheid van de voorgestelde methode wordt vastgesteld in vier gezichts-
datasets (FRGC, Cohn-Kanade, Bosphorus, and BioID) in de meest uitgebreide inter-database
experimenten die zijn uitgevoerd in de literatuur. Voor 17 markeringspunten heeft onze methode
gemiddeld een nauwkeurigheid van 99.33% op de Bosphorus database en 97.62% nauwkeurigheid
op de BioID database, waarmee de state of the art verbeterd wordt. We laten zien dat de meth-
ode niet significant wordt beïnvloed door beelden met lage resolutie, kleine rotaties, gezichtsuit-
drukkingen en natuurlijke verhullingen zoals een baard of snor. Tevens testen we de effectiviteit
van de markeringen in een gezichtsuitdrukking herkenningstoepassing en rapporteren een verbe-
tering die kan worden toegeschreven aan de verbeterde markeringen ten opzichte van de gebruike-
lijke standaard op twee databases voor videogebaseerde uitdrukkingsherkenning (Cohn-Kanade
en BU-4DFE).
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Hoofdstuk 3: Herkenning van een Oprechte Glimlach.

Het automatisch onderscheiden tussen spontane en geveinsde uitdrukkingen is belangrijk voor
de visuele analyse van sociale signalen. In de literatuur bestaan er methoden voor deze taak
gebaseerd op de wenkbrauwen, de hoek van de lippen, schouderbewegingen en het uiterlijk van
het gezicht. De betrouwbaarheid van deze methoden is echter niet getoetst op een grote database.
Daarnaast analyseren geen van de bestaande methoden de dynamiek van individuele gebieden
in het gezicht, zoals bewegingen van oogleden of wangen.

In Hoofdstuk 3 beschrijven we een informatieve verzameling van kenmerken voor de analyse
van regio-specifieke gezichtsdynamiek en stellen een volledig automatisch systeem voor om een
echte glimlach te onderscheiden van een geveinsde glimlach. Om dit te bereiken hebben we de
grote UvA-NEMO smile database verzameld en geannoteerd. Hierin hebben we de bewegingen
van de oogleden, wangen en de hoeken van de lippen onderzocht voor het onderscheiden van
een spontane en geveinsde glimlach.

Voor de glimlach analyse worden verschillende strategieën voor het samenvoegen van de regio-
gebaseerde classifiers en temporele fase-gebaseerde classifiers geëvalueerd. Een online versie
van de voorgestelde methode is geïmplementeerd om te achterhalen wat het effect is van gedeel-
telijke informatie en om te illustreren dat de schatting succesvol verloopt tijdens het vormen van
de glimlach. Bovendien worden de effecten van leeftijd en geslacht op de dynamiek van de glim-
lach uitgebreid geanalyseerd. Onze bevindingen onderstrepen het belang van de dynamiek van
het ooglid voor spontaniteitanalyse en laten het verschil zien in de uitdrukkingsdynamiek tussen
jonge mensen en ouderen. De nauwkeurigheid van onze methode is geëvalueerd op de BBC,
SPOS, MMI en UvA-NEMO databases en het wordt aangetoond dat deze methode de state of
the-art verbeterd.

Hoofdstuk 4: Gezichtsdynamiek voor het Schatten van Leeftijd.

Schatting van de leeftijd van een persoon op basis van een afbeelding van zijn gezicht heeft vele
toepassingen, variërend van biometrie en toegangscontrole tot cosmetica en entertainment. In het
algemeen gebruiken bestaande methoden enkel zogenaamde appearance features. Onze bevin-
dingen in Hoofdstuk 3 laten echter een verband zien tussen leeftijd en uitdrukkingsdynamiek.
Om deze reden analyseren we in Hoofdstuk 4 de oppervlakte deformatie dynamiek van verschil-
lende gezichtsregio’s en stellen hun bruikbaarheid voor leeftijdsschatting vast. Daarnaast stellen
we een nieuwe twee-staps architectuur voor om leeftijd te schatten, waarin de leeftijdsgroepen
op een adaptieve wijze geselecteerd worden voor iedere classifier in de eerste stap.

In onze experimenten gebruiken we de UvA-NEMO smile database met leeftijden tussen de 8
en de 76, die ons in staat stelt een uitgebreide analyse te doen van de relevante aspecten van
het probleem. Onze resultaten laten zien 1) dat de dynamiek van gezichtsoppervlakten gebruikt
kan worden om leeftijdsschatting op basis van afbeeldingen te doen; 2) als ze individueel wor-
den bekeken zijn statische afbeeldinggebaseerde features nauwkeuriger dan dynamische features.
Vier verschillende appearance features worden geëvalueerd en er wordt aangetoond dat verbeter-
ing door gezichtsdynamiek consistent is voor alle representaties. We testen onze aanpak uitge-
breid, inclusief een verkenning van spontane ten opzichte van geveinsde glimlach dynamiek en
geslacht-specifieke leeftijdsschatting. We laten zien dat dynamische features, gebruik makende
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van spontaniteit informatie, de gemiddelde absolute fout tot 21% verminderen, wat de state of
the art in leeftijdsschatting van het gezicht vooruit brengt.

Hoofdstuk 5: De Dynamiek van Gezichtsuitdrukking voor de Verificatie van Bloedver-

wantschap.

Alle methoden die tot nu toe zijn voorgesteld om bloedverwantschap te verifiëren maken enkel ge-
bruik van het uiterlijk van het gezicht. In tegenstelling tot al het gepubliceerde werk onderzoekt
Hoofdstuk 5 de mogelijkheid om de dynamiek van gezichtsuitdrukking te gebruiken voor het
verifiëren van verwantschap. Om dit te bewerkstelligen worden gelijkenissen tussen verwante
paren geanalyseerd in termen van bewegingsdynamiek en spatieel-temporele informatie van de
wenkbrauwen, ogen, wangen en hoeken van de lip. Omdat er geen verwantschap database is
met gezichtsuitdrukking videos van familieleden hebben wij de verwantschapsannotaties verkre-
gen van de UvA-NEMO Smile Database. Door het selecteren van de spontane en geveinsde
glimlachen van proefpersonen met een verwantschapsrelatie construeren we een verwantschaps-
database.

De voorgestelde methode is geëvalueerd voor verschillende familierelaties zoals zus-zus, broer-
broer, zus-broer, moder-dochter, moeder-zoon, vader-dochter en vader-zoon. Onze resultaten
laten zien dat het mogelijk is om de state of the art te verbeteren en bevestigen dat verwantschap
inderdaad te herkennen is door gelijkenissen in gezichtsuitdrukkingen. Hoewel uitdrukkings-
dynamiek op zichzelf niet zo nauwkeurige resultaten oplevert als spatieel-temporele features,
levert het samenvoegen van beide verzamelingen kenmerken op output-niveau wel degelijk een
statistisch significante verbetering op de nauwkeurigheid van verificatie. Gemiddeld wordt een
72.89% nauwkeurigheid op de verificatie van verwantschap behaald als gebruik wordt gemaakt
van spontane glimlachen.

Hoofdstuk 6: Een Gevoelsresponsieve Interactieve Fotolijst.

Bovenop onze analyse van de dynamiek van gezichtuitdrukkingen ontwerpen we, in Hoofdstuk 6,
een gevoelsresponsieve, interactieve fotolijst-applicatie die zichzelf aanpassende face-to-face in-
teractie biedt tussen een interactieve foto en zijn gebruiker. Het voorgestelde systeem vertrouwt
op temporele analyse van gezichtsuitdrukkingen en niveau van activiteit van de gebruiker om een
respons te selecteren uit een database met korte videofragmenten. Deze alsmaar groeiende data-
base wordt automatisch voorbereid door een offline analyse van video’s die door de gebruiker
geüpload zijn. Het resulterende systeem spiegelt het gevoel van de gebruiker langs de assen
van positiviteit en opwinding en past zijn gedrag langzaam aan de specifieke gebruiker aan. In
een uitgebreide modus worden twee van deze systemen gekoppeld en voeden elkaar met visuele
inhoud.

De sterke en zwakke eigenschappen van het systeem worden geëvalueerd door een gebruik-
ersstudie met tien gebruikers, waar Wizard-of-Oz responsen vergeleken worden met een volledig
geautomatiseerd systeem dat gevoel- and activiteitgebaseerde kenmerken gebruikt, ofwel op
zichzelf, of tegelijkertijd. Hoewel de automatische interactie niet zo goed presteert als de Wizard-
of-Oz responsen, vinden gebruikers het voorgestelde gevoelsresponsieve systeem interessant en
boeiend. Daarnaast laten experimenten zien dat de dynamische aanpassing aan de gebruiker
efficiënt werkt en de reactietijd verkort van de respons van het affectieve systeem.


