PMO28
การปรับปรุ งการรู้ จาภาพใบหน้ าของวิธีไอเกนเฟส
Improving Face Recognition of Eigenface Method
ศานต์สมั พันธ์ จิรกุลชัยวงศ์ (Sansumpan Jirakulchaiwong)* ดร.จีระยุทธ เวทย์วรี ะพงศ์ (Dr.Jeerayut Wetweerapong)**
บทคัดย่ อ
วิธีไอเกนเฟสเป็ นวิธีการรู ้ จาภาพใบหน้าซึ่ งเป็ นเทคนิ คทางคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ที่ใช้ในการประมวล และ
เปรี ยบเทียบภาพทดสอบกับภาพในฐานข้อมูล วิธีน้ ีอาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และมีประสิ ทธิภาพขึ้นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า งานวิจยั นี้ จะปรับปรุ งการรู ้จาภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟสโดยปรับปรุ งคุณภาพของ
ฐานข้อมูลซึ่งใช้ตวั แทนภาพจากการแบ่งกลุ่มภาพด้วยวิธีเคมีน และปรับปรุ งการเปรี ยบเทียบภาพทดสอบในการระบุตวั
บุคคลซึ่ งใช้การวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ ค่าน้ าหนัก ผลการทดลองแสดงว่าการปรับปรุ งที่
นาเสนอสามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการรู ้จาภาพใบหน้าได้มากยิง่ ขึ้น
ABSTRACT
The eigenface method is a face recognition method which is a computer vision technique used to process and
compare a test image to the images stored in the database. It is based on Principal Component Analysis (PCA) and its
performance is sensitive to the changes of the faces. In this research, we improve face recognition of eigenface method by using
k-means clustering to select representative images for the database, and using some important components of weight vectors to
compute distances for the identification process. Experimental results show that the proposed improvements can increase the
efficiency of face recognition.

คาสาคัญ: การรู ้จาใบหน้า วิธีไอเกนเฟส การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
Keywords: Face recognition, Eigenface method, Principal component analysis
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บทนา
วิธีการรู ้จาภาพใบหน้า (Face recognition method) เป็ นเทคนิ คทางคอมพิวเตอร์ วิทศั น์ (Computer vision) ที่ ทา
การประมวลและเปรี ยบเทียบภาพทดสอบกับภาพในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการระบุตวั บุคคล และใช้ในงานต่างๆ เช่น การ
รั กษาความปลอดภัย การตรวจจับใบหน้าบุ คคลโดยอัตโนมัติ การติ ดตามค้นหาตัวบุ คคลและปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบั ผูใ้ ช้งาน วิธีการรู ้จาภาพใบหน้าจะเปรี ยบเทียบภาพใบหน้าของบุคคลที่เราสนใจกับภาพทั้งหมด
ในฐานข้อมูลและเลือกภาพใบหน้าในฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงกับภาพทดสอบมากที่สุด
วิธีไอเกนเฟส (Eigenface method) เป็ นวิธีการรู ้ จาภาพใบหน้า นาเสนอโดย Sirovich, Kirby (1987) ซึ่ งใช้
หลักการวิเคราะห์ อ งค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) กับภาพใบหน้า ต่อมา Turk, Pentland
(1991) ได้พฒั นาเป็ นระบบการรู ้จาภาพใบหน้า วิธีการนี้ จะแทนแต่ละภาพในฐานข้อมูลด้วยเวกเตอร์ หลักและนามาต่อ
กันเป็ นเมทริ กซ์ จากนั้นสร้างเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมเกี่ ยว (Covariance matrix) และหาเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ
(Eigenvector) ซึ่ งแต่ละภาพจะสามารถเขียนในรู ปผลรวมเชิ งเส้น (Linear combination) ของเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ
เหล่านี้ ทาให้ได้เวกเตอร์ ของค่าสัมประสิ ทธิ์ หรื อค่าน้ าหนักที่ใช้เป็ นเวกเตอร์ กาหนดคุณลักษณะของภาพที่จะนาไปใช้
ในการระบุตวั บุคคล อย่างไรก็ตาม ประสิ ทธิ ภาพของวิธีไอเกนเฟสขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของใบหน้า เช่น ท่าทาง
การเคลื่อนย้ายและความมืดสว่างของใบหน้า (Belhumeur et al., 1997; Lemieux, Parizeau, 2002; Visani et al., 2004)
งานวิจยั นี้นาเสนอการปรับปรุ งการรู ้จาภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟสโดยปรับปรุ งคุณภาพของฐานข้อมูลซึ่ งใช้ตวั แทน
ภาพจากการแบ่งกลุ่มภาพด้วยวิธีเคมีน (k-means clustering) และปรับปรุ งการเปรี ยบเทียบภาพทดสอบในการระบุตวั
บุคคลซึ่งใช้การวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ ค่าน้ าหนัก
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของวิธีไอเกนเฟส
2. เพื่อปรับปรุ งวิธีการรู ้จาภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟส โดยการปรับปรุ งคุณภาพของฐานข้อมูลซึ่ งใช้ตวั แทน
ภาพจากการแบ่งกลุ่มภาพด้วยวิธีเคมีน
3. เพื่อปรั บปรุ งวิธีการรู ้ จาภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟส โดยการวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของ
เวกเตอร์ค่าน้ าหนัก
วิธีการวิจยั
1. วิธีการไอเกนเฟส
ใช้หลักหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ซึ่งมี 6 ขั้นตอน และกาหนดสัญลักษณ์ในการอธิบาย ดังนี้
𝐼𝑖 คือ รู ปภาพที่อยูใ่ นฐานข้อมูล
𝑁 × 𝑁 คือ ขนาดของรู ปภาพ 𝐼𝑖
Γ𝑖 คือ เวกเตอร์ รูปภาพ 𝐼𝑖
Ψ คือ เวกเตอร์ รูปภาพเฉลี่ย (ใบหน้าเฉลี่ย)
𝑀 คือ จานวนรู ปภาพที่อยูใ่ นฐานข้อมูล
𝐶 คือ เมตริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมเกี่ยว
𝑈𝑖 คือ เวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ (ไอเกนเฟส)
𝜆𝑖 คือ ค่าลักษณะเฉพาะ
ω𝑖 คือ ค่าน้ าหนักหรื อเวกเตอร์คุณลักษณะ
1.1) แปลงมิติของภาพขนาด 𝑁 × 𝑁 ให้เป็ นมิติขนาด 𝑁 2

× 1 แทนด้วย Γ𝑖 และนามาต่อกันเป็ นเมทริ กซ์ 𝑆

𝑆 = [Γ1 Γ2 … Γ𝑀 ]
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1.2) คานวนใบหน้าเฉลี่ย (Average face) แทนด้วย 𝛹 และผลต่างของแต่ละภาพใบหน้ากับใบหน้าเฉลี่ย โดย
ใช้สมการ (2) และ (3)
(2)
(3)

1

𝛹 = 𝑀 ∑𝑀
𝑛=1 Γ𝑖
Φ𝑖 = Γ𝑖 − Ψ

1.3) คานวนหาเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมเกี่ยว ดังสมการ
𝐶=

เมื่อ 𝐴 = [Φ1 Φ2

1 𝑀
∑
Φ Φ𝑇
𝑀 𝑛=1 𝑛 𝑛

(4)

= 𝐴𝐴𝑇

… Φ𝑀 ] โดยเมทริ กซ์ 𝐶 จะมีขนาด 𝑁 × 𝑁
2

2

1.4) พิจารณาเมทริ กซ์ 𝐿 = 𝐴𝑇 𝐴 ซึ่งมีขนาด 𝑀 × 𝑀
ให้ 𝑉𝑖 เป็ นเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะของเมทริ กซ์ 𝐿 ที่สมนัยกับค่าลักษณะเฉพาะ 𝜆𝑖 เมื่อ 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑀 จะได้วา่
และได้วา่

𝐴𝑇 𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖 𝑉𝑖

𝐴𝑇 𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖 𝑉𝑖 ⇒ 𝐴𝐴𝑇 𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖 𝐴𝑉𝑖 ⇒ 𝐶𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖 𝐴𝑉𝑖 หรื อ 𝐶𝑈𝑖 = 𝜆𝑖 𝑈𝑖 เมื่อ 𝑈𝑖 = 𝐴𝑉𝑖

ดังนั้นเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะของ 𝐴𝐴𝑇 จะสมนัยกับเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะของ 𝐴𝑇 𝐴 และมี ค่าลักษณะเฉพาะค่า
เดียวกัน จะเห็นได้วา่ 𝐴𝐴𝑇 เป็ นเมทริ กซ์ขนาด 𝑁 2 × 𝑁 2 ในขณะที่เมทริ กซ์ 𝐴𝑇 𝐴 มีขนาด 𝑀 × 𝑀 ซึ่งเล็กกว่ามาก เรา
เรี ยกกระบวนการนี้ วา่ การลดมิติของข้อมูล (Dimension reduction) คานวณเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะของเมทริ กซ์ 𝐶 จาก
เวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะของเมทริ กซ์ 𝐿 จะเรี ยกภาพที่ ได้จากเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะว่าภาพไอเกน (Eigenfaces) และ
เขียนรวมกันดังนี้
𝑈 = [𝑈1 𝑈2 𝑈3 … 𝑈𝑀 ]

รู ปที่ 1 ตัวอย่างภาพไอเกนที่ได้จากเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะ
1.5) คานวณเวกเตอร์ค่าน้ าหนักหรื อเวกเตอร์คุณลักษณะ ω = [ω1 ω2
เมทริ กซ์ 𝑈 ดังสมการต่อไปนี้
ω𝑖 = 𝑈 𝑇 Φ𝑖
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1.6) หาระยะห่างระหว่างเวกเตอร์ค่าน้ าหนัก ω𝑖 และ ω𝑗 โดยใช้ระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean distance) ดัง
สมการต่อไปนี้
2

𝑑(ω𝑖 , ω𝑗 ) = √∑𝑀
𝑘=1(ω𝑖𝑘 − ω𝑗𝑘 )

(6)

จากนั้นใช้ระยะห่างของภาพทดสอบกับภาพทั้งหมดที่อยูใ่ นฐานข้อมูลเพื่อระบุตวั บุคคลด้วยภาพในฐานข้อมูลที่
ใกล้เคียงกับภาพทดสอบมากที่สุด
2. การแบ่งกลุ่มข้อมูลรู ปภาพด้วยวิธีแบบเคมีน
วิธีเคมีน (Dubes, Jain, 1988) ใช้แบ่งข้อมูลเวกเตอร์ ออกเป็ น k กลุ่ม โดยเริ่ มด้วยการสุ่ มจุด k จุดจากข้อมูล
และจัดข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับจุดสุ่ มที่มีระยะห่ างแบบยุคลิดน้อยสุ ด จากนั้นหาจุดศูนย์กลาง (centroid) ของแต่
ละกลุ่ม แล้วจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลอีกครั้งโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มเดี ยวกันกับจุดศูนย์กลางที่มีระยะห่ างน้อยสุ ด ทาซ้ า
เช่นนี้จนกระทัง่ ได้จุดศูนย์กลางในรอบใหม่ที่ไม่แตกต่างจากจุดศูนย์กลางก่อนหน้านี้ จะได้จุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม
เป็ นตัวแทนของกลุ่ม

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มของข้อมูลเวกเตอร์ 2 มิติจานวน 20 จุด ออกเป็ น 5 กลุ่ม จุดสี แดงคือข้อมูล จุดสี น้ าเงินคือ
จุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มที่ได้จากวิธีเคมีน
3. การปรับปรุ งคุณภาพของฐานข้อมูล
ใช้วิธีเคมีน แบ่งกลุ่มข้อมูลรู ปภาพของแต่ละคนและเลือกภาพตัวแทนของแต่ละคนเท่ากับจานวนกลุ่มเพื่อ
นามาเป็ นรู ปในฐานข้อมูล (จะใช้ในกรณี ที่เรามีรูปภาพของแต่ละคนเป็ นจานวนมากและต้องการเลือกเป็ นตัวแทนใน
ฐานข้อมูล)
4. การเพิ่มประสิ ทธิภาพโดยการวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ค่าน้ าหนัก
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กาหนดให้แต่ละคนมีรูปตัวแทน 𝑚 รู ปในฐานข้อมูล ดังนั้นรู ปทดสอบจะมีระยะห่าง 𝑑𝑖,1 , 𝑑𝑖,2 , … , 𝑑𝑖,𝑚 กับ
∗
∗
∗
ภาพแต่ละภาพของคนที่ 𝑖 ที่อยูใ่ นฐานข้อมูล เลือกค่าระยะห่ างที่นอ้ ยที่สุดจานวน 𝑘 ค่าให้เป็ น 𝑑𝑖,1
, 𝑑𝑖,2
, … , 𝑑𝑖,𝑘
ซึ่ ง
ใช้กาหนดระยะห่างกับชุดภาพของคนที่ 𝑖 โดยใช้ระยะทางแบบยุคลิด ดังนี้
2

∗
𝑑𝑖 = √∑𝑘𝑡=1(𝑑𝑖,𝑡
)

(7)

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ค่าน้ าหนัก สาหรับ 5 คน แต่ละคนมีรูป
ตัวแทน 2 รู ปในฐานข้อมูลและเลือกค่าระยะห่างที่นอ้ ยที่สุดจานวน 1 ค่า
5. ภาพที่ใช้ในการทดสอบ
ใช้ฐานข้อมูลรู ปภาพทดสอบ 3 ชุด ดังต่อไปนี้
- ฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace (Hond, Spacek, 1997) ประกอบด้วยรู ปภาพหน้าคน 18 คน แต่ละคนมี 20 รู ป รวม
ทั้งหมด 360 รู ป มีขนาด 180×200 พิกเซล

รู ปที่ 4 ตัวอย่างภาพในฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace
-

ฐานข้อมูลรู ปภาพ ORL (Cambridge University Computer Laboratory, 1992-1994) ประกอบด้วยรู ปภาพหน้าคน
40 คน แต่ละคนมี 10 รู ป รวมทั้งหมด 400 รู ป มีขนาด 92×112 พิกเซล
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รู ปที่ 5 ตัวอย่างภาพในฐานข้อมูลรู ปภาพ ORL
-

ฐานข้อมูลรู ปภาพ Faces95 (Hond, Spacek, 1997) ซึ่ งตัดมาเฉพาะใบหน้าประกอบด้วยรู ปภาพหน้าคน 72 คน แต่
ละคนมี 20 รู ป รวมทั้งหมด 1440 รู ป มีขนาด 90×90 พิกเซล

รู ปที่ 6 ตัวอย่างภาพในฐานข้อมูลรู ปภาพ Faces95 ขนาด 90×90 พิกเซล
ผลการวิจยั
ในส่วนนี้จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง 3 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพของวิธีไอเกนเฟส
สุ่มเลือกภาพตัวแทนของแต่ละคนจานวน 5 รู ปสาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace และ Faces95 และจานวน 4 รู ป
สาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ ORL เพื่อเป็ นรู ปภาพในฐานข้อมูลและใช้รูปภาพที่เหลือเป็ นภาพทดสอบสาหรับวิธีไอเกน
เฟส ทาการทดลองจานวน 10 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการระบุตวั บุคคล
การทดลองที่ 2 การหาประสิ ทธิภาพโดยการปรับปรุ งคุณภาพของฐานข้อมูล
ใช้วิธีเคมีน แบ่งกลุ่มข้อมูลรู ปภาพของแต่ละคนและเลือกภาพตัวแทนของแต่ละคนเท่ากับจานวนกลุ่มเพื่อนามา
เป็ นรู ปในฐานข้อมูล โดยมีภาพตัวแทนจานวน 5 รู ปสาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace และ Faces95 และจานวน 4 รู ป
สาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ ORL เพื่อเป็ นรู ปภาพในฐานข้อมูลและใช้รูปภาพที่เหลือเป็ นภาพทดสอบ ใช้วิธีไอเกนเฟสทา
การทดลองเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการระบุตวั บุคคล
การทดลองที่ 3 การหาประสิ ทธิภาพโดยการวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ค่าน้ าหนัก
สุ่ มเลือกภาพตัวแทนเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 ทาการทดลองจานวน 10 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องในการระบุตวั บุคคล โดยใช้วิธีไอเกนเฟสและการวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ ค่าน้ าหนัก
จานวน 2 หรื อ 3 ค่าสาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace และ Faces95 และจานวน 2 ค่า สาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ ORL
แสดงผลการทดลองที่ 1 2 และ 3 ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพการรู ้จาใบหน้าของวิธีไอเกนเฟสและการปรับปรุ งทั้งสองแบบ
ประสิทธิภาพการรู้ จา (%)
ประสิทธิภาพการรู้ จา (%)
โดยการปรับปรุงคุณภาพ
ฐานข้ อมูลรูปภาพ
ของวิธีไอเกนเฟส (10 การทดลอง) ของฐานข้ อมูลด้ วยวิธีเคมีน

ประสิทธิภาพการรู้ จา (%)
โดยการวัดระยะทางด้ วย
องค์ ประกอบสาคัญของ
เวกเตอร์ ค่านา้ หนัก

Grimace

98.37

100

98.96

ORL

86.50

97.08

90.75

Faces95

86.17

99.14

88.20

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การปรับปรุ งคุณภาพของฐานข้อมูลด้วยวิธีเคมีนสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรู ้จาใบหน้าของวิธีไอเกน
เฟสสาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace ORL และ Faces95 เพิ่มมากขึ้น 1.63% 10.58% และ 12.97% ตามลาดับ และการ
ปรับปรุ งคุณภาพโดยการวัดระยะทางด้วยองค์ประกอบสาคัญของเวกเตอร์ ค่าน้ าหนักสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
รู ้จาใบหน้าของวิธีไอเกนเฟสสาหรับฐานข้อมูลรู ปภาพ Grimace ORL และ Faces95 เพิ่มมากขึ้น 0.59% 4.25% และ
2.03% ตามลาดับ
กิตติกรรมประกาศ
การทาวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีเนื่องมาจากความกรุ ณาอย่างยิง่ ของอาจารยท์ที่ปรึ กษาอาจารย์
ั
ดร.จี ระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ ที่ ได้ดูแลให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือ ทุกข้นตอนของการท
าวิจยั ขอขอบคุณภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุ นเรี ยนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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