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POVZETEK 
 

Učinkovitost interakcije med človekom in strojem je odvisna tudi od tega, kako relevantne 

podatke ima stroj o človeku. S prihodom vse bolj avtonomnih strojev se pojavlja potreba po 

tem, da bi stroj lahko sam zaznaval čustveno stanje človeka. V tem magistrskem delu smo se 

osredotočili na pristop prepoznavanja čustev na daljavo s pomočjo spletne kamere. Izdelali 

smo lasten sistem za prepoznavo čustev na podlagi obrazne mimike, ki temelji na modernem 

orodju OpenFace za izračun značilnic (primernih kot vhod metodi strojnega učenja) in za 

klasifikacijo čustev uporablja metodo podpornih vektorjev (SVM). Svoj pristop smo primerjali 

s priznanim sistemom Noldus FaceReader. Uporabili smo metrike natančnosti, priklica, 

točnosti ter F1, ki predstavlja celovitejšo oceno klasifikatorja. Za ocenjevanje algoritmov smo 

uporabili naslednje zbirke videoposnetkov oz. slik: (1) Bahcesehir University Multimodal Face 

Database of Affective and Mental States (BAUM-1) in (2) Geneva Multimodal Emotion 

Portrayals Core Set (GEMEP), katerih posnetki so nastali s snemanjem obrazov udeležencev 

posameznih raziskav ob induciranju določenih čustvenih stanj, ter (3) zbirko slik s 

kategoričnimi oznakami, ki smo jih lastnoročno izbrali iz zbirke BAUM-1s. Zbirki 

videoposnetkov vsebujeta tako igrane kot tudi pristne odzive na dražljaje. Primerjali smo 

rezultate klasifikatorjev ob različnih načinih interpretacije klasifikacij, nastale razlike 

analizirali glede na zbirke vhodnih podatkov ter izpostavili vrsto faktorjev, ki so vplivali na 

rezultate. FaceReader se je pri klasifikaciji izkazal za bolj konsistentnega, v povprečju pa je 

naš klasifikator dosegel boljši rezultat F1. Vsak klasifikator ima svoje prednosti in slabosti. V 

diskusiji smo se poleg obravnave slednjih dotaknili tudi možnih izboljšav. Dovolj visoka 

uspešnost metod za merjenje čustev bi omogočila obstoj vrste aplikacij s koristnimi 

zmožnostmi za mnoga področja, kot so varnost, nega ljudi, administracija podjetij in držav itd. 
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ABSTRACT 
 

For a machine to have efficient human-computer interaction, relevant information about the 

subject is needed. As the automation of an increasing number of tasks is being developed, the 

need for artificial emotion recognition solutions is becoming more apparent. In this work, we 

focus on the solutions that can measure human emotions from a distance by using a camera. 

We developed one that uses detected facial expressions to classify emotions. It employs 

OpenFace to measure present facial action units which are in turn used as the input to a Support 

Vector Machine classifier. We tested our method’s performance against Noldus FaceReader 

by using metrics of precision, recall, accuracy, and F1 score. For testing, we used two multi-

modal datasets with emotion-annotated video files: (1) Bahcesehir University Multimodal Face 

Database of Affective and Mental States (BAUM-1, which has two parts – BAUM-1s and 

BAUM-1a) and (2) Geneva Multimodal Emotion Portrayals Core Set (GEMEP); we also added 

a dataset of emotion-annotated images that we compiled by manual selection from the BAUM-

1s database. While GEMEP and BAUM-1a databases contain acted emotional expressions, 

BAUM-1s is only composed of videos with spontaneous emotional expressions. We compared 

the classifiers’ performance while using different interpretations of probabilistic 

classifications, analyzed the differences based on the used input datasets, and discussed factors 

responsible for the measured outcomes. While FaceReader seemed to perform more 

consistently, our classification method achieved a better mean in F1 scores, even though the 

difference was not statistically significant. The pros and cons of each classifier and possible 

classifier upgrades are discussed. A high enough performance of such emotion-recognizing 

systems would enable the development of useful applications for various purposes, such as 

security, healthcare, administration, marketing, and many others. 
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1 Uvod 
Problematika učinkovitosti interakcije med človekom in strojem je prisotna že od časa prvih 

strojev. Z razvojem tehnologije stroji postajajo vse bolj avtonomni in so na podlagi primernih 

informacij sami zmožni opravljati določene funkcije. Pri delu z ljudmi tako potrebujejo 

nekatere informacije o njih. V zadnjem času je postalo aktualno merjenje čustev pri človeku, 

saj so se z razvojem tehnologije pred kratkim pojavili algoritmi, ki s pomočjo slike iz kamere 

na neintruziven način učinkovito sledijo spremembam na obrazu, kar predstavlja praktično 

rešitev in zanimivo podlago za pridobivanje informacij o človekovem čustvenem stanju. 

Obstajajo pristopi, ki so zasnovani na klasifikaciji čustev na podlagi obrazne mimike (npr. 

Viejo, 2018). Te metode sledijo posameznim delom obraza, kot so ustnice, obris očesa, lega 

čeljusti, lega in oblika obrvi itd., ter na podlagi koordinat izmerjenih točk z določeno 

verjetnostjo klasificirajo izražena čustva v prednastavljene kategorije. Navadno se to izvaja s 

pomočjo algoritmov strojnega učenja. V tem magistrskem delu se bomo poglobili v delovanje 

tovrstnih sistemov za merjenje čustev. Na področju umetne inteligentnosti se iz leta v leto 

pojavljajo nove in boljše rešitve za raznovrstne probleme. Šele v zadnjih letih se pojavljajo 

dobre, hitre in učinkovite odprtokodne implementacije zapletenih algoritmov za sledenje 

značilnim točkam človekovega obraza, kar lajša izvedbo raziskav na temo čustev. 

 

V tem magistrskem delu se dotikamo stičišča področij fiziologije, psihologije in računalništva, 

pri čemer poskušamo z metodami računalniškega vida in strojnega učenja avtomatizirati 

prepoznavo čustev s ciljem izboljšave interakcije med človekom in strojem. Za boljše 

razumevanje multidisciplinarnega področja smo se odločili za oblikovanje lastnega sistema za 

prepoznavo čustev na podlagi obraznih izrazov. Uporabili smo obstoječe rešitve za pripravo 

značilnic, s pomočjo katerih je mogoče sklepati o čustvenem stanju človeka, in na podlagi 

katerih smo z metodo strojnega učenja, imenovano metoda podpornih vektorjev (SVM), 

klasificirali vhodne podatke. Svoj pristop smo primerjali s komercialnim sistemom za 

razpoznavo čustev z obraza Noldus FaceReader (Uyl in Kuilenburg, 2005). Oba smo uporabili 

za klasificiranje videoposnetkov zbirk BAUM-1 in GEMEP ter slik lastnoročno ustvarjene 

zbirke, pri čemer smo rezultate interpretirali na različne načine. Ker klasifikatorji delujejo na 

nivoju slik – vsaki sliki pripišejo klasificirano kategorično oznako – smo v primeru analize 

videoposnetkov uporabili dodaten korak transformacije klasifikacije na nivo videa v dveh 

različicah. Konstruirali smo matrike zamenjav za vsako kombinacijo klasifikatorja, načina 

transformacije na nivo videa in uporabljene zbirke vhodnih podatkov. Na podlagi teh smo 

izračunali metrike natančnosti, priklica, točnosti in F1 ter jih primerjali med sabo. V končni 

fazi smo za izmerjene razlike še preverili statistično relevantnost. 

Potencialno bi lahko imela ta tehnologija zelo širok spekter uporabe. Na podlagi informacij o 

človekovem čustvenem stanju bi lahko avtomatizirali razne sisteme v kontekstu zdravstva in 

oskrbe ljudi, s katerimi bi npr. maksimirali njihovo dobro počutje. Digitalne oglasne deske bi 

lahko to tehnologijo uporabile za določanje učinkovitosti oz. prodornosti oglasov. Sistemi, 

opremljeni s tehnologijo prepoznavanja čustev, bi lahko vrednotili počutje uporabnikov oz. 

mimoidočih ali ocenjevali verjetnost nevarnih dejanj (preventiva terorističnih napadov, ropov, 

nasilnih dejanj ...) in v kritičnih primerih avtomatsko reagirali (zaklep vrat oz. zavarovanje 

civilistov, aktivacija varnostnih sil in policije, onemogočanje bančnih transakcij …). 

 

  



 

2 

 

2 Kategorizacija in avtomatizacija prepoznave čustev 

2.1 Kategorije čustev 

Leta 1872 je izšla knjiga z naslovom Izražanje čustev pri človeku in živalih, ki jo je napisal 

Charles Darwin. V njej je avtor izpostavil vlogo evolucije pri razvoju čustev. Zaradi skupnih 

korenin vrste argumentira v prid univerzalnosti čustev pri človeku. Skozi študije je zaključil, 

da obstajajo podobnosti v izražanju čustev med različnimi človeškimi kulturami. Paul Ekman 

(1983) je preučeval povezavo med čustvi in obraznimi izrazi ter univerzalnost tega pojava. 

Ugotovil je, da obstajajo »osnovna čustva«, katerih izraze enako prepoznavajo ljudje iz 

različnih kultur (tudi tistih izoliranih, kot je pleme Fori iz Papuanske Nove Gvineje). Med 

osnovna čustva je uvrstil jezo (angl. anger), gnus (angl. disgust), strah (angl. fear), veselje 

(angl. happiness), žalost (angl. sadness) in presenečenje (angl. surprise). Teoretiziral je tudi o 

možnosti obstoja večjega števila osnovnih čustev, kar so tudi raziskovale novejše študije. Npr. 

Cordaro s kolegi (Cordaro et al., 2018) opisuje univerzalnost izražanja 22 različnih čustev. 

Obstaja veliko različnih kategorizacij čustev, npr. Plutchikovo (2001) kolo čustev, ki vsebuje 

osem primarnih kategorij – jeza, gnus, žalost, presenečenje, strah, zaupanje, veselje, 

pričakovanje. V pričujočem delu se osredotočamo na Ekmanovih osnovnih šest kategorij, ker 

so te najširše uporabljene. 

2.2 Merljivost obraznih izrazov 

Danes obstaja sistem Emotional Facial Action Coding System (EMFACS), ki definira 

povezanost med specifičnimi čustvi (npr. osnovnimi čustvi po Ekmanu) ter določenimi premiki 

obraznih mišic (Friesen in Ekman, 1983). Sistem obrazno mimiko kodira z akcijskimi enotami 

(angl. Action Units, AUs), ki predstavljajo temeljne aktivacije posameznih mišic oz. mišičnih 

skupin. Npr., kot je razvidno iz tabele 1, je izraz žalosti sestavljen iz AU 15, 4 in 1, pri čemer 

AU 15 pomeni znižanje robov ustnic (aktivacija mišic depressor anguli oris), AU 4 znižanje 

obrvi (aktivacija depressor glabellae, depressor supercilii, corrugator supercilii) in AU 1 

zvišanje notranjih delov obrvi (aktivacija frontalis). 

 
Tabela 1: Relacija med čustvi in akcijskimi enotami. Prevedeno iz Lucey et al., 2010. 

Čustvo Pogoj 

Jeza Med prisotnimi AU-ji tudi AU23 in AU24 

Gnus Prisotnost AU9 ali AU10 

Strah Prisotna kombinacija AU1 + 2 + 4, razen če je AU5 intenzitete E – potem AU4 

ni nujno prisotna 

Veselje Prisotnost AU12 

Žalost Prisotnost AU1 + 4 + 15 ali 11, z izjemo AU6 + 15 

Presenečenje Prisotnost AU1 + 2 ali 5, intenziteta AU5 je nižja od B 

Prezir Prisotnost AU14 (unilateralno ali bilateralno) 
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2.3 Podatkovne zbirke s kategoričnimi oznakami čustev 

V namen raziskovanja čustev nastajajo podatkovne zbirke, ki vsebujejo posnetke ljudi ob 

čustveno intenzivnih trenutkih. Raziskovalci običajno snemajo udeležence med 

eksperimentom, ki je zasnovan tako, da se ob določenem času v njem inducira izbrano čustvo. 

Tako imajo možnost posnetke označiti s čustvenimi oznakami. Pri tem uporabljajo različne 

metode in snemajo eno ali več modalnosti. Nekatere zbirke vsebujejo le slike obrazov (Lucey 

et al., 2010), druge videoposnetke z zvokom ali brez (Bänziger et al., 2012; Zhalehpour et al., 

2016), tretje h govoru udeležencev dodajajo še dodatne materiale, kot so podnapisi (Zhalehpour 

et al., 2016) ali 3D-strukture obrazov (Zhang et al., 2013). Tovrstne zbirke se pogosto uporablja 

pri učenju in testiranju avtomatskih sistemov za prepoznavo čustev. V pričujočem poglavju je 

predstavljenih nekaj primerov podatkovnih zbirk. 

 

2.3.1 Zbirka BAUM-1 

Zbirka Bahcesehir University Multimodal Face Database of Affective and Mental States 

(BAUM-1, Zhalehpour et al., 2016) vsebuje dve različni skupini videoposnetkov – deli se na 

BAUM-1s, pri kateri so zajeti pristni odzivi udeležencev na določene stimulacije, ter BAUM-

1a, pri kateri udeleženci pretiravajo oz. igrajo intenzivnejše čustvene odzive. Obe skupini 

sestavljajo kratki posnetki (trajajo od nekaj sekund do več deset sekund) obrazov 30 

udeležencev ob čustveno intenzivnih trenutkih. Vsi udeleženci so turški državljani (18 moških 

in 12 žensk, starih med 19 in 65 let). Vsak posnetek je skladno označen z nazivom čustva, ki 

so ga raziskovalci hoteli inducirati. Vsakega udeleženca so z naključnim številom ponovitev 

izpostavili podmnožici obravnavanih čustev, torej se število videoposnetkov na udeleženca 

razlikuje. Zhalehpour et al. (2016) so udeležencem na ekranu najprej pokazali posnetke, s 

katerimi naj bi izzvali določeno čustvo, nato pa so jih snemali med ustnim izražanjem misli in 

počutja ob prikazanem posnetku. 

Avtorji poročajo o težavah pri induciranju pristnih čustvenih stanj. Kot primer razloga navajajo 

udeleženčevo zavedanje o prisotnosti kamere, česar posledica naj bi bila zatiranje čustev oz. 

pretiravanje z izražanjem čustev (odvisno od posameznika). Težave so imeli tudi pri 

induciranju strahu. Pet raziskovalcev je vsak posnetek kategoriziralo s pomočjo orodij GTrace 

in Mind Reading Software (Zhalehpour et al., 2016). Kot končna kategorija posameznega 

posnetka je bila določena tista, ki je bila največkrat izbrana s strani raziskovalcev. 

 

2.3.2 Zbirka CK+ 

Nadgradnja zbirke Cohn-Kanade (CK), imenovana Extended Cohn-Kanade Dataset (CK+), je 

zbirka sekvenc slik, ki se široko uporablja za namene učenja in testiranja algoritmov za 

prepoznavo akcijskih enot in čustev (Lucey et al., 2010). Sekvence slik 123 udeležencev 

prikazujejo njihove obraze, ki so na prvi sliki sekvence v »nevtralnem položaju« (ne izražajo 

čustev) in skozi sekvenco dosežejo vrhunec izražanja izbranega čustva. Dolžine sekvenc se 

razlikujejo – obsegajo od 10 do 60 slik. Udeleženci, stari med 18 in 50 let (69 % žensk; 81 % 

Američanov z evropskimi koreninami, 13 % Afroameričanov in 6 % drugih ras), so po 

navodilih raziskovalcev uprizorili želene obrazne izraze, ki so vsebovali določene podmnožice 

akcijskih enot. Slike prikazujejo udeležence v portretu z ločljivostjo 640  490 oz. 640  480 

pikslov. Nekatere so barvne, večina je sivinskih. Zbirko so filtrirali z uporabo sistema 

EMFACS, pri čemer so ohranili le sekvence slik, ki vsebujejo prototipične čustvene izraze. 

Zbirko so raziskovalci interno validirali tako, da so preverili skladnost njihovega dojemanja 

izraženih čustev z oznakami, predpisanimi po sistemu EMFACS. V končni fazi zbirka vsebuje 
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izraze šestih osnovnih čustev z dodatno kategorijo prezira ter obsega sekvence slik, ki 

vsebujejo označbe čustev glede na prisotnost akcijskih enot. 

 

2.3.3 Zbirka GEMEP 

Geneva Multimodal Emotion Portrayals Core Set (GEMEP, Bänziger et al., 2012) je validirana 

zbirka 145 videoposnetkov, v katerih so posneti profesionalni igralci, ki igrajo izbrana čustva. 

Igralcev je deset, od tega je pet moških in pet žensk, vsi francosko govoreči, stari med 25 in 57 

let. Vsakega so rekrutirali s pomočjo profesionalnega gledališkega režiserja in so z njim na 

celodnevni seji snemali videoposnetke. Režiser je s posamezniki poiskal primeren izmišljen 

scenarij oz. enega iz spomina igralca, v katerem se tipično uprizori izbrano čustvo. Z dinamično 

interakcijo med režiserjem in igralcem so maksimirali doživeto ter uprizorjeno čustveno 

intenzivnost. Med interakcijami so snemali igralca in shranili odseke interakcije. 

Videoposnetki velikosti 720  576 pikslov, zajeti s frekvenco 25 slik na sekundo, prikazujejo 

zgornji del telesa igralcev, ki med govorom izražajo ciljna čustva. Zbirka vsebuje izraze 17 

različnih ciljnih čustev in občutkov (občudovanje, zabava, jeza, zaskrbljenost, prezir, obup, 

gnus, strah, interes, iritacija, veselje, užitek, ponos, olajšanje, žalost, presenečenje, nežnost). 

 

Avtorji GEMEP so zbirko validirali z lastno študijo, in sicer je 57 udeležencev skozi 

eksperimente priskrbelo ocene posnetkov preliminarne verzije zbirke GEMEP. Za posamezne 

posnetke so morali udeleženci izbrati eno od 17 kategorij (čustev oz. drugih kategorij, npr. 

»nevtralno«). Glede na rezultate so raziskovalci za končno verzijo zbirke izbrali tiste posnetke, 

pri ocenjevanju katerih so bili udeleženci najbolj točni. Poleg tega so poskrbeli, da so v zbirki 

izbrani posnetki vsakega igralca za skoraj vsako čustvo, torej v povprečju en posnetek na ciljno 

čustvo. 

 

2.4 Računalniški sistemi za prepoznavo čustev 

Že vrsto let se na konferencah, kot so International Conference on Computer Vision (ICCV), 

European Conference on Computer Vision (ECCV) in Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition (CVPR), pojavljajo nove metode za prepoznavanje čustev. Nekatere so 

narejene za klasifikacijo čustev s slik (Chang et al., 2018), nekatere z videoposnetkov (Jain et 

al., 2018), nekatere iz zvoka (Nwe et al., 2003) in nekatere iz kombinacije naštetih modalitet 

(Jain et al., 2018; Ma et al., 2019; Tzirakis et al., 2017). Metode lahko v grobem delimo na 

tiste, ki uporabljajo razne ročno nastavljene metode računalniškega vida za pripravo značilnic, 

primernih za strojno učenje in klasifikacijo, in tiste, ki uporabljajo metode globokega učenja 

za neposredno klasifikacijo čustev iz vhodnih podatkov (Tzirakis et al., 2017). V pričujočem 

poglavju so opisani primeri korakov priprave značilnic za strojno učenje in klasifikacijo, 

predstavljen pa je še komercialni sistem Noldus FaceReader, ki se uporablja tudi za 

raziskovalne namene. 

 

2.4.1 Orodje OpenFace 

Primer odprtokodnega orodja za pripravo značilnic, primernih za strojno učenje in klasifikacijo 

čustev, je OpenFace. Orodje je bilo razvito na univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu, ZDA 

(Baltrušaitis et al., 2018). Omogoča analizo obraza v realnem času z navadno USB-kamero. 

Sposobno je natančne detekcije obraza na sliki, značilnih točk na obrazu, pozicije in orientacije 

obraza, prepoznave akcijskih enot ter ocene smeri pogleda (slika 1). Skozi procesiranje slike 
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najprej zazna obraz ter na njem izračuna pozicijo značilnih točk in jim sledi z uporabo 

nadgrajene metode Convolutional Experts Constrained Local Model (CE-CLM). Za izračun 

pozicije in orientacije obraza uporablja parametre, ki jih pripravi njihova implementacija CE-

CLM, smer pogleda pa izračuna glede na zaznane dele očesa z uporabo metode Constrained 

Local Neural Field (CLNF). Za prepoznavo intenzitete akcijskih enot se poslužujejo lastne 

metode, ki kljub uporabi metode SVM dosega rezultate, kompetitivne z ostalimi najnovejšimi 

metodami. Metoda SVM akcijske enote klasificira s pomočjo izračunanih histogramov 

orientiranih gradientov (angl. Histogram of Oriented Gradients, HOG) in obraznih 

geometrijskih značilnic (Baltrušaitis et al., 2015), kot jih pripravi metoda CE-CLM. 

 

 

 
Slika 1: Slika videa iz zbirke BAUM-1s, na kateri je orodje OpenFace kljub delno prikritemu obrazu 

prepoznalo značilne točke (modre pike z rdečimi obrobami), pozicijo in orientacijo obraza (modra 

kocka) ter smer pogleda (zelene črte). 

 

 

 

2.4.2 Klasifikator SVM 

Medtem ko obstaja veliko metod strojnega učenja, ki so zmožne probabilistične in 

neprobabilistične klasifikacije, je metoda podpornih vektorjev (angl. Support Vector Machine, 

SVM) velikokrat uporabljena v primerih klasifikacije čustev zaradi svoje učinkovitosti (Chang 

et al., 2018; Hossain et al., 2019; Jain et al., 2018; Ma et al., 2019). Za metodo SVM je pri 

učenju značilno računanje hiperravnin (Patel, 2017). Kjer so vhodni podatki X v obliki vektorja 

značilnic dolžine N (x = [z1, z2, z3, …, zN]; x ∈ X), definirane hiperravnine ločijo vhodne 

podatke (posamezne elemente X) v N-dimenzionalnem prostoru v jasno določene razrede (angl. 

classes). V primeru klasifikacije slik si lahko predstavljamo vhodni podatek X kot množico 

vektorjev značilnic, pri čemer so elementi omenjenih vektorjev verjetnosti prisotnosti 

posameznih akcijskih enot, kot jih je za vsako sliko lahko izračuna orodje OpenFace (N = 17 

različnih akcijskih enot). 
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Pri učenju SVM poleg množice vektorjev značilnic X (X = [x1, x2, x3, …, xM]; pri čemer je M 

število izračunanih vektorjev oz. število slik), potrebujemo tudi predhodni podatek y, ki hrani 

oznako kategorije za vsak element v množici X (y = [c1, c2, c3, …, cM]). Tako ima 

klasifikacijski algoritem znane tako vhodne kot tudi izhodne podatke – vse, kar potrebuje za 

izračun logike, ki bo ločila med kategorijami. V primeru učenja klasifikacije čustev s slik, pri 

čemer so za vsako sliko znani podatki o akcijskih enotah (množica X) ter oznaka izraženega 

čustva (vektor y), je naloga SVM ugotoviti, katere akcijske enote oz. kombinacije teh najbolje 

diskriminirajo med čustvi. Izračunajo se hiperravnine, ki ločijo vhodne slike glede na oznako 

čustva. Pri učenju klasifikatorja je treba paziti na pojav prenasičenja (angl. overfitting) oz. 

pretiranega prilagajanja modela učnim podatkom. Do tega pride zaradi navadno nizke 

homogenosti kategorij vhodnih podatkov v N-dimenzionalnem prostoru značilnic. V večini 

primerov prenasičenosti klasifikacijski model na testni množici dosega bistveno slabše 

rezultate, kot bi jih ob »ohlapnejšem« učenju oz. prilagajanju parametrov podatkom iz učne 

množice. 

Ko ima SVM končno definirane hiperravnine, je učenja konec, slednje pa se uporablja za 

klasifikacijo novih vhodnih podatkov. V tem primeru SVM kot vhod sprejme le množico X in 

za vsak element množice preveri, katero kategorijo definira območje v N-dimenzionalnem 

prostoru, v katerega spada posamezen element. Na sliki 2 je ilustriran potek učenja 

klasifikatorja oz. definiranje parametrov klasifikacijskega modela SVM, ki se ga lahko 

naknadno uporablja za klasifikacijo drugih slik (glej sliko 3). 

 

 
Slika 2: Nadzorovano učenje klasifikatorja ob uporabi orodja OpenFace za pripravo značilnic oz. 

akcijskih enot. Potrebuje se tako sliko obraza kot tudi skladno kategorično oznako čustva. 
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Slika 3: Koraki pri klasifikaciji čustev s slike. Za vhodne podatke potrebujemo le sliko obraza ter 

naučen klasifikacijski model. Sama metoda SVM je neprobabilistična, torej za izračun ocene 

verjetnosti za vsako čustvo potrebuje dodatek, kot je Plattovo lestvičenje. 

 

V osnovi je metoda SVM neprobabilistična oz. binarno klasificira vsak vhodni podatek x v eno 

od možnih kategorij. V primerih, kjer se potrebuje oceno verjetnosti za vsako kategorijo, se 

lahko uporablja dodatek Plattovega lestvičenja (angl. Platt scaling), ki poskrbi za izračun 

omenjenih verjetnosti. 

 

2.4.2.1 Plattovo lestvičenje 

Plattovo lestvičenje (angl. Platt scaling) je metoda za izračun verjetnosti, da je za 

klasifikatorjev vhod x izhod c pravilen (Platt, 1999). Gre za fazo post-procesiranja, ki pri učenju 

klasifikatorja izračuna optimalne parametre za računanje omenjene verjetnosti. S pomočjo 

funkcije 

 

𝑃 (𝑦 = 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑒𝑛|𝑥)  =  
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝐴 𝑓(𝑥) + 𝐵)
 

 

se izračuna optimalni vrednosti skalarjev A in B za pravilno delovanje metode. Med glavne 

pomanjkljivosti metode poleg visoke zahtevnosti procesiranja spada tudi občasna 

nekonsistentnost izračunanih verjetnosti v primerjavi s sicer klasificiranim razredom (Wu et 

al., 2004). 
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2.5 Ocenjevanje uspešnosti klasifikatorja 

Pomemben del naloge je primerjava klasifikacijskih sistemov. V procesu klasifikacije čustev 

na sliki tovrsten sistem kot vhod vzame kakršnokoli sliko. Če je na sliki obraz, ga bo sistem 

našel in analiziral. S pomočjo analize slike in naučenega modela klasifikacije se bo odločil, 

katera od znanih kategorij čustev je najbolj verjetno prisotna oz. bo za vsako čustvo izračunal 

verjetnosti, da je to prisotno. Pri tem se seveda lahko tudi zmoti. Zato je pri analizi učinkovitosti 

klasifikatorja pomembno, da vnaprej vemo, katera slika vsebuje izraz katerega čustva. Za vsako 

sliko lahko izmerjeno oz. klasificirano čustvo primerjamo z vnaprej znanim in tako vidimo, če 

je klasifikator svoje delo opravil pravilno. Slika 4 ilustrira omenjen proces. 

 

 

 
Slika 4: Ilustracija procesa analize uspešnosti (probabilističnega) klasifikatorja. Oznake od #1 do #6 

označujejo kategorije čustev, za katere se meri verjetnost prisotnosti (oranžni stolpci). V primerih 

uporabe neprobabilističnega klasifikatorja ni podatkov o omenjenih verjetnostih. 

 

 

Ko poznamo tako vnaprej znano kategorijo slike kot tudi klasificirano kategorijo slike, lahko 

izid klasifikacije shranimo v t. i. matriko zamenjav (angl. Confusion matrix) velikosti K  K, 

pri čemer je K število iskanih kategorij. Matrika zamenjav v osnovi pove, koliko klasifikacij je 

bilo zabeleženih za posamezno kombinacijo vnaprej znanih in klasificiranih kategorij. V 

primeru, da je slika kategorije »veselje« klasificirana kot »žalost«, se vrednost celice matrike 

zamenjav v vrstici, v kateri se shranjujejo klasifikacije slik z vnaprej znano kategorijo 

»veselje«, in stolpcu, v katerem se shranjujejo klasifikacije, kategorizirane kot »žalost«, poveča 

za ena. Ko se obdelajo vse vhodne slike, je iz matrike zamenjav možno izračunati vrsto metrik, 

ki predstavljajo različne aspekte uspešnosti klasifikacijskega postopka. 

 

2.5.1 Interpretacija matrik zamenjav  

Matrike zamenjav so podatkovne strukture, ki vsebujejo tako podatke o klasifikacijah kot tudi 

o resničnih kategorijah klasificiranih podatkov. V primeru klasifikacije osnovnih šestih čustev 

po Ekmanu bi to bile dvodimenzionalne matrike velikosti 7  7, pri katerih vsaka vrstica 
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predstavlja vnaprej znano kategorijo vhodnih podatkov, vsak stolpec pa izbrano kategorijo s 

strani klasifikacijskega postopka. Poleg šestih osnovnih čustev se v večini primerov dodaja tudi 

kategorijo »nevtralno«, ki predstavlja sproščen obraz oz. odsotnost vsakega izraza. Slika 5 

prikazuje primer matrike zamenjav. Številka v vsaki celici nam pove, koliko klasifikacij je bilo 

izvedenih za vsako kombinacijo resničnih in klasificiranih kategorij vhodnih podatkov. 

 

 

 
 

Slika 5: Primer matrike zamenjav. Ilustracija prikazuje število klasifikacij za vsako kombinacijo 

resničnih in klasificiranih kategorij. Stolpci predstavljajo klasificirano kategorijo, vrstice pa vnaprej 

znano oz. resnično. 

 

 

Iz matrike zamenjav je mogoče izračunati mnogo različnih metrik uspešnosti, med drugimi tudi 

točnost, natančnost, priklic in metriko F1. Natančnost klasificiranja (angl. precision) za 

posamezno kategorijo je definirana kot količnik števila pravilnih klasifikacij (ta števila se 

nahajajo na diagonali matrike, pri kateri se ujemata oznaka stolpca in vrstice) in števila vseh 

klasifikacij za to kategorijo. Na sliki 5 npr. vidimo, da lahko klasifikatorju precej zaupamo, če 

naključni vhodni podatek klasificira kot »veselje« (angl. happiness), saj je za to kategorijo zelo 

natančen – v celotnem stolpcu je velika večina klasifikacij pravilnih. Za kategoriji jeze (angl. 

anger) in presenečenja (angl. surprise) pa klasifikatorju ne gre zaupati, saj ju v večini primerov 

klasificira kot »nevtralno«. 

Priklic (angl. recall) je komplementaren natančnosti – ta se za posamezno kategorijo izračuna 

kot količnik med številom pravilno klasificiranih vhodnih podatkov in številom vseh vhodnih 

podatkov, pri katerih se vnaprej znana kategorija ujema s klasificirano. Če poznamo resnično 

kategorijo vhodnih podatkov, nam priklic pove, s kolikšno verjetnostjo bo klasifikacija 

pravilna. Na sliki 5 npr. vidimo, da klasifikator zaradi visokega priklica za nevtralno kategorijo 

večino nevtralnih videoposnetkov pravilno klasificira. Posnetke z izrazi veselja pa klasifikator 
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velikokrat klasificira kot »veselje«, »gnus« (angl. disgust), »strah« (angl. fear) ali »nevtralno«. 

Zaradi skupnega seštevka napačno klasificiranih videoposnetkov ima klasifikator za kategorijo 

veselja nižjo oceno priklica (kljub visoki natančnosti za to kategorijo). Klasifikator ima 

najslabši priklic za kategorijo strahu, saj vse posnetke te kategorije klasificira napačno1. 

Točnost (angl. accuracy) klasifikatorja predstavlja razmerje med pravilno klasificiranimi in 

vsemi vhodnimi podatki. Za še celovitejše ocenjevanje uspešnosti klasifikatorja pa je 

priporočena uporaba metrike F1 (angl. F1 score; Rijsbergen, 1979). Ta je za ocenjevanje 

učinkovitosti klasifikatorja boljša od natančnosti in priklica, ker zajema obe metriki. Od 

točnosti se razlikuje po tem, da celoviteje upošteva neenakomernost distribucije kategorij ter 

predstavlja ravnotežje med natančnostjo in priklicem. Izračuna se po formuli: 

 

𝐹1 = 2 ⋅ (
𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡 ⋅ 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑖𝑐

𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜𝑠𝑡 + 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑙𝑖𝑐
). 

 

2.5.2 Implementacija računanja metrik uspešnosti 

V pričujočem delu smo se za implementacijo izračunov zgledovali po Klein, 2018. 

Klasifikatorjevo skupno natančnost smo izračunali kot povprečje natančnosti za posamezne 

kategorije, pri čemer se ne upošteva tistih, za katere vhodni podatki ne obstajajo (natančnosti 

ni mogoče izračunati zaradi deljenja z nič). Formula povprečja:  

 

𝑎𝑣𝑔𝑝𝑟𝑒𝑐 =
𝛴𝑖=1

𝐾 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖

𝐾
, 

 

pri čemer 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖 predstavlja natančnost za posamezno kategorijo, K pa število upoštevanih 

kategorij. Podobno smo izračunali tudi skupni priklic (brez upoštevanja kategorij, ki jih 

klasifikator ni nikoli izbral). Metriko F1 smo izračunali kot po definiciji: 

 

𝐹1 = 2 ⋅ (
𝑎𝑣𝑔𝑝𝑟𝑒𝑐 ⋅ 𝑎𝑣𝑔𝑟𝑒𝑐

𝑎𝑣𝑔𝑝𝑟𝑒𝑐 + 𝑎𝑣𝑔𝑟𝑒𝑐
), 

 

pri čemer je 𝑎𝑣𝑔𝑝𝑟𝑒𝑐povprečje natančnosti in 𝑎𝑣𝑔𝑟𝑒𝑐povprečje priklicev. Točnost 

klasifikatorja pa se izračuna kot količnik oz. razmerje med številom vseh pravilno klasificiranih 

podatkov (diagonala) in številom vseh klasificiranih podatkov.  

 

 

2.6 Noldus FaceReader 

Primer klasifikatorja, ki uporablja metode strojnega učenja na podlagi značilnic, ki so bile 

izračunane s pomočjo algoritmov računalniškega vida, je Noldus FaceReader. Podjetje Noldus 

se ukvarja z razvojem inovativnih rešitev za behavioristične raziskave. Med drugim so razvili 

tudi orodje FaceReader, ki je sposobno s slike obraza razbrati prisotnost šestih osnovnih čustev. 

Že leta 2005 so poročali o 89-odstotni klasifikacijski natančnosti (Uyl in Kuilenburg, 2005). 

 

 
1
 Pri tem se je treba zavedati, da so bili podatki matrike zamenjav pridobljeni na podlagi specifične zbirke 

videoposnetkov. Analiza klasifikatorja s pomočjo druge zbirke bi najverjetneje producirala drugačno matriko 

klasifikacij, čeprav lahko sklepamo, da bi bila ta zaradi že določenih lastnosti klasifikacijskega postopka podobna 

predstavljeni. 
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Delovanje sistema je razdeljeno na tri korake: 

1. iskanje obraza, pri čemer se uporablja metoda Active Template Method – ta vrne 

najverjetnejšo pozicijo obraza na sliki; 

2. modeliranje obraza, pri čemer se uporablja metoda Active Appearance Model (AAM) 

– ta vrne nizko-dimenzionalni vektor značilnic obraza, v katerem so kodirane 

informacije o lokacijah značilnih točk in teksturi obraza. Metoda uporablja PCA-

kompresijo za zmanjšanje dimenzionalnosti modela; 

3. klasifikacijo čustev, pri čemer se kot klasifikator uporablja nevronska mreža. Kot vhod 

klasifikatorja se uporablja izračunan model obraza iz drugega koraka. Za učenje mreže 

so uporabili zbirko Karolinska Directed Emotional Faces (Uyl in Kuilenburg, 2005). 

 

Od takrat so sistem sproti razvijali in danes z različico 7.1 poročajo o 93-odstotni klasifikacijski 

natančnosti (Noldus FaceReader™, 2019). Produkt se za raziskovalne namene uporablja na 

univerzah, inštitutih in podjetjih po vsem svetu.  

 

2.7 Problematike avtomatskega merjenja čustev 

Najosnovnejši izziv pri vizualni prepoznavi čustev je prepoznava čustev s slik. Mnogo 

modernih klasifikatorjev deluje na tem nivoju – kot vhod vzame sliko, klasificira čustveno 

stanje in rezultat se lahko analizira. Bistven razkorak v kompleksnosti nastane, če nas bolj kot 

odgovor na vprašanje »kaj izraža človek na dani sliki« zanima odgovor na vprašanje »kaj izraža 

človek v danem časovnem okviru«. Na drugo vprašanje je mogoče odgovoriti z analizo 

videoposnetka, ki vsebuje vrsto slik (in zvočni posnetek) iz danega časovnega okvira. Navadno 

klasifikatorji v osnovi delujejo na nivoju slik in vsebujejo dodatno logiko za izbor enotne 

kategorije za celoten videoposnetek (Hossain et al., 2019; Ma et al., 2019). Točnost sistemov 

na nivoju videa je v povprečju nižja od točnosti tistih, ki delujejo na nivoju slike (Hossain et 

al., 2019). Poleg upoštevanja kompleksnosti te naloge je treba upoštevati sposobnosti človeka 

pri nadzoru čustvenih izrazov ter število znanih in neznanih faktorjev, ki vplivajo na 

doživljanje ter izražanje čustev. Problemski prostor se torej dodatno zaplete, če nas zanima 

odgovor na vprašanje »kaj človek doživlja v danem časovnem okviru«. Zaman in Shrimpton-

Smith poročata o potrebi po raziskovalcu, ki osmisli klasifikacije sistema Noldus FaceReader 

oz. ugotovi, kaj je povzročilo določene klasifikacije, saj rezultatov sistema ni mogoče 

interpretirati brez konteksta (Zaman & Shrimpton-Smith, 2006).  
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3 Cilji naloge in raziskovalno vprašanje 

Tematika avtomatske prepoznave čustev postaja vse bolj priljubljena v podjetniških in 

raziskovalnih vodah. Začetna motivacija magistrske naloge je izvirala iz zanimanja, kako dobro 

lahko enostaven klasifikator klasificira čustva ob uporabi prosto dostopnih programskih 

knjižnic. Prve ideje za merjenje čustev so zajemale uporabo sistema Biopac MP150, s katerim 

bi merili temperaturo kože, potek dihanja, srčni utrip in prevodnost kože, ter infrardeče kamere, 

katere sliko bi analizirali v kombinaciji s sliko navadne RGB-kamere. Da bi pridobili vse 

potrebne podatke, bi izvedli še raziskavo, pri kateri bi snemali udeležence ob induciranju 

želenih čustev (npr. s pomočjo zbirke slik International Affective Picture System). Zaradi 

prevelikega obsega dela, pomanjkanja validacije postopkov v mnogih korakih in predvidene 

neučinkovitosti pristopa pridobivanja podatkov smo se odločili za poenostavitev in zmanjšanje 

obsega naloge. 

 

Oblikovali smo lastno metodo za detekcijo čustev iz obraznih izrazov z uporabo algoritmov 

računalniškega vida in strojnega učenja, ki za delovanje poleg računalnika potrebujejo le 

navadno USB-kamero. Da bi ocenili natančnost svojega klasifikacijskega sistema, smo se 

odločili za primerjalno analizo z že obstoječim in priznanim sistemom Noldus FaceReader. 

Primerjava je bolj pomenljiva kot sami rezultati računanja natančnosti novega sistema, saj z 

njeno pomočjo vidimo razlike med izhodi sistemov v istih pogojih. Sistema smo namreč 

testirali primarno na zbirki videoposnetkov BAUM-1s. Za videoposnetke pa smo se odločili, 

ker ti v primerjavi s posameznimi slikami bolje predstavljajo kompleksnosti izražanja 

človekovega doživljanja. V interakciji s človekom bi stroj imel na voljo tudi časovno 

komponento, s katero bi si lahko pomagal sklepati o človekovem notranjem dogajanju oz. 

doživljanju. 

 

Naše primarno raziskovalno vprašanje v magistrskem delu je bilo, kakšne rezultate bo naš 

sistem dosegel v primerjavi s sistemom Noldus FaceReader, kateri sistem bo natančnejši in 

kateri bo dosegel boljši rezultat v metriki F1 ob uporabi zbirke BAUM-1s. 

 

Poleg metrike F1 so nas zanimale tudi ocene točnosti, natančnosti in priklica posameznih 

klasifikacijskih postopkov ob uporabi različnih zbirk vhodnih podatkov. Pričakovali smo, da 

bodo imeli vsi uporabljeni klasifikacijski postopki točnost in natančnost višjo od naključne ter 

bo FaceReader v povprečju dosegal boljše rezultate od našega pristopa zaradi omejenega 

nabora učnih podatkov, ki jih imamo na voljo. 
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4 Metoda 

4.1 Raziskovalni načrt 

Naredili smo lasten sistem za merjenje čustev na podlagi obrazne mimike. Da bi bil ta 

primerljiv s sistemom FaceReader, smo v fazi klasifikacije uporabili metodo podpornih 

vektorjev (SVM) z dodatkom Plattovega lestvičenja za izračun klasifikacijske verjetnosti. Tako 

kot FaceReader tudi naš sistem prepoznava sedem kategorij – šest osnovnih čustev in 

nevtralno. 

 

Poleg primerjave rezultatov sistemov ob uporabi zbirke BAUM-1s, smo primerjali tudi 

rezultate, pridobljene z uporabo zbirke GEMEP in BAUM-1a. Zaradi želje po neposrednemu 

primerjanju sistemov in dejstva, da tako naš sistem kot tudi FaceReader delujeta na nivoju slik, 

smo lastnoročno ustvarili in uporabili majhno zbirko izbranih slik, ki izvirajo iz posnetkov 

zbirke BAUM-1s (pristni čustveni izrazi). 

 

Za pridobivanje rezultatov sistema FaceReader smo uporabili nam dostopno različico 

FaceReader 6.1. S priloženim programom smo analizirali vse vhodne podatke izbranih zbirk. 

Rezultate v obliki datotek, ki vsebujejo ocene verjetnosti za prisotnost posameznih čustev, smo 

shranili za naknadno obdelavo oz. primerjavo. 

 

V primerih analize zbirk z videoposnetki smo uporabili lastne metode za transformacijo 

klasifikacij na nivo videa. Za vsako kombinacijo klasifikatorjev, omenjenih transformacij in 

uporabljene zbirke smo pripravili matriko zamenjav in izračunali metrike natančnosti, priklica, 

točnosti ter F1. Pri analizi razlik med posameznimi klasifikacijskimi postopki smo se poslužili 

tudi t-testa s pragom statistične značilnosti, nastavljenim na 0,05. Celoten proces učenja, 

klasifikacije in analize se je izvajal na prenosnem računalniku ASUS VivoBook Pro. V 

nadaljevanju je predstavljen naš klasifikacijski pristop, opisane pa so tudi podrobnosti o izvedbi 

eksperimenta. 

 

4.2 Uporaba vhodnih zbirk 

4.2.1 Učenje klasifikatorja 

Zbirka CK+ je (poleg zbirke izbranih slik) edina od uporabljenih v magistrski nalogi, ki ima 

posamezne slike označene z oznako induciranega čustva. Ta vsebuje zaporedje slik obrazov 

udeležencev, ki so poleg nevtralnih izrazov uprizarjali tudi šest osnovnih čustev (kategorije 

prezira nismo upoštevali, kar nam je število uporabljenih sekvenc s 327 zmanjšalo na 309). 

Glede na to, da smo za naš sistem načrtovali zmožnost klasificiranja čustev za vsako sliko, smo 

za učenje klasifikatorja uporabili le zbirko CK+. Te v analizi klasifikacijskih postopkov nismo 

uporabili. 

 

4.2.2 Posebnosti uporabe posamezne zbirke 

Zbirk BAUM-1s in BAUM-1a nismo uporabili v celoti, saj ti vsebujeta posnetke večjega 

števila kategorij, kot smo jih potrebovali v našem delu. Poleg šestih osnovnih čustev in 

nevtralne kategorije BAUM-1s vsebuje tudi kategorije dolgočasja, sitnosti, koncentracije, 
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prezira, razmišljanja in negotovosti, torej smo lahko od 1184 posnetkov koristili le 731. 

BAUM-1a pa ne vsebuje nevtralne kategorije in kategorije presenečenja, vsebuje pa kategorije 

dolgočasja, interesa in negotovosti, torej smo od 273 posnetkov koristili le 217. 

 

Ker so v zbirki GEMEP posnetki 17 različnih ciljnih čustev ter občutkov in je od vsakega 

igralca samo en posnetek na skoraj vsako ciljno čustvo, smo v našem primeru lahko uporabili 

le 50 posnetkov (v zbirki se uprizoritve čustev jeze, strahu, veselja in žalosti pojavijo po 10-

krat, čustvi gnusa in presenečenja pa po 5-krat). Kljub relativno nizkemu številu nam uporabnih 

videoposnetkov smo od teh pričakovali najboljše rezultate pri primerjavi sistemov za 

prepoznavo čustev, saj posnetki zbirke GEMEP vsebujejo najjasneje izražena čustva. 

 

4.2.3 Zbirka izbranih slik 

Za primerjalno analizo našega klasifikatorja s sistemom FaceReader smo potrebovali tudi 

neposredno primerjavo klasifikatorjev – za razliko od drugih uporabljenih zbirk za testiranje 

klasifikacijskih postopkov, pri katerih je klasifikacijo posameznih slik treba transformirati na 

nivo videa, zbirka slik tega koraka ne potrebuje. Zato smo si priskrbeli množico slik z oznakami 

čustev. Uporabili smo izbrane slike iz videov zbirke BAUM-1s, ker smo hoteli obdržati 

parameter pristnosti izraženih čustev. Lastnoročno smo pregledali videoposnetke in iz njih 

izbrali slike, ki po našem mnenju najbolje predstavljajo izraze izbranih čustev. Z izjemo gnusa, 

za katerega smo nabrali štiri slike, smo za vsakega od šestih osnovnih čustev izbrali po dve 

sliki. Vsako sliko smo označili z oznako čustva skladnega videoposnetka. Zavedamo se, da 

metoda izbora sicer ni validirana, omogoča pa dodaten vpogled v delovanje klasifikatorjev. 

 

4.3 Naš pristop 

Naša metoda temelji na orodju OpenFace (Baltrušaitis et al., 2018). To je prosto dostopno 

orodje za prepoznavo in analizo obrazov, ki deluje v realnem času in za katerega zadostuje 

navadna USB-kamera. Uporablja najnovejše tehnologije računalniškega vida za precizno 

prepoznavanje značilnih točk na obrazu, pozicije in orientacije glave, obraznih akcijskih enot 

ter oceno smeri pogleda. V našem delu smo se za klasifikacijo čustev poslužili metode 

podpornih vektorjev (SVM) zaradi njene učinkovitosti (primer uporabe v podobnem primeru: 

Hossain et al., 2019) in uporabnosti tudi ob nizkem številu učnih primerov (Gupta, 2017). Kot 

vhod v SVM-klasifikator smo uporabili izračunane akcijske enote, saj naj bi nosile pomembne 

informacije za klasifikacijo čustev (Kanade et al., 2000). Te klasifikator uporablja za 

klasifikacijo šestih osnovnih čustev ter nevtralne kategorije. 

Za lažjo primerjavo s sistemom FaceReader smo se odločili za oblikovanje naše metode tako, 

da bo ta za vsako sliko izračunala verjetnost prisotnosti posameznega čustva. Za naš primer 

smo torej uporabili SVM z dodatkom Plattovega lestvičenja, ki poskrbi za izračun omenjenih 

verjetnosti. Za implementacijo smo se poslužili zbirke orodij, imenovane Scikit-learn 

(Pedregosa et al., 2011) z jedrom (angl. kernel), nastavljenim na Radial Basis Function (RBF), 

in parametrom gamma na (𝑁 ⋅ 𝑣𝑎𝑟(𝑋))−1, pri čemer je N število značilnic in var(X) varianca 

vhodnih podatkov. 
 

Zaradi pomanjkljivosti metode Plattovega lestvičenja smo se za primerjavo odločili analizirati 

tako rezultate neprobabilističnega SVM kot tudi SVM z dodatkom Plattovega lestvičenja. 

Iskane metrike, ki se izračunajo na podlagi matrike zamenjav, namreč zahtevajo primerjavo 

med klasificirano in vnaprej znano oznako, torej je treba verjetnosti pretvoriti v oznako izbrane 
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kategorije oz. razreda. To pomeni, da je primerjanje omenjenih klasifikatorjev možno, čeprav 

se pri tem ne uporablja enakih korakov za izračun oz. izbor klasificirane kategorije. 

 

4.4 Računanje uspešnosti klasifikacije klasifikatorjev na 

videoposnetkih 

Shema na sliki 6 predstavlja cikel obdelave videoposnetkov za izvedbo primerjave. Zbirka 

videoposnetkov vsebuje videe z oznakami čustev. Oznake so bile poleg izračunanih klasifikacij 

uporabljene za gradnjo matrike zamenjav. Tako smo za vsak klasifikacijski postopek pridobili 

vse potrebne podatke za računanje vseh iskanih metrik (točnosti, natančnosti, priklica in F1). 

Z besedno zvezo »klasifikacijski postopek« imamo v mislih celoten postopek klasifikacije 

videov in slik, v primeru klasifikacije slik bi bil to sinonim za besedo »klasifikator« 

(FaceReader oz. naš pristop za klasifikacijo slik), v primeru klasifikacije videov pa 

kombinacija »klasifikatorja« in »transformacije klasifikacije na nivo videa«. 

 

 
Slika 6: Proces gradnje matrike zamenjav na podlagi zbirke videoposnetkov. Postopek v zanki jemlje 

videoposnetke iz zbirke, vsakega klasificira in na podlagi rezultatov posodobi matriko zamenjav, iz 

katere se v končni fazi lahko izračuna izbrane metrike uspešnosti klasifikacijskega postopka. 

 

Proces klasifikacije videa je sestavljen iz dveh korakov. Kot je razvidno s sheme na sliki 7, se 

v prvem izvede obdelava slik. Klasifikator za vsako sliko videoposnetka izračuna verjetnosti 

za prisotnost vsakega od iskanih čustev oz. kategorij (nevtralno, jeza, gnus, strah, veselje, 

žalost, presenečenje), kar se shrani v dvodimenzionalno matriko velikosti 7  M, pri čemer je 

M število slik v videoposnetku. Drugi korak klasifikacije videa iz te matrike izračuna oznako 

oz. izbere kategorijo, ki bo reprezentativna za celoten videoposnetek. 
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Slika 7: Potek klasifikacije videoposnetka. Ko ta pride na vhod, se vsako sliko klasificira in rezultat 

shrani v matriko velikosti 7  M, katero se v drugem koraku uporabi za izračun enotne kategorične 

oznake za celoten videoposnetek. 

 

V matriki zamenjav se vrednost celice, ki predstavlja kombinacijo resnične in izračunane 

oznake, poveča za ena. To pomeni, da je algoritem našel še en videoposnetek z omenjeno 

kombinacijo oznak. Ko se obdelajo vsi videoposnetki, je iz matrike zamenjav možno izračunati 

vrsto metrik, ki predstavljajo različne aspekte uspešnosti klasifikacijskega postopka (več o 

pomenu matrik zamenjav in računanju performančnih metrik v poglavju 2.5.1 – Interpretacija 

matrik zamenjav).  

 

4.4.1 Transformacija klasifikacije na nivo videa 

Ker FaceReader ter naši dve različici klasifikatorja (z in brez dodatka Plattovega lestvičenja) 

delujejo na nivoju slik, smo za klasifikacijo videoposnetkov v postopek dodali še en korak – 

transformacijo klasifikacije na nivo videa (TKNV). Torej se iz dvodimenzionalne matrike s 

klasifikacijskimi verjetnostmi na nivoju slik (matrika velikosti 7  M, pri čemer je M število 

slik v videoposnetku) izračuna oznaka izbranega čustva, ki naj bi predstavljalo izraženo čustvo 

udeleženca v videoposnetku. Ta korak omogoča primerjavo izračunane oznake z vnaprej znano 

kategorično oznako videoposnetka in s tem tudi posredno ocenjevanje uspešnosti 

klasifikatorjev. 

 

Pripravili smo dva pristopa, od katerih je prvi preprostejši. Prvi del je namenjen le za 

probabilistične klasifikatorje, drugi pa za vse. V prvem delu se vhodno matriko obdeluje vrstico 

po vrstico. Vrstica matrike predstavlja izračunane verjetnosti prisotnosti posameznih čustev za 

posamezno sliko videoposnetka. Izbere se oznako čustva, za katerega je verjetnost prisotnosti 

najvišja. Tako dobimo kategorično klasifikacijo vsake slike videoposnetka tudi za 

probabilistične klasifikatorje. Drugi del pristopa pa ustvari histogram kategorij oz. čustev skozi 

slike, iz katerega je razvidno, na koliko slikah se je pojavila katera kategorija. Za 

reprezentativno oznako videoposnetka se izbere tista kategorija, ki se je pojavila največkrat. 

Večja pomanjkljivost tega pristopa je, da vsebuje pristranskost do nevtralne kategorije. Ljudje 
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čustev ne izražajo ves čas z enako intenziteto, zato se pojavlja veliko slik, klasificiranih kot 

»nevtralno«2 (slika 8). 

 

 

 
Slika 8: Ilustracija videa oz. sekvence slik s (pravilno) klasificiranimi oznakami čustev. Zgoraj opisan 

prvi pristop bi v takšnem primeru preštel štiri slike kategorije »nevtralno« in eno sliko kategorije 

»veselje«. Ker je več nevtralnih, bi za celoten videoposnetek izbral oznako »nevtralno«. 

 

Drugi pristop poskuša rešiti pomanjkljivost prvega in vsebuje korak normalizacije. Pred 

klasifikacijo videoposnetkov se predela vse dostopne posnetke z vnaprej znano oznako 

»nevtralno«. 

V primeru probabilističnih klasifikatorjev se določi povprečje verjetnosti vsake kategorije 

skozi vse »nevtralne« videoposnetke. Povprečje predstavlja osnovnico (angl. baseline), ki se 

jo uporablja v nadaljevanju. Ta se shrani kot vektor dolžine 7 – povprečna verjetnost prisotnosti 

posamezne kategorije. Nato se predela izračunane klasifikacijske verjetnosti za vsak 

videoposnetek. Verjetnosti se povpreči in se od tega odšteje osnovnico. Iz rezultata te operacije 

se izbere oznako tiste kategorije, ki ima najvišjo vrednost. Izbrano oznako se uporabi kot 

reprezentativno oznako videoposnetka. 

V primeru neprobabilističnih klasifikatorjev pa se pri obdelavi »nevtralnih« videoposnetkov 

naredi histogram prisotnosti posameznih kategorij oz. oznak čustev skozi vse »nevtralne« 

posnetke. Število prisotnosti vsake kategorije se normalizira oz. deli s številom vseh obdelanih 

slik. Rezultat operacije je vektor dolžine 7, ki predstavlja osnovnico za nadaljnjo uporabo. Nato 

se obdela vsak videoposnetek, pri katerem se spet izračuna histogram prisotnosti posameznih 

kategorij, ter se ga normalizira – posamezno vrednost se deli s številom vseh slik v 

videoposnetku. Od rezultata se odšteje prej izračunano osnovnico. Izbere se oznako kategorije, 

ki ima po odštevanju najvišjo vrednost. 

S tem postopkom zmanjšamo pristranskost do nevtralne kategorije. Ker se upošteva 

»nevtralno« stanje vsakega posameznika, se bodo upoštevale relativne spremembe v obraznih 

izrazih, kar je pravzaprav odraz induciranega čustva. Večja pomanjkljivost postopka je, da 

poveča »šum« v podatkih in neenakomerno vpliva na rezultate posameznih kategorij. 

 

Uporabljena pristopa za transformacijo klasifikacije na nivo videa imata ključno vlogo pri 

njegovi klasifikaciji. Če bi bil ta pristop slabo narejen, bi lahko povsem prikril vpliv 

klasifikatorja (ki deluje na nivoju slik) na končno klasifikacijo videa. Končni rezultati po 

uporabi metod TKNV tudi postanejo nereprezentativni za same klasifikatorje v primeru, da so 

na videoposnetkih čustveni izrazi preveč prikriti (ljudje skrivajo čustva) oz. da ti skozi 

videoposnetek niso dovolj konsistentni. 

 

 
2 Za slike, klasificirane kot »nevtralno«, iz apriornih podatkov vemo, da se ni izzivalo čustev, pač pa se 

je ciljalo na nevtralne izraze. 
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4.5 Primerjava klasifikacijskih postopkov 

Z besedno zvezo »klasifikacijski postopki« opisujemo (1) same klasifikatorje (FaceReader oz. 

naš pristop za klasifikacijo slik) v primerih klasifikacije slik ter (2) kombinacijo klasifikatorjev 

in metod transformacije klasifikacije na nivo videa v primerih klasifikacije videoposnetkov. 

Klasifikacijski postopek mora namreč izračunati oznako, ki bo primerljiva z vnaprej znanimi 

oznakami (angl. ground truth). V primerih, ko imamo zbirko videov z oznakami čustev, 

potrebujemo tudi klasifikacijo na nivoju videa, da lahko ocenimo izbrane metrike 

klasifikacijskega postopka. V primeru zbirk z označenimi slikami pa je dovolj, da klasifikacija 

za izračun izbranih metrik ostane na nivoju slik. 

 

V osnovi smo primerjali tri klasifikatorje: (1) FaceReader, (2) naš pristop z dodatkom 

Plattovega lestvičenja (CLFProb) in (3) naš pristop z neprobabilističnim SVM (CLF). Vsi trije 

klasifikatorji delujejo na nivoju slik – za vsako od iskanih sedmih kategorij (nevtralno, jeza, 

gnus, strah, veselje, žalost in presenečenje) FaceReader in CLFProb izračunata odstotek 

verjetnosti, da je ta prisotna na sliki, medtem ko CLF za sliko izbere oznako najprimernejše 

kategorije. 

 

Pri učenju in neposrednem testiranju klasifikatorja smo potrebovali slike s kategorično oznako 

oz. oznako čustva, ki je izraženo na sliki. Pri učenju za izračun klasifikacijskih parametrov se 

potrebuje tako sliko kot tudi skladno oznako, pri klasificiranju pa klasifikator vrne izračunano 

oznako oz. verjetnost za prisotnost posamezne kategorije. Če je kategorična oznaka slike znana, 

se to lahko primerja z izračunano. V primeru klasifikacijskih verjetnosti pa se za izračunano 

oznako običajno izbere tisto, ki je najverjetneje prisotna. Klasifikacija je pravilna, če je vnaprej 

znana oznaka slike enaka izračunani oznaki. 

 

V magistrski nalogi uporabljamo klasifikatorje, ki delujejo na nivoju slik, in zbirke 

videoposnetkov, ki so sestavljeni iz množice slik. Te zbirke vsebujejo le kategorične oznake 

za posamezne videe, slike pa niso označene. Zato računanje pravilnosti klasifikacije ni mogoče 

brez dodatnega koraka, ki bi na podlagi celotnega nabora slik iz enega videoposnetka vrnil eno 

klasifikacijsko oznako. Da bi rešili ta problem, smo se poslužili dveh pristopov, ki sta opisana 

v poglavju 4.4.1 (Transformacija klasifikacije na nivo videa). Ta korak predstavlja dodatno 

procesiranje, ki sicer omogoča računanje izbranih metrik uspešnosti klasifikacijskih 

postopkov, kar pa le posredno odraža uspešnost samih klasifikatorjev. Ker sta uporabljena 

pristopa omenjene transformacije enostavna, v večini primerov enaka za vse klasifikatorje in 

izvedena na videih, posnetih v laboratorijskih pogojih, predvidevamo, da bi morali rezultati 

vsaj delno odražati relativno uspešnost samih klasifikatorjev. 

 

V primeru primerjave klasifikacijskih postopkov na podlagi zbirke izbranih slik smo tudi 

uporabljali dva načina za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično oznako (PVVK). Prvi način 

je zgoraj že opisan – vzame se kategorijo z najvišjo verjetnostjo. Drugi način je podoben 

drugemu pristopu TKNV, saj najprej obdela dostopne »nevtralne« videoposnetke in ustvari 

osnovnico, nato pa to odšteje od vektorja klasifikacijskih verjetnosti oz. normaliziranega 

histograma klasifikacij. Rezultat te operacije je vektor, katerega oznako najvišje verjetnosti se 

izbere kot klasifikacijsko oznako za obdelano sliko. 
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5 Rezultati 

5.1 Nastavljanje našega klasifikatorja 

Po fazi gradnje našega klasifikatorja, v kateri smo pripravili zbirko CK+ in celoten potek 

procesiranja podatkov, smo najprej preverili, če sistem deluje pravilno že na učni množici slik. 

Ker ima zbirka CK+ zelo različno število slik za posamezno kategorijo čustev in smo se želeli 

izogniti pojavu prenasičenja klasifikatorja (angl. overfitting), smo za učenje SVM omejili 

število slik na kategorijo. Ker kategorija z najmanj sekvencami slik vsebuje 18 sekvenc, smo 

za vsako kategorijo uporabili le slike prvih 18 sekvenc po vrstnem redu, kot ga definira zbirka 

z zaporedjem udeležencev s sekvencami slik. Ob uporabi učne množice tudi za testiranje 

klasifikatorja smo pričakovali visoko natančnost klasifikacije vsake kategorije. Rezultati 

klasifikacije so razvidni na sliki 9 in kažejo na relativno dobro učinkovitost obeh metod 

klasificiranja. Razlike med metodama CLF (metoda SVM brez Plattovega lestvičenja) in 

CLFPred (metoda SVM z dodatkom Plattovega lestvičenja) so sicer majhne, kažejo pa na prej 

omenjeno pomanjkljivost Plattovega lestvičenja. Načeloma bi si želeli, da metoda za izračun 

verjetnosti posamezne kategorije vrne najvišjo verjetnost tisti kategoriji, ki bi jo izbrala 

neprobabilistična različica klasifikatorja. Skupna točnost in natančnost metode CLF znašata 

82,54 % in 85,46 %, metode CLFPred pa 86,51 % in 87,65 %. 

 

Če bi bila klasifikacija optimalna, bi ta vrnila matriko zamenjav, ki vsebuje ničle v vseh celicah 

razen po diagonali, kjer so shranjena števila pravilno klasificiranih slik. »Optimalno« matriko 

zamenjav bi vrnil tudi prenasičen (angl. overfitted) klasifikator, česar pa si ne bi želeli. Za 

primerjavo je na sliki 10 prikazana matrika zamenjav, ki predstavlja delovanje popolnoma 

naključnega klasifikatorja. Tako točnost kot tudi natančnost naključnega klasifikatorja bi v 

teoriji znašala točno 1/7 oz. približno 14,29 %. Iz prikazane matrike pa smo izračunali, da bi 

imeli takšni rezultati točnost enako 13,84 %, natančnost 13,52 % in priklic 13,63 %, metrika 

F1 pa bi znašala 0,1090. Izmerjene metrike naključnega klasifikatorja smo v nadaljevanju 

uporabili za preverjanje dejstva, ali so uporabljeni klasifikatorji dosegali boljše rezultate od 

naključnega. 
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Slika 9: Matriki zamenjav našega klasifikatorja na učni množici slik CK+. Na levi so rezultati 

klasifikacije metode CLF (metoda SVM brez Plattovega lestvičenja), na desni pa CLFPred (metoda 

SVM z dodatkom Plattovega lestvičenja). Vrstice predstavljajo vnaprej znano kategorijo vhoda, stolpci 

pa zaznano kategorijo. 

 

 

 

Slika 10: Primer matrike zamenjav naključnega klasifikatorja. 
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Za primerjavo smo dodali še dve različici klasifikatorjev. S prvo smo hoteli maksimirati 

metriko F1, ki zajema tako natančnost kot tudi priklic in uspešnost klasifikatorja ocenjuje 

celoviteje od točnosti (Shung, 2018). Z drugo različico pa smo hoteli maksimirati seštevek vseh 

iskanih metrik (natančnosti, točnosti, priklica in F1; kot naivni pristop k iskanju najboljšega 

klasifikatorja). V ta namen smo v zanki klasifikator 500-krat učili in testirali. Zaradi 

naključnega začetnega stanja parametrov za računanje klasifikacijske verjetnosti se naučeni 

klasifikatorji med seboj rahlo razlikujejo3. Po mnogih iteracijah se je izbralo dva klasifikatorja 

z unikatnimi parametri – prvi klasifikator smo izbrali zaradi najvišje dosežene metrike F1 

(CLFP_maxF1), drugega pa zaradi najvišjega doseženega seštevka vseh iskanih metrik 

(CLFP_maxAll). S slike 11 je razvidno, da je ob analizi učnih primerov zbirke CK+ prišlo do 

majhnih razlik med klasifikatorjema – le na dveh slikah se klasifikaciji nista ujemali. 

 

 

 

  

Slika 11: Matriki zamenjav klasifikatorjev CLFP_maxF1 (levo) in CLFP_maxAll (desno). Rezultati, 

pridobljeni z analizo učnih primerov slik zbirke CK+. 

  

 
3 Uporabljena implementacija neprobabilističnega modela SVM ne vsebuje naključnih začetnih stanj, 

zato postane rezultat učenja vedno enak. Od tukaj omenjenih klasifikatorjev nas torej zanimajo le 

izračunane klasifikacijske verjetnosti. 
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5.2 Primerjave klasifikacijskih postopkov 

5.2.1 Uporaba zbirke BAUM-1s 

Sledijo rezultati klasifikacijskih postopkov na zbirki BAUM-1s (s pristnimi čustvenimi izrazi), 

ki so ključnega pomena za naše primarno raziskovalno vprašanje. V tabeli 2 so vsebovani 

rezultati posameznega klasifikacijskega postopka. Slike 12–16 prikazujejo matrike zamenjav 

različnih klasifikacijskih postopkov, ki so bile pridobljene z obdelavo zbirke BAUM-1s. 

Najboljši rezultat F1, ki znaša 0,3336, je dosegel FaceReader z drugim pristopom TKNV. 

Najslabši pa je bil klasifikator CLFP_maxF1 s prvim pristopom TKNV, ki je dosegel F1 enako 

0,2580 (s krepko pisavo označena rezultata v tabeli 2). 

 

 
Tabela 2: V tabeli so prikazane vse iskane metrike za posamezne klasifikacijske postopke oz. 

kombinacije klasifikatorjev in pristopov transformacije klasifikacij na nivo videa (TKNV). Vsi navedeni 

rezultati so bili pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s. Pomen posameznih metrik je predstavljen v 

poglavju 2.5.1 (Interpretacija matrik zamenjav). Tabela je sortirana od najvišje do najnižje metrike F1. 

klasifikator 

pristop 

TKNV 

natančnost 

(skupna) 

priklic 

(skupni) točnost F1 

FR drugi 0,3276 0,3399 0,4377 0,3336 

FR prvi 0,3784 0,2550 0,4193 0,3047 

CLF drugi 0,3200 0,2676 0,3442 0,2914 

CLFP_maxAll drugi 0,3045 0,2569 0,3130 0,2787 

CLFPred drugi 0,2994 0,2569 0,3159 0,2765 

CLFP_maxF1 drugi 0,2976 0,2567 0,3130 0,2757 

CLFP_maxAll prvi 0,3023 0,2435 0,3499 0,2697 

CLFPred prvi 0,2954 0,2451 0,3541 0,2679 

CLF prvi 0,2760 0,2487 0,3824 0,2616 

CLFP_maxF1 prvi 0,2731 0,2444 0,3470 0,2580 

 

 

 

Na sliki 12 je vidna prednost uporabe drugega pristopa TKNV v primerjavi s prvim, pri katerem 

se zmanjša pristranskost do nevtralne kategorije, ki bistveno zviša priklic za vse ostale 

kategorije. Podobno kot pri sistemu FaceReader tudi klasifikator CLF z uporabo drugega 

pristopa TKNV manjkrat izbere nevtralno kategorijo, vendar so možni pojavi novih 

pristranskosti (slika 13), ki so še očitnejši na naših probabilističnih klasifikatorjih (slike 14–

16). Vsi naši klasifikatorji so velikokrat napačno klasificirali posnetke z oznako veselja kot 

»gnus«, kar je slabo vplivalo na natančnost klasifikacije kategorije gnusa. 
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Slika 12: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s, prikazujeta klasifikacije sistema 

FaceReader s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

Vrstice predstavljajo vnaprej znano kategorijo vhoda, stolpci pa zaznano kategorijo. 

  

Slika 13: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s, prikazujeta klasifikacije CLF s 

prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 
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Slika 14: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s, prikazujeta klasifikacije CLFProb 

s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

  

Slika 15: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxF1 s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 
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Slika 16: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxAll s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

 

5.2.2 Uporaba zbirke BAUM-1a 

V tabeli 3 so vsebovani rezultati posameznih klasifikacijskih postopkov, ki so bili pridobljeni 

z obdelavo zbirke BAUM-1a. Slike 17–21 prikazujejo matrike zamenjav različnih 

klasifikacijskih postopkov. Najboljši rezultat F1, ki znaša 0,3434, je dosegel klasifikator 

CLFP_maxAll z drugim pristopom TKNV. Najslabši pa je bil klasifikator FaceReader s prvim 

pristopom TKNV, ki je dosegel F1 enako 0,2164. 

 

Slika 17 kaže na minimalne razlike v klasifikaciji sistema FaceReader ob uporabi različnih 

pristopov TKNV, kar je najverjetneje posledica pomanjkanja nevtralnih videoposnetkov za 

formiranje osnovnice pri drugem postopku TKNV. Rezultati vseh probabilističnih 

klasifikatorjev, kot je razvidno tudi iz slik 19–21, se še vedno razlikujejo zaradi računanja 

povprečij izračunanih kategoričnih verjetnosti pred (odštevanjem ničelne osnovnice in) 

izborom kategorične oznake. Rezultati neprobabilističnega klasifikatorja CLF so ob uporabi 

obeh pristopov TKNV enaki (slika 18). Na zbirki BAUM-1a je FaceReader v primerjavi z 

zbirko BAUM-1s posnetke gnusa večkrat klasificiral kot veselje. 
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Tabela 3: V tabeli so prikazane vse iskane metrike za posamezne klasifikacijske postopke oz. 

kombinacije klasifikatorjev in pristopov transformacije klasifikacij na nivo videa (TKNV). Vsi navedeni 

rezultati so bili pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1a. Pomen posameznih metrik je predstavljen v 

poglavju 2.5.1 (Interpretacija matrik zamenjav). Tabela je sortirana od najvišje do najnižje metrike F1. 

klasifikator 

pristop 

TKNV 

natančnost 

(skupna) 

priklic 

(skupni) točnost F1 

CLFP_maxAll drugi 0,3744 0,3171 0,3121 0,3434 

CLFPred drugi 0,3703 0,3124 0,3064 0,3389 

CLFPred prvi 0,3563 0,2850 0,2775 0,3167 

CLFP_maxF1 drugi 0,3559 0,2844 0,2832 0,3162 

CLFP_maxF1 prvi 0,3895 0,2597 0,2601 0,3116 

CLFP_maxAll prvi 0,3711 0,2667 0,2659 0,3103 

CLF prvi 0,3734 0,2602 0,2486 0,3067 

CLF drugi 0,3734 0,2602 0,2486 0,3067 

FR drugi 0,4127 0,1670 0,1387 0,2378 

FR prvi 0,3657 0,1536 0,1272 0,2164 

 

 

 

  

Slika 17: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1a, prikazujeta klasifikacije sistema 

FaceReader s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

Vrstice predstavljajo vnaprej znano kategorijo vhoda, stolpci pa zaznano kategorijo. 
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Slika 18: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1a, prikazujeta klasifikacije CLF s 

prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

  

Slika 19: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1a, prikazujeta klasifikacije CLFProb 

s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 
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Slika 20: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1a, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxF1 s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

  

Slika 21: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1a, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxAll s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 
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5.2.3 Uporaba zbirke GEMEP 

V primerjavi s prejšnjima zbirkama se rezultati na zbirki GEMEP najbolj odlikujejo v 

natančnostih klasifikacij. V tabeli 4 so vsebovani rezultati posameznega klasifikacijskega 

postopka. Slike 22–26 prikazujejo matrike zamenjav različnih klasifikacijskih postopkov, ki so 

bile pridobljene z obdelavo zbirke GEMEP. Najboljši rezultat F1, ki znaša 0,3374, je dosegel 

klasifikator CLFPred z drugim pristopom TKNV. Najslabši pa je bil klasifikator CLFP_maxAll 

s prvim pristopom TKNV, ki je dosegel F1 enako 0,1481. 

 

 
Tabela 4: V tabeli so prikazane vse iskane metrike za posamezne klasifikacijske postopke oz. 

kombinacije klasifikatorjev in pristopov transformacije klasifikacij na nivo videa (TKNV). Vsi navedeni 

rezultati so bili pridobljeni z obdelavo zbirke BAUM-1s. Pomen posameznih metrik je predstavljen v 

poglavju 2.5.1 (Interpretacija matrik zamenjav). Tabela je sortirana od najvišje do najnižje metrike F1. 

klasifikator 

pristop 

TKNV 

natančnost 

(skupna) 

priklic 

(skupni) točnost F1 

CLFPred drugi 0,5189 0,2500 0,2400 0,3374 

CLFP_maxF1 drugi 0,5189 0,2500 0,2400 0,3374 

CLFP_maxAll drugi 0,5139 0,2333 0,2200 0,3209 

FR prvi 0,3638 0,2500 0,2600 0,2963 

FR drugi 0,3591 0,2500 0,2600 0,2948 

CLFPred prvi 0,3429 0,1500 0,1600 0,2087 

CLF prvi 0,4167 0,1333 0,1400 0,2020 

CLF drugi 0,4167 0,1333 0,1400 0,2020 

CLFP_maxF1 prvi 0,3333 0,1333 0,1400 0,1905 

CLFP_maxAll prvi 0,2857 0,1000 0,1000 0,1481 

 
 

Za razliko od posnetkov zbirk BAUM-1s in BAUM-1a so klasifikatorji za posnetke zbirke 

GEMEP večkrat izbirali kategorijo presenečenja (najbolj razvidno na slikah 24–26). 

Predpostavljamo, da je ta razlika nastala zaradi večje intenzivnosti izražanja igranih čustev v 

kombinaciji s stalno prisotnostjo govora v posnetkih zbirke GEMEP. Kljub temu da (podobno 

kot na zbirki BAUM-1a) tudi GEMEP ne vsebuje posnetkov nevtralne kategorije, so rezultati 

v tem primeru med sabo različnejši, saj klasifikatorji z drugim pristopom TKNV v povprečju 

dosegajo metriko F1 enako 0,2985, s prvim pa 0,2091. 
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Slika 22: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke GEMEP, prikazujeta klasifikacije sistema 

FaceReader s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

Vrstice predstavljajo vnaprej znano kategorijo vhoda, stolpci pa zaznano kategorijo. 

  

Slika 23: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke GEMEP, prikazujeta klasifikacije CLF s 

prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 
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Slika 24: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke GEMEP, prikazujeta klasifikacije CLFProb 

s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

  

Slika 25: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke GEMEP, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxF1 s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 
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Slika 26: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke GEMEP, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxAll s prvim (levo) in drugim (desno) pristopom transformacije klasifikacije na nivo videa. 

 

5.2.4 Uporaba zbirke izbranih slik 

Na zbirkah izbranih slik so se klasifikatorji izkazali bolje kot pri ostalih zbirkah, saj so vse 

metrike višje. V tabeli 5 so vsebovani rezultati posameznega klasifikacijskega postopka. Slike 

27–31 prikazujejo matrike zamenjav različnih klasifikacijskih postopkov, ki so bile pridobljene 

z obdelavo zbirke izbranih slik. Najboljši rezultat F1, ki znaša 0,6201, je dosegel klasifikator 

CLFPred z drugim načinom za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično oznako (PVVK). 

Najslabši pa je bil klasifikator FaceReader, prav tako z drugim načinom PVVK, s katerim je 

dosegel F1 enako 0,3893. 

 

Kljub izboru slik, pri katerih naj bi bili čustveni izrazi bolje razpoznavni, je FaceReader s prvim 

načinom PVVK velikokrat napačno izbral nevtralno kategorijo (slika 27). Na sliki 28 je 

razvidno, da je klasifikator CLF ob uporabi obeh načinov PVVK dosegel enake rezultate. Naši 

probabilistični klasifikatorji so ob uporabi drugega načina PVVK pridobili na natančnosti za 

kategoriji žalosti (angl. sadness) in strahu, CLFP_maxF1 je natančneje klasificiral tudi 

kategorijo gnusa (slike 29–31). 
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Tabela 5: V tabeli so prikazane vse iskane metrike za posamezne klasifikacijske postopke oz. 

kombinacije klasifikatorjev in načinov za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično oznako (PVVK). Vsi 

navedeni rezultati so bili pridobljeni z obdelavo zbirke izbranih slik. Pomen posameznih metrik je 

predstavljen v poglavju 2.5.1 (Interpretacija matrik zamenjav). Tabela je sortirana od najvišje do 

najnižje metrike F1. 

klasifikator način PVVK 

natančnost 

(skupna) 

priklic 

(skupni) točnost F1 

CLFPred drugi 0,7361 0,5357 0,5625 0,6201 

CLFP_maxF1 drugi 0,7361 0,5357 0,5625 0,6201 

CLFP_maxAll drugi 0,7361 0,5357 0,5625 0,6201 

CLFPred prvi 0,6000 0,4643 0,5000 0,5235 

CLFP_maxAll prvi 0,6000 0,4643 0,5000 0,5235 

FR prvi 0,5833 0,4524 0,4667 0,5096 

CLFP_maxF1 prvi 0,5800 0,4286 0,4375 0,4929 

CLF prvi 0,5000 0,4286 0,4375 0,4615 

CLF drugi 0,5000 0,4286 0,4375 0,4615 

FR drugi 0,4278 0,3571 0,3750 0,3893 

 

 

 

  

Slika 27: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke izbranih slik, prikazujeta klasifikacije sistema 

FaceReader s prvim (levo) in drugim (desno) načinom za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično 

oznako. Vrstice predstavljajo vnaprej znano kategorijo vhoda, stolpci pa zaznano kategorijo. 
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Slika 28: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke izbranih slik, prikazujeta klasifikacije CLF s 

prvim (levo) in drugim (desno) načinom za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično oznako. 

  

Slika 29: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke izbranih slik, prikazujeta klasifikacije 

CLFProb s prvim (levo) in drugim (desno) načinom za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično oznako. 
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Slika 30: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke izbranih slik, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxF1 s prvim (levo) in drugim (desno) načinom za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično 

oznako. 

  

Slika 31: Matriki zamenjav, pridobljeni z obdelavo zbirke izbranih slik, prikazujeta klasifikacije 

CLFP_maxAll s prvim (levo) in drugim (desno) načinom za pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično 

oznako. 
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5.3 Povzetek rezultatov 

Najboljše rezultate F1 so klasifikatorji dosegli na zbirki izbranih slik. V povprečju sta tako 

drugi pristop TKNV kot tudi drugi pristop PVVK priskrbela boljše rezultate F1 od prvih. 

Največja razlika pri uporabi različnih pristopov TKNV je nastala na zbirki GEMEP, pri kateri 

se skupni povprečji metrik F1 vseh klasifikatorjev razlikujeta za 0,0894. Tabela 6 prikazuje 

izračunane metrike F1 za vse kombinacije klasifikacijskih postopkov in zbirk, pri katerih so 

rezultati klasifikatorjev grupirani po uporabljenih metodah TKNV oz. PVVK. 

 

 
Tabela 6: Primerjava vseh metrik F1 za kombinacije klasifikatorjev, pristopov TKNV v primeru zbirk z 

videoposnetki oz. metod PVVK v primeru zbirke slik in uporabljenih vhodnih zbirk. 

Povprečja F1 vhodna zbirka    

TKNV/PVVK klasifikator BAUM-1a BAUM-1s GEMEP izbrane slike 

drugi FR 0,2378 0,3336 0,2948 0,3893 

 CLFPred 0,3389 0,2765 0,3374 0,6201 

 CLFP_maxF1 0,3162 0,2757 0,3374 0,6201 

 CLFP_maxAll 0,3434 0,2787 0,3209 0,6201 

 CLF 0,3067 0,2914 0,2020 0,4615 

Skupaj za drugi  0,3086 0,2912 0,2985 0,5422 

prvi FR 0,2164 0,3047 0,2963 0,5096 

 CLFPred 0,3167 0,2679 0,2087 0,5235 

 CLFP_maxF1 0,3116 0,258 0,1905 0,4929 

 CLFP_maxAll 0,3103 0,2697 0,1481 0,5235 

 CLF 0,3067 0,2616 0,2020 0,4615 

Skupaj za prvi  0,2923 0,2724 0,2091 0,5022 

Skupno 
povprečje  0,3005 0,2818 0,2538 0,5222 
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6 Diskusija 
Kot kažejo rezultati, klasifikacijski postopki na podlagi uporabljenih zbirk niso delovali po 

pričakovanjih. Glede na metriko F1 je bilo sicer vseh 40 kombinacij boljših od naključnega 

klasifikatorja, točnost oz. priklic petih kombinacij4 pa nista dosegla njegove točnosti oz. 

priklica. Komercialni sistem FaceReader se v večini primerov ni izkazal za boljšega od našega 

klasifikatorja. Skupna povprečja metrik F1 s skladnimi standardnimi odkloni za posamezne 

klasifikatorje so prikazana v tabeli 7. FaceReader je imel najnižji izmerjen standardni odklon 

metrik F1, kar kaže na boljšo konsistentnost klasifikacij v primerjavi z našimi klasifikatorji. 

Dosegel je četrto najvišje skupno povprečje metrik F1, kar ni skladno z našimi pričakovanji, 

da bo FaceReader v povprečju dosegal boljše rezultate od našega sistema. Od naših 

klasifikatorjev je bil najbolj konsistenten CLF, probabilistični klasifikatorji pa so imeli 

bistveno višje standardne odklone metrike F1. 

 

 
Tabela 7: Povprečje metrik F1 na vseh zbirkah za posamezne klasifikatorje. 

 klasifikator     

metrika CLF CLFP_maxAll CLFP_maxF1 CLFPred FaceReader 

povprečje F1 0,3117 0,3519 0,3503 0,3612 0,3228 

std. odkl. F1 0,09482 0,14043 0,13020 0,13017 0,08645 

 

6.1 Primerjava sistema FaceReader z našim na zbirki BAUM-1s 

Naše primarno raziskovalno vprašanje je bilo, kakšne rezultate bo dosegel naš sistem v 

primerjavi s sistemom Noldus FaceReader, kateri sistem bo natančnejši in kateri bo dosegel 

boljši rezultat v metriki F1 ob uporabi zbirke BAUM-1s. Svoj sistem smo razširili na štiri 

klasifikatorje in v primeru zbirk videoposnetkov v proces vključili dodatni korak 

transformacije klasifikacij na nivo videa. 

 

Na zbirki videoposnetkov BAUM-1s se je FaceReader izkazal za boljšega od vseh naših 

klasifikatorjev, ne glede na pristop transformacije na nivo videa. Dosegel je 32,76-odstotno 

natančnost in F1 enako 0,3336 z drugim pristopom TKNV, s prvim pa 37,84 % natančnost in 

F1 enako 0,3047. Naši klasifikatorji so dosegli natančnosti od 27,31 % do 32,00 %, pri čemer 

so metrike F1 znašale od 0,2580 do 0,2914. Za namen primerjave s sistemom FaceReader smo 

primarno ustvarili klasifikator CLFPred, ostale klasifikatorje pa dodali le za primerjavo. Zato 

se bomo v nadaljevanju tega podpoglavja osredotočili na primerjavo sistema FaceReader s 

CLFPred. Metriki natančnosti in F1 klasifikatorja CLFPred z uporabo drugega pristopa TKNV 

sta na zbirki BAUM-1s znašali 29,94 % in 0,2765 ter 29,54 % in 0,2679 z uporabo prvega 

pristopa TKNV. Za primerjavo, Ma et al. (2019) so za svojo klasifikacijsko metodo na zbirki 

BAUM-1s poročali o 59,17 % točnosti, medtem ko je FaceReader v naših rezultatih pod 

enakimi pogoji dosegel 43,77 % točnost, CLFPred pa 31,59 % (oba z drugim pristopom 

TKNV). 

 
4 Na zbirki BAUM-1a: FaceReader s prvo metodo transformacije klasifikacije na nivo videa; na zbirki 

GEMEP: CLF z obema metodama transformacije ter CLFP_maxF1 in CLFP_maxAll s prvo metodo 

transformacije. 
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Če si natančneje ogledamo matrike primerjav sistema FaceReader in klasifikatorja CLFPred 

na slikah 12 in 14, vidimo, da imata oba pristopa tendenco izbora nevtralne kategorije v 

primerjavi z ostalimi – več o tem v podpoglavju 4.4.1 (Transformacija klasifikacije na nivo 

videa). Za oba klasifikatorja je značilno, da sta precej natančna pri klasifikaciji nevtralne 

kategorije (najvišjo natančnost v tej kategoriji je dosegel FaceReader s prvim pristopom 

TKNV, ki znaša 45,2 %). FaceReader s prvim pristopom TKNV ima najvišjo verjetnost za 

pravilno klasifikacijo nevtralnih videoposnetkov s priklicem, ki znaša 94,1 %. Od ostalih 

kategorij izstopata še veselje in gnus. Veselje je natančneje klasificiral CLFPred s prvim 

pristopom TKNV (90,7 %), čeprav je za to kategorijo priklic sistema FaceReader bistveno 

boljši – s prvim in drugim pristopom TKNV dosega 62,2 % in 87,2 % (v primerjavi s CLFPred-

ovima priklicema, ki znašata 39,5 % in 48,3 %). Gnus je sicer natančneje prepoznal FaceReader 

(natančnosti prvega in drugega pristopa TKNV: 55,6 % in 45,1 %; natančnosti CLFPred pa 

znašata 24,6 % in 25,1 %), vendar pa videoposnetke z izrazi gnusa bistveno pogosteje pravilno 

klasificira CLFProb (priklica znašata 41,2 % in 53,7 %; priklica sistema FaceReader pa 6,2 % 

in 28,7 %). Oba klasifikatorja imata v večini primerov večjo natančnost od lastnega priklica. 

Metrike F1 klasifikatorjev se ne razlikujejo statistično značilno ne ob uporabi zbirk z izključno 

videoposnetki (t-test, t = 0,3812, p = 0,7111) in ne ob uporabi zbirke izbranih slik (t-test, t = 

1,586, p = 0,2535). Za izvedbo t-testa smo se poslužili spletnega orodja (T-Test Calculator for 

2 Independent Means, 2019). V nadaljevanju bomo omenjali le rezultate t-testov na metrikah 

F1, ki so bile pridobljene z uporabo zbirk videoposnetkov ali z uporabo zbirke izbranih slik, 

saj metrike F1, pridobljene z uporabo zbirke izbranih slik, niso primerljive z ostalimi. 

Predpostavljali smo, da so tako združeni podatki normalno porazdeljeni. 

 

Da bi na raziskovalno vprašanje natančneje odgovorili, smo dodali tudi primerjavo rezultatov 

sistema FaceReader z rezultati našega klasifikatorja na podlagi slik s kategoričnimi oznakami, 

ki izvirajo iz zbirke BAUM-1s. Čeprav zbirka izbranih slik ne šteje zares kot zbirka BAUM-

1s, ta omogoča primerjavo klasifikatorjev na nivoju slik. 

Najboljši rezultat je na zbirki izbranih slik dosegel klasifikator CLFPred z drugim načinom 

PVVK, pri čemer F1 znaša 0,6201, natančnost pa 73,61 %. S prvim načinom je dosegel F1 

enako 0,5235 in natančnost 60,00 %. FaceReader je na tej zbirki s prvim načinom PVVK 

dosegel F1 enak 0,5096 in natančnost 58,33 %, z drugim načinom PVVK pa je dosegel F1 enak 

0,3893 in natančnost 42,78 %. Iz matrik zamenjav na slikah 27 in 29 je razvidno, da FaceReader 

v osnovi (z uporabo prvega načina PVVK) tudi izbrane slike vseh kategorij večkrat klasificira 

kot nevtralne, kar kaže na močnejšo pristranskost do te kategorije. 

6.2 Primerjava naših klasifikatorjev 

Kot je razvidno iz tabele 7, so povprečne metrike F1 vseh klasifikatorjev segale od 0,3117 

(klasifikator CLF) do 0,3612 (klasifikator CLFPred). Pri tem je zanimivo, da se v takšni meri 

razlikujeta klasifikatorja CLF in CLFPred, kar kaže na povečanje učinkovitosti klasifikacij s 

strani Plattovega lestvičenja v našem kontekstu, čeprav razlika ni statistično relevantna – tako 

na videoposnetkih (t-test, p = 0,3314, t = –1,021) kot tudi na slikah (t-test, p = 0,1498, t = –

2,284). Klasifikator CLF se od naših ostalih klasifikatorjev odlikuje tako po bistveno nižjem 

povprečju kot tudi bistveno nižjem standardnem odklonu metrik F1. Naši probabilistični 

klasifikatorji so si med seboj veliko bolj podobni. Razlike med rezultati vsake kombinacije teh 

klasifikatorjev se niso izkazale za statistično značilne. Lahko zaključimo, da so razlike med 

rezultati naših probabilističnih klasifikatorjev zanemarljive. 

 



 

39 

 

6.3 Primerjava transformacijskih pristopov 

Velik vpliv na klasifikacijo so imeli tudi pristopi transformacij klasifikacij na nivo videa 

(TKNV). Tabela 8 vsebuje povprečja metrik F1 s standardnimi odkloni posameznih 

klasifikatorjev ob uporabi prvega oz. drugega pristopa TKNV. Tabela zajema le podatke, 

pridobljene ob uporabi zbirk videoposnetkov. 
 

 

Tabela 8: Povprečja metrik F1 za posamezne klasifikatorje ob uporabi prvega oz. drugega pristopa 

TKNV, ki zajemajo rezultate vseh uporabljenih zbirk videoposnetkov. 

Povprečja in std. odkloni F1 klasifikator     

TKNV metrika CLF CLFP_maxAll CLFP_maxF1 CLFPred FR 

drugi povprečje F1 0,2667 0,3143 0,3098 0,3176 0,2887 

 std. odkl. F1 0,04616 0,02681 0,02562 0,02907 0,03935 

prvi povprečje F1 0,2568 0,2427 0,2533 0,2644 0,2725 

 std. odkl. F1 0,04286 0,06891 0,04956 0,04415 0,03981 

Skupno povprečje F1 0,2617 0,2785 0,2816 0,2910 0,2806 

 std. odkl. F1 0,04482 0,06337 0,04850 0,04587 0,04041 

 

 

Drugi postopek TKNV poveča povprečje F1 vseh klasifikatorjev in zmanjša njihov standardni 

odklon. Skupno povprečje vseh klasifikatorjev ob uporabi prvega pristopa TKNV znaša 

0,2579, ob uporabi drugega pa 0,2994. Razlike so tudi statistično značilne (t-test, p = 0,0230, t 

= –2,405). 

Drugi postopek TKNV je dobro opravil svojo funkcijo normalizacije in v večini primerov je 

uporaba tega rezultirala v nižjem številu nevtralnih klasifikacij ter boljših metrikah uspešnosti 

klasifikatorja. Za razliko od prvega pristopa so klasifikacije kazale manjšo pristranskost do 

nevtralne kategorije, uvedla pa se je nova tendenca naših probabilističnih klasifikatorjev k 

izboru kategorije strahu. 

 

Podobno primerjavo smo naredili tudi med rezultati klasifikatorjev z uporabo obeh načinov za 

pretvorbo vrste verjetnosti v kategorično oznako (PVVK) na podlagi zbirke izbranih slik. 

Tabela z rezultati (tabela 5) se nahaja na strani 33. Metrike F1 vseh naših klasifikatorjev z 

izjemo CLF so bile višje ob uporabi drugega načina PVVK. FaceReader je edini klasifikator, 

ki je ob uporabi drugega načina PVVK dosegel slabšo metriko F1. Povprečji vseh rezultatov 

F1 ob uporabi prvega in drugega načina PVVK znašata 0,5022 in 0,5422. Razlike med rezultati 

omenjenih načinov niso statistično značilne (t-test, p = 0,4501, t = 0,7941). 

 

6.4 Primerjava vhodnih zbirk 

Zaradi različnih korakov obdelave izhodnih podatkov klasifikatorjev so najpomembnejše 

razlike tiste med zbirko izbranih slik in ostalimi zbirkami, ki smo jih uporabili pri analizi 

uspešnosti delovanja klasifikacijskih postopkov. Kot je opisano v poglavju 4 (Metoda), se v 
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primeru analize videoposnetkov v proces klasifikacije doda korak transformacije klasifikacije 

na nivo videa, v primeru analize zbirke slik pa uporabljamo dva pristopa za izbor kategorične 

oznake na podlagi izračunanih klasifikacijskih verjetnosti. 

 

V tabeli 9 so prikazana povprečja metrik F1 za posamezne klasifikatorje, ki so razdeljena glede 

na vrsto uporabljenih vhodnih podatkov, pri čemer ločimo zbirko slik od zbirk z videoposnetki. 

Povprečja so pri vsakem klasifikatorju ob uporabi zbirke izbranih slik bistveno višja. Povprečje 

vseh metrik F1, pridobljenih z obdelavo zbirke izbranih slik, znaša 52,22 %, povprečje metrik, 

pridobljenih z obdelavo videoposnetkov, pa 27,87 %. Razlika je statistično značilna (t-test, p 

< 10−5, t = 11,39). 

 

 
Tabela 9: Povprečje metrik F1 s skladnimi standardnimi odkloni za posamezne klasifikatorje ob 

uporabi zbirk z videoposnetki oz. zbirke izbranih slik. 

Povprečja in std. odkloni F1 klasifikator     

tip zbirke metrika CLF CLFP_maxAll CLFP_maxF1 CLFPred FR 

videoposnetki povprečje F1 0,2617 0,2785 0,2816 0,2910 0,2806 

 std. odkl. F1 0,04482 0,06337 0,04850 0,04587 0,04041 

slike povprečje F1 0,4615 0,5718 0,5565 0,5718 0,4494 

 std. odkl. F1 0 0,04832 0,06360 0,04832 0,06015 

Skupno povprečje F1 0,3117 0,3519 0,3503 0,3612 0,3228 

 std. odkl. F1 0,09482 0,14043 0,13012 0,13017 0,08644 

 

 

Razlike niso presenetljive, saj so bile slike izbrane z zavedanjem o načinu delovanja 

uporabljenih sistemov. Ti namreč delujejo na nivoju slik in klasifikacije teh niso odvisne od 

klasifikacij vseh ostalih. V tem pogledu obdelava videoposnetkov predstavlja dodaten izziv, 

saj je poleg pravilnega klasificiranja čustev na slikah treba upoštevati še časovno komponento 

in oceniti čustveno stanje človeka v celotnem časovnem intervalu, ki ga zajema videoposnetek. 

Če bi ljudje vedno in konsistentno izražali svoja čustva skozi obrazno mimiko, klasifikacija 

videa ne bila tako problematična. Zato nekateri pristopi klasifikatorje že učijo na nivoju videa 

oz. so selektivni pri uporabi slik, na podlagi katerih se klasificira videoposnetek (Ma et al., 

2019). V realnih situacijah je izražanje čustev precej kompleksnejše. V uporabljenih zbirkah 

videoposnetkov, ki so multimodalne (vsebujejo tako video kot tudi zvok, BAUM-1 vsebuje 

tudi podnapise), se udeleženci premikajo, govorijo in so izpostavljeni socialnim interakcijam, 

ki vplivajo na izražanje čustev. Kot primer je na sliki 32 del videoposnetka s kategorično 

oznako strahu. V videoposnetku se oseba zatrese, zakriči in zatisne oči. Najverjetneje se nahaja 

v varnem okolju v laboratoriju in sklepamo, da se zaveda, da jo ljudje opazujejo. Vse to lahko 

vpliva na čustven odziv. V tem primeru sklepamo, da je oseba dogodek, ki bi jo moral 

prestrašiti, doživljala kot zabavnega. Večina uporabljenih klasifikatorjev je to sliko 

kategorizirala z oznako veselja. Kot je omenjeno v poglavju 2.7 (Problematike avtomatskega 

merjenja čustev), smo torej tudi v naših primerih ugotovili, da je rezultate klasifikacijskih 



 

41 

 

sistemov, kot je FaceReader, treba osmisliti z upoštevanjem konteksta oz. mnogih faktorjev, ki 

vplivajo na izražanje čustev. 

 

Videoposnetki uporabljenih zbirk vsebujejo tudi govor, torej premikanje obraznih mišic ni 

odvisno le od notranjega čustvenega stanja udeležencev. Naši klasifikatorji npr. obravnavajo 

akcijske enote za klasifikacijo in rezultati kažejo, da je kategorija presenečenja velikokrat 

izbrana pomotoma. V primerih zbirk videoposnetkov, v katerih ljudje igrajo želena čustvena 

stanja, je govor intenzivnejši, klasifikacije kategorije presenečenja pa so pogostejše. Rezultati, 

pridobljeni z obdelavo zbirke GEMEP, imajo prav pri tej kategoriji največ napačnih 

klasifikacij. Zbirka GEMEP ne vsebuje nobenega posnetka, kategoriziranega kot »nevtralno«. 

V povprečju so bile klasifikacije posnetkov te zbirke precej netočne in z nizkim priklicem kljub 

višji povprečni natančnosti. 

 

 

 
Slika 32: Ilustracija čustvenega izražanja v videoposnetku s kategorično oznako strahu. Slika, vzeta iz 

zbirke BAUM-1s. 

 

Zbirka BAUM-1a ne vsebuje nobenega videoposnetka kategorij »nevtralno« in 

»presenečenje«. Pri tej zbirki so bili klasifikacijski postopki v povprečju najuspešnejši pri 

klasifikaciji gnusa (visoka natančnost in priklic), natančno pa so klasificirali tudi izraze veselja 

in jeze. Posnetke kategorije strahu in žalosti so pogosto klasificirali kot »nevtralne«. 

 

BAUM-1s je edina od uporabljenih zbirk videoposnetkov, v kateri so čustveni odzivi 

udeležencev pristni. Tako na prvi pogled kot ob pregledu rezultatov je razvidno, da imajo 

udeleženci večino časa nevtralne izraze (prvi pristop transformacije klasifikacij na nivo videa 

je temu zelo podvržen). Tudi pri tej zbirki so klasifikatorji nagnjeni k izboru kategorij 

»nevtralno«, »gnus« in »veselje«, pri kategoriziranju katerih so v povprečju tudi 

najnatančnejši. Videoposnetke kategorije jeze, strahu, žalosti in presenečenja pa so 

klasifikacijski postopki v večini primerov klasificirali kot nevtralne. Tukaj pride do izraza tudi 

problematika prepoznave prikritih čustvenih izrazov oz. pomembnost kratkotrajnih, 
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impulzivnih sprememb na obrazu. Posnetki s kategorično oznako jeze na primer velikokrat 

vsebujejo obraz, ki je večino časa v nevtralnem stanju, občasno pa se ob govoru pojavljajo 

aktivacije mišic, ki so značilne za prisotnost jeze. V takih primerih bi moral klasifikacijski 

postopek zelo dobro izbrati reprezentativne slike za čustvo, ki ga udeleženec doživlja. 

6.5 Možne nadgradnje in izboljšave 

Da bi lahko z boljšo statistično veljavnostjo odgovorili na glavno raziskovalno vprašanje o tem, 

kateri klasifikator je boljši, bi lahko uporabili druge zbirke slik s kategoričnimi oznakami. Za 

širšo primerjavo klasifikatorjev bi lahko uporabili tudi zbirke, ki se uporabljajo v sorodnih delih 

(npr. eNTERFACE – Hossain, 2019; Ma et al., 2019). Uporabili bi lahko še katero od 

najnovejših metod na tem področju, s katero bi pridobili temeljitejšo uvrstitev našega pristopa 

med že obstoječe glede na dosežene rezultate. 

V primeru nadgradnje pristopov klasifikacij videoposnetkov bi se osredotočili na prepoznavo 

čustva, ki ga subjekt doživlja in ne nujno odkrito izraža. Fokusirali bi se na detekcijo 

mikroizrazov ob upoštevanju predikcij čustvenega stanja ob opazovanju človeka ali interakciji 

z njim. Podobno, kot je opisano v teoriji prediktivnega kodiranja (angl. Predictive coding; 

Clark, 2013), bi lahko deloval tudi stroj – v primeru prepoznave čustev bi si »ustvaril« 

predikcijo o čustvenem stanju udeleženca ter jo glede na razne parametre testiral in reguliral. 

Npr. v kontekstu oglasnega panoja in zaznave čustev mimoidočih ljudi bi sistem moral 

prepoznati njihovo reakcijo na reklamo. Tukaj gre za vpliv oglasov na človeka, pri čemer je 

znano ciljno čustveno stanje, ki bi ga elicitirali pri mimoidočih. Zato bi bile tovrstne napovedi 

možne in smiselne zaradi potencialnih efektov filtriranja šuma v podatkih. Vsekakor pa bi 

sistem moral zaznavati tudi objekt pozornosti mimoidočih oz. ocenjevati, na kateri predmet v 

prostoru so ljudje pozorni – glede na to bi lahko izoliral relevantni čas za merjenje čustvenega 

stanja. Pomembna bi bila tudi prepoznava relativnih sprememb na obrazih, saj se lahko začetna 

stanja obrazov ljudi oz. njihovi obrazni izrazi v času začetka meritev razlikujejo glede na 

množico predvidenih ali nepredvidenih faktorjev. 
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7 Sklep 
Skozi magistrsko nalogo smo razvili lasten pristop h klasificiranju čustev v videoposnetku, 

raziskali smo različne aspekte tega področja in svoje klasifikatorje primerjali z Noldusovim 

sistemom FaceReader. Zanimalo nas je, kakšne razlike se bodo pojavile v klasifikacijah 

uporabljenih klasifikacijskih postopkov. Ugotovili smo, da se klasifikatorji po izračunanih 

metrikah F1 med sabo bistveno ne razlikujejo. Ob uporabi istih pristopov transformacije 

klasifikacij na nivo videa je FaceReader v povprečju dosegal bolj konsistentno uspešnost po 

metriki F1, v povprečju pa je bil uspešnejši naš klasifikator CLFProb. Zanimivo je, da je 

klasifikator CLFProb, ki uporablja SVM z dodatkom Plattovega lestvičenja, konsistentno 

dosegal boljše rezultate od klasifikatorja CLF, ki uporablja samo SVM, čeprav razlike niso 

statistično pomembne. V povprečju so bili vsi klasifikacijski postopki veliko natančnejši pri 

klasificiranju kategorij gnusa, veselja in nevtralne kategorije kot pri klasificiranju ostalih 

kategorij (jeza, strah, žalost in presenečenje). Ob primerjavi klasifikatorjev na zbirki izbranih 

slik so ti dosegli bistveno boljše rezultate kot na videoposnetkih ob uporabi transformacij 

klasifikacij na nivo videa. Rezultati klasifikatorjev ob uporabi omenjenih transformacij so se 

tudi bistveno razlikovali, kar kaže na boljšo uspešnost drugega pristopa transformacije v 

primerjavi s prvim. 

 

V primeru raziskovanja čustev v prihodnjih projektih bi se ob izboru klasifikatorja dobro 

pozanimali o njegovih lastnostih, saj je glede na rezultate te naloge primernost klasifikatorja 

odvisna od želenega primera uporabe. V primeru, da bi nam bilo zelo pomembno pravilno 

klasificirati vse nevtralne vhodne podatke, bi bilo glede na zbrane podatke bolje izbrati 

klasifikator FaceReader, medtem ko bi bilo v primeru višje pomembnosti pravilne klasifikacije 

izrazov gnusa bolje izbrati naš klasifikator CLFPred. Če pa bi nam bilo pri študiji gnusa 

najpomembnejše, da lahko zaupamo klasifikatorju v primeru, da je ta klasificiral vhodni 

podatek kot izraz gnusa, bi bila boljša izbira FaceReader, in sicer zaradi višje natančnosti za to 

kategorijo. Izbor bi bil torej odvisen od pomembnosti odpornosti na napake tipa 1 oz. 2. 
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