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Розпiзнавання обличчя на основi самоорганiзуючих карт Кохонена
Самоорганiзуючi карти Кохонена (SOM – Self-Organizing Map) є одним з варiантiв
побудови нейронних мереж. Вiдмiннiстю алгоритму самоорганiзуючих карт є те, що в
ньому всi нейрони (вузли, центри класiв) впорядкованi в деяку структуру [1]. При цьому,
в ходi навчання модифiкується не лише нейрон-переможець, але у меншiй мiрi i його сусiди. За рахунок цього, SOM є одним з методiв проектування багатовимiрного простору
в простiр з нижчою розмiрнiстю. При використаннi цього алгоритму вектора, якi схожi
в початковому просторi, виявляються поруч i на отриманiй картi. У результатi, данi
– сукупностi багатовимiрних об’єктiв, що важко проаналiзувати, – отримують простий
i наочний вигляд на двовимiрнiй картi, яка зберiгає їх основнi властивостi. У класифiкацiї даних з великою кiлькiстю класiв метод SOM залишається дуже ефективним.
Саме тому на сьогоднi кiлькiсть дослiджень у сферi розпiзнавання обличчя на основi
SOM-алгоритму значно збiльшилась.
Основною проблематикою методiв розпiзнавання зображення залишається полiпшення точностi. У зв’язку з цим, i на вiдмiну вiд бiльшостi попереднiх методiв, пропонується розглянути новий метод SOM-Face [2], особливiстю якого є автоматичний вибiр
певних областей обличчя, якi мають важливе значення для розпiзнавання, а не всього
зображення. У запропонованому методi кожен нейрон SOM у топологiчному просторi розглядається як суб-блок, що позначає деякi мiсцевi областi вихiдного зображення
обличчя. Тому кожне зображення обличчя може бути описане спецiальним набором.
Цей метод iнтерпретацiї виходiв нейронiв SOM забезпечує аналiз ступеня важливостi
рiзних областей i ваги вiдповiдних нейронiв.
Вибiр розмiру суб-блока вiдображає баланс мiж узагальненням та спецiалiзацiєю.
Спецiалiзацiя вiдповiдає за унiкальнi властивостi даного зображення обличчя, а узагальнення – за характернi властивостi, якi є менш чутливими до незначних змiн даного зображення (шум, освiтлення i т. п.). Чим менше стає суб-блок, тим бiльше рiвень
узагальнення, але знижується рiвень спецiалiзацiї. У цьому сенсi для покращення надiйностi системи менший розмiр блоку є бiльш вдалим, але занадто малий розмiр не
вигiдний, так як кожна грань складається з того ж набору сiрого значення пiкселiв.
Також варто вiдзначити, що в данiй реалiзацiї використовується простий тип функцiї
(наприклад, рiвень сiрого в кожному пiкселi у суб-блоцi). Водночас iншi бiльш складнi
iнварiантнi функцiї, такi як курвлети, можуть бути бiльш гнучкими. Проте, в цьому
випадку, розмiр суб-блокiв повинен бути порiвняно великим, щоб здiйснити видiлення
ознак.
Сучаснi методи розпiзнавання обличчя на основi самоорганiзуючих карт Кохонена
мають великий потенцiал за рахунок простоти реалiзацiї i швидкодiї. Подальшi дослiдження в цiй областi орiєнтованi на використання в приладах мобiльного зв’язку.
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