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Шляхи вдосконалення надiйностi систем розпiзнавання обличчя
У систем розпiзнавання обличчя iснує проблема фальсифiкацiї результату, коли за-

мiсть обличчя реальної персони перед камерою розмiщують фото людини, щоб вiд її
iменi отримати доступ в систему. На сьогоднiшнiй день у бiблiотек компютерного баче-
ння не закладено функцiоналу виявлення таких пiдробок [1].

Рис. 1

Iстотнi технiчнi труднощi при
виготовленнi 2D-муляжу обличчя
(рис. 1) виникають при використан-
нi тривимiрних бiометричних сис-
тем, здатних по перепадам яскраво-
стi вiдображеного свiтла вiдновлюва-
ти тривимiрне зображення обличчя.
Такi системи здатнi компенсувати
невизначенiсть розташування джере-
ла освiтленостi по вiдношенню до
особи, що iдентифiкується, а також
невизначенiсть положення особи до
вiдеокамери [2]. Обманути системи
цього класу можна тiльки об’ємною
маскою, яка точно вiдтворює оригi-
нал. Дана система має суттєву пе-
ревагу: для зберiгання даних одного
зразка бiометричного коду (одна особа) потрiбно зовсiм небагато пам’ятi. А все тому,
що, як з’ясувалося, людське обличчя можна подiлити на вiдносно невелику кiлькiсть
“блокiв”, незмiнних у всiх людей. Цих блокiв бiльше, нiж вiдомих нам частин обличчя,
але сучасна технiка навчилася видiляти їх i будувати на їх основi моделi, керуючись
взаємним розташуванням блокiв [3].

Бiльш надiйним рiзновидом описуваного методу є iдентифiкацiя за “тепловим портре-
том” особи в iнфрачервоному дiапазонi. Цей метод, на вiдмiну вiд звичайного, оптично-
го, не залежить вiд змiн обличчя людини (наприклад, появи бороди), оскiльки теплова
картина особи змiнюється вкрай рiдко.

Дана технологiя заснована на тому, що термограмма обличчя людини (теплова кар-
тинка, створена випромiнюванням тепла кровоносними судинами особи) унiкальна для
кожної людини i, отже, може бути використана в якостi бiокода для систем контролю
допуску. Дана термограмма є бiльш стабiльним кодом, нiж геометрiя особи, оскiльки не
залежить вiд часу i змiн зовнiшностi людини.

Проблеми iдентифiкацiї людини по обличчю iстотно спрощуються при переходi спо-
стережень у дальнiй iнфрачервоний дiапазон свiтлових хвиль. Запропоновано здiйсню-
вати термографiю особи, що iдентифiкується. Це виявляє унiкальнiсть розподiлу арте-
рiй на обличчi, що постачають шкiру теплою кров’ю. Проблема пiдсвiчування для цього
класу бiометричних пристроїв не iснує, так як вони сприймають лише температурнi пе-
репади особи i можуть працювати в повнiй темнотi.
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