
Emotion Log
Členovia tímu:
MICHAL BIROŠ, TOMÁŠ CABAN, TOMÁŠ KUNKA, FILIP STAŇO, TOMÁŠ 
LEKEŇ, MILAN MARTINKOVIČ, BÁLINT SZILVA
Prezentujúci:
TOMÁŠ KUNKA, FILIP STAŇO



● Sledovanie používateľa kamerou
● Zistiť názor používateľa na činnosť(objekt), ktorej 

sa práve venuje prostredníctvom jeho emócie
● Ovplyvnenie, zmena nálady(ak je negatívna)

Emotion Log



● Cieľom aplikácie 
je zber a 
zaznamenávanie 
pracovných 
aktivít 
používateľa

PerConIK logovač



● FaceAPI 
● 3body obočia
● 4body nosu 
● 5bodov očí 
● 14bodov úst 

● Drahá licencia

Zachytávanie tváre(1)



● Face.com
● Odkúpil

Facebook

Zachytávanie tváre(2)



● Luxand
● 66 bodov tváre

● Skúšobná licencia zdarma

Zachytávanie tváre(3)



FaceAPI vs Luxand FaceSDK

FaceAPI Luxand

34 bodov tváre 66 bodov tváre

v prípade neidentifikácie bodu 
tváre daný bod nestanoví(NULL)

v prípade neindentifikácie bodu 
tváre si domýšľa

1250-4000$ 100$ (po dohode)

vhodnejší, ale neprístupný skúšobná licencia, rozširovanie 
"sample" projektov



Testovali sme:
1. Gaze tracker
● Ovládanie kurzora myši pohľadom nie je to 

presné až tak žeby sa dal reálne kurzor používať, 
avšak postačujúce pre naše účely

● Je možné ukladať log zo sledovania
2. Camera mouse 2012
● Nie je potrebná zdĺhavá kalibrácia
● Logovanie nie je možné
● Neposkytujú kód

Sledovanie pohľadu(1)



3. TrackEye
● Nepresné
● Veľa kalibrácie
● Žiaden export

Sledovanie pohľadu(2)



Testovali sme:
1. OpenEAR
● Toolkit napísaný v C++
● Možno použiť ako knižnicu
● Používa niekoľko stavov (strach, hnev, šťastie, 

smútok, nechuť) a vyjadruje percentuálnu 
pravdepodobnosť pre jednotlivé stavy

● Možnosť exportovať výsledky do rôznych 
formátov

● Open-source
● Mŕtvy projekt (2009)

Sledovanie zvuku(1)



2. EmoVoice
● Framework v C++
● Rozoznáva positive / negative spolu s percentami 

pravdepodobnosti
● Môže tiež pracovať ako command line aplikácia, 

ktorá neustále zachytáva zvuky z mikrofónu a 
vyhodnocuje emócie pre vhodné segmenty

● Tiež sa dá použiť ako C++ knižnica – API, nie 
moc dobrá dokumentácia

Sledovanie zvuku(2)



3. Sonar Power Manager
● Detekcia používateľa na základe vysielania 

ultrazvuku (20 kHz)
● Vypínanie obrazovky v prípade neprítomnosti
● Program napísaný v C++, dostupný kód
● Nefunguje pre všetky notebooky / počítače, 

niektoré nedokážu vysielať ultrazvuk

Sledovanie zvuku(3)



66 bodov každú sekundu x 2(jedna sada 
namapovaná na interval <0-1>)

Dáta



● Projekt Bosphorus
● (Anger, Disgust, Fear, Happiness, Sadness, 

Surprise)
● 400 osôb
Anger   Disgust  Fear

Testovacie dáta



1. Neutrálneho stavu(vlastná metóda)
2. SVM(LibSVM)
3. Neurónové siete(Encog)

Získanie emócie zo súradníc



● najfrekventovanejší stav tváre pri práci

● získava sa sledovaním používateľa určitú dobu 
(cca 3 minúty), následne sa uloží do DB ako 
model daného používateľa

● každý človek má špecifickú tvár, nie je možné 
vytvoriť jeden model pre všetkých ľudí

Neutrálny stav



● porovnanie aktuálnej emócie z neutrálnym 
stavom

● 12 bodov tváre

Výpočet emócie(neutrálny stav)



● prekvapenie
○ obočie je vyššie
○ pootvorené ústa

Výpočet emócie(neutrálny stav)

● šťastie
○ úsmev



● hnev
○ stiahnuté obočie k sebe
○ stiahnuté obočie k očiam

Výpočet emócie(neutrálny stav)



● smútok
○ stiahnuté pery (mikrorozdiely)

● únava
○ otvorené ústa (nemožnosť zachytiť prekrytie rukou, 

kvôli Luxandu)
○ sleduje sa aj výška obočia (rozoznanie únavy od 

prekvapenia)

Výpočet emócie(neutrálny stav)



V prípade potreby reálna možnosť detekovať aj 
znechutenie(mikroemócia) a pohŕdanie

Výpočet emócie(neutrálny stav)



Inšpirácia:
 seriál Lie To Me (Klamári)

Výpočet emócie(neutrálny stav)



•Algoritmus pre strojové učenie
–Support Vector Machine

•Knižnica libSVM poskytuje funkcie pre 
učenie na tréningovej množine

•Viacero variácií algoritmu
–Polynomiálny
–Lineárny
–Sigmoidný

SVM



•Vysoká úspešnosť (zatiaľ na laboratórnych 
dátach)

–78%-100% presnosť určenia emócie

SVM



● Učenie s učiteľom
● Vytvorenie a natrénovanie neurónovej siete
● Overenie pomocou testovacích dát
● Použitie natrénovanej siete na klasifikáciu bodov 

získavaných pomocou kamery

Neurónové siete



● Rozšírenie logovača o snímanie kamerou
● Zachytávanie a posielanie 66 bodov tváre do 

databázy
● Rozpoznávanie emócii pomocou neurálneho 

stavu a SVM

Čo máme



● Rozpoznávanie emócii pomocou všetkých troch 
riešení(a ich kombinácia)

● Odporúčanie na základe emócií

Kam smerujeme



● Hudba
● Farba, jas obrazovky
● Jedlo, prechádzka

Čo by ste odporučili Vy?
Kde by ste použili logovač?
Použili by ste iné nástroje, knižnice?
Nápady pre náš projekt?

Odporúčanie


