
ОПИСАНИЕ НЕ ADABOOST 
АЛГОРИТЪМ ИЗПОЛЗВАН В 

РАЗПОЗНАВАНЕТО НА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ADABOOST – ADAPTIVE BOOSTING.



ADABOOST - ВЪВЕДЕНИЕ

• Ограничение на 
контакта

• Съвместимост 
• Удобство
• Потенциал 
• Сигурност
• Образование
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Presentation Notes
С бързоразвиващите се технологии и разработването на изкуствен интелект, лицевото разпознаване и разпознаването на изображения събира все повече внимание.В сравнение с традиционното разпознаване на карти, разпознаване на пръстови отпечатъци и разпознаване на ириса на ретината, разпознаването на лица има много предимства, като ограничение за безконтактност, висока съвместимост и удобство за потребителя. Също така и има висок потенциал за използване от правителство, обществени услуги, сигурност, електронна търговия, търговия на дребно, образование и много други области.В настоящия доклад ще бъде представен метода “AdaBoost” и ще бъдат разгледани основни техники в разпознаването на изображения и машинното обучение.



ADABOOST - МЕТОДОЛОГИЯ

• Намиране на лицето/изображението.

• Извличане на характеристики на 
лицето/изображението.

• Разпознаване на 
лицето/изображението.

Presenter
Presentation Notes
С развиването на методите за обучение и представянето на конволюционните невронни мрежи, точността и бързината на лицевото разпознаване и разпознаване на изображения е постигнало огромен прогрес. Резултатите от различните мрежи и модели на разпознаване могат да бъдат различни. Целта e да обедини определени модели и алгоритми, с цел да се получат по – добри резултати с по – голяма точност. След като е получен модел, който е с голяма точност, може да се премине към получаването на продуктовия (актуалния) модел на изображението.Традиционната технология за разпознаване се основава на паметта на всеки индивид – потребителско име, парола, както и информация като – лични карти, дигитални ключове и др. Въпреки всичко, рискът от придобиването на тези данни от други лица и обекти може да се превърне в сериозен проблем. Запазването на информацията и нейната оригиналност и интегритет е не само трудна задача, още по – трудна е тази, в която трябва да се предпази от чужда намеса. По този начин, всеки един индивид може да се представи за друг и да придобие същата налична информация. Като резултат ако индивидуалността бъде придобита от други може да доведе до сериозни проблеми и последствия. Всеки ден, обема от информация, който се обработва се увеличава в пъти и няма данни този процес да намалява. Обекти с огромни бази данни           ( военни формирования, медицина, производители на автомобили и т.н. ), винаги са търсели автоматизиран начин да се съчетаят данни, използвайки различна логика и статистика. Смисъла на този доклад е да бъде анализиран, комбиниран метод с помощта на AdaBoost(Adaptive Boosting).



ADABOOST – МЕТОДОЛОГИЯ.

Input Data

Regression

PredictionWeak Learners

Classification
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Presentation Notes
Adaboost е машинен обучаващ мета-алгоритъм, който се опитва да комбинира резултатите от изчисленията на многобройни слаби класификатори и да произведе един нов силен класификатор. Алгоритъма използва базирано обучение, като създава сет от слаби класификатори, инициализирайки на всеки еднаква тежест и равнопоставеност. Класификатора с най – малък процент за грешка е избран и неговата тежест е уеднаквена сред останалите. Алгоритъма изпълнява рекурсивно определен брой от итерации, като във всяка избира класификатора с най – малкия процент за грешка и неговата тежест. Класификаторите от предишните итерации се използват за манипулация на данните от предишните. Във всеки цикъл, алгоритъма се фокусира върху тези проби, които са дали грешка като увеличава тяхната тежест. Финалния класификатор е произведен вземайки знака на сумата от тежестите на всяка комбинация, от всеки индивидуален класификатор, който е въвлечен в процедурата. 



ADABOOST –
МЕТОДОЛОГИЯ 

• Избор на Класификатори.

• Определяне на тежестта от 
получените резултати от всеки и 
определяне на грешката.

• Финален класификатор на база 
филтриране на получените 
резултати.

Presenter
Presentation Notes
Критичната стъпка на Adaboost е избора на класификатори с процент за грешка по – малък от 0,5, базирайки се на тяхната тежест. Тези които имат най – висок процент, няма да бъдат включени в калкулацията, тъй като алгоритъма комбинира само класификаторите който са рентабилни и дали точен резултат от изчисленията 



• Благодаря Ви за Вниманието 
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