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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Аутоматизациjа проналажења микроекспресиjа у видео записима”
Значаj теме и области:
Микроекспресиjа jе кратак, неконтролисан израз лица коjи се jавља код људи и коjи са собом носи
информациjу о одређеноj емоциjи. Микроекспресиjе се jављаjу када особа жели свесно да сакриjе осећања
или када особа ниjе свесна своjих осећања. У наjвећем броjу случаjева jављаjу се када особа може нешто да
добиjе или изгуби, а што jе њоj од значаjа. Актуелне и потенциjалне примене препознавања микроекспресиjа
су разноврсне. Могу открити скривене намере и потиснуте емоциjе и тако помоћи психолозима при лечењу
своjих пациjената, царинскоj служби и полициjи у испитивању осумњичених особа и форензици, при великим
пословним преговорима, откриваjући да ли саговорник даjе потпуне и тачне информациjе, итд. Тренутно
процес проналажења микроекспресиjа обављаjу људи чиjа jе обука веома скупа и спора. Аутоматизациjа
проналажења микроекспресиjа би омогућила да велики део тог процеса обављаjу рачунари. Иако су већ
развиjани системи овога типа, ниjедан од њих ниjе jавно доступан. Проналажење микроекспресиjе не
укључуjе и препознавање о коjоj микроекспресиjи се ради, што представља засебан проблем.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе имплементациjа система за аутоматско проналажење микроекспресиjа у видео записима. То
укључуjе препознавање региона коjи садржи лице особе у видео запису, афине трансформациjе коjима се
неутралишу покрети главе, рачунање атрибута визуалних дескриптора за сваку слику у видео запису и
проналажење микроекспресиjе на основу њихових разлика, уколико постоjи. Систем ће бити имплементиран
у програмском jезику C++, ослањаjући се на библиотеке CImg, CLandmark, OpenFace, RapidXML, dlib,
OpenCV.
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