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• Från Nortons hemsida:

• So how does facial recognition work? Technologies vary, but here are the basic steps:

• Step 1. A picture of your face is captured from a photo or video. Your face might appear alone or in 
a crowd. Your image may show you looking straight ahead or nearly in profile.

• Step 2. Facial recognition software reads the geometry of your face. Key factors include the 
distance between your eyes and the distance from forehead to chin. The software identifies facial 
landmarks — one system identifies 68 of them — that are key to distinguishing your face. The 
result: your facial signature.

• Step 3. Your facial signature — a mathematical formula — is compared to a database of known 
faces. And consider this: at least 117 million Americans have images of their faces in one or more 
police databases. According to a May 2018 report, the FBI has had access to 412 million facial 
images for searches.

• Step 4. A determination is made. Your faceprint may match that of an image in a facial recognition 
system database.

• Inte så där jätteinformativt egentligen……

https://us.norton.com/internetsecurity-iot-how-facial-recognition-software-works.html


Mitt barnbarn skall komma in

• Denna bild tas i entrén

• Dessa personer är auktoriserade, däribland hon



Hur identifiera henne?

• Traditionellt tittar någon på körkortet och ser att det stämmer med listan 
på tillåtna personer. 

• Nu får maskiner ta över detta vilket potentiellt kan öka säkerheten. Fotot i 
körkortet är ett sätt att registrera en typ av biometriska data nämligen 
utseendet.

• Termen biometriska data syftar på allt möjligt, ansiktets utseende, 
fingeravtryck, dna….. Till viss del lagras information i passet.

• För in- och utpassage är ansiktsigenkänning populärt och används både till 
vanliga dörrar såväl som datorer och telefoner.

• Ett alternativ är att läsa av fingeravtryck men är något mer komplicerat 
eftersom fingeravtryck måste läsas på närmre håll än ansikten.



• Flygplatser

• Polisutredningar
• Capitol Hill omskrivet häromdagen i Washington Post är ett aktuellt exempel

• Motsatsen, deep fake/deep face, konstruktion av ansikten existerande och icke-
existerande
• I stället för att jämföra och identifiera lägger man samman informationen från de olika 

bilderna

• ”Grab them”, SVT play



Exempel biometrisk information

• Fingeravtryck
• Ansiktets utseende, form mm och även andra kroppsdelar, händer, öron .. 

ögonbottnar, iris mm…
• Rösten
• Signatur och handstil
• DNA
• Hur man skriver på tangentbord, rör musen eller rör sig över trackplattan
• Andra aspekter på beteende, hantera appar, vanor som om batterier får 

ladda ur helt eller hålls laddade för att vara tllgängliga
Utöver DNA och fingeravtryck är de också grunden för vi i vanliga livet 
känner igen människor vi möter på gatan.



• Jag tänker fokusera på ansiktsigenkänning och försöka förklara hur 
den ganska spöklika vägen från fotograferingen i tex passkontrollen till 
att bli insläppt faktiskt inte är så konstig i sitt enklaste utförande.

• Sedan är det ju klart att de system som används som har hög 
precision är långt längre fram i utvecklingen med mera komplicerade 
rutiner varav mycket dessutom är hemligt. Patentskydd räcker 
knappast för NSA….

• Artificiella neuronnetverk är ett begrepp som ofta kommer in i detta.



• Först och främst så är det skillnad mellan 
• Ansiktsdetektion

• Ansiktsigenkänning

• Vi skall diskutera igenkänning



• Ett specialfall av mönsterigenkänning ”pattern recognition”



• Åtskilliga tekniker. 

• Skapa en ”signatur” av något slag

• Registrera ”mönstren”

• Ta fasta på karaktäristika som avstånd mellan ögon, näsans form, hög 
panna tex

• Men hur fastlägger man sånt så det går att använda?

• Mäta och sedan fastlägga samband mellan mätningarna.
• Låter komplicerat men behöver inte nödvändigtvis vara det.



Local binary patterns histogram (LBPH)

• En teknik som är överkomlig när det gäller att förstå de 
grundläggande stegen i maskineriet även om det nog inte är den mest 
träffsäkra, i alla fall inte utan kompletteringar.



Tillvägagång

• Detta görs på alla bilder, både de som lagras i 
systemet (systemet ”tränas” med) och de som 
skall testas för att tex släppa in min dotterdotter

• Först tar vi bort färgerna och sedan rensar vi bort 
diverse oväsentligheter som tex bakgrund på 
bilderna.

• Processen eller algoritmen som det också kallas 
skall ju arbeta med ansiktet och inte en massa 
blommor och klädhängare i bakgrunden.

• Jag har gjort det grovt för hand och målat över 
men kan givetvis ske elegantare... Förstås….



Mellanbild

• Nu skapar vi en ny bild utifrån den ursprungliga som bättre beskriver 
karaktäristika

Tänk raster



Mellanbild

• Nu skapar vi en ny bild utifrån den ursprungliga som bättre beskriver 
karaktäristika

Nu har vi digitaliserat bilden…



Mellanbild

• Nu skapar vi en ny bild utifrån den ursprungliga som bättre beskriver 
karaktäristika



Binära tal

Med 10 som räknebas: 1,  2,   3,   4…..    kaniner
Med 2 som räknebas: 1,   10, 11, 100…..kaniner

Binära tal praktiska för de ger en siffra på bä eller bu, sant eller falskt osv. vilket gör att man kan göra kalkyler på 
saker som är litet ”annorlunda”. ”Checklistor”
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Binära tal

Med 10 som räknebas: 1,  2,   3,   4…..    kaniner
Med 2 som räknebas: 1,   10, 11, 100…..kaniner
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saker som är litet ”annorlunda”. ”Checklistor”



Binära tal

Med 10 som räknebas: 1,  2,   3,   4…..    kaniner
Med 2 som räknebas: 1,   10, 11, 100…..kaniner

Binära tal praktiska för de ger en siffra på bä eller bu, på eller av, sant eller falskt osv. vilket gör att man kan 
göra kalkyler på saker som är litet ”annorlunda” eller få en dator att uppföra sig som en uppsättning 
strömbrytare. Tänk ”avbockade listor”



Mellanbild

• Nu skapar vi en ny bild utifrån den ursprungliga som bättre beskriver 
karaktäristika



Mellanbild

• Nu skapar vi en ny bild utifrån den ursprungliga som bättre beskriver 
karaktäristika

Att notera är att det nya talet 141 (10001101) 
beskriver ett unikt mönster av mer eller 
mindre gråa pixlar runt mittpixeln





• Och på ett 
ansikte

• Mun näsa 
ögon relativt 
karaktäristiska



• Vi ser de karaktäristiska dragen manifesterade som en mängd ljusa 
pixlar  (höga värden, jämna ytor), mörka pixlar (låga värden, skarpa 
kanter i princip) och pixlar däremellan.

• Fördelningen mellan dem bör därför kunna vara kvantitativ 
beskrivning av bilden och därmed även av den den föreställer.

• Detta leder oss till histogrammen som som beskriver just detta.



Histogram
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Gruppera mellan
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Gruppera mellan



















• Och på ett 
ansikte

• Mun näsa 
ögon relativt 
karaktäristiska



…… osv, en uppsättning staplar per ruta ovan, totalt 8*8=64 
uppsättningar/histogram i en ordnad följd, samma för alla bilder man jämför



…… osv, en uppsättning staplar per ruta ovan, totalt 8*8=64 
uppsättningar/histogram i en ordnad följd, samma för alla bilder man jämför



Sammanfattning enligt Kelvin Salton do Prado 2017 och samtidigt ett stort tack till honom 
för hans informativa artikel och beräkningsskript som gett mig basen för detta föredrag.

https://towardsdatascience.com/face-recognition-how-lbph-works-90ec258c3d6b


Tillbaka till:
Mitt barnbarn skall komma in

• Denna bild tas i entrén

• Dessa personer är auktoriserade, däribland hon



”Avstånd”

907
1513
1757





(”avstånd”)2 

euklidiskt 
avstånd, jfr 
Pythagoras’ 
sats

Klippt från ena bilden nånstans i mitten av listan av alla tal

Klippt från andra bilden……



”Avstånd”

907
1513
1757



Tack för i dag!

• Och tack till Kelvin Salton do Prado vars artikel på 
towardsdatascience.com 2017 och hans beräkningsskript har gett 
mig basen för detta föredrag.

https://towardsdatascience.com/face-recognition-how-lbph-works-90ec258c3d6b

