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Abstract 
 

Facial expressions are a part of our body language that helps us to clarify the verbal 

communication between humans. We use our facial expressions every day, both consciously 

and unconsciously, to express emotions and attitudes depending on the situation. The 

hypothesis of the study is: Given a facial expression, how well can Microsoft Kinect, as an 

input method, determine a person’s feelings with the two algorithms Naive Bayes and 

Sequential Minimal Optimization? The feelings are limited to happy, sad, surprised and 

disgusted. With the help of Kinect, a person’s facial data, both coordinates of the face and 

parameterized data, were saved and used for machine learning. Two field studies were 

conducted, where 30 respectively 31 people attended and were instructed to simulate every 

facial expression mentioned above. In the first field study, coordinates were saved of specific 

parts of the face, while in the other field study; parameterized data of the face was saved. 

All data was sent into the machine learning software Weka and was processed with the two 

algorithms Naive Bayes and Sequential Minimal Optimazation. The best result was given by 

field study 2, were both Naive Bayes algorithm and Sequential Minimal Optimization gave a 

success rate of 56,45%. 

The conclusion of this report is that there is evidence supporting the hypothesis that Kinect, 

with the help of both algorithms, do recognize facial expressions to a certain extent. 

However, for the study outcome to be successful a larger sample of data is required for the 

learning process than what is used in this reports survey. 

Sammanfattning 
 

Ansiktsuttryck är en del av vårt kroppsspråk som hjälper oss att förtydliga den verbala 

kommunikationen mellan oss människor. Vi använder ansiktsuttryck varje dag, medvetet 

eller omedvetet, för att uttrycka känslor och attityder till de situationer vi befinner oss i. 

Frågeställningen i denna rapport är: Givet ett ansiktsuttryck, hur bra kan Microsoft Kinect 

som inmatningsmetod avgöra en persons känslor med algoritmerna Naive Bayes och 

Sequential Minimal Optimization? Känslorna avgränsas till glad, ledsen, förvånad och äcklad. 

Med hjälp av Kinect kan en persons ansiktsdata, både koordinater på ansiktet och 

parametriserad data, sparas ner och användas för maskininlärning. Två fältstudier gjordes, 

där 30 respektive 31 personer deltog och fick i uppdrag att simulera varje ansiktsuttryck. I 

första fältstudien sparades koordinater på vissa specifika delar av ansiktet medan i andra 

fältstudien sparades parametriserad data av ansiktet. 

All data skickades in i maskininlärningsprogrammet Weka och bearbetades med 

algoritmerna Naive Bayes och Sequential Minimal Optimazation. Det bästa resultatet gavs av 

fältstudie 2, där både algoritmerna Naive Bayes och Sequential Minimal Optimization, gav en 

träffsäkerhet på 56,45 %. 

Slutsatsen för rapporten är att det finns en möjlighet för Kinect att med dessa algoritmer 

känna igen ansiktsuttryck, dock krävs förmodligen en mycket större mängd data för 

inlärningsprocessen än vad som används i denna rapports undersökning. 
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1 Introduktion 
 

Interaktionen mellan dator och människa vidgas mer och mer för varje dag. Vi söker hela 

tiden nya vägar att interagera med datorn för att kunna utnyttja datorns enorma kapacitet. 

Tekniken utvecklas ständigt och gör det möjligt att hitta nya användningsområden i mötet 

mellan människa och dator. Hur troligt är det att en dator skulle kunna avläsa ansiktsuttryck? 

Ansiktsuttryck, som beror på ansiktsmusklernas rörelse, är en igenkänning som datorer 

borde kunna hantera. Om en dator skulle kunna läsa av användarens känslor så skulle den 

kunna ge specifik och passande hjälp till användarens behov [1]. Ämnet är även viktigt för 

utvecklingen av robotar. Att en robot kan känna igen känslor i form av ansiktsuttryck kan vara 

en bra funktion att tillägga för att lättare interagera med oss människor. 

1.1 Problemformulering 
Givet ett ansiktsuttryck, hur bra kan Microsoft Kinect som inmatningsmetod avgöra en 

persons känslor med maskininlärningsalgoritmerna Naive Bayes och Sequential Minimal 

Optimization(SMO)? 

1.2 Avgränsning och syfte 
Människans känslor kan delas upp i sex olika kategorier; förvåning, rädsla, äcklad, glad, ilska 

och ledsen [1]. Kategorierna förmedlas primärt genom ansiktsuttryck [2 s. 7]. Rapporten 

kommer att avgränsa till fyra av dessa sex kategorier, nämligen glad, ledsen, förvånad och 

äcklad. Anledningen till denna avgränsning är att om det inte går att använda Kinect som 

inmatningsmetod för att känna igen fyra av dessa känslor, så kommer det förmodligen inte 

gå att avgöra då fler kategorier är inblandade. Vår undersökning blir ett svar på ungefär hur 

bra Microsoft Kinect är som inmatningsmetod för att känna igen känslor i form av 

ansiktsuttryck. Varför är det här viktigt? Det kan ge en vägledning till vad som skulle kunna 

utvecklas och utföras med den precision av indata som Kinect erbjuder. 

Varför Naive Bayes och SMO valdes som maskininlärningsalgoritmer förklaras under 

rubrikerna 2.4.1 Naive Bayes och 2.4.2 Sequential minimal optimazation.  
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2 Bakgrund 

 

För att besvara problemformuleringen så krävs det relevant information om hur bland annat 

Kinect, Naive Bayes och SMO fungerar. I detta avsnitt läggs en grund till arbetet, som 

kommer sedan kunna återkopplas till och användas som stöd till att diskutera resultat. Det 

kommer även tas upp tidigare studier som har utförts kring känslor i form av ansiktsuttryck, 

som sedan kan jämföras med denna rapports metod och resultat. 

2.1 Tidigare studier 
Känsloigenkänning i form av ansiktsuttryck är ett växande studieområde inom datalogi och 

människa-datainteraktion [3]. Men många väljer att använda olika tillvägagångssätt, som 

bland annat inmatningsmetoder och algoritmer för att åstadkomma ett resultat. Det som de 

flesta har gemensamt är att de använder sig ut av maskininlärning och 

klassifikationsalgoritmer, som beskrivs under rubrik 2.4 Maskininlärning. Samtidigt ser man 

även att ansiktsuttrycken som väljs är ofta inom ramen av de globala känslorna, men ibland 

väljs det att lägga till ett neutralt ansiktsuttryck. 

År 2005 publicerades rapporten Recognizing Facial Expression: Machine Learning and 

Application to Spontaneous Behavior, skriven av Marian Stewart Bartlett et. al., där de 

undersökte hur bra man kunde avgöra känslor i form av ansiktsuttryck. De använde 

algoritmerna Support Vector Machine (beskrivs under rubrik Sequential Minimal 

Optimization) och Linear Discriminant Analysis. Deras inlärningsvärden hämtades från 

databasen Cohn and Kanade’s DFAT-504 som innehåller en mängd data från olika 

ansiktsuttryck. Författarna presenterade resultatet med en personoberoende 

realtidsigenkänning av sju ansiktsuttryck. Mängden träningsdata som användes var från 90 

personer, som uttryckte en till sex av de globala känslorna. Totalt användes 313 

ansiktsuttryck som träningsdata. Resultatet blev en träffsäkerhet på 88,0 % med Support 

Vector Machine [4]. 

2.2 Kinect 
Microsoft släppte Kinect i november 2010 [3] som en spelaccessoar till deras spelkonsol 

Xbox 360. Idag används den även inom många olika forsknings- och arbetsområden. 
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Kinects hårdvara består av en RGB kamera, en infraröd (IR) sändare, en IR djupsensor, en 

accelerometer och fyra mikrofoner som avläser omgivningen och ger användaren möjlighet 

att kommunicera med en enhet genom rörelser eller tal. Kameran kan filma med 

upplösningen 1280 x 960 pixlar på 12 bildrutor per sekund (FPS) eller med upplösningen 640 

x 480 pixlar på 30 FPS. IR sändaren sänder IR strålar och IR djupsensorn läser de IR 

strålarna som reflekterar tillbaka på sensorn. De reflekterade strålarna konverteras sedan till 

djupinformation som används för att beräkna avståndet mellan objektet och sensorn [4]. 

2.3 Känslor i form av ansiktsuttryck 
Ansiktet ger ut tre typer av signaler, statiska, långsamma och snabba [2 s. 10]. De statiska är 

mer eller mindre ansiktets egenskaper, t.ex. form och storlek, medan de långsamma är de vi 

får med tiden. Rynkor är ett exempel på de långsamma. De snabba signalerna, är de som tar 

form med hjälp av rörelse från ansiktsmusklerna. Dessa muskler rör skinnet som skapar 

temporära linjer, veck och rörelse i de olika delarna av ansiktet. Paul Ekman1, en känd 

psykolog och forskare inom känslor och ansiktsuttryck, menar att ansiktet hjälper oss att 

signalera och kommunicera framför allt känslor, men även attityd, humör, karaktär och ålder. 

Ekman menar också att de snabba signalerna är det "primära systemet" för att visa känslor. 

Känslor kan också kommuniceras fram med hjälp av rösten och kroppen. Men vi kan inte 

vara säkra på vilka känslor individen vill förmedla med bara hjälp av att titta på dessa delar. 

Vi kan t.ex. förstå om en person är upprörd, men vi vet inte vilka känslor som är inblandade. 

Är det rädsla, ilska eller sorg? Då söker vi människor svaret i ansiktet för att avgöra vilka 

känslor som är inblandade [2 ss. 18-19]. 

Men är ansiktsuttrycket för en känsla samma, oavsett var vi är i världen? Påverkas det av 

bakgrund, kultur eller språk? Eller är det lika överallt? Redan 1872 skrev Charles Darwin i 

boken The expression of the emotions in man and animals, att ansiktsuttryck är globalt. Det 

har även forskning visat i efterhand. De sex kategorierna, förvåning, rädsla, äcklad, glad, 

ilska och ledsen är globala, däremot är det kulturella skillnader när man väljer att visa dem [2 

s. 23]. 

                                                           
1
 http://www.paulekman.com/paul-ekman/ 
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2.4 Maskininlärning 
Maskininlärning handlar om att skapa datorsystem som kan lära av erfarenhet. Erfarenheten 

är i detta fall en mängd data som används för att känna igen mönster med hjälp av 

algoritmer. Detta medför att system kan ställas inför fler uppgifter och problem. I detta fall 

skulle det innebära att man kunde lära datorn att känna igen känslor genom att titta på ett 

otal ansiktsuttryck, dvs. efterlikna en inlärningsprocess [5]. Detta problem kallas för ett 

klassifikationsproblem, dvs. problemet i att försöka identifiera vilken kategori/klass en given 

data tillhör. Klassifikation är ett fundamentalt problem inom maskininlärning. I 

klassifikationsproblem är målet med inlärningsalgoritmen att konstruera en klassificerare, 

vilket innebär, givet en mängd träningsdata, ska algoritmen kunna ges en instans och veta 

vad den ska kategoriseras/klassificeras som [6]. Som tidigare nämnt, har två 

maskininlärningsalgoritmer valts att användas i denna rapport. 

2.4.1 Naive Bayes 

Naive Bayes är en klassifikationsalgoritm, som är en av de mest effektiva induktiva 

inlärningsalgoritmer för maskininlärning [6]. Naive Bayes är baserad på Bayes sats, som 

handlar om betingad sannolikhet. Namnet Naive, dvs. naiv, kan härledas till att algoritmen 

antar att alla attribut är villkorligt oberoende av varandra. Fördelen är att den är snabb och 

behöver bara en liten del av träningsdata för att kunna bedöma och avgöra [7]. Algoritmens 

effektivitet och fördelar ledde till att denna algoritm valdes att användas för undersökningen. 

2.4.2 Sequential minimal optimazation 

Sequential minimal optimization(SMO) är en stödvektormaskininlärningsalgoritm. Algoritmen 

SMO används för att hitta lösningar till speciella matematiska optimeringsproblem (Quadratic 

programming (QP)) som behövs när man tränar stödvektormaskiner (eng. Support vector 

machines(SVM)). Likt Naive Bayes används stödvektormaskiner också för att lösa bland 

annat klassifikationsproblem. SMO bryter ner de stora QP problemet till minsta möjliga QP 

problem och löser dessa analytiskt. Under de senaste åren har det funnits ett stort intresse 

inom SVM när det gäller maskininlärning. SVM har tydligt visat att ge bra resultat inom 

många varierande problem som handstilsigenkänning, ansiktsigenkänning och mycket annat 

[8]. Detta var anledningen till varför denna algoritm valdes att användas för undersökningen. 

I maskininlärning är SVM en inlärningsmetod med association till komplexa 

inlärningsalgoritmer som analyserar data och känner igen mönster. SMO ersätter alla värden 

som saknas och transformerar nominala attribut till binära [9]. 

2.5 Precision och recall 
Precision och recall är två mycket använda mätvärden vars uppgift är att ge en uppfattning 

om korrekthet inom ett resultat. De baseras på Tabell 1. 

Tabell 1 

 Correct Incorrect 
Retrieved true positives(tp) false positives(fp) 

Non retrieved false negatives(fn) true negatives(tn) 
 

Där correct är de gissningar för en klass som blev rätt, medan incorrect är de gissningar som 

inte stämde för samma klass. Retrieved är de svar som gavs för en specifik klass och Non 
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retrieved är de som inte gavs för samma klass. Detta ger formlerna för precision och recall 

[10 s. 155]: 

                                         

Precision används för att se träffsäkerhet bland de gissningar som gavs för en specifik klass, 

medan recall används för att se hur många av de totalt antal korrekta svaren som blev givna 

för en viss klass. Därför kommer dessa mätvärden att räknas ut för varje känsla och listas 

som tabeller i avsnittet 4 Resultat. Det kommer ge en överblick på vilka känslor som var 

lättare samt svårare att klassificera. 
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3 Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för att besvara problemformuleringen. Det kommer 

bland annat tas upp information om redskapen som användes för att göra utförandet av 

metoden möjlig. Avsnittet kommer beskriva de fältstudier som gjordes, samt hur den mängd 

data som samlats i fältstudierna evalueras. Utförandet kommer byggas på grunden som 

lades upp i avsnitt 2 Bakgrund. 

3.1 Redskap 
Microsoft Kinect har funktionaliteten att identifiera ett ansikte, ansiktets position och 

ansiktsdragen. Programvaran som användes är ett exempelprogram för Kinect, skapad av 

Microsoft.  Programmet skapar ett rutnät av trianglar vars hörn ger en mängd 

koordinatpunkter. 

   

Programvaran modifierades för att även kunna plocka ut parametriserad data, som är 

uträknade värden mellan -1 och 1, som beskriver t.ex. hur öppen munnen är, där 1 är vid 

öppen mun. Dessa värden räknas ut med AnimationUnit2, som är en del av Kinects 

FaceTracking bibliotek. Programmet modifierades ytterligare, så att man kunde ta 

ögonblicksbilder på de senaste koordinaterna och den parametriserade data på ett 

ansiktsdrag som visats. Dessa värden sparades ner i fyra olika textfiler, där varje textfil erhöll 

alla värden och ansikten för en viss känsla. 

För maskininlärningen användes programmet Weka3. Det är ett populärt och gratisverktyg för 

maskininlärning. Weka innehåller maskininlärnings algoritmer för att kunna skapa och hitta 

ett mönster från den angivna datamängden. 

3.2 Utförande 
För att kunna utföra maskininlärningsprocessen behövdes det samlas in en mängd data med 

de fyra olika ansiktsuttrycken. Två fältstudier gjordes vid två olika tidpunkter där 30 

respektive 31 personer deltog. Varför just två studier gjordes med 30 respektive 31 personer 

förklaras under rubriken 5.3 Motivation av fältstudier. Deltagarna hade en åldersspridning på 

ungefär 10 till 60 år. 

                                                           
2
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj130970.aspx 

3
 http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ 
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3.2.1 Fältstudie 1 

I fältstudie 1 sparades koordinater på specifika delar av ansiktet. De specifika delarna är 

ögonbryn, mun, mungipor, haka och näsvingar. Dessa valdes då de är de mest rörliga 

delarna på ansiktet. Personerna som deltog, fick i uppdrag att sitta ett visst avstånd framför 

Kinect och simulera de fyra olika ansiktsuttrycken med sitt ansikte tydligt riktad mot kameran 

på Kinect. Varje ansiktsuttryck sparades ner med hjälp av ögonblicksbildsfunktionen i 

programvaran. 

3.2.2 Fältstudie 2 

Fältstudie 2 utfördes på samma sätt, men istället sparades den parametriserade data på 

ansiktet. De data som sparades var höjden på övre läpp, lågheten på hakan, utdragningen 

av läppar, lågheten på ögonbrynen och nedtryckning av mungipor. 

3.2.3 Bearbetning av data 

Därefter matades de sparade värdena in i maskininlärningsprogrammet Weka, där de 

bearbetades med både Naive Bayes och SMO. Vid inlärningsprocessen användes 

korsvalidering(eng. Ten-fold Cross validation). Detta är en algoritm inom statistik för att 

beräkna prediktionsfel och finns inbyggt i Weka. 

Korsvalideringen sker i tre steg:   

 Delar slumpmässigt upp data i tio olika mängder.   

 Tränar in nio datamängder och testar den återstående.  

 Repeterar tio gånger och tar ett medelvärde på det tio prediktionsfelen. 
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultaten från fältstudierna, som nämns i avsnitt Metod att 

presenteras. Fältstudiernas resultat kommer att tas upp under rubrikerna 4.1 Fältstudie 1 och 

4.2 Fältstudie 2, som var och en innehåller resultaten för de två olika algoritmerna. Dessa 

resultat kommer att presenteras i form av tre olika tabeller. 

Den första tabellen representerar en förväxlingsmatris (eng. Confusion matrix). Varje kolumn 

beskriver vilka klassificeringar som algoritmerna har gjort med varje känsla, medan varje rad 

beskriver hur varje instans av den specificerade känslan blev distribuerad. Detta innebär att 

siffrorna som står på samma rad- och kolumnnummer är de antal korrekt klassificerade 

instanserna för den känslan. 

Den andra tabellen visar antalet korrektklassificerade känslor samt den procentuella delen 

detta antal representerar. 

Den tredje tabellen påvisar precision och recall, som beskrivs i avsnittet 2.5 Precision och 

recall, för varje känsla. 

 

4.1 Fältstudie 1 
Den första undersökningens resultat, där koordinater för specifika delar av ansiktet sparades 

ner, finns i Tabell 2 - Tabell 7. 

4.1.1 Naive Bayes 

Tabell 2 - Tabell 4 är resultatet med algoritmen Naive Bayes.  

Tabell 2 

a b c d klassificerade som 
13 3 8 6 a = glad 
7 2 9 12 b = äcklad 
8 7 9 6 c = ledsen 
5 5 7 13 d = förvånad 
33 17 33 37 Totalt 
 

Tabell 3 

KORREKT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

37 30,83 % 

FELAKTIGT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

83 69,17 % 

 

Tabell 4 

Precision Recall Känslor 
0,394 0,433 glad 
0,118 0,067 äcklad 
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0,273 0,300 ledsen 
0,284 0,433 förvånad 
 

4.1.2 SMO 

Tabell 5 - Tabell 7 är resultatet med algoritmen SMO. 

Tabell 5 

a b c d klassificerade som 
15 5 6 4 a= glad 
6 12 6 6 b= äcklad 
2 9 17 2 c= ledsen 
0 7 1 22 d= förvånad 
23 33 30 34 Totalt 
 

Tabell 6 

KORREKT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

66 55,00 % 

FELAKTIGT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

54 44,00 % 

 

Tabell 7 

Precision Recall Känslor 
0,652 0,500 glad 
0,364 0,400 äcklad 
0,567 0,567 ledsen 
0,647 0,733 förvånad 
 

4.2 Fältstudie 2 
Den andra undersökningens resultat, där de sex parametrarna av ansiktet sparades ner finns 

i Tabell 8 - Tabell 13. 

4.2.1 Naive Bayes 

Tabell 8 - Tabell 10 är resultatet med algoritmen Naive Bayes. 

Tabell 8 

a b c d klassificerade som 
21 3 6 1 a= glad 
11 9 6 5 b= äcklad 
5 4 19 3 c= ledsen 
2 1 7 21 d= förvånad 
39 17 38 30 Totalt 
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Tabell 9 

KORREKT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

70 56,45 % 

FELAKTIGT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

54 43,55 % 

 

Tabell 10 

Precision Recall Känslor 
0,538 0,677 glad 
0,529 0,290 äcklad 
0,500 0,613 ledsen 
0,700 0,677 förvånad 
 

4.2.2 SMO 

Tabell 11 - Tabell 13 är resultatet med algoritmen SMO. 

Tabell 11 

a b c d klassificerade som 
21 2 7 1 a= glad 
9 10 6 6 b= äcklad 
9 2 16 4 c= ledsen 
2 2 4 23 d= förvånad 
41 16 33 34 Totalt 
 

Tabell 12 

KORREKT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

70 56,45 % 

FELAKTIGT KLASSIFICERADE 
INSTANSER 

54 43,55 % 

 

Tabell 13 

Precision Recall Känslor 
0,512 0,677 glad 
0,625 0,323 äcklad 
0,485 0,516 ledsen 
0,676 0,742 förvånad 
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5 Diskussion 
 

Rapportens frågeställning var att se hur bra Kinect som inmatningsmetod kan avgöra en 

persons känslor i form av ansiktsuttryck med algoritmerna Naive Bayes och SMO. Det 

innebär att det måste undersökas vilken metod och algoritm som gav det bästa resultatet. 

Under detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten. I avsnitt 5.1 sammanställs alla 

resultat och jämförs med varandra. Resultaten kommer att ställas emot det resultat man 

skulle få om man slumpade alla klassificeringar. Detta görs för att kunna se resultatens 

signifikans. Då det är ett jämt fördelat antal instanser för varje känsla, samt att det är fyra 

känslor, så kommer den slumpmässiga sannolikheten vara 25 %. 

5.1 Sammanställning av resultat 
I fältstudie 1, då koordinater på ansiktet sparades, kan man se att Tabell 3 påvisar ett 

resultat på endast 30,83 % träffsäkerhet med Naive Bayes. Detta är ett lågt resultat, då 

skillnaden är väldigt liten jämfört med den slumpmässiga sannolikheten. I förvirringsmatrisen 

som presenteras i Tabell 2, kan man avgöra vilka känslor som blandas ihop. Det visas tydligt 

att den största delen av klasserna för äcklad klassificeras felaktigt för detta angreppssätt. 

Tabell 4, som visar precision och recall, så kan man se att Naive Bayes inte har så bra 

träffsäkerhet för någon känsla. 

När algoritmen SMO användes för samma fältstudie, ser man i Tabell 6 att det uppnås en 

träffsäkerhet på 55,00 %. I Tabell 5 ser man att även SMO har svårt att klassificera 

ansiktsuttrycket äcklad, men något bättre jämfört med Naive Bayes. Tabell 7 visar att SMO 

har generellt svårt att avgöra äcklad, medan förvånad kan avgöras relativt bra till de andra 

känslorna. 

I fältstudie 2, där parametriserad data på ansiktet sparades, kan man se i  

Tabell 9 och Tabell 12 att för både Naive Bayes och SMO uppnås samma träffsäkerhet på 

56,45 %. I Tabell 8, där Naive Bayes användes, ser man fortfarande att majoriteten av 

klasserna för äcklad klassificeras felaktigt. Det påvisas att en stor del av ansiktsuttrycken för 

äcklad klassificeras som glad istället. Tabell 10 visar att förvånad fortfarande är lättast att 

fastställa, medan äcklad fortfarande är svårt att avgöras. Tittar man på Tabell 11, där SMO 

användes, har algoritmen samma svårigheter som Naive Bayes. I stora drag visar Tabell 13 

att SMO kan avgöra ansiktsuttrycket för äcklad lite bättre än Naive Bayes, medan den 

däremot har svårare att avgöra känslan ledsen. 

Generellt kan man se i precision-recall tabellerna att i båda metoderna för båda algoritmerna, 

är äcklad en väldigt svår känsla att avgöra, medan förvånad är det lättast att urskilja. Jämförs 

alla resultat så uppnås det bästa i fältstudie 2, när både Naive Bayes och SMO används. För 

båda algoritmerna så ser man att en känsla i form av ansiktsuttryck kan avgöras med 

träffsäkerhet på 56,45 %.  

5.2 Analys av algoritmer 
I fältstudie 1 så ger SMO ett mycket bättre resultat än Naive Bayes. Troligtvis beror detta på 

att koordinaterna som sparas är beroende av varandra, medan Naive Bayes antar alla 

värden som oberoende. Detta ser man tydligt då det sker en enorm förbättring när Naive 

Bayes används i fältstudie 2. Den parametriserad mängd data kan ses som oberoende av 
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varandra, då det handlar distinkt om separata delar av ansiktet. Detta leder till att Naive 

Bayes antagande av oberoendehet stämmer överens med den givna mängden data. 

SMO ger ett liknande resultat för både fältstudie 1 och fältstudie 2. Detta kan bero på att 

SMO försöker att hitta mönster i den information som ges. Dock ger fältstudie 2 lite bättre 

resultat vilket kan bero på att den givna mängden data inte påverkas lika mycket av olika 

ansiktsformer och storlekar, som uppstår vid sparandet av koordinater. 

5.3 Motivation av fältstudier 
För maskininlärningsprocessen behövdes, som nämnt tidigare en mängd data. 

Därför valdes det att utföra fältstudie 1. Att koordinater valdes att sparas ansågs som mest 

relevant vid den tidpunkten, då koordinaterna ritade upp hur ett ansikte såg ut. 

Resultaten som uppstod vid fältstudie 1 ansågs däremot inte som tillräckligt bra resultat. Då 

ifrågasattes tillvägagångsättet att spara koordinater för att angripa frågeställningen. Därför 

bestämdes det att göra fältstudie 2, där man istället plockade ut parametriserad data av 

ansiktet. 

Att just antalet, 30 respektive 31 personer, valdes berodde mestadels på den tid som fanns 

för rapportens utförande och att det var de personer som fanns tillgängliga när fältstudierna 

gjordes. 

5.4 Påverkande faktorer av resultat 
Anledningen till att resultaten i fältstudie 2 blev bättre än fältstudie 1 är, som tidigare förklarat 

är koordinaternas position relativa till en viss punkt på ansiktet. Alltså kommer form och 

storlek på ansiktet påverka koordinaterna. Bland deltagarna fanns det en spridning av åldrar, 

vilket medför framför allt storleksskillnad på ansiktet. Detta är något som inte behöver tas 

hänsyn till på samma sätt med parametriserad data. Men att resultatet inte var ännu bättre 

var oväntat. Men här kan det finnas en rad olika anledningar som kan ha påverkat resultatet, 

för både fältstudie 1 och fältstudie 2. 

Det främsta problemet är antalet personer som deltog i fältstudierna. 30 och 31 personer är 

inte särskilt många. Detta kan man bland annat jämföras med antalet personer som 

användes som träningsdata i rapporten Recognizing Facial Expression: Machine Learning 

and Application to Spontaneous Behavior, där 90 personers ansiktsuttryck användes. En 

persons ansiktsuttryck kan påverka resultatet relativt mycket. Ansiktsuttryck kan variera, 

olika människor kan ha olika sätt att uttrycka samma känsla på, så vid ett lågt antal 

försökspersoner kan en persons avvikelse påverka resultatet väldigt mycket. Ett konkret 

exempel skulle vara att vissa personer visar förvåning med höjda ögonbryn och öppen mun, 

medan andra har endast höjda ögonbryn.  Detta leder till att Paul Ekmans påstående om de 

sex globala känslorna kan diskuteras. Det må stämma generellt att känslorna tar ungefär 

samma form av ansiktsuttryck hos människor. Men det kan, som tidigare nämnt skilja sig lite 

i delar av ansiktet. Detta problem kan ha varit en konsekvens av att en person var tvungen 

att simulera ett ansiktsuttryck. När en testperson fick i uppdrag att simulera en känsla i form 

av ansiktsuttryck, så observerades det att en del hade svårt att komma på hur man skulle 

uttrycka det. Detta leder antagligen till att vissa personer simulera ett ansiktsuttryck som inte 

stämmer överens med det ansiktsuttryck som skulle uppstått i ett verkligt sammanhang. 

Kinect för XBOX 360 som användes, kräver att man måste stå en längre bit från hårdvaran 

för att den ska kunna uppfatta en persons ansikte. Om en användare står långt ifrån kommer 
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Kinect uppfatta förändringarna i ansiktet som mindre, därmed påverkar störningar mycket 

mer. En av störningarna som uppstod var att koordinaterna rörde på sig även fast personen 

satt helt stilla. Detta kan ha uppstått på grund av ojämna ljusförhållanden eller reflektioner av 

ljus som kan ha stört IR-sensorn.  
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6 Slutsats 
 

Rapporten har försökt att besvara hur bra Microsoft Kinect som inmatningsmetod kan 

uppfatta känslor i form av ansiktsuttryck, med algoritmerna Naive Bayes och SMO. Även om 

det bästa resultatet med 56,45 % träffsäkerhet inte var så häpnadsväckande, så kan man 

ändå se att det finns en möjlighet att uppfatta de fyra olika känslorna, glad, ledsen, förvånad 

och äcklad, i form av ansiktsuttryck. Ett tydligt tillvägagångssätt för att få bättre resultat är att 

ha en större mängd data för inlärningsprocessen, samt att använda Kinect i bättre 

ljusförhållanden.  
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