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Abstract. The paper presents different approaches for emotion detec-
tion and recognition. A system infrastructure for emotion recognition is 
suggested based on a multilayered multimodal architecture with intelli-
gent agents. The agents have diverse goals, utilizes different modalities 
and employ various algorithms for emotion detection and recognition. 
Based on the results of the agents’ operation a neutral model of the 
multimodal input data is generated that is used for emotion recognition 
by detecting deformations with respect to the reconstructed model. The 
proposed system infrastructure allows autonomous operation, utiliza-
tion of the most suitable recognition algorithms for certain input data 
and generation of neutral models for the examined object. 

Увод
Изразяването и възприемането на емоции е жизнено-

важна част от комуникациите между хората. Възможността 
за автоматично разпознаване на човешки емоции позволява 
взаимодействията между човек и машина да приличат на 
естествения начин на комуникация между хората като важно 
подобрение на човеко-машинния интерфейс (Human Machine 
Interface – HCI). Задачата за автоматизирано откриване и 
разпознаване на човешки емоции е важен изследователски 
проблем през последните години. От една страна, това се 
дължи на сложността на задачата, която човек изпълнява 
без особено усилие, а за машината е предизвикателство 
и все още нерешен в пълния му обем проблем. От друга 
страна, областите на приложение на получените резултати 
от разпознаването на емоции са много широки и биха под-
помогнали различни области като медицина (ранно откри-
ване на психични заболявания), икономика (проучване на 
пазара), системи за наблюдение, както и много други. 

За да предадат емоциите си, хората използват как-
то вербални, така и невербални знаци като изражение на 
лицето, жестове, език на тялото и тон на гласа. Способ-
ността на компютър да открива човешки емоции попада в 
научна тематика, наречена афективни изчисления (affective 
computing). Емоционалният анализ изисква както използ-
ване на психологически, така и на технологични подхо-
ди. Откриването на емоции в човешкото лице и тяло се 

основава на анализ на изображения, насочени към откри-
ване на микроизражения, които позволяват да се оцени 
точността на разпознаване на базата на набор от емоции. 

Емоцията е душевно преживяване, чувство или усе-
щане, предизвикано от външни въздействия. Поради су-
бективния си характер отделните индивиди, както и различ-
ните етнически групи имат специфичен и различен начин 
на изразяване на емоции. Именно това прави автоматич-
ното откриване и разпознаване на емоции сложна задача. 
Рядко може да знаем истинското емоционално състояние 
на човека, основавайки се единствено на неговото изобра-
жение. За да се определят с по-голяма сигурност емоциите, 
които човек преживява, са необходими други източници на 
информация: промяна на тона по време на неговото сло-
весно изразяване, повишаване на телесната температура, 
жестикулация, начин на движение и други [1]. Възможност-
та за събиране на информация от различни модалности 
би позволила изграждането на една по-пълна картина за 
емоционалното състоянието на определен човек. Ако към 
получените мултимодални данни се добавят и коефициен-
ти за характеристики като темперамент, години, пол и се 
проследяват в определен времеви диапазон, ще е напълно 
възможно определяне на емоционалното състояние близко 
до реалното за даден човек. 

В статията се предлага системна инфраструктура за 
разпознаване на емоции, базирана на многослойна мул-
тимодална архитектура с мобилни интелигентни агенти с 
различно предназначение и различни модалности. Инте-
лигентните агенти изпълняват алгоритми за откриване на 
емоции с използване на входни данни от различни източ-
ници. Резултатите от работата на агентите се използва за 
създаване на неутрален геометричен шаблон, на чиято ба-
заемоциите се разпознават чрез откриване на деформации 
спрямо реконструиран модел. 

Представяне и разпознаване  
на емоции

Изучаването на емоциите при хората е важна тема в 
психологията и множество изследователи се занимават с 
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разбирането на целта на емоциите и теориите за това как и 
защо възникват и се изразяват. Изразяването на емоции се 
отнася до това как човек предава емоционалното преживя-
ване чрез вербално и невербално поведение и се различа-
ва от емоционалното преживяване, тъй като е възможно да 
се изпитат емоции, без да се изразяват. 

Представяне на емоции

От гледна точка на представянето на емоциите и из-
ползването на това представяне за компютърно базиран 
анализ и разпознаване на емоционално състояние са въз-
можни два основни подхода: 

• Представяне на емoции с категории. Катего-
ризирането на човешките емоции в определени 
класове е подход, предложен от шведския анатом 
Карл-Херман Хьортсьо [2], чиято идея се основа-
ва на съществуването на ограничен набор от чо-
вешки емоции. По-късно група учени, ръководена 
от Пол Екман, разработва системата FACS (Facial 
Action Coding System) [3], която дефинира седем 
основни категории емоции: щастие (happiness), 
тъга (sadness), изненада (surprise), страх (fear), 
гняв (anger), отвращение (disgust) и презрение 

(contempt). 
• Представяне на емоции в многомерно прос-

транство. Използването на количествени измер-
вания за представяне на емоции в многомерно 
пространство предполага, че данни за човешките 
емоции могат да бъдат регистрирани и количестве-
но измерени в конкретно пространство. Например 
моделът Circumplex дефинира две фундаментални 
измерения в неврофизиологичните системи, едно-
то е свързано с валентността удоволствие-недо-
волство, а другото – с възбуда или бдителност [4]. 
Физиологичният модел за емоционално състояние 
PAD [5] използва три измерения за представя-
не на емоциите: удоволствие (pleasure), възбуда 
(arousal) и господство (dominance). 

Независимо от вида на входните данни откриването 
на емоции следва аналогични стъпки във всяка система, 
които могат да се обобщят, както следва на фиг. 1: 

 – предварителна обработка на входните данни;
 – идентифициране на ключовите точки за откриване 
на характеристики;

 – класификация и 
 – определяне на емоцията. 

Фиг. 1. Фази на процес за разпознаване на емоции

От гледна точка на сензорните технологии, които 
могат да се приложат за отдалечено регистриране и раз-
познаване на емоции, използваните модалности включват 
разнообразни технологии за регистриране на човешкото 
поведение и определяне на емоционално състояние, които 
могат да се класифицират в следните групи:

 � вербални технологии;
 � визуални технологии;
 � физиологични технологии. 

Вербални технологии за разпознаване 
на емоции

Вербалните технологии за разпознаване на емоции 
се базират на измерването на промени в два информа-
ционни канала: първичен и вторичен. Първичният канал 
носи информация, свързана със синтактично-семантичната 
част на говора: скорост на речта – брой думи, изречени 
в определен времеви интервал; фонетични характеристики 
– съгласни и произношение. Вторичният канал е свързан 
с паралингвистична информация на говорещия: тембър на 



4 2019 31

informatics | информатика

гласа – честота на звуковия сигнал, интензитет, вариации 
на тона и други [6]. 

Стандартният процес за разпознаване на емоции от 
реч преминава през следните две фази: 

 � Откриване на звукови характеристики. Четири 
основни типа речеви характеристики се използват 
за разпознаване на емоции: акустични характе-
ристики, езикови характеристики, контекстуална 
информация и хибридни характеристики. Най-чес-
то използваните акустични характеристики за от-
криване на звукови характеристики са коефици-
ент на тоналността на речевия сигнал, получен от 
съотношението на тонална мощност на компонен-
тите на спектъра и общата мощност, и честотния 
коефициент на Мел, основан на честотната лента 
на човешкото ухо. 

 � Класификация на характеристиките и разпоз-
наване на емоцията. За фазата на класификация 
на характеристиките и разпознаване на емоциите 
могат да бъдат приложени: Hidden Markov Model 
(HMM), Gaussian Mixer Model (GMM), Support 
Vector Machine (SVM) и други класификатори [7]. 

Визуални технологии за разпознаване  
на емоции

Визуалните технологии за разпознаване на емоции 
се основават на обработване и анализ на изображения. 
Входните данни могат да бъдат статични изображения или 
серия от изменяеми във времето изображения. В зависи-
мост от източника на данни за визуалните технологии за 
разпознаване на емоции те могат да се групират в различ-
ни категории в зависимост от вида на използваните дат-
чици и свързаните с това характеристики на получаваните 
изображения: 

 � едноспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи във видимия спектър;

 � мултиспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи във видимия спектър; 

 � мултиспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи в инфрачервения спектър;

 � едноспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи в термалния инфрачервен 
спектър. 

В зависимост от прилаганите методи за обработка 
и анализ на регистрираните изображения, например на 
човешко лице, те могат да се разделят в две основни 
групи:

 � холистични: изображението на човешко лице се 
разглежда и обработва като единствен обект;

 � локални: изображението на човешко лице се раз-
глежда и обработва, като се откриват и анализи-
рат отделните му части.  

Процесът за разпознаване на емоции по изображение 
на човешко лице преминава през три основни фази:

 � Откриване на човешко лице във входното из-
ображение. За фазата на откриване на лице в 
изображение могат да се използват различни под-
ходи:

 – откриване на характеристики: каскадни детектори 
с алгоритъм на Viola-Jonesи Adaboost [8], детектор 
на Харис за ъглови характеристики [9], текстурен 
анализ [10], хистограмен анализ [11,12]; 

 – редуциране на размерност на характеристики: ли-
неен дискриминантен анализ [13], матрична фак-
торизация на графов модел [14];

 – модели и шаблони на характеристики: размита 
логика за сравнение с шаблони и цветови фил-
три [15,16]; цветови анализ и анализ на форма 
[17,18]. 

 � Откриване на характеристики за човешкото 
лице. Използваните подходи за фазата на откри-
ване на характеристики в изображение на лице 
включват такива, основани на компонентен ана-
лиз [19], трансформация на Фурие [20], уейвлет-
на трансформация [21], фрактали [22,23]. 

 � Класифиция на характеристиките и разпозна-
ване на емоции. За фазата на класификация на 
характеристики и разпознаване на емоции могат 
да бъдат приложени следните подходи: 

 – класификация с обучение с учител (supervised): 
класификация с опорни вектори [24], класи-
фикация с Бейсови мрежи [25], класификация 
k-Nearest Neighbors [26,27], класификация с дър-
во на решенията и с линеен дискриминационен 
анализ [28,29];

 – класификация със самообучение (unsupervised): 
класификация с k-means [30,31]. 

За извличане на визуална информация от изображе-
ния, класификация и разпознаване на образи за различни 
задачи и проблеми се прилагат успешно невронни мрежи 
[32]. Дълбоки конволюционни невронни мрежи с различни 
архитектури и модели на обучение се използват успешно 
и за разпознаване на емоции на основата на визуална 
информация за човешко лице [33,34]. За преодоляване на 
проблемите, свързани с изчислително сложното и време 
отнемащо обучение при използване на невронни мрежи за 
класификация и разпознаване,се прилага успешно подход 
за трансферно обучение: трансферно обучение на базата 
на статистически данни, трансферно обучение на базата на 
селектиране на релевантен регион и трансферно обучение 
на дълбоки невронни мрежи [35,36,37]. 

Физиологични технологии за разпознаване  
на емоции

Емоциите генерират физиологични отговори от страна 
на човешкото тяло. Електрическа активност на мускулите 
на лицето, електродермална активност (наричана още гал-
ванична реакция на кожата), дилатация на зениците, изме-
нения в дишане, пулс, кръвно налягане, мозъчна електриче-
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ска активност и други могат да се използват за определяне 
на емоционалното състояние на човека. 

За разпознаване на емоции с измерване на активност 
на мозъчни вълни се използва електроенцефалография 
(ЕЕГ). Съвременните ЕЕГ устройства извършват измервания 
и регистрират изменения в пет основни мозъчни вълни, оз-
начавани като алфа, бета, гама, тета и делта (таблицата). 
Честотният диапазон на бета мозъчните вълни се разделя 
на две части, условно означавани като ниска бета (от 
12 до 14 Hz) и висока бета (от 14 до 30 Hz). Изменения 
в честотния диапазон на високите бета вълни, които мо-
гат да бъдат измерени и анализирани на базата на ЕЕГ, е 
характерна за хора, страдащи от тревожност, изпитващи 

фрустрации и подложени на стрес. Отрицателните емоции 
като гняв, страх, обвинение, вина и срам, произвеждат 
големи амплитудни изменения в бета вълните, отразени 
в регистрираните ЕЕГ сигнали. В покой, будно състояние 
и затворени очи нормалната ЕЕГ находка има точно оп-
ределени характеристики във фронталните, фронтотемпо-
ралните и темпоралните отвеждания – доминира ниско до 
средно амплитудна бета активност. Средната є честота е 
в диапазона от 16 до 21 Hz, примесена с единични и/или 
групирани ниско до средно амплитудни тета вълни с чес-
тота от 4 до 6 Hz [38]. Тези характеристики биха могли да 
се използват за създаване на неутрален геометричен ЕЕГ 
модел на индивида. 

Мозъчни вълни и честотни амплитуди

Вълни Честоти, Hz Място

Алфа 7–12 Frontal Occipital

Бета 12–30 Frontal Central

Гама 30–70

Тета 4–7 Midline Temp

Делта 0.5–4 Frontal Lobe

Процесът за разпознаване на емоции от ЕЕГ премина-
ва през няколко фази:

 � Предварителна обработка. Записват се сигнали, 
получени от множество електроди, поставени на 
различни места по скалпа. Тези сигнали предста-
вляват спонтанната електрическа активност на 
мозъка за определен период от време. Измерват 
се колебанията на напрежението в резултат на 
йонния ток, произведен от невроните на мозъка. 

 � Извличане на характеристики от ЕЕГ. Използват 
се авторегресивни (AR) модели като бърза тран-
сформация на Фурие (FFT), краткосрочна тран-
сформация на Фурие (STFT), уейвлетна трансфор-
мация (WT) и уейвлетно пакетно преобразуване 
(WPT). За извличане на характеристики от ЕЕГ 
сигнали с цел разпознаване на емоции се използ-
ват успешно Hjorth характеристики и Higher Order 
Crossings (HOC), които позволяват определяне на 
колебателен модел на ЕЕГ сигнала и дават въз-
можност за извличане на информация за емоция 
[39]. В [40] за анализ и сравнение на ЕЕГ са 
използвани алгоритми на Higuchi и box-counting, 
а класификацията се основава на Support Vector 
Machine (SVM). 

 � Класификация на характеристики и разпозна-
ване на емоция. За фазата на класификация на 
характеристики и разпознаване на емоции могат 
да бъдат приложени: сигнална сегментацияс HOC 
и метод на кръстосана корелация, класификация 

k-Nearest Neighbors, линеен динамичен анализ, 
Support Vector Machine (SVM) [41], различни нев-
ронни мрежи, например НМ с радиална основна 
функция и с адаптивна структура с оптимизация 
на рояк частици [42]. 

Откриването на емоции у човека чрез промяната на 
сърдечната честота (HRV) се измерва със сензор (PPG), 
който улавя малки разлики в сърдечната честота по време 
на емоционални преживявания. Галваничната реакция на 
кожата е промяна на електрическото съпротивление на ко-
жата и може да бъде определена чрез измерване на коли-
чеството влажност върху повърхността на кожата: колкото 
по-силна е емоцията, толкова по-голяма е проводимостта 
на кожата. Температура на кожата се определя от при-
тока на кръв към кожата. Характерно е понижаване на 
телесната температура при емоционални състояния, свър-
зани със стрес. Артериалното кръвно налягане е силата, 
упражнявана от кръвта върху артериалните стени. Силните 
емоционални преживявания водят до увеличаване на ар-
териалното налягане. Честотата и измененията на пулса 
могат да се използват за оценяване на психическото и 
физическото състояние на човек. Честотата на пулса се 
определя от броя на контракциите на сърдечния мускул в 
минута.  Когато човек чувства болка или изпитва силни не-
гативни емоции като страх, гняв или тревожност, честотата 
на пулса се увеличава. 

Измерването и проследяването на измененията във 
физиологични характеристики като сърдечна честота, гал-
ванична реакция на кожата, температура на кожата, арте-
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риално кръвно налягане, честота и изменения на пулса се 
използват в допълнение към резултатите от други модално-
сти [43,44,45]. 

Всички използвани подходи за всяка една от фази-
те на разпознаване на емоции при всяка от разгледани-
те модалности имат предимства и недостатъци от гледна 
точка на изискванията към входните данни и обучаващите 
множества, време за изпълнение и за обучения, точност 
и надеждност на получените резултати. Въпреки че с из-
ползване на посочените подходи в литературните източ-
ници се цитира постигната висока точност на откриване 
и разпознаване на емоции (от 92.3% до 97.8%), всеки 
един от тях има ограничения и недостатъци по отношение 
на изискванията към използваните входни изображения и 
наличните обучаващи множества данни. За да се постигне 
автономност и универсалност при решаване на задачата 
за разпознаване на емоции с използване на различни мо-
далности и технологии за регистриране на входните данни, 
е необходимо комбиниране на различни подходи за всяка 
една от фазите на разпознаване. 

Многослойна мултимодална 
архитектура за разпознаване  
на емоции

Използването на интелигентни агенти произтича от 
теорията на Мински [46] и позволява разработване на ин-
дуктивни техники на обучение, които могат да оперират 
върху големи физически разпределени масиви от данни. 

Агентите като независими обекти могат да оперират 
самостоятелно или в група, следвайки определени цели. 
Мултиагентните системи са модулни и децентрализирани и 
предлагат различни форми за имплементация. В [47] се из-
ползва мултиагентната система за прогнозиране на емоци-

ята на човек в реално време чрез проследяване на човеш-
ки пози, като агентите регистрират различните измествания 
и промени в осветеността и ориентацията в обработваната 
видео последователност. Многослойна мултиагентна систе-
ма е предложена в [48] чрез обединяване на многослоен 
структурен и функционален модел в мрежово ориентирана 
разпределена среда за откриване и проверка на личността. 
Системата използва ориентирано към агента прилагане на 
лицева биометрична модалност. Агент базирана рамка с три 
вида интелигентни агенти за откриване и проследяване на 
хора е представена в [49]. 

За разпознаване на емоции на базата на данни от 
различни модалности се предлага системна инфраструкту-
ра на използване на многослойна мултимодална архитек-
тура с мобилни интелигентни агенти с различно предназ-
начение (фиг. 2). Всеки слой съдържа множество схеми 
за откриване на емоция с използване на входни данни от 
различни модалности. 

Предлаганата системна инфраструктура за разпозна-
ване на човешки емоции се основава на обучаващи агенти, 
които работят върху отдалечени разпределени бази данни. 
Входните данни от различни модалности се обработват от 
агенти, следвайки основните фази на предварителна об-
работка, извличане на характеристики, класификация и 
разпознаване на емоции (фиг. 3). Обучаващите агенти ге-
нерират класифициращи агенти, които са мобилни и могат 
да бъдат трансферирани между отдалечените разпределе-
ни бази данни, което позволява създаване на система за 
разпознаване, управлявана от модели. Различните входни 
датчици активират различни целеви агенти: които използ-
ват различни алгоритми за фазата на откриване на лице и 
характеристики върху едни и същи входни данни. Резулта-
тите от работата на всеки един от агентите се обработват 
от Agency Processor (Agent Supervisor) и се използват за 
изграждане на неутрален геометричен шаблон. 

Фиг. 2. Mногослойна мултимодална архитектура с мобилни интелигентни агенти
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На фиг. 4 е показан примерен неутрален геометричен 
шаблон, предложен за лицеви визуални входни данни. Ге-
нерирането на геометричния шаблон изисква обединяване 
на резултатите, получени от всеки от агентите с прилагане 
на различни подходи за анализ на входните визуални данни 
(data fusion) с използване на модификатори. Аналогично на 
базата на използването на агенти се генерират неутрални 
шаблони за вербалните и физиологичните входни модално-
сти. Разпознаването на човешка емоция за дадена входна 
последователност, получена от конкретен входен детектор, 
се основавана сравнение на деформациите на реконстру-
ирания модел спрямо генерирания неутрален шаблон. 

Фиг. 4. Неутрален геометричен модел при визуално 
разпознаване на емоции от лице

Заключение
Предлаганата системна инфраструктура, основана на 

интелигентни агенти, позволява автономност и мултимо-
далност по отношение на източниците на входни данни, 
тъй като активирането на целеви агент зависи от наличните 
входни данни и съответните детектори за генерирането им. 
За всеки един от целевите агенти изборът на подходящ 

алгоритъм за анализ на входните сигнали може да бъде уп-
равляван от предварително дефинирани специфични изиск-
вания, имплементирани в логиката на Agent Factory, които 
да са обвързани с изисквания за производителност и/или 
точност на работата на системата, както и да бъде основан 
на случаен избор или пълно изчерпване на имплементира-
ните алгоритми за всяка една от фазите на обработване и 
анализ на входните данни от различните модалности. Гене-
рирането на неутрални вербални, визуални (геометрични) 
и физиологични модели за изследвания обект позволяват 
разширяване на приложимостта на системата и използва-
нето и за различни цели при разпознаването на емоции. 

Признателност
В статията са представени резултати, получени 

при изпълнението на научноизследователски проект № 
192ПД0002-09 “Методи и алгоритми за извличане на ин-
формация за емоционално състояние от изображения“, фи-
нансиран от НИС при ТУ – София. 
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