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Abstract. This paper presents the application of Deep Convolutional 
Neural Networks (DNN) in the process of online learning of students, 
which become very important in the time of Covid pandemic. The 
pre-trained DNN are analyzed and selected one applied for students’ 
face recognition and for facial emotions recognition. On the base of 
face recognition students are admitted to the online lectures, exer-
cises and exams. As well, face recognition used to control students 
whether they regularly visit the lectures and the exercises. The anal-
ysis of students’ facial emotions (positive, neutral or negative) was 
used for personalization of the study process and for adaptation of 
the lecture material. 

1. Увод
През последните години се наблюдава бързо разви-

тие на дълбочинните конволюционни невронни мрежи [1] 
за лицево разпознаване и за разпознаване на лицеви емо-
ции. Множество компании, които са лидери в областта на 
изкуствения интелект, разработиха такива собствени нев-
ронни мрежи за разпознаване на лица и емоции (DeepFace, 
VGG, Facenet, DeepId, ResNet и други). Благодарение на 
усилията на научната общност много от моделите на тези 
невронни мрежи за лицево и разпознаване и за разпозна-
ване на емоции са достъпни за използване с нетърговска 
цел, като моделите са налични в обучен вариант. В стати-
ята е направен кратък анализ на някои от съществуващите 
предварително обучени дълбочинни невронни мрежи (ДНМ) 
за лицево разпознаване и разпознаване на емоции. Целта 
му е да се избере подходящ модел на ДНМ, който да се 
използва за разпознаване на студентите и за анализ на 
техните емоции по време на тяхното онлайн обучение. На 
основата на лицевото разпознаване студентите се допускат 
до онлайн обучението (лекции, упражнения или изпити). На 
основата на техните емоции (положителни, неутрални или 
отрицателни) се извършват коригиращи действия за персо-
нализиране и индивидуализиране на лекционния материал 
на конкретния студент. 

2. Лицеви емоции
Емоциите са свързани с нашите възприятия и взаимо-

действия със света около нас. Ние изразяваме емоциите си 
по различни начини: чрез различни движения и жестове на 
главата и крайниците, мимики, чрез интонацията на гласа 
си и други. Лицето ни е един от най-изразителните показа-
тели на нашите емоции. Чрез различни изражения на лице-
то, включващи очите, клепачите, веждите, устните, носа и 
брадичката, ние показваме специфични емоции и техните 
нюанси. Основните емоции са щастие (радост), гняв, из-
ненада, страх, тъга и отвращение, както и неутрални. През 
1978 г. P. Ekman и W. V. Friesen [2] предлагат система за 
кодиране на мимиките, наречена система за кодиране на 
лицеви действия (Facial Action Coding System – FACS). Сис-
темата класифицира израженията и лицевите емоциите на 
базата на елементарни компоненти, наречени единици за 
действие (Action Units – AUs). Всяка единица (AU) има но-
мер (AU1 или AU35) и е свързана с един или повече лицеви 
мускули. Чрез тази система различните емоции могат да се 
представят като комбинация от множество единици (AUs). 
Например емоцията щастие [3,4], показана на фиг. 1, може 
да бъде обобщена като комбинация от повдигане на бузите 
(AU6) и издърпване на ъгъла на устните (AU12). 

Фиг. 1. Емоцията щастие е комбинация от AU6 + AU12

Чрез анализа на лицевите емоции може да се пред-
скаже поведението на хората и да се генерират препоръки 
или предложения за използването на услуги и продукти. 
Анализът на емоциите на студентите по време на онлайн 
обучението може да се използва за адаптация на препо-
давания лекционен материал, за разнообразяването му с 
подходящи примери и други.
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3. Разпознаване на лице  
и на лицеви емоции

Разпознаването на лица и лицевите емоции е част 
от по-общата задачата за разпознаване на лицеви изо-
бражения За решаването на тази задача се прилагат дъл-
бочинни конволюционни невронни мрежи (Deep Learning 
Neural Network – DNN, или Convolutional Neural Network – 
CNN). Първоначално тези мрежи се обучават с голям брой 
снимки на човешки лица (набори от данни – datasets), за 
да разпознават и класифицират човешките лица и емоции. 
Обемът на наборите от данни варира от няколко хиляди 
снимки на лицата на няколко хиляди различни човека до 
няколко милиона снимки. Снимките са направени от раз-
лични ъгли при различни нива на осветеност и различни 
настройки на камерата (бленда, рязкост, баланс, резолю-
ция и други). Снимките в наборите от данни са етикети-
рани с информация за лицето и емоцията, представена 
във всяко лице. Обикновено един набор от данни съдържа 
подгрупи от снимки за обучение, тестване и валидиране. 
След фаза на обучение CNN се проверяват с тестване на 
подмножество изображения, за да се оцени тяхната точ-
ност или дали те разпознават правилно конкретното лице 
и/или емоциите. Така обучената CNN може да се тества 
(използва) за разпознаване на лица и емоциите им чрез 
използване на набори от неетикетирани снимки. Повече 
информация за различните множествата от данни може да 
се намери в kaggle.com и в [7,10].

Целият процес или конвейер по разпознаване на лица 
и емоции (фиг. 2) включва следните стъпки: детекция (откри-
ване) и изрязване на лице от дадена снимка, предварителна 
обработка на изрязаното изображение, дълбочинно обуче-
ние на характеристики и дълбочинна класификация [3]. 

Фиг. 2. Процес на разпознаване на лица и емоции

Откриването и изрязването на лица са свързани с 
намирането на човешко лице или лица в конкретната сним-
ка и тяхното извличане (изрязване) от снимката. Предва-
рителната обработка, която не е задължителна, включва 
множество от операции, свързани с така нареченото под-
равняване (alignment) на лицето. При тези операции лицето 
се завърта и ориентира по съответен начин, така че да 
се генерира фронталното лице, отговарящо на изисква-
нията на входното ниво на CNN. При тези операции също 
така се премахва фонът около лицето, нормализират се 
осветеността, контрастът и позата на лицето; извършва се 
мащабиране на изрязаното изображение на лицето до раз-
мерите на входния формат, изискван от CNN, както и прео-
бразуването му в чернобял (BW) или цветен (RGB) формат. 
Дълбочинното обучение на CNN е свързано с извличане 
на характеристики или особености (features) от входното 
фронтално лице и класификация на лицето на основата на 

тези характеристики. Както беше споменато по-горе, CNN 
се обучава с голям набор от етикетирани изображения на 
лица, a след това нейната точност се проверява с друг 
набор от данни за тестване. Едва тогава тя може да се из-
ползва за разпознаване на лица и предсказване на емоции 
върху нови неизвестни и неетикирани изображения. 

Обикновено всяка CNN (фиг. 3) съдържа групи от 
конволюционни (CONV), активиращи (ReLU) и пулингови 
(POOL) слоеве, използвани за извличане на характерис-
тики, а в края на мрежата има един или повече напълно 
свързани слоеве (FC), предназначени за класификация на 
тези характеристики.

Фиг. 3. Архитектура на типична CNN (VGG-Face©)

Конволюционният слой изчислява изхода на невро-
ните, свързани към входовете на входния слой. Всеки нев-
рон на конволюционния слой изчислява скаларен продукт 
между неговите тегла и входните стойности на локалната 
област на изображението, към която е свързан. Като се 
започне от размера на входящото изображение, всеки кон-
волюционен слой намалява размера на изображението в 
зависимост от размера на приложения филтър. Обикновено 
размерът на филтъра е 3x3 и се използва за намиране 
на някои специфични фигури или пиксели в определени 
позиции на изображението. Изображението се сканира хо-
ризонтално и вертикално с филтъра и конволюционната 
функция се изчислява чрез умножаване (или логическо И) 
между филтъра и рамка със същия размер в изображение-
то (фиг. 4). Множество от различни филтри могат да бъдат 
приложени едновременно върху определен конволюционен 
слой, така че много лицеви характеристики могат да бъдат 
извлечени наведнъж от този слой. 

Фиг. 4. Приложение на филтър в конволюционния слой
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Активиращият слой прилага функция за активира-
не (ReLU), която произвежда бърз изход към следващия 
пулингов слой. Пулинговите слоеве намаляват допълнител-
но размера на входните данни, като прилагат максимални 
(Max pooling) или средни (Average pooling) филтри върху 
тях. В повечето случаи размерът на филтъра е 2x2, както 
е дадено на фиг. 5. 

Фиг. 5. Филтри в пулинговия слой

Напълно свързаният слой изчислява и класифици-
ра лицевата информация под формата уникален N-мерен 
вектор, характеризиращ конкретно разпознатото лице (в 
случая на разпознаване на лице) или една от седемте ли-
цеви емоции (в случая на разпознаване на лицеви емоции). 
Обикновено за класифициране на емоциите в напълно 
свързания слой се прилага алгоритъмът на опорните векто-
ри (Support Vector Machines – SVM). При разпознаването на 
лица се използват функции за близост между два N-мерни 
вектора, които търсят близост (similarity) на основата на 
евклидова, на косинусова разлика или на L2 нормализация 
на евклидовата разлика. Резултантният N-мерен, числов 
вектор е известен като embedding и всяко едно число в 
него е свързано със зависимости между точки от човешко-
то лице, например отстояние между очите или между носа 
и горната устна и други. 

4. Анализ на предварително  
обучени модели

В този раздел е направен кратък анализ на налични-
те некомерсиални предварително обучени модели за раз-
познаване на лица и емоции, разработени на Python чрез 
TensorFlow, Keras, PyTorch или други платформи и библио-
теки. Целта на анализа е избор на подходяща CNN, която 
да бъде приложима за разпознаване и на лица, и на лицеви 
емоции. Повечето от разгледаните модели са базирани на 
известни CNN модели за разпознаване на лица като VGG16, 
VGG19, VGG-Face, Google FaceNet, OpenFace, Facebook 
DeepFace и DeepID. Споменатите модели, представени в 
табл. 1, осигуряват висока точност при разпознаване на 
лица (до 99%), но точността на демографската им опция, 
която включва разпознаване на емоции, варира в широки 
граници [6] от 40% до 75%.

Табл. 1. Сравнение на модели за лицево разпознаване

Модел Параметри Вход Изход Точност
VGG-Face 145,002,878 224x224x3 2622 97.66
Facenet 22,808,144 160x160x3 128 99.63
OpenFace 3,743,280 96×96x3 128 97.3

DeepFace 137,774,071 152x152x3 8631 97.35
DeepId 400,000 55x47x3 160 96.05

Това може да се обясни с факта, че тези модели в 
единия случай се обучават с големи набори от данни за 
разпознаване на лица (до няколко милиона изображения), 
а в другия случай – със значително по-малки набори от 
данни (около 20-35 хиляди изображения) за разпознаване 
на емоции. Също така алгоритмите за класификация (SVM) 
на емоции [5,7] се различават от тези за разпознаване на 
лица, които се основават на евклидовa или косинусова 
близост.

Много от моделите използват архитектурата на Visual 
Geometry Group (VGG) и нейните вариации VGG16, VGG19 
или VGG-Face. Моделът VGG (фиг. 2) е обучен предвари-
телно с над 150 милиона теглови параметри. VGG [8] е 
дълбочинна CNN, имаща 37 слоя, разпределени в пет кон-
волюционни групи, включващи 13 конволюционни плюс 13 
ReLU слоя. В края на всяка една група има един пулинг 
(max pooling) слой. Филтрите, приложени върху конволю-
ционните слоеве, са с размер 3x3, а тези на max pooling 
слоевете са 2x2 със стъпка 2. Последните три слоя на 
модела са напълно свързани.

Както е видно от табл. 1, моделите DeepId и OpenFace 
имат значително по-малко параметри (тегловни коефициен-
ти), но пък точността им е доста добра. Това ги прави 
предпочитани пред останалите модели, особено ако трябва 
да се интегрират в мобилни устройства.

Следващият предварително обучен CNN модел 
(табл. 2) за разпознаване на лица и емоции е архи-
тектурно базиран на VGG. Той има пет групи конволю-
ционни слоеве със слоеве за нормализиране (Batch 
normalization) между конволюционните и пулинговите 
слоеве. Всяка група завършва с пулинг (max pooling) и 
dropout слой, минимизиращ пренастройката (overfittig) в 
CNN. Броят на конволюционните слоеве в първата група 
е 2, във втората група е 3, а в последните три групи 
е по 4. Входният слой осигурява черно-бели (BW) из-
ображения с размер 48x48 пиксела, а последните два 
слоя са напълно свързани и изходът им е или 512-мерен 
вектор (при разпознаване на лице), или седем основни 
емоции (при разпознаване на емоции). Броят на тегло-
вите коефициенти на този модел е 13111367. При наше 
предишно проучване [11] този модел беше обучен с два 
набора от данни за разпознаване на емоции (FER-2013 
и CK+), като точността му на разпознаване на емоциите 
е 70% за първия набор и 56% за втория. Точността му 
при разпознаване на лица е 93%.
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Табл. 2. Модел, базиран на VGG

Слой Размер Batch нормализация
Input 48x48x1  
Conv1_1 to Conv1_2 48x48x64 Conv1_1 - Max_Pooling1
Max_Pooling1 + Dropout1 24x24x64  
Conv2_1 to Conv2_3 24x24x128 Conv2_1 - Max_Pooling2
Max_Pooling2 +Dropout2 12x12x128  
Conv3_1 to Conv3_4 12x12x256 Conv3_1 - Max_Pooling3
Max_Pooling3 + Dropout3 6x6x256  
Conv4_1 to Conv4_4 6x6x256 Conv4_1 - Max_Pooling4
Max_Pooling4 + Dropout4 3x3x256  
Conv5_1 to Conv5_4 3x3x512 Conv5_1 – Conv5_4
Max_Pooling5 + Dropout5 1x1x512  
Fully Connected 1x512  
Output (FC) 7 emotions  

Разработена от S. Serengil [9] софтуерна платфор-
ма DeepFace използва ансамбъл от четири предварително 
обучени модела (фиг. 6) Това са първите четири модела, 
описани в табл. 1. Името на платформата съвпада с плат-
формата DeepFace Facebook, може би защото я включва. 

 

Фиг. 6. Платформата DeepFace на S. Serengil

 Платформата оптимизира резултата (точността) от 
разпознаването на лица, като анализира точностите на 
всяка една от интегрираните в нея платформи, базирани 
на евклидова, косинусова и L2 нормализирана евклидо-
ва близост. Така че нейната точност е максималната от 
точностите в табл. 1. Платформата предоставя демограф-
ска функционалност, включително разпознаване на лицеви 
емоции, възраст, пол и раса. От изходния код на тази плат-
форма е извлечен предварително обученият CNN модел и 
функции, предназначени само за разпознаване на лицеви 
емоции. Архитектурата на този модел е дадена в табл. 3. 
Той има три конволюционни групи с пет конволюционни 
слоя. Първата група е проста само с един конволюционен 
слой, последван от макспулинг слой. Следващите две групи 
имат два конволюционни слоя, последвани от един пулинг 
слой (Average pooling). Входният слой осигурява черно-бе-
ли (BW) изображения с размер 48x48 пиксела. Изходните 
слоеве са четири напълно свързани слоя с два dropout 
слоя между тях. Предпоследните слоеве на модела връщат 
като резултат 1024-мерни вектори (при разпознаване на 

лице). Последният изходен слой връща като резултат седем 
емоции. Този модел е по-опростен и по-олекотен по брой 
параметри от модела, базиран на VGG, даден в табл. 2. 
Броят на неговите тегловни коефициенти е 1.485000, което 
е почти девет пъти по-малко от коефициентите на другия 
модел.

Табл. 3. Модел, базиран на платформата DeepFace

Слой Размер
Input 48x48x1
Conv1 44x44x64
Max_Pooling1 20x20x64
Conv2 18x18x64
Conv3 16x16x64
Average_Pooling2 7x7x64
Conv4 5x5x128
Conv5 3x3x128
Average_Pooling2 1x1x128
Fully Connected 128
Fully Connected + Dropout1 1024
Fully Connected + Dropout2 1024
Output (FC) 7 emotions

Този предварително обучен модел беше изследван в 
наше предишно проучване [11] по отношение на разпозна-
ване на емоции. Той беше обучен и верифициран с помо-
щта на наборите от данни FER-2013 и CK +, като точността 
му и при двата набора от данни беше 56%. Точността му 
по отношение на разпознаване на лица е аналогична на 
предходния модел и е 92.36%.

От така разгледаните модели ние селектирахме този 
последен модел, който да използваме за целите на онлайн 
обучението на студенти в ХТМУ – София. 

5. Приложение на модела при онлайн 
обучението на студенти

Така избраният модел се използва при онлайн обу-
чението на студентите по два начина: първо – за лицево 
разпознаване при регистрация в платформите за онлайн 
обучение; второ – за анализ на емоциите на студентите по 
време на дистанционно обучение

Още преди започването на онлайн обучението са на-
правени снимки на студентите от съответните групи и е 
изградена база от данни с информация, включваща име, 
факултетен номер, специалност, група, снимка, както и 
N-мерния вектор (embedding) на съответния студент. По 
време на онлайн обучението при регистрация на съответ-
ния студент за участие в онлайн лекция, упражнение или 
изпит от студента се изисква да включи камерата на съот-
ветното устройство (компютър, лаптоп, таблет или смарт-
фон и други). Софтуерът на преподавателския компютър 
прихваща лицето му. Снимката на лицето на студента се 
подава като вход на обучения CNN модел. Моделът изчис-
лява N-мерния вектор (embedding) и го сравнява с всички 
такива вектори от базата данни. При съвпадение се подава 
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информация, че студентът е разпознат (фиг. 7). Ако не е 
разпознат се генерира съобщение, че студентът не е регис-
триран. На базата на това съобщение преподавателят може 
да изиска регистрация на студента или да не го допусне 
до участие в съответното онлайн обучение. Информацията 
за разпознат студент заедно с конкретната дата и час се 
запазва в базата данни с цел проследимост дали студентът 
посещава редовно занятията.

{
'verified': True, 
'distance': 0.2763204574584961, 
'max_threshold_to_verify': 0.4 
}

Фиг. 7. Разпознаване на студента

По време на самото обучение израженията на лица-
та на студентите се записват през определен интервал от 
време с цел проследяване на техните емоции. Записаните 
снимки са подават на същия модел, който сме обучили да 
разпознава лицеви емоции с известните набори от данни 
FER-2013 и CK+. Трябва да се отбележи, че едновремен-
но използваме две версии на този модел: едната за раз-
познаване на лица, а другата за разпознаване на емоции. 
Софтуерът за сканиране на снимки на лицата на студентите 
подава снимките и на двата модела. По-долу на фигури от 
фиг. 8 до фиг. 11 са дадени резултати от разпознаване на 
емоциите на студентите. 

Фиг. 8. Разпознати емоции: щастлив 90%, тъжен 8%

Фиг. 9. Разпознати емоции: тъжен 45%, неутрално 55%

Фиг. 10. Разпознати емоции: ядосан 58%, неутрално 40%

Фиг. 11. Разпознати емоции: щастие 100%

Разпознатите емоции могат да се използват с оглед 
на адаптация на учебния материал; редуциране на времето 
на лекциите и упражненията поради умора или изнервеност 
на студентите. При анализа на емоциите може да се търси 
корелация с информацията от базата данни дали студентът 
е посещавал лекциите и упражненията редовно. В много 
случаи негативните емоции са следствие на непознаване 
на учебния материал поради непосещаване на предходни 
лекции и упражнения. 

6. Изводи и предложения  
за бъдеща работа

Анализирани са множество модели на предварително 
обучени дълбочинни невронни мрежи, предназначени за 
лицево разпознаване и за разпознаване на емоции. След 
анализа е селектиран един модел, който е използван при 
онлайн обучението на студентите от ХТМУ – София. Моде-
лът е имплементиран на Python и е обучен предварително 
да разпознава лицева информация, като в този му вид е 
използван за разпознаване и допускане на студентите до 
платформите за онлайн обучение. След допълнително обу-
чение на модела с множества от данни за разпознаване 
на лицеви емоции същият модел е използван за регис-
трация на емоциите на студентите по време на лекциите 
и упражненията. Анализът на емоциите на студентите ще 
бъде използван за персонализиране на учебния материал 
на студентите, за разработка на нови лекции и онагледя-
ването им с подходящи примери и видео презентации, за 
разработка на виртуални упражнения и други.

Разработеният софтуер за разпознаване на емоции 
и лицева информация може да се използва и при пре-
подаване на живо. Версията му за лицево разпознаване 
може да се използва за допускане както на студентите, 
така и на преподавателите и останалия персонал на уни-
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верситета до определени сгради, помещения и лаборато-
рии.

Информацията от разпознатите емоции може да се 
използва за изграждане на системи за препоръки за адап-
тация на лекционния материал и упражненията, базирани 
на метода на прецедентите [12].
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