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Abstrak
Makalah ini membahas sebuah sistem pengenalan sinyal 2D, yaitu citra wajah untuk mengenali
identitas seseorang. Citra wajah diproses awal menggunakan transformasi wavelet menghasilkan representasi
multi resolusi dari citra aslinya. Penggunaan transformasi wavelet ini dimotivasi oleh hasil beberapa studi
biologi tentang kemiripan system retina dan simple cortial cells dengan pemrosesan wavelet. Transformasi
wavelet disini digunakan sebagai metode ekstraksi feature sekaligus reduksi dimensi input citra. Eksperimen
menggunakan database standar dari ORL (Ollivety Research Laboratory) yang memuat 400 citra wajah yang
terdiri dari 40 individu dengan masing-masing 10 wajah per individu. Keberhasilan pengenalan menggunakan
klasifikasi k-nearest-neighbour adalah 94 %. Pengujian juga dilakukan pada citra bernoise gaussian dengan
SNR=10,5, 0 dan –9dB. Ternyata penambahan noise pada input citra tidak mempengaruhi keberhasilan
pengenalan secara berarti.
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1.

Pendahuluan

Secara umum sistem pengenalan citra
wajah dibagi menjadi 2 jenis yaitu: sitem featurebased dan sitem image-based [1]. Pada sistem
pertama digunakan fitur yang diekstraksi dari
komponen citra wajah (mata,hidung,mulut, dll)
yang kemudian dimodelkan secara geometris
hubungan antara fitur-fitur tersebut. Sedangkan
pada sistem ke dua menggunakan informasi
mentah dari pixel citra yang kemudian
direpresentasikan dalam metode tertentu
(misalnya principal component analysis (PCA),
transformasi wavelet, dll) yang kemudian
digunakan untuk pelatihan dan klasifikasi
indentitas citra. Paper ini menggunakan
pendekatan ke dua, dimana pixel citra wajah
diproses awal menggunakan transformasi
wavelet.yang menghasilkan representasi multi
resolusi dari citra aslinya. Penggunaan
transformasi wavelet ini dimotivasi oleh hasil
beberapa studi biologi tentang kemiripan sistem
retina dan simple cortial cells dengan pemrosesan
wavelet [2,3,4]. Disini transformasi wavelet

digunakan sebagai metode ekstraksi fitur
sekaligus mereduksi dimensi input citra.
Input citra yang diambil dari database
standar milik ORL (Ollivety Research
Laboratory) [5] berdimensi 112x92 diproses
dengan
transformasi
wavelet
3
level
menggunakan fungsi induk keluarga Daubechies
untuk menghasilkan representasi multi resolusi.
Dekomposisi
citra
wajah
menggunakan
transformasi wavelet menghasilkan sejumlah
sub-citra yang terdiri dari citra pendekatan dan
citra detil. Hasil transformasi wavelet ini
digunakan sebagai input untuk klasifikasi. Disini
digunakan sistem klasifikasi dengan metode
sederhana k-nearest neighbour (k-nn) untuk
menentukan identitas citra wajah.
Pembahasan paper selanjutnya adalah
sebagai berikut: pada bab 2 berisikan tentang
dekomposisi wavelet citra wajah untuk
menghasilkan representasi multi resolusi dan
penjelasan tentang sistem secara keseluruhan.
Hasil-hasil percobaan diberikan pada bab 3 dan
terakhir ditutup dengandiskusi dan kesimpulan
yang diberikan pada bab 4.
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2.

Dekomposisi Wavelet Sinyal Citra

Secara umum transformasi wavelet
kontinyu untuk sinyal f (x) berdimensi 1-D
didefinisikan pada persamaan (1) [6]:
(1)
dengan
(2)
Fungsi
disebut dengan fungsi induk wavelet
yang
mampu
melokalisasi
sinyal
f (x).
Transformasi wavelet men-dekomposisi sinyal
f (x) kedalam bentuk varian sinyal induk wavelet
yang ter-dilasi dan ter-translasi. Dengan kata lain
sinyal f (x) direpresentasikan sebagai jumlah dari
kumpulan dilated-version dan translated-version
fungsi induk wavelet. Fungsi induk terdilasi
dengan faktor a dan ter-translasi sebesar b.
Persamaan 1 dapat dibentuk kedalam
bentuk diskrit dengan memberikan a dan b nilai
diskrit (a=2n, b
Z). Umumnya beberapa
batasan juga harus dipenuhi pada fungsi induk
wavelet
agar transformasi wavelet tidak
redundan (non-redundant), lengkap (complete)
dan membentuk representasi multi resolusi dari
sinyal aslinya. Implementasi transformasi
wavelet secara efisien biasanya dilakukan
menggunakan
quadrature
mirror
filter.
Pengembangan untuk kasus sinyal berdimensi 2D (sinyal citra 2-D) biasanya dilakukan dengan
menerapkan bank filter secara terpisah terhadap
sinyal citra. Biasanya digunakan sebuah low-pass
filter (H) dan band-pass filter (G). Konvolusi
citra dengan low-pass filter menghasilkan sinyal
yang biasa disebut dengan citra pendekatan
(approximation image) dan konvolusi dengan
band-pass filter pada arah spesifik menghasilkan
citra detil (details images). Low-pass filter dan
band-pass filter yang digunakan disini diambil
sesuai dengan desain filter pada wavelet keluarga
Daubechies-2 [6].
Dengan demikian dekomposisi wavelet
memecah citra asli menjadi citra pendekatan dan
citra detil seperti dapat dilihat pada gambar 1.
Sinyal pendekatan tersebut selanjutnya dapat didekomposisi kembali secara hirarki pada level
berikutnya menjadi sinyal pendekatan dan sinyal
detil. Pada level n, sinyal di-dekomposisi dengan
cara sebagai berikut:

An=[Hx*[Hy*An-1 ] 2,1 ] 1,2 Dn1 =[Hx*[Gy*An-1 ] 2,1 ] 1,2
(3)
Dn2 =[Gx*[Hy*An-1 ] 2,1 ] 1,2 Dn3 =[Gx*[Gy*An-1 ] 2,1 ] 1,2

Dimana * adalah tanda operasi konvolusi,
2,1( 1,2) menandakan sub-sampling sepanjang
sinyal baris (kolom) dan A0 =I(x,y) adalah sinyal
citra orisinal. An didapat melalui proses lowpass filter dan merupakan citra pendekatan pada
skala/level n. Citra detil pada skala/level n, D ni
didapat melalui proses band-pass filter pada arah
spesifik (i=1,2,3 untuk vertikal, horisontal dan
diagonal). Dengan demikian citra orisinal I
direpresentasikan kedalam sejumlah sub-citra
(subimages) pada beberapa skala. Untuk lebih
jelasnya dekomposisi wavelet 3-level dari sinyal
citra wajah diberikan pada gambar 1. Di sini
terlihat empat sub-citra pada pojok kiri atas
adalah hasil dekomposisi pada level n=3. Citra
paling pojok kiri atas adalah citra pendekatan,
dan 3 citra sisanya adalah citra detil..
Sistem
pengenalan
wajah
disini
menggunakan input/vektor fitur (feature vector)
yang diambil dari
sub-citra {An,D ni} yang
dihasilkan dari proses dekomposisi di atas.
Vektor fitur tersebut kemudian digunakan pada
proses pelatihan dan proses klasifikasi
menggunakan metode sederhana k-nearest
neighbour (k-nn). Sistem pengenalan wajah
secara blok diagram diilustrasikan pada gambar
2.
Penggunaan input citra pendekatan An dan
citra detil D ni dimotivasi oleh bukti-bukti biologis
[7] yang mengisyaratkan adanya perbedaan
pemrosesan sinyal visual pada ke dua sisi otak
manusia (left/right hemispheres). Otak kanan
(right hemisphere)
memiliki keunggulan
membedakan citra wajah secara global, dalam hal
ini ia memiliki kemampuan menangkap fitur
global dalam membedakan wajah dari berbagai
identitas. Sedangkan otak kiri (left hemisphere)
lebih memiliki kemampuan membedakan citra
wajah secara detil, misalnya ekspresi, bentuk
mulut, dan lain-lain. Dengan demikian terdapat
semacam spesialisasi kemampuan proses visual
yang mana otak kiri lebih memiliki kemampuan
proses pembedaan lokal (detil) sedangkan
pemrosesan secara global dimiliki oleh otak
kanan. Sistem pengenalan wajah disini
menggunakan paduan ke dua kemampuan ini dan
diharapkan
menghasilkan
kemampuan
pengenalan sistem yang lebih lengkap.
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Gambar 1. Dekomposisi Wavelet Sinyal Citra Wajah
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Gambar 2. Blok Diagram Sistem.

3.

Hasil Percobaan

Eksperimen
dilakukan
menggunakan
database wajah standar dari ORL (Ollivety
Research Laboratory) yang memuat 400 citra
wajah yang terdiri dari 40 individu dengan
masing-masing 10 wajah per individu. Citra
wajah ini berdimensi 112x92 yang memiliki
variasi ekspresi (senyum, mata terbuka/tertutup,
berkacamata/tidak). Posisi pengambilan citra
adalah frontal dengan toleransi tilting&rotation
20 derajat. Juga terdapat toleransi variasi skala
sebesar 10 persen. Pada eksperimen citra wajah
dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing
terdiri dari 200 citra (5 citra berbeda per
individu). Satu kelompok digunakan untuk
training dan kelompok yang lainnya digunakan
untuk testing, dengan demikian dapat diyakinkan
bahwa pada saat proses pengenalan (testing),
sistem belum pernah mengenal citra tersebut
sebelumnya. Implementasi sistem menggunakan
pemrograman Matlab dengan memanfaatkan

toolbox Wavelet yang sudah tersedia. Input citra
waja di-dekomposisi dengan level n=3.
Disini dilakukan beberapa percobaan
dengan pemberian input sub-citra berbeda untuk
klasifikasi. Percobaan pertama menggunakan
input sub-citra resolusi terendah {An,D ni} yang
dihasilkan pada level n=3. Masing-masing sinyal
citra ini berdimensi 14x12 (seperti empat subcitra pada pojok kiri atas gambar 1) digunakan
sebagai input untuk training dan klasifikasi.
Keberhasilan pengenalan yang dapat dicapai
adalah 94 %. Dengan pemberian input hanya
citra pendekatan saja (An), sistem terdegradasi
sebesar 1,5%. Disini terlihat bahwa dengan
menambahkan informasi citra detil, sistem dapat
mengenali identitas lebih baik.
Percobaan berikutnya dilakukan dengan
menambah informasi input dengan melibatkan
sub-citra hasil dekomposisi pada level n=2 dan
n=1. Hasil yang diperoleh terdapat peningkatan
keberhasilan pengenalan sebesar 2 %.
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Gambar 3. Sebagian Citra Wajah dari ORL DB
Pengujian juga dilakukan pada citra
bernoise gaussian dengan SNR=10,5, 0 dan -9dB.
Ternyata penambahan noise pada input citra tidak
mempengaruhi keberhasilan pengenalan secara
signifikan (hanya terdegradasi 0,05 %). Padahal
jelas-jelas dengan SNR=-9dB sangatlah sulit bagi
mata manusia untuk mengenalinya. Keberhasilan
wavelet mengatasi noise karena disini input fitur
terdiri dari representasi resolusi terendah (respon
dari proses low-pass filter) sehingga tidak peka
terhadap noise gaussian.
Pengujian terhadap citra dengan tambahan
rotasi 10 derajat juga dilakukan, dan ternyata
hasil pengenalan terdegradasi menjadi 75 %. Juga
dicoba untuk menggunakan fungsi induk wavelet
berbeda agar lebih handal terhadap variasi rotasi.
Disini digunakan Gabor wavelet [8,9,10] yang
ternyata menghasilkan pengenalan lebih baik.
Dengan rotasi 10 derajat pengenalan sistem dapat
meningkat menjadi 80%.

4.

Diskusi dan Penutup

Penggunaan
pemrosesan
awal
menggunakan transformasi wavelet adalah sangat
prospektif untuk digunakan pada sistem
pengenalan citra wajah. Ia memiliki keunggulan
dalam mereduksi feature sambil sekaligus
menyimpan fitur-fitur penting dari wajah yang
direpresentasikan dalam multi resolusi. Dengan

menggunakan metode klasifikasi sederhana k-nn
ternyata sistem menunjukan hasil yang cukup
memuaskan, ini membuktikan bahwa ekstraksi
fitur menggunakan wavelet cukup menjanjikan.
Penggunaan fungsi induk Gabor ternyata lebih
unggul dalam mengatasi variasi rotasi pada input
citra, namun demikian proses normalisasi
terhadap input citra perlu dilakukan agar orientasi
dan ukuran citra tidak bervariasi terlalu banyak
sehingga keberhasilan pengenalan lebih tinggi.
Pada kerja lanjutan perlu digabungkan
antara metode pemrosesan wavelet dengan
metode klasifikasi yang lebih canggih, misalnya
neural networks, fuzzy dan intelligent system
lainnya. Juga perlu dilakukan reduksi fitur
sebelum
klasifikasi
misalnya
dengan
menggunakan
metode
standar
PCA.
Penggabungan antara sistem pengenalan wajah
feature-based dan image-based perlu dilakukan
untuk mendapatkan keberhasilan pengenalan
yang lebih tinggi disamping itu juga untuk
membuat sistem lebih handal terhadap variasi
rotasi, skala dan translasi dari input citra.
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