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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ КАСКАДІВ ХААРА 
 

Данна стаття присвячена каскадам Хаара і базується на статті Віола П., Джонс М. «Швидке виявлення об'єктів 

за допомогою розширеного каскаду простих особливостей». Тут описані деякі тонкощі навчання каскадів, які не 

були описані в оригінальній статті. Зокрема, це метод перебору порогів слабких класифікаторів, а також 

оптимізований метод побудови каскада класифікаторів. Тренованиц каскад Хаара, приймаючи на вхід зображення, 

визначає, чи є на ньому потрібний об'єкт, тобто виконує задачу класифікації, розділяючи вхідні дані на два класи (є 

іскомий об'єкт, немає іскомого об'єкта). Правильно тренований  каскад Хаара має хорошу швидкість виконання 

класифікації, а також високу стійкість до різного роду відхилень. Перш за все даний спосіб був призначений для 

виявлення осіб, проте його можна використовувати і для виявлення інших об'єктів. 
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Тренований каскад Хаара [1], приймаючи на 

вхід зображення, визначає, чи є на ньому 

шуканий об'єкт, тобто виконує завдання 

классифікации, розділяючи вхідні дані на два 

класи (є шуканий об'єкт, немає шуканого об'єкта). 

Правильно навчений каскад Хаара має хо-

рошу швидкість виконання класифікації, а та-

кож непогану стійкість до різного роду відхи-

лень. Спочатку даний спосіб був призначений 

для розпізнавання облич, однак його можна ви-

користовувати і для виявлення інших об'єктів. 

Ознаки Хаара. Ознака Хаара є набором 

прямокутних областей зображення, що прими-

кають один до одного і розділені на дві групи. 

Можливих ознак Хаара безліч (різноманітні 

комбінації областей різної ширини і висоти з 

різними позиціями на зображенні). Початковий 

набір ознак залежить від реалізації і конкретного 

завдання. 

Щоб обчислити значення конкретної ознаки 

Хаара для будь-якого зображення, треба склас-

ти яскравість пікселів зображення в першій і 

другій групах прямокутних областей окремо, а 

потім відняти від першої отриманої суми дру-

гу. Отримана різниця і є значення конкретної 

ознаки Хаара для даного зображення: 

 
де vjk  - яскравість пікселя з координатами 

[j,k], ai  - сума яскравостей пікселів в i-й галузі 

першої групи, bi - сума яскравостей пікселів в 

i-й галузі другої групи, h - значення ознаки 

Хаара для цього зображення, hai , wai , hbi  та 

wbi  - висота і ширина i-х областей першої і 

другої груп відповідно, yai і xai , ybi і xbi  - 

зміщення по осі y і x i-х областей першої і 

другої груп, а Na и Nb - кількість областей в 

першій і другій групах. 

Алгоритм AdaBoost. Для вибору ознак, 

найкраще класифікуючих зображення, викори-

стовується алгоритм AdaBoost (adaptive 

boosting). Цей алгоритм запропонували Йован 

Фройнд (Yoav Freund) і Роберт Шапіро (Robert 

E. Schapire) [2]. Даний алгоритм побудований 

на ідеї, що з великого числа простих способів 

класифікації (званих слабкими класифікато-

рами) можна скласти новий спосіб, який 

виконує цю задачу набагато ефективніше. 

Слабкий класифікатор - це функція, яка 

приймає на вхід зображення, обчислює зна-

чення відповідного їй ознаки Хаара для цього 

зображення і порівнює це значення з порогом, 

повертаючи або 0, або 1. 
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де θi - поріг, x - вхідне зображення, fi(x) - 

значення відаовідної ознаки Хаара для 

зображення x, pi  - напрямок знака нерівності, 

а hi(x) - слабкий класифікатор. 

Даний алгоритм перебирає всі можливі 

слабкі классіфікатори і вибирає ті, які допуска-

ють найменше помилок. Після вибору черго-

вого слабкого класифікатора ваги перерозподі-

ляються так, що невірно класифіковані зобра-

ження починають сильніше впливати на зна-

чення помилки. Нижче наведемо повний 

алгоритм.  

Вхідні дані: 

hi  - i-а ознака Хаара (з усіх можливих);  

Ei  - i-й навчальний приклад; 

yi  - 0, якщо i-й навчальний приклад 

негативний, і 1, якщо i-й навчальний приклад 

позитивний; 

n - кількість навчальних прикладів.  

Змінні: 

wi- вага, відповідний i-му навчальному 

наприклад; 

θi  і pi  - поріг і напрямок знака нерівності для i-го 

ознаки Хаара, що дають найменшу помилку; 

ǫ(hi)  - помилка i-го слабкого класифікатора; 

hi - слабкий класифікатор, обраний на i-й ітерації; 

βi  - мінімальне значення помилки слабкого 

класифікатора на i-й ітерації, представлене в 

іншій формі (для оптимізації обчислень і 

економії місця на папері). 

Вихідні дані(результат): 

 Ініціалізувати ваги навчальних 

прикладів:  wi, hi, βi  

 
де m - число негативних прикладів, а l - 

число позитив- них прикладів. 

2.  Для t = 1, ..., C: 

(a) Нормалізувати ваги навчальних 

прикладів: 

 
 (b) Знайти для кожної ознаки Хаара такі 

параметри, щоб слабкий класифікатор дав 

найменшу помилку: 

 
 (c) Hайти класифікатор з найменшою 

помилкою: 

 
де n - номер слабкого класифікатора, що дає 

найменшу помилку. 

(d) Оновити ваги навчальних прикладів: 

 
1. Підсумковий сильний класифікатор: 

 
Отриманий сильний класифікатор вже 

здатний виконувати задачу класифікації, хоч і 

дуже повільно. Значення ai = log 1 βi    далі. 

буде розглядатися як «коефіцієнт i-го слабкого 

класифікатора». 

Каскад класифікаторів. Якщо зменшувати 

значення порога сильного класифікатора, 

зменшується кількість помилкових негативних 

спрацьовувань (невірно класифікованих хоро-

ших прикладів) і збільшу-ється кількість по-

милкових позитивних (невірно класифікова-

них поганих прикладів). Таким чином, навіть 

якщо сильний класифікатор складається з ма-

лої кількості слабких класифі-каторів, знижу-

ючи поріг ціною більшого числа помилкових 

позитивних спрацьовувань, можна звести до 

мінімуму кількість помилкових негативних. 

Використовуючи цю властивість, зі знайдених 

слабких класифікаторів можна скласти каскад, 

який є набором сильних класифікаторів (зва-

них стадіями), через які послідовно проходить 

перевіряється зображення. 

Нижче наведено алгоритм, описаний в 

статті Пола Віоли і Майкла Джонса. 
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C - число доступних слабких класифікаторів; 

Ci - число слабких класифікаторів на i-й стадії; 

Θi - поріг на i-й стадії; 

s - номер поточної стадії; 

φ - заданий наперед значення; 

Pi  і Ni  - частка помилкових позитивних і 

хибних негативних спрацьовувань i-й стадії 

відповідно; 

Ai - коефіцієнт i-го слабкого класифікатора. 

1. Встановити поточної стадією першу, 

зробивши число слабких клас-сіфікаторів на 

ній рівним 1: 

s = 1, Cs  = 1.                                        (15) 

2. Встановити для поточної стадії такий 

поріг, щоб все положи- тільні приклади 

класифікувалися вірно: 

встановити Θs такий, що Ns = 0.       (16) 

3. Якщо частка помилкових позитивних 

спрацьовувань поточної стадії більше φ, збіль-

шити число слабких класифікаторів на ній, в 

іншому випадку зробити поточної наступну 

стадію, установив на ній число слабких 

класифікаторів дорівнює кількості слабких 

класифікаторів попередньої, збільшеному на 1: 

 
4. Якщо число слабких класифікаторів на 

поточній стадії менше числа доступних 

слабких класифікаторів або частка 

помилкових доспрацьовувань дорівнює 0, 

перейти до пункту 2: 

Якщо Cs < C  або Ps = 0, перейти до  пункту 2.                       

                                                                           (18) 

5. Повернути стандартний поріг останньої 

стадії, якщо вихід з циклу стався через те, що 

закінчилися доступні слабкі класифікатори: 

 
Швидка побудова каскаду. У другому 

пункті зазначеного вище алгоритму мається на 

увазі, що необхідний поріг шукається перебо-

ром. На практиці це не дуже ефективно. Однак 

за допомогою спрощеного варіанту оптиміза-

ції, использовавшейся для знаходження поро-

гів слабких класифікаторів, можна звести ви-

трати часу на побудову каскаду до мінімуму. 

Для того щоб застосувати цей метод, треба 

змінити умови, при яких поріг вважається 

найкращим. Також слід врахувати, що у 

пороги сильного класифікатора фіксоване 

напрямок знаку нерівності (>). Для слабкого 

класифікатора поріг вважався найкращим, 

якщо сумою ма ваг невірно класифікованих 

прикладів була мінімальною. У сильних же 

класифікаторах найкращий поріг той, при 

якому вірно класифікуються всі хороші при-

клади, а також максимальне число негативних. 

Значення, яке порівлюється з порогом 

сильного класифікатора, є сумою коефіцієнтів 

тих класифікаторів, які вірно класифікували 

вхідне зображення. 

 
де C - число доступних слабких 

класифікаторів, ai  - коефіцієнт i-го слабкого 

класифікатора, hi  - i-й слабкий класифікатор, а 

E - вхідне зображення. 

Отже, щоб всі хороші приклади були 

класифіковані  вірно, поріг повинен бути 

менше найменшою серед усіх таких сум для 

хороших прикладів. З огляду на те , що чим 

поріг нижче, тим більше поганих прикладів 

буде розцінена невірно, умова варто змінити 

так: поріг повинен бути менше найменшою 

серед усіх таких сум для хороших прикладів 

на найменше можливе значення. 

За такої умови, на відміну від порогів слабких 

класифікаторів, не потрібно ні сортування, ні 

перевірки обраного порога. Тепер можна 

оптимізувати обчислення сум для хороших 

прикладів. Для цього слід звернути увагу на той 

факт, що за будь-якої нової ітерації число 

слабких класифікаторів на поточній стадії на 1 

більше, ніж на попередній. Тоді замість того, 

щоб кожен раз обчислювати суму заново, можна 

зробити додатковий масив (для кожного доброго 

прикладу - відповідний елемент масиву) і при 

кожній ітерації додавати туди необхідні 

складові. Нижче наведено алгоритм з 

урахуванням всіх описаних оптимізацій: 

C - число доступних слабких класифікаторів; 

h ̇i  - i-й слабкий класифікатор; 

Ci  - число слабких класифікаторів на i-й стадії; 

Θi  - поріг на i-й стадії; 

s - номер поточної стадії; 

φ - заданий наперед значення; 

Pi   і  Ni  - частка помилкових позитивних і 

хибних негативних спрацьовувань i-й стадії; 
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gi - i-й хороший приклад; 

ai  - коефіцієнт i-го слабкого класифікатора; 

Si  - i-а  комірка додаткового масиву, 

відповідна i-му хорошому прикладу; 

δ - мінімальне можливе число, яке можна 

відняти від зменшуваного. 

1. Поставити кожному елементу додатко-

вого масиву значення 0: 

 Si  =  0.                                          (21) 

2. Встановити поточною стадією першу, 

зробивши число слабких класифікаторів на ній 

рівним 1: 

    s = 1, Cs = 1.                                   (22) 

3. Для всіх хороших прикладів: якщо 

останній класифікатор поточної стадії класифі-

кував приклад вірно, додати коефіцієнт цього 

класифікатора до значення у відповідній до 

прикладу комірці додаткового масиву: 

    S i = S i + h ̇ C s ( g i ) .               (2 3) 

4. Поставити порогу поточної стадії зна-

чення, менше найменшого елемента додатко-

вого масиву на мінімально можливе число: 

Θs =min(Si)−δ.                            (24)  

5. Якщо частка помилкових позитивних 

спрацьовувань поточної стадії більше φ, 

збільити число слабких класифікаторів на ній, 

в іншому випадку зробити поточної наступну 

стадію, встановивши в ній число слабких 

класифікаторів яке дорівнює кількості слабких 

класифікаторів попередньої, збільшеному на 1: 

  якщо Ps > φ , тоді Cs = Cs + 1,  

 інакше s = s + 1 ,  Cs = Cs−1 + 1.     (25) 

6. Якщо число слабких класифікаторів на 

поточній стадії менше числа доступних слаб-

ких класифікаторів або частка помилкових 

додатніх спрацьовувань дорівнює 0, перейти 

до пункту 2. 

7. Повернути стандартний поріг останньої 

стадії, якщо вихід з циклу стався через те, що 

закінчилися доступні слабкі класифікатор.  
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Карпович А.В., 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАСКАДОВ ХААРА 

Данная статья посвящена каскадам Хаара и базируется на статье Viola P., Jones M. «Rapid Object Detection using a 

Boosted Cascade of Simple Features». Здесь описаны некоторые тонкости обучения каскадов, которые не были 

описаны в оригинальной статье. В частности, это метод перебора порогов слабых классификаторов, а также 

оптимизированный метод построения каскада классификаторов. Обученный каскад Хаара, принимая на вход 

изображение, определяет, есть ли на нем искомый объект, т. е. выполняет задачу классификации, разделяя 

входные данные на два класса (есть искомый объект, нет искомого объекта). Правильно обученный каскад Хаара 

имеет хорошую скорость выполнения классификации, а также неплохую устойчивость к разного рода 

отклонениям. Изначально данный способ был предназначен для обнаружения лиц, однако его можно использовать и 

для обнаружения других объектов. 

Ключевые слова: распознавание образов, машинное обучение, классификация, обработка изображений. 
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HAAR CASCADE TRAINING SPECIFICATIONS 

This article describes Haar cascades and based on article by Paul Viola and Michael Jones. Here is described some features, 

that weren’t decsribed in the original article. In particular, this is a weak classifier’s threshold choosing and also optimized 

method of building the cascade of classifiers.  

Trained Haar cascade, taking an input image, determines whether the object is on it, that is, it performs the task of classifying, 

dividing the input data into two classes (there is a required object, there is no object sought). 

A properly trained Haar cascade has a good rate of performance of the classification, as well as a good resistance to various 

kinds of deviations. Initially, this method was designed to detect faces, but it can also be used to detect other objects. 

Keywords: pattern recognition, machine learning, classification, image processing. 

 


