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wstęp
Znakowanie gadów w celu identyfikacji poszczególnych osobników niesie za sobą, oprócz dylematów etycznych, również praktyczne niedogodności – znacząco utrudniając i wydłużając
prace terenowe. Dlatego też warto szukać alternatywnych, mniej inwazyjnych i prostszych sposobów znakowania. Jedną z nieinwazyjnych metod służących do identyfikacji osobniczej
jest sfotografowanie charakterystycznych i indywidualnych dla każdego osobnika wzorów barwnych na ciele i stworzenie cyfrowej bazy danych zdjęć, poddawanej następnie analizie
przez odpowiednie oprogramowanie. W ten sposób można rozpoznać dużo więcej unikalnych osobników niż na podstawie schematycznych rysunków wzorów łusek lub plam na ciele.
I3S Pattern+

I3SPattern+
Oprogramowanie służące do cyfrowej identyfikacji osobniczej na podstawie unikalnych wzorów
na ciele. Użytkownik określa punkty referencyjne (zorientowanie zwierzęcia w dwuwymiarowej
przestrzeni w określonym układzie odniesienia) oraz obszar roboczy (region of interest),
w którym będzie pracował algorytm. Następnie, użytkownik identyfikuje piksele, które tworzą
wzór oraz piksele, które stanowią tło. Zaznaczony obszar zostaje zredukowany do dwóch wartości:
wzór i nie–wzór (istnieje możliwość podglądu wyniku i modyfikacji punktów). Jeżeli wynik jest
satysfakcjonujący, zdjęcie można zapisać, tworzony jest też dodatkowy plik z informacją o topologii
punktów kluczowych (tzw. fingerprints).

Baza TH NATRIX zawiera zdjęcia gniewoszy, fotografowanych i jednocześnie
indywidualnie
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(zgoda RDOŚ nr WPN.6401.21.2015TB) – dzięki znakowaniu możliwa
była
ocena
przydatności
programu
do
identyfikacji
osobników
tego gatunku. W pierwszym kroku bazę tworzyły jedynie zdjęcia
poddane obróbce fotograficznej, w drugim kroku zarejestrowano także
zdjęcia surowe, nie poprawione – przedstawiały one te same osobniki, ale ujęcia
były inne. Zdjęcia były robione „przy okazji” - od przyszłego sezonu planowana
jest większa dbałość o warunki fotografowania.
Na 63 sfotografowane osobniki:
a) dwóch przypadków nie udało się w ogóle wgrać do bazy (algorytm nie potrafił
poprawnie wyznaczyć wzoru),
b) trzech przypadków algorytm nie rozpoznał w bazie,
c) pozostałe: zdecydowana większość (ok. 70% osobników) znalazła się w Top#5
dopasowań, 17% - w Top#10, 13% - w Top#20.
automatyczna ewaluacja jakości dopasowania
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wyznaczenie punktów
referencyjnych i obszaru
roboczego

2

zdefiniowanie pikseli
tworzących tło i wzór

3

klasyfikacja pikseli i wyznaczenie chmury punktów kluczowych
– obraz z przezroczystością i bez

Zarejestrowanego osobnika wyszukujemy w bazie (możliwe jest wyszukiwanie uwzględniające
wcześniej zdefiniowane atrybuty osobników). Otrzymujemy listę (Top#) istniejących w bazie obrazów
o najlepszym stopniu dopasowania z nowym obrazem (wraz z wartością tego dopasowania).
Mamy możliwość wizualnego porównania osobników oraz porównania rozmieszczenia punktów
kluczowych (ramka poniżej). Definiujemy czy nowy obraz to istniejący w bazie osobnik (dołączamy
wówczas obraz do pozostałych) czy nowy (otrzymuje nowy identyfikator).

prosta – określa poziom zmienności między różnymi obrazami tego samego osobnika
(a w praktyce przydatność I3SPattern+ do identyfikacji osobniczej u danego gatunku).
Każda chmura punktów w bazie jest porównywana z wszystkimi pozostałymi.
Po dopasowaniu całej bazy otrzymujemy współczynniki dopasowania oraz informację o tym,
jaka jest szansa, że algorytm dopasuje dany obraz do poszczególnej klasy najlepszych wyników.
WYNIKI dla bazy TH NATRIX:

1) zestaw zdjęć po obróbce: 59,09% szans na to, że szukany osobnik znajdzie się w Top#1 naszych
wyników, a 90,91%, że będzie w Top#20.

2) po dołączeniu zdjęć surowych, nieobrobionych współczynnik dopasowania spadł (odpowiednio
43,28% i 71,64%).

kompleksowa – proces iteracyjny. Baza losowo dzielona na podzbiór referencyjny i podzbiór
testowy. Z każdego katalogu (1 osobnik = 1 katalog = od 1 do kilku zdjęć) losowo wybierana
jest określona liczba obrazów i dodawana do podzbioru referencyjnego. Pozostałe obrazy tworzą
podzbiór testowy. Każdy obraz testowy jest porównywany ze zbiorem referencyjnym. Na wyjściu
otrzymujemy statystyki, ile razy obraz pojawia się w Top#1, Top#2 etc. najlepszych dopasowań.
WYNIKI dla bazy TH NATRIX (1000 iteracji):
1) Top#1: 6482 (58,93%) i Top#20: 10489 (95,35%) dla zdjęć po obróbce.
2) Top#1: 13886 (36,54%) i Top#20: 28163 (74,11%) po dołączeniu zdjęć surowych.

Przykłady właściwego wyznaczenia
wzoru przez program:

porównanie zdjęcia dodawanego z istniejąca bazą danych (na obu grafikach: dobre dopasowanie)

Czerwone kółka oznaczają punkty kluczowe 1. obrazu, a niebieskie kółka oznaczają punkty
kluczowe 2. obrazu. Zielone linie wskazują, czy punkty z obu obrazów tworzą pasujące pary.
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Przykłady niewłaściwego wyznaczenia
wzoru przez program:

przykład złego dopasowania (ze względu na nieostrość
jednego ze zdjęć i artefakty świetlne na drugim)

pominięta część wzoru

wnioski
ogólne zasady wykonywania zdjęć do późniejszej identyfikacji
1. jednakowa odległość i położenie zwierzęcia w stosunku do obiektywu;
2. jednakowe ustawienia aparatu (przesłona, ogniskowa);
3. prawidłowa ostrość zdjęcia;

4. jednolite oświetlenie (najlepsze są zdjęcia robione w cieniu, pozwala to zminimalizować
wystąpienie artefaktów);

		

5. jednolity kadr i tło

standaryzacja (obróbka) zdjęć w ramach preprocessingu poprzez:

obrót zdjęcia, zmiany kontrastu, retusz tła lub artefaktów świetlnych, zamiana barwnego zdjęcia
na zdjęcie czarno-białe

zbyt duży obszar został
rozpoznany jako wzór

Dokładność wyznaczenia chmury punktów kluczowych (wzoru) ma ogromne znaczenie
dla poprawności dopasowania. Zależy ona w bardzo dużym stopniu od:
→ warunków wykonania zdjęcia (odpowiednie światło)
→ poprawności wykonania zdjęcia (nieostrość, artefakty świetle, zdjęcie robione pod
kątem)
→ obróbki fotograficznej zdjęć (duży spadek jakości dopasowania po dodaniu zdjęć
nieobrobionych do bazy)
→ linienia osobników → u osobników przechodzących wylinkę niezwykle trudno
poprawnie wyznaczyć wzór
Program bardzo dobrze rozróżnia osobniki dorosłe od juwenilnych (proporcje głowy).
Uzyskane wyniki wskazują, że (w odpowiednich warunkach i przy spełnieniu kilku
założeń) metoda fotoidentyfikacji może stanowić realną, nieinwazyjną alternatywę
dla identyfikacji osobniczej wykonywanej przez znakowanie, zwłaszcza u osobników
młodych (u których indywidualne znakowanie jest często niemożliwe).

