
Odstiranje iluzij ali kaj v 
resnici ponujajo slike in video posnetki 

 I.Belič 



Smo postali dezinformacijska družba ? 
 
 
 

 

 
 

 

Famous Faces Morphing.mp4
Michael E - After The Storm (HD) THE SMOOTHJAZZ LOFT.mp4


Najpogosteje obravnavana problema 
 
 
 
• Avtentičnost slike 

 
• Vsebinska vprašanja 

 
 

 



Ali je bila datoteka spreminjana? 
 
PRENAREJANA ???? 

Exchangeable image file format - EXIF  





Error Level Analysis – ELA 
 
ELA poudari razlike v kompresijski stopnji JPEG slike 
 
Področja enakomerne barve imajo po postopku ELA temnejšo 
barvo kot robovi. 
 
Robovi: Podobno kontrastni robovi imajo podobno svetlost. 
Pri originalni sliki so vsi prehodi skoraj enake svetlosti. 
 
Teksture: Podobne teksture imajo podobno svetlost. 
 
Površine: Neodvisno od barve imajo vse enakomerno 
obarvane površine skoraj enako svetlost.  













Vsebinska vprašanja 







O ločljivosti 



• Registrska tablica za vozila meri 52 cm x 12 cm 
• Debelina črk je približno 1 cm 
• Za zanesljivo odčitanje znakov z registrske tablice 

torej potrebujemo vsaj 104 x 24 slikovnih točk 

23 x 7 
slikovnih točk 

Ločeni posnetki,  
Filmi 





Potrjevanje identitete 



Izhodiščni posnetek 



Izsek slike 



Korekcija slike je kritična faza celotnega postopka 



Slika iz osebne 
izkaznice 

Za analizo 
pripravljen 
posnetek 

Iščemo odgovor na vprašanje ali je na 
obeh slikah posneta ista oseba. 



Za postavitev 3D modela potrebujemo opise značilnih točk obraza. 



Na značilnih točkah obraza 
temelji 3D žični 
(wireframe) model, ki 
povzema nekaj osnovnih 
tipov ljudi (ženske, moški, 
otroci, belci, azijati …) 



Obema primerjanima slikama je kreiran 3D model, ki ga lahko po želji 
obračamo v kateri koli smeri. 



Glavno orodje za 
primerjavo obraznih 
lastnosti je nastavljiv 
deljen pogled.  
 
Opazujemo prehod ene 
slike v drugo.  
 
Ujemanje linij nakazuje na 
to ali je obraz isti ali ne. 



Drugo orodje za 
primerjavo je  
 
„raztapljanje slik“ 



3D orodje za primerjavo slik obrazov izjemno poveča možnost identifikacije 
posameznika. 
 
Ključna faza je pridobitev relativno dobrega osnovnega posnetka.  
 
Velikokrat je od postopka  priprave osnovnega posnetka odvisno ali bo 
identifikacija možna ali ne. 
 
Vse ostale faze so odvisne od izkušenosti uporabnika in od orodja, ki ga za 
primerjavo uporabljamo. 
 
Vse opisane faze delujejo tudi že popolnoma avtomatsko. 



Sklepne misli 
 
 
 
 
• Ni 100% metod, ki bi potrjevale pristnost posnetkov 

 
 
 

• Ključni element pri odgovorih na ključna vprašanja je LOČLJIVOST !!! 
 
 
 

• S slabih posnetkov ne moremo izluščiti zahtevane vsebine  


