
• De bekomen resultaten zijn 

significant beter dan een 

random voorspelling

• Ga’s presteren steeds beter

dan de PSO-varianten

• Wanneer gebruik gemaakt 

wordt van de PCA-features 

zijn de resultaten significant 

beter voor elke onderzochte 

techniek

• Geen van beide standaarden 

(gold- of alle features 

standaard) komt in de buurt 

van de accuracy van de 

beste deelverzameling van 

features

• Post-mortem identificatie

• Klasseren van een 2 dimensionale X-ray op basis 
van:

• Geslacht

• Leeftijd

• Gebruikte dataset:
• Geleverd door de Universidade de São Paulo (Brazilië)

• 1200-tal unieke afbeeldingen

• Door lage kwaliteit slechts 300-tal bruikbaar

Kennis verwerving door frontale X-rays van een schedel
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Werkwijze• Eerst voorverwerking (bijsnijden + filteren)

2 gebruikte technieken voor extractie

• Automatische extractie (AE)
• Voor zowel de kin als de tanden

• In 2 stappen 

1. Detectie  van de pixels van de onderzochte regio 

2. Berekening van features op basis van deze pixels

• Resultaat:  22 kin-features en 2 tand-features

• Principal Component Analysis (PCA)
• Berekenen van features op basis van de afbeeldingenzelf

• Bepaald door projectie op de eigenfaces (principalcomponents)

Conclusies

AE PCA

1) Feature-extractie 2) Feature-selectie
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Geslacht

Leeftijd

Werkwijze

Classificatie

Gemiddelde dataset De 4 belangrijkste eigenfaces

• Waarom
• Niet alle features zijn significant en soms contraproductief

• Te grote zoekruimte om alle combinaties af te gaan

• Hoe
• Gebruik makend van evolutionaire algoritmes:

1. Genetische algoritmes (GA’s)

2. Particle Swarm Optimization (PSO) algoritmes

• Evaluatie
• Op basis van K-fold cross validation

• Met gelijke validatie-indices in dezelfde run 

• Fitness = correct voorspelde deel van de testvoorbeelden

• Gebruikte classifiers
• Bayesiaanse classifier

• Beslissingsboom

• Discriminant analyse

• K-Nearest neighbor

• Neurale netwerken

Geslacht

Leeftijd
(7 klasses)

• Gold standard: significante features volgens een 
forensisch expert

• Elke techniek heeft één kleur waarbij de beste leden 
in een volle lijn staan en het gemiddelde in stippellijn 


