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بسياري از کاربردهاي کـامپيوتر در ارتبـاط انسـان و ماشـين و       :چکيده
. نها دارندبراي آزمون ايده ها و مقايسه آ ايبيومتري  نياز به پايگاه داده 

تـوان بازشناسـي احسـاس انسـان؛ بازشناسـي       مي از جمله اين کاربردها
گرچـه  . افتن يا بازشناسـي آن را نـام بـرد   گفتار؛ مدلسازي چهره براي ي

پايگاه داده هاي متعددي در دنيا تهيه شده و برخي از آنهـا بـه صـورت    
پايگاه مناسبي به زبان فارسـي بـدين   تاکنون، عمومي در دسترس است؛ 

در اين تحقيق پايگاه داده مناسبي تهيه شده که . منظور ارائه نشده است
ياد شده و ديگر کاربردهاي مشابه بهـره  مي توان از آن براي کاربردهاي 

نفـر را در هنگـام بـروز     ١٢پايگاه حاضر؛ تصاوير ويديويي چهـره  . گرفت
از هر صحنه همزمان بوسيله چهار . احساس هاي مختلف در بر مي گيرد

دوربين در زواياي مختلف تصوير برداري شـده  و صـدا هـم بـا کيفيـت      
  .است مناسبي بوسيله ميکروفن ويژه اي ضبط شده

پايگاه داده صوتي و تصـويري؛ بازشناسـي احسـاس؛     :كليدي واژه هاي
  بازشناسي چهره؛ بازشناسي گفتار

  مقدمه -١

پردازش و تحليل  ،بسياري از کاربردهاي نوين کامپيوتر نياز به دريافت
مثال؛ در آشکار سازي يا . مشخصات فيزيکي و زيستي انسانها دارند

هايي  وير چهره انسان بوسيله دستگاهنياز است که تص ،بازشناسي چهره
دريافت گشته و در اختيار برنامه قرار گيرد يا در تشخيص احساس 
انسان الزم است دنباله اي از تصاوير چهره هنگام بروز احساس به همراه 

هر  است که بديهي. نظر قرار گيردسيگنال گفتار در اختيار برنامه مورد 
تهيه کند يا ايده اي را در اين  محققي که بخواهد چنين نرم افزاري
ي مناسب دارد تا نمونه ها  زمينه آزمايش کند؛ نياز به مجموعه

پايگاه .  بر اساس آنها ترتيب داده و به اجرا درآورد اآزمايشهاي خود ر
اتي قداده به مجموعه نمونه هايي اطالق مي شود که در حوزه تحقي

ن حوزه براي آزمون خاصي تهيه شده و به منظور استفاده محققين آ
  .ايده ها و تئوري ها استفاده مي شود

تهيه پايگاه مناسب به تخصصهاي متعددي نياز دارد که معموال يک  
از سوي ديگر انجام اين کار فرايندي . محقق علوم کامپيوتر فاقد آنهاست

زمانبر است که در فرصتهاي محدود پروژه ها تمرکز روي اصل مطلب 

همچنين براي اينکه نتيجه مطالعات گروه هاي . کندپروژه را تهديد مي 
مختلف باهم قابل مقايسه و قضاوت باشند؛ الزم است پايگاه مورد 

  .استفاده در آزمايش هاي آنها يکسان باشد

تصويري احساس انسان -يک پايگاه داده صوتي ،پايگاه داده تهيه شده
اند و  داده ا بروزدر اين پايگاه اشخاص متعددي چندين احساس ر. است

اين پايگاه در . در همين حين تصوير چهره و صداي آنها ضبط شده است
حرکات  ،با استفاده از گفتار(کاربردهايي مانند بازشناسي احساس انسان 

مدلسازي سه  ،بازشناسي چهره ،يا فتن چهره) چهره يا ترکيب اين دو
  .تبازشناسي گفتار و موارد مشابه قابل استفاده اس ،بعدي چهره

هدف اصلي از توليد پايگاه استفاده از آن در بازشناسي احساس به 
در اينجا منظور ما از . هاي گفتار و حرکات چهره است کمک ويژگي

احساس، صفاتي مثل خوشحالي، تعجب و خشم است كه يك انسان ذاتا 
 که هدف از انجام اين پروژه اين است. قادر به توليد و درك آن مي باشد

براي . تواند احساس انسان را درك كند و به آن پاسخ دهدكامپيوتر ب
انجام اين پروژه الزم است نمونه هايي از نحوه بروز احساس در انسانها را 

در اين . جمع آوري كنيم و كامپيوتر را با اين نمونه ها آموزش دهيم
 ،تنفر ،ترس ،كز ما روي احساس هاي شش گانه خشمپروژه عمده تمر

تعجب است كه در حوزه مطالعات رفتاري به احساس خوشحالي و  ،غم
  .]١[معروفند ١هاي پايه

پايگاه تهيه شده شامل شش احساس پايه به همراه حالت عادي يا 
براي هر احساس موقعيت مناسبي که سعي شده . خنثي شخص است

طبيعي باشد؛ توصيف شده و هنگامي که شخص احساس مورد نظر را  
به صورت همزمان و از زاويه هاي مختلف از چهره او تصوير  ،بروز داده

. و نيز با کيفيت مناسبي ضبط شده استبرداري شده و صداي گفتار ا
و کيفيت و ابعاد تصوير برداري و ضبط  ،ويژگيهايي مانند زبان فارسي

اين پايگاه را  براي استفاده در کاربردهاي ويژه اي مانند بازشناسي  ،صدا
بيومتري با صورت و گفتار و موارد مشابه مناسب مي   ،احساس  و گفتار

   .سازد
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مروري بـر پايگاههـاي مشـابه خـارجي خـواهيم       ٢در ادامه و در بخش 
مي کنـيم و   حسپس چالشهاي پيش روي چنين پايگاهي را مطر. داشت

. در بخش چهار فرايند تهيه پايگاه فعلي را به تفصـيل شـرح مـي دهـيم    
   .بخش پنجم جمع بندي مطالب مطرح شده را در بر دارد

 پايگاه هاي موجود به نگاهي -٢
لحن گفتار و حاالت چهره بيشـترين ميـزان    ]٢[رابيانهبنابر مطالعات م

به همين دليل . محتواي غير کالمي در ارتباط انسان با انسان را بر دارند
مطالعه و تشخيص اتوماتيک احساس انسان با استفاده از ايـن دو منبـع،   

ين قعده زيادي از محق. ]٣[ين بوده استقمورد توجه عده زيادي از محق
تالش کرده اند تا احساس انسان را تنها با استفاده از تغييرات و حرکـات  

در برخي از اين تحقيقات  پايگـاه داده موردنيـاز   . چهره بازشناسي کنند
. به صورت اختصاصـي تهيـه شـده و معمـوال هـم منتشـر نشـده اسـت        

تعـداد  ل يـ قب از(نگارندگان تنها به ذکر مشخصات ابعادي و فنـي پايگـاه  
بـا ايـن حـال برخـي از ايـن      . ]٤[پرداخته انـد ) دقت تصاوير و  اشخاص

پايگاهها هم منتشر شده و به صورت عمومي در دسترس محققـان قـرار   
نمونه اي از اولـين پايگاههـا در ايـن     ]٥[حاالت چهره زنان ژاپني. دارند

در اين پايگاه از چهره هر شخص در دو حالت عادي و بـروز  . زمينه است
قايسـه ايـن دو   احساس بروز يافتـه بـا م  . احساس تصوير تهيه شده است

  ٢هاي تک عکـس  اين نوع پايگاه ها را پايگاه. عکس بازشناسي مي شود
ها بروز احساس را در قالب دنباله اي  هنوع ديگري از پايگا. هم مي نامند

-هـا مـي تـوان  کـوهن     از بـين ايـن پايگـاه   . از تصاوير نشان مي دهنـد 
را بعنوان نمونـه    ]٨[ MMIو پايگاه تحت وب  ]٧[٤، فيدتام]٦[٣کاناده
از نمـاي روبـرو چهـره     ،در اين پايگاه ها هنگـام بـروز احسـاس   . نام برد

بـراي تسـهيل آشکارسـازي چهـره و     . اشخاص تصوير برداري شده است
و محدوديتهايي براي ميزان چـرخش   رديابي آن تدابيري انديشيده شده

ايـن   هاي يژگييکي از مهمترين و. افقي و عمودي سر اعمال شده است
يعني از سوژه خواسته شـده کـه   . مصنوعي بودن احساس است ،پايگاهها

به همين دليـل  . احساس خاصي را با استفاده از چهره خود نمايش دهد
سوژه سعي کرده است که تمام تالش خود را براي نمـايش احسـاس بـا    

شکل نمـايش   تفاوت همين امر سبب . ميميک هاي چهره به کار بگيرد
  .شده استبا حالت طبيعي  احساس

تنهايي براي تشخيص احساس مورد توجه محققين بوده و ه گفتار هم ب
پايگاههاي استفاده .]٩[تالشهاي گوناگوني در اين زمينه انجام يافته است

مرور .  شده در اغلب اين تحقيقات به صورت اختصاصي تهيه شده اند
مي توانيد مطالعه  ]١٠[مناسبي بر پايگاههاي داده گفتار را در مرجع 

. در اينجا تنها به چند نمونه شاخص اين پايگاه ها اشاره مي کنيم. کنيد
در  اييژه وزبان آلماني است و از طريق سايت  هب ]١١[پايگاه داده برلين

مهمترين ويژگي اين پايگاه برچسب زني کامل . دسترس عموم است
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پايگاه شامل احساس بيان شده در هر نمونه، متن گفته شده به تفکيک 
سيالبهاي تمام کلمات و زمانبندي آنهاست که آن را براي بازشناسي 

پايگاهي  Ambrus.ه ال مي سازداحساس و هچنين بازشناسي گفتار ايد
متشکل از چهار زبان انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي و اسلونيايي تهيه 

قابليت ويژه اين پايگاه، امکان مقايسه نحوه بروز . ]١٢[کرده است
بخش هايي از اين پايگاه از طريق . احساس در زبانهاي مختلف است

  قابل دريافت است ٥سايت ويژه آن

  

مشخصات چند نمونه از پايگاههاي صوتي، تصويري و مرکب 1 جدول
 براي بازشناسي احساس

  نماي چهره زبان   تعداد   نام  نوع
ره
چه

ت 
اال
ح

  
JAFFE[5] روبرو  -  ١٠  

Cohn-
Kanade[6]  

  روبرو  -  ٤٢

FEEDTUM  روبرو  -  ٢٠  

MMI[8] روبرو /رخنيم  -  ٥٠  

تار
گف

  

Berlin[11]    DE    

Ambur[12]    4L    

ره
چه

 و 
تار

گف
  

Chen[13]      روبرو  

HUMAINE[14] ١١  EN آزاد  

Enterface[15] ٤٢  EN  روبرو  

Belfast[16]  ١٢٥  EN  آزاد  

  
با رويکرد تحقيقات چند ساله اخير به بازشناسي احساس بـا اسـتفاده از   
گفتار و چهره،  چندين پايگاه داده صوتي تصـويري احسـاس در جهـان    
 .تهيه شده و تعدادي از آنها هم به صورت عمـومي در دسـترس هسـتند   

 Humaineنيـد در سـايت   بروزي از اين پايگـاه هـا را مـي توا     فهرست
هاي تحقيقـاتي در حـوزه    فعاليتمع آوري و نشر جاين سايت به . ببينيد

   .]۱۷[بازشناسي احساس اختصاص دارد
بـراي   Chenيکي از نخستين پايگاه هاي اين گروه، پايگاهي اسـت کـه    

بازشناسي احساس از گفتار و حاالت چهره به صورت مرکب، تهيه کـرده  
غني از احساس هـاي طبيعـي و    اي مجموعه Belfastپايگاه  .]۱۳[است

واقعي انسانهاست که از موقعيتهاي مختلف مثـل فـيلم هـاي مسـتند و     
مشخصـه مهـم ايـن پايگـاه     . ]۱۸[گفتگوهاي تلويزيوني تهيه شده است

نفـر و تنـوع    ۱۲۵وجـود نمونـه هـايي از    . طبيعي بودن احسـاس اسـت  
 Humaine پايگـاه . موقعيت ها نقاط قوت ديگر ايـن مجموعـه هسـتند   

ايـن پايگـاه مجموعـه اي مرکـب از      .نمونه ديگر قابل ذکر در اينجاسـت 
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احساس هاي واقعي و مصـنوعي اسـت کـه برخـي از نمونـه هـاي آن از       
Belfast     و برخي ديگر از فيلم ها و نمايشـهاي تلويزيـوني و پايگاههـاي

مشخصات اين پايگاهها بـه  ) ١(جدول در .]۱۴[ديگر استخراج شده است
     .صورت خالصه نشان داده شده است

 مسايل و راهکارها -٣
، براي بازشناسي احساس نخستين مساله در توليد يك پايگاه داده

گرچه اين واژه به ذهن ما آشناست؛ تعاريف . تعريف احساس است
ت گوناگوني مي توان براي آن يافت كه از جهات مختلف با هم متفاو

به باور برخي احساس يعني . مدت بروز يكي از اين تفاوتها است. هستند
. به خود مي گيرد -مثال چند ثانيه–حالتي كه انسان براي مدت كوتاهي 

به باور برخي ديگر احساس حالتي است كه انسان براي مدت طوالني تر 
براي روشن شدن مفهوم . داشته باشد -چندين دقيقه تا چندين ساعت–

و  ٦س، عده اي اين كلمه را با پيشوندهايي مانند  احساس گذرااحسا
احساس گذرا حالتي است كه . ]١٩[بكار مي برند  ٧احساس فراگير"

ي لحظاتي در شخص ايجاد مي شود و رفتار طبيعي او را تحت تاثير برا
احساس فراگير دامنه زماني . قرار مي دهد و سپس از بين مي رود

در بازشناسي اتوماتيک احساس، عموما هدف از احساس . وسيعتري دارد
پايگاه داده مورد نياز براي اين نوع احساس . همان احساس گذراست
ت که در آن احساس يک شخص براي مدت کليپ هاي کوتاهي اس

  .کوتاهي تغيير مي کند و سپس به حالت قبلي بر مي گردد

بايد دانست که پايگاه مورد نياز براي هر کاربردي، مشخصات ويژه اي 
مثال؛ پايگاهي که به منظور سنجش مصنوعي يا واقعي بودن . دارد

واقعي و استفاده مي شود؛ الزم است نمونه هايي از احساس  احساس
همچنين پايگاهي که به منظور تشخيص . مصنوعي را داشته باشد

احساس يک شخص در ارتباط انسان با کامپيوتر استفاده مي شود کافي 
است وضعيت يک شخص را که پشت کامپيوتر نشسته وبا آن کار مي 
کند؛ پوشش دهد اما پايگاهي که براي تحليل ارتباطات گروهي آدمها و 

يي معنايي غير کالمي رد و بدل شده بين آنها استفاده استخراج محتوا
مي شود بايد شرايط خاصي مانند صحبت کردن همزمان چند نفر، 

. از آن و موارد مشابه را داشته باشد يپنهان بودن صورت يا بخش
بنابراين نخستين قدم در طراحي يک پايگاه داده براي تشخيص 

آن، محدوديتهاي پايگاه نيز تبيين کاربرد آن است که به تبع  ،احساس
از جمله اين محدوديتها مي توان تعداد اشخاص موجود . تعريف مي شود

 )نما و ميزان مجاز چرخش آنمانند اندازه،  (در صحنه، شرايط چهره
  .  وجود يا نبود گفتار را نام برد

بعد از تعريف حوزه کاربرد پايگاه، مساله بعدي انتخاب رسانه مناسب 
احساس انسان بوسيله حرکات صورت، بدن و لحن . استحامل احساس 

هر کدام از اين رسانه ها محدوديتهاي خاصي . ]٢[گفتار بروز مي يابد
گرفته باشد؛ عمال توانايي بروز  شاگر شخص چيزي در دست. دارند
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يا با صحبت کردن . احساس با دست يا حرکت بدن کاهش مي يابد
حرکاتي که در چهره ايجاد مي شود  عالوه بر احساس محصول گفتار 

رسانه مورد  رد نظر، کاربرد موهمچنين در اغلب موارد. نيز هستند
مثال درمحيط هاي گروهي، احساس با گفتار .  استفاده را ديکته مي کند

از آنجاييکه گفتار و حاالت چهره بيشترين مشارکت . بهتر بيان مي شود
را در ارتباطات غير کالمي دارند؛ اغلب پايگاه داده هاي امروزي شامل 

  .هر دوي اين رسانه ها هستند

 اگر. ه، مساله بعدي تهيه نمونه هاي پايگاه استبعد از انتخاب رسان
ي يها الزم است نمونه باشد؛ساس بازشناسي اح هدف استفاده از پايگاه

بدين . تهيه شود که بيانگر احساس طبيعي و واقعي انسان ها باشد
منظور مي توان از نمونه هاي واقعي يا نمونه هاي مصنوعي استفاده 

عي مي توان از برنامه هاي گفتگوي براي تهيه نمونه هاي واق. کرد
همچنين مي توان با . تلويزيوني، فيلم ها و سريالها استفاده کرد

کارگذاشتن ابزارهاي الزم در محيط  هايي مثل هتل، بيمارستان، 
معموال الزم است که نمونه هاي . کودکستان اين نمونه ها را بدست آورد

در . يگاه داشته باشيممتعددي از احساس هاي مختلف يک فرد را در پا
اين صورت، تهيه نمونه هاي واقعي از گفگوهاي تلويزيوني عمال کار 

استفاده از فيلم ها و سريالها هم به دليل . بسيار زمان بري خواهد بود
صحنه سازي هاي بصري پيچيده و صداهاي مختلف محيط مثل 

ن ساخت. موسيقي متن  کيفيت نمونه ها را تحت تاثير قرار مي دهند
نمونه ها با بازيگري روشي است که براي غلبه بر اين مشکالت استفاده 

  .مي شود

بازيگران سينما و تئاتر افرادي هستند که سعي مي کنند صحنه هاي 
واقعي و طبيعي را به صورت مصنوعي توليد کنند و به تصوير 

کيفيت بازي يک بازيگر هم معموال بر اساس ميزان شباهت بازي .بکشند
به همين دليل، براي توليد . صحنه اي واقعي سنجيده مي شوداو با 

مزيت .  نمونه هايي از احساس انسانها از بازيگران استفاده مي شود
عمده اين روش شباهت زياد نمونه ها به احساس واقعي؛ توليد حجم 
زيادي از نمونه تحت شرايط محيطي مورد نظر و در زمان نسبتا کوتاه 

ه ميزان حرفه اي بودن و توانايي بازيگران و ريسک اين روش ب. است
همچنين در . همچنين سناريوهاي بازي تدوين شده بستگي دارد

کاربردهايي که نياز به مقايسه احساس واقعي و مصنوعي وجود دارد؛ 
  .نمي توان از اين روش استفاده کرد

بعد از تصميم گيري درباره موارد فوق الزم است نکات فني مورد نياز 
اندازه چهره در تصوير، لزوم تهيه . ي پايگاه تعريف و تعيين شوندبرا

تصوير از چندين نما، توزيع نور، کيفيت ضبط صدا از جمله مواردي 
  .هستند که به صورت دقيق بايد تعريف و رعايت شوند

 پايگاه داده تهيه شده -٤
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هدف عمده از تهيه اين پايگاه استفاده از آن در پردازش و بازشناسي 
در يک محيط معمول  و گفتار و لحن آن  احساس  ٨ت چهره حاال

در چنين محيطي يک شخص مقابل . است ارتباط انسان و ماشين
به . کامپيوتر نشسته و در يک فضاي محدودي با آن مشغول به کار است

صورت طبيعي، نماي صورت شخص عمدتا در راستاي خاصي قرار مي 
در محل مناسبي قرار داد و براي مي توان دوربين تهيه تصوير را . گيرد

  .ضبط صدا هم از ميکروفونهاي قوي بهره گرفت

در اين نوع کاربرد الزم است دقت تصوير چهره به حدي باشد که 
داشته و با روشهاي  اي تغييرات و حرکات آن نمود  قابل مالحظه

و  Kanadeبر اساس بررسي هاي . پردازش تصوير قابل استخراج باشد
داقل اندازه تصوير چهره براي تشخيص حرکات آن حدود ح ،همکارانش

بيش  دقتي  الزم است تصوير چهره معموال. ]۲۰[پيکسل است ۹۰* ۷۰
از اين داشته باشد تا بتوان حرکات و مشخصات آن را با دقت و اطمينان 

   .مناسبي استخراج کرد

براي سادگي پردازش، اغلب . هره انسان ساختار سه بعدي داردچ
تصاوير دوبعدي و نماي روبروي تحقيقات بازشناسي حاالت چهره از 

، بخشي از در تصوير برداري دو بعدي .]۴[ه انداستفاده کرد  ٩چهره
. از بين مي رود ؛اطالعات چهره که براي تشيخص تغييرات آن الزم است

دور از چهره ممکن است  قسمتهايي از   ،همچنين در اثر چرخش سر
نشان داده شده است که  برخي از  همچنين. ديد دوربين قرار گيرد

  .]۴[بهتر قابل تشخيص هستند  ١٠حرکات لب و ابرو در نماي نيم رخ
حرکات عددي استفاده کرده ايم تا در پايگاه حاضر از دوربين هاي مت
بوده و نماي سه بعدي تصويربرداري چهره در ميدان ديد وسيعي قابل 

استفاده از تصاوير نما هاي مختلف براي تهيه  .آن قابل بازسازي باشد
 passiveتصوير سه بعدي به  stereo که  در  ]۲۲[معروف است

استفاده از . ]۲۳[دارد فراوانيمدلسازي چهره و بازشناسي آن کاربرد 
در پايگاه مثال؛ . دوربينهاي متعدد در پايگاههايي از اين نوع مرسوم است

KOHN‐KANADE  دوربين و در پايگاه  ۳ازPIE  دوربين  ۴۰از بيش
بررسي  اهميت مهمترين دليل اين امر هم. ]۲۱[استفاده شده است

   .از زاويه هاي و جهتهاي مختلف است تغييرات و حرکات شي مورد نظر 

بويژه محيطهاي  -نويز محيط وجود  ،يافت و پردازش صدابراي در
ن هايي وبنابراين، الزم است از ميکروف  .در نظر گرفتبايد را  -طبيعي

استفاده شود که ضمن دريافت صداي کاربر، کمترين تاثير را از صداي 
براي ضبط  ١١جهت داربدين منظور از ميکروفنهاي . محيط مي پذيرند

ويژگي اصلي اين نوع مايکروفون  .فاده شده استصدا دراين پايگاه است
 دريافت مي کند و  يا حساسيت زياد اين است که صدا را در يک جهت
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با تنظيم مناسب جهت اين  . در جهات ديگر حساسيت بسيار کمي دارد
  .دريافت کردميکروفن مي توان صداي کاربر را با دقت و کيفيت مناسب 

نه هاي مصنوعي است که اين نمونه ها پايگاه تهيه شده متشکل از نمو  
با بازي بازيگران تئاتر و سينما و مشاوره اساتيد کارگرداني تهيه شده 

  . در ادامه فرايند تهيه پايگاه را قدم به قدم توضيح مي دهيم. اند

  هايي براي توليد و بروز احساس توصيف موقعيت  ١-٤
ور، براي احساس توليد شده بايد تا حد ممکن طبيعي باشد بدين منظ

موقعيت هايي انتخاب شدند كه براي انسان  ،توليد احساس هاي مختلف
هر موقعيت به صورت مختصر توصيف . عادي و قابل درك هستند ،ها
از سوژه خواسته شد که موقعيت مورد نظر را مطالعه کند و سپس . شد

در .  آنگاه حس خواسته شده را بروز دهد. خود را در آن فضا تجسم کند
ا تنها از سوژه خواستيم که حس مورد نظر را به همان شکلي که در اينج

همچنين از او . حالت طبيعي و واقعي اتفاق مي افتد؛ شبيه سازي کند
خواستيم که در آن موقعيت فرضي جمله يا جمالتي را با مضمون معين 

سوژه در استفاده از جمالت . و مشابه جمالت پيشنهادي ما بگويد
حتي در برخي از . ت ابتکاري خودش آزاد بودپيشنهادي يا جمال

احساس ها مانند ترس و تنفر، سوژه ها مايل به بروز احساس بدون 
و   براي هر احساس چندين فضا توصيف شده. گفتن جمالت بودند

فضا هاي ديگر مورد عالقه خود  ،سوژه آزاد بود که عالوه بر اين فضا ها
فضاي مختلف ترسيم  ٦تا  ٥اس مجموعا براي هر احس. را نيز بازي کند

  . شده بود

  

  محيط تصوير برداري و ضبط صدا  ٢-٤
 و  محيط تصويربرداري متشکل از يک پرده آبي براي پس زمينه سوژه

هنگام بروز احساس از . پروژکتورهاي نوري پرقدرت براي تنظيم نور بود
موقعيت قرار . چهار زاويه مختلف از چهره سوژه تصويربرداري کرديم

يکي از اين . نشان داده شده است 1 شکلاين چهار دوربين در  گرفتن
از روبرو نماي تمام رخ سوژه را پوشش مي دهد و ) ١دوربين (دوربين ها

درجه نسبت به خط واصل  ٣٠با زاويه ) ٣و ٢دوربين (دو دوربين کناري
دوربين تصوير هر دو چشم  سهين ا. اين دوربين و سوژه  قرار دارند

با استفاده از تصاوير اين سه دوربين، مي توان از چشمها  .سوژه را دارند
استفاده کرده و تصوير سه بعدي چهره را  ١٢بعنوان نقاط شاخص

به سوژه آزادي چرخش ، درجه ۳۰با انتخاب زاويه . بازسازي کرد
دوربين چهارم  .چهره داده مي شود بيشتري در راستاي عمود بر صفحه 

تصوير نماي نيم رخ سوژه را ضبط مي کند و با دوربين اصلي در زاويه 
گرچه اطالعات اين دوربين با استفاده از تصوير سه  .قائم قرار مي گيرد
نماي  تنها قابل محاسبه است؛ در کاربردهايي که ٣-١بعدي دوربينهاي 

مي ردازش اضافي، روبرو و نيم رخ چهره مورد نياز است؛ بدون نياز به پ
بعنوان نمونه مي توان به . اين دوربين استفاده کرد تصويرتوان از 
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بازشناسي حاالت چهره با استفاده نقاط ويژه تعريف شده در استاندارد 
MPEG4‐FAP ۲۴[اشاره کرد[.   

از مدل  ٤و دوربين  Sony PD 170از مدل  ٣و  ١،٢ يدوربين ها
Panasonic NV GS500EG بودند.  

  
نمونه اي از تصاوير  :بموقعيت دوربين هاي تصوير برداري : الف1 شکل

  چهار دوربين

اين . فني با حساسيت باال استفاده کرديمبراي ضبط صدا از ميکرو
متصل شده و صداي سوژه روي اين دوربين  ١ميکروفن به دوربين 

  .بود Senneheiser HS 2ميکرون استفاده شده از نوع . ضبط مي شد

دوربينهاي ديگر هم به صورت عادي صداي سوژه و محيط را ضبط مي 
ها مي توان  از دوربينهاي هرکدام با مقايسه صداي اصلي با صدا .کردند

به تفاوت کيفيت و وضوح صداي ضبط شده از ميکروفن جهت دار پي 
  .برد

 

  تقطيع و برچسب زني نمونه ها  ٣-٤
 Ulead Video Studioبراي تقطيع فيلم هاي تهيه شده از نرم افزار 

ver. 11 فيلمها را  از با اين نرم افزار بخشهاي خاصي. استفاده کرديم
در نهايت کليپ هاي ويديويي . کرديمدا شامل بروز احساس است؛ ج

که هرکدام حاوي بروز يک احساس  آمدندثانيه بدست  ١٠تا  ٤حدود 
در سطح اول، هر . برچسب داده ها در دوسطح تهيه مي شوند.هستند

ودر سطح بعدي فرايند شروع، . کليپ حاوي نام احساس بروز يافته است
 شکل(بيان شده است A/Eتداوم و پايان اين احساس در قالب مختصات 

. ]٢٥[استفاده کرديم Feeltraceاز نرم افزار  AEبراي تهيه برچسب . )2
انتخاب کرده و پخش  در اين نرم افزار، کاربر کليپ مورد نظر خود را 

احساس دريافتي خود را با  داو مي توان ،همزمان با پخش. مي کند
اين دايره . نشان دهد2 شکلکليک در موقعيت هاي خاصي از دايره 
  Evaluationو   Activationمشخصات احساس دريافتي را در دو بعد 

ميزان فعال بودن سوژه و ) عمودي(  Activationمحور . نشان مي دهد
ميزان خوشايند بودن يا نبودن احساس را ) افقي(  Evaluationمحور

اه با خوشحالي، خوشايندي راحساسي مثل تعجب هم.  نشان مي دهند
اما . زيادي دارد و کاربر هم فعاليت زيادي در آن نشان مي دهد

کاربر فعاليت زيادي در احساسي مثل خستگي خيلي خوشايند نيست و 
  .آن ندارد

  

 
  براي نمايش احساس AEدستگاه مختصات  2 شکل

مانند احساس هاي ( بر خالف برچسب هاي نامي A/Eبرچسب هاي 
از اين . در محور زمان به حالت پيوسته گسترش مي يابند )پايه

  . انسانها را دارندنظرتوانايي نمايشي طيف وسيعي از احساس ها و حاالت 

ود هم براي برچسب زني وج ]٢٦[ ANVILنرم افزار هاي ديگري مثل 
را انتخاب و  Feeltraceدر اينجا ما بدليل سادگي کار با نرم افزار، . دارند

بدين ترتيب پايگاه تهيه شده مشتمل بر کليپ هاي . استفاده کرديم
نفر، شش احساس و برچسب احساس به صورت  ١٢حاوي احساس 
  .است)  AE( نامي و پيوسته 

  

 بحث و بررسي  ٤-٤
ار را وز احساس در چهره و گفتنحوه بردر اين قسمت به صورت مختصر 

  . سي مي کنيمدر کليپ هاي بدست آمده برر

حرکات قمستهاي مختلف آن مانند حرکت بروز احساس در چهره با 
نمونه  ٣شکل در  .کلي سر،  تغيير شکل چشم، ابرو و دهان همراه است

در اين . ده استهايي از تصاوير بروز احساس در چهره نمايش داده ش
. شکل هر سطر نشان دهند فريمهاي متوالي بروز يک احساس است

هاي بروز احساس  هنگاممي توان ديد که تغيير شکل ابروها براحتي 
رديف اول و (تنفر خشم و مثل هنگام بروز . مختلف با هم فرق مي کند

هنگام  اماگوشه داخلي ابروها به سمت پايين متمايل مي شود  )ومس
مسير اين حرکت معکوس  )رديف دوم و چهارم(احساس ترس يا غم بروز

 . مي شود

رژي سيگنال صوتي و فرکانس گام تغييرات انبروز احساس در گفتار با 
گام و انرژي " غم"ديده مي شود؛  ٤شکل همانطوري که در. همراه است

 .ديگر احساس ها داردگام و انرژي باالتري  نسبت به  "خشم"و  پايين
بسيار دو احساسي هستند که دامنه مقادير گام آنها " تنفر"و " ترس"

اين دو  همانطور که در شکل هم به وضوح ديده مي شود؛ . متغير است
 .احساس هم در هر دو  ناحيه انرژي و گام باال و پايين ديده مي شوند

ليل انرژي گفتار به اين د. همراه است" فرياد زدن"احساس ترس گاهي با 
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شديد؛ ناحيه دهان را احساس تنفر  بروز همچنين. و گام آن باال مي رود
  .تغييرات لحن گفتار مي گردد سببتحت تاثير قرار داده و 

همانطوري که ديده مي شود؛ بروز و ظهور احساس در گفتار و چهره 
و هر کدام از دو رسانه احساس . قابل مالحظه اي ايجاد مي کندتغييرات 

گفتار برخي از احساس ها را به خوبي نشان مي دهند اما تغييرات آنها 
مثال تعجب، ترس و تنفر . براي برخي ديگر احساس ها، مشابه هم است

گفتار در چهره به خوبي قابل نمايش و تفکيک هستند اما ظهور آنها در 
بازشناسي همين حقيقت، انگيزه اصلي  .هاي زيادي با هم دارند شباهت

هدف از اين ترکيب . اس با ترکيب اطالعات گفتار و چهره استاحس
دقيقتر و بدست آوردن نتايج نقاط قوت اين رسانه ها براي استفاده از 

  .پايدارتر است

  

      

       

      

     

       

       
 حاوي سطر هر. پايگاه در موجود تصاوير از هايي نمونه - ٣شکل 
 ترس، خشم،( پايه هاي احساس. است احساس يک بروز متوالي هاي فريم
  .اند گرفته قرار پايين به باال از ترتيب به)  تعجب و شادي تنفر،

  
  

 
  تغييرات انرژي گفتار هنگام بروز احساس هاي مختلف -٤ شکل

 نتيجه گيري -٥
فارسـي  تصويري احساس انسـان بـه زبـان    -صوتي در اين گزارش پايگاه

اين پايگاه به دليل داشتن ويژگيهـايي ماننـد زبـان فارسـي؛     . معرفي شد
تصويربرداري همزمان از صورت از زاويه هاي مختلـف؛ ضـبط گفتـار بـا     
کيفيت مناسب دارد که آن را براي استفاده در کاربردهاي ويژه اي مانند 

ومتري با صورت و گفتار و موارد مشـابه  بازشناسي احساس  و گفتار؛  بي
نمونه هايي از کليپ هاي اين پايگاه به صورت آناليـن  . مناسب مي سازد

  :به آدرس زير قابل دسترسي است Youtubeدر سايت 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=BBC04AA1A0F27E43  

بـا  . تتعداد کم اشخاص شرکت کننده اسـ  ،پايگاه اين مهمترين کاستي
. ضبط نمونه هاي متعدد از اشخاص؛ سعي شده اين کاستي کمتر گـردد 

در عين حال يکي از زمينه هاي توسعه اين پايگاه مي تواند تهيه نمونـه  
  .هاي مشابه از تعداد اشخاص بيشتري باشد

از اين پايگـاه   هاي آينده، در ادامه اين تحقيق و بعنوان بخشي از فعاليت
با استفاده از گفتـار و حرکـات چهـره اسـتفاده     براي بازشناسي احساس 

  .خواهد شد

  

  تقدير و تشکر

نما در يسـ  ي، استاد کارگرداننويسندگان از آقاي دکتر محمدرضا خاکي
کـارگردان   ،دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرس و آقاي مسعود کيميايي

باتجربه سينماي ايران و همچنين همکاران ايشان در کارگـاه آزاد فـيلم،    
وزيري و رحـيم زاده تشـکر مـي     سلطاني، ، آقايانو جليلي باهنر هاانمخ

  . کنند
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