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چکيده  -در این پژوهش با تاکيد بر امکان تشخيص بی درنگ موقعيت سر انسان بدنبال حرکت آن در زوایای مختلف ،روشی برمبنای مدل آناتوميکی و رابطه ی
تقارنی چهره ارائه شده است .در این راستا با استفاده از تصاویر یک دوربين و هندسه ،مکان اجزای مختلف و تخمين انحنای چهره ،قالبی مناسب برای توصيف
حرکت ،جهت و زاویه قرارگيری سر ،دنبال و تشخيص داده شده است .در پياده سازی این روش ،مدل ارایه شده برای هفت وضعيت منتخب در حضور ویژگی های
غير آناتوميکی چون موهای سر مد نظر قرار گرفته است .نتایج پياده سازی نشان می دهد که روش ارائه شده قادر به تعيين موقعيت چهره در طيف گسترده ای از
جابجایی سر بوده و ميزان خطای الگوریتم پيشنهادی  ٪ 6است.
کليد واژه -اجزاء چهره ،تخمين زاویه چرخش سر ،برآورد انحنا

 -1مقدمه
تشخيص خودکار حرکات سر انسان به عنوان یک مسئله پایه ای
امکان تجزیه و تحليل صحيح رفتار را در اختيار پژوهشگر قرار می
دهد و در بسياری از کاربردها مانند برآورد جهت خيرگی ،واسط
انسان و کامپيوتر ،مدلسازی سه بعدی چهره ،تخمين توجه فرد،
کمک به افراد مبتال به اختالالت حرکتی در تنظيم و تغيير جهت
صندلی چرخدار ،و تشخيص برخی از بيماری ها مورد استفاده قرار
گرفته است .عالوه بر این ،برآورد وضعيت سر ( Head-Pose
 )Estimationدر تحليل حرکات پيچيده معنا دار از قبيل اشاره به
یک نقطه یا تکان سر [ ]1ضروری است.
از سوی دیگر در حيطه ی بينایی ماشين ،وجود این حرکات غير
گفتاری گاهی به عنوان یک متغير اضافی و مزاحم و در مواردی
دیگر به عنوان مولفه ای معنی دار تلقی می شود .در مبحث برآورد
حالت سر انسان اصوال به ترتيب به دو موضوع زیر توجه می گردد:
آیا وضعيت سر ثابت است و یا در صورتيکه حرکتی انجام شده
است ،برآورد حرکات (ارادی یا غير ارادی) سر ،بطور مثال با
استفاده از زوایای اویلر .در این راستا تخصيص هویت های متنوعی
به حاالت سر ،از جمله ميزان زاویه چرخش که روش پيشنهادی
ما بر آن بنا نهاده شده ،برای بسياری از کاربردهای توان بخشی
کاربردی ویژه دارد.
به طور کلی شکل هندسی سر و چهره در گونه ها و تيره های
مختلف انسانی مشابه است [ . ]2به عنوان مثال ،ماالسيوتيس از
مدل بيضوی صورت به منظور شناسایی حالت سر بهره برده و روش
یافتن مدل بيضوی سر ،محاسبه دو قطر اصلی مابين چهار جزء
صورت بوده است [ .]3اما الگوریتم آنها در صورتيکه تشخيص محل

هرکدام از اجزای چهره با شکست مواجه شود می تواند با خطا
روبرو گردد .در پژوهش دیگری ،برای رفع این واگرایی از ویژگی
زاویه بين دو چشم برای تعيين زاویه چرخش سر استفاده شده
است ،اما الگوریتم فوق تنها قادر به تشخيص زاویه انحراف سر
هنگام چرخش در جهت  )Roll( X-Yبوده و از تشخيص زاویه جابه
جایی سر عاجز است [. ]4
بطور خالصه ،در این پژوهش از روش پارامتری در بررسی ميزان
شباهت انحنای مناطق متقارن به منظور استخراج حالت سر ،بهره
برده ایم .در این راستا و در گام اول ،تعيين خودکار مشخصات در
امتداد مناطق متقارن چهره مد نظر بوده است و بدین منظور از
ویژگی های انحنای نواحی مرزی متقارن صورت استفاده می شود.
همچنين برای رفع عدم قطعيت ساختاری در مسئله از ویژگی های
آناتوميکی چهره شامل مکان اجزا و فاصله اقليدسی بين اجزای
چهره استفاده شده است .عالوه بر این در دنباله ای از فریم ها،
ميانگين تغييرات حالت مختلف سر بسيار پر نوسان بوده ،به طوری
که گاهی به آرامی و گاهی به سرعت یا ناگهانی تغيير می کند که
این مهم در برخی پژوهش های گزارش شده منجر به شکست
الگوریتم دنبال کننده انجاميده است [ . ]5بر این اساس به منظور
رفع مشکل مذکور ،در روش پيشنهادی هر فریم به صورت مستقل
از فریم پيشين در نظر گرفته می شود.
 -2روش پيشنهادی
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با الگو برداری از عملکرد مغز انسان ،روشی ترکيبی متشکل از
استخراج ویژگی های ساده آناتوميکی چهره و حذف جزئيات
پيچيده آن ،فراهم نموده ایم .از این رو به منظور استخراج ویژگی
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هایی مانند پيکسل های مرزی چهره ،چشم ها ،و نوک بينی ،چند
روش پيش پردازشی روی تصاویر اعمال می گردد .شکل ()1
الگوریتم مبتنی بر مدل 1پيشنهادی در مقاله از مرحله استاندارد
سازی تا روند رشد الگوریتم تصميم گيرنده را نمایش می دهد.

که در آن ) f(x , yتصویر ورودی F(u , v) ،ماتریس دو بعدی
ضرایب تبدیل کسينوسی و ) α(wعبارت است از:
1

𝑤=0

()2

√2

𝑤 ≠0

{ = )𝑤(𝛼

1

𝛼 ضریب فرکانس پایين معرف شرایط نور می باشند .همچنين به
طور معکوس ،رابطه ( )1به صورت زیر می تواند نوشته می شود:
𝑁−1
∑𝑀−1
× )𝑣 𝑢=0 ∑𝑣=0 𝛼(𝑢)𝛼(𝑣)𝐹(𝑢,

()3
با فرض وجود رابطه لگاریتمی بين تصویر داده شده و ميزان
روشنایی مطلوب یکنواخت ،تصویر دلخواه بصورت رابطه ( )4شکل
می گيرد.
𝑙𝑜𝑔 𝑓 ′ (𝑥, 𝑦) = 𝑙𝑜𝑔 𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑙𝑜𝑔 𝑒 ′
()4
نهایتا طبق رابطه ( ،)4رابطه زیر به منظور جبران نور در تصویر
چهره ،ساخته می شود:
]

شکل  :1فلوچارت الگوریتم پيشنهادی
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استانداردسازی

∑𝑁−1
𝛼(𝑢)𝛼(𝑣) ∑𝑀−1
× )𝑦 𝑓(𝑥,
0
0
]

𝜋𝑣)(2𝑦+1
𝑁2

1

= )𝑣 𝐹(𝑢,

𝑁𝑀√
𝜋𝑢)(2𝑥+1

[ 𝑠𝑜𝑐 ]

𝑀2

()5
که در اینجا ) E(u , vبه صورت زیر تعریف می شود:

× )𝑣 𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝛼(𝑢)𝛼(𝑣) 𝐹(𝑢,
𝜋𝑢)(2𝑥+1
𝜋𝑣)(2𝑦+1
[ 𝑠𝑜𝑐
[ 𝑠𝑜𝑐 ]
]

()6
در گام بعدی استاندارد سازی ،حذف جزئيات پيچيده و نهایتا
استخراج نواحی مرزی چهره صورت گرفته است.دو روش برای نيل
به این هدف وجود دارد که عبارتند از روش مبتنی بر پيکسل]7[ 4
و مبتنی بر لبه 8[ 5و  .]9در این مقاله ،ما با استفاده از رویکرد
"مبتنی بر لبه" نواحی مرزی چهره را بر اساس مجموعه ای از
پيکسل های حاصل از لبه یابی که بين پيکسل های پيش و پس
زمينه هستند [ ]8استخراج نموده ایم (شکل .)2
𝑁2

𝑀2

[ 𝑠𝑜𝑐

Model-based method

1

Pixel-based method

Illumination Compensation

2

Edge-based method

Discrete Cosine Transform

3
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𝑁2

[ 𝑠𝑜𝑐 ]

𝑀2

[ 𝑠𝑜𝑐

𝑛
𝑁−1
𝑓 ′ (𝑥, 𝑦) = ∑𝑀−1
= ) 𝑖𝑣 𝑢=0 ∑𝑣=0 𝐸(𝑢, 𝑣) − ∑𝑖=1 𝐸(𝑢𝑖 ,
𝑛
) 𝑖𝑣 𝑓(𝑥, 𝑦) − ∑𝑖=1 𝐸(𝑢𝑖 ,

شکل ( )2تصویر واقعی از یک فرد پس از اعمال مراحل مختلف
استانداردسازی را نشان می دهد .در این مرحله ابتدا جهت از بين
بردن نویز و کاهش تاثيرات منفی نور به منظور بهبود تشخيص
ویژگی های چهره ،جبران کننده نور( 2تصحيح رنگ) با بهره گيری
از تبدیل کسينوسی گسسته  DCT3پياده سازی شده است.
همچنين به منظور رفع مشکل پایين بودن سرعت پردازشی آن
طبق روش ارائه شده در مرجع [ ]6از تبدیل لگاریتمی آن بهره
برده ایم .به منظور پياده سازی عمليات DCT ،دو بعدی به صورت
زیر محاسبه می گردد:
()1

𝜋𝑣)(2𝑦+1

𝜋𝑢)(2𝑥+1

1
𝑁𝑀√

= )𝑦 𝑓(𝑥,

4
5
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شکل  : 2استاندارد سازی تصویر از چپ به راست :تصویر اصلی ،کانتور تصویر،
استخراج پيکسل های نواحی مرزی چهره و پس زمينه
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برآورد انحنای پیکسل های
مرزی

مقدارانحنا به عنوان ویژگی بارز یک منحنی ،مکررا در آناليز تصاویر
دو بعدی ( )2-Dمورد کاربری قرار می گيرد ،و از این خاصيت برای
مناطق مشتق شده مانند گوشه ها و یا کمان های محدب و مقعر
شکل بهره جسته می شود [.]10
ميزان انحنای چهره در سمتی که چرخش به همان جهت بوده
نسبت به طرف مقابل آن سمت به صورت قابل مالحضه ای کاهش
می یابد .این کاهش مقدار انحنا در مورد خود آن سمت هنگامی
که در حالت ثابت قرار دارد نيز صدق می کند .از این رو ابتدا برآورد
ارزشی انحنا در دو طرف متقارن سر  /چهره (راست و چپ) مورد
پردازش قرار می گيرد .شکل ( )3انطباق ارزشی دو سمت متقارن
چهره در حالت مستقيم را نشان می دهد.

 -1-3-2روش مبتنی بر جهت
با محاسبه ميزان تفاوت زاویه ای بين دو خط راست که در نزدیکی
نقطه مورد نظر است ،ميزان انحنا 𝐶 بدست می آید ] .[8با توجه
به شکل ( ،)4انحنا در منحنی  ρطبق رابطه زیر تعریف می شود:
() 7

𝑠𝑑

𝑞𝑝 𝑝𝑞→0

 pو  qبه ترتيب نقاط ابتدا و انتهای منحنی و 𝜃 dزاویه جهت مثبت
هر دو مماس نقاط  pو  qاست.

شکل  :4برآورد انحنای مناطق مرزی چهره مبتنی بر جهت

با توجه به مدل چهره انسان و طبق ارزیابی های صورت گرفته در
این پژوهش ،محاسبه انحنای چهره بر اساس الگوریتم مبتنی بر
جهت ارائه شده و انحنا بين هر دو نقطه از منطقه ای با مختصات
متفاوت در محور  Yبر طبق ميزان آستانه مشخص  ،thتعریف شده
است:
𝑡ℎ = 𝑏⁄4
()8
] [a , bاندازه تصویر چهره می باشد و همچنين برحسب ميزان
ترشلد در نظر گرفته شده ،ميزان انحنای موجود در هشت منطقه
متقارن (چهار ناحيه در طرف راست و چهار ناحيه در طرف چپ)
که بيشترین تغييرات را نسبت به یکدیگر دارند ،اندازه گيری می
شود .طبق جدول ( ،)1در این مقاله رابطه غير خطی ای به طور
مستقيم در امتداد مناطق مرزی چهره ،جایگزین روش هرمان
[ ]10که مبتنی بر استفاده از معادله دیفرانسيل دو بعدی به منظور
محاسبه طول منحنی () )f(xبوده ،شده است .مبنای نظری روش
مذکور به شرح زیر است:

شکل  : 3برآورد مقایسه ای بين مقدار انحنای دو طرف چهره در چهار ناحيه

روش های متعددی برای محاسبه انحنای گسسته آورده شده که
عبارتند از روش مبتنی بر جهت ،Orientation-based method
مبتنی بر مسير  Path-based methodو مبتنی بر دایره بوسان
 .Osculating-based methodدر مقاله گردآوری شده توسط
 Worringو  ]11[ Smeuldersبه عنوان مقاله مرجع ،روش های
ذکر شده آورده و مفصال مورد ارزیابی قرار گرفته است .بنابراین
تنها به تفسير روش مورد استفاده در مقاله خواهيم پرداخت.
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جدول  :1الگوریتم نظری

تخمين انحنا بر اساس روش مبتنی بر جهت
)𝐶( Compute Curvature
𝜌 For Curve
) and

𝑏 𝑝𝑦 −
𝑎𝑝𝑥 −

( 𝜃𝑝 , 𝜃𝑞 and 𝑑𝜃 with 𝜃𝑝 = tan−1
)

𝑏 𝑞𝑦 −
𝑎𝑞𝑥 −

( 𝜃𝑞 = tan−1

الگوریتم

𝑥Calculate 𝑓(𝑥) by 𝑓(𝑥) = 𝑘1 𝑒 𝑘2
= Compute the length of curve by ds
𝑥𝑞
𝑥𝑑 ))𝑥( ∫𝑝 √(1 + 𝑓 2
𝑥

𝜽𝒅
𝒔𝒅

پيدا کردن مولفه های متصل بهم در تصویر منفی بدست می آید.
در نمونه گيری اوليه از فریمی که تصویر چهره انسان در حالت
مستقيم را در بر دارد ،محل حفره ها و زوایای بين آنها ( 𝑡𝑛𝑖𝜃) ثبت
می گردد .اگر چهره به هشت ناحيه افقی مساوی تقسيم شود ،بر
اساس خصوصيات آناتوميکی آن ،مکان چشم ها در ناحيه شماره
 4چهره و نوک بينی در ناحيه شماره  6هستند (مطابق شکل .)5
همچنين فاصله هر چشم تا پيکسل مرزی مجاورش دقيقا به همان
ميزان چشم دیگر تا پيکسل مرزی مجاور آن می باشد .هر جابجایی
مکانی این مشخصه ها ،نوع و زاویه چرخش  /جابه جایی را با توجه
به رفتار منحنی پيکسل های مرزی چهره تعيين می کند.

= 𝑪 return

که در آن  k1و  k2هر دو ضرایبی هستند که از معادالت در نقاط
 pو  qبه دست آمده اند .الگوریتم پيشنهادی با بررسی وجود یا
عدم وجود تساوی اندازه انحنا بين هر دو ناحيه متقارن از چهار
منطقه چهره ،هفت حالت چرخش/جابه جایی سر را در دو گروه
مطابق الگوریتم ارائه شده در جدول ( )2تقسيم بندی می نماید.
جدول  :2الگوریتم تصميم گيرنده بر حسب ميزان انحنای مناطق متقارن
𝑟𝐸 If Curvature 𝜌1 ± 𝐸𝑟 == Curvature 𝜌2 ±
return Frontal or Yaw
𝑟𝐸 else If Curvature 𝜌1 ± 𝐸𝑟 != Curvature 𝜌2 ±

return Pitch or Roll

در اینجا 𝑟𝐸 ميزان خطای احتمالی در محاسبه انحنا و  𝜌1و  𝜌2به
ترتيب ميزان انحنای مناطق متقارن سمت راست و چپ چهره می
باشند .با مقایسه مقادیر انحنای منحنی های متقارن با توجه به
جدول( ،)2تخمين نسبی از چرخش/جابه جایی سر صرف نظر از
مقدار زاویه ای آن حاصل می شود.

-4-2

اصالح و تایید رویکرد

مشخصه های بارز چهره مانند دو چشم و نوک بينی به عنوان نقاط
الگو بردار چهره ،در طول چرخش و جابه جایی سر در حال تغيير
مکان هستند .این در حالی است که برخی از این مشخصه ها (مانند
چشم) در همه حال به هنگام حرکات سر ،همگام با آن جابه جا
شده ،اما برخی دیگر مانند نوک بينی (به طور اخص در حرکات
چرخشی سر) بر خالف جابه جایی سر ،از مکان نسبتا ثابتی
برخوردار است .در این مرحله ،تشخيص این مشخصه ها با بهره
گيری از متد تشخيص حفره ( )Hole Detectionانجام می پذیرد.
حفره به نواحی ای گفته می شود که در آن پيکسل های تاریک
توسط پيکسل های روشنتر احاطه شده اند [ .]4مکان حفره ها با

شکل  :5نمونه فریم اوليه از حالت مستقيم سر و نمایش هشت ناحيه چهره

حال اگر مختصات چشم راست ،چپ و نوک بينی را به ترتيب
( 𝑦𝑅  )𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ( ،)𝑅𝑥 ,و ( 𝑦𝑁  )𝑁𝑥 ,نام گذاری نمایيم ،آنگاه زاویه
چرخش  Rollطبق محل قرارگيری چشم ها عبارت است از ]:[4
()9

(

√(𝑅𝑥 −𝐿𝑥 )2 + (𝑅𝑦 − 𝐿𝑦 )2

𝑠𝑜𝑐 = 𝑡𝑜𝑟𝜃

به طور مشابه ،زاویه جابه جایی ( 𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡𝜃) بين چشم راست /چپ
بر حسب جهت چرخش و نوک بينی هم تعيين می شود.
()10

| 𝑥𝑁|𝑅𝑥 −
2

( 𝜃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑜𝑠 −1

)𝑦𝑁 √(𝑅𝑥 −𝑁𝑥 )2 + (𝑅𝑦 −

بنا براین هر تغيير ایجاد شده در مکان چشم ها و بينی نسبت به
مناطق اوليه در چهره ،تایيد و تعيين کننده تغييرات موجود در
حالت سر نسبت به حالت مستقيم و ایستا می باشد که توسط
روابط ( )9و ( )10بصورت مقدار زاویه انحراف مشخص می شود.
 -3ارزیابی
در این مقاله از پایگاه داده  IMMاستفاده شده است [ .]12این
پایگاه داده شامل نمایش حاالت مختلف سر تا حداکثر مقدار 30
درجه ،در افراد مختلف می باشد .همچنين برای ارزیابی حاالت
بيشتر با زاویه چرخشی بزرگتر ،از تصاویر انيميشنی سر موجود
در اینترنت استفاده نموده ایم .الزم به ذکر است بر حسب شکل
آناتوميکی سر هر فرد (دایروی ،بيضوی و  )...ميزان عددی انحنا
متفاوت می باشد .لذا در این پژوهش مقدار انحنا مورد توجه نبوده،
بلکه ميزان تغييرات و قياس ميان منحنی ها مورد ارزیابی قرار
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گرفته است.
در ارزیابی های انجام گرفته زوایای حاالت مختلف سر با پنج درجه
گسستگی در  Pitch ،Yawو  Rollبه ترتيب از  5تا  5 ،45تا 30
و در نهایت  5تا  80درجه قابل تشخيص و شناسایی می باشد.

-1-3

ارزیابی تخمین انحنا

درستی آزمایی نتایج کمی حاصل از انحنای مناطق مرزی چهره
کار ساده ای نيست .اما ،با مقایسه نتایج حاصل از معادله ( )1و
نتایج روش تحليلی ،به ارزیابی مناسبی با ميزان خطای قابل قبولی
دست یافته ایم .دليل این خطای سيستماتيک ،مربوط به استخراج
مناطق مرزی و یا گاها انسداد است.
در رویکرد تحليلی ،منحنی 𝜌 با ميزان انحنای 𝐶 به صورت معادله
سينوسی )𝑥𝐶( 𝑛𝑖𝑠 𝑘 = 𝑦 در نظر گرفته شده است .شکل ( )6یک
نمونه از نتایج مقایسه ای تخمين ميانگين انحنای چهار ناحيه
سمت راست چهره دیتا بيس انيميشنی ،مطابق با روش ارائه شده
و روش تحليلی ،توسط نرم افزار متلب را نشان می دهد.

شکل :6

مقایسه انحنای محاسبه شده و روش تحليلی در حالت چرخش به

راست

با توجه به ميزان انحنای محاسبه شده در هشت ناحيه متقارن
صورت/چهره ،ضریب همبستگی ( )Correlation Coefficientو
تفاضل ميانگين ميزان انحنا در زوایای مختلف ،به ترتيب در اشکال
 7و  8نمایش داده شده است .ضریب همبستگی مطابق با رابطه
( )11محاسبه می شود:
()11

𝜌∑𝑚 ∑𝑛(𝜌1 (𝑚,𝑛)−
𝜌̅1 )(𝜌2 (𝑚,𝑛)−
) ̅2
𝜌√∑𝑚 ∑𝑛(𝜌1 (𝑚,𝑛)−
𝜌̅ 1 )2 .∑𝑚 ∑𝑛(𝜌2 (𝑚,𝑛)−
̅ 2 )2

شکل  :7ضرایب همبستگی در درجات مختلف جابه جایی سر ،حول محور عمود
()Yaw

شکل  :8تفاوت انحنا در درجات مختلف جابه جایی

با توجه به شکل ( ،)7تنها در یک زاویه مقدار ضریب همبستگی
به مقدار  0/78یا  %78رسيده و آن در حالتی است که دو سمت
متقارن صورت دارای حداکثر اختالف در ميزان انحنا هستند و بعد
از آن تقریبا دو سمت چهره در تصویر دو بعدی بر یکدیگر منطبق
خواهند شد .جدول ( )4مقادیر ضریب همبستگی انحنا چهره در
حالت چرخشی سر ( )Rollرا نمایش می دهد .با توجه به مدل
هندسی سر ،در رابطه ( )11ميانگين انحنای تمامی مناطق مرزی
چهره در قياس با حالت مستقيم سر ،همواره ثابت درحاليکه اندازه
تفاضل انحنا در هر دو ناحيه متقارن در حداکثر مقدار ممکنه قرار
دارد .بنابراین در  5درجه چرخش بيشترین  -%95-و در رنج زاویه
ای بين  40تا  85کمترین ميزان همبستگی -%51-مشاهده می
شود.
جدول  : 3ضریب همبستگی حاصل از تفاوت ميان ميزان انحنا مربوط به شش
ناحيه مرزی تصاویر چهره

=𝑟

همانطور که در قسمت  2-1اشاره شد 𝜌1 ،و  𝜌2به ترتيب ميزان
انحنای مناطق متقارن سمت راست و چپ چهره و همچنين مقادیر
ميانگين اندازه انحنا در چهار منطقه به ترتيب  𝜌̅1و  𝜌̅2می باشند.
در الگوریتم پيشنهادی  mو  nبه صورت ابعاد یک ماتریس 1×4
( )m × nمشخص شده اند.

-2-3

Minimum

Maximum

0.51

0.95

0.02

0.14

Correlation
Coefficient
Positive Curvature
Difference

ارزیابی الگوریتم اصالح گر

آزمایشات ما نشان داده که هر تغيير مکانی سر در راستای محور
عمود یا افقی که منجر به تغيير مکان اجزای صورت از یک منطقه
صورت به یک واحد منطقه باالتر یا پایين تر شود 5 ،درجه برای
حرکات  Pitchو  10درجه برای  Yawبه همراه دارد.
در نهایت ،نتایج حاصل از هفت مدل هندسی چهره که با الگوریتم
پيشنهادی ارزیابی گردیده در جدول ( )5آمده است .بر این اساس،
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رخ داده است .ميزان تغييرات انحنا 𝑓𝑖𝑑𝐶 در نواحی مختلف و بر
حسب درصد مطابق با رابطه زیر محاسبه شده است:

در هر جهت چرخش ،حداکثر مقدار انحنای نواحی سمت مقابل
آن جهت چرخش کاهش یافته است .مکان اجزاء چهره بر اساس
چرخش  /جابه جایی دارای تغييراتی می باشد و حداکثر ميزان
جابه جایی اجزا در نواحی مختلف چهره ،در چرخش سر ()Roll

()14

| × 100%

𝜌1 −𝜌2
𝜌2

| = 𝑓𝑖𝑑𝐶

جدول  :5نتایج حاصل از تخمين حرکات سر در چند زاویه
𝒔𝒏𝒂𝒓𝒕𝜽
𝒕𝒐𝒓𝜽

مکان چشم چپ

مکان
راست

(درجه)

چشم

و

ماکزیمم
مينيموم
𝒇𝒊𝒅𝑪

(

𝟏

𝒍𝒆𝒙𝒊𝒑

)

0
0

()80 46
#4

()82 46
#4

11% ±6%
9.1% ±6%

0.015±6%
0.013±6%

0.12±6%,
0.1±6%

مستقيم

15
0

()80 54
#5

()29 54
#5

11.2%±6%
9.2% ±6%

0.013±6%
0.011±6%

0.11±6%
0.1±6%

– Pitch

21
0

()80 25
#2

()29 25
#2

11.2% ±6%
9.2% ±6%

0.013±6%
0.011±6%

0.11±6%
0.1±6%

80
0

()32 46
#4

()11 46
#4

16% ±6%
9.6% ±6%

0.15±6%,
0.013±6%

0.15±6%
0.1±6%

41
0

(46و)86
#4

()40 46
#4

12% ±6%
9.6% ±6%

0.015±6%
0.013±6%

0.12±6%
0.1±6%

0
18

()90 55
#5

()37 37
#3

15% ±6%
13% ±6%

0.1±6%
0.011±6%

0.13±6%
0.1±6%

clock
wise

0
25

()26 56
#5

()60 26
#3

18% ±6%
16% ±6%

0.1±6%
0.013±6%

0.12±6%,
0.1±6%

Roll- un clock
wise

 -4نتيجه گيری
در این مقاله روشی مبتنی بر یک مدل دو بعدی چهره به منظور
تخمين موقعيت سر ارائه شده است .از آنجا که ساختار حرکتی سر
با توجه به موقعيت اجزاء چهره ،زاویه بين آنها و همچنين ميزان
انحنای نواحی مرزی چهره به طرز قابل قبولی مشخص می شود،
تمرکز این پژوهش بر روی بدست آوردن مدل دو بعدی چهره و
انحنای مناطق مرزی آن بوده است .این مهم از طریق استخراج
انحنای صورت و بازسازی نقاط الگو بردار از روی تصاویر دوبعدی
ورودی با کيفيت مناسب انجام پذیرفته است .روش ارائه شده در
مقابل تغييراتی مانند بزرگنمایی ،کشيدگی تصویر و نورپردازی از
استواری قابل قبولی برخوردار می باشد .این الگوریتم از لحاظ
حجم محاسباتی مناسب بوده و برای کاربردهای بی درنگ مناسب
می باشد .همچنين بررسی نتایج حاصل از روش پيشنهادی نشان
از توانایی الگوریتم در دنبال کردن حرکات سر با خطای کم و
سرعت نسبتا باال دارد.

پایين
– Pitch

باال
Yaw -

راست
– Yaw

چپ
Roll-
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