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 ی رابطه و آناتوميکی مدل برمبنای روشی مختلف، زوایای در آن حرکت بدنبال انسان سر موقعيت درنگ بی تشخيص امکان بر تاکيد با پژوهش این در - چکيده

 يفتوص برای مناسب قالبی چهره، انحنای تخمين و مختلف اجزای مکان هندسه، و دوربين یک تصاویر از استفاده با راستا این در. است شده ارائه چهره تقارنی

 های ویژگی حضور در منتخب وضعيت هفت برای شده ارایه مدل روش، این سازی پياده در. است شده داده تشخيص و دنبال ،سر قرارگيری زاویه و جهت حرکت،

 از ای گسترده طيف در چهره موقعيت تعيين به قادر شده ارائه روش که دهد می نشان سازی پياده نتایج. است گرفته قرار نظر مد سر موهای چون آناتوميکی غير

 .است ٪ 6 پيشنهادی خطای الگوریتم ميزان و بوده سر جابجایی

برآورد انحنا، زاویه چرخش سراجزاء چهره، تخمين  -کليد واژه

 مقدمه -1

 یا یهمسئله پا یکخودکار حرکات سر انسان به عنوان  يصتشخ

 یپژوهشگر قرار م ياررفتار را در اخت يحصح يلو تحل یهامکان تجز

واسط  يرگی،از کاربردها مانند برآورد جهت خ ياریدهد و در بس

، فردتوجه  ينچهره، تخم یسه بعد یمدلساز يوتر،انسان و کامپ

جهت  رييو تغ يمدر تنظ یحرکت تکمک به افراد مبتال به اختالال

ها مورد استفاده قرار  يماریاز ب یبرخ يصچرخدار، و تشخ یصندل

 Head-Pose) وضعيت سر برآورد ین،عالوه بر ا گرفته است.

Estimation )ه باشاره  يلدار از قب امعن يچيدهحرکات پ يلتحل در

 است. یضرور[ 1] سر کانت یایک نقطه 

 ريحرکات غ ینوجود ا ين،ماش يناییب ی يطهدر ح یگرد یاز سو

 یو مزاحم و در موارد یاضاف يرمتغ یکبه عنوان  یگاه یگفتار

 . در مبحث برآوردشود یم یدار تلق یمعن یبه عنوان مولفه ا یگرد

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 

 هویت های متنوعیص يتخص راستا زوایای اویلر. در ایناستفاده از 

 يشنهادیکه روش پ از جمله ميزان زاویه چرخش ر،ت سبه حاال

برای بسياری از کاربردهای توان بخشی  ،بر آن بنا نهاده شده ما

 .کاربردی ویژه دارد

 یها يرهسر و چهره در گونه ها و ت یشکل هندس یبه طور کل

از  يوتيس. به عنوان مثال، ماالس [2] مشابه است یمختلف انسان

 بهره برده و روش حالت سر ییصورت به منظور شناسا يضویمدل ب

چهار جزء  ينماب یسر، محاسبه دو قطر اصل يضویمدل ب یافتن

حل م يصتشخ يکهآنها در صورت یتم. اما الگور[3]صورت بوده است 

تواند با خطا  یچهره با شکست مواجه شود م یهرکدام از اجزا

 یژگیاز و ییاگراو ینرفع ا یبرا یگری،روبرو گردد. در پژوهش د

چرخش سر استفاده شده  یهزاو يينتع یدو چشم برا ينب یهزاو

انحراف سر  یهزاو يصفوق تنها قادر به تشخ یتماست، اما الگور

جابه  یهزاو يصاز تشخبوده و  X-Y (Roll)در جهت  هنگام چرخش

 . [4] سر عاجز است ییجا

ميزان  روش پارامتری در بررسیاز  پژوهشین در ابطور خالصه، 

ه بهربه منظور استخراج حالت سر،  مناطق متقارن انحنای شباهت

ر دمشخصات خودکار . در این راستا و در گام اول، تعيين ایم برده

منظور از  مد نظر بوده است و بدین چهره تقارنامتداد مناطق م

 .متقارن صورت استفاده می شود یمرزنواحی  یانحناویژگی های 

 قطعيت ساختاری در مسئله از ویژگی های همچنين برای رفع عدم

 اجزای ينب يدسیو فاصله اقلمکان اجزا شامل  يکی چهرهآناتوم

 ،ای از فریم ها در دنباله ینبر ا . عالوهاستفاده شده است چهره

ری بسيار پر نوسان بوده، به طوسر  ميانگين تغييرات حالت مختلف

ه تغيير می کند ک یناگهانکه گاهی به آرامی و گاهی به سرعت یا 

 شکست منجر به این مهم در برخی پژوهش های گزارش شده

به منظور  اساس ین. بر ا [5] الگوریتم دنبال کننده انجاميده است

به صورت مستقل  یمهر فرپيشنهادی روش در  رفع مشکل مذکور،

 از فریم پيشين در نظر گرفته می شود.

 پيشنهادیروش  -2

 پیش درآمد -2-1

ز متشکل ا يبیترک یروش ،انسان مغزعملکرد  با الگو برداری از

 ياتجزئحذف  وآناتوميکی چهره ساده  یها یژگیاستخراج و

 یژگیاستخراج و ه منظوررو ب یناز انموده ایم. فراهم  ،آن يچيدهپ

 چهره هایتحليل تغييرات ویژگی بر اساس  حرکت سر انسانبرآورد 

 2مهران جاهد، 1ميترا تجربه کار

 tajro@gmail.com.mitra، دانشگاه صنعتی شریف -ارشد کارشناس1
 jahed@sharif.edu، دانشگاه صنعتی شریفدانشکده برق  استادیار2
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ينی، چند و نوک ب ،ها ، چشمی چهرهمرزپيکسل های مانند  ییها

 (1)شکل  روش پيش پردازشی روی تصاویر اعمال می گردد.

در مقاله از مرحله استاندارد  پيشنهادی 1مبتنی بر مدلالگوریتم 

  د.ده یم مایشنرا  رشد الگوریتم تصميم گيرندهسازی تا روند 

   
 : فلوچارت الگوریتم پيشنهادی1شکل 

 استانداردسازی -2-2

 عمال مراحل مختلففرد پس از ا یکاز  یواقع یرتصو (2)شکل 

در این مرحله ابتدا جهت از بين  دهد. یرا نشان م استانداردسازی

منظور بهبود تشخيص  به نور یمنف يراتکاهش تاث بردن نویز و

با بهره گيری  رنگ( يح)تصح 2نور کننده جبران، چهره یها یژگیو

. استپياده سازی شده  3DCTاز تبدیل کسينوسی گسسته 

ن سرعت پردازشی آن همچنين به منظور رفع مشکل پایين بود

از تبدیل لگاریتمی آن بهره  [6]طبق روش ارائه شده در مرجع 

دو بعدی به صورت  DCTبه منظور پياده سازی عمليات،  برده ایم.

 زیر محاسبه می گردد:

𝐹(𝑢, 𝑣) =  
1

√𝑀𝑁
𝛼(𝑢)𝛼(𝑣) ∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)  ×𝑁−1

0
𝑀−1
0

 𝑐𝑜𝑠 [
(2𝑥+1)𝑢𝜋

2𝑀
]  𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑦+1)𝑣𝜋

2𝑁
]                                         (1)  

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Model-based method 

2 Illumination Compensation 

3 Discrete Cosine Transform 

ماتریس دو بعدی  F(u , v)، ورودیتصویر  f(x , y) که در آن

 است از: عبارت α(w) تبدیل کسينوسی و ضرایب

𝛼(𝑤) =  {
1

√2
          𝑤 = 0

1               𝑤 ≠ 0
                                     (2)  

𝛼 به  همچنين یب فرکانس پایين معرف شرایط نور می باشند.ضر

 نوشته می شود:می تواند ( به صورت زیر 1رابطه ) ،طور معکوس

𝑓(𝑥, 𝑦) =  
1

√𝑀𝑁
∑ ∑ 𝛼(𝑢)𝛼(𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣) ×𝑁−1

𝑣=0
𝑀−1
𝑢=0

                   𝑐𝑜𝑠 [
(2𝑥+1)𝑢𝜋

2𝑀
] 𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑦+1)𝑣𝜋

2𝑁
]      (3                        )    

با فرض وجود رابطه لگاریتمی بين تصویر داده شده و ميزان 

( شکل 4مطلوب یکنواخت، تصویر دلخواه بصورت رابطه )روشنایی  

 می گيرد.

𝑙𝑜𝑔 𝑓 ′(𝑥, 𝑦) = 𝑙𝑜𝑔 𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑙𝑜𝑔 𝑒′                                   (4)  

(، رابطه زیر به منظور جبران نور در تصویر 4نهایتا طبق رابطه )

 چهره، ساخته می شود:
𝑓′(𝑥, 𝑦) =  ∑ ∑ 𝐸(𝑢, 𝑣)𝑁−1

𝑣=0
𝑀−1
𝑢=0 −  ∑ 𝐸(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)

𝑛
𝑖=1 =

                     𝑓(𝑥, 𝑦) −  ∑ 𝐸(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)
𝑛
𝑖=1                             (5)  

 به صورت زیر تعریف می شود: E(u , v) که در اینجا
𝐸(𝑢, 𝑣) =  𝛼(𝑢)𝛼(𝑣) 𝐹(𝑢, 𝑣)  ×

                    𝑐𝑜𝑠 [
(2𝑥+1)𝑢𝜋

2𝑀
] 𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑦+1)𝑣𝜋

2𝑁
]                        (6)  

 یتاو نها يچيدهپ ياتحذف جزئ استاندارد سازی، یدر گام بعد

رای نيل ب وشدو ر.چهره صورت گرفته است یمرز یاستخراج نواح

[ 7] 4يکسلبر پ یمبتنکه عبارتند از روش  وجود دارد هدفاین به 

 یکردما با استفاده از رو ،مقاله یندر ا [.9و  8] 5لبهمبتنی بر و 

بر اساس مجموعه ای از  مرزی چهره رانواحی  "بر لبه یمبتن"

پس  و پيش يکسل هایپ ينبپيکسل های حاصل از لبه یابی که 

 (.2)شکل  استخراج نموده ایم [8]ينه هستند زم

4 Pixel-based method 

5 Edge-based method 
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: استاندارد سازی تصویر از چپ به راست: تصویر اصلی، کانتور تصویر، 2شکل 

 چهره و پس زمينهاستخراج پيکسل های نواحی مرزی 

برآورد انحنای پیکسل های  -2-3

 مرزی

به عنوان ویژگی بارز یک منحنی، مکررا در آناليز تصاویر  انحنامقدار

مورد کاربری قرار می گيرد، و از این خاصيت برای  (D-2)دو بعدی 

محدب و مقعر  کمان های یامانند گوشه ها و مناطق مشتق شده 

 [.10]شکل بهره جسته می شود 

که چرخش به همان جهت بوده  یچهره در سمت یانحنا يزانم

ش کاه یا مالحضه نسبت به طرف مقابل آن سمت به صورت قابل

 یکاهش مقدار انحنا در مورد خود آن سمت هنگام ینا .یابد یم

رآورد ب ابتدا رو یناز اکند.  یصدق م يزکه در حالت ثابت قرار دارد ن

)راست و چپ( مورد  چهرهانحنا در دو طرف متقارن سر /  یارزش

دو سمت متقارن  یانطباق ارزش (3. شکل )پردازش قرار می گيرد

 دهد. یرا نشان م يمچهره در حالت مستق

 
 

: برآورد مقایسه ای بين مقدار انحنای دو طرف چهره در چهار ناحيه3شکل   

که  گسسته آورده شده یمحاسبه انحنا یبرا یمتعدد یروش ها

، Orientation-based methodعبارتند از روش مبتنی بر جهت 

 و مبتنی بر دایره بوسان Path-based method مبتنی بر مسير

Osculating-based method .توسط  گردآوری شده در مقاله

Worring  وSmeulders [11] یمرجع، روش ها به عنوان مقاله 

 بنابراین گرفته است. قرار یابیمورد ارز مفصال آورده و ذکر شده

 تنها به تفسير روش مورد استفاده در مقاله خواهيم پرداخت.

 

 روش مبتنی بر جهت -2-3-1

با محاسبه ميزان تفاوت زاویه ای بين دو خط راست که در نزدیکی 

با توجه  .]8[ می آیدبدست  𝐶نقطه مورد نظر است، ميزان انحنا 

 شود: یم یفتعر رابطه زیرطبق  ρ یانحنا در منحن (،4)به شکل 

𝐶 =  𝑙𝑖𝑚
𝑝𝑞→0

𝑑𝜃

𝑝𝑞
~

𝑑𝜃

𝑑𝑠
 (7                                                                  )  

p  وq به ترتيب نقاط ابتدا و انتهای منحنی و d𝜃 جهت مثبت  یهزاو

 است. qو  p نقاطهر دو مماس 

 
 مبتنی بر جهتبرآورد انحنای مناطق مرزی چهره : 4شکل 

ر د و طبق ارزیابی های صورت گرفته چهره انسانبا توجه به مدل 

 مبتنی بر یتمالگوربر اساس  محاسبه انحنای چهره ،این پژوهش

مختصات با از منطقه ای هر دو نقطه  ينبشده و انحنا جهت ارائه 

شده  یفتعر، th بر طبق ميزان آستانه مشخص Yمتفاوت در محور 

 :است

𝑡ℎ =  𝑏
4⁄                                                                     (8)  

 [a , b]  برحسب ميزان  همچنين ومی باشد چهره  تصویراندازه

 منطقه هشتدر ، ميزان انحنای موجود شدهترشلد در نظر گرفته 

 )چهار ناحيه در طرف راست و چهار ناحيه در طرف چپ( متقارن

 سبت به یکدیگر دارند، اندازه گيری میکه بيشترین تغييرات را ن

به طور ای  یخط يررابطه غدر این مقاله (، 1طبق جدول ) شود.

هرمان ی چهره، جایگزین روش مرز مناطق در امتداد يممستق

ه منظور ببعدی  یفرانسيل دواستفاده از معادله دکه مبتنی بر  [10]

 روش ینظر یمبنا ده، شده است.( بوf(x)) منحنیطول محاسبه 

 :است یرشرح ز به مذکور
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 : الگوریتم نظری1جدول 

لگوریتما  

خمين انحنا  بر اساس روش مبتنی بر جهتت  

Compute Curvature (𝐶) 

For Curve 𝜌 

𝜃𝑝, 𝜃𝑞 and 𝑑𝜃 with 𝜃𝑝 =  tan−1(
𝑝𝑦− 𝑏

𝑝𝑥−𝑎
) and 

𝜃𝑞 =  tan−1(
𝑞𝑦− 𝑏

𝑞𝑥−𝑎
) 

Calculate 𝑓(𝑥) by 𝑓(𝑥) = 𝑘1𝑒𝑘2𝑥 

Compute the length of curve by ds = 

∫ √(1 + 𝑓2(𝑥))
𝑞𝑥

𝑝𝑥
𝑑𝑥 

return 𝑪 =  
𝒅𝜽

𝒅𝒔
 

 

 طاکه از معادالت در نق یبی هستنددو ضراهر  k2و  k1که در آن 

p  وq  الگوریتم پيشنهادی با بررسی وجود یا ند. ابه دست آمده

تساوی اندازه انحنا بين هر دو ناحيه متقارن از چهار عدم وجود 

منطقه چهره، هفت حالت چرخش/جابه جایی سر را در دو گروه 

 ( تقسيم بندی می نماید.2مطابق الگوریتم ارائه شده در جدول )
 تصميم گيرنده بر حسب ميزان انحنای مناطق متقارن: الگوریتم 2جدول 

If Curvature 𝜌1 ± 𝐸𝑟  == Curvature 𝜌2 ± 𝐸𝑟 
return Frontal or Yaw 

else If Curvature 𝜌1 ± 𝐸𝑟  != Curvature 𝜌2 ± 𝐸𝑟  

return Pitch or Roll 

به  𝜌2و  𝜌1ميزان خطای احتمالی در محاسبه انحنا و  𝐸𝑟 در اینجا

ترتيب ميزان انحنای مناطق متقارن سمت راست و چپ چهره می 

ه با توجه بمقادیر انحنای منحنی های متقارن  یسهبا مقاباشند. 

 صرف نظر از (، تخمين نسبی از چرخش/جابه جایی سر 2)جدول

 آن حاصل می شود. یا یهزاو مقدار

 رویکرد یدصالح و تایا -2-4

ط نقابه عنوان  ينینوک ب دو چشم ومشخصه های بارز چهره مانند 

 ييردر حال تغ در طول چرخش و جابه جایی سر، چهره الگو بردار

ند )مان این مشخصه هابرخی از  کهاست  یدر حالاین مکان هستند. 

چشم( در همه حال به هنگام حرکات سر، همگام با آن جابه جا 

برخی دیگر مانند نوک بينی )به طور اخص در حرکات  شده، اما

چرخشی سر( بر خالف جابه جایی سر، از مکان نسبتا ثابتی 

با بهره  تشخيص این مشخصه ها ،مرحله یندر ا برخوردار است.

. انجام می پذیرد (Hole Detection) گيری از متد تشخيص حفره

 یکتار یها يکسلپ نواحی ای گفته می شود که در آنبه حفره 

مکان حفره ها با  .[4]احاطه شده اند  روشنتر های يکسلتوسط پ

 .پيدا کردن مولفه های متصل بهم در تصویر منفی بدست می آید

گيری اوليه از فریمی که تصویر چهره انسان در حالت  نمونه در

ثبت  (𝜃𝑖𝑛𝑡) حفره ها و زوایای بين آنها، محل مستقيم را در بر دارد

اگر چهره به هشت ناحيه افقی مساوی تقسيم شود، بر می گردد. 

 شماره ناحيهچشم ها در مکان ، اساس خصوصيات آناتوميکی آن

 .(5مطابق شکل )هستند  6 ناحيه شماره در ينیو نوک ب چهره 4

 به همان يقامجاورش دق یمرز يکسلفاصله هر چشم تا پ ينهمچن

 یید. هر جابجاباش یمجاور آن م یمرز يکسلتا پ یگرچشم د يزانم

را با توجه  ییچرخش / جابه جا یهزاوو  نوعها، مشخصه  ینا یمکان

  کند. یم يينچهره تع ی مرزیها يکسلپ یبه رفتار منحن

 

 
 

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

 را به ترتيب ينینوک ب و چپ راست، چشممختصات اگر حال 

(𝑅𝑥, 𝑅𝑦( ،)𝐿𝑥 , 𝐿𝑦( و )𝑁𝑥 , 𝑁𝑦 )،آنگاه زاویه  نام گذاری نمایيم

 :]4[ عبارت است از چشم هاطبق محل قرارگيری  Rollچرخش 

                 𝜃𝑟𝑜𝑡 =  𝑐𝑜𝑠−1(
|𝑅𝑥−𝐿𝑥|

√(𝑅𝑥−𝐿𝑥)2+ (𝑅𝑦− 𝐿𝑦)2
) (9)              

/ چپ راستچشم  ينب( 𝜃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠) جابه جایی یهبه طور مشابه، زاو

 شود. یم يينتعهم  ينیو نوک ب بر حسب جهت چرخش

        𝜃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝑐𝑜𝑠−1(
|𝑅𝑥−𝑁𝑥|

√(𝑅𝑥−𝑁𝑥)2+ (𝑅𝑦− 𝑁𝑦)
2

 (10)      

 م ها و بينی نسبت بهدر مکان چش بنا براین هر تغيير ایجاد شده

کننده تغييرات موجود در  و تعيين يد، تایهرهاوليه در چ مناطق

حالت سر نسبت به حالت مستقيم و ایستا می باشد که توسط 

 انحراف مشخص می شود.( بصورت مقدار زاویه 10( و )9روابط )

 ارزیابی -3

. این [12] استفاده شده است IMMدر این مقاله از پایگاه داده 

 30تا حداکثر مقدار  پایگاه داده شامل نمایش حاالت مختلف سر

ارزیابی حاالت همچنين برای  .د مختلف می باشدافرادر  درجه،

از  تصاویر انيميشنی سر موجود  بيشتر با زاویه چرخشی بزرگتر،

ذکر است بر حسب شکل الزم به  در اینترنت استفاده نموده ایم.

آناتوميکی سر هر فرد )دایروی، بيضوی و ...( ميزان عددی انحنا 

متفاوت می باشد. لذا در این پژوهش مقدار انحنا مورد توجه نبوده، 

یابی قرار ن منحنی ها مورد ارزبلکه ميزان تغييرات و قياس ميا

2726 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

 گرفته است.

در ارزیابی های انجام گرفته زوایای حاالت مختلف سر با پنج درجه 

 30تا  5، 45تا  5به ترتيب از  Rollو  Yaw ،Pitchدر  گسستگی

 قابل تشخيص و شناسایی می باشد.درجه  80تا  5و در نهایت 

 ارزیابی تخمین انحنا -3-1

چهره  یمناطق مرز یحاصل از انحنا یکم یجنتا ییآزما یدرست

و  (1معادله ) با مقایسه نتایج حاصل ازاما،  .يستن یکار ساده ا

نتایج روش تحليلی، به ارزیابی مناسبی با ميزان خطای قابل قبولی 

تخراج سط به امربو ،يستماتيکس یخطا ینا يلدل .دست یافته ایم

 است. ا انسدادگاه یاو  یمرز مناطق

معادله  به صورت 𝐶با ميزان انحنای   𝜌ی منحن يلی،تحل یکرددر رو

𝑦 سينوسی = 𝑘 𝑠𝑖𝑛 (𝐶𝑥) یک (6)شکل است.  در نظر گرفته شده 

چهار ناحيه  یانحنا ميانگين ينتخم ای یسهمقانتایج نمونه از 

ه روش ارائه شدمطابق با دیتا بيس انيميشنی،  چهرهسمت راست 

 .را نشان می دهدتوسط نرم افزار متلب  ،يلیتحلروش و 

 
مقایسه انحنای محاسبه شده و روش تحليلی در حالت چرخش به : 6شکل 

 راست
با توجه به ميزان انحنای محاسبه شده در هشت ناحيه متقارن 

و  (Correlation Coefficient) صورت/چهره، ضریب همبستگی

شکال اتفاضل ميانگين ميزان انحنا در زوایای مختلف، به ترتيب در 

شده است. ضریب همبستگی مطابق با رابطه داده  یشنما 8 و 7

 ( محاسبه می شود:11)

         𝑟 =  
∑ ∑ (𝜌1(𝑚,𝑛)−�̅�1)(𝜌2(𝑚,𝑛)−�̅�2)𝑛𝑚

√∑ ∑ (𝜌1(𝑚,𝑛)−�̅�1)2.∑ ∑ (𝜌2(𝑚,𝑛)−�̅�2)2
𝑛𝑚𝑛𝑚

 (11)        

به ترتيب ميزان  𝜌2 و 𝜌1اشاره شد،  2-1همانطور که در قسمت 

انحنای مناطق متقارن سمت راست و چپ چهره و همچنين مقادیر 

می باشند.  �̅�2و  �̅�1 ميانگين اندازه انحنا در چهار منطقه به ترتيب

 1×4به صورت ابعاد یک ماتریس  nو  mدر الگوریتم پيشنهادی 

(m × n) .مشخص شده اند 

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

(Yaw ) 

 
 Yaw تفاوت انحنا در درجات مختلف جابه جایی: 8شکل 

، تنها در یک زاویه مقدار ضریب همبستگی (7با توجه به شکل )

رسيده و آن در حالتی است که دو سمت  %78یا  78/0 مقدار به

متقارن صورت دارای حداکثر اختالف در ميزان انحنا هستند و بعد 

ق طبمن دو بعدی بر یکدیگرتصویر از آن تقریبا دو سمت چهره در 

انحنا چهره در  همبستگی ضریب ( مقادیر4جدول ) خواهند شد.

 با توجه به مدل( را نمایش می دهد. Roll) حالت چرخشی سر

(  ميانگين انحنای تمامی مناطق مرزی 11هندسی سر، در رابطه )

چهره در قياس با حالت مستقيم سر، همواره ثابت درحاليکه اندازه 

تفاضل انحنا در هر دو ناحيه متقارن در حداکثر مقدار ممکنه قرار 

و در رنج زاویه  -%95-درجه چرخش بيشترین  5دارد. بنابراین در 

مشاهده می  -%51-کمترین ميزان همبستگی 85تا  40ين ای ب

 .شود
: ضریب همبستگی حاصل از تفاوت ميان ميزان انحنا مربوط به شش 3جدول 

 ناحيه مرزی تصاویر چهره

 Maximum Minimum 

Correlation 
Coefficient 

0.95 0.51 

Positive Curvature 

Difference 

0.14 0.02 

 گر ارزیابی الگوریتم اصالح -3-2

هر تغيير مکانی سر در راستای محور  که دادهنشان  یشات ماآزما

عمود یا افقی که منجر به تغيير مکان اجزای صورت از یک منطقه 

درجه برای  5 ،صورت به یک واحد منطقه باالتر یا پایين تر شود

 به همراه دارد.  Yawدرجه برای  10و  Pitchحرکات 

 میتکه با الگور چهره یمدل هندس هفتحاصل از  یجنتا ،یتدر نها

اساس،  ین. بر اآمده است (5)جدول  در هگردید ارزیابی يشنهادیپ
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 مقابل سمت ی نواحیانحنامقدار ، حداکثر در هر جهت چرخش

بر اساس  چهره ءاجزامکان  است. یافتهکاهش  آن جهت چرخش

ميزان حداکثر  می باشد و اتیييرتغدارای  جابه جاییچرخش / 

( Rollجابه جایی اجزا در نواحی مختلف چهره، در چرخش سر )

در نواحی مختلف و بر  𝐶𝑑𝑖𝑓ميزان تغييرات انحنا رخ داده است. 

 حسب درصد مطابق با رابطه زیر محاسبه شده است:

                      𝐶𝑑𝑖𝑓 =  |
𝜌1−𝜌2

𝜌2
| × 100%                               (14)  

 
 در چند زاویه : نتایج حاصل از تخمين حرکات سر5جدول 

ماکزیمم انحنای  حالت سر

مناطق متقارن 
(𝟏

𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍
) 

مينيموم انحنای 

 مناطق متقارن

و ماکزیمم 

 مينيموم
𝑪𝒅𝒊𝒇 

مکان چشم 

 راست

  𝜽𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 چپمکان چشم 
𝜽𝒓𝒐𝒕 

 )درجه(

 ,%6±0.12 مستقيم
0.1±6% 

0.015±6% 
0.013±6% 

11% ±6% 
9.1% ±6% 

(46 82) 

4# 

(46 80) 

4# 

0 

0 
Pitch –  

 پایين
0.11±6% 
0.1±6% 

0.013±6% 
0.011±6% 

11.2%±6% 
9.2% ±6% 

(54 29) 

5# 

(54 80) 

5# 

15 

0 
Pitch – 

 باال
0.11±6% 
0.1±6% 

0.013±6% 
0.011±6% 

11.2% ±6% 
9.2% ±6% 

(25 29) 

2# 

 

(25 80) 

2# 

21 

0 

Yaw - 

 راست
0.15±6% 
0.1±6% 

0.15±6%, 
0.013±6% 

16% ±6% 
9.6% ±6% 

(46 11) 

4# 

(46 32) 

4# 

80 

0 
Yaw –  

 چپ
0.12±6% 

0.1±6% 

0.015±6% 

0.013±6% 

12% ±6% 
9.6% ±6% 

 

(46 40) 

4# 

 

 (86و46)

4# 

41 

0 

Roll- clock 

wise 
0.13±6% 

0.1±6% 
0.1±6% 

0.011±6% 
15% ±6% 

13% ±6% 
(37 37) 

3# 

(55 90) 

5# 

0 

18 
Roll- un clock 

wise 
0.12±6%, 

0.1±6% 

0.1±6% 

0.013±6% 

18% ±6% 

16% ±6% 
(26 60) 

3# 

(56 26) 

5# 

0 

25 

 

 نتيجه گيری -4

 چهره به منظور یمدل دو بعد یکبر  یمبتن یمقاله روش یندر ا

سر  یسر ارائه شده است. از آنجا که ساختار حرکت يتموقع ينتخم

 يزانم ينآنها و همچن ينب یهاجزاء چهره، زاو يتبا توجه به موقع

شود،  یمشخص م یچهره به طرز قابل قبول یمرز ینواح یانحنا

چهره و  یبدست آوردن مدل دو بعد یبر رو شپژوه ینتمرکز ا

خراج تاس یقرمهم از ط یناست. ا بوده آن ی مناطق مرزیانحنا

 یدوبعد یرتصاو ینقاط الگو بردار از رو یصورت و بازساز یانحنا

روش ارائه شده در است.  یرفتهمناسب انجام پذ يفيتبا ک یورود

مقابل تغييراتی مانند بزرگنمایی، کشيدگی تصویر و نورپردازی از 

 از لحاظ یتمالگور ینااستواری قابل قبولی برخوردار می باشد. 

درنگ مناسب  یب یکاربردها یمناسب بوده و برا یحجم محاسبات

ان نش يشنهادیحاصل از روش پ یجنتا یبررس ين. همچناشدب یم

کم و  یدر دنبال کردن حرکات سر با خطا یتمالگور ییاز توانا

 سرعت نسبتا باال دارد.
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