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  چکیده
  در این مقالـه، شـیوه اي مـوثر جهـت ردیـابی چشـم انسـان و کـاهش مشـکالت و خطاهـاي موجـود در  روش هـا و             
الگوریتم هاي آن ارائه گردیده است که حتی االمکان به صورت بال درنگ کار کرده و براي محیط هاي بدون محدودیت 

در روش پیشنهادي ابتدا ناحیه ي صورت آشکارسازي شده و از بقیه ي تصویر جدا می شود تـا ناحیـه ي   . باشدمناسب 
  سـپس محـدوده ي چشـم مشـخص شـده و در      . جستجو  در مرحله ي ردیابی کمتر شده و سرعت پردازش بـاالتر رود 

در . له ي آن ها صورت می گیـرد سپس، ردیابی چشم به وسی. ناحیه ي تعیین شده، مردمک چشم ها آشکار می شوند
روش پیشنهادي، براي پشتیبانی از ردیابی در حالت انسداد چشم ها، از آشکارسازي گوشه هاي چشم نیز استفاده شده 

مشاهداتی که به لحاظ تجربی بر روي تصاویر مختلف و در شرایط متفاوت و طبیعی انجام گرفته اسـت، نشـان از   . است
  بی بالدرنگ براي محـیط هـاي بـدون محـدودیت و بـا شـرایط مختلـف از جملـه تصـاویر بـا           توانایی این روش در ردیا

  پس زمینه ي پیچیده، چرخش سر و صورت، وجود ریش، آرایش، عینک و حجاب حتی در وضعیت بسته بودن چشم ها 
  .می باشد% 9/91نرخ تشخیص صحیح روش پیشنهادي حدود . می باشد

  
  .ریس، ردیابی چشم، فیلتر کالمن، گوشه یابی، الگوریتم هچشمآشکارسازي  :هاي کلیدي اژهو
  
 مقدمه -1

امروزه با افزایش روزافزون علم و پیشرفت مباحث علمی در زمینه ي بینایی ماشین و شناسایی الگو، 
ردیابی خودکار چشم در تصاویر ویدئویی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دلیل اهمیت این 

از آن جا که چشم به عنوان عضوي مهم . ارگانیسم و ساختار چشم می باشد موضوع بیشتر معطوف به
و حساس در بدن بوده و بسیاري از حالت هاي درونی بدن و عکس العمل هاي آن نسبت به عوامل 
  فیزیکی و غیر فیزیکی را بروز می دهد، لذا با استفاده از آن می توان حاالتی مانند خستگی و 

از این رو طراحی و پیاده سازي . را تشخیص داد... ادي و غم، خیره شدن و خواب آلودگی، مستی، ش
سیستم هاي ردیابی چشم و کاربردي نمودن آن ها در موارد مختلف از جمله سیستم هاي امنیتی 
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جهت کنترل ورود و خروج افراد، سیستم هاي ردیابی، شناسایی و تشخیص هویت بزهکاران اجتماعی، 
و رانندگی جهت شناسایی راننده اي که مست بوده و یا مواد مخدر استعمال سیستم هاي راهنمایی 

  کرده است، سیستم هاي آزمایش دروغ سنجی و استفاده در خودروها جهت تشخیص خستگی و 
  . خواب آلودگی راننده قابل استفاده می باشد

  زي صورت، تصویر برداري، آشکار سا: یک سیستم ردیابی چشم در واقع شامل مراحل زیر است
  دسته، تقسیم بندي  4روش هاي آشکارسازي چشم را در . آشکار سازي چشم و ردیابی چشم

روش هاي مبتنی بر شکل و ساختار، روش هاي مبتنی بر ویژگی، روش هاي مبتنی بر : ]1[می کنند 
  . چشم زمانی که باز است داراي شکل و فرم خاصی است. وضعیت ظاهري، روش هاي ترکیبی

  . ي چشم، وجود مردمک و پلک ها سبب می شوند تا چشم از دیگر نواحی صورت متمایز شودگوشه ها
  روش هاي مبتنی بر شکل و ساختار از این ویژگی ها استفاده کرده و مدل هایی را براي چشم بیان 

  . ] 3،2[این مدل می تواند یک بیضی ساده بوده و یا داراي ساختاري پیچیده باشد . می نمایند
. هاي مبتنی بر ویژگی از یک سري ویژگی هاي متمایز کننده در اطراف چشم استفاده می کنندروش 

، حالت مردمک و بازتاب نور در )مرز بین عنبیه و صلبیه(عنبیه، مردمک، پلک ها، مژه ها، لیمبوس
روش هاي مبتنی بر . ]5،4[قرنیه، از ویژگی هایی هستند که براي یافتن چشم استفاده می شوند 

روش هاي . ضعیت ظاهري، به عنوان روش هاي تطبیق الگو یا روش هاي کلی نیز شناخته می شوندو
مبتنی بر وضعیت ظاهري، بر اساس وضعیت ظاهري چشم، به طور مستقیم چشم ها را تشخیص داده 

ر این روش ها از اشیاء مورد نظر، مستقل بوده و می توانند هر شی دیگر را در کنا. و ردیابی می کنند
هدف اصلی روش هاي ترکیبی، ترکیب کردن مزیت هاي مختلف مدل هاي . ]7،6[چشم مدل کنند 

  براي بهبود این . چشم در یک سامانه می باشد تا بر محدودیت هاي نسبی هر یک غلبه کند
الگوریتم ها، راه حل هاي پیشنهادي سعی می کنند با استفاده از ترکیب روش ها، ناحیه ي مورد نظر 

اي تطبیق الگو کاهش داده یا روشی پیشنهاد کنند که زمان این نوع تطبیق را کاهش دهند را بر
]9،8[ .  

روش هاي مبتنی : ]10[دسته تقسیم نمود  3روش هاي موجود براي ردیابی چشم را نیز می توان به 
در رویکرد مبتنی بر . بر دانش، روش هاي مبتنی برآموزش و روش هاي تخمین زننده مکان چشم

دانش، روش هاي ردیابی بر اساس قوانین به دست آمده از نتایج مطالعات و تحقیقات پیرامون اجزاي 
به راحتی می توان قوانینی وضع کرد که ویژگی هاي چهره و . چهره تعریف شده و توسعه می یابند

ته زیر روش هاي مبتنی بر آموزش را می توان در سه دس. ]12،11[روابط بین آن ها را توصیف کنند 
  . و ماشین هاي بردار پشتیبان Adaboostشبکه هاي عصبی، دسته بند هاي : ]14،13[قرار داد 

شی را با توجه به محل فعلی شی روش هاي تخمین موقعیت مکان چشم، به صورت تقریبی موقعیت 
فریم جاري، در مراحل بعدي تعیین کرده، سپس موقعیت دقیق آن را با یک جستجوي محلی در 

  در صورت تخمین صحیح مرحله ي اول، دقت و کارایی مراحل بعدي افزایش . می نمایند مشخص
  . ]17-15[می یابد 
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در این مقاله، روشی براي ردیابی چشم ارائه می گردد که به صورت بالدرنگ بوده و براي محیط هاي 
یژگی رنگ براي این کار، در مرحله ي آشکاري صورت و چشم، از و. بدون محدودیت مناسب باشد

سپس در مرحله ي ردیابی، روش تخمین زننده ي موقعیت مردمک و فیلتر کالمن . استفاده شده است
براي پشتیبانی از انسداد چشم در مرحله ي ردیابی، روش مبتنی بر شکل و . به کار گرفته شده است

از آشکارسازي  ساختار با روش تخمین زننده ي موقعیت مردمک ترکیب شده و موازي با فیلتر کالمن،
در بخش  :ادامه ي این مقاله به صورت زیر سامان دهی می شود. گوشه هاي چشم، استفاده شده است

  در بخش سوم، روش پیشنهادي تشریح . دوم، سامانه ي ردیابی چشم بررسی و معرفی می گردد
نتیجه گیري  در بخش چهارم، نتایج به دست آمده از آزمایشات ارائه شده و در بخش پنجم،. می شود

 .انجام گردیده است
 
  سامانه ي ردیابی چشم -2

 : مرحله خالصه کرد 4به طور کلی یک سامانه ي ردیابی چشم را می توان در 
  )Image Acquisition(تصویر برداري  -
  )Face Detection(آشکار سازي صورت  -
  )Eye Detection(آشکار سازي چشم  -
  )Eye Tracking(ردیابی چشم  -

برداري، همان ورود داده یا تصویر به سیستم بوده که می تواند شامل یک فیلم باشد مرحله ي تصویر 
بعد از مرحله ي تصویر برداري، براي پیاده سازي هر یک . که توسط یک دوربین فیلمبرداري می شود

از مراحل گفته شده الگوریتم هایی وجود دارد که داراي معایب و مزایایی بوده و قاعدتا هر روش در 
یکی از روش هاي متداول براي . ی رفع معایب روش هاي دیگر و بهبود عملکرد آن ها می باشدپ

عالوه بر دارا بودن  RGBاز آنجائی که فضاي . ]18[آشکار سازي صورت، استفاده از ویژگی رنگ است 
و اطالعات رنگی پیکسل ها، اطالعات شدت نور و روشنایی آن ها را نیز شامل می باشد و شدت نور 

روشنایی صورت، از فردي به فرد دیگر و از محیطی به محیط دیگر متفاوت است، لذا استفاده از این 
به . فضا براي تشخیص رنگ صورت چندان کارا نبوده و محدودیت ها و اشکاالتی را ایجاد می نماید

یکی از . دهمین دلیل باید به دنبال فضایی بود که به شدت نور و روشنایی پیکسل ها وابسته نباش
 RGBاز این رو ابتدا تصویر را از فضاي . می باشد YCbCrگزینه هاي انتخاب، فضاي رنگی کروماتیک 

  تبدیل  YCbCrبه ) 1(ي  معادلهبا استفاده از  RGBفضاي رنگی . تبدیل می کنند YCbCrبه 
  :می گردد

  
0.299 0.587 0.11Y R G B

Cb R Y
Cr B Y

  
 
 







           )1(  
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  تبدیل شد، ماتریس کوواریانس و میانگین براي آن محاسبه  YCbCr پس از آنکه فضاي رنگی به
  :نحوه محاسبه ي میانگین و کوواریانس را نشان می دهد) 2(ي  معادله. می شود

  
 E x   ,      Tc E x x              )2(  

  
 ماتریس اصلی و xماتریس کوواریانس،  c ،میانگین امید ریاضی، Eکه  Tx   ترانهاده ي

 x  با استفاده از مقادیر میانگین و کوواریانس می توان یک مدل گوسی براي رنگ . می باشد
، می توان از تابع گوسی و فاصله ي پس از به دست آمدن مدل رنگ پوست. پوست به دست آورد

اقلیدسی براي آشکار سازي صورت استفاده کرده و تعلق یا عدم تعلق یک پیکسل به مدل مورد نظر را 
 فرض کنید دو بردار به مختصات. تشخیص داد , , ,1 2A a a an  و { , , , }1 2B b b bn داشته باشیم .

  :، فاصله ي اقلیدسی آن ها عبارت است از)3(ي  معادلهنگاه طبق آ
  

 
1

2, ( )
n

i
D A B a bi i



             )3(       

  
از آنجا که رنگ چشم ها نسبت به . پس از آشکارسازي صورت، نوبت به آشکارسازي چشم می رسد

  دیگر قسمت ها دیگر نقاط صورت متمایز بوده و شدت رنگ در نواحی اطراف چشم متفاوت از 
براي آشکار سازي چشم بر . می باشد، می توان از این ویژگی براي آشکار سازي چشم استفاده کرد

تصویر افقی براي یک . ]19[اساس ویژگی رنگ می توان از تصویر افقی و عمودي صورت استفاده نمود 
تصویر و ) 4(ي  دلهمعاستون، از جمع شدت پیکسل ها در هر سطر طبق  N وسطر  M تصویر با ابعاد

  :به دست می آید) 5(ي  معادلهعمودي، از جمع شدت پیکسل ها در هر ستون طبق 
  

 |1hp hp x Mx    ,   
1

,
N

y
hp f x yx



          )4(  

  

 | 1vp vp y Ny    ,   
1

,
M

x
vp f x yy



          )5(  
  

از ویژگی  ]20[در  .ارسازي چشم، استفاده از گوشه هاي چشم می باشدیکی دیگر از روش هاي آشک
گوشه هاي چشم و الگوریتم هریس براي یافتن گوشه ها، جهت مشخص کردن مرکز مردمک استفاده 

با . در این الگوریتم، کلیشه اي مستطیلی در هر نقطه از تصویر در نظر گرفته می شود. شده است
مختلف، میزان تغییر میانگین شدت روشنایی تصویر در هر پنجره جابجا کردن کلیشه در جهات 
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  نسبت به پنجره ي اصلی محاسبه شده و مقدار حداقل این تغییر به عنوان پاسخ گوشه در نظر گرفته 
  :بسته به موقعیت نقطه در تصویر سه حالت مختلف ایجاد می گردد. می شود

همگن باشد، تمام جابجایی ها منجر به اگر ناحیه ي پنجره اي شده از نظر شدت روشنایی  -
 . تغییر کوچکی شده و پاسخ گوشه مقدار کمی دارد

اگر ناحیه ي پنجره اي شده روي یک لبه واقع شده باشد، جابجایی در جهت عمود بر لبه  -
بنابراین در این . بیشترین تغییر و جابجایی در جهت لبه کمترین تغییر را ایجاد می کند

 .ار کمی داردحالت نیز تابع مقد
اگر ناحیه ي پنجره اي شده روي یک گوشه واقع باشد، جابجایی در تمام جهات منجر به  -

بنابرابن تابع پاسخ گوشه بر روي گوشه هاي تصویر داراي حداکثر . تغییر بزرگی می شود
  .مقدار خواهد بود

  :بیان می شود) 6(ي  معادلهروش هریس به صورت ریاضی طبق 
  

,

2| |, , , ,
u v

E w I Ix y u v x u y v u v             )6(  

  
کلیشه ي اعمال شده به تصویر است که به صورت دایره اي با ضرایب یک در نظر گرفته می  wکه 

در چهار  (x,y)جابجایی . است (x,y)تغییر ایجاد شده به ازاي جابجایی  E گرادیان تصویر و I شود،
  .در نظر گرفته می شود {(1-,1-),(0,1),(1,1),(1,0)}جهت شامل 

minآشکار ساز گوشه ي هریس، حداکثر محلی  { }, ,Ex y x y  را که بیشتر از یک آستانه ي خاص باشد
  ي زیر حول مبدا جابجایی به دست  معادلهبا تعمیم تحلیلی که از . را به عنوان گوشه معرفی می کند

  :پوشش داده می شوند) 7(ي  معادلهمی آید، کلیه ي جابحایی هاي کوچک ممکن، طبق 
  

  2 2, 2E x y Ax Cxy By              )7(  
2( )A I wx   ,  2( )B I wy   ,  ( )C I I wx y   

  
I کلیشه ي گوسین، wي فوق،  معادلهدر  x و  I y  گرادیان تصویر در جهتx  وy و   عملگر

  .نیز قابل نمایش است) 8(ي  معادلهبه صورت  Eمقدار . کانولوشن می باشد
  

     , , , TE x y x y M x y  ,  A C
M

C B
 

  
 

         )8(  
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به عنوان تابع خود  Eمی باشد و  (x,y)در نقطه ي  2*2یک ماتریس متقارن  M معادلهدر این 
ي  معادلهحاصل از  Rنشان داده شده است که مقدار  ]20[در . همبستگی محلی نیز تعبین می شود

  . تصویر تعبیر شودي می تواند به عنوان پاسخ گوشه در هر نقطه ) 9(
  

   2R Det M KTr M             )9(  
Tr A B      

  2Det M AB C    
  

در ناحیه ي گوشه اي، مثبت، در ناحیه ي لبه اي، منفی و در ناحیه ي هموار تصویر، داراي  Rمقدار 
براي کاهش زمان محاسبات، از کلیشه ي موجود در محاسبات هریس  .قدر مطلق کوچکی است

  .به دست می آید) 10(ي  معادلهطبق  A,B,Cدر نتیجه، ابتدا مقادیر . صرفنظر خواهد شد
  

2( )xA I  ,  2( )yB I  ,  ( )x yC I I           )10(  
  

  آزمایشات نشان . محاسبه می شود) 9(ي  معادلهاز  Rپس از به دست آوردن این مقادیر، مقدار 
  در محدوده ي شامل چشم، لبه هاي عنبیه ي چشم  Rمی دهد که دو نقطه با بشترین مقدار 

براي ردیابی . مرحله ي آخر در سامانه ي ردیابی چشم، ردیابی چشم ها می باشد. ]20[می باشد 
یکی از مطلوب ترین و پرکاربرد ترین روش ها که براي کاربردهاي . چشم، روش هاي زیادي وجود دارد

  . ]21،14[کالمن می باشد  بالدرنگ نیز مناسب است، استفاده از فیلتر
یک فیلتر کالمن، یک مجموعه اي از الگوریتم هاي بازگشتی است که محل و عدم قطعیت اشیاء 

بدین معنی که کجا به دنبال مردمک گشته و چه . متحرك در فریم زمانی بعدي را تخمین می زند
  شود تا با اطمینان باال  وسعتی از تصویر در فریم بعدي حول مکان هاي تخمین زده شده باید جستجو

این روش به صورت بازگشتی، تخمین فعلی را به تمام محاسبات قبلی محدود . مردمک ها پیدا شوند
این . می کند و این روند با تخمین هاي قبلی که براي پیشگویی استفاده می شوند تکرار می شود

ت که پیاده سازي عملی آن را طبیعت بازگشتی، یکی از خصوصیات جذاب و خوشایند فیلتر کالمن اس
اصول کار بدین صورت است که در فیلتر کالمن، برداري به نام بردار حالت در . ساده و ممکن می سازد

فیلتر کالمن در هر مرحله با . این بردار بیان کننده ي حالت سیستم می باشد. نظر گرفته می شود
بردار حالت . ت زمان بعد را پیش بینی می کنداستفاده از اطالعات حرکت در زمان هاي قبل، بردار حال

) به صورت , , , )x yX x y v v می باشد که در آنx  وy مولفه هاي مختصات متحرك وxv وyv   
  :می باشد) 11(ي  معادلهدله ي حالت به صورت معا. می باشد yو  xمولفه ي سرعت در جهت 

  
1t t t tX X w                )11(  
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1tXنویز سفید گوسی با میانگین صفر،  twکه در آن    بردار حالت در زمانt+1 وtX  بردار حالت در
  به صورت زیر در نظر گرفته  tمی باشد که نشان دهنده ي شتاب حرکت است و ماتریس tزمان 

  :می شود
  

 

1 0 0
0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 1

t

T
T

 
 
  
 
 
 

            )12(  

  
در نظر گرفته شده و  z=(x,y)یري به صورت بردار اندازه گ. فاصله ي زمانی بین فریمی می باشد Tکه 

  :بیان می شود) 13(ي  معادلهمعادله ي ارتباط دهنده بردار حالت و بردار اندازه گیري به صورت 
  

t t tZ HX e               )13(  
  

ماتریس  Hو  tبردار اندازه گیري در زمان  t،tZبردار حالت در زمان  tXخطاي اندازه گیري، teکه
  :ي زیر تعریف شده است معادلهارتباط دهنده ي بردار حالت و بردار مشاهده می باشد و به صورت 

  
1 0 0 0
0 1 0 0

H  
  
 

            )14(  
  

فاده از فیلتر کالمن و از روي مسیر حرکت در زمان گذشته، موقعیت جدید سر در فریم بعد با است
حالت . از فیلتر کالمن براي ردیابی چشم در تصاویر استفاده شده است ]22[در . پیش بینی می شود

و  yو  xاگر مختصات مرکز مردمک با . مردمک در هر زمان با مختصات مکان و سرعت بیان می شود
به صورت  tدر زمان  Xنشان داده شود، بردار حالت  vو  uبا   yو  xعت در جهت هاي سر

( , , , )t t t t tX x y u v 1در فیلتر کالمن، . تعریف می شود
1tX 
  بردار حالت زمان بعدي می باشد که با

  .دپیشگویی می شو) 15(توجه به معادله ي 
  

1
1t t tX X
                )15(  

  
ماتریس کوواریانس . ماتریس مشاهده به دست می آید) 13(ي فوق در معادله ي  معادلهبا جایگزینی 

به دست ) 16(ي  معادلهخطا که کوواریانس بین حالت پیش بینی شده و واقعی را نشان می دهد از 
  :می آید

  
1

1

( )Tt t t
tt

e



                 )16(  
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)که )Tt ترانهاده يt و
t
  ماتریس کوواریانس خطا در زمانt بر اساس ماتریس . می باشد

کوواریانس
1

1

t 



  ناحیه اي براي جستجو تعریف شده و در این ناحیه به جستجوي مردمک چشم  

از روي مختصات واقعی محاسبه شده، بردار . می پردازد و مکان واقعی مردمک را به دست می آورد
به دست آمده و پارامترهاي پیش بینی شده براي مراحل بعد اصالح ) 17(ي  معادلهحالت واقعی طبق 

  .می شوند
  

 1 1
1 1 1 1 1t t t t tX X K Z HX 
                 )17(  

  
  1tK  به دست می آید) 18(ي  معادلهماتریس بهره می باشد که از:  

  
1

1
1 1

1

T

t
t

T

t

H

K

H H




 







            )18(  

  
  روش پیشنهادي -3

اثیر باشـد، فضـاي رنگـی تصـویر     ابتدا براي اینکه شدت نور فضاي اطراف، در الگوریتم پیشنهادي بی ت
سپس یک مـدل رنگـی طبـق    . تبدیل می شود YCbCrبه  RGBاز ) 1(ي  معادلهورودي با استفاده از 

براي صورت تعریف شده و بر اساس مدل گوسی و فاصـله ي اقلیدسـی و بـا اسـتفاده از     ) 2(ي  معادله
  ر اینجـا مـورد اسـتفاده قـرار     تصویر ورودي کـه د . ناحیه ي صورت آشکارسازي می شود) 3(ي  معادله

می گیرد داراي پس زمینه ي پیچیده بوده و هیچ گونه محدودیتی براي آن در نظر گرفته نشـده اسـت   
و ناحیه ي سر و صورت می تواند در هر جهت و با هر زاویه اي چرخش داشته و یا چشـم هـا مسـدود    

ه ي بعد با استفاده از تصویر افقی در مرحل. بوده و شخص عینک، ریش، حجاب و یا آرایش داشته باشد
  ، محدوده ي شامل چشم ها تعیین شـده و بـراي آنکـه یـافتن مرکـز مردمـک هـا        )4(ي  معادلهطبق 

دقیق تر انجام شود، ناحیه ي شامل چشم ها به دو ناحیه ي چپ و راست تقسیم شده و در هر ناحیـه  
ر موجب می شـود تـا محـدوده ي    این کا. جداگانه، مرکز مردمک چشم چپ و راست جستجو می شود

پس از آن، با استفاده از تصـویر افقـی   . جستجو کمتر شده و الگوریتم به حالت بالدرنگ نزدیک تر شود
در آخـرین  . و تقاطع خطوط، مرکز مردمک ها به دست آورده می شـود ) 5(و ) 4( معادالتو عمودي و 

دیابی می کنند و همچنـین از آشکارسـازي   مرحله، از دو فیلتر کالمن که به صورت موازي چشم ها را ر
: مرحله ي کلـی اسـت   4روش پیشنهادي شامل . گوشه هاي چشم براي ردیابی چشم استفاده می شود
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 و گوشه یـابی  آشکارسازي صورت، آشکارسازي ناحیه ي شامل چشم، به دست آوردن مردمک چشم ها
  .و ردیابی چشم

  
  آشکارسازي صورت - 1- 3

  رخش صورت ثابت است و پردازش آن نسبت به پردازش بقیه ي از آنجایی که رنگ نسبت به چ
ویژگی هاي صورت سریعتر انجام می شود، در نتیجه، براي آشکارسازي صورت از این ویژگی استفاده 

می باشد که بسیار پرکاربرد بوده و فضاي استاندارد  RGBمتداولترین فضاي رنگ، فضاي . خواهد شد
ي  معادلهبیان شد، تصویر با استفاده از  2به دلیل آنچه که در بخش  اما. ارائه ي تصاویر رنگی است

، RGBتفاوت تصویر یک فرد را در فضاي رنگی  1شکل . تبدیل می شود YCbCrبه فضاي ) 1(
YCbCr مولفه ي ،Cb  و مولفه يCr نشان می دهد.  

  

  
  Crمولفه ي ) د( Cbمولفه ي ) ج( YCbCrمحیط ) ب( RGBمحیط ) الف(تصویر یک فرد در فضاهاي رنگی مختلف : 1شکل 

  
  به دست آوردن مدل رنگ پوست -1- 3-1

براي ایجاد مدل رنگ پوست، ابتدا یک مجموعه از انواع تصاویر پوست با رنگ و بافت متفاوت آماده 
، مدل رنگ )2(ي  معادلهپس از آن با استفاده از . منتقل می شود YCbCrشده، سپس به فضاي رنگی 

  .نمونه هایی از رنگ پوست نشان داده شده است 2در شکل . می آیدپوست به دست 
  

  
  نمونه هایی از رنگ پوست هاي مختلف: 2شکل 

  
  اقلیدسیي فاصله  -3-1-2

  پس از به دست آوردن مدل رنگ پوست، با استفاده از مدل گوسی و فاصله ي اقلیدسی که طبق 
پیکسل از تصویر به مدل به دست آمده محاسبه می شود، تعلق یا عدم تعلق هر ) 3(ي  معادله

  .نتایج حاصل از آشکارسازي صورت افراد مختلف را نشان می دهد 3شکل . مشخص می شود
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  نمونه هایی از آشکارسازي رنگ پوست افراد با رنگ پوست و شدت نورهاي مختلف: 3شکل 

  
 استخراج محدوده ي چشم - 2- 3

این محدوده که از . پس از آشکارسازي ناحیه ي صورت، نوبت به استخراج محدوده ي چشم می رسد
باالي ابروها شروع شده و تا زیر پلک پایین ادامه دارد شامل دو چشم، دو ابرو و ویژگی هاي متمایز 

وان از براي استخراج این ناحیه می ت. کنده ي آن ها مانند پلک ها و گوشه هاي چشم ها می باشد
تصویر  4در شکل  .محاسبه می شود استفاده نمود) 4(ي  معادلهتصویر افقی ناحیه ي صورت که از 

  . افقی صورت فرد را مشاهده می نمایید

  
  حد فاصل پایین چشم تا تیغه ي بینی -5مردمک ها  -4فاصله ي بین ابرو و چشم  - 3ابروها  - 2پیشانی  -1: تصویر افقی صورت: 4شکل 

  ناحیه ي زیر لب ها -8لب ها  - 7 سبیل -6
  

متعلق به ابرو ها و ) 2شماره ي (نشان داده شده است، از باال، اولین دره  4همانگونه که در شکل 
همانگونه که قبال به آن اشاره شد، . مربوط به مردمک چشم ها می باشد) 4شماره ي (دومین دره 

خش داشته باشد، نمی توان ادعا نمود چون تصویر هیچ محدودیتی نداشته و ممکن است صورت چر
چنانچه در تصویر صورت فرد نیز قابل مشاهده . که دره ي دوم همیشه متعلق به مردمک ها می باشد

داراي روشنایی ) نی تا زیر چشم هاحدفاصل تیغه ي بی(است ناحیه ي پیشانی و پایین چشم ها 
شنایی سبب می شود تا تصویر افقی این این بیشتر بودن رو. بیشتري نسبت به خود چشم ها می باشد
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مربوط ) 1شماره ي (بنابراین اگر از باال به سمت پایین بیاییم، اولین قله . دو محدوده داراي قله شود
بنابراین، از نقاط . مربوط به ناحیه ي پایین چشم ها می باشد) 5شماره ي (به پیشانی و دومین قله 

از آن جایی که دومین قله باالي . ه ي چشم استفاده می شودبراي استخراج محدود) قله ها(ماکزیمم 
. تیغه ي بینی قرار گرفته است، اگر صورت ریش داشته باشد نیز الگوریتم دچار اختالل نخواهد شد

  .نتیجه ي استخراج محدوده ي چشم با استفاده از تصویر افقی را نشان می دهد 5شکل 

  
  ي صورت با استفاده از تصویر افقی استخراج محدوده ي چشم از ناحیه: 5شکل 

  
  یافتن داوطلب هاي چشم - 3- 3

به دست ) 5(و ) 4(هاي  معادله، تصویر عمودي و افقی طبق 5شکل براي یافتن داوطلبین چشم، براي 
  ، سه قله )ب(قسمت  6در شکل . نشان داده شده است 6آمده که نتیجه ي محاسبات در شکل 

همانگونه که در زیر شکل نوشته . وجود دارد) 9و 7اره هاي شم(و دو دره ) 10و  8، 6شماره هاي (
و  6می توان از این نقطه و نقاط . مربوط به ناحیه ي بین دو ابرو می باشد) 8(شده است، شماره ي 

  براي تقسیم ناحیه ي شامل چشم به دو ناحیه ي چپ و راست استفاده کرد، به گونه اي که  10
به عنوان  10و  8ان ناحیه ي شامل چشم چپ و ناحیه ي بین نقاط به عنو 8و  6ناحیه ي بین نقاط 

از باال، دره ي . دره وجود دارد 2، )الف(در قسمت . ناحیه ي شامل چشم راست در نظر گرفته می شود
مربوط به مردمک چشم می باشد که این ) 4شماره ي (مربوط به ابرو و دره ي دوم ) 2شماره ي (اول 

مربوط  7، شماره ي )ب(همچنین در قسمت . ه ي چپ و راست صدق می کندنکته براي هر دو ناحی
بنابراین از . مربوط به ابرو و مردمک چشم راست می باشد 9به ابرو و مردمک چشم چپ و شماره ي 

  .نقاط گفته شده استفاده کرده و داوطلب هاي چشم ها به دست آورده خواهد شد

  
  پایین چشم   -5مردمک ها  - 4فاصله ي ابرو تا چشم -3ابروها  -2پیشانی  -1: تصویر افقی) لفا(: 5تصویر افقی و عمودي شکل : 6شکل 

  مردمک و ابروي راست -9ناحیه ي بین دو ابرو  -8مردمک و ابروي چپ   -7کنار چشم چپ  -6: تصویر عمودي) ب(
 ناحیه ي کنار چشم راست -10 
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نشان داده شده  6ناحیه ي چشم ها که در شکل  با توجه به مطالب گفته شده و تصویر افقی و عمودي
  داوطلـب اول ابـرو هـا و داوطلـب دوم مردمـک چشـم هـا        . است، دو داوطلب براي چشـم وجـود دارد  

دلیل اینکه ابروها به عنوان داوطلب چشم در نظر گرفته شده است این است که ابـرو ماننـد   . می باشد
همچنین ابرو درون ناحیـه ي شـامل چشـم    . دهد مردمک چشم داراي تیره گی بوده و تشکیل دره می

 6براي حذف ابروها به عنوان داوطلب، از تصویر افقی ناحیه ي صـورت کـه در شـکل    . قرار گرفته است
بـا توجـه بـه    . در ایـن شـکل دو دره وجـود دارد   . نشان داده شده است استفاده می شود) الف(قسمت 

ر دارند، می توان نتیجه گرفـت کـه از بـاال، اولـین دره     فیزیک صورت و اینکه ابرو ها در باالي چشم قرا
بنابراین، براي تشـخیص مردمـک چشـم، دره ي اول نادیـده     . مربوط به ابرو ها می باشد) 2شماره ي (

که مطمئنا مربوط به چشم ها می باشد مورد بررسی قـرار داده  ) 4شماره ي (گرفته شده و دره ي دوم 
  .می شود

  
 یافتن مرکز مردمک - 4- 3

اشتن یک پیکسل از عنبیه یا مردمک و داشتن دایره ي مردمک، می توان مرکز مردمک را به با د
در این روش، تنها، . براي یافتن مرکز مردمک می توان از روش تقاطع خطوط استفاده کرد. دست آورد

بدین لحاظ، . یک سطر و ستون از چشم به جاي کل محدوده ي چشم مورد پردازش قرار می گیرد
چنانچه در شکل . رسم می شود تا به لبه ي مرزي عنبیه و صلبیه برسد yو  xراستاي محور  خطی در

و نقاط انتهایی خطوط  )x,y(نشان داده شده است، اگر مرکز تقاطع خطوط رسم شده  7
       ' ' ' '

1 2 1 2, , , , , , ,x y x y x y x y  به ) 19(ي  معادلهدر نظر گرفته شود، مرکز مردمک را می توان از
  .دست آورد

  
1 2

2c
x x

x


  ,  1 2
2c

y y
y


            )19(  

  

  
  استفاده از تقاطع خطوط براي یافتن مرکز مردمک: 7شکل 
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در این تصاویر، حاالتی که سر . ، تشخیص مردمک در حالت هاي مختلف بررسی شده است8در شکل 
  .ریش و یا حجاب داشته باشد، نشان داده شده استچرخش داشته و یا شخص عینک، آرایش، 

  
  چرخش سر به باال یا پائین ) ج(چرخش سر به صورت افقی ) ب(چرخش سر به صورت عمودي  )الف(: تشخیص مردمک چشم: 8شکل 

  شخص آرایش داشته باشد) ز(شخص حجاب داشته باشد ) و(شخص ریش داشته باشد ) ه(شخص داراي عینک باشد ) د(
  
  ی چشمردیاب -5- 3

در اکثر کاربردها، پس از آشکارسازي و شناسایی چشم نوبت به ردیابی و تعقیب حرکات چشم یا 
همان مسائل و مشکالتی که در قسمت آشکارسازي چشم مطرح بود، در ردیابی نیز . صورت می رسد

  با این تفاوت که در مواردي مشکالت قوي تر ظاهر شده، تاثیر مخرب بیشتري در . مطرح است
به عنوان مثال تغییر شرایط نور محیط گاها موجب از دست رفتن موقیعت . روسه ي تعقیب داردپ

انعکاس نور از . چشم در تصویر شده و باعث می شود مرحله ي آشکارسازي چشم مجددا تکرار شود
 براي ردیابی چشم، عالوه بر تخمین و مکان یابی. روي عینک نیز می تواند همین مشکل را ایجاد کند

موقعیت چشم ها در فریم هاي متوالی، حرکات سر و صورت نیز باید مورد توجه قرار داده شده و 
عالوه بر سر، . روشی پیشنهاد گردد که تا حد ممکن نسبت به این تغییرات و مشکالت بی تفاوت باشد

جه قرار اجزاي صورت ازجمله پلک ها نیز داراي حرکات مستقل هستند که آن ها را نیز باید مورد تو
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براي پشتیبانی از حرکات سر، خود چشم را ردیابی نکرده و قسمتی از صورت که شامل چشم ها . داد
از بین روش هاي ارائه شده، فیلتر کالمن داراي پیچیدگی محاسباتی . می باشد ردیابی خواهد شد

براي ردیابی از این از این رو، . کمتر و سرعت باالتري بوده و براي کاربردهاي بالدرنگ مناسب تر است
در روش پیشنهادي از دو فیلتر به صورت موازي استفاده شده است که . فیلتر استفاده خواهد شد

  چشم ها را جداگانه ردیابی می کنند و دلیل این امر این است که چشم ها همانگونه که در بخش 
هر مرحله با استفاده از  فیلتر کالمن در. توضیح داده شد، به صورت مجزا تشخیص داده شده اند 3- 3

پیش بینی ) 18(تا ) 11( معادالتاطالعات حرکت در زمان هاي قبل، بردار حالت زمان بعد را طبق 
 9شکل . تخمین می زند tاز روي بردار حالت زمان  t+1فیلتر کالمن بردار حالت را در زمان . می کند

تشخیص مردمک را در فریم هاي مختلف نتایج ردیابی محدوده ي چشم با استفاده از فیلتر کالمن و 
همانگونه که . در این فریم ها، پس زمینه ي فرد متغیر بوده و فرد در حال حرکت است. نشان می دهد

  .مشاهده می کنید، روش پیشنهادي، حرکات سر و حرکات صورت در تصویر را پشتیبانی می کند

  
  در فریم هاي مختلفنتایج حاصل از ردیابی یک فرد با فیلتر کالمن : 9شکل 

  
مشکلی که در این جا مطرح است این است که اگر هر دو چشم مسدود یا بسته شود، فیلتر کالمن 

براي رفع این مشکل، عالوه بر فیلتر کالمن از . قادر به ردیابی دقیق نیست و دچار اختالل می شود
حیه ي چپ و راست، دو براي این کار، در هر نا. مشخصات گوشه هاي چشم نیز استفاده شده است

توضیح داده  2براي یافتن گوشه ها از الگوریتم هریس که در بخش . گوشه تشخیص داده می شود
در نتیجه، روش پیشنهادي براي ردیابی، ترکیبی از فیلتر کالمن و . شده است استفاده می شود

ن موقعیت چشم را در روش پیشنهادي، پس از آنکه فیلتر کالم. آشکارسازي گوشه چشم ها می باشد
تخمین زد، موقعیت تخمین زده شده با موقعیت قبلی مقایسه و چنانچه مختصات آن ها از یک سطح 
آستانه که به صورت تجربی به دست می آید بیشتر باشد، نشان از آن است که ردیابی اشتباه صورت 

  .وددر این حالت از موقعیت یافته شده توسط گوشه ها استفاده می ش. گرفته است
درست است که در این روش سخت افزار مورد نیاز افزایش یافته و براي هر چشم یک فیلتر اضـافه تـر   
مورد استفاده قرار گرفته است، اما ردیابی در حالت چـرخش سـر و صـورت و انسـداد و از دسـت دادن      



 
  اولین کنفرایس دانشجویی پیشرفتهاي نوین مهندسی

  

٦٣٣ 
 

عمل می کننـد،  همچنین به دلیل اینکه این فیلتر ها موازي . یکی از چشم ها، دقیق تر انجام می گیرد
  .در سرعت کار تغییر چندانی ایجاد نکرده و ردیابی همچنان به صورت بالدرنگ می باشد

  
 نتایج تجربی -4

  نتایج ردیابی محدوده ي چشم و تشخیص مردمک با استفاده از روش پیشنهادي را در  10شکل 
در شکل مشاهده در این شکل، چشم ها بسته بوده و همانگونه که . فریم هاي مختلف نشان می دهد

. می فرمایید مشکل بسته بودن چشم ها نیز رفع شده و چشم در حالت بسته نیز ردیابی می شود
و ردیابی براي روش پیشنهادي حالت هاي مختلف چرخش سر و صورت، انسداد یا بسته بودن چشم 

نشان  13ا ت 11، حجاب و آرایش را پشتیبانی می کند که نتایج آن در شکل هاي افراد داراي عینک
  .داده شده است

  
  نتایج حاصل از ردیابی یک فرد با روش ترکیبی در فریم هاي مختلف: 10شکل 

  

  
  نتایج حاصل از ردیابی فرد داراي عینک: 11شکل 

  

  
  نتایج حاصل از ردیابی فرد داراي حجاب: 12شکل 

  

  
  نتایج حاصل از ردیابی فرد داراي آرایش: 13شکل 

  
فیلم  سهدر این جدول براي هر مجموعه . بیان شده است 1یص چشم در جدول نتایج آماري نرخ تشخ

با شرایط مختلف در نظر گرفته شده است و نتایج بیان شده میانگین تشخیص یا عدم تشخیص براي 
با توجه به نتایج به دست آمده می توان ادعا نمود این روش تا حد زیادي . این مجموعه ها می باشد
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  حدودیت و حالت هاي آرایش، حجاب، ریش، عینک و چرخش را پشتیبانی محیط هاي بدون م
  .می کند

  
  نرخ تشخیص صحیح و اشتباه چشم: 1جدول 

  تعداد کل 
  فریم ها

  تشخیص اشتباه 
  دو چشم

  تشخیص اشتباه 
  یک چشم

  تشخیص صحیح 
    دو چشم

  )بدون ریش(مجموعه ي اول   7/94%  02/2%  28/3%  1980
  )با ریش(مجموعه ي دوم   86/92%  4/3%  74/3%  1470
  )با عینک(مجموعه ي سوم   1/87%  35/5%  55/7%  1590
  )با آرایش(مجموعه ي چهارم   0/92%  33/3%  67/4%  1500
  )با حجاب(مجموعه ي پنجم   12/92%  38/3%  5/4%  2220

  میانگین  %9/91  %42/3  %68/4  8760= مجموع 

  
  :زیر تحلیل و توجیه نمودرا می توان به صورت  1نتایج نوشته شده در جدول 

به دلیل اینکه براي یافتن محدوده ي چشم از تصویر افقی صورت و مقادیر ماکزیمم استفاده  -
شده است و این مقدار براي پایین چشم، بین پلک پایین و تیغه ي بینی قرار دارد، اگر 

 .شخص ریش داشته باشد نیز نتایج خوب و قابل قبولی به دست می آید
نتایج به دست آمده با عینک، نسبت به بقیه ي موارد کمتر است این است که  دلیل اینکه -

  هنگامی که شخص عینک داشته باشد و چشم او مسدود و یا بسته شود، چون عینک 
  گوشه هاي چشم را می پوشاند و گوشه ها از دست داده می شود، ردیابی با مشکل مواجه 

 .می شود
نگ استفاده شده است و آرایش، رنگ مردمک را چون براي تشخیص مردمک از ویژگی ر -

اما از آنجایی که . تغییر چندانی نمی دهد، با آرایش نتایج قابل قبولی به دست آمده است
آرایش، ساختار گوشه هاي چشم را تغییر می دهد، در این حالت نتایج به دست آمده نسبت 

 .به حالت بدون ریش کمتر است
ه با حجاب نسبت به حالت بدون ریش کمتر است این است که دلیل اینکه نتایج به دست آمد -

اگر شخص حجاب داشته و سر او بچرخد و چشمش مسدود شود، چون حجاب گوشه هاي 
 .چشم را می پوشاند، ردیابی با مشکل روبرو شده و نرخ تشخیص کاهش می یابد

  لتفرم ها و پایگاه مقایسه ي بین روش پیشنهادي و روش هاي دیگر به دلیل اجراي روش ها در پ
  بنابراین، بدنه ي اصلی این روش ها از نظر تئوري با هم مقایسه . داده هاي مختلف، مشکل است

روش مشابه ار لحاظ روش استفاده شده و پشتیبانی از  سه، روش پیشنهادي با 2در جدول . می شود
  جاب، انسداد شرایط مختلف از جمله شرایط نوري، چرخش سر، وجود عینک، ریش، آرایش، ح

  . چشم ها و وضوح تصاویر به کار گرفته شده، مقایسه شده است
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  پیشنهادي با سه روش مشابهمقایسه ي روش : 2جدول 
  تصاویر با 
 وضوح باال

تشخیص در شرایط نوري مختلف، چرخش سر، وجود 
 عینک، ریش، آرایش، حجاب و انسداد چشم ها

روش استفاده شده براي 
 چشم آشکارسازي و ردیابی

 

 نیاز دارد
  شرایط نوري، چرخش سر و وجود عینک را پشتیبانی 

 می کند
بی نظمی شدت رنگ در ناحیه 

 ي اطراف چشم
مقاله ي 

]5[ 

 وجود عینک و ریش را پشتیبانی می کند نیاز ندارد
ترکیب شکل چشم و شدت 

 تصویر
مقاله ي 

]8[ 

 نیاز دارد
  چرخش سر را پشتیبانی 

 می کند
 تار و گوشه هاویژگی شکل، ساخ

مقاله ي 
]12[ 

 نیاز ندارد
درجه، شرایط نوري مختلف، وجود  40چرخش سر حدود 

عینک، ریش، آرایش، حجاب و انسداد چشم ها را پشتیبانی 
 می کند

ترکیب شدت رنگ اطراف چشم، 
 فیلتر کالمن و گوشه یابی

روش 
 پیشنهادي

  
  :برداشت می شود 2نتایج زیر از جدول 

می شدت رنگ در ناحیه ي اطراف چشم براي آشکارسازي و ردیابی استفاده از بی نظ ]5[در  -
این روش، شرایط نوري مختلف، چرخش سر و وجود عینک را پشتیبانی کرده و . شده است

همچنین . در صورت وجود آرایش، ریش، حجاب و انسداد چشم ها، قادر به ردیابی نیست
 .ح باال باشندتصاویر استفاده در این روش بایستی داراي وضو

. از ترکیب شکل چشم و شدت تصویر براي آشکارسازي و ردیابی استفاده شده است ]8[در  -
این روش، وجود عینک و ریش را پشتیبانی کرده و در صورت چرخش سر، وجود آرایش، 

همچنین در این روش . حجاب، انسداد چشم ها و شرایط نوري مختلف، قادر به ردیابی نیست
 .ر با وضوح باال نیستنیاز به تصاوی

از ویژگی شکل، ساختار و گوشه هاي چشم براي آشکارسازي و ردیابی استفاده شده  ]12[در  -
این روش تنها چرخش سر را پشتیبانی کرده و شرایط نوري مختلف، وجود عینک، . است

همچنین تصاویر استفاده در . ریش، آرایش، حجاب و انسداد چشم ها، قادر به ردیابی نیست
 .ین روش بایستی داراي وضوح باال باشندا

در روش پیشنهادي از ترکیب شدت رنگ اطراف چشم، فیلتر کالمن و گوشه یابی براي  -
روش پیشنهادي، شرایط مختلف نوري، چرخش سر، . آشکارسازي و ردیابی استفاده شده است

ن در این همچنی. وجود عینک، ریش، آرایش، حجاب و انسداد چشم ها را پشتیبانی می کند
  .روش نیاز به تصاویر با وضوح باال نیست

  
 نتیجه گیري -5

بـا  . در این مقاله، روش جدیدي براي ردیابی چشم انسان در محیط هاي بدون محدودیت ارائه گردیـد 
توجه به آزمایشات در تمامی شرایط مختلف از جمله تصاویر با پس زمینه ي پیچیده، تصاویر با تغییـر  

، وجود ریش، حجاب، عینک، آرایش و انسداد و بسته بودن چشم، نتایج قابل شرایط نوري، چرخش سر
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بنابراین، در این روش بر خالف روش هاي گذشته، تاثیرات محیطی حداقل تـاثیر  . قبولی به دست آمد
آزمایشـات نشـان داد کـه روش پیشـنهادي، پیچیـدگی محاسـباتی کـم و حـداکثر         . را در کارایی دارد

  .و حتی االمکان بدون محدودیت بوده و به صورت بال درنگ می باشدپایداراي را داشته 
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