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)بازتابی( مردمک را تحت نور مادون قرمز  تشخیص و ردیابی چشم با استفاده از منبع نور مادون قرمز یک روش موثر است که ویژگی های طیفی - چکیده

این طول موجها توسط دوربین های استفاده می کنند.  880nm-780بیشتر روشهای نوری فعال از منابع نور مادون قرمز با طول موج حدود  استخراج میکند.

اگر یک منبع نور نزدیک به محور نوری دوربین)در  تجاری موجود گرفته می شوند و برای چشم انسان نامرئی هستند بنابراین حواس کاربر را پرت نمی کنند.

ب های نور به دوربین برمی گردند. این کار اثر چشم قرمز را محور نور( قرار گرفته باشد، تصویر گرفته شده یک مردمک روشن را نشان می دهد زیرا بیشتر بازتا

سپس با  ،شود یباشد که ابتدا محدوده چشم مشخص م یصورت م نیبه ا مقاله نیدر ا یشنهادیروش پ .هنگام اسنتفاده از فالش در عکاسی به یاد می آورد

هر چه بهتر مردمک از  ییشناسا یشود. برا یم زیصورت متما یقسمت ها ریسا مردمک از ی( تا حدود HSV ی)در فضا یمحدوده رنگ نییو تع ییکنترل روشنا

ن گفت نتایج ارایه شده در شرایط اتو در ارزیابی کیفی سیستم پیشنهادی می شود. یاستفاده م یشناس ختیر یلترهایف یالقسمت ها در مرحله آخر از تو ریسا

حاوی چهره کاربر آزمایش شد که تشخیص و رهگیری با کیفیت متوسط ویدیو  03ت. این سیستم روی قابل قبول اسبا کیفیت متوسط و ویدیوهای نوری مناسب 

  درصد با صحت کامل انجام شد. 95مردمک 
 

 ، پردازش تصویر، فیلترهای رنگی، ردیابی مردمکتشخیص مردمک، رهگیری مردمک، اپن سی وی -کلید واژه

 

 مقدمه -1

ینة تعقیب مسیر نگاه،  حدود صد سال است که مطالعه در زم

توجه محققین را به خود جلب کرده است. در حقیقت، بحث 

تعقیب حرکت چشم با برخی حوزه های دیگر نیز در ارتباط بوده 

و بحث های نظری مشترك بسیاری در این میان وجود دارد. 

برخی از این حوزه ها عبارتند از تشخیص و تعقیب چهره در 

چهره، سیستم پایش میزان هوشیاری تصویر و ویدئو، بازشناسی 

راننده در حین رانندگی، ایجاد ارتباط بین انسان و کامپیوتر به 

منظور شبیه سازی حرکات چهره در انیمیشن انجام تحقیقات 

روانشناختی و بررسی میزان توجه در حین مطالعة یک متن یا 

 [1]تماشای یک برنامة تلویزیونی. 

ست که تعقیب مسیر نگاه با در عین حال، حدود بیست سال ا

هدف استفاده در کاربردهای توانبخشی و ایجاد ارتباط بین انسان 

 [1]مورد توجه محققین قرار گرفته است. HCI1و ماشین 

باید خاطر نشان کرد که روش های تعقیب مسیر نگاه تنها 

منحصر به رویکردهای مبتنی بر ویدئو نیستند و روشهایی وجود 

مانند  ای تماسی و یا از سیگنالهای زیستیدارند که از لنزه

EOG2  برای اندازه گیری میزان حرکت چشم بهره می گیرند. اگر

چه این روشها به دلیل تماس مستقیم با کاربر، به نوعی تهاجمی 

شوند، اما دقت قابل مالحظه ای دارند و اغلب در  محسوب می

 

 

 

 

 

 
1. Human Computer Interaction 

2. Eletro Occulo Gram (EOG) 

 تشخیص و رهگیری مردمک در ویدیوارایه روشی جهت 
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کار مطالعات روانشناختی، سنجش میزان توجه و هوشیاری به 

 [1]میروند.

اجزای چهره با روش های پردازش تصویر برای تشخیص محل 

تشخیص چشم ها و  یرویکردهای مختلفی وجود دارد. روشها

اجزای چهره را بر اساس اطالعات تصویری میتوان به روشهای 

مبتنی بر اطالعات سطح روشنایی و مفهوم بافت گونه، روش های 

تنی بر اطالعات لبه و مبتنی بر اطالعات رنگ، روشهای مب

روش های تطبیق الگو، و روش های مبتنی بر حرکت  گرادیان،

 [2]طبقه بندی کرد.

اصول به کار رفته در اکثر روشهایی که از پردازش تصویر برای 

تخمین جهت نگاه استفاده می کنند مشابه است. در این روشها 

ابتدا چهره کاربر تشخیص داده می شود، سپس چشم های وی 

ناسایی شده و در نهایت، با توجه به مشخصات تصاویر چشمها ش

و دیگر اجزای چهره، جهت نگاه تخمین زده می شود. تفاوت 

اصلی در بین این روشها، نحوه تشخیص چهره، تشخیص چشم ها 

 [0]و مهمتر از همه نحوه تخمین جهت نگاه است.

 کیچشم با استفاده از منبع نور مادون قرمز  یابیو رد صیتشخ

( مردمک را تحت ی)بازتابیفیط یها یژگیروش موثر است که و

فعال از  ینور یروشها شتریب .کندی نور مادون قرمز استخراج م

استفاده  883nm-083منابع نور مادون قرمز با طول موج حدود 

موجود  یتجار یها نیطول موجها توسط دورب نیکنند. ا یم

 نیهستند بنابرا یچشم انسان نامرئ یراشوند و ب یگرفته م

 [4]کنند. یحواس کاربر را پرت نم

)در محور نور( نیدورب یبه محور نور کیمنبع نور نزد کیاگر 

مردمک روشن را نشان  کیگرفته شده  ریقرار گرفته باشد، تصو

 نیگردند. ا یبرم نینور به دورب یبازتاب ها شتریب رایدهد ز یم

 ادیبه  یش در عکاسکار اثر چشم قرمز را هنگام اسنتفاده از فال

حرکات  یریرهگ یتوان برا یم یژگیو نیهم از .آورد یم

مردمک راحت  ییکار شناسا جهیمردمک بهره گرفت و در نت

 [4].ردیپذ یانجام م

بسته به اینکه فاصله منبع مادون قرمز و دوربین چقدر باشد، 

بازتاب نور از مردمک به دو صورت رخ خواهد داد. اگر منبع نور و 

ین نزدیک و تقریبا هم محور باشند، بخش زیادی از نور دورب

تابانده شده به مردمک بازتاب شده و به دوربین میرسد. در این 

ناحیه در تصویر چشم خواهد بود و  حالت مردمک، روشن ترین

اصطالحا این تصاویر را تصاویر مردمک روشن می نامند. هنگامی 

بخش زیادی از نور که دوربین و منبع نور از هم دور باشند، 

تابانده شده به مردمک خارج از دید دوربین است و در این حالت 

مردمک، تاریک ترین ناحیه نسبت به سایر مناطق چشم خواهد 

 [5بود. اصطالحا این تصاویر را تصویر مردمک تاریک گویند.]

 

 
زدیک نتصویر مردمک روشن )هنگامی که منبع نور و دوربین  -: الف1شکل 

که  تصویر مردمک تاریک )هنگامی -ب (این تصویر تشکیل می شود.باشند 

 منبع نورو دوربین از هم دور باشند این تصویر تشکیل می شود.(

 روش پیشنهادی-2

در ویردیو مرورد   مردمرک   یریر و رهگ ییشناسرا  یبررا  ریز مراحل

 استفاده قرار گرفت.

   HSVبه  یرنگ یفضا لیتبد -2-1-1

مردمک  یمراحل آشکار ساز HSVه ب RGB یرنگ یفضا لیبا تبد

 یادراکر  یکنرواخت ی تیدارای خاص HSVشود. فضای  یساده تر م

به طور  ریتصو یابیهای باز ستمیآن در س از لیدل نیاست، به هم

فضای رنرگ   نیدهنده ی ا لیشود. ابعاد تشک یمعمول استفاده م

( و درجره  Sرنرگ  )  ع( درجه اشباHطول موج ) ایرا براساس رده 

 کنند. یم فی( تعرVآن )  ییروشنا

H است چرا که  یابیهای باز ستمیمورد استفاده در س یمؤلفه اصل

منظررره  ایرر یاز شرر ربردارییجهررت تصررو راتییررنسرربت برره ت 
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به شدت  ،ییروشنا راتییحال نسبت به ت  نی. اما با ادارتراستیپا

 باشد. یحساس م

از  ای رهیر دهد. هر برش دا یرا نشان م HSV یفضای رنگ 2 شکل

 کیر شود که هرر درجره معررف     یدرجه عالمتگذاری م 063تا 3

نرام   ره،یر دا نیر بررش از ا  نیطول موج مشخص رنگ است. براتتر 

ازآنهرا   کیر هر  RGB و معادل هیزاو ریتجاری معادل رنگها و مقاد

 آمده است.

 یآل اسرت، ولر   دهیر ا شرگرها یبررای نما  RGBفضای رنگ   اگرچه

 یچگرونگ  صیبررای مثرال تشرخ   است.  یعیرطبیبرای انسان ها غ

 اریکراری بسر   RGBرنرگ در فضرای رنرگ      کیروشن تر کردن 

های  یژگیراحت تر است تا از و اریبس ها مشکل است. برای انسان

 یی( و درجره روشرنا  Saturation( درجه اشباع شردن ) Hueرنگ )

(Valueبرای توص )رنگ استفاده کند. کی فی 

در عردم   RGBگ  فضای رنرگ نسربت بره فضرای رنر      نیا برتری

 یآن مرر یدرخشررندگ زانیررارتبرراط عناصررر سررازنده رنررگ، برره م

 [6باشد.]

 

 HSVفضای رنگی : 2شکل

 یورود ویدیررو RGB یرنگرر یفضررا ریررکررد زدر اپررن سرری وی 

(imgOriginal را به )HSV یرنگر  یبا فضا ویدیکند. و یم لیتبد 

HSV  رییدر مت imgHSV شود. یم رهیذخ 

cvtColor(imgOriginal,imgHSV,COLOR_BGR2HSV); 
 

 یو آستانه گذار ییروشنا شیافزا -2-1-2

مردمرک از   یتا حردود  یآستانه گذار سپسو  ییروشنا شیبا افزا

 شود.  یم زیقسمت ها متما ریسا

منتقل شده اسرت،   HSV یرنگ یبه فضا ویدیکه و نیتوجه به ا با

 کند.   یم نهیبه حذف پس زم یادیکمک ز ییروشنا شیافزا

 گرر ید ی( هم عرامل 255-253) یدن دامنه آستانه گذارمحدود کر

 .است ریتصو دیزا یحذف قسمت ها یبرا

ثابت بودند چراکه مکران   یوهایدیو یو آستانه برا ییروشنا ریمقاد

 بود. کسانیثابت و  یبردار لمیف طیو نور مح

تاثیر افزایش روشنایی و آستانه گذاری در متمرایز سرازی    0شکل 

 های صورت را نشان می دهد. مردمک از سایر قسمت

 

 
 تاثیر افزایش روشنایی و آستانه گذاری در متمایز سازی مردمک -0شکل

در اپن سی وی از کدهای زیر برای افزایش روشنایی و آستانه 

 گذاری استفاده می شود.

imgHSV.convertTo(imgHSV ,-1 , ctk+1 ,ctg);  
threshold(imgHSV,imgHSV,Lthresh1,Hthresh1, 

THRESH_BINARY); 

 

 مشخص کردن محدوده رنگ مردمک -2-1-0

از  کیر مجراز هرر    زانیر حداقل و حرداکثر م  دیبا یدر مرحله بعد

( و درجه Saturation( درجه اشباع شدن )Hueرنگ ) یها تیکم

 کیر مرحله  نیتوان گفت در ا یشود. م نیی( تعValue) ییروشنا
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 شود. یم جادیمردمک ا صیتشخ یبرا یرنگ لتریف

کره در   یو آسرتانه گرذار   ییروشرنا  شیافرزا  یلترهایتوجه به ف با

حاصل به صرورت   ریتصو بایاعمال شد تقر ویدیو یمرحله قبل رو

 یمحردوده رنگر   نیری کرار تع  نی. بنرابرا دیر آ یدر مر  دیو سف اهیس

و تکرار محدوده  نیتمر یو با مقدار ستیمردمک انچنان مشکل ن

   .دیآ یرنگ مردمک به دست م

 قابل مشاهده است.  4جی این مرحله در شکل تصویر خرو

 

 
 تعیین محدوده رنگی -4شکل

 صیتشرخ  یمربوطره بررا   ریشرد مقراد   یکره بررسر   ییوهایدیدر و

 شد. میتنظ ریمردمک به صورت ز

iLowH = 0; هیحداقل رنگ ما  

iHighH = 179;  هیحداکثر رنگ ما  

iLowS = 0;   حداقل اشباع رنگ  

iHighS = 255;  شباع رنگحداکثر ا  

iLowV = 5;  رنگ ییحداقل روشنا  

iHighV = 255;   رنگ ییحداکثر روشنا  

 کنواخرت ی ییاز نظرر روشرنا   یبرردار  لمیمکان فر  نکهیتوجه به ا با

مختلف انجرام گرفرت    یوهایدیکه با و ی( بود، در تست هاکی)تار

 فوق ثابت بودند. ریمقاد

مرورد   یشر  ینگرنج ر  inRangeبا استفاده از تابع  یو یاپن س در

 کنند.   یم نییتع HSV یمردمک( را در فضا نجاینظر )در ا
inRange(imgHSV, Scalar(iLowH, iLowS, iLowV), 

Scalar(iHighH, iHighS, iHighV), imgThresholded );  

 

 یلترهرا ی( مردمک با استفاده از فیزسازی)متما ییشناسا -2-1-4

 یشناس ختیر

و  ینریبرا  ریتصاو یبر رو هیابه صورت پ یشناس ختیر یعملگرها

 کسرل یپ کی یبر رو لتریکه ف یشوند. زمان یم فیتعر یخاکستر

 کسلیپ نیا یبر رو یلنگر  المان ساختار کسلیشود، پ یاعمال م

که تحرت   کسلیآن پ یگیهمسا یها کسلیپ یقرار گرفته و تمام

مجموعره خواهرد    نیر در ا رندیگ یقرار م  یپوشش المان ساختار

 بود.

هسرتند.   یشناسر  خرت یر یعملگرها نیو گسترش  مهمتر شیسا

 یمحسروب مر   یشناسر  ختیر هیپا یابزارها یساختار یالمان ها

 یکربنرد یبره صرورت پ   یبره سرادگ   یالمران سراختار   کیشوند. 

مرکز )نقطه لنگرر(   کی فیشکل( با تعر کیها )به صورت  کسلیپ

برا   یشناسر  خرت یر یلترهرا یشرود. اعمرال ف   یم فیآن تعر یبرا

 یانجام م یبا المان ساختار ریتصو یها کسلیتک تک پ شیمایپ

 [4].ردیگ

و گسترش به صرورت   شیسا یلترهایف یتوال ،یشنهادیدر روش پ

 شود. یاستفاده م ریز

ی آستانه گرذار (ج   گسترش(ب    شیسا (الف

 شیسا (ه  گسترش(د

مقرردار موجررود در  نیرا بررا کمتررر کسررلی: مقرردار پشیسررا لتررریف

 کند. یم نیگزیجا یکسلیمجموعه پ

 نیشرتر یرا برا ب  کسلیبوده و مقدار پ شیگسترش: مکمل سا لتریف

 کند. یم نیگزیجا یکسلیمقدار موجود در مجموعه پ

)مقدار صرفر(   اهیس ریتنها شامل مقاد ینریبا ریکه تصاو ییآنجا از

 ایو  اهیس کسلیپ کیبا  کسلی( هستند، هر پ255)مقدار  دیو سف

 خواهد شد. نیگزیجا دیسف

مختلرف   یوهایدیر و یذکرر شرده بررا    یلترهایاز ف کیهر  ریقادم

برای رفع این مشکل از دکمره هرای ل زنرده    تفاوت دارد.  یمقدار

اسرتفاده   5برای کنترل مقادیر هر یک از فیلترهرا مطرابق شرکل    

 شده است.

بدین ترتیب متناسب با هرر ویردیو بره راحتری مری تروان مقرادیر        

 فیلترها را تنظیم کرد.

از دسرتورات   یو یو گسترش در اپن سر  شیسا یساز دهایپ یبرا

 شود. یاستفاده م ریز

Erode(imgThresholded,imgThresholded,getStructuringEle

ment(MORPH_ELLIPSE,Size(erode1+1, erode1+1))); 

 

dilate(imgThresholded,imgThresholded,getStructuringEle

ment(MORPH_ELLIPSE,Size(dilate1+1, dilate1+1))); 
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 فیلترهای ریخت شناسی -5شکل

 

 برش محدوده چشم -2-1-5

شرده   زیمتمرا  یمردمک به اندازه کاف یکردن دو مرحله قبل یبا ط

 گرر یمرحلره محردوده قراب چشرم )بره عبرارت د       نیر است و در ا

)کادر  تعیین می گردد به صورت دستی محدوده حرکت مردمک(

محردوده بررش    نیا در امردمک صرف یریدر واقع رهگآبی رنگ(. 

 شود. یخورده انجام م

محردوده حرکرت مردمرک    کرادر  پنجره مربوط به تعیرین   6شکل 

)چشم( را نشان می دهد. در این شکل ابزارك هایی را می بینیرد  

که با استفاده از آن ها می توان محردوده حرکرت مردمرک را بره     

 کرد.   مشخصصورت آنالین روی ویدیو 

 
 ش تعبیه شده در نرم افزار برای برش محدود چشم: ابزارك های بر6شکل

 

 ریر به صرورت ز  یو یدر اپن س ریاز تصو یدستور برش محدوده ا

 دیر اسرت کره با   یورود میفر  imgThresholdedاست. که در آن 

سمت چپ  یگوشه بات یکسلیمختصات پ Ryو  Rxبرش بخورد، 

 ( انردازه طرول و  Height)+1( و )1+(Width) کادر بررش هسرتند.  

 هستند.  کسلیعرض کادر برش بر حسب پ
Mat croppedRectangle1=imgThresholded(Rect(Rx, Ry, 

(Width)+1, (Height)+1)); 
 

 (اهی)س نهیزم شی( با پدی)سف نهیرنگ پس زم ضیتعو -2-1-6

برای اینکه در مرحله بعدی رهگیری مردمک انجام شود باید رنگ 

زمینره )سرفید( برا     مردمک سفید باشد. به همین جهت رنگ پس

 پیش زمینه یا همان مردمک )سیاه( تعویض می شود.

کنرد. کره    یم ضیرا تعو نهیزم شیو پ نهیرنگ پس زم ریدستور ز

 شیپ ریتصو دیاست که با یمینام فر croppedRectangle1در آن 

 آن عوض شود. نهیو پس زم نهیزم

 croppedRectangle1=~croppedRectangle1; 
حرکرت چشرم و تعرویض رنرگ مردمرک را       برش محدوده 0شکل

 نشان می دهد.
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 برش محدوده حرکت چشم و تعویص رنگ مردمک -0شکل

قابل مشاهده است مردمک به صورت یک  0همانطور که در شکل 

 نقطه کروی سفید مشخص می شود. 

 

 رهگیری مردمک از طریق محاسبه مرکز ثقل آن -2-1-0

    ٔ  از ذرات، در فیزیک، نقطه یک دستگاه 0                         گ رانیگاه یا م رک ز ث ق ل

 رفتار طوری سیستم مسائل از بسیاری در که است مشخصی

و تمام است  متمرکز نقطه آن در آن جرم همه گویی که کندمی

کنند. گرانیگاه یک جسم نیروهای خارجی به آن نقطه اثر می

 تواندمی دیگری   ٔ همیشه روی مرکز هندسی آن نیست. و نقطه

رانیگاه در یک جسم کروی منظم، در مرکز .گباشد جسم گرانیگاه

 .[0] قرار دارد. گرانیگاه یک مستطیل روی تقاطع دو قطر است

به منظور تحلیل تصاویر از لحاظ محتوایی، ضروری است تا از 

مجموعه ای از پیکسل های تشکیل دهنده تصویر، ویژگی های 

 معنا داری را استخراج کرد.

، معرف یک شی در تصویر به صورت معمول اجزای متصل به هم

هستند. برای تشخیص این اشیاء و یا مقایسه آنها با دیگر المان 

های تصویر، انجام یک سری محاسبات بر روی آن ها به منظور به 

 دست آوردن برخی از خصوصیات، مفید است.

گشتاور  یساز رهیذخ یساختمان داده برا کی یو یاپن س

از  یئیش cv::momentsبع کرده است. که تا فیمحاسبه شده تعر

 

 

 

 

 

 
0 Center of mass 

 یساختار برا نیگرداند. از ا ینوع ساختمان داده را بر م نیا

 [.8شود ] یبدست آوردن مرکز جرم اجزا استفاده م

 centralبدست آوردن مرکز ثقل مردمک از  یمرحله برا نیا در

moment  مرتبه اول در جهتx  وy شود.  یاستفاده مM00 کی 

است و  ریمردمک( در تصو نجایا مورد نظر)در یمساحت از ش

m10/m00   وm01/m00   ایبه عنوان مرکز ثقل centroid ریتصو 

 .دیرا نگاه کن ریشود. دستورات ز یم فیتعر

  Moments oMoments = moments(croppedRectangle1); 

  double dM01 = (oMoments.m01)*(K_dM01+1); 

  double dM10 = (oMoments.m10)*(K_dM10+1); 

  double dArea = oMoments.m00; 

 

 کسلیپ 1333با مساحت کمتر از  یکاهش خطا صرفا اشکال یبرا

 شود. یامکان فراهم م نیا ریشوند. با شرط ز یم یابیرد

  if (dArea > 1000( 

 یمختصات مرکز )ثقل( مردمک به دست م زین ریدو دستور ز با

 .دیآ

  int posX = (dM10/dArea)-K_posX ;  

  int posY = (dM01/dArea)-K_posY; 
 

مراحل طی شده بررای تشرخیص و رهگیرری مردمرک را      8شکل 

ی که مردمک طری کررده را   نشان می دهد. خط قرمز رنگ مسیر

عرالوه برر اینکره مری تروان مسریر حرکرت         مشخص کرده اسرت. 

مردمک را در تصرویر جداگانره نمرایش داد، میتروان روی ویردیو      

مسریر حرکرت    9رسرم کررد. شرکل     اصلی نیز مسریر حرکرت را  

 مردمک را روی ویدیو اصلی نشان می دهد.

 

 
تشخیص و رهگیری مردمک و مشخص کردن مسیر حرکت آن با  -8شکل

 خط قرمز



 

0 

 

 
 : مسیر حرکت مردمک روی ویدیو اصلی با خط قرمز رسم شده است.9شکل

 تروان ی، عالوه بر حروف ممقاله نیدر ا یشنهادیتوجه به روش پ با

را با استفاده از حرکرات مردمرک    یگرید زیاعداد و هر چ و لاشکا

 رسم کرد.

 

  برداریحالت فیلم -2-2

متری با نور کم )تاریک(  0*0*0تمامی ویدیوها در یک اتاق 

دقیقه ای ضبط شد که  5الی 0گرفته شد. ویدیو ها در قطعات 

حرکت  23الی  15به طور متوسط در هر ویدیو مردمک چشم ها 

 ام می دادند.مختلف انج

د. به برداری در حالت مادون قرمز و فقط از صورت انجام شفیلم 

صورتی که فقط یک چشم فرد در کادر دوربین باشد. البته برای 

 5-1-2افزایش دقت اینکار انجام شد. در هر صورت در مرحله 

فقط محدوده حرکت مردمک به صورت دستی با استفاده از 

رم افزار تعیین می گردد.  وضعیت ابزارك های تعبیه شده در ن

قابل مشاهده است.  13فرد در هنگام فیلم برداری در شکل 

ی با روی بالش شفرد خوابیده و سر همانطور که مشخص است،

 سانتی متر است. 25ارتفاع 

درجه  23تا  15                                         زاویه دوربین نسبت به راستای بینی تقریبا ضمنا 

 .استتر پایین

 
 یداربر لمیف حالت -13شکل

 

 پیاده سازی روش پیشنهادی-0

برا اسرتفاده از    ینررم افرزار   ،یشرنهاد یروش پ یسراز  ادهیپ یراب

 نروکس یعامرل ل  سرتم ی++ تحرت س Cبه زبان  OpenCvکتابخانه 

دانلرود کردها بره     یشرد. بررا   یسیو کدنو یاوبونتو( طراح عی)توز

 نیمرتبط با ا یوهایدیمشاهده و ی. و برادی[ مراجعه کن9مرجع ]

 .دی[ رجوع کن13به مرجع ] مقاله

 

 نتایج-4

 هیر ارا جیگفرت نترا   ناتو یم یشنهادیپ ستمیس یفیک یابیدر ارز

 ی برا کیفیرت متوسرط   یوهایدیر مناسرب و و  ینور طیشده در شرا

متوسرط   تیفیبا ک ویدیو 03 یرو ستمیس نی. ابسیار خوب است

 مردمرک  یریر و رهگ صیشد که تشخ شیچهره کاربر آزما یحاو

 9و  8شرکل هرای    با صحت کامل انجام شد.ارد مودرصد  95 در

 نمونه ای از صحت کاردکرد روش پیشنهادی را نشان می دهند.  

با استفاده از روش پیشنهادی این مقاله می تروان بره شناسرایی و    

رهگیری اجسام گوناگونی پرداخت. عالوه بر رهگیری مردمک کره  

ل هدف اصلی این مقاله بود؛ رهگیرری تروو و یرک شری مسرتطی     

شکل نیز به صورت عملی تست شد که روش پیشنهادی عملکررد  

 خوبی در این موارد نیز داشت. 

عکرس نمرایش مری دهرد.      4فرایند رهگیری توو را در  11شکل 

 4نکته قابل ذکر این است که مسیر رهگیری توو عالوه بر پنجره 

 ( نیز رسم می شود.1روی خود تصویر ورودی )پنجره شماره 
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 ند رهگیری تووفرای -11شکل

 

 مراجع-5

برای  پردازش تصویر به منظور تعقیب حرکت چشم"، مریم، زاده بیگ [1] 

نامة کارشناسی  پایان ،"کمک به افراد ناتوان در اجرای کامپیوتری فرامین

، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده بیوالکتریک –پزشکی  ارشد مهندسی

 .1080مهندسی پزشکی، 

تعقیب مسیر نگاه برا اسرتفاده از   "پور، عباس نصیرایی مقدم، علیرضا رحیم [ 2]

،  مجلره مهندسری   "پردازش تصویر به منظور کمرک بره افرراد نراتوان حرکتری     

 235-195، 91، پاییز 0پزشکی زیستی، دوره ششم، شماره 

تخمرین مقراوم جهرت نگراه     "محمدرضا محمدی، ابوالقاسم اسداهلل راعری،  [ 0]

، مجله مهندسری بررق   "اده از یک دوربین معمولینسبت به چرخش سر با استف

 1، شماره 41دانشگاه تبریز، جلد 

نوشتن حروف فارسى به صورت خط شکسته از طریرق   "شهنازی، احسان،  [4]

، پایان نامه کارشناسری ارشرد دانشرگاه آزاد    "تعقیب هموار حرکات چشم انسان

 .1095کاشان، 

، پایران نامره   "و ردیابی چشمتشخیص محل مردمک چشم "سبحانی، الهه،  [5]

 1094کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، 

اینری برا اسرتفاده   بسان براساس مدل رنگ پوست و تصویرتشخیص چهره ان [6]

چهارمین کنفرراس   ، فرشاد محمودرضا و همکاران،HSVو RGB از فضای رنگ 

 1091 ،ایران برق و الکترونیک

[7] https://fa.wikipedia.org/wiki/ گرانیگاه 

ای بررای   مناجاتی و همکاران: طراحی و پیاده سازی دو ساختار خرط لولره   [8]

نشرریه مهندسری    محاسبه بیدرنگ گشتاورهای مرتبه بات درتصاویر خاکستری،

 0، شماره 6، دوره 1080، پاییز برق و مهندسی کامپیوتر ایران
[9] https://github.com/Ehsan-Shahnazi/ 

[10] http://www.aparat.com/mechatronic 
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