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چکیده :در این مقاله روشی برای آشکارسازی ناحیه صورت به عنوان یک مرحلهی کلیدی در استخراج ویژگیهای
صورت و باالخص چشمها در تصاویر رنگی و ردیابی جهت نگاه فرد برای کاربردهای بالدرنگ با استفاده از فیلترهای
ذرهای ارائه شده است .برای جلوگیری از اثرات تغییرات شدت نور ابتدا فضای رنگ از  RGBبه  YCbCrتبدیل
شده و سپس با استفاده از تابع گوسین دومقداره و آستانه ناحیه پوستی ،ناحیه صورت استخراج میشود .سپس با
تابع پروجکشن عمودی و افقی حدود ناحیه چشم استخراج شده و با استفاده از تبدیل هاف محل دقیق مردمک به
دست میآید .پس از آن با استفاده از فیلتر ذرهای عملیات ردیابی انجام میگیرد .استفاده از فیلتر ذرهای باعث
میشود سرعت و دقت کار ردیابی باالتر رود .از آنجائیکه روش پیشنهادی بر اساس محاسبات ساده ریاضی و
بهینهسازی پردازش انجام شده فقط برای محدوده صورت میباشد برای کاربردهای از کارآیی خوبی برخوردار است.
نتایج شبیهسازى روش پیشنهادى نشان مىدهد این روش توانایى قابل مالحظهى در ردیابى بالدرنگ جهت نگاه
انسان دارد.

کلمات کلیدی :آشکارسازی صورت ،آشکارسازی چشم ،تبدیل هاف ،ردیابی جهت نگاه ،فیلتر ذرهای
 .1مقدمه
با اختراع کامپیوتر در اواسط قرن گذشته و برای استفاده انسان
از آن نیاز به رابطهای مناسب برای کاربران آن بوجود آمد که از
اولین آنها میتوان از صفحه کلید نام برد .اکنون بسیاری از
تحقیقات در زمینه تعامل کامپیوتر و انسان با هدف ایجاد تعامل
سادهتر ،مستقیمتر ،و کارآمدتر ایجاد شده است .امروزه انواع
مختلف دستگاههای اشاره ،سطوح حساس به لمس ،نمایشگر با
وضوح باال ،میکروفن و بلندگو دستگاههای دارای کاربرد عمومی
برای تعامل کامپیوترهای امروزی و انسان میباشند .روشهای
جدیدی نیز مانند صحبت کردن ،حرکات فیزیکی و یا ابزارهای
لمسی با سنسور وجود دارد که یکی از این روشها ردیابی جهت
نگاه است .در اکثر سیستمها خیره شدن چشم انسان تنها روش
ورودی است ولی در بعضی نیز میتواند با ایزارهای دیگر مانند
موس نیز ترکیب شود.
روشهای مختلفی برای آشکارسازی ناحیهی صورت وجود دارد
که در  4دسته قابل تقسیمبندی میباشند:

 .1روشهای دانشمحور :که بر اساس قوانین خاصی ،از
کدگذاری دانش بشر در تعریف چهره استفاده میکنند.
یکی از روشهای مطرح در این زمینه روش مبتنی بر
قانون با دقت چندگانه است[.]1
 .2روشهای مبتنی بر تغییرناپذیری ویژگی :روشهایی
هستند که به دنبال ویژگیهایی در ساختار چهره می-
گردند که نسبت به ژست ،نورپردازی و غیره تغییر نکنند و
یکسان باشند .از جملهی این روشها میتوان چهرههای ویژه و
مدلهای پوستی را نام برد[.]2
 .3روشهای تطبیق الگو :در این روشها میزان همبستگی بین
الگوهای استاندارد چهره با تصویر آشکارسازی شدهی ورودی
محاسبه میشوند .نمونهای از این روشها ،الگوهای از پیش
تعریف شده و الگوهای تغییر شکلپذیر میباشند[.]3
روشهاای اااهر محور :برخالف روشهاای تطبیق الگو در این
روشها از مدلهایی اساااتفاده میکنند که برگرفته از فراگیری
آموزشااای در نشاااان دادن تنوع چهرهها اسااات .شااابکههای

*ارائه دهنده
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عصااابی[ ،]4ماادل مااارکوف مخفی[ ]5و الگوریتم آدابوسااات
(]6[ )Adaboostمثالهای شاخص این روشها میباشند.

 .2روشهای آشکارسازی چشم
راههای بسیاری برای ارزیابی حرکات چشم وجود دارد .برخی از
این روشها در مشاهدات بالینی در آزمایشگاه و به صورت
کیفی میباشد .با این حال ،ارزیابی کمی پارامترها به
اندازهگیری دقیق و قابل تکرار از حرکات چشم و اندازهگیری از
مشخصههای بصری(معموال درجه زاویه دید) ،سرعت(معموال به
صورت درجه بر ثانیه) و زمان انجام میشود .برای ردیابی چشم
سه روش کلی وجود دارد:
 .1قرار دادن حسگر مستقیم روی چشم انسان
 .2الکتروکوالگرافی
 .1روشهای مبتنی بر تصویر
در روش اول اهرمهایی کوچک روی چشم انسان نصب
میگردد اما از آنجا که احتمال آسیب زدن به چشم وجود دارد
این روش به ندرت استفاده میشود .در روشی معمولتر لنزی
اصالح شده روی چشم قرار میگیرد(شکل  .)1هنگامی که یک
سیم پیچ از سیم در یک میدان مغناطیسی حرکت میکند ،این
میدان باعث ایجاد ولتاژ در سیمپیچ میشود .به منظور
اندازهگیری حرکات چشم انسان ،حلقه کوچک از سیم در یک
لنز اصالحشده تعبیه شده است .این لنز به چشم وارد شده و
برای حرکت افقی و عمودی دو سیمپیچ نصب میشود .یک
سیگنال برای هر یک از حرکتهای افقی و عمودی دریافت
میشود .مزیت بزرگ این روش اندازهگیری تغییرات کوچک
مکانی و زمانی چشم است .با این حال این روش یک روش
تهاجمی بوده و وسیله باید روی چشم انسان نصب و در موارد
حیوانات باید عمل جراحی انجام شود[.]7

شکل  1سیمپیچهای به شکل لنز قرار گرفته در چشم

در روش الکتروکوالگرافی(شکل )2حسگرهایی روی پوست
صورت انسان نصب میشوند و پتانسیل الکتریکی حرکت
ماهیچههای چشم را اندازهگیری و تحلیل مینمایند .یکی از
2

مزیتهای این روش آن است که هنگامی که چشم بسته است یا
زمانی که شخص به خواب رفته است نیز میتواند حرکت چشم
را تشخیص دهد .این روش آسان ،ارزان و غیرتهاجمی برای
اندازهگیری حرکتهای بزرگ چشم است ولی برای اندازهگیری
حرکات کوچک چشم دقت الزم را ندارد[. ]9 ,8

شکل  2سنسورهای متصل به اطراف چشمها
همچنین در روش اکولوگرافی با نور مادون قرمز به این صااورت
است که اگر یک منبع نور ثابت بصورت مستقیم به چشم بتابد،
اندازه نور منعکس شاده به یک سانسور با مکان ثابت با حرکت
چشامها ،تغییر خواهد کرد .این روش در بسیاری از ارزیابیهای
هدفهای تجاری استفاده میشود .نور قرمز بصورت نامرئی بوده
و باعث پرت شادن حواس شااخص مورد آزمایش نمیشود .این
روش دقات نسااابتا خوبی دارد و برای اندازهگیری حرکت افقی
چشم مناسبتر میباشد ولی پلک زدن چشم باعث بوجود آمدن
خطا میشاود .روشهای آشاکارسااازی صاورت و چشاام معموال
دارای چهار مرحلهی اسااسای میباشاند :ابتدا تصویر ورودی را
میگیرند.ناحیهی صورت را آشکارسازی میکنند .اجزای صورت
نظیر چشاامها ،بینی و دهان اسااتخرام میشااوندو در نهایت با
اسااتخرام ویژگیهای هر یک از اجزای صااورت ،مانند چشاامها
فرآیند شاااناساااائی کامل میشاااود .شااایوههای مختلفی برای
آشاکارسازی چشمها در روشهای مبتنی بر تصویر وجود دارند
که به چهار دسااته کلی تقساایم میشااوند:روشهای مبتنی بر
شاااکال،روشهاای مبتنی بر تغییرنااپاذیری ویژگی ،روشهای
مبتنی بر ااهر ،روشهای ترکیبی[.]11
 .3ردیابی چشم
درباره موضاااوع ردیابی باید دید انگیزه ضااابط حرکات چشااام
چیساات و اینکه چرا ردیابی چشاام مهم اسااتو بطور ساااده ما
چشااامهاا را حرکت میدهیم تا یک بخش خاص از زمینه قابل

مشااهده از تصاویر را با وضوح باال و با جزئیات دقیق در مسیر
جهات نگااه ببینیم .اغلاب توجاه خود را باه نقطهای مربوط به
جسااام یاا منطقاه موردنظر متمرکز مینماییم .بنابراین ،ما اگر
فرض کنیم کاه بتوانیم جهت حرکت چشااام را ردیابی نماییم،
میتوانیم جهت توجه شخص ناار را نیز دنبال نمائیم.
روشهای ردیابی چشم و تشخیص در سه دسته قرار میگیرند:
الگوهاای تغییرپذیر ،روش های مبتنی بر ااهر ،روشهای مبنی
بر ویژگی
الگوهای قابل تغییر و روشهای مبتنی بر ااهر بر ساااخت مدل
بطور مساااتقیم بر اااهر مدل ناحیه دربرگیرنده چشااام تکیه
می کننااد در حااالیکااه روش مبتنی بر ویژگی در اساااتخرام
ویژگیهای محلی از ناحیه چشم تکیه میکند.
ماا میتوانیم روش هاای تعیین موقعیت را به دو گروه تقسااایم
کنیم:
2
روش موقعیتیابی تک فرضاایهای ) (SHLکه در آن فقط یک
شی نامزد ردیابی در هر زمان مورد بررسی قرار میگیرد و روش
موقعیتیابی چندفرضااایه ای  (MHL)3که چند داوطلب برای
ردیابی و شاابیهسااازی وجود دارند .امکان انتشااار فرضاایههای
چندگانه میتواند کیفیت ردیاب را بهتر کند[.]11
روش چندفرضیه از روشهائی است که انتخاب فرضیه بر اساس
کشاافیات سااادهای برای حل مسااائل پیچیده اسااتوار بوده و بر
اسااس قالبهای آماری هستند .محبوبترین الگوریتم موقعیت
چنادفرضااایهای فیلتر ذره ای []14-12نام دارد که یک تقریب
مونت کارلو از ردیابی بازگشتی بیزین است(شکل  .)3استفاده از
چنادفرضااایاهایهاا باه الگوریتم های مانند فیلتر ذره ای اجازه
میدهند که بهتر با توابع چندرابطهای در حالتهای انسداد و یا
درهمی کنار بیایند .در مقایساه با روشهای تعیین موقعیت تک
فرضااایاه ،روشهای موقعیتیابی چندفرضااایهای محاسااابات
سااانگینتر و محدودیتهای قویتری روی ابعاد فضاااای حالت
دارند .در واقع تعداد فرضیه که برای یک فضای حالت چندبعدی
الزم است با تعداد ابعاد در فضای حالت زیاد میشود.
تخمین حالت معموال با در نظر گرفتن حداکثر برآورد پساااینی
انجام میشود .ذره با بزرگترین وزن ،یا با محاسبه انتظار بیش از
وزن ذرات است.

Single-hypothesis localisation
3
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شااکل  .3شااماتیک یک فیلتر ذرهای با نمونهبرداری
اصااولی .از پائین به باال :ذرههای نمونه توسااط فیلتر و
تغییر آنها در فضای حالت  .سپس استفاده از مشاهدات
تازه ،فیلتر وزن ذرات را بهروزرسانی میکند []11
.4روش پیشنهادی
روش پیشانهادی آشاکارساازی ناحیه پوساات صورت بر اساس
اساااتفااده از تبدیل فضاااای رنز از  RGBبه  YCbCrو به
کارگرفتن خاصایت رنز پوسات و تابع گوساین دومقداره است
که با تعیین آستانه ناحیه صورت آشکارسازی میشود .سپس از
توابع فرساایش و توسعه استفاده کرده و قسمتهای اضافه و نویز
حذف شده و نواحی داخل ترمیم میشوند[.]15

شکل  4دیاگرام بلوکی روش پیشنهادی
برای آشکارسازی ناحیه چشم از توابع پروجکشن افقی و عمودی
اساتفاده میشود .پس از به دست آوردن ناحیه حدودی چشمها
از تبادیال هااف برای تعیین محال دقیق مردماک بکاار گرفته
Multiple-hypothesis localisation
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میشااود.سااپس با اعمال کالیبراساایون و تعیین  9جهت برای
تشخیص جهت نگاه جهت نگاه به دست آمده است .برای ردیابی
چشام و جهت نگاه نیز از فیلتر ذرهای استفاده شده است(شکل
.)4
 .4.1آشکارسازی مردمک با تبدیل هاف
باا اساااتفاااده از تبادیاال هاااف دایرهای[ ]16و اعمااال
تنظیمات برای عملگر آن میتوان روی تصااویر ،دوایر با محدوده
شااعاعی تنظیم شااده را آشااکارسااازی نمود .در این حالت و با
جداسازی ناحیه چشم در مرحله قبل و استفاده از عملگر تبدیل
هااف دایرهای دو دایره موردنظر یعنی مردمااک چشااام چا و
راست و مرکز آنها آشکارسازی میشود.
الگوریتم تبدیل هاف دایرهای استفاده شده به صورت زیر خالصه
میشود:
 .1یافتن لبهها در تصاویر
 .2برای هر نقطه لبه تبدیل هاف انجام میشود
 .3دو دایره با مرکزیت نقطه لبه با شعاع تنظیم شده
رسم و تطبیق داده میشود

 .4.3تعیین نقطه مبدا
این مبدا را میتوان بر این اساااس تعیین کرد که محور عمودی
بین دو چشم میتواند گزینه خوبی برای تعیین مبدا باشد .برای
این کار در منطقه چشم تعیین شده ابتدا نقاط تنها را به عنوان
نویز شااناسااائی کرده و حذف میکنیم .در واقع چیزی که باقی
میماند چشمها میباشند .حال با استفاده از پروجکشن افقی و
میزان فراوانی نقااط در محور افقی منطقه کامال با فراوانی خالی
در تصااویر به دساات میآید که میانه این منطقه محور عمودی
موردنظر اسات .برای تعیین محور افقی نیز از گوشااهها استفاده
میشود .اکنون نقطهای داریم که می توان به عنوان نقطه مرجع
تعریف کرده و بر اساس آن عمل تحلیل جهت نگاه انجام شود.
 .4.3.1کالیبراسیون جهت نگاه
انجام کالیبراسایون به این صورت است که کاغذ  A4را مطابق
شاکل 6با نه نقطه مشاخص کرده و کاربر به نقاط شمارهگذاری
شاده نگاه کرده و از آن عکسبرداری میشود .باید دقت شود سر
کااربر چرخش نداشاااته باشاااد و در حالت کامال افقی و بدون
حرکت از موقعیت اولیه انجام شااود .حرکت ساار در جهتهای
مختلف باعث تغییر در اعداد شاااده و در نتیجه کار تاثیر خواهد
گذاشت.

شکل  5تعیین محل دقیق مردمک
با اساااتفاده از لبهیاب ساااوبل و تنظیم آساااتانه موردنظر ابتدا
لبههای مفید تصویر به دست آمده و با استفاده از تبدیل هاف و
تنظیم محدوده شعاع دایره مردمک چشم و تعداد دایره موردنظر
که در اینجا  2عدد اساات ،محل دقیق مردمک چشاام به دساات
میآید(شکل .)5
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شکل  6موقعیت نقاط کالیبراسیون

 .4.2تشخیص جهت نگاه
برای تشاااخیص جهات نگاه ما احتیام به یک مبدا داریم که بر
اساس مرکز مردمک یکی از چشمها بتوانیم جهت نگاه را تعیین
کنیم .همچنین با کالیبراسایون میتوانیم جهت نگاه را تشخیص
دهیم.

4

این کالیبراسیون در فاصله  41سانتیمتری صفحه ذکرشده  3بار
انجام شااده اساات و تصااویر مربوط به هر جهت را در شااکل 7
مشاهده میکنید.

شکل  7جهت نگاه در  9جهت تعیین شده کالیبراسیون
پس از آن موقعیت مردمک و مرکز موردنظر که فاصااله وسااط
بین دو گوشاه چشم است ،را محاسبه کرده و موقعیت نسبی یا
همان فاصاله را برای چشم راست و چشم چ محاسبه کرده و
برای هر چشااام دو ماتریس  9در  9یکی برای موقعیت فاصاااله
افقی و دیگری برای موقعیت فاصااله عمودی محاساابه و مبنای
محاسااابات تعیین جهت نگاه قرار میدهیم .پس از آن اعداد به
دساات آمده در طی این سااه آزمایش در جدول ذخیره شااده و
متوساط این اعداد به عنوان فاصله از مرکز در تابع تعیین جهت
نگاه ذخیره میشود.

مردماک در مرحلاه قبل از ردیابی و تعیین فاصاااله فقط کافی
اسااات یکی از مردماکهاا ردیابی و جهت نگاه تحلیل و تعیین
شود.
در الگوریتمهای مونتکارلو بر مبنای فرآیندهای تصادفی ،ذرات
را بصاورت تصاادفی پخش کرده و هیساتوگرام هر ذره محاسبه
میشااود .سااپس وزن هر ذره بر اساااس فاصااله هیسااتوگرام ،به
عنوان مکان هدف انتخاب میشود .منظور از فاصله همان فاصله
باتاچاریا اس ت که عبارت است از میزان شباهت دو توزیع آماری
چه بصورت پیوسته یا گسسته.
در مرحلاه بعد مجموعه ذرات از روی ذرات مرحله قبلی انتخاب
و بروزرسااانی میشااوند .پس از آنکه ذرات بصااورت تصااادفی رو
ناحیه هیساتوگرام تعیین شاده قبلی پخش شاادند ،این محوطه
که بصاااورت بیضااای افقی انتخاب میشاااود و بصاااورت کادر
مستطیلی محیط شده روی بیضی قرار میگیرد و در این محیط
کوچاک دنباال مردمک با تبدیل هاف میگردیم .در تمامی این
مراحل حرکت چشم توسط فیلتر ذرهای دنبال میشود .برای به
دسااات آوردن جهات نگااه احتیاام به مرکز مردمک داریم که
توضیح دادیم که چگونه با تبدیل هاف آن را به دست میآوریم.
در این مرحله به جای آن که تمامی مراحل شاااناساااائی ناحیه
پوستی ،چشمی و مردمک را انجام دهیم بر اساس روش ردیابی
مبتنی بر فیلتر ذرهای فقط کافی اسااات که ناحیه چشااامها را
دنبال نمائیم و پس از آن نیز عمل تحلیل انجام شاااود.یعنی در
محدوده کوچکی باز از تبدیل هاف اساااتفاده کرده و مردمک را
شاااناساااایی نموده و پس از آن جهت نگاه را با تعریفهائی که
مشاااخص کرده ایم و با توجه به کالیبراسااایون انجام میدهیم.
جهت نگاه صااحیح مطابق نمونهای در شااکل  8به دساات آمده
است.

.5تعیین جهت نگاه
روش کار به این صورت است که فاصله افقی بین مرکز مردمک
ساامت راساات تا مبدا و همچنین مرکز مردمک ساامت چ تا
مبدا محاساابه میشااود .اگر این دو مقدار تا حدودی برابر بودند
یعنی مقدار کوچکی را بر اسااس کالیبراسیون صرفنظر میکنیم
و همچنین فاصله عمودی نیز محاسبه میگردد .سپس بر اساس
جهاتهاای تعریف شاااده  9حااالات برای جهات نگاااه در نظر
میگیریم و آن را اعالم مینمااییم .البته در مرحله ردیابی دیگر
احتیاام به تعیین هر دو مردمک نداریم و با اساااتفاده از تعیین
5

شکل  8نمونه تعیین جهت نگاه

 .6نتایج
همانطور که توضاایح داده شااد برای بدساات آوردن دقیق مرکز
مردمک از تبدیل هاف استفاده شده که نتایج آزمایش شده روی
تعدادی از ناحیه چشاامهای جدا شااده از صااورت را در جدول
1مشاهده میکنید .همچنین در
جدول  1تعیین محل دقیق مردمک

از تعداد فریمهای با تشخیص اشتباه در واقع روش آشکارسازی
مردمک چشم یعنی تبدیل هاف در بعضی از تصاویر تاثیر منفی
داشاته و مردمک به درساتی تشاخیص داده نشده است توسط
این روش و به خاطر استفاده از فیلترهای ذرهای سرعت پردازش
از  17تاا  19فریم بر ثاانیاه باه دسااات آمده اسااات که برای
کاربردهای بالدرنز مناسب میباشد.

شکل  11نمونه تشخیص صحیح جهت نگاه
نتیجهگیری
این تحقیق به بررسااای فیلمی با  811فریم از کاربر در فاصاااله
تعیین شااده و حالت ساار کامال ثابت پرداخته شااده که از این
تعداد فریم حدود  75فریم با تشاااخیص غلط جهت نگاه همراه
بوده و در سایر تصاویر به درستی جهت نگاه تشخیص داده شده
اساات(شااکل  9و  .)11مقدار صااحت این روش در تعداد فریم
آزمایش شده حدود  %91درصد میباشد.

در این مقاله روشی نسبتا سریع برای آشکارسازی ناحیه چشمها
و ردیابی آنها و همچنین تشخیص جهت نگاه معرفی شده است.
اسااتفاده از فیلتر ذرهای باعث ساارعت بخشاایدن به کار ردیابی
شاده اسات بطوریکه در آزمایشی بدون استفاده از فیلتر ذرهای
سااارعت پردازش برای ردیابی جهت نگاه و اساااتفاده از بهترین
حالتهای بهینهساااازی که مثال در این آزمایش محدود نمودن
ناحیه صاورت از کل تصویر و پردازش فقط در اطراف این ناحیه
بوده اسات ،تنها سرعت  11فریم بر ثانیه برآورد شده است .در
حالیکه اساتفاده از فیلتر ذره ای سرعت پردازش تصویر آزمایش
را از  17تا  19فریم بر ثانیه باال برده اساات .میزان درسااتی این
روش و دقت به دست آمده در حدود  %91بوده است.
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