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:مقذمه
.است( تش هثٌای شٌاسایی خظ )ّذف اص اجشای ایي پشٍطُ تشخیض اجضای چْشُ تَسظ تثذیل ّاف 

هی کٌین پس طشفا اجضایی سا هی تَاًین شٌاساایی کٌاین کاِ    استفادُ ّاف ایي ًَع تثذیل چَى ها اص 

.دس ساستای افك یا ػوَدی تاشٌذ

اها تا تغییشاتی هی تَاى تثذیل ّاف سا تِ گًَاِ ای تؼشیاک کاشد کاِ خغاَعی کاِ داسای صاٍیاِ ًیاض         

.ّستٌذ سا شٌاسایی کٌذ

اص آًجایی کِ طَست داسای ػٌاطاش تاا صاٍیاِ ّساتٌذ پاس های تاَاى کوااتی  اص ایاي سٍ  تاشای           

.تشخیض ػٌاطش چْشُ استفادُ کشد
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:چکیذه

.ّستٌذچشم ها شَد، تشخیض دادُ پشٍطُ ػٌظش اطلی کِ لشاس است دس ایي •

تاا سٍ   )تا استفادُ اص تثذیل ّاف ٍ یک فیلتش خاص کِ تاش سٍی تظااٍیش حاطال اص  ثاِ یااتی      •

roberts )   اػوال هی شَد چشان ّاا(   ِ تاِ طاَست خغاَعی ساثض سًا       ( ٍ اتشٍّاا،  اة ٍ چاًا
.هشخض هی شًَذ

.هشخض شذُ است کِ ًشاى دٌّذُ یک خظ هی تاشذ* اتتذا ٍ اًتْای ایي خغَط تا •

تؼذاد خغَط سا هی تَاى تا کاّ  یا افضای  پاساهتشّایی کِ دس اداهِ تَضیح دادُ هی شَد کن •
.یا صیاد کشد

:ػثاستٌذ اصّستٌذ تِ تشتیة اٍ َیت اجضایی کِ دس ایي پشٍطُ جْت شٌاسایی هذ ًظش ها •

 ة( دّا ٍ چاًِ    ًاحیِ طَست تِ خظَص گًَِ (اتشٍّا   ج(چشن ّا   ب(ا ک •
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توضیحات برنامه

:تکاس سفتِ دس ایي پشٍطُ هی پشداصینکذهای مهم دس ایي لسوت تِ اسائِ تَضیحاتی پیشاهَى •

• files=dir('*.jpg');

• for z=1:numel(files)

• i=imread(files(z).name);

یؼٌی دیگاش احتیااجی ًیسات کاِ تکای تکای       .دس هتلة ( تاص شذُ)خَاًذى توام تظاٍیش هَجَد دس پَشِ جاسی

.ػکس ّا سا فشاخَاًی کشد
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• i2 = imresize(i, [300 200]);

300*200ّن اًذاصُ ًوَدى تظاٍیش ٍسٍدی دس اتؼاد •

• i3 = imcrop(i2,[70 90 85 85]);

 85*85تش  تظَیش ٍ حزف لسوت ّای صایذ تِ عاَسی کاِ اتؼااد ًاحیاِ تاالی هاًاذُ اص تظاَیش تشاتاش         •

.پیکسل تاشذ

• px=[ 0 0 0 ; 1 0 -1 ; 000];

.فیلتش فَق هْوتشیي کاس سا دس ایي پشٍطُ کِ شٌاسایی خغَط هٌحٌی است سا اًجام هی دّذ•
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• BW=edge(f,'roberts');

• icx=filter2(px,BW);

.استفادُ کشدین robertsدس ایٌجا اص سٍ  . ػولیات تشخیض  ثِ سٍی تظَیش اًجام هی شَد•

چشاکِ ًسثت تِ تمیِ سٍشْا تا حذ اهکاى فمظ اجضای اطلی سا ًوای  هی دّذ ٍ اص جضئیاات طاشفٌظش های    •

.کٌذ

اػواال   BWسٍی تظاَیش  filter2کِ دس اسالیذ لثل تَضیحات آى گفتِ شذ تا استفادُ اص دساتَس   pxفیلتش •

. هی شَد

• p=houghpeaks(H,20,'Threshold',Threshold);

ًمغِ اص ًماعی کِ تا تَجِ تِ سغح آستاًِ تؼشیک شذُ جضء ًمااط پیاک ّااف ّساتٌذ تاشای       20حذاکثش •

.اداهِ کاس دس ًظش گشفتِ شَد

ّاف تا دایشُ دس تظَیش خشٍجی سٍی هٌحی ( دس طَست ٍجَد تا تَجِ تِ آستاًِ هَسد ًظش)ًمغِ  20ایي •

.هشخض هی شًَذّای تٌف  

. ّش چِ تؼذاد ًماط سا تیشتش کٌین خغَط تشسیوی سٍی چْشُ ّن تیشتش هی شَد•
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• FillGap=10;

.فاطلِ خا ی تیي خغَط هجاص تا ایٌکِ تکِ خظ ّا تِ ػٌَاى یک خظ کاهل فشع شًَذ•

• MinLength=10;

.حذالل عَل الصم تشای ایٌکِ خظ تِ حساب آیذ•
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نتایج

، حذالل تواهی ػکس ّاػکس آهادُ شذُ، هی تَاى گفت کِ تا استفادُ اص تثذیل ّاف دس  100اص هجوَع •

.هشخض شذًذ( ٍ یا گًَِ ٍ چاًِ)اتشٍ یکی اص ػٌاطش شاهل چشن ّا، 

تا استفادُ اص ا گَسیتن ًَشتِ شذُ تمشیثا ػکسی ًثَد کِ یکی اص اجضای طَست شااهل چشان ّاا، اتشٍّاا،     •

تَد تشای ّویي ًتایجی کِ گًَِ ٍ چاًِ ( ٍ اتشٍ)اها تیشتش ًظش سٍی چشن ّا .  ة یا گًَِ ٍ چاًِ شٌاسایی ًشَد

.سا شاهل هی شذًذ حزف کشدم

.شٌاسایی چشن ّا تْتش اص اتشٍّا اًجام شذ ٍ تمشیثا تی  اص دٍ تشاتش، تشًاهِ ػولکشد تْتشی داشت•

تؼاذی های تَاًیاذ هشااّذُ     اساالیذّای  تذست آهذُ اص هیضاى طحیح تشخیض ػٌاطش فاَق سا دس  ًوَداس •

.کٌیذ

9



نتایج
دس ( دایشُ ّای تاٌف  )اگش ًماط پیک دس تثذیل ّاف کِ ًکتِ حائض اّویت ایي •

پااییي  تشخیض دادُ هی شذًذ ٍ ای اگاش دس   چشن ّا تَدًذ گَشِ ّای هٌحٌی 

.دس تظَیش هشخض هی شذًذگًَِ ٍ چاًِ تَدًذ، هٌحٌی 
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تا تشسسی ػکس ّا هشاّذُ شذ کِ دس تظاٍیش تا کیفیت تاال دسطذ شٌاسایی تْتش تَد تِ عَسی کِ ػاالٍُ  •

.تش چشن ّا، اتشٍ ٍ  ة ًیض تشخیض دادُ هی شذًذ

.ا ثتِ ػالٍُ تش کیفیت، صاٍیِ ػکس ًیض هْن است•

.دس تظاٍیشی کِ فشد هستمیوا تِ دٍستیي ًگاُ کشدُ تاشذ تواهی اجضا تِ خَتی تشخیض دادُ هی شًَذ•

.دس اسالیذ تؼذی ًوًَِ ای اص ایي تظاٍیش سا هی تیٌیذ•
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نمونه هایی از تشخیص چشم و ابرو و لب
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نمونه هایی از تشخیص چشم و ابرو و لب



نمونه هایی از تشخیص چشم و ابرو و لب
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نمونه هایی از تشخیص چشم و ابرو و لب
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ها و ابروهانمونه ای از تشخیص چشم 

16

شذُ چشن ّا ٍ اتشٍ ّا ًسثت تِ سایش لسوت ّا تْتش شٌاسایی شذًذ تِ ایي ػلت کِ فیلتش تؼشیک 

.تِ خَتی هی تَاًست خغَط هٌحٌی سا تشخیض دّذ(  pxفیلتش )

ّواًغَس کِ دس اسالیذ ّای لثلی گفتِ شذ دایشُ ّای تٌف  سٍی هٌحٌی ّاف کِ ًشاًگش ًماط پیک 

.ّاف ّستٌذ دس هَسد چشن ّا دس گَشِ ّای هٌحٌی پذیذاس هی شًَذ

.دس اداهِ چٌذ ًوًَِ تظاٍیش اص تشخیض چشن ّا ٍ اتشٍّا آٍسدُ شذُ است



نمونه ای از تشخیص چشم ها و ابروها
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نمونه ای از تشخیص چشم ها و ابروها
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نمونه ای از تشخیص چشم ها و ابروها
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ًیض تشخیض دادُ هی شذًذ ٍ ی تِ ایي ػلت کِ ّذف یا چاًِ گًَِ ّا، دس تؼضی اص تظاٍیش ّوشاُ تاچشن •

.اطلی تشخیض چشن تَد اص آى ّا طشف ًظش شذ

.تا ایي حال چٌذ ًوًَِ اص ایي تظاٍیش دس اداهِ آٍسدُ شذُ اًذ•

تش  خَسدُ فمظ چاًِ سوت ساست تؼضی افشاد هشاّذُ هی شَد تا ایي  85*85چَى تظاٍیش دس اتؼاد •

.حال تشًاهِ ًَشتِ شذُ تا حذٍدی هی تَاًست ًَاحی چاًِ ٍ گًَِ سا هشخض کٌذ
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گونه و چانهنمونه ای از تشخیص چشم ها و 



22

گونه و چانهنمونه ای از تشخیص چشم ها و 



و چانهگونه نمونه ای از تشخیص 

دس تؼضی اص تظاٍیش کِ چشن ّا ٍ اتشٍّا ٍ  ة تشخیض دادُ ًوی شذًذ حتوا گًَِ ٍ چاًِ تشخیض دادُ •

.هی  شذًذ

تش   85*85رکش ایي ًکتِ الصم است کِ ّذف اص ایي پشٍطُ تشخیض چشن تَدُ ٍ تظاٍیش دس اتؼاد •

تا ایي حال دس تؼضی اص تظاٍیش . خَسدُ اًذ کِ تِ تثغ ًَاحی شاهل گًَِ ٍ چاًِ ًیضاص تظاٍیش حزف هی شًَذ

لسوتی اص گًَِ ّا ٍ چاًِ تِ خظَص دس سوت ساست طَست حزف ًشذُ کِ تشًاهِ ًَشتِ شذُ ًاحیِ ّای 

.هشتَط تِ چاًِ ٍ گًَِ سا تشخیض دادُ است

معموال در عکس های که با کیفیت پایین و زاویه زیاد گرفته شذه انذ، چشم ها و ابرو درست تشخیص  •

.داده نمی شونذ اما گونه و چانه تشخیص داده شذنذ

.چٌذ ًوًَِ اص ایي تظاٍیش دس اسالیذ ّای تؼذی آٍسدُ شذُ است•
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و چانهگونه نمونه ای از تشخیص 



25

و چانهگونه نمونه ای از تشخیص 
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و چانهگونه نمونه ای از تشخیص 
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نمونه ای از تشخیص گونه و چانه
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نمونه ای از تشخیص گونه و چانه
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