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و پیدا کردن مرکز مردمک چشم ارائه   Viola Jonesدر این مقاله روشی جدید  برای آشکارسازی چهره با استفاده از ویژگی رنگ پوست و الگوریتم  -چکیده 

ر ساز در روش ارائه شده چون بسیاری از قسمت های تصویر که مربوط به رنگ پوست نمی باشند توسط الگوریتمی ساده حذف می شوند و از آشکا. می شود

سپس به کمک اطالعات ساختاری چهره، ناحیه های مربوط به . جونز برای پیدا  کردن مکان تقریبی چهره در تصویر داده شده استفاده می کنیم-چهره ویوال

کسل های مربوط به عنبیه و چشم ها مشخص می گردد بعد از آن با تحلیل هیستوگرام ناحیه، ضریبی تعیین می شود که با ضرب آن در مقادیر پیکسلی ناحیه، پی

% با پردازش های بعدی مکان مرکز مردمک چشم مشخص می گردد در آزمایشات انجام شده نرخ تشخیص . پلک ها باقی مانده و بقیه پیکسل ها فیلتر می شوند

 .در پیدا کردن مرکز مردمک بدست آمده است 09

 . عملگر مورفولوژیو م، هیستوگرام تصویر، رنگ پوست چش، مرکز مردمک Viola & Joinsآشکار ساز چهره  -کلید واژه

 

 مقدمه .1

نخستین گام در سیستم تشخیص چهره، شناسایی چهره       

می باشد به همین دلیل برای عمل شناسائی و استخراج 

منطقه چهره از غیرچهره ابتدا باید ویژگی های چهره  و 

از  .نهایت تشخیص چهره صورت گیردغیرچهره استخراج و در 

کاربردهای مهم شناسایی و تشخیص چهره می توان به چهره 

نگاری پلیسی، مسائل نظامی، حقوقی، بازیابی تصویر، تعیین 

برای . هویت سابقه داران، تصاویر ویدئویی وغیره اشاره کرد

شناسایی چهره الگوریتم های مختلفی مطرح شده است اما 

بودن چهره انسان، تغییر پذیری در ظاهر بدلیل دینامیکی 

چهره، نورپردازی متغیر و عوامل دیگر، شناسائی چهره به یک 

 .مسئله سختی در بینائی کامپیوتر تبدیل شده است

 

بررسي الگوريتم های موجود برای تشخيص    .2

 صورت در يک تصوير ثابت

به منظور یافتن چهره  در یک تصویر، تاکنون روشهای     

این روشها با توجه به خصوصیات . پیشنهاد شده است متنوعی

صورت از جمله رنگ ، محل چشم ها، حالت بیضوی صورت و 

 زیر کلی دسته چند در را آنها توان می و اند شده طراحی …

 .قرارداد

 

 روشهای متکي بر دانش کلي  .2-1

این روش بر اساس اطالعات کلی از صورت استوار است و     

( یعنی از کلیات صورت به جزئیات آن)باال به پایین روند کار از 

روش قانونمندی بر اساس  Kotropoulos و pitas  .باشد می

طرحهای قبلی ارائه کرده اند که نتایج بهتری تولید می کند و 

عمودی و افقی ناگهانی برای یافتن محل  در آن از تغییرات

کل مش. .[1]بینی، لب و دست و چشمها استفاده شده است

عمده این روش در هنگام وجود چند صورت در تصویر و یا 

 .تصاویر با پس زمینه پیچیده می باشد

و کامپيوتر وری، انرژی و داده با رويکرد مهندسي برقاکنفرانس ملي فن  

National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical 

& Computer Engineering 

و کومپيتر باندازياری کارهيتا به روانگه ئهده و زیری هناوهيي فهوهتهکونفرانسي نه  
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 های غير قابل تغيير در صورت روش . 2-2

 :ها خود در چند دسته قراردارنداین روش     

این الگوریتم ها : تشخیص صورت بر اساس اجراء آن   -1

لب ، بینی، بیضی  شامل مراحلی جهت یافتن محل چشم، ابرو،

می باشند و در هر یک از آنها تعدادی از این  … صورت و

اجزاء به عنوان مشخصه های اصلی در نظر گرفته شده اند 

این الگوریتمها با توجه به خصوصیات آنها بازدهی [. 2,3]

متفاوت دارند و در مواردی که از توابع مورفولوژیک استفاده 

برای دستیابی به نتیجه بهتر شده است، تعیین و ترکیب آنها 

 .مشکل ساز شده است

از آنجائیکه بافت پوست انسان متمایز از : افت پوست ب  -2

سایر اجسام می باشد، می توان با استفاده از این اطالعات 

این الگوریتم ها [. 4]صورت را ازسایر اجزاء تصویر تفکیک کرد

برای تشخیص صورت های دارای سبیل و ریش مناسب می 

 .باشند

مطالعات نشان داده است که علی رغم آنکه : رنگ پوست - 3

انسانها، رنگ پوست متفاوتی دارند این اختالف بیشتر مربوط 

پوست است تا رنگ آن، به همین دلیل از این  به روشنایی

خصوصیت برای یافتن صورت در پاره ا ی از تحقیقات استفاده 

به تغییرات نور در روشها نسبت  ولی اکثر این[ 5]شده است 

 .تصویر و شکل صورت حساس هستند

با ترکیب روشهای فوق و استفاده ازاطالعات  :ش ترکیبیرو -٤

مربوط به رنگ و بافت پوست و مشخصه های صورت می توان 

در بسیاری از این روشها مشکل . نتایج بهتری دست یافت به

عدم تشخیص در هنگام وجود چند صورت در تصویر ، پس 

عینک ، ریش و امثالهم برطرف شده  زمینه پیچیده ، داشتن

 [6]. است

 

های هماهنگ سازی با مدل روش . 2-3  

در این روش چندین مدل از صورت جهت توصیف حالت      

کلی صورت و یا مشخصه های آن ذخیره می شوند و از طریق 

یافتن همبستگی بین تصویر ورودی و مدلهای موجود در 

 .[7]پایگاه داده، صورت شناسایی می شود 

 الگوريتم پيشنهادی  .3

( 1: الگوریتم پیشنهادی شامل چند بخش عمده است        

آشکارسازی چهره با روش ( 2تعیین نقاط دارای رنگ پوست ، 

( ٤، شم هاپیدا کردن ناحیه های مربوط به چ( 3ویوال جونز، 

 پیدا کردن مرکز مردمک چشم 

 

 بدست آوردن مناطق پوست در تصوير . 3-1

فضاهای رنگ متعددی برای تشخیص پوست پیشنهاد       

از جمله ی این فضاها میتوان به فضاهای رنگ ادراکی  .شده اند

(,HSI, HSV HSL, TS )هر فضای رنگ دیگری با . اشاره کرد

در . به دست می آید RGB ازیک تبدیل خطی یا غیر خطی 

و اگرچه  در نظر گرفته شده است   RGBاینجا فضای رنگ 

اشخاص مختلف دارای رنگ پوست مختلفی هستند، مطالعات 

باشد  نشان می دهد که تفاوت اصلی در شدت روشنایی ها می

درنتیجه اگر شدت روشنایی از بازنمایی رنگی حذف شود، [. 8]

به منظور . کاهش می یابدتفاوت بین رنگ پوست افراد 

شناسایی رنگ پوست مجموعه قواعد زیر که نسبت به مدل 

  .های مشابه دقیق تر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد

یک پیکسل رنگی در صورتی به عنوان پوست در نظر      

 :برقرار باشد( 1)گرفته می شود که روابط 

(1) 

R > 95& G>40 & B > 20 

 Max        -           >15& 

  R>B   &R>G    &       >15 &  

پیکسل های یک تصویر رنگی در صورتی به عنوان         

پوست در نظر گرفته می شوند که قاعده اول برقرار باشد و 

از هم  Bو  R ،Gباقی شرایط برای اطمینان از این که اجزای 

می فاصله دارند و رنگ خاکستری حذف شده است، استفاده 

 .شود
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 آشکارسازی چهره با استفاده از ویژگی رنگ صورت :1شکل 

مشخص است عالوه بر مناطق ( 1)همانطور که از شکل     

پوست صورت، مناطق پوست اندامهای دیگر مثل پاها و دستها 

بنابراین . و مناطق غیر پوست نظیر کفشها نیز ظاهر میشوند

تشخیص چهره با مناطق غیر پوست را باید حذف کرد تا کار 

 . دقت بیشتری انجام شود

 

 آشکارسازی چهره . 3-2

مسئله تشخیص چهره یکی از مسائل معروف در حوزه     

بینایی کامپیوتر است که بیش از دو دهه به آن توجه می شود 

و همواره بهبودها رو روش های پایدارتری برای تشخیص 

یکی از روش . ناحیه چهره در تصاویر دیجیتالی ارائه شده است

ز اعم ا)های بسیار کارآمد برای تشخیص چهره و نواحی چهره 

Viola & Joins  [0 ]روش مرسوم ( چشم ها، دهان و بینی

ویوال در مقاله خود ایده استفاده از تکنیک بوستینگ . می باشد

 Integral Image  را ارائه می کنند چنانکه در آن با کمک

 .افزایش می دهند Real Timeسرعت پروسه تشخیص را تا 

نیک بطور مختصر بوستینگ یک متاالگوریتم در تک     

یادگیری بانظارت از شاخه یادگیری ماشینی است که سبب 

یک مساله می شود؛ معروف ( ثرمو)پارامترهای( تعیین)بهبود 

است که از آن بطور  Adaboostالگوریتم بوستیگ،  ترین

می توان گفت . گسترده در مسائل یادگیری استفاده می شود

تعداد  است که بر اساس( Classifier)آدابوست یک دسته بند 

زیادی یادگیرنده ضعیف کار می کند این یادگیرنده ها بخودی 

خود نمی توانند عاملی برای دسته بندی مطلوب یک پدیده 

شوند اما ترکیب همه آنها سبب می شود یک دسته بند قوی 

 .ایجاد شود

در موضوع تشخیص چهره، یادگیرنده ها اجزای کوچکی از      

که پیکسل های وسط  3*3مثال یک ماسک)تصویر هستند 

این ماسک ها با ( سیاه و پیکسل های اطراف سفید هستند

شناخته می شوند و شما می توانید آنها  Haar featuresعنوان 

به هر حال هر کدام از این . مشاهده کنید 2را در شکل

یادگیرنده ها قرار است در خصوص تصویر نهایی ما مبنی بر 

( چهره)ی ناحیه دلخواه مااینکه یک بخشی از یک تصویر خاص

بطور خالصه آنکه معموال این . است یا نه؟ اظهار نظر کنند

بر روی تصویر ( Integral Image)ماسک ها با روشی سریع 

کانوال می شوند سپس بررسی آماری تعداد مطابقت ها به ما 

یک میانگین و واریانس می دهد که همین دو مقدار برای 

ند پس به ازای هر یادگیرنده ارزیابی نواحی کفایت می ک

ضعیف پارامترهایی خواهیم داشت که بعدا در پروسه تست 

استفاده شده و چهره بودن یا نبودن یک نمونه تست بر اساس 

چنانچه باالتر گفتم اگر تمام یادگیرنده . آنها تعیین می شود

های ضعیف بر اساس همان پارامترها، نمونه تست را ریجکت 

 .احیه چهره استنکردند یعنی آن ن

 

 ناحیه چهره نهایی -تاحیه چهره بدست آمده ج -تصویر نمونه ب-الف :2شکل

 

 پيدا کردن ناحيه های مربوط به چشم ها . 3-3

دراین مرحله ناحیه های مربوط به چشم چپ و راست     

برای این منظور، ناحیه چهره بدست .بدست آورده می شود

تقسیم می شود سپس قسمت آمده به دو قسمت باال و پایین 

باال خود به دو قسمت تقسیم می شود که هر قسمت حاوی 

بدین ترتیب با کاهش فضای . یکی از چشم ها می باشد

  . یابد جستجو، زمان اجرای الگوریتم کاهش می
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 پيدا کردن مرکز مردمک چشم . 3-4

پس از پیدا کردن ناحیه های مربوط، مکانیزم زیر بر روی     

از ناحیه ها اعمال میگردد تا مرکز مردمک چشم ها  هر کدام

در این مکانیزم هیستوگرام ناحیه چشم به . به دست آیند

تحلیل هیستوگرام بدست آمده ا دست آورده می شود سپس ب

درصد  5ضریبی تعیین می شود که با ضرب آن در تصویر تنها 

قرار [0.255] از مقادیر شدت خاکستری پیکسل ها در بازه 

آزمایشات  در. ته و بقیه مقادیر خارج از این بازه قرار گیرندگرف

برای  درصد، معیار مناسبی 5مختلف مشخص گردید که معیار 

بدست آوردن پیکسل های عنبیه و پلک های باالی آن می 

به این ترتیب تصویری به دست می آید که تنها  باشد

نده عنبیه و پلک های باالی آن باقی ما پیکسلهای مربوط به

دارند فیلتر شده  255بزرگتر از   اند و بقیه پیکسلها که مقادیر

از عملگر موفولوژی  در ادامه با استفاده(. 1 -الف  -3شکل )اند

های  ، پیکسل 2* 21٤باز کردن  با یک عنصر ساختاری 

 -الف  -3شکل )مربوط به پلک ها از تصویر حذف می شوند 

کستری کمینه، بدست آن پیکسل با مقدار شدت خا بعد از( 2

به مرکز پیکسل مینیمم   19* 19پنجره  آورده شده و یک

از آنجا (. 3 -الف  -3شکل )شود  پیدا شده، در نظر گرفته می

نزدیک به پیکسل های  که شدت روشنایی پیکسل های عنبیه

ناحیه برای  این پنجره می باشد میانگین پیکسل های این

 پیکسل ها مورد استفادهتفکیک پیکسل های عنبیه از سایر 

برای حذف لکه های سفید ناحیه عنبیه ناشی از . قرار می گیرد

نور و همچنین پیکسل های نویز احتمالی، عملگر  انعکاس

بر روی تصویر  2*21٤مورفولوژی بستن  با عنصر ساختاری 

اصلی ناحیه چشم اعمال می گردد پس از آن یک پنجره  

ست آورده  شده در نظر به مرکز پیکسل مینیمم بد 15*15

 گرفته می شود و این پنجره با استفاده از میانگین محاسبه

(. ٤ -الف  -3شکل )شده  به عنوان حدآستانه، باینری می شود

تصویری می باشد که پیکسل های عنبیه چشم در آن  نتیجه

با شروع از مکان . پیکسل ها سفید می باشند سیاه و بقیه

به سمت بیرون در راستای افقی حرکت  مینیمم بدست آمده و

سفیدی که پیدا می شود  در هر دو سمت، اولین پیکسل

پیکسل لبه عنبیه چشم در راستای افقی می باشد سپس نقطه 

مرکز باشد  X میانی لبه های پیدا شده به عنوان مختصه

مردمک چشم در نظر گرفته می شود و با حرکت به سمت 

ت، اولین پیکسل بیرون درراستای عمودی در هر دو سم

شود پیکسل لبه عنبیه چشم در راستای  سفیدی که پیدا می

لبه های پیدا شده نیز به عنوان  عمودی می باشد نقطه میانی

شکل )مرکز مردمک چشم در نظر گرفته می شود  yمختصه 

 ( 5 -الف -3

 

 نتیجه فرآیند پیدا کردن مرکز مردمک بر روی یک تصویر نمونه :3شکل 

 

 تجربينتايج  .4

پایگاه داده مورد استفاده برای ارزیابی روش ارائه شده ،      

که شامل [ 10]می باشد  BIOID  شانه و سر پایگاه داده

تصویر سطح خاکستری با نمای تمام رخ می باشد  1521

تصاویر این پایگاه داده  دارای تغییرات روشنایی، اندازه چهره 

 پایگاه داده . شلوغ و پیچیده می باشد متغیر و پس زمینه

BIOID های شانه و سر معمول بدون  مشکل تر از پایگاه داده

تعدادی از تصاویر این پایگاه داده . پس زمینه شلوغ می باشد

تشخیص  روش   انتخاب شده و برای مشخص کردن برتری

نسبت به خود   Viola jonesرنگ پوست و الگوریتم چهره با 

نتایج تعدادی .  مورد مقایسه قرار گرفت Viola jonesالگوریتم 

  .مشخص شده است( 1) از این مقایسه در جدول
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 الگوریتم اجرای جونز با زمان ویوال الگوریتم اجرای مقایسه زمان :1جدول

 جونز ویوال الگوریتم با پوست رنگ

زمان اجرای 

الگوریتم رنگ 

پوست با الگوریتم 

 ویوال جونز

زمان اجرای 

الگوریتم ویوال 

 جونز

 اندازه ی تصویر

1/10 1/3٤ 323 x ٤8٤ 
1/53 3/36 323 x ٤8٤ 
1/51 3/53 83٤ x 358 

    

و پیدا  Viola jonesو برای ارزیابی روش رنگ پوست با   

 کردن مردمک چشم ، تصاویر شامل چشم های بسته و

همچنین تصاویر شامل چهره های عینک دار در نظر گرفته 

از آنجا که هدف روش ارائه شده، پیدا کردن مرکز  . نشده است

باشد مواردی که آشکار ساز چهره قادر به  مردمک چشم می

نظر گرفته نشده است البته تعداد  آشکارسازی چهره نبوده در

چهره نبوده پیدا کردن   مواردی که آشکار ساز چهره موفق به

نتایج حاصل از ( 1)در جدول . مورد می باشد 53کم بوده و 

مرکز  اجرای الگوریتم نشان داده شده است که نرخ تشخیص

 مردمک چشم را با توجه به اختالف پیکسلی نقطه یافته شده

 نشان می( مشخص شده دستی)توسط الگوریتم و نقطه واقعی 

عنبیه چشم نیز نرخ تشخیص ( 2)همچنین در جدول .دهد

اگر معیار استفاده شده در مقاالت  .شده است  نشان داده

به عنوان  گرفته شود به نتایج توافق کلی در نظر [13,12,11]

به   d eye = 0.25در نظر گرفتنبا که .  تشخیص موفق می باشد

به صورت زیر    d eyeکه . عنوان تشخیص موفق می باشد

 :تعریف می شود

(2                                                          )  

D eye=
               

       
 

    Cl  وCr  نقطه واقعی مرکز چشم راست و به ترتیب

به ترتیب مرکز تخمینی چشم راست و     و       چپ، و

که در اینجا حکایت از نرخ  .چپ توسط الگوریتم می باشد

 برابر با     d eye  0.25=تشخیص باال را دارد که این نرخ در

از اجرای الگوریتم فوق بر روی تصاویر .  می باشد  0.96

 .مرکز مردمک با نقاط سفید رنگ مشخص می شود

 

 چشم مردمک مرکز تشخیص نرخ: 2جدول

 تفاوت مکانی  نرخ تشخیص
  چشم راست چشم چپ

 پیکسل 5 09% 02%
 پیکسل ٤ 86% 09%
 پیکسل 3 89% 85%
 پیکسل 2 31% %3٤
 پیکسل 1 31% 33%
 پیکسل 9 %٤ 8%

 

 عنبیه تشخیص نرخ: 3 جدول

نرخ تشخیص  چشم راست چشم چپ

 عنبیه
05% 01%  

 نتيجه گيری  .5

این مقاله یک روش درشت به ریز و تطبیقی برای پیدا       

تصاویر تمام رخ چهره ارائه می کردن مرکز مردمک چشم در 

فیلتر کردن تصویر با  تشخیص چهره و   ایده اصلی. دهد

نتایج  .استفاده از هیستوگرام ناحیه های مورد نظر می باشد

 . امیدوار کننده می باشد BIOIDارائه شده روی پایگاه داده 
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