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-سازِي مكاني  در اين مقاله دو روش جديد پشته:چكيده
شده و از آن براي شناسايي  زماني روي تصاوير ويديويي ارائه 

اه دادة اين روشها نوعي پايگ. شود حالت چهره استفاده مي
شوند كه اطالعات زماني و مكانِي  زماني محسوب مي-مكاني

روش . شود نقاط متحرِك صحنه،  روي يك كليشه ذخيره مي
در . سازي، شامِل زمان رخداِد هر نقطة متحرك است اوِل پشته

شده و نتيجة  اين روش، زمانهاي رخداِد هر حركت ذخيره 
از اين پايگاِه . شود مير دنباله، نرماليزه ينهايي به تعداد تصاو

دادة جديد كه شامل اطالعات مكان و زمان رخداِد هر حركت 
در روش دوم تكرار . شود است ويژگيهاِي هندسي استخراج مي

در . آيد رخدادهاِي حركت در هر ناحيه از تصوير بدست مي
 ي سازي ناحيه چند30اين روش، تصاوير دريافتي به 

تايي نتيجة 30ر ويژگي شوند و يك بردا مي)  كوانتيزه(
با ويژگيهاِي استخراج شده از . مجموعة فريمهاي دريافتي است

سازي فريمها و يك شبكة  اين دو پايگاِه داده مبتني بر پشته
 تايي از حاالت چهرة پايگاه دادة 150عصبي روي مجموعة 

سهولت . آيد بدست مي% 80كاناد، نرخ شناسايي -كوهن
 نسبت به ويژگيهاي مورد استفاده استخراج ويژگيهاي پيشنهادي

در روشهاي موجود، آنرا براي کاربردهاي بالدرنگ مناسب مي 
  .سازد

زماني، شناسائي -سازي مكاني پشته : كليدييواژه ها
  احساس، حالت چهره، تصاوير ويديويي

 
  مقدمه-1 

هاي پايگاِه دادة ويديويي، يكي از مهمترين روشها  در سيستم
يديويي استفاده از روابط مكان و زمان براي توصيف تصاوير و

عموماً خاصيت مكاني يك . بين اشياء موجود در صحنه است
شيء در تصوير شامل اطالعاتي در مورد مكان يك شيء در 

 يك استراتژي ]3[-]1[در مراجع . يك فريم ويديويي است
متداول توصيف مكانِي شيء، استفاده از موقعيت آن به شكل 

افزودن فاصلة زمانيي كه شيء در . ستمختصات دو بعدي ا
شود و جهت نسبي اشياء،  يك محدودة مكاني واقع مي

اطالعات بيشتري از مكان و زماِن حضوِر شيء در اختيار قرار 
زماني در بازيابي حوادث و -توصيف مكاني. ]4[دهد مي

. ]6[-]5[سازي اطالعات ويديويي كاربرد زيادي دارد فشرده
حادثه، با استخراج ويژگيهايي از هر فريم و در كاربرِد بازيابي 
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تلفيق آن با يك مدل زماني روِي مجموعة فريمها، يك مدل 
  . ]8[-]7[آيد زماني از حادثه بدست مي-مكاني

يكي از روشهاي نمايش دانِش مكاني و زماني، روش 
 ]6[در 1ها سازي فريم تكنيك پشته. سازي فريمها است پشته

نحوي  كنيك چند فريم از يك عمل بهدر اين ت. ارائه شده است
شوند كه همواره نتيجة تركيب نوعي  با هم تركيب مي

ممكن است سطوح خاكستري يا . باشد هموارسازي زماني مي
از طرفي . هايي از حوزة تبديِل چند فريم، تركيب شوند ويژگي

شود كه ضرب داخلي  الذكر اين قضيه مطرح مي در مرجع فوق
 بطور متوسط از يك مقدار آستانة معين دو بردار هموار شده،

بنابراين با هموارسازي مكاني با استفاده از . بزرگتر است
فيلترهايي در حوزة مكان وجمع چند فريم متوالي يك نوع 

اي از آنها،  آيد كه مجموعه زماني بدست مي-هموارسازي مكاني
سازي  روش پشته. شود حاالت مختلف يك شيء را شامل مي

خواني براي تشخيص گفتار نيز استفاده  ر لبها د فريم
  .]9[شود مي

اي با عنوان   تاريخچة حركت در تصوير يا كليشه]10[در 
MHI2ت زماِن رخداد   ذخيره ميشود كه در آن مكان و مد

در اين تصوير، جهت حركاِت انجام . شود حركت درج مي
در تصوير ديگري اطالعات موقعيت و . شود شده، ثبت نمي

 ناميده MFH3اين تصوير . شود ي انجام عمل ذخيره ميچگونگ
  :شود  طبق رابطة زير ايجاد ميMHI.شود مي

)1(  ( ) ( )


 ≠+

=
elsewhere
mmiflkMHI

kl
y

kl
x

,0
0,),( τττ  

) زمان وقوع عمل است و τكه در رابطة فوق  )lk, 
). موقعيت رخداد در تصوير است )τkl
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) و موقعيت τهاي بردار حركت در لحظة  مولفه )lk, در 
 فقط زمان MHIبنابراين در تصوير .  استy و xراستاهاي 

به با توجه . شود هاي وقوع هر عمل ذخيره مي رخداد موقعيت
 زياد شده و در τ انجام شود، مقدار  كه عمل در طول زمان اين

تصوير جهِت . تصوير نتيجه، آن نقاط روشنتر خواهد بود
شامل موقعيت و چگونگي انجام عمل است يا ، MFHحركِت 

                                                
1 Stacking Frames 
2 Motion History Image 
3 Motion Flow History 

هاي رخداد عمل در تصوير و جهت حركت آن عمل را  مكان
  :شود ير تعريف ميدهد كه طبق رابطة ز نشان مي
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ymاست  .α5 تا 3گذشته است كه هاي   تعداد فريم 
دهد اگر  رابطة فوق نشان مي. فريم در نظر گرفته شده است

 فريم قبلي از حدي αبردار حركت فريم فعلي نسبت به ميانة 
 فريم قبلي αشود و مقدار ميانة  باشد نويز تلقي مي)T (بيشتر 

 اين بردار كمتر از ميانه بود شود ولي اگر در تصوير ثبت مي
اين كار براي . گيرد مقدار بردار حركِت فريم فعلي قرار مي

 مكمل هم MHI و MFH. حذف بردارهاي ناشي از نويز است
. باشند هستند يعني داراي اطالعات مكاني و جهتي و زماني مي

اند، در شناسايي  از اين تصاوير كه نوعي بانك مكاني زماني
  .]10[اند شدهعمل استفاده 

 حركت مكرر در يك موقعيت در MHIزمانِي -در پايگاه مكاني
كند،  زمانهاي مختلف، تفاوتي با حركت در آخرين لحظه نمي

تر فقط زمان آخرين تغيير در هر موقعيت در  بعبارت ساده
شود، ذخيره  اين موضوع باعث مي. شود  ذخيره ميMHIكليشة 

ما در . ]10[ مشكل شودكردن الگوهاي پيچيدة ويديويي دچار
پردازيم   تصحيح شده ميMHIمقالة حاضر، به ارائة يك 

بطوريكه تماِم زمانهاِي رخداد، در هر موقعيت در كليشة 
از طرفي اين مقاله با ارائة يك كليشة . پيشنهادي وجود دارد

مناسب، اطالعات مكانِي بدست آمده از مجموعه سكانسهاي 
اده از كوانتيزاسيون تصوير در استف. كند ويديويي را ثبت مي

ايجاد اين كليشه باعث كاهش حساسيت كليشه نسبت به 
چرخش شيء در صحنه مي گردد كه اين موضوع در شناسايي 

  .  حاالت چهره بسيار مناسب است
  بطور خالصه نكات برجستة اين مقاله شامل 

زماني با توانايي ذخيرة زمانهاي -ارائة پايگاِه دادة مكاني-الف
  داد يك عمل و موقعيت آنها در صحنهرخ



كاهش اثر چرخش و دوران در ذخيرة يك عمل با استفاده -ب
  از يك پايگاه مكاني مناسب

زماني در شناسايي حاالت -آزمون دو پايگاه دادة مكاني-ج
  . ]11[كاناد-چهره روي پايگاه دادة تهيه شده توسط كوهن

ن مقاله بخش دوم اي. شود  بخش ارائه مي4اين مقاله در 
به ارائة روشهاي موجود در شناسايي حاالت چهره اختصاص 

که از بخش سوم يك سيستم جديِد شناسايِي حالت چهره . دارد
سود مي جويد معرفي شده زماني پيشنهادي -پايگاه دادة مكاني

گردد و بخش نهايي شامل  نتايج بدست آمده ارائه مي
  . گيري است نتيجه

  
  شناسايي حاالت چهره کارهاي انجام شده در -2

شناسايي عواطف و احساسات کاربر به عنوان يکي از ابزار 
ارتباط غير کالمي انسان و ماشين، تحقيقات زيادي را در 

يکي از . ]26[ هاي اخير به خود معطوف داشته است دهه
مهمترين تحقيقات انجام شده در مورد نحوه تغيير چهره توسط 

 Facial Action)ر به تدوين  اکمن انجام پذيرفته است که منج

Coding System) FACSدر .  شده استFACS هر واحد 
 به تغييري در چهره اطالق مي شود که (Action Unit)حرکت 

. اوال به تنهايي قابل انجام نباشد و ثانياٌ قابل تقسيم نباشد
باز کردن دهان همراه با باال “مثال حرکت . ]14[-]12[

باال “گيرد به دو حرکت   کباره انجام مي گرچه ي”انداختن ابروها
باز کردن دهان تقسيم مي شود که مستقل از “ و ”انداختن ابرو

از آنجا که  اين سيستم مبناي . هم مي توانند انجام گيرند
بسياري از کارهاي شناسائي اتوماتيک يا نيمه اتوماتيک احساس 

شناسائي واحدهاي حركت خود به يكي از , بوده است
-]15[، ]13[-]12[ت مقاالت تبديل شده استموضوعا

]16[.  
اي شامل  کوهن تيان پايگاه داده, در همين راستا کاناد

 نفر که واحدهاي 182رشته تصوير از حاالت مختلف 2105
حرکت آنها به صورت دستي استخراج شده است را آماده 

 که در بسياري از مطالعات انجام شده مورد ]11[نموده اند
  .ر گرفته استاستفاده قرا

 نرخ FACSسيستمهاي خبره روي با استفاده از  ]17[در
در اين .  حالت بدست آمده است6 براي 90.57شناسائي 

 29مقاله تصاوير مورد استفاده از دو زاويه گرفته شده اند و 
تصاوير ثابت بوده و پس . واحد حرکتي پوشش داده شده است

يک سيستم خبره و از استخراج ويژگيها و واحدهاي حرکتي با 
حالت چهره مشخص مي , بر اساس شدت ظهور هر واحد

  .شود
 نرخ ،با سيستمي مبتني بر روش کار پانتيک ]12[مقدم 

حالت اصلي و حالت معمولي و 6درصد را براي 80شناسائي 
 .کوهن بدست آورده است-بر روي قسمتي از پايگاه داده کاناد

ن، از مدل مخفي  با مدلسازي دها]18[اوليور و همكارانش 
  نمونه2000هاي   حالت، روي داده5ماركوف براي شناسائي 

درصد را 95.95استفاده نموده و دقت  نفر 8  از4برخط
  . گزارش نموده اند

هاي اصلي براي شش حالت به  كالدر با استفاده از آناليز مؤلفه
در روشي مشابه اما بر . ]19[درصد دقت دست يافته است84

 حالت با 7 به شناسايي ]24[ويژه، جم زاد هاي  اساس چهره
. پردازد بنِد ماشين بردار پشتيبان فازي مي استفاده از يك طبقه

 تصوير 213 شامل ]JAFFE ]20اين كار روي پايگاه تصاوير 
 درصد بدست 77/89از ده نفر انجام شده كه نرخ شناسايي 

  . آمده است
ا درخت  و ترکيب آن بPCAدابيشن با انجام اصالحي روي 

 حالت رسيده 6 درصد براي 87.6تصميم به نرخ شناسائي 
 به نام LDA متد کالسه بندي جديدي مبتني بر چن . ]21[اند

CDA(Clustering based Discriminant Analysis) را پيشنهاد 
 درصد براي شناسائي سه حالت معمولي 93و به دقت 

  .]22[خوشحال و عصباني رسيده اند
هاي  چهره در تصوير نيز احتياج به الگوريتمالبته مكانيابي 

 به آن پرداخته است و ژانگ ]23[مناسبي دارد كه ياكوب در 
 آنرا در نور مادون قرمز با يك ردياب كالمن انجام ]25[

  .پردازيم  در بخش بعدي به شرح روش پيشنهادي مي.دهد مي

                                                
4 Real Time 



  روش پيشنهادي- 3
زماني جديد -در اين بخش به ارائة يك پايگاه دادة مكاني

 نحوه و نتايج استفاده از آنرا در يک سيستم شناسائي ،پرداخته
  . حالت چهره خواهيم ديد

براي ثبت زماِن ) 1(بجاي بكارگيري زماِن حركت در رابطة 
. شود آخرين حركت، زماِن رخداِد تماِم حركات، ذخيره مي

ماتريِس بدست آمده را ماتريِس تجمع زماِن حركت 
  ). ITMI5(ناميم مي

( )
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) شمارة فريم است و iكه  )lk, موقعيت رخداد در تصوير 
),(. است lkd تفاضل فريم i از فريم اوليه است و N تعداد 

 آستانة بكار Thre. كل فريمهاي يك حالت از هر فرد است
 شناسايي حالت رفته براي آشكارسازي حركت است كه در

 يك ITMIدر محاسبة . شود  انتخاب مي30چهره عدد 
هموارسازي ميانگين استفاده شده است كه باعث كاهش نويز 

0),(0شود كه در آن مقدار اولية  مي =lkITMIاست  .
 نرماليزه است و طول سكانسهاي يك حالت، ITMIتصوير 

 لحظه در محاسبة همچنين هر تغييري در هر. اثري بر آن ندارد
ITMI موثر است و برخالِف محاسبة MHI 1( در رابطة( ،

در اين روش تمام . روند اثرات حركاِت قبلي از بين نمي
وزِن هر حركت، . شوند زمانهاي رخداِد هر حركت جمع مي

زمان يا شمارة فريم آن است و نتيجة نهايي به طول سكانس، 
ايگاِه داده است شامل اين تصوير كه نوعي پ. شود نرماليزه مي

همچنين با .  اطالعات مكان و زمان رخداِد هر حركت است
 سطح ITMIتوجه به قضية ارائه شده در پيوست، در تصوير 

DCحال آنكه . يابد شود و اثرات نويز كاهش مي  حذف مي
MHI ]10[ شامل سطح ،DC مخربي است و اطالعات زيادي 

  .گردد حذف مي

                                                
5 Integrated Time Motion Image 

توان  اي هر حركت به اين پايگاه ميبا افزودن تعداد رخداده
آوري  اطالعات بيشتري براي ايجاد يك پايگاِه مناسب، جمع

همچنين براي كاهش ميزان محاسبات و كاهش اثر . كرد
زماني، از -حركات ناخواسته در ايجاد پايگاه مكاني

 يچندكنيم و يك ماتريِس  كوانتيزاسيون تصوير استفاده مي
براي . كنيم ارائه مي)QIM6(اِر حركت  شدة تكر)كوانتيزه (يساز

)هر پيكسل كه داراي  ) Threlkd  يك واحد QIM باشد ,<
  .يابد افزايش مي

( ) ( ) 1,, 1 += − nmQIMnmQIM tt  )4(  
( )lk, پيكسلي است كه داراي حركت است و در يكي از m 

تعداد  n و m. گيرد قرار مي)  تعداد سطرها استm( ناحيهnدر 
در اين . شود نواحيي است كه تصوير به اين نواحي تقسيم مي

  . باشند  مي5و 6 بترتيب n و mكاربرد 
پس از بيان چارچوب کلي سيستم در ادامة اين بخش 

به پيشنهادي براي شناسائي احساس از روي حالت چهره 
  .پردازيم  ميQIM و ITMIويژگيها از جزئيات نحوه استخراج 

 که در اغلب تحقيقات – FACS ذکر شده در واحدهاي حرکتي
به واقع  –شناسائي احساس مورد استفاده قرار گرفته است 

مبتني بر حرکات ماهيچه هاي صورت در حين بروز يک 
در سيستم پيشنهادي به جاي استفاده از . احساس هستند

 بسادگي براي مدل کردن QIM و ITMI از ،واحدهاي حرکتي
رت بهره گرفته شده است که تغييرات ماهيچه هاي صو

 ساده تر بوده و در FACSاستخراج آنها به مراتب از استخراج 
  . عين حال کارائي خوبي نيز از خود نشان مي دهند

اولين مرحله در سيستم جداسازي صورت از تصاوير ورودي 
در برخي ار کارهاي انجام شده اين مرحله به صورت . مي باشد

ا در اينجا آنرا بصورت دستي انجام اما م. خودکار درآمده است
به اين ترتيب که ناحيه صورت در اولين تصوير از هر . داده ايم

دنباله از تصاوير به صورت دستي مشخص شده و با توجه به 
حرکت کم سر در ساير تصاوير هر دنباله، از اين مختصات در 

يک نمونه از تصاوير بکار .ساير فريم ها نيز استفاده شده است
 : ديده مي شود1ته و ناحيه صورت استخراج شده در شکل رف
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  استخراج صورت: 1شکل 

در مرحله دوم ويژگيهاي ذکر شده استخراج شده و پس از 
 در مرحله آموزش، از اين MLPتنظيم وزنهاي يک شبکه 

. ويژگيها براي شناسائي حاالت چهره بهره گرفته شده است
  .ده شده استنشان دا2چار چوب کلي سيستم در شکل 

  
زماني در شناسايي - سيستم پيشنهادي مبتني بر پايگاِه دادة مكاني: 2شكل 

  حالت چهره
 
   ITMIاستخراج ويژگي از  -1- 3

. شود  توضيح داده ميITMIدر ابتدا ويژگيهاي استخراج شده از 
و تصوير ) اولين و آخرين فريم(اي از حالِت تعجب  نمونه
ITMIده است در شكل زير نشان داده ش .  

  
، تصاوير بااليي اولين و آخرين ITMIحالت تعجب و تصوير : 3شكل 

 و ITMIفريم از حالت تعجب است و دو تصوير پاييني تصوير اصلي 
  .كانتور آن است

شود، کليشه   ديده مي3همانطور كه در تصوير كانتور شکل 
ITMI ي استخراج شده به خوبي تغييرات ماهيچه ها در فرآيند

ترين نقاط در  پرتحرك. بروز احساس تعجب را نشان مي دهد
با . هاي اطراف بيني است تعجب اين شخص، ابروها و ماهيچه

توان ويژگيهايي از آن   ميITMIتوجه به خصوصيات تصوير 

ج پن.  حالت چهره مناسب باشد6استخراج كرد كه در تشخيص 
  :شود كه عبارتند از  استخراج ميITMIويژگِي هندسي از 

 ITMI براي داشتن يك نگرش كلي به تصوير :1ويژگي 
تصوير )ITMIمقادير موجود در ماتريس (مجموع انرژي فوقاني 

همانطور كه در نمونة . آوريم  پاييني آن بدست ميرا به نيمة
ل شود، حالِت خوشحا  ديده مي4نشان داده شده در شكل 

 متقارن ITMI نامتقارن و حالِت تعجب داراي ITMIداراي 
رسد با همين يك ويژگي بتوان اين دو حالت  بنظر مي. باشد مي

را تشخيص داد ولي بدليل متنوع بودن حاالت و تنوع بروز 
حاالت در افراد مختلف اين ويژگي براي تشخيص كافي 

  . شوند در ادامه، چهار ويژگي هندسي ديگر استخراج مي. نيست

  
 براي دو ITMIتفاوت بين نيمة فوقاني و تحتاني در تصوير : 4شكل 

  ).تصوير پاييني(و خوشحال) تصوير بااليي(حالت تعجب
اين ويژگيها نوعي بررسي هر واحد : 5 الي 2ويژگيهاي 

 ناحية افقي 4 به ITMIتصوير .  است(Action Unit)حركت 
ط سطوح آن به شود و متوس مساوي شبيه شكل زير تقسيم مي

مي توان گفت )  5شکل . (شود عنوان يك ويژگي استخراج مي
که به نحوي اين چهار ويژگي به ترتيب نمايانگر ميزان تغييرات 
چهره در قسمت پيشاني، چشم و ابرو، بيني و دهان و چانه مي 

  . باشند

  
 و نواحي مربوط به هر ويژگي مستخرج 5 تا 2مقادير ويژگيهاي : 5شكل 

  ITMIاز 



توان انتظار داشت يك  با استفاده از ويژگيهاي بدست آمده مي
بند بتواند حاالت مختلف را شناسايي كند، اين موضوع  طبقه

بدليل آنست كه ويژگيهاي ارائه شده در تشخيص اين حاالت 
 ويژگي 6درشكل . تواند بخوبي اين الگوها را متمايز سازد مي

نمونه ، اين ويژگيها  300 حالت و 6 براي 5 تا 2هاي شمارة 
اي در مقدار متوسط آن  تصوير شده اند كه تفاوت قابل مالحظه

 براي هر - که در شکل با خطوط توپر نشان داده شده است-
  ).6و3به جز حاالت (شود  حالت ديده مي

 پيداست در حين بروز 4همانگونه که از سطر دوم شکل 
 قسمت احساس خوشحالي بيشترين تغييرات  چهره مربوط به

. سوم چهره و پس از آن مربوط به چهارمين قسمت مي باشد
 -happy–متناظر با حالت ميانگين احساس خوشحالي (

و همانگونه که مي دانيم در حين بروز اين )  6درشکل 
نگاهي به سطر . احساس لب و دهان بيشترين تغييرات را دارند

ر  مشخص مي سازد که بيشترين تغييرات چهره د43اول شکل 
حين بروز احساس تعجب مربوط به قسمتهاي دوم و چهارم 

اين نکته را مي توان مترادف با تغييرات در ناحيه . مي باشد
متناظر با حالت (چشم و ابرو و لب و فک پايين دانست 

  ).6 درشکل -surprise–ميانگين احساس تعجب 

  
  حالت چهره روي6 براي 5 تا 2نمايش و مقايسة ويژگيهاي : 6شكل 

  . خطوط توپر متوسط هر گروه را نشان مي دهند- نمونه 300
 الگوريتم بکار گرفتن ويژگي و 4استفاده از فقط اين 

کالسبندي نزديکترين همسايه براي دو حالت اول و دوم نرخ 
 درصد و براي 77، براي حاالت اول تا سوم %92شناسائي 

 درصد را در حالت متوسط 58تمام شش حالت نرخ شناسائي 
 .نشان داد

همچنين نتايج پياده سازي سيستم پيشنهادي نشان داد که تنها 
استفاده از اين ويژگي براي تفکيک دو حالت خوشحال و 

. را به همراه داشته باشد% 100متعجب، مي تواند نرخ شناسائي 
اما افزايش تعداد حاالت نرخ شناسائي را به شدت کاهش مي 

  .دهد
  
  QIMويژگيهاي مستخرج از  -3-2

 است كه در 5 در 6يك ماتريس  QIMهمانطور كه گفته شد 
 نشان داده شده است كه هر عنصر آن نشان دهندة 7شكل 

تكانهاي زياد در . باشد  ناحيه مي30ميزان تكان در يكي از 
بعضي از نواحي باعث روشنتر شدن نواحي در ستون آخر 

  . دكن شود كه بر افزايش شمارندة ناحيه داللت مي  مي7شكل 
. باشد  ناحيه مي30 مربوط به اين 35 تا 6بنابراين ويژگيهاي 

 تقريب بسيار خوبي QIM نشان مي دهد که 7مراجعه به شکل 
به عنوان مثال . از ميزان تفييرات ماهيچه ها در هر ناحيه است

 نشان مي دهد که در حين 7آخرين تصوير در سطر اول شکل 
 مربوط به گونه ها و بروز احساس خوشحالي بيشترين تغييرات

 روشن ترين خانه هاي 7يا در سطر دوم شکل .لبها مي باشد
QIMک تغييرات ماهيچه هاي پيشاني و حرکت ف  متناظر با

  .پايين در حالت تعجب مي باشد
  (Happy)خوشحال: حالت

  
 (Surprise)متعجب : حالت

  
   براي دو حالت خوشحال و متعجبQIMنمايش ويژگيهاي : 7شكل 

  
يکي از نتايج استفاده از اين کوانتيزاسيون كاهش حساسيت 
كليشه نسبت به چرخش سر مي باشد كه اين موضوع در 

برخي از محققين به . شناسايي حاالت چهره حائز اهميت است



منظور اجتناب از اثرات منفي چرخش سر سعي در حذف آن 
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  نتايج پياده سازي 2- 3

 6كاناد روي - پايگاه تصاوير كوهنسيستم پيشنهادي روي
اين . شود  نمونه ساخته و آزمايش مي300حالت چهره و 

 QIM و ITMIزمانِي -هاِي مكاني سيستم شامل پايگاه داده
 تايي از آنها 35ويژگيهاي مناسب شامل يك بردار . است

روي (بيند   اليه آموزش مي4شود و شبكة عصبي  استخراج مي
 نمونه آزمون نرخ 150ست آمده روي نتايج بد).  نمونه150

 و QIMبدليل كوانتيزه بودن . دهد را نشان مي% 80شناسايي 
 حركات محدود افقي و ITMIاي مستخرج از  ويژگيهاي ناحيه

  .  نداردQIM و ITMIبدست آوردن  عمودي تاثيري بر 
پياده سازي سيستم  روي يک کامپيوتر شخصي با پردازنده 

Intel Celeron 2.2 GHz 0.003 ثانيه و 2.7، زمانهاي متوسط 
 22ثانيه را به ترتيب براي محاسبه ويژگيها براي يک دنباله با 

 و شناسائي حالت - صرفنظر از زمان خواندن فايل–تصوير  
. براي هر دنباله پس از استخراج ويژگيها را در پي داشته است

 300  نفر و78( زياد استفاده از تعداد افراد و حاالت نسبتاُ
 يا ده نفر 8 که از –در مقايسه با برخي از روشها ) نمونه

  .استفاده  نموده اند، قابليت اعتماد سيستم را افزايش داده است
در برخي از مقاالت حالت معمولي هم به عنوان يک حالت در 
نظر گرفته شده است که با توجه به ويژگيهاي پيشنهادي، اضافه 

رد استفاده، مطمئناُ نرخ کردن اين حالت به داده هاي مو
  .شناسائي را افزايش خواهد داد

  
  گيري  نتيجه-4

زماني روي تصاوير ويديويي و -سازِي مكاني روش جديد پشته
. آزمون آن در شناسايي حاالت چهره موضوع اين مقاله است

زماني كه اطالعات زماني و مكاني -نوعي پايگاه دادة مكاني
روش اوِل . ارد، ارائه شدنقاط متحرِك صحنه، را در خود د

اين . سازي شامل زمان رخداِد هر نقطة متحرك است پشته
هايي است كه از مجموعة  پايگاههاي داده در اصل كليشه

با . سازي فريمهاست آيد و نوعي روش پشته فريمها بدست مي

ويژگيهاِي استخراج شده از اين دو پايگاِه داده و استفاده از يك 
 تائي و مجموعه 150جموعة آموزشي شبكة عصبي روي يک م

كاناد، نرخ -تائي حاالت چهره از پايگاه دادة كوهن150آزمون 
استخراج ويژگيهاي مورد استفاده در . آمد بدست % 80شناسايي 

شيوه پيشنهادي برخالف بسياري از ويژگيهاي معمولِ روشهاي 
موجود به سادگي قابل محاسبه بوده و سيستم را براي 

  .الدرنگ مناسب مي سازدکاربردهاي ب
  تشکر و قدرداني

 Nicki  جنابدر خاتمه مولفين وظيفه خود مي دانند که از

Ridgewayکاناد را در اختيار مولفين قرار - که پايگاه داده کوهن
  .دادند تشکر و قدرداني به عمل آورند

  
  سازِي با وزن زمانِي تفاضل بين فريمي پشته :پيوست

سازِي روي تفاضل بين  يم كه پشتهده در اين پيوست نشان مي
ها با وزِن زمان رخداِد آنها باعث ايجاد يك سيگناِل جديد،  فريم

شود، همچنين باعث افزايش سيگنال به   ميDCبدون سطح 
به اين منظور آنرا در حوزة پيوسته . شود نويز سيگنال منتجه مي

توان آنرا  كنيم و سپس مي و روي توابع مشتق پذير بررسي مي
سازي فريمها  به حوزة اعداد گسسته تعميم داد و از آن در پشته

  .با وزِن زمان رخداد، اعمال كرد
پذير باشد آنگاه  يك تابع پيوسته و مشتقtf)(اگر : قضيه

)(tG برابر ،)(tf مدوله شده بدون سطح DC است و 
  . ز بيشتري استسيگنال به نوي

  )1-الف(
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)3-الف(  

tf)(كه در عبارت فوق  DC مولفة DC تابع )(tfاست .
 tحذف، سپس در tf)( DC ابتدا سطح tG)(بنابراين در 



ايم مدوله  همانطور كه در حوزة فوريه ديده. شود مدوله مي
گيري در حوزة فركانس  شدن در حوزة زمان معادل مشتق

  شود يعني مي
)(ˆ)(ˆ ff

df
dtft DomainFourier  → )4-الف(   

ˆ)(كه  tf  همان)(tf است كه سطحDC آن حذف شده 
  :است و داريم

)(ˆ)( ff
df
dfG = )5-الف(   

ˆ)(حال اگر در طيف سيگنال  tf نويزي با تابع توزيع
  نويز كاهش tG)(يكنواخت باشد با توجه به رابطة فوق، در 

 چنين نويزي داراي طيفي با دامنة تر مشتق بعبارت ساده. يابد مي
صفر است كه بمعني حذف كامل نويز از سيگنال در حالت 
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