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ازشناسای استفاده با ه حالتچه حالت چهره با استفاده ازیشناسای
پ  QIMوITMIیزمان-یمکانۀپایگاه داد

فتحیمحمود–امین طوسیمحمود  -هادی صدوقی یزدی



ل حالت چهرهشناسائی

از یکـی عواطف و احساسـات کـاربر بـه عنـوان شناسایی 
اط ا ا کالا اغ ااا ق ق ــاط ــزار ارتب ــیاب ــر کالم ــات ، ماشــینانســان وغی تحقیق

 به خود معطوف داشته استدهه های اخیررا درزیادی
ــهای ــاراحتی، : احساس ــحالی، ن ــرس، خوش ــم، ت ــر، غ تنف

تعجبتعجب



FACS

 چهره تغییر نحوه مورد در شده انجام تحقیقات مهمترین از یکی
ط ااکت فتهان تذ FACSتدهنکها  FACSتدوین بهمنجرکهاستپذیرفتهانجاماکمنتوسط

(Facial Action Coding System)در .است شده FACS 
د A)کتا ti U it)اطالقتغه Action)حرکتواحدهر Unit)اطالقچهره درتغییریبه 

  تقسیم قابل ثانیا و نباشد انجام قابل تنهایی به اوال که شود می
اشد دناز”کتثالن ادهانک انداختاالاه  انداختن باال باهمراهدهانکردنباز”حرکتمثال.نباشد
 انداختن باال”  حرکت دو به می گیرد انجام یکباره گرچه “ابروها

دناز”“ا دتقدهانک هازتقلکهش   همازمستقل کهشودمیتقسیمدهانکردنباز”وابرو
.گیرند انجام توانند می



FACS

 یا اتوماتیک شناسائی کارهای از بسیاری مبنای سیستم این  که آنجا از
بهخودحركتواحدهایشناسائی,استبودهاحساساتوماتیکنیمه یی یی,بوسو   ب ور و
 .است شده تبدیل مقاالت موضوعات از یکی
  رشته۲۱۰٥ شاملداده ایپایگاهتیانوکوهن،کانادراستاهمیندر

اکفلاالا اکا آ   صورتبه آنها حرکتواحدهایکهنفر۱۸۲ مختلفحاالتازتصویر
 مطالعات از بسیاری در که اند نموده آماده را است شده استخراج دستی
.استگرفتهقراراستفادهموردشدهانجام م رورج  ر ر

Subject # Session # FACS Code
10 001 f 1+2+20+21+2510 001 f 1+2+20+21+25
10 002 s 1+2+5+25+27
10 003 u 4+17
10 004 a 4+7e+17d+23d+24d
10 005 d 4+6+7+9e+16+25
10 006 h 6+12+16c+25



ITMI-پیشنهادیروش ITMI- پیشنهادیروش

ماتریسِ . ذخیره می شودزماِن رخدادِ تمامِ حركات، 
ا كاآ اا می نامیمتجمع زماِن حركتماتریِس بدست آمده را

)ITMI (Integrated Time Motion Image)ITMI (Integrated Time Motion Image
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ITMI

  محاسبة در لحظه هر در تغییری هر
ITMIر  محاسبةبرخالف و استموثر ِوو ببر

MHI(Motion History Image) 
 شناسائی برای Babua توسط که

اثرات،شدهپیشنهادانسانحرکات هنر  ر پی
  این در .نمی روند بین از قبلی حركاتِ 
 حركت هر رخداِد زمانهای تمام روش
شوندجمع زمانحركت،هروزنم   زمانحركت، هر وزنِ .می شوندجمع
  نهایی نتیجة و است آن فریم شمارة یا
  .می شود نرمالیزه سکانس، طول به
مکاناطالعاتشاملحاصلتص  مکاناطالعات شاملحاصلتصویر
تصاویر ، ITMIتصویر حالت تعجب و   .است حركت هر رخداِد زمان و

از حالت تعجب آخرین فریم و باالیی اولین 
ITMIتصویر پایینی تصویراست و دو و ویرو ی یی پ ویر

.كانتور آن است نمایشو



ITMI

 دیده كانتور تصویر در كه همانطور
استخراجیITMIکلیشه،میشود و ج یITMIیی   ر
 ها ماهیچه تغییرات خوبی به شده
 را تعجب احساس بروز فرآیند در

كتدهدنشان نقاطت  نقاطپرتحرك ترین.دهدمینشان
 ،ابروها شخص، این تعجب در

یرچچ  بینیاطراف ماهیچه هایوچانه
 خصوصیات به توجهبا.است
  ویژگیهایی می توان ITMI تصویر

اجآناز داستخ دركهك   دركهكرد استخراجآناز
 مناسب چهره حالت ٦ تشخیص

 .باشد



ITMIمستخرج ازویژگیهای گ

انرژی مجموع  :۱ویژگی 
قان قا(ف موجود درمقادیر(فوقانی

نیمة به تصویر )ITMIماتریس 
ن آنا .آنپایینی

همانطور كه در نمونة نشان داده
،دیده می شودشده در شکلکل

 ITMIدارای حالتِ خوشحال 
ال ا اا ا داراینامتقارن و حالتِ تعجب 

ITMI  می باشدمتقارن.
تحتانی و بین نیمة فوقانی تفاوت : ٤شکل 

دو حالت برای  ITMIتصویر در 
تصویر (خوشحالو ) تصویر باالیی(تعجب

ی ).پایینی یی )پ
 



ITMIمستخرج ازویژگیهای گ

ایـن ویژگیهـا : ٥الی  ۲ویژگیهای 
رس ب وع تن حك د واح ه ــی ــوعی بررس ــتن ــد حرك ــر واح ه

(Action Unit) تصــویر . اســت
ITMIــه ــة افقــی مســاوی٤ب ناحی

قکل وتقسـیم می شـودروبروشکلشبیه
یــك متوســط ســطوح آن بــه عنــوان 

تـوانمـی.میشوداستخراجویژگی ی جویژ ور نی .ی  و
ــه  ــه ب ــت ک ــن گف ــوی ای ــار نح چه

ترتیــب نمایــانگر میــزان بــه ویژگــی 
ات تتغ انق ش پیشـانی،چهره در قسـمت تغییرات

و دهـان و چانـه بینـی چشم و ابرو، 
.باشندمی

و  ٥تا  ۲مقادیر ویژگیهای 
ویژگیمربوط به هر نواحی ریبی یر ژ

ITMIمستخرج از



ITMIمستخرج ازویژگیهای گ
  آمده بدست ویژگیهای از استفاده با

بتواند طبقه بندیكداشتانتظارمی توان
كال  این كند،شناساییرامختلفحاالت

 ارائه ویژگیهای كه آنست بدلیل موضوع
تامی تواندحاالتاینتشخیصدرشده

ااا اااالگ .سازد متمایزراالگوهااینزیادیحد
  ٥ تا ۲ شمارة های ویژگی روبرو درشکل
 این ، نمونه ۳۰۰ و حالت ٦ برای

ا تكاندشدتژگ لتفا قا  قابل تفاوتكهاندشدهتصویرویژگیها
 در که -  آن متوسط مقدار در مالحظه ای

 شده داده نشان توپر خطوط با شکل
ت دهحالتهایا دد ش ه(م به( می شوددیدهحالتهربرای-است
حالت چهره  ٦برای  ٥تا  ۲مقایسة ویژگیهای و نمایش .)٦و۳ حاالت جز

خطوط توپر متوسط هر گروه را نشان  -نمونه  ۳۰۰روی 
.دهندمی



ITMIازمستخرجویژگیهایازاستفادهبابندیطبقه ج

 بیشترین خوشحالی احساس بروز حین در
سومقسمتبهمربوطچهرهتغییرات  وم ب ربوچهر ییر
  چهارمینبه مربوط آنازپسوچهره
  حالت با متناظر( .باشد می قسمت
 و  )خوشحالی احساسمیانگین
ن ازانکانگ   اینبروزحین در دانیممیکههمانگونه
 را تغییرات بیشترین دهان و لب احساس
   .دارند

ین اتبیشت هتغیی وزحیندرچه ب  بروزحیندر چهرهتغییراتبیشترین
 و دوم قسمتهای به مربوط تعجب احساس
 توان می را نکته این .باشد می چهارم
 ابرووچشم ناحیه درتغییراتبامترادف

ااظ(اافکل
م

 با متناظر( دانست پایینفکولبو
  )تعجب احساس میانگین حالت
 بکار و ویژگی ٤ این فقط از استفاده
فت تگ ندالگ کتکال نزد  نزدیکترینکالسبندیالگوریتمگرفتن

 نرخ دوم و اول حالت دو برای همسایه
 سوم تا اول حاالت برای ،%۹۲ شناسائی

یور  نرخحالت شش تمامبرایودرصد۷۷ رخشمبر
 متوسطحالت در را درصد٥۸شناسائی
.داد نشان



QIM

 حركت تكرارِ شدة )كوانتیزه( سازی چندی ماتریِس یك 
QIMائه تشدا ا QIMاستشدهارائه. 

Quantized Iterance of Motion
  فریماولین در نظیرشپیکسلباآناختالفكهپیکسلهربرای
ی  .می یابدافزایشواحدیكQIMباشد بیشترآستانهحدیکاز
mوnتقسیمنواحی اینبهتصویركهاست نواحییتعداد 

 عنصرهر .می باشند٥و٦بترتیبnوm كاربردایندر.می شود
 .می باشدناحیه۳۰ازیکیدرتكانمیزاندهندةنشانآن

( ) ( ) 1,, 1 += − nmQIMnmQIM tt



QIM

QIM  از تقریــــب بســــیار خــــوبی
ه ماهیچ ات تفیی همیزان در ا هـا در هـر میزان تفییرات ماهیچـه ه

آخـرین به عنوان مثال . استناحیه 
ــویر ــکلتص ــطر اول ش ــاردر س لویر کن ر
بــروز حــیندهــد کــه در مــینشــان

ــــاس  ــــترین احس ــــحالی بیش خوش
ا اتغ ل ا ن گ ط مربوط به گونـه هـا و لبهـا تغییرات

 ،در ســطر دوم شــکلیــا .مــی باشــد
ن رینروش هت ایخان QIMه ـــرینروشـــن ـــه ت  QIMهـــایخان

تغییــرات ماهیچــه هــای متنــاظر بــا 
ــانی ــایینو حرکــت فــک پیش در پ ی نپ پ

.باشدمی حالت تعجب دو حالــت خوشــحال و بــرای  QIMنمــایش ویژگیهــای 
متعجب



ا ا ا نتایج پیاده سازین
نمونـه  ۳۰۰حالـت چهـره و  ٦روی كانـاد -كـوهنسیستم پیشـنهادی روی پایگـاه تصـاویر 

 .شده استآزمایش ساخته و 
کة ش۱الش ۱آاآ نمونـه ۱٥۰روی بدسـت آمـده نتایج.می بیندنمونه آموزش۱٥۰الیه روی٤عصبیشبکة

 .می دهدرا نشان % ۸۰شناسایی آزمون نرخ 
و افقـی حركات محدود  ITMIمستخرج از ویژگیهای ناحیه ای و  QIMبودن بدلیل كوانتیزه 
ی تاث دی دنع آ ت دITMIQIMد ندا .نداردQIMوITMIبدست آوردن برعمودی تاثیری

، Intel Celeron 2.2 GHzبـا پردازنـده پیاده سازی سیستم  روی یک کامپیوتر شخصی 
ویژگیهـا بـرای یـک محاسـبه ترتیـب بـرای را به ثانیه  ۰.۰۰۳و ثانیه  ۲.۷متوسط زمانهای 
با خواندن–تصویر۲۲دنباله زمان از دنبالـهبـرایحالـتشناسـائیو-فایـلصرفنظر هـر هـر دنبالـه بـرایحالـت شناسـائیوفایـلصرفنظر از زمان خواندنتصویر ۲۲دنباله با

 . داشته استپی را در ویژگیها پس از استخراج 
از برخـی بـا مقایسه در ) نمونه ۳۰۰نفر و  ۷۸(زیاد استفاده از تعداد افراد و حاالت نسبتاُ 

.داده استافزایش را سیستماعتمادقابلیتده نفر استفاده  نموده اند،یا۸که از–روشها ه ویزرو یر مب یشری ز



تشکر با تشکربا
؟؟


