
 
 



 
 

 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

    

هاِي ناشی از انجام تمامی حقوق مادّي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

باشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت می دانشگاه محقق اردبیلی، متعلق به این پژوهش

 مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

  

ســتم ي مهندســی کــامپیوتر گــرایش معمــاري سیي مقطع کارشناسی ارشد رشتهآموختهاینجانب  راضیه طالبی   دانش

                9344374107ي دانشــجویی  ي فنی و مهندســی دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــه شــمارههاي کامپیوتري دانشکده

تشخیص حاالت پایه چهره در تصــاویر نــویزي   ي تحصیلی خود تحت عنواننامهاز پایان  22/9/96که در تاریخ 

  شوم که:د میام، متعهدفاع نموده وتصاویر با نور پردازي نامناسب

  

گونه مدرك تحصــیلی یــا بــه عنــوان هرگونــه فعالیــت پژوهشــی در ســایر  نامه را قبالً براي دریافت هیچ) این پایان1

  ام.ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 گیرم.هده میي تحصیلی خود را بر عنامه) مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایان2

  باشد.نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می) این پایان3

ام، مطــابق ضــوابط و مقــرّرات مربوطــه و بــا ) در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده4

هرســت منــابع و مآخــذ ذکــر رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در مــتن و ف

  ام.نموده

برداري اعم از نشر کتاب، ثبــت اختــراع و ... از ایــن ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره5

  ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایم.نامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هــا و انــواع هــا، ســمینارها، گردهمــاییها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهصورت ارائه) در 6

  مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان (دانشجو و اساتید راهنما و مشاور) ذکر نمایم.

، واقب ناشــی از آن (منجملــه ابطــال مــدرك تحصــیلی) چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، ع7

دانم با اینجانــب مطــابق ضــوابط و پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میطرح شکایت توسط دانشگاه و ...) را می

 مقرّرات مربوطه رفتار نماید.
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  راضیهنام:                                                     طالبیدانشجو:   خانوادگی نام

  تصاویر با نور پردازي نامناسب و تشخیص حاالت پایه چهره در تصاویر نویزينامه: پایان عنوان

  :    دکتر مهدي نوشیارراهنما استاد (اساتید) 

  مهندس الهامه میکائیلی –دکتررضاسودي مشاور:      استاد (اساتید) 

                      کامپیوتر مهندسیرشته:                                                     کارشناسی ارشد تحصیلی: مقطع 

    ردبیلیا محقق دانشگاه:                                           کامپیوتري  معماري سیستم هايگرایش: 

   92صفحات: دادتع                     22/9/96دفاع: تاریخ                          فنی و مهندسی   دانشکده: 

 چکیده: 

ات صورت هاي چهره و حرکل ویژگیهاي شناختی، تغییر شکتشخیص حاالت چهره شامل شناسایی فعالیت       

ي چهره ور طبیعی،طه . بپذیرداست. این فرایند با استفاده از تصاویر استاتیک، تصاویر متوالی و یا ویدئوها انجام می

ز اشاخصی  عنوانه ي انسان بسازد. به همین دلیل است که چهرهانسان احساسات و عواطف درونی را منعکس می

 ماشین به مندي درراحتی قابل فهم بوده اما این درك و توانه خیص حاالت چهره براي انسان بشود. تشذهن بیان می

قیق ددکار، ي سیستمی خوبا هدف توسعه تشخیص حاالت چهرهآسانی امکان پذیر نیست و بحثی چالش برانگیز است. 

هره را بیان کردند که حالت چ 6یریز و کارآمد براي تمایز بین حاالت چهره توسعه یافته است. از زمانی که اکمان و ف

اي آن انجام هتحقیقات بسیار زیادي روي چهره و شناسایی حالت  آیند،اي به حساب میاحساس پایه 6عنوان ه ب

 یايانسان در دن -امالت انسانماشین به تع - ها، مشابه ساختن تعامالت انسانپذیرفته است. هدف اصلی این پژوهش

ا منتقل می کند در % از پیام ر38% و زیر و بمی صدا 55رتباط انسان با انسان، حالت چهره واقعی است. در وضعیت ا

اي ا حالت چهره با خط% می باشد. در این تحقیق الگوریتمی ارائه دادیم ت7حالیکه نقش بیان لغات در این میان تنها 

قیق گوریتم تحلی المراحل کب تشخیص دهد. پایین (دقت باال)را از روي تصاویر نویزي و تصاویر با نورپردازي نامناس

نجام شده رولت اکمی باشد در ابتدا استخراج ویژگی توسط الگوریتم  طبقه بنديشامل استخراج ویژگی ،کاهش بعد و 

 -بقهطهش دقت این امر موجب کا یکه تعداد ویژگی هاي استخراج شده به این روش زیاد است وینجاآاما از  است.

ازسازي ت و بتصاویر نویزي تجزیه شده توسط تبدیل کرول اهش بعد ویژگی استفاده می کنیم.می شود، از ک بندي

تشخیص  براي شده بادرصد هاي متفاوت  ضرایبی که بزرگتر از بقیه ي ضرایب هستند، می تواند ویژگی هاي موثر

براي  ر می کند.برقرا SVM حاالت چهره را تعیین کند که مصالحه ي خوبی از نرخ موفقیت باال و بار محاسباتی در

بسیار  SVMش . دقت رواستفاده کرده ایمlibsvm  وکتابخانه نرم افزارSVM از روش  ،بندي این ویژگی ها از طبقه

ه می شوند و بهین PSOتوسط الگوریتم  SVMدرنهایت، پارامترهاي  .تابع کرنل و پارامتر هاي آن است وابسته به

  ر نویز داده شده استفاده می شود.سپس براي تشخیص حالت چهره تصاوی

 

  
  SVM  ،PSOتشخیص حاالت چهره، کرولت، ها: واژه کلید
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  مقدمه 1-1

و حرکات  هاي چهرههاي شناختی، تغییر شکل ویژگیتشخیص حاالت چهره شامل شناسایی فعالیت    

پذیرد. بطور صورت است. این فرایند با استفاده از تصاویر استاتیک، تصاویر متوالی و یا ویدئوها انجام می

ي سازد. به همین دلیل است که چهرهي انسان احساسات و عواطف درونی را منعکس میطبیعی، چهره

چهره در درك حالت ذهنی و تمایز شود. بنابراین، تشخیص حاالت انسان بعنوان شاخصی از ذهن بیان می

 . )2016و همکاران،  1(خانکند بین حاالت مختلف چهره کمک می

فرایند تشخیص و شناسایی به دلیل شباهت حاالت چهره حائز اهمیت است. این تغییر شکل به علت     

هایی در دهد. با وجود تنوع در سن، قومیت و جنسیت شباهتي انسان رخ میابراز احساسات در چهره

سال بعد،  100بیان شد. تقریباً  1872در سال Darwin حاالت چهره وجود دارد که اولین بار توسط 

Ekman  وFriesen 6 4خشم، 3يشاد، 2غم( اياحساس پایه 6عنوان ه حالت چهره را بیان کردند که ب ،

شناسایی حالت چهره آیند. این شباهت طبیعی توسط هر سیستم به حساب می )7و انزجار 6، ترس5تعجب

  .)2016(خان و همکاران،  شوداستفاده می

ی باشد. علم هاي احساسی و ذهنی انسان مبنابراین، حاالت چهره یک بیان و تفسیر مهم از حالت    

% از 38% از طریق کلمات، 7دهد، تنها که از کل اطالعاتی که انسان انتقال می کندروانشانسی بیان می

شود. یعنی میزان زیادي از اطالعات ارزشمند از از طریق حاالت چهره منتقل می %55طریق گفتار و 

آید تا فعالیت ذهنی انسان تشخیص داده شود. در واقع رفتار ظاهري هر دست میه طریق حاالت چهره ب

ترین رکن در هاي ارتباطی غیرزبانی است و مهمترین راهفرد و زبان بدن (حالت چهره) از جمله مهم

  .)2016، 8ژائو و ژانگ(باشد ي حالت چهره میتقال مفاهیم بر عهدهان

راحتی قابل فهم بوده اما این درك و توانمندي در ه براي انسان ب )FER( 9تشخیص حاالت چهره    

ي سیستمی با هدف توسعه FERماشین به آسانی امکان پذیر نیست و بحثی چالش برانگیز است. 

                                                
1 khan 
2 Sadness 
3 Happiness 
4 Anger 
5 Surprise 
6 Fear 
7 Disgust 
8 Zhao and Zhang 
9 Facial Expression Recognition 



 

 
 

و غم، خشم، ترس، تعجب، انزجار ي تمایز بین حاالت چهره همانند شادي، وکارآمد برا خودکار، دقیق

 خنثی توسعه یافته است. 

و هوش  2، تشخیص الگو1بینایی کامپیوترهاي مختلفی مانند در زمینه FERي گذشته، در دو دهه    

سازي سان، نمایه، آنالیز احساسات ان)HCI(3مصنوعی به دلیل کاربردهاي آن در تعامل انسان با کامپیوتر

ي هوش مصنوعی، تحقیقات در زمینه .)2016، 5(ژائو و ژانگ توجه زیادي را جذب کرده است و 4تصویر

هاي بسیاري صورت گرفته است که نتایج قابل توجهی نیز به همراه داشته است. هدف اصلی این و تالش

انسان در دنیاي واقعی است. لذا  - ماشین به تعامالت انسان - ها، مشابه ساختن تعامالت انسانپژوهش

FER باشند. مند به فعالیت در آن میهاي تحقیقاتی است که افراد بسیار زیادي عالقهاز آن دسته از زمینه

هاي فراوان صورت هشاست که پژو FERشناسایی، تشخیص و ردیابی از جمله موضوعات مطرح در 

علوم کمک فراوانی کرده است. عالوه بر هاي اخیر به پیشرفت این موضوعات در گرفته در سال

هایی در علوم صورت موازي نیز موجب پیشرفته ، بدست آمدهه ب FERي دستاوردهایی که در زمینه

  . )2016(خان و همکاران،  ها شده استباتب، پزشکی، رفتار صورت و همچنین رروانشناسی، اعصا

ها یشتر مورد استفاده قرار گیرند، باید بتوانند با انسانصورت عام به ها ب طور مثال براي اینکه رباته ب    

عالوه بر ارتباط فیزیکی، ارتباط اجتماعی نیز داشته باشند. همانطور که بیان شد، در وضعیت ارتباط 

صورت ه ها بباشد. در نتیجه براي اینکه ربات% در انتقال پیام موثر می55انسان با انسان حالت چهره 

ي اول احتیاج خواهد بود تا احساسات افراد با حالت چهره یرش باشند، در مرحلهاجتماعی قابل پذ

باشد و ي انسان بیانگر احساسات آن شخص میدهد که حالت چهرهمشخص گردد. تحقیقات نشان می

ي تغییرات در شرایط احساسی آن فرد است. بعنوان مثال اگر یک ربات غذا تغییرات در آن نشان دهنده

ي آن خودداري خواهد ساس کند که شخص حالت تنفر از یک غذاي خاص را دارد، از استفادهدهنده اح

  .)2008و همکاران،  6لوایس ي(د کرد

ي اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: استخراج از دو مرحله FERي بطور کلی، یک سیستم پایه    

، 7الجوردي و حسین؛ 2008ران، و همکا لوایس ي(د بندي حاالت چهرههاي چهره و طبقهویژگی

سازي ) . البته الزم به ذکر است در تحقیقات مختلف مراحل دیگري نیز مانند شناسایی (آشکار)2012

شناسایی  FERها افزوده شده است. نیاز اصلی هاي الزم به ابتداي این گامپردازش یا سایر پیش 8چهره

ي بعدي استخراج ویژگی گیرد. مرحلهستفاده قرار میچهره است که براي آشکارسازي ناحیه صورت مورد ا

                                                
1 Computer vision 
2 Pattern recognition 
3 Human_computer interaction 
4 Image indexing 
5 Zhao and Zhang 
6 De Silva 
7 Lajevardi and Hussain 
8 Face detection 



 

 
 

ي مهم و گردد. مسالههاي مناسب و مربوط استفاده میبراي انتخاب و استخراج ویژگی       است که 

هایی استخراج گردند که سهم عظیمی در شناسایی حالت چهره داشته حیاتی این است که حتما ویژگی

بندي بازي طبقه گام استخراج ویژگی نقش کلیدي را در کل فرایند  .)2009 ،1ایو عرب ن ي(جفر باشند

بندي کننده انتخاب شود باز هم هاي نامناسب، حتی اگر بهترین طبقهکند چرا که با انتخاب ویژگیمی

. در نهایت گام آخر )2012 ن،یو حس ي(الجورد ي دقیق و درستی در شناسایی حاصل نمی شودنتیجه

          .)2009 ا،یو عرب ن ي(جفر باشدهاي استخراج شده میبندي حاالت چهره بر اساس ویژگیکالس

  دهد.را نمایش می FERاصلی یک سیستم پایه ي  مراحل- 1شکل

 
 )2009 ا،یو عرب ن ي(جفر مراحل مربوط به یک سیستم تشخیص حاالت چهره: 1-1شکل

  پیش پردازش تصویر 1-2

دست ه بشود. هدف از این مرحله، محسوب می FERعنوان گامی مهم در ه پیش پردازش تصاویر ب    

با  چهره آوردن تصویري است که داراي شدت نرمالیزه شده، اندازه و شکل یکسان باشد و فقط حالت

  برد.از بین ب و روشنایی رانور ي پیش پردازش باید اثرات معین را نمایش دهد. همچنین مرحلهاحساس 

هاي الزم در کاربرد تشخیص حاالت چهره، جدا کردن ناحیه صورت در ترین پیش پردازشاز مهم    

- هاي متفاوتی ارایه شده است که از معروفروشي صورت ناحیهتصویر است. براي جداسازي اتوماتیک 

 Haar2شبه  هايمبتنی بر ویژگی Jones-Violaروش نام برد.  Jones-Violaروش توان از ها میترین آن

ي آشکارسازي چهره طراحی مسالهي اول، این روش براي در درجه. است 3و الگوریتم یادگیري آدابوست

  هاي انتخاب شده از نواحی مستطیلی در از پیکسل Jonesو  Violaهاي استفاده شده توسط ویژگیشد. 

                                                
1 Jafri and Arabnia 
2 Haar-like features 
3  AdaBoost Learning Algorithm 



 

 
 

 طوط عمودي و افقی را نشان می دهداسیت باال نسبت به ختصویر نشات گرفته شده است و حس     

هاي تواند با الگوریتموریتم یادگیري سازگاري است که میالگ . آدابوست)2012 ن،یو حس ي(الجورد

دقت تشخیص حاالت چهره تحت تاثیر دقت روش بهبود یابد.  گیري دیگر استفاده شود تا عملکرد آنیاد

  گیرد.رت قرار میانتخابی براي تفکیک ناحیه صو

  استخراج ویژگی چهره 1-3

فرایند استخراج ویژگی اطالعات پیکسل را به نمایش سطح باالتري از شکل، احساس، رنگ، بافت و     

. در این مرحله، )2012 ن،یو حس ي(الجورد کندچهره یا اجزاي آن تبدیل می 1پیکربندي فضایی

(ژائو و  دد تا بطور موثر حاالت چهره را نمایش دهدگرهاي مهم از تصویر ورودي استخراج میویژگی

دهد. این فرآیند کاهشی در بطور کلی استخراج ویژگی، ابعاد فضاي ورودي را کاهش می ).2016ژانگ، 

  کند.آل، اطالعات ضروري را که داراي ثبات باال و قدرت تمایز باالیی است، حفظ میحالت ایده

ي بندي کرد. از دیدگاه نحوههاي متفاوتی دستهتوان از دیدگاههاي استخراج ویژگی را میروش    

- ي محلی و کلی تقسیم نمود. در روشهاي استخراج ویژگی را به دو دستهتوان روشاستخراج ویژگی می

اي از آن به عنوان ویژگی در ي تبدیل شدههاي تمام تصویر و یا نسخههاي کلی، مقادیر شدت پیکسل

اند که ها با مشکل ابعاد باال مواجه. این دسته از روش)2016و همکاران،  2(کومار شودنظر گرفته می

هاي موثرتر هاي کلی ویژگیاست. همچنین در روشهاي کاهش بعد را مطرح نمودهمساله استفاده از روش

اصلی هایی از تصویر ها را از قسمتباشد که ویژگیهاي محلی میي دوم روششود. دستهشناسایی نمی

هاي تاثیرگذار ها بار محاسباتی کمتري دارند اما انتخاب قسمتنماید. با اینکه این روشاستخراج می

و همکاران در سال  الجورديتصویر و همچنین ویژگی استخراج شده از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 ،هاي کلیند که روشپرداختند و نتیجه گرفت 3هاي استخراج ویژگی محلی و کلیبه مقایسه روش 2012

ختلف . با توجه به انواع م)2012 ن،یو حس ي(الجورد باشدهاي محلی میتر از روشزمان بر و پیچیده

هاي استخراج ویژگی چهره به دو دسته تقسیم نمود؛ اولین توان روشمی تصویر ورودي، از دیدگاه دیگر

ها را از پردازد و دسته دیگر ویژگیدیویی میدسته به استخراج ویژگی از تک تصویر (استاتیک) یا فریم وی

  ).2016(ژائو و ژانگ،  نمایدتصاویر ویدیویی متوالی (دینامیکی) استخراج می

                                                
1 Spatial Configuration 
2 Kumar 
3 Holistic 



 

 
 

 روش استخراج ویژگی در تصاویر تکی1-3-1

این  ست. کهه شده انظور تشخیص خودکار حالت چهره ارایهاي اخیر رویکردهاي متنوعی به مدر سال    

سی و یژگی هندوهاي مبتنی بر گیرند: روشتصاویر استاتیک، در دو گروه مختلف جاي میرویکردها براي 

  .)2012 ن،یو حس يالجورد؛ 2016؛ ژائو و ژانگ، 2016خان و همکاران، ( هاي مبتنی بر ظاهرروش

 هاي هندسیهاي مبتنی بر ویژگیروش 1-3-1-1

 دهدیدهان، ابرو و بینی را نشان م هاي هندسی، شکل و موقعیت اجزاي صورت همانندویژگی    

ز اد هر کدام ها بر تولی. اندازه، شکل، موقعیت و جهت هر یک از این اندام)2012 ن،یو حس يالجورد(

جزاي وقعیت امهاي هندسی قادر به تصویر کردن شکل و گذارد. بنابراین، ویژگیحاالت چهره تاثیر می

ه از ستفادهاي هندسی اف اصلی از روش مبتنی بر ویژگیصورت مانند بینی و چشم و ... می باشد. هد

. در واقع )2016(ژائو و ژانگ،  هاي چهره استي چهره براي استخراج ویژگیي بین نقاط نشانهرابطه

ستخراج ا. با این حال، )2012 ن،یو حس يالجورد( دهدي چهره را نمایش میبردار ویژگی، هندسه

ار مري دشواباشد که در دنیاي واقعی تشخیص دقیق نقاط ویژگی می هاي هندسی نیازمند تکنیکویژگی

  .)2016(ژائو و ژانگ،  است

هاي چند حالته براي استخراج اند و مدلدرتحقیقات مختلف تغییرات اجزاي چهره شناسایی شده    

از، بسته هاي دهان را به سه حالت بحالته دهان، حالت 3اند. یک مدل هاي هندسی گسترش یافتهویژگی

کند. مدل دو حالته نیز براي چشم (باز و بسته) استفاده شده است. ابرو و فک ي محکم تقسیم میو بسته

هاي بین دو هاي ظاهري مانند شیارهاي کنار بینی و چین و چروكتنها یک مدل دارند. بعضی از ویژگی

پارامتر  15در مراجع دیگر، نبودن.  که عبارتند از: بودن یا شوندابرو بطور خالصه با دو حالت بیان می

پارامتر دیگر براي قسمت پایین چهره در نظر گرفته شده است، که شکل  9براي قسمت باالي چهره و 

و همکاران،  2انیت؛ 1998و همکاران،  1ی(رول کندچهره، حرکات، حالت اجزاي چهره را توصیف می

2001(.  

و چروك را  سی به آسانی تغییرات در بافت پوست مانند چینعالوه بر این، روش مبتنی بر ویژگی هند     

     گیرد. سه نوع روش استخراج ویژگی هاي چهره بسیار مهم است، نادیده میکه براي مدلسازي حالت

                                                
1 Rowley 
2 Tian 



 

 
 

) AAM( 2هاي نماي فعال، مدل)ASM( 1هاي شکل فعالهاي هندسی وجود دارد: مدلمبتنی بر ویژگی

  . )2016(ژائو و ژانگ،  )SIFT( 3گیتبدیل مستقل از مقیاس ویژو 

 هاي مبتنی بر ظاهرروش 1-3-1-2

  دهدهاي ظاهري، تغییرات ظاهري در چهره همانند بافت پوست را نشان میهاي مبتنی بر ویژگیروش    

هاي ها و شیارهاي صورت در روش. تغییرات ظاهري مانند چین و چروك)2012 ن،یو حس ي(الجورد

آنالیز ، )ICA( 5هاي مستقلتحلیل مولفهمانند  4اند. آنالیزهاي مکانی کلیل شدهمبتنی بر ظاهر مد

به تمام یا قسمتی از تصویر براي استخراج   )PCA( 7و تحلیل اجزاي اصلی )LDA( 6تشخیص خطی

هاي مبتنی بر ظاهر از کل ناحیه به منظور استخراج ویژگی PCAو همکاران از  لوشود. ویژگی اعمال می

هاي بافت محلی از براي استخراج ویژگی (LBP)استفاده کردند. همچنین از الگوي باینري محلی صورت 

ي لب استفاده نمودند و نشان دادند که ادغام سطوح ویژگی از هر دو نوع کلی و محلی موجب ناحیه

  . )2013و همکاران،  8(لو شده است طبقه بنديافزایش دقت 

، 10، نمایش موجک گابور )LBP( 9الگوي باینري محلیتوان از اهر میهاي مبتنی بر ظاز دیگر روش    

(خان و همکاران،  نام برد )DWT( 12، تبدیل موجک گسسته )DCT(11تبدیل کسینوسی گسسسته 

  ).2016؛ ژائو و ژانگ، 2016

  

  باینري محلی يالگو

ها است در واقع پیکسلاده از ارتباط بین همسایگی هاي مفید نمایش بافت تصویر، استفیکی از روش    

گیري و استخراج اطالعات تواند براي اندازهگر موثر بافت است که میاپراتور توصیف الگوي باینري محلی

  از تصاویر مقیاس خاکستري  LBP. الگوي )2016(ژائو و ژانگ،  بافت مجاور در یک تصویر استفاده شود

                                                
1 Active Shape Models 
2 Active Aappearance Models 
3 Scale-Invariant Feature Transform 
4 Holistic Spatial Analysis 
5 Independent Component Analysis 
6 Linear Discriminant Analysis 
7 Principal Component Analysis 
8 Luo 
9  Local Binary Patterns 
10 Gabor Wavelet 
11 Discrete Cosine Transform 
12 Discrete Wavelet Transform 



 

 
 

ي دودویی بین هر پیکسل و کند. رابطهی استفاده میبراي استخراج اطالعات بافت نقاط همسایه محل      

بر مبناي قوانین معین،  LBPشود. کدهاي محاسبه می LBP ي محلی با استفاده از نقاط همسایه

شوند. شوند و در نهایت مشخصات تصاویر با استفاده از توالی هیستوگرام وزن توصیف میکدگذاري می

  . )2016(خان و همکاران،  دهدرا شرح می LBPتبدیل کدگذاري  فرایند 1- 1 شکل

 
  )2016(خان و همکاران،   LBPتولید کد دودویی  :1-1 شکل

شود و با این مقایسه مقدار هر پیکسل همسایه با شدت پیکسل مرکزي مقایسه می 2-1مطابق شکل     

 هر پیکسل توسط بازخوانی عدد دودویی 1کند سپس مقدار ویژهیک یا صفر (باینري) تغییر میبه مقدار 

براي تبدیل این کد  1- 1 يآید. معادلهدست میه هاي ساعت، بدر جهت عقربه هاي مجاور آنپیکسل

 شود.باینري به عدد اعشاري استفاده می

  )1-1(                                                                                  ���(��, ��) = ∑ �(�� − ��)2��
���  

�(�) = �
0        � < 0
1        � ≥ 0

 

,��)که در آن      باشد. بعد از اسکن تصویر با ي پیکسل مرکزي در تصویر اصلی مینشان دهنده (��

آیند. اطالعات میکرو محلی تصویر در تصاویر دست میه ، کدهاي دودویی تصویر بLBP استفاده از اپراتور

براي نشان دادن اطالعات بافتی محلی ارایه شده  LBPشود. هیستوگرام ذخیره می LBPکدگذاري شده 

  ).2016(خان و همکاران، است 

قیاس و تغییرات مدوران و تغییر این است که این الگوریتم نسبت به  LBPمزیت استفاده از اپراتور      

  ند.کغلبه  پردازي در تصاویررتواند بر مشکل عدم تعادل در موقعیت و نوروشنایی مقاوم است و می

در  LBPاج ویژگی از استخر اينمونه 2 - 1شکلدارد. اي محاسبات نسبتا ساده LBPعالوه براین، اپراتور 

  اربرد تشخیص حاالت چهره را نمایش می دهد.ک

                                                
1  Eigenvalue 



 

 
 

    LBP  باشد. در ابتدا، ي مهم میمرحله3داراي  )2012و همکاران،  1(ژانگاستفاده شده در مرجع

براي  LBPي دوم، هیستوگرام شود. در مرحلههاي غیرهمپوشان مختلفی تقسیم میتصویر چهره به بلوك

 در یک تک بردار نشان داده شده توسط کد LBPوگرام بلوك شود. در نهایت، هیستهر بلوك طراحی می

LBPعملکرد اپراتور  )2012، 2ژائو و ژانگ؛ 2012(ژانگ و همکاران،  شود. در مرجعترکیب میLBP  با

در تشخیص حاالت چهره مقایسه شده  )LFDA( 3هاي کاهش بعد مانند آنالیز تفکیک فیشر محلیروش

بر روي سه  VLBP( ،LBP( 4مانند الگوي باینري محلی حجمی BPLاست. تاکنون انواع مختلفی از 

ارایه شده  )LTP (7و الگوي گذار محلی  )LDP(6، الگوي جهت محلی )TOP-LBP(5صفحه ي متعامد

  . )2016(ژائو و ژانگ،  است

 
  .)2012(ژانگ و همکاران، روش استخراج ویژگی استفاده شده در مرجع  :2 - 1شکل

  موجک گابور:

اي از هاي چهره است. به طور دقیق، مجموعهموجک گابور روشی کالسیک براي استخراج ویژگی    

هاي محلی ي بین پیکسلتواند رابطهگردد که نتایج فیلتر شده میفیلترها بر یک تصویر اعمال می

اي در استخراج ویژگی حاالت (گرادیان، همبستگی بافت و ...) را منعکس سازد. این روش بطور گسترده

چهره استفاده شده است و قادر به تشخیص چند مقیاسه و تغییرات چند جهتی در بافت است. همچنین 

و  8(ژانگ نمونه اي از موجک گابور استفاده شده در مرجع 3- 1 شکلاثر کمی بر تغییرات روشنایی دارد. 

                                                
1 Zhang 
2 Zhao and Zhang 
3 Local Fisher Discriminant Analysis 
4 volume local binary patterns 
5 three orthogonal planes 
6 Local directional patterns 
7 Local transitional patterns 
8 Zhang 



 

 
 

) در سه مقیاس و شش gabor kernelsکرنل گابور (18باشد که در آن مجموعا می )1998، همکاران

  جهت به کار گرفته شده است. 

 
  )1998(ژانگ و همکاران،  روش موجک گابور استفاده شده در مرجع :3-1 شکل

ي موجک گابور تحلیل اجزاي اصلی هاو همکاران، روش تشخیص حالت چهره مبتنی بر ویژگی لیو      

را ارایه کردند. در این طرح، از فیلتر محلی گابور براي جایگزینی فیلتر گابور قدیمی  )KPCA( 1کرنل

و همکاران  جیو. )2010 ،2انیو ت وی(ل استفاده شد، که همین امر موجب افزایش سرعت محاسبات گردید

هاي گوریتمهاي محلی گابور و ترکیب الشعاعی ویژگیتشخیص حاالت چهره را با استفاده از رمزگذاري 

شبکه مبتنی بر   FERو همکاران  سیستم  اوسو. اخیرًا، )2012و همکاران،  3(گو بندي اجرا کردند طبقه

از هاي استخراج ویژگی گابور براي استخراج تعداد زیادي عصبی آدابوست ارایه کردند که در آن تکنیک

و همکاران،  4(اوسو ي الگوي تغییر شکل صورت بود، استفاده شددهندههاي چهره که نشان ویژگی

2014( .  

  تبدیل موجک گسسته:

توان میDWT باشد. از طریقها میروشی پرکاربرد براي استخراج مجموعه ویژگی DWTبطور کلی     

   ر و اي باالگذهلتریي تصویر اصلی با استفاده از فتصاویر با سطوح مختلف رزولوشن را آنالیز کرد. تجزیه

                                                
1 Kernel Principal Component Analysis 
2 Liu and Tian 
3 Gu 
4 Owusu 



 

 
 

دست آوردن تخمین تصویر و حفظ اطالعات ه گیرد. همچنین این فیلترها براي بگذر صورت میپایین

دست آمده به زیر باندهاي مختلف ه گیرد. در نهایت، تصویر تخمینی بي تصویر، مورد استفاده قرار میلبه

، (cH)، افقی (cV)، عمودي diagnol (cD)د شوند. چهار زیر بانبر اساس کاربردهاي متنوع تقسیم می

آید. اطالعات دست میه نشان داده شده است، ب 4- 1 شکلدر دوبعدي که  DWT، توسط (cA)تقریبی 

حاوي اطالعات  DWTکند. ها بازي مینقش مهمی در کاهش ویژگی (cA)ضریب تقریبی زیرباند 

و تبدیل  (DFT)ي فوریه هاي تبدیل همچون تبدیل گسستهها در مقایسه با دیگر روشلبه فرکانسی و

  است.  (DCT)گسسته کسینوسی 

 
  )2016(خان و همکاران،  DWTي اول تجزیه ي مرحله :4- 1 شکل

 

  تبدیل کرولت : 

  

هاي جهتی قوي است که توسط (کندس و تبدیل کرولت، یک تبدیل چندمقیاسه جدید با مشخصه      

، روشی مبتنی بر تبدیل کرولت و 2011و همکاران در سال  2ژائو ارایه شد. 1999) در سال 1دونوهو

LDP   براي تشخیص حالت چهره پیشنهاد دادند. در این تحقیق، از کرولت براي استخراج ویژگی جهاتی

از نواحی چشم و دهان را به آن اضافه کردند و LDP از کل تصویر استفاده نمودند و ویژگی هاي محلی 

در نهایت از یک طبقه بندي کننده ي ساده نزدیکترین همسایگی استفاده نمودند تا تشخیص حاالت 

انجام دهند. در این کار تجزیه تا چهارسطح انجام شده و ضرایب سطح CK و  JAFFEچهره در دیتابیس 

ت، به عنوان ویژگی هاي تصویر انتخاب شدند. در مرحله بعد که حاوي مولفه هاي فرکانس پایین اس یک

استفاده کردند. در نهایت روش را با بررسی تاثیر تعداد تصاویر  PCAبراي کاهش بیشتر تعداد ویژگی از 

باید LDP بخش هاي تصویر براي محاسبه  آموزش و ابعاد تصویر ارزیابی نمودند، و بیان نمودند که تعداد

  ود .بیشتر مطالعه ش

                                                
1 Candes and Donoho 
2 Zhao 



 

 
 

، با استفاده از کرولت استخراج ویژگی را انجام دادند. آن ها براي 2014و همکاران در سال 1یوسی یر      

غلبه بر تعداد باالي ضرایب کرولت از کل ناحیه صورت ، ابتدا تصویر را به بالك هاي مختلف تقسیم کرده 

اف معیار و میانگین ضرایب هر ناحیه و ضرایب کرولت هر بالك را استخراج می کنند. سپس آنتروپی انحر

  را به دست آورده  و به عنوان ویژگی استفاده نمودند . 

 PLAردند، از ک، از تبدیل کرولت براي تشخیص حاالت چهره استفاده 2010ژائو و همکاران در سال      

  ند. ردبراي طبقه بندي استفاده کKNN براي کاهش تعداد ضرایب کرولت بهره بردند و از   LDAو

براي شناسایی چهره و تشخیص حاالت  SVM، از ترکیب تبدیل کرولت و 2010در سال 2ویو و ژائو      

براي کاهش فضاي ویژگی استفاده کردند و پیشنهاد دادند که سایر روش  PCAچهره استفاده نمودند. از 

مکانات خوبی براي بررسی شود و تاکید کردند که تبدیل کرولت، اICA هاي کاهش بعد ویژگی نظیر 

  ورد . آتوسعه روش اي تشخیص حالت چهره فراهم می 

، براي تشخیص حاالت چهره ازروش ترکیبی استخراج ویژگی 2016و همکاران در سال 3رجشیري     

. تبدیل کرولت لبه ها و تغییرات را که در حاالت استفاده کردندو تبدیل کرولت  )RLBP(دودویی قوي 

روشنایی ثابت را از تصویر استخراج می  ویژگی هاي نویز و RLBPمی کند و  صورت رخ میدهد ،حفظ

براي طبقه بندي حاالت صورت از فاصله اقلیدسی استفاده کردند. روش ارائه شده ي انها داراي دقت  کند.

  .بیشتري است

  تبدیل کسینوسی گسسسته 

DCT     رود. ضرایب کار میه ها نیز بژگیاي است که براي استخراج ویروش شناخته شده تبدیل کننده

شود که نشان دهنده این است اطالعات مهم در ابتداي امر یک تصویر به روش زیگ زاگ ذخیره می

شوند. ی، از هم گسسته مDCTهاي تصویر با استفاده از روش تبدیل شوند. دادهجست و جو انتخاب می

شوند. اگر ضرایب با کدگذاري می ه فشرده سازي،دون به خطر انداختن بازددر گام بعدي، تمامی ضرایب ب

تغییرپذیري باال در گوشه سمت چپ باالي تصویر وجود داشته باشد، ماتریس ضرایب توسط اسکن تصویر 

ود. این فرآیند دقیقًا شبیه شباال، به بردار یک بعدي تبدیل می چپ بصورت زیگ زاگ از گوشه سمت

توان سه بر روي تصویر، می DCTیت آن است. بعد از اجراي بندي چیزي با توجه به درجه اهمدسته

ه ، بخی اطالعات تصویر و جزئیات آن استو پایین را که شامل بر ي فرکانسی یعنی باال، میانیفهمول
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مرسوم  FERي فرکانسی پایین که بیشتر در سیستم شدت متوسط تصویر عموما در مولفه د.دست آور

دو بعدي بصورت معادله ي  DCTاز دیدگاه ریاضی تصویر  .)2016ان، (خان و همکار است، موجود است

  است:  3- 1و  1-2
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,�)�در معادالت فوق      ,�)ي شدت پیکسل مختصات دهنده نشان (�  0از  vاست که در آن مقدار  (�

�تا  − �تا  0بین  uو  1 − �متغیر است. اندازه ي تصویر بصورت 1 ×   ایش داده می شود. نم �

  روش استخراج ویژگی در تصاویر دینامیکی متوالی  1-3-2

اي هشد. ویژگیباي حرکت حاالت چهره میي روند پیوستهدار منعکس کنندهتصاویر دینامیکی توالی     

   هاي حرکتی است.ي تغییر شکل ماهیچهحاالت چهره در تصاویر متوالی عمدتا نشان دهنده

افتد مانند تغییرات ي استخراج تغییراتی که در تصاویر ویدیویی اتفاق مییکی به وسیلههاي دینامروش

در آن، حاالت چهره را ها شدت رنگ و نور در یک قسمت مشخص از تصویر ویدیویی یا حرکت ویژگی

ي و ردیابی نقطه 1کند. دو روش مشهور در استخراج در حالت دینامیک، شارش نوريشناسایی می

  .)2006و همکاران،  3(ژان است 2ویژگی

 شارش نوري

ي تابش تصاویر دینامیکی تعریف کرد. قاعدهرا بعنوان تغییرات هندسی و  روش شارش نوري نگهداري پور

  اي در روش شارش نوري این است که هر پیکسل در یک تصویر به یک بردار سرعت اختصاص اصلی و پایه
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Abstract: 

     Detection of facial expressions involves identification of cognitive activities, 

deformation of facial features and facial movements. This process is performed using static 

images, sequential images or videos. Normally, the human face reflects inner feelings and 

emotions. That is why the human face is expressed as an indicator of the mind. Face 

Detection (FER) is easy for humans to understand, but this understanding and capability in 

a car is not easily feasible and a challenging debate. The FER aims to develop an 

automated, accurate, and efficient system for distinguishing between facial expressions. 

Ever since Okman and Frees have 6 facial expressions, which are considered as 6 basic 

sensations, a lot of research has been done on the face and its modes have been identified. 

The main purpose of these researches is similar to making human-machine interactions 

into human-human interactions in the real world. In a human-to-human relationship, 55% 

of the face and 38% of the podcast transmits the message, while the role of the expression 

of words is only 7%. In this study, we proposed an algorithm to detect faces with low error 

(high precision) from noise images and images with inappropriate lighting. The general 

steps of the research algorithm include attribute extraction, dimension reduction, and 

classification. First, the extraction of the attribute by the CROLL algorithm has been 

performed. however, since the number of extracted features is high in this way, which 

reduces the classification accuracy, we reduce the attribute dimension. noise images 

decomposed by conversion of curvelet and reconstructed with different proportions of 

coefficients larger than the rest of the coefficients can determine the effective 

characteristics for detecting facial expressions that provide a good compromise of the high 

success rate and computational burden in the SVM. . To classify these features, we use the 

SVM method and the libsvm software library. The accuracy of the svm method is highly 

dependent on the kernel function and its parameters. Finally, the SVM parameters are 

optimized by the PSO algorithm and then used to detect the state of the face of the given 

noise images. 
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