ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو ،زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ
دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ۱و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ۲

ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﺮدازش ﭼﻬﺮه در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺜﻞ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ،ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺮه ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد ﺷﻮد .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮدازش ﭼﻬﺮه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه داراﺳﺖ .ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ روشﻫﺎ دﻗﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ
روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردهاﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزان ﺷﺪن و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻤﻖ ،اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﯾﮏ دﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ ﺑﺮای
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺﺳﺎزی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺮه را در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ دﻗﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ دﻗﺖ ،ﺣﺪود  ۲٬۷۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲٬۵ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

ﻛﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ،ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی رﻧﮓ و ﻋﻤﻖ ،ﮐﯿﻨﮑﺖ

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮدازش ﭼﻬﺮه ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺣﻮزهی
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮدازش در واﻗﻊ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارای ﭼﻬﺮه ،ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ
اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ۱۳۹۴درﯾﺎﻓﺖ ،در دﯾﻤﺎه ﺑﺎزﻧﮕﺮی و در دﯾﻤﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 ۱ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺑﺮق ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪali.salmani@stu.um.ac.ir، :

 ۲ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺑﺮق ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪkhademi@um.ac.ir :

)ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی( ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻟﺒﺎس ﻓﺮد و ﯾﻘﻪ ﻟﺒﺎس او را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﭼﻬﺮه او را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن
۱

را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ( ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
۲

ﻫﻮﯾﺖ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ( ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
۳

ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ )ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه ( و
در اداﻣﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﻢ از ﯾﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﮑﺎن ﭼﻬﺮه را در ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﻌﺪی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ )ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺮه .(٤اﻣﺎ
ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
face detection

1

face recognition

2

facial expression recognition
face tracking

4

3

۶۴

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ،ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی  xboxﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه و ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮب آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از آن

دﻫﺪ؟! ..از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮدازش ﭼﻬﺮه ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺑﺮای اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اﻣﺮی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا

ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ورودی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺮه،

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻟﻒ :دادهﻫﺎی

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻬﺮه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻋﻤﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ

ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﭼﻬﺮه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در

وﯾﮋﮔﯽ اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ

ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد

ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺷﻨﺎﯾﯽ در آنﺟﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .ب :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و اﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﻣﺤﻞ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽ

اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺪتﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن

دورﺑﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در درک

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺗﻮﺳﻂ آن ﮐﻢ و اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺤﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽای در ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ و

ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ اوﻻ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ

دﻗﯿﻖ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﯿﻨﮏ

اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ و ﻧﻮرﭘﺮدازیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

در ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ،ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻬﺮه ،ﺗﻐﯿﯿﺮات

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ج :ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺴﺎم ﺗﺎ

روﺷﻨﺎﯾﯽ ،۱ﺗﻤﺎم رخ ﯾﺎ ﻧﯿﻢ رخ ﺑﻮدن ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد،

٤

دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف اﻫﺪاف ﻏﯿﺮﺿﺮوری درآﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﮐﻤﮏ

اﻧﺴﺪاد ۲و...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ

ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .د:

ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و راهﺣﻠﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻮاری دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ

اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ

ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﻞ  ۱را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در ﺷﮑﻞ -۱ب ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اﺳﺖ .از اﯾﻦ

ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ دارای

ﺳﻮ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮداری از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺪت ﻫﻤﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﺨﺮاج و از روی اﯾﻦ

در ﺷﮑﻞ -۱اﻟﻒ ،ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻮاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و

ﺷﺪتﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ،ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﮐﺮده

ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﻫﺎ از دورﺑﯿﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ...راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان

اﺳﺖ.
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه
ﺳﺎﺧﺖ .در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ
ﭼﻬﺎرم ،روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 ۲دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻤﺎن از ﺻﺤﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ اﺳﺖ .در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزان ﺷﺪن و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ ﺻﺤﻨﻪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت

ﻋﻤﻖ ﺻﺤﻨﻪ ،دورﺑﯿﻦ ﮐﯿﻨﮑﺖ ۳اﺳﺖ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص

اﻟﻒ

ب

ﺷﮑﻞ :۱ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ،اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ،ب( ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ

 ۳ﻣﺮور ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
روشﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ] [۲را ﺑﻪ ﺟﺮات ﯾﮑﯽ از دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه داﻧﺴﺖ.
ﺑﻠﻮکدﯾﺎﮔﺮام اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ،در ﺷﮑﻞ ۲
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ،ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎ از ﻏﯿﺮ
ﭼﻬﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪازه
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Kinect
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discrimination
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۶۵

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ
ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻀ
ﻠ

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﻤﺎم
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﭼ
ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐ
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷ
آنﻫ

ی
ـــﺪﻫﺎی
ـــﻂ ﺑﻠــــﻮک ،۱واررد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـ
ﻫــــﺮ زﯾﺮﺗﺼــــﻮﯾﺮ ﺗﻮﻮﻟﯿــــﺪی ﺗﻮﺳـ ﻂ

ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ آﺷﮑﺎرر ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷ
ﭼﻬﻬﺮهﻫﺎ را ﺑﻪ ر
ﺷﮑﻠﯽ

ﻏﯿﺮﭼﻬـﺮه ﺑـﻮدن ﻫــﺮ
ﺑﺮای ﭼﻬـﺮه ﯾـﺎ ﺮ
آﻣﻮزشدﯾﺪه )ﺑﻠﻮک (۲ﻣﯽﺷﻮد و ی
ش

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای وروددی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ،آﻣﻣﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﺎر در ﺑﻠﻮک ﭘﯿﻤﻤﺎﯾﺶ

ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﺑــﺪﯾﻬﻬﯽ اﺳــﺖ ﺗﻌﯿـ ﻦ
ـﯿﻦ
زﯾﺮﺗﺼــﻮﯾﺮ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪﻫﺎ ﺗﺼــﻤﯿﻢ ی
ﺼ

ﺑﻠﻮک ﺑﺎ
ﺼﻮﯾﺮ) ۱ﺑﻠﻮک (۱اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﺮد .در اﯾﻦ ک
و اﺳﺘﺨﺮاج زﯾﺮﺗﺼ

ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ دﯾـﺪﺪه
ﭼﻬﺮه ﺑﻮدن ﯾﺎ ﭼﻬﺮه ﻧﻧﺒﻮدن ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐ

اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ) w*wاﻧﺪازه  wﺑﯿﻦ دو ﻣﻣﻘﺪار

اﺳﺖ .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺎﺣﯿـﻪ داﺧـﻞ ﯾـﮏ ﭘﻨﺠـﺮﺮه

ﺼﻮﯾﺮ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼ
 maxﻣﺤﺪود ﻣﻣﯽﺷﻮد( ﻧﺎﺣﯿﻪﻫ
_ minو x_w
_w

ﭼﻬــﺮه ﯾــﮏ ﻓــﺮد اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮد ،ﺑﺎﯾــﺪ از ﺗﻌـ ی
ـﺪادی
ـﺪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻬ
ﺑﺘﻮاﻧـ ﺪ

ﻫﺎ را زﯾﺮﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﺮای ﺟﺪا
وررودی ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪﻫ

ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻫــﻢ
ﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ( ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﻨﺪ )و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻃﺒ

 min_wدر
m
ﮐﺮﺮدن زﯾﺮﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮﺮ ،اﺑﺘﺪا ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه

ﯽ
وﯾﮋﮔـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺺ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﺒﻮر ﮐ
ﻗﺮار ﮔ

ﻄﻪ )۰و (۰ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ورودی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و زﯾﯾﺮﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻘﻄ

ﺼـﻮﯾﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬـﺮه ﻧﯿﺴـﺖ ،زﯾﺮﺗﺼ
ط
اﺳﺘﺨﺮﺮاج ﺷﺪه

ﺤﺖ ﭘﻨﺠﺮه را ﺟ
ﺗﺤ
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ∆ ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

ﺼﻮﯾﺮ ﻏﯿﺮﭼﻬﺮه ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ی
ﺑـﺮای
ﺠﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼ
زﯾﺮﭘﻨﺠ

ﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ززﯾﺮﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮﺮی را ﺟﺪا ﻣﯽﮐ
ﺣﺮﮐ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻣﯿﺰان

اﯾﻨﮑــﻪ ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮﻮان ﭼﻬــﺮه ﯾــﮏ ﻓــﺮد آﺷــﮑﺎر ﺷــﻮﻮد ،ﺑﺎﯾــﺪ از ﺗﻤــﺎﺎم

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ
ﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻦ
ﺴﺖوﺟﻮ از ﭼﭗ
ﺮﮐﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺴ
ﺣﺮﮐ

ﺶ
اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺧﺘﺎری ﺑـﻪ
ﺠﺎد ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﺎﺧﺘ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﯾﺠ
ﺖ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ

ﺴﺐ ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ∆ ﺧﻮﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮏ
ﺣﺴ

ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ اﻟﮕﻮررﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ووﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﮏ
ﺖ

ﺒﯽ
ﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﭘﯿﻤﻮد ،اﻧﺪازه ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ
ﺑﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﺼ
ر
ﺿﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ

آن دﺳﺘﻪ از از زﯾﯾﺮﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ن
در ادداﻣﻪ ،ﯾﮏ ﮏ

ورودی ﺑﻪ
ی
روی ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﺪه و ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ی
ﻧﺎم  Sﺑﺰرﮔﺘﺮ ه
م

اﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻮد )ﺑﻠﻮک .(۳ﻦ
اﯾﻦ
ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻫ
ﯿﺖ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻞ ﺑﺰرگﺷﺪن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯽ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
دﻧﺒﺒﺎل ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮔ

ﻗﻊ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭼﻬﺮه ﺑﻮﻮده ﮐﻪ در اﺑﻌﺎﺎد
ﺼﺎوﯾﺮ در وا ﻊ
زﯾﺮﺗﺼ

 maxﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮاﺑﺮﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد x_w
ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﺟ

ﺨﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی
ی
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ورودی ﺑﺨ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫ
ﻒ

ﻣﻌﻤﻤﻮل در اﻟﮕﻮررﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰﺰ و در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ،اﻧﻧﺪازه

ﺘﻔﺎده از ﻋﺪدی ﺑﺎ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﻠﻮﻮک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
ﺑﻠﻮک (۴اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷ
) ک

 min_wﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ) ۲۴اﺑﻌﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﻮززﺷﯽ( اﺳﺖ .اﻧﻧﺪازه
w,

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ از
ﭼﻬﺮهی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻪ
ه
ﺳﺘﺎﻧﻪ  ،Ѳﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی
ﻧﺎم آﺳ

ﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺑﺮای
 maxﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﺼ
ﭘﯿﺶﻓﺮض x_w
ﺶ

ﺪ
ﺑﯿﻦ ﻣﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺑﺮ

ﺳﺖ.
اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﻓﻓﺮض ∆ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳ
ﮑﺎرﺳﺎزی ﺖ
آﺷﮑ

ﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮﻮد
ﺻﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺗﺼﻮ

اﻧﺪﺪازه ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  Sﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱٬۱اﺳﺖ.

ﺣﺬف ﮐﺮد(.
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻠﻠﻮک  ۴را ف
ﺧﻮاﻫﻨﻨﺪ داﺷﺖ )ﺑﻪ ﻋ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﻣﺘﺮ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﺘﻢ
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﭼ
ی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۳ﺗﻮﻮﺟﻪ ﮐﺮد .در ﻦ
اﯾﻦ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ووﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ،ﺪ
ﺷﮑﺎرﺷﺪه ﭘﺲ از
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮک ،۳ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ آﺷ
ﺟﯽ
ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻞ
ﻢ
اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﯾﺶ و ﺟﺴﺖووﺟﻮ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﻧﺸﺎن
ﻫﺪ.
ﻣﯽدﻫ

ﺟﻮﻧﺰ
ﮑﻞ :۲ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟ
ﺷﮑ

Sub-imaage

1

ﺳﺎزی
ﺤﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد  Ѳﺑﺮ روی آﺷﮑﺎرﺳ
ﺷﮑﻞ :۳ﻧﺤ

۶۶

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮک (۴ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ را

ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻨﺠﺮه )∆( :اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺮﻋﺖ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ ازای ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار  ،Ѳﺑﻪ

اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه

ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی

اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی

ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺑﻠﻮک ﻫﺎی  ۱و  ۲از ﺷﮑﻞ  ،۲دارای  ۷ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻗﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه اﺳﺖ )ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮک .(۳در ﺳﻄﺮ اول ،ﻣﻘﺪار Ѳ

اﺟﺴﺎم و اﻫﺪاف ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ

در ﻧﻮاﺣﯽای از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ اﻧﺪازه اﯾﻦ

) ۷ﻣﮑﺎن( در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در

ﻋﺎﻣﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ

ﺳﻄﺮ دوم ،ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر
آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر آﺷﮑﺎر ﺷﺪه

اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺴﺖوﺟﻮ ) :(Wﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ

اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل را ﺑﺮای ﺻﻮرت

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺣﺎﻟﺖ

ﻓﺮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ،زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ

 Ѳ=۲ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد،

در ﺷﮑﻞ  ،۴ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۵ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ

ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دو ﻧﺎﺣﯿﻪ

و ﺟﺴﺖوﺟﻮ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  w=۲۴اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ

ﭼﻬﺮه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل اﺳﺖ .اﻣﺎ

اﻧﺪازه  s ،wﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد

در ﺣﺎﻟﺖ  ،Ѳ=۳ﭼﻮن ﻧﺎﺣﯿﻪی ﭼﻬﺮه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ دوﺑﺎر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ

ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺷﻮد )ﻣﺮﺣﻠﻪ .(۵

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺷﺮط ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﻗﺖ

در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،اﮔﺮ از اﻧﺪازه ﭼﻬﺮه ﻣﻮرد ﺟﺴﺖوﺟﻮ در

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓﺮض،Ѳ

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪازهﻫﺎی دور

در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴اﺳﺖ.

از اﻧﺘﻈﺎر را ﺣﺬف ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از

 ۱-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ و
دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ

اﻧﺪازه ﭼﻬﺮه ﻓﺮد دارﯾﻢ ،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ  ۱و ۴
و  ۵اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه را ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ داده ﺷﺪ۴ ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ دﺧﯿﻞاﻧﺪ.
ﻫﺮ اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی روی ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ) :(Ѳاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﭼﻬﺮه در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
داده ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪار  ،Ѳﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
اﮔﺮ اﻧﺪازه  ،Ѳﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺮه ،ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﯿﺎس ) :(Sﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ  sﻣﯿﺰان ﺑﺰرگ ﺷﺪن
ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺴﺖوﺟﻮ را در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺪون واﺣﺪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ ،دﻗﺖ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ :۴اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﻬﺮه

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۴ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻌﺎد و ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۲ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ورودی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ،
ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۶۷

ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ

 ۲-۳ﻣﺮوری ﺑﺮ روشﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ

ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ ،در ] [۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ][۳
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ارﺗﻔﺎع ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ و ﻧﻮع ﻫﺪف در
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ روی ارﺗﻔﺎع و اﻧﺪازه اﻫﺪاف ﻣﻮﺟﻮد در
ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزه ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۳ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و  ۸۵درﺻﺪ زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی را ﮐﺎﻫﺶ
داد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ] [۳ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﮐﯿﻨﮑﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟـﻮﻧﺰ ﺑـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ] [۴اﺷﺎره ﮐـﺮد .در ][۴
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻧﻘﺸـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺻـﺤﻨﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎر ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت از
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﻌﯿﻨـﯽ ) ۱۰ﭘﯿﮑﺴـﻞ( ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداری
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺷﺪه ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ روی اﻧﺪازه ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد [۴] .ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
اﺳــﺖ ﺣــﺪود  ۲٬۸ﺑﺮاﺑــﺮ ﺳــﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳــﺎزی را اﻓــﺰاﯾﺶ دﻫــﺪ .اﻣــﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۴ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﭘـﺮدازش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ را ﺑـﺎ دورﺑـﯿﻦ ﮐﯿﻨﮑـﺖ ﺣـﻞ
ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ ﮐﯿﻨﮑﺖ ،در ] [۵ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ] [۵ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از
اﻧﺪازه ﭼﻬﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ،
ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮدازش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روی
دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ ،ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۵ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ۶ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ] [۵ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
ﭼﻬﺮه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﻣﻮاﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ از آن دور ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ] [۵ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻ ﺟﻮﻧﺰ ،ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ] [۶ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] [۵اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺨﺶﺑﻨﺪ ی ۱ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎن
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﻬﺮه ﺣﺬف
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺎم دوم ،از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺷﺪه درﮔﺎم اول ،ﺑﺮای
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ][۶
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﻣﯽﺗﻮان  ۴٬۷ﺑﺮاﺑﺮ،
ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه را اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
دﻗﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ] [۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ دورﺑﯿﻦ
ﮐﯿﻨﮑﺖ ،دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ] [۸اﺑﺘﺪا
۲

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ  ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻖ ،اﻧﺪازهی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻬﺮهای در آنﺟﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ،روی درﺧﺖ و ...ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ [۸] ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ در
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺮﺳﺪ.
از دﯾﮕــﺮ ﮐﺎرﻫــﺎی اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺑــﺮای اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻋﺖ ،ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ
ﮐﺎر  meyerو ﻫﻤﮑﺎران ] [۹اﺷﺎره ﮐـﺮد .در ] [۹ﻫـﺪف اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟـﻮﻧﺰ اﺳـﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺨﺴـﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﺮ ﻓـﺮد را ﺑﺪﺳـﺖ
آورد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻤـﺎم ﺗﺼـﻮﯾﺮ را در
ﻣﻘﯿﺎسﻫــﺎ و ﻣﮑﺎنﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐــﺎوش ﮐﻨــﺪ .ﻓــﺮض دوم وﺟــﻮد
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﭼﻬﺮه ﻓـﺮد و ﭘـﺲ زﻣﯿﻨـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔـﺮ زﯾـﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮی دارای ﻟﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﺣﻮزه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾـﺮ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﺳـﺖ
ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻃﺒــﻖ ﭼﻨــﺪ ﻓــﺮض ﺑﺪﺳــﺖ آﯾﻨــﺪ .در ] [۹ﺑﻌــﺪ از اﻧﺠــﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮضﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﻧﻘﺸﻪای ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺎن
ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬـﺮه در ﻓﺎﺻـﻠﻪﻫـﺎﯾﯽ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻓــﺮد ﺑــﻪ دورﺑــﯿﻦ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻫــﻢﭼﻨــﯿﻦ ﺑــﺮای
ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رخ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت
آﺷﮑﺎرﺳــﺎزی ﺑــﻪ درﺳــﺘﯽ اﻧﺠــﺎم ﻧﻤﯽﺷــﻮد .روش اراﺋــﻪ ﺷــﺪه در ][۹
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود  ۲٬۵۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی را ﺗﺤﺖ دﻗـﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .درﺻﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ در اﯾـﻦ
روش ﺣﺪود  ۱۸٬۳۷درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۷٬۷درﺻـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻣﺮﺟــﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣــﺎ در اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﻋﻠــﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ] [۹اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﺬﮐﻮر اوﻻ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻮده ،ﺛﺎﻧﯿـﺎ

ﮐﺮده اﺳﺖ .روش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ] [۶از دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺎم اول ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ

segmentation

1

skin detection

2

۶۸

ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ داددهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و ﮓ
رﻧﮓ
ﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳ
اﻓﺰا ﺶ

ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص ﻧﺒﻮده و در ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺮﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﺘﺘـﺎﯾﺞ
ی
ﺤﺪود ﺑﻪ
ﻣﺤ

ﻣﺜﻼ  (۶۴*۶۴ﻧﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺚ
ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ .ﺑﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺰﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن )ﻣﺜ

ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ط
ﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺗﺼﺎﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳ

ﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﺮدﯾﺪهه،
ﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﻦ
ﺶ

ﺴﺘﻨﺪ.
دوورﺑﯿﻦ ﮐﯿﻨﮑﺖ ﻫﺴ

ﺖ،
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺶ
وﻟﯽ ﻪ
ی
ﺿﺮوری
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪﺪازه و زﻣﺎن ﭘﺮﺮدازش،

 ۴روش ﭘﯿﺸﻨﻬﻬﺎدی

ﮐﺮدن اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ،ﺑﺪوون
ﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﮐ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻ

ددر ﺑﺨﺶ  ۱-۳ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رووی ﺳﺮﻋﺖ و ددﻗﺖ
ﺳﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮﻮر ﺧﻼﺻﻪ Ѳ ،ﻧﻧﻘﺶ
ﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎﺎزی ﭼﻬﺮه ﺑﺮرﺳ
اﻟﮕ

ﺠﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﺷﻮد ،ﺣﺠ
ﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮی
ﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺒﺎت ﺑﺮ روی ﺗﺼ
ﻣﺤﺎﺳ

دﻗﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﺘﻢ داﺷﺖ .ﭘﺎراﻣﻣﺘﺮﻫﺎی  Sو ∆ ،در
ﻣﻬﻤﻤﯽ ﺑﺮ روی ﺖ
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﭽﯿﯿﺪﮔﯽ
ﺶ
ﻣﯿﺰﺰان ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽﮐﺮد
ﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﯽ
ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳ
ﺼﻮﯾﺮ ورودی ﻧﯿﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳ
ﺗﺼ
)ﻫ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮده و در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﺖ
روی ﭘﻨﺠﺮه
ﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ی
ﺴﺖ( .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪ
ﻧﯿﺴ
ﯽﺷﺪ .ﻫﺪف اﯾﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨ
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ
ﺰ
ﺨﺎب
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  min_w ،∆ ،Ѳ ،Sو  max_wااز روی
ﺷﮑﻞ ۵
ﺸﻨﻬﺎدی در ﮑﻞ
ﮔﺮام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸ
ﺳﺖ .ﺑﻠﻮکدﯾﺎﮔﺮ
ﺼﻮﯾﺮ ورودی اﺳ
ﺗﺼ
ﮔﺎم زﯾﺮ
ﻦ ﺷﮑﻞ را ﻣﯽﺗﻮﻮان در ﭼﻨﺪ م
ﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ
ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ
ﻧﺸﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﮔﺎم اول :درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ ﺻﺤﻨﻪ ﻪ
م
ﺤﻨﻪ
ﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺻﺤ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ااوﻟﯿﻪ  Qabاز ﺗﺼ
ج
ﮔﺎم دوم:
م
اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ
ب
ﮔﺎم ﺳﻮم:
م

ﺑﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﺨ
ﻢ
ﺷﺪه در
ﺑﺮددار  Qabو وﯾﮋﮋﮔﯽﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺷ
ﺨﺮاج
(.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻦ
وﺷ
ﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی )،S
ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :اﻧﺘﺨﺎﺎب ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺮ ﺑﺮ روی ﺳ ﺖ
م
ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼ
 min_w ،∆ ،Ѳو  ( max_wﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃ
ﺼﻮﯾﺮ
ﺨﺎﺑﯽ
رﻧﮓ و وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨ
ﮓ
ﺳﺎزی ﭼﻬﺮه از روی
ﻻﺟﻮﻧﺰ و آﺷﮑﺎرﺳ
اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻ
ل
ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ:
م
ﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﻮﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ درر ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم
ﺗﺼ

ﯽ اوﻟﯿﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ
ج
۱-۴
ﺖ
ﻂ دورﺑﯿﻦ
ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ددر اﺑﺘﺪا ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻃ
ﮐﯿﻨﮑﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻤﻖ و
ﺼﻮﯾﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻌﺎد ﺗﺼ
رﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﺰﻣﺎن از ﺻﺤﻨﻪﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷ
ﮓ
ﺳﺖ.
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳ
رﻧﮓ و ﻋﻤﻖ دررﯾﺎﻓﺘﯽ از دورﺑﯿﯿﻦ ﮐﯿﻨﮑﺖ ﺰ
ﮓ
ﻋﻤﻖ ﺻﺤﻨﻪ و ﺧﺮووﺟﯽ
وررودی ﺑﺨﺶ  ۲از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ  ،۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻖ
ﻧﺎم  Qabﺑﺎ  ۹ﻣﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮدار ﻧﻤﺎﺎﯾﻨﺪه
آن ﺑﺮداری ﺑﺎ م
اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﺑﺮدار ﺑﺎﯾﺪ
ج
ﺑﺮای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ
ﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺧ
ﺗﺼ
ﭘﺮددازشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ رروی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻤﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت دروﻧﯿﺎﺑﯽ ،ﺗﺼ
ﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ررا ﺑﻪ اﻧﺪازه۲۴*۲۴
اﺳﺖ(.
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ )اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻌﯽوﺧﻄﺎ ﺑﺪﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺖ
ﯽ
ﮐﺮدن
ﺺ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻔﺎده از ﮐﻮﭼﮏﮐ
اﯾﺪﺪه اﺳﺘﻔﺎده از درروﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐ
ی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺎ
اﺑﻌﻌﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮﻮان ﭘﺮدازشﻫﺎی
ﺠﺎم داد ،در ﺣﺎﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺮد در
اﻧﺠ

ی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
دﯾﺎﮔﺮام روش
م
ﺷﮑﻞ  :۵ﺑﻠﻮک

ﯽ
دروﻧﯿﺎﺑﯽ
ﺼﻮﯾﺮ و
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن اﺑﻌﺎد ﺗﺼ
ﮏ
اﻟﮕﻮﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻔﯽ ﺑﺮای

دارد.
ﺧﻄﯽ ۱و دو ﻣﮑﻌﻌﺒﯽ ۲وﺟﻮد د
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،۱دوﺧ
آن ﻧﻈﯿﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫ

ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﻮدد ،اﻣﺎ
 ۲۴*۲۴ﻣﯽ ﺪ
وارد ﻧﺸﻮد .اﺑﻌﺎد ۴
ﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ،د
ﺗﺼ
ﮐﻮﻮﭼﮏ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ررﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﻮاﻫﺪ

neearest

1

۶۹

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ
ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻀ
ﻠ

ﺳﺖ.
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ
از روش دروﻧﯿﺎﺎﺑﯽ دوﺧﻄﯽ اﺳ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ز

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻬﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ااز
ﺺ

اﻧﺘﺨﺎب رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ در ﻋﯿﻦ ﺶ
ب
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺖ
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺳﺖ .رروش

ﺻﻠﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻓﺮاد و اﺟﺴﺎم ﺗﺎ
ﺲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
دراﯾﻪﻫ

ﻧﺰددﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﯾﮕﯽ دارای زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﮐﻢ وﻟﯽ دﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﯿﻦ و

ﻫﺮ
ﺷﺪت ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻫ
ت
دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻦ

ﭘﺮدازش زﯾﺎد وﻟﯽ ددﻗﺖ
ش
ی زﻣﺎن
رووش دوﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ دارای

 abذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ b
ﺖ
ﺳﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳ
دراﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ر
ﻪ

ﻻﺳﺖ.
ﺑﺎﻻ

٤

اﺻـﻮﻟﯽﺗﺮ،
ﯽ
ﭼﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ددﻗﯿـﻖﺗﺮ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﮐﻮﭼ
ﺗﺼ

Q
Qab
ﺳﺎز ی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺳﻄﺢ  ۰ﯾﺎ  ۱ﯾﺎ  ،۲ﭼﻨﺪی ز

ـﺮای ﻫــﺮ
ـﻤﺖ ﻣﺴــﺎوی ﺑــﺎ اﺑﻌﻌــﺎد  ۸*۸ﺗﻘﺴــﯿﯿﻢ ﺷــﺪه و ﺑـ ی
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ  ۹ﻗﺴـ ﺖ

ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﻮح ﮔﺮﭼ
د
ﺳﺖ آﯾﺪ.
 (Quantiization of abﺑﺪﺳ
) a

ﺗﻮان ﻫـﺮ
ی ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ن
ﺴﻤﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻗﺴ

ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﻤﺘﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ااﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﺳ

ﺳــﺎـﺎﺧﺘﺎری را ﺑﺮﮔﺰﺰﯾــﺪ ،اﻣــﺎ اﯾــﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾــﺪ ﺳ ــﺮﯾﻊ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه و

ﺳﺎﺧﺘﺎﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻤﻖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﺎﯾﺰ ﺧﻮب در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺎر

وﯾﮋﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ از داﺧـﻞ آن ﺑﺪﺳـﺖ آﯾـﺪ .ﺑﺮﺧــﯽ از

ﺳﺎزی ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺖ
اﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻤﻤﻞ ﭼﻨﺪی ی
ﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧ
ﻣﺤﺎﺳ

ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺑـﺮای ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨﺪی ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮ

ﺢ
ﺳﻄﺢ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻫﺪﺪاف از  L1ﮐﻤﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻠ
ﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﻪ اﮔ

ﻗﺴــﻤﺖ از
ﺖ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺮﺮای ﻫــﺮ
ﺷـــﻮﻧﺪ در ﺷــﮑﻞ  ۶ﻧﺸــﺎن داده ﺷ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻫﺪﺪاف ﺑﯿﻦ  L1و  L2ﺑﺎﺷﺪ ،ﺢ
ﺳﻄﺢ
ﻠﻪ
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ،۰ﺮ

.(b1
ﺳـﺖ )…1,b2,
ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﯿﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻞ

ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺢ
ﺳﻄﺢ
ﻫﺪاف از  L2ﺑﯿﺸ
ﺻﻠﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻫ
 ،۱و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻ

ﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪﺪه داﺷـﺘﻪ و ع
ﺷـﮑﻞ  ۶ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤ
ﻞ
ﻧﻮع اﻟﻒ در
ع
ﻧـﻮع ب

ﺳﺎزی )،(L2,L1
ﺳﻄﻮح ﭼﻨﺪیﺳ
ﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮز ﺳ
 ۲اﻧﺘﺨ

ـﺎﺗﯽ ﻫﻢﭘﻮﺷــﺎﻧﯽ ددارد .اﻣــﺎ ﻧــﻮع ج در ﻫﻤــﯿﻦ ﺷ ــﮑﻞ،
ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋـ ﯽ

روش وﻓﻘﯽ از ی
روی
ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ و ش
دو رووﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯽ

ــﺎرن ﻣﻨﺎﺳـــﺐ )ﺗﻌـــﺪاد ﻗﺴـــﻤﺖﻫﺎﺎی ﻓـــﺮد( ،ﺳـــﺎﺧﺘﺎر
ﻋــــﻼوه ﺑـــﺮ ﺗﻘـ ن

ﺨﺮاج ﺳﻄﻮح ﺑﺑﻪ
ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺳﺘﺨ

ﯽ ،ﺑـﺎ
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ر
ای ﻫﻢ دارد .ﺑﻪ ﻃ
ﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎده ی
ﻣﺤ

ﻔﺎده از روش اوﺗﺴﻮ )Otsu
(Nubuyuki
N
ﺻﻮرت وﻓﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎ
ت

ﻋـﯿﻦ
ﯽﺗﻮان ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ووﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ را در ﻋ
ﻈﯿﺮ ﻧﻮع ج ،ﻣﯽ
ﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈ
اﯾﺠ

ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻ
ﻖ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت وﻓﻘﯽ ﺑﺑﺎ روش اوﺗﺴﻮ از

ﻧــﻮع ج،
ت ،از ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﺳــﺘﺨﺮاج ﮐــﺮد .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ع
ﺳـــﺎدﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت

ﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ز
روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﺳ
از روش اوﺗﺴﻮ ﺑﺎ

ﻖ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،اوﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠ
ﺠﺶ آﻣﺎری ﺷﺪﺪت ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﺑﻪ
ی
زﯾﺎدی
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺛﺎﻧﯿﺎ زﻣﺎن
ﺮ
ﺻﻮرت وﻓﻘﯽ و از رووی ﺧﻮد
ت
ﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ااﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ.
ﺻﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﺨ
ف
ی
ﺑـﺮداری
ﺑـﺮدار ،Qab
ر
ﭼﻨﺪیﺳﺎزی ﻣﺎﺗﺮﺮﯾﺲ  Qabو ﺗﺒﺪﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ
ﺑﺎ ﭼ
ﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﻣﻮﺟـﻮد ددر
ﺑﺎ  ۹ﻣﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕ
ی
ﻗﺮارﮔﯿـﺮی
ﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ .ددر واﻗﻊ اﯾـﻦ ﺑـﺮددار ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﭼﮕ
ﺮ

اﻟﻒ

ب

ج

ﺧﺘﺎری ﻣﻨﻈﻢ در رروﻧﺪ
ﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧ
ﮑﻞ :۶ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴ
ﺷﮑ
ج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج

ﺑﻌﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ  ۹ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﻮﺑﺑﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﻘﺎدﯾﺮ

ﺨﺮاج ﺑـﺮدار Q
Qab
اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺳﺘﺨ
اﻫﺪاف و اﺟﺴﺎم ﻣﻘﺎﺑﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﺖ
ف
ﺗﺼــﻮﯾﺮ ورودی ،ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس آآن ﺑــﻪ ﺳــﻮاﻻﺗﯽ درﺑــﺎره ﻣﺤﺘـ ی
ـﻮای
از ﺼ
ﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﻬﺮه ددر ﺗﺼـﻮﯾﺮ وﺟـﻮﻮد
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﺳﻮﻮاﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑ
ﺮ
دارد؟ ﻓــﺮد اﯾﺴــﺘﺎده اﺳــﺖ ﯾــﺎ ﻧﺸﺴــﺘﺘﻪ؟ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭼﻬﺮﺮهﻫــﺎ ﺗــﺎ دورﺑـ ﻦ
ـﯿﻦ
ﯿﺸـﻨﻬﺎدی ) ﻞ
ﺷـﮑﻞ
ﻌـﺪی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﯿﺸ
دور؟ .ﺑﻠﻮکﻫـﺎی ﺑﻌـ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ؟
ﮏ

ﻋﺪدی در
ی
اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺴﻤﺖ اﺳﺖ .ﻦ
 (b1,bاﯾﻦ  ۹ﻗﺴ
ﻋﺪﺪدی )b2,…b9

داد.
 (۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ د

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﻧﺪ ﺗﺎ
ﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  abﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺲ
درااﯾﻪﻫﺎی

ﮋﮔﯽ
 ۲-۴اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔ

ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  (avreage of block) abذﺧﯿﺮﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻘﺎﺎدﯾﺮ
ﺐ
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻦ
ﺣﺪﺪاﮐﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺻﺤﻨﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﺼﻮﯾﺮ
ﻋﻤﻖ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﺗﺼ
ﻣﻘﺎﺎدﯾﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻖ
ﺷﺪت ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای
ت
ﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻤﻖ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻮﻮﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﺎ
ت
ﺨﺘﺼﺎت ) ،(x,yدر واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮارﮔﯿﯿﺮی آن
ﻣﺨ
ﺖ
ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس دورﺑﯿﻦ
ﺰ
ﮐﯿﻨﮑﺖ ﺑﯿﻦ
 ۴۰ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺮ )۳ﻣﺘﺮ( اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮای
۰۰
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﺰ
ﯽ
ﻧﻮاﺣﯽای ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ و ﺑﺮای
 ۴۰۹۶را
۴
اﺟﺴﺎم ﺧﯿﻠﯽ دور ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪارری ﻧﻈﯿﺮ
م
ﮑﺎنﻫﺎ و
ﻣﮑ
bilineear

1

bicubbic

2

blockiing

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮررﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ و
ی ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺼﻮﯾﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در رروﻧﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻧﻪ
اﻃﻼﻋ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺑﺘﺪﺪا
از ﻦ
ﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ددر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻖ
ﻋﻤﻖ
ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼ
ﺑﺎﯾﺪ ددﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋ
ﺷﻮد؟! وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﺪه ﻣﯽ ؟
ط
ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ  ۲ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .در آﻧﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ در ﺶ
ﺮ
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻞ
ﻗﺎﺋﻞ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﯿﮑﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﺘﻠﻒ ،ارزش ی
ﺮ
اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻮاری دارد ،ﻣﮑﺎﺎنﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺑﻪ
،

3

quantizzation

4

۷۰

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم

ﮐﺮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ وﯾﮋﮔﯽ

اﺳﺖ.

ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاری ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻤـﻖ و ارزش ﻣﺘﻔـﺎوت ﭘﯿﮑﺴـﻞﻫﺎی

رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ  ،۲رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑـﺮای ﻣﮑﺎنﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ،ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﻫﺎ(

ﻋﻤﻖ ﺻﺤﻨﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﯾﮑﺴـﺎن ) ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻧﺸﺴـﺘﻪ(
ﻣﯽﺗﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .ﺷـﮑﻞ  ۷ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ۳
ﻓــﺮد ﻣﺨﺘﻠــﻒ در اﺑﻌــﺎد ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻫﻤﮕــﯽ ﺟﻠــﻮی
دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ ) (Qabاﯾﻦ  ۳ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ د از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد )ﺳﺎﺧﺘﺎر د
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻟﻒ ،ب و ج ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻟﻒ ﺗﺎ ج اﺳﺖ( .اﮔـﺮ ﺑـﺮای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑـﻪ
ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮ د ﺷــﮑﻞ  ۷ﺧــﻮاﻫﯿﻢ رﺳــﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎم ﯾﮏ وﯾﮋﮔـﯽ آﺷـﻨﺎ را ﺑـﺪﻫﯿﻢ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی
در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .در ﺟﺪول ) ۱ﺟﺪول

ﺧﻼﺻﻪای از ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۸ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ده وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ اول )

( :اﯾﻦ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺗﺎ
دورﺑﯿﻦ دارد .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

000010121

وﯾﮋﮔﯽ دوم )

( :اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در

ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

010020121

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮم )

( :اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در

ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

000010020

وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم )

( :اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در

ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮدار
وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

010010010
اﻟﻒ

ج

ب

وﯾﮋﮔﯽ ﭘﻨﺠﻢ )

د

ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ

ﺷﮑﻞ :۷ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﺮ اﻓﺮاد در اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن

ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی اﻟﻒ،ب وج ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر د اﺳﺖ(.

000010010

اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﺷﻨﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺪﺳﺖ آورده و
ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺟﺪول وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۱۰ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

را
ﭘﺲ از

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را

ﻣﯽﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﻨﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .در
دﺳﺘﻪ اول ﮐﻪ از

ﺷﺮوع و ﺗﺎ

اداﻣﻪ دارﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺤﻨﻪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﯾﮋﮔﯽ

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮدی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
ﭼﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﻪ دوم ﮐﻪ از
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ وﯾﮋﮔﯽ

ﺗﺎ

( :اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در

اداﻣﻪ دارد ،وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ درک ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎﯾﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی
ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ

وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺸﻢ )

( :دو ﻧﻔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

000 212222

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻔﺘﻢ )

( :اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺻﺤﻨﻪ اراﯾﻪ

ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﺑﺮدار
وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

222222222

( :اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ اﻓﻘﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ را

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺸﺘﻢ )

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

000111000

وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻬﻢ )

( :اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر

ﻫﺪف در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮدار
وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

000101101

وﯾﮋﮔﯽ دﻫﻢ )

( :وﯾﮋﮔﯽ دﻫﻢ را وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .در

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎن
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ .ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

101010101

۷۱

ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ

 ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی آﺷﮑﺎرﺳـﺎزی ) min_w ،∆ ،Ѳ ،Sو
 (max_wﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ).در رواﺑــﻂ ) (۱و ) ،(۲اﻣﯿــﺪ
رﯾﺎﺿﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ(.

1

0, … ,10
∑
∑

2

∑

0, … ,10

 ۳-۴اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺑﺨــﺶ دﯾﮕــﺮ در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی )ﺷــﮑﻞ  ،(۵اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی از روی دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ اﺳﺖ .در اوﻟـﯿﻦ ﮔـﺎم
ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺑﻌـﺎد
ﭘﻨﺠــﺮه ﺟﺴــﺖوﺟﻮ ﻫﺴــﺘﯿﻢ .در اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﻻزم اﺳــﺖ ﺣــﺪاﻗﻞ
) (min_wو ﺣـــﺪاﮐﺜﺮ ) (max_wاﺑﻌـــﺎد ﭘﻨﺠـــﺮه ﺟﺴـــﺖوﺟﻮ را

ﺷﮑﻞ :۸ده ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺷﻨﺎ
ﺟﺪول :۱ﺟﺪول

ﻫﺎ

][000010121

][010020121

][000010020

][010010010

][000010010

][222222222

][000111000

][000212222

۷

۸

۹

۱۰

][000101101

۲

۳

۴

۵

۶

رﻧﮓ ﺻﺤﻨﻪ ) (m,nﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .رواﺑﻂ ) (۳و ) (۴ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ

][101010101

۱

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره وﯾﮋﮔـﯽ و اﺑﻌـﺎد ﺗﺼـﻮﯾﺮ
و ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺑﺮای اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﯾـﺎﻓﺘﻦ
 max_wﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ

اﻧــﺪازه آن را ﺑــﺮای ﮐــﺮان ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﺎزه

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

m n
2c

3
4

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻠﻮکدﯾـﺎﮔﺮام ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی )ﺷـﮑﻞ  ،(۵ﺑـﺮدار Qab
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  ۱۰ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷـﺪه
 (۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ

در ﺳﯿﺴـﺘﻢ )ﺟـﺪول

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ

ﺑﻪ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ  Qabاز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ

دو ﺑﺮدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .راﺑﻄﻪ ) (۱ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ دو
ﺑﺮدار را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ] .[۱۰در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
ﺑﺮدار

،و

ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ

ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﺮدار  Qabﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣﯽﺗــﻮان راﺑﻄــﻪ ) (۱را ﺑــﺎ ﺳﺎدهﺳــﺎزی ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ راﺑﻄــﻪ ) (۲ﻧﻮﺷــﺖ.
)ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑﺮدارﻫـﺎی

و  Qabﺑﺮدارﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  ۹ﻣﻮﻟﻔـﻪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )
ﺑــﺮدار

و ﺑــﺮدار  Qabﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه و

( ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ده

اﻧﺘﺨﺎب ﺛﺎﺑﺖ

از روی ﺟﺪول

3
4

ﻫﺎ و ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ

اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎده ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل

را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮدی

ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ -۹
اﻟﻒ( ،ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  -۹اﻟﻒ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﻣﺤﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

اﺑﻌﺎد ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ 5.5
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ -۹ب2 ،

.

در
در

ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺟﺪول  ۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و

ﻣﺘﻨــﺎﻇﺮ ﺑــﺎ ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ

دﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﻫﺪﻓﯽ را در ﺻﺤﻨﻪ

 ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﭘـﺲ

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ،ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ

از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ

ﺑﻪ ﺑﺮدار  ،Qabﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎره )اﻧﺪﯾﺲ( وﯾﮋﮔﯽ

روی اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮه اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

۷۲

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺻﺤﻨﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ

ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد S) .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ از ﺑـﯿﻦ ﭼﻬـﺎر ﻣﻘـﺪار

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﻘﺪاری ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖﻫﺎ در

 ۱٬۵ ،۱٬۲ ،۱٬۱و  ،۱٬۹اﻧﺘﺨــــﺎب ﻣﯽﺷــــﻮد .(.ﺳــــﭙﺲ اﻟﮕــــﻮرﯾﺘﻢ

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد ،در ﻋﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﻮدن ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ،اﺟـﺮا

ﺷﮑﻞ :۹ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺛﺎﺑﺖﻫﺎی

ﺷــﺪه و ﻣﻘــﺪار ﻧﻬــﺎﯾﯽ آن ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﯽ روی ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠــﻒ

ﺗﺎ

ﺑﺮاﺳــﺎس ﮐﺴــﺐ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ و ﺑــﻪ روش ﺳــﻌﯽ و ﺧﻄــﺎ ﺑﺪﺳــﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی را روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داد .اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ  Sﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷـﻤﺎره وﯾﮋﮔـﯽ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد
ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ )

( ﻧﯿـﺰ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ ) (۱۶۰۰۰۰ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺗﺼـﺎوﯾﺮ
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ( ،ﻣﻘـﺪار  Sاز ﺳـﻄﺮ اول ﺟـﺪول اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و اﮔـﺮ از
ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ ) (۲۲۵۰۰ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﻣﻘـﺪار
 Sاز ﺳﻄﺮ ﺳﻮم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻘـﺪار  Sاز
ﺳﻄﺮ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺪول :۳ﺟﺪول

S
]ﺑﺎﻻ[
]اﻣﺘﻮﺳﻂ[
]ﭘﺎﯾﯿﻦ[

ﻫﺎ

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱٬۹

۱٬۹

۱٬۵

۱٬۹

۱٬۵

۱٬۵

۱٬۹

۱٬۹

۱٬۹

۱٬۹

۱٬۲

۱٬۲

۱٬۱

۱٬۵

۱٬۲

۱٬۲

۱٬۵

۱٬۵

۱٬۵

۱٬۵

۱٬۲

۱٬۱

۱٬۱

۱٬۲

۱٬۱

۱٬۱

۱٬۵

۱٬۲

۱٬۲

۱٬۲

ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار  ،Sﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای  Ѳو ∆ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب  ،Sﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﻧﮕﺮدد،
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﮔﺮ اﻧﺪازه  ،Ѳﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺮه ،ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪول  ۴ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول :۲ﺟﺪول

۱

۵

۲

۳

۴

۲ ۵٬۵

۶

۷ ۶٬۵

ﺟﺪول :۴ﺟﺪول  Ѳﻫﺎ و ﺟﺪول ∆ ﻫﺎ

ﻫﺎ

۷

۸

۹

۱۰

۶

- ۵٬۵

۸

۸

-

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺎزهای ﺑـﺮای اﺑﻌـﺎد ﭘﻨﺠـﺮه ﺟﺴـﺖوﺟﻮ ،ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻣﻞ  Sﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روی اﻧﺪازه اﯾـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ
ﻓﺮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﺷﺎره ﮐﺮد ) اﯾـﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ در ﺑﺨـﺶ  ۲ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﺷــﺪﻧﺪ( .در اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﭘــﺎراﻣﺘﺮ  Sرا ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻫﻤــﯿﻦ دو ﻋﺎﻣــﻞ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ  Sﺑﺎﯾـﺪ در ﻋـﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ،دﻗﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﺪ .ﺟﺪول  ۳ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  Sرا ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟـﺪول  ،۳در اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻤﺎره
وﯾﮋﮔــﯽ  ،ﻋــﺪدی را اﻧﺘﺨــﺎب ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾــﻦ ﻋــﺪد ﻃــﻮری اﻧﺘﺨــﺎب
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﻓـﺮض  ،S=1.1در

Ѳو∆
]ﺑﺎﻻ[
]اﻣﺘﻮﺳﻂ[
]ﭘﺎﯾﯿﻦ[
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۹

۱۰

۴

۳

۴

۳

۴

۳

۴

۳

۳

۲

۳

۲

۳

۳

۳

۳

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۲

۱

۱

۱

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻬﻢ
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،و آن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺎ
ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد؟ ...ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻃﺒﻖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮدار
وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ

۷۳

ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 0 0 0 0 1 0 1 2 1

اﺳﺖ .ﺣﺎل

اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﮑﻞ  ۱۰را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﺑﺮدار
 Qabاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از آن دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.؟!

دوﻧﻔﺮ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری
از اﻓﺮاد و ژﺳﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی
از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ )وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﺗﺎ

( ﺳﻬﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ) در واﻗﻊ اﮔﺮ

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﻬﺮه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﮔﺮدآوری ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﯽ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﺮوهﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪﺳﯽ ﻗﺮار داد(.
از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﺟﻮد ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﭼﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﺑﻬﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی ﺗﺎ ﺣﺪود ۶ ) %۶۰
وﯾﮋﮔﯽ از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۰وﯾﮋﮔﯽ( ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ
ب

اﻟﻒ

ﺷﮑﻞ :۱۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﮔﻞ ،اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧﮓ ،ب( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻬﺮهای در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ

رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی روﻧﺪی ﺗﮑﺮاری و
ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻃﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ :۱۱ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ژﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﻬﺮهای را آﺷﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن
ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺨﺶ  ،۳ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺮهای را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﺪاده و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای  Sو  Ѳو ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ،
ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه وﯾﮋﮔﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪون
ﭼﻬﺮه( ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻞ در ﺷﮑﻞ ،۱۰
ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

 ۴-۴ﺗﻌﻤﯿﻢ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،
ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ژﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۱۱دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭼﻪ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.؟...
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .اول
اﯾﻨﮑﻪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی

ﺗﺎ

را ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ

دورﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﯾﮏ ﯾﺎ

 ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ،۵در اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ
 Qabرا ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﮑﻞ  ۱۲ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،دارای
ﺣﺎﻻت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اول :در اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد ﺑﺪون ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﮑﻞ  ۱۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم :در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﭼﻬﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮدی اﯾﺴﺘﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ و
ﭼﻬﺮه او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دور اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ در ﺷﮑﻞ ﺳﻮم  ۱۲ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﺮدار  Qabاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرم :در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﯾﮏ ﭼﻬﺮه وﺟﻮد دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ در ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرم ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﺮدار  Qabاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه

۷۴

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﻢ :در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮدی دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺮای  ۷ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮدار  Qabﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ  Qabو ﺑﺮدارﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ذﺧﯿﺮه
ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در
ﺟﺪول  ۵ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار  Qabﺑﺎ
در

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

رخ داده اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ

ﻓﺮدی در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭼﻬﺎرم در

رخ داده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .در ﺟﺪول  ۵ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﯽ ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ،۵ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم ،در ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ  ۱۳ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت را ﺑﻬﺘﺮ
روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )از
ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه( ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ

رخ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺷﻨﺎ و ﻣﻨﻈﻤﯽ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در
آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ

اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدار

]Qab=[1 1 1 1 2 1 1 2 1

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی

و

داراﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ )ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ( وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮدار  ،Qabوﯾﮋﮔﯽ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻘﺪار

ﺑﻪ

اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم ،ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  Qabو
ﺷﮑﻞ :۱۲ﻫﻔﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ

در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ را در
ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ در ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﺮدار
 Qabاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺸﻢ :در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ در ﺷﮑﻞ ﺷﺸﻢ
ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﺮدار  Qabاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﻢ :در اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺑﺮدار  Qabاﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

از ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  Qabو
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ را

ﮐﻤﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ

اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدن ﻓﺮدی در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدن
ﻓﺮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ دو
ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دور ﺑﻮدن ﻓﺮد ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ )

(،

اﺳﺖ ،ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽ

 ،ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وﯾﮋﮔﯽ

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻼم

۷۵

ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺎدﻣﯽ

ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در

رخ داده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا ﻓﺮد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی
ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺪارد.
ﺟﺪول :۵ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )
ﺗﺼﻮﯾﺮ

( ﺑﺮای  ۷ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ت۱

ت۲

ت۳

ت۴

ت۵

ت۶

ت۷

۰٬۷۴

۰٬۵۴

۰٬۷۳

۰٬۹۱

۰٬۶۹

۰٬۸۴

۰٬۵۸

۰٬۵۵

۰٬۳۵

۰٬۸۳

۰٬۸۴

۰٬۵۵

۱

۰٬۲۵

۰٬۸۸

۰٬۱۷

۰٬۹۳

۰٬۸۱

۰٬۴۹

۰٬۷۷

۰٬۱۲

۰٬۵۰

-۰٬۱

۰٬۷۵

۰٬۴۵

۰٬۲۷

۰٬۸۰

-۰٬۱

۰٬۶۶

۰٬۱۸

۱

۰٬۷۳

۰٬۳۶

۰٬۸۳

۰٬۰۵

۰٬۳۰

۰٬۸۵

۰٬۱۶

۰٬۵۱

۰٬۵۹

۰٬۲۲

۰٬۷۵

*۰٬۱

*۰٬۱

*۰٬۶

*۰٬۲

۰٬۰۶

*۰٬۳

*۰٬۳

-۰٬۲

۰٬۲۵

۰٬۱۸

-۰٬۲

-۰٬۱

-۰٬۱

-۰٬۱

-۰٬۳

۰٬۶۷

-۰٬۴

۰٬۰۷

۰٬۲۱

-۰٬۳

۰٬۵۵

-۰٬۳

۰٬۰۳

۰٬۰۵

۰٬۰۷

۰٬۲۱

۰٬۰۳

-۰٬۱

ﺷﮑﻞ :۱۳ﻧﻤﻮدار اﻧﺪازه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم

روی ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻨﺘﻞ  ۲٬۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ۲ ۱ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ
دارای  S=1.1و  Ѳ=4و  ∆=1و Wﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ
ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻌﻄﻔﯽ ﺑﺮای
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ،
ﭼﻬﺮهی ﺗﻌﺪادی از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ
ﺑﺮای  ۲۷۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺪود  ۲٬۷۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )دﻗﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای  ۲۷۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺣﺪود  ۱٬۰۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی از ﻧﺴﺒﺖ
ﻋﺪدی ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺪود  ۲٬۷۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۱٬۱ﺑﺮاﺑﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر
] [۹ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول  ۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی را
ﺑﺮای  ۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۷۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ دو روش آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ،دو
ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت از زﻣﺎن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی وﺟﻮد دارد .اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺳﺮﻋﺖ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ۲٬۷۴ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ۵اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ دو
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺑﺨﺶ  ۵ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ۵اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در واﻗﻊ ﻣﺪت زﻣﺎن

ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮدار وﯾﮋﮔﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای

ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ روش

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﭼﻬﺮهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در واﻗﻊ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زﻣﺎن

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺪف ﻣﺎ

ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ

آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی،

دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ورودی رﻧﮓ و ﻋﻤﻖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آداﺑﻮﺳﺖ ] [۱در ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺶﭘﺮدازش روی دادهﻫﺎ

ﻣﺘﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

و ﺗﺎﺧﯿﺮ و اﺗﻼف زﻣﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺣﺪود  ۱۵۰ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﻮرگ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی

] [۷و ﺣﺪود  ۱۲۰ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد ،ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻬﺮه ،اﺑﻌﺎد

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دوری ﭼﻬﺮه ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻻزم

آن ،ﻫﻤﻮاره ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و روش وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ ،ﺑﺮ

ﻣﺜﺎل اﻧﺪازه ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Sﺑﺮای دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن

Ram
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢﺟﻮﺷﯽ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ و رﻧﮓ

اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف زﻣﺎن

ﻋﻤﻖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ،ﺑﺎ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای  ۲۷۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳٬۵۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺟﺪول  :۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﯿﻦ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و روش
وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ

ﻧﺘﺎﯾﺞ دو

 ۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻋﻤﻖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺳﻮ ﭘﺲ از
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮداری از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﯿﻂ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از آن
اﺳﺘﺨﺮاج و از روی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﺘﻮا و

ﺳﺮﻋﺖ

ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﯿﺰان دﻗﺖ

ﻣﯿﺰان دﻗﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﯿﺴﺘﻢ

روش

روش

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﻫﺎ از دورﺑﯿﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و...

وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وﯾﻮﻻﺟﻮﻧﺰ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

)ﺛﺎﻧﯿﻪ(

)ﺛﺎﻧﯿﻪ(

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺳﺎﺧﺖ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺮﮔﺰ ادﻋﺎ

۱

۳٬۳۶

۲٬۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۲

۰٬۹۳

۱٬۲۰

۱۰۰

۱۰۰

۳

۳٬۵۹

۱٬۷۱

۱۰۰

۱۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ

۴

۳٬۶۲

۱٬۹۶

۱۰۰

۱۰۰

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻏﺎﻟﺐ  ۱۰ﺑﺮدار

اراﯾﻪ

۵

۳٬۴۶

۱٬۹۳

۱۰۰

۱۰۰

ﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

۶

۳٬۵۹

۱٬۶۹

۵۰

۱۰۰

ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه اراﯾﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ در

۷

۳٬۷۱

۱٬۷۲

۱۰۰

۱۰۰

۸

۳٬۸۹

۱٬۸۸

۱۰۰

۱۰۰

ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ

۹

۳٬۶۵

۱٬۶۶

۱۰۰

۱۰۰

آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ

۱۰

۳٬۸۱

۱٬۸۲

۰

۰

۱۱

۳٬۴۵

۱٬۶۵

۰

۱۰۰

۱۲

۰٬۸۹

۰٬۹۱

۱۰۰

۱۰۰

اﻃﺮاﻓﺶ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺮای ﻧﻘﺎط

۱۳

۰٬۹۸

۱٬۰۲

۱۰۰

۰

ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻼ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط

۱۴

۵۲/۳

۶۰/۱

۳۳

۰

۱۵

۳٬۳۵

۱٬۶۷

۱۰۰

۱۰۰

ﻫﺪف در اﺑﻌﺎدی ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ده ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ

۱۶

۰٬۸۸

۰٬۹۳

۰

۰

ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﻧﺴﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

۱۷

۳٬۶۵

۱٬۷۵

۱۰۰

۱۰۰

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﺻﺤﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

۱۸

۳٬۷۱

۱٬۶۳

۱۰۰

۱۰۰

۱۹

۳٬۶۱

۱٬۸۰

۱۰۰

۱۰۰

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه

۲۰

۳٬۷۸

۱٬۹۲

۰

۰

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺷﻤﺎره
ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودی را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺻﺤﻨﻪ را

ﻋﻤﻞ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ و آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دارای ﭼﻬﺮه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻋﺪهی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺤﻮهی ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و
ﻣﻬﻢ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ

آﻧﮕﺎه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﺷﮑﺎرﺳﺎزی دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ

ﺑﻬﺒﻮد در روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ﺗﮑﺮار در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﻢ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذات ﺗﺼﺎوﯾﺮ
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