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چکيده– در اين مقاله ،روش جديدي جهت تشخيص و ردگيري مردمك چشم با استفاده از تبديل هاف بهبود يافته و به كارگيري عينك مجهز به
دوربين مادون قرمز ( )IR-EMDارائه شده است IR-EMD .به كار رفته در اين پژوهش پس از بررسي كارآيي طرحهاي مختلف ،طراحي و ساخته
شده است و با وجود سادگي ،كارآيي خوبي دارد و يکي از نوآوريهاي عملي اين پژوهش ميباشد .در روش پيشنهادي براي تشخيص مردمك ،از
نسخه دايروي تبديل هاف استفاده شده است و با اعمال چند تغيير و اصالح مختلف ،سرعت و دقت آن افزايش يافته است .با اعمال تبديل هاف
دايروي بهبود يافته بر روي تصوير بهدست آمده از دوربين با كيفيت متوسط تعبيه شده در  IR-EMDكه مجهز به حلقه  IRهم ميباشد ،مکان
دقيق مردمك در تصوير آشکارسازي ميشود .از مهمترين ويژگيهاي الگوريتم پيشنهادي ميتوان به سرعت و دقت باال ،عدم نياز به دوربين با
كيفيت ،مقاوم بودن در برابر نويز تصوير و همچنين مقاوم بودن در مقابل ديگر عوامل محيطي نظير چرخش سر ،آرايش چشمان و نور پس زمينه
محيط و ...اشاره كرد .نتايج بهدست آمده از آزمايشهاي عملي كه بر روي اشخاص مختلف صورت گرفته است ،بيانگر دقت و كارايي باالي روش
پيشنهادي ميباشد .همچنين ،جهت اطمينان از عملکرد درست روش پيشنهادي براي همه حالتهاي ممکن ،اين روش به بيش از هفتصد تصوير
چشم موجود در مركز داده چشم  CASIA-Iris V.3نيز اعمال گرديد .نتايج بهدست آمده نشان از عملکرد بسيار خوب روش پيشنهادي دارد .به-
طوري كه حتي در حضور نويز فلفل نمك با شدت پنجاه درصد الگوريتم پيشنهادي با دقتي حدود نود درصد مکان مردمك چشم را در تصاوير اين
مركز داده به درستي تشخيص ميدهد.
كليد واژهها -تشخيص مردمك چشم ،IR-EMD ،ردگيري ،تبديل هاف دايروي بهبود يافته.

.1

مقدمه

ردگيري مردمك به معني تشخيص دقيق و لحظه به لحظه
مردمك چشم در تصاوير ميباشد .ردگيري مردمك چشم
کاربردهاي بسياري در تعامل انسان با کامپيوتر ،کاربردهاي
پزشکي ،رفتار شناسي ،بازاريابي و نظامي دارد .چشم انسان
اطالعات مهمي در مورد آنچه او اراده کرده است در اختيار قرار
ميدهد؛ به همين دليل ،تحقيقات فراواني براي بهدست آوردن
جهت نگاه کاربر ،که يکي از مهمترين ويژگيهاي چشم انسان
ميباشد صورت گرفته است.
روشهاي مختلفي براي تشخيص و ردگيري مردمك وجود
دارد که ميزان دقت و کارايي آنها متفاوت است؛ ميتوان اين

روشها را به دو دسته کلي روشهاي مداخله جويانه (تهاجمي) و
غير مداخله جويانه (غير تهاجمي) تقسيم کرد .روشهاي مداخله
جويانه با اتصال حسگرها يا الکترودهايي به چشم يا پوست اطراف
آن ،ردگيري را انجام ميدهند .گرچه اين روشها دقيق
ميباشند ،اما بهطور وسيع مورد استفاده قرار نميگيرند .زيرا از
يك سو وسايل و تجهيزات مورد استفاده در اين روشها گران
قيمت و حساس هستند و از سوي ديگر ،نصب و بهکارگيري اين
تجهيزات سخت و زمانبر ميباشد .در مقابل ،روشهاي غير
مداخله جويانه آسان ،ارزان و انعطافپذير هستند .از آنجا که
روشهاي غير مداخله جويانه برپايه پردازش تصاوير گرفته شده
از چشم عمل ميکنند ،بخش اصلي آنها يك دوربين متصل به
رايانه ميباشد [.]4-9
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در سالهاي اخير ،تحقيقات زيادي در زمينه نحوه
آشکارسازي صحيح و رد گيري چشم انجام شده است .در [،]5
روشي بر پايه ليزر ارائه گرديده است که با استفاده از اسکن
ليزري و بهدست آوردن نمودار مکاني شدت نور ،مکان مردمك
چشم را شناسايي ميکند ،اين روش بهدليل هزينهبر بودن و
احتمال آسيب رساندن ليزر به چشم و ديگر نقاط صورت مورد
اقبال عملي قرار نگرفته است .در [ ،]6براي تعيين مکان مردمك
چشم از دو منبع نور  IRو يك دوربين  CCDاستفاده ميشود .در
اين روش ،يك حلقه با فاصله کم پيرامون دوربين و يك حلقه
ديگر با فاصله دورتري نسبت به دوربين قرار ميگيرند .حلقه
داخلي در فريمهاي زوج روشن ميشود و در نور آن مردمك به
صورت مشکي نمايان ميگردد و حلقه بيروني در فريمهاي فرد
روشن ميشود و مردمك را بهصورت سفيد رنگ نمايان ميکند.
با کم کردن دو تصوير از يکديگر و آستانهگيري ،مردمك چشم
تشخيص داده ميشود.
در [ ،]7از دو دوربين  CCDمادون قرمز با طول موج
مختلف در کنار هم استفاده ميشود و هر دوربين مردمك چشم
را مشخص ميکنند ،با تفريق دو تصوير يکسان و با در نظر
گرفتن يك سطح آستانه مناسب ،مردمك چشمها تشخيص داده
ميشود .در روش ارائه شده در [ ،]8با استفاده از ادغام فيلتر
کالمن و جابجايي ميانگين ،مردمك تحت تابش مادون قرمز به
صورت زمان واقعي ردگيري ميشود .با قرار دادن تابشگر مادون
قرمز در راستاي محور تصوير دوربين ،مردمك بهصورت يك نقطه
سفيد ديده ميشود و سپس توسط فيلتر کالمن ردگيري شده و
خطا توسط جابجايي ميانگين اصالح ميشود .در [ ،]1ردگيري
مردمك با مدل سازي آن توسط يك بيضي استاندارد و تخمين
مکان مردمك با استفاده از تفاوت سطوح خاکستري و اعمال
فيلتر ذره ،صورت ميگيرد .در [ ،]91براي ردگيري مردمك در
هنگام خيره شدن ،از فيلتر ذره استفاده شده است .به اينصورت
که يك دوربين ثابت با تابش مادون قرمز براي درخشان کردن
مردمك استفاده ميشود .سپس ،يك عملگر شکلشناسي مناسب
براي تعيين مکان دقيق مردمك بهکار گرفته ميشود .در نهايت،
فيلتر ذره پارامترهاي مردمك را ردگيري ميکند .در [ ،]99براي
بررسي تغييرات رفتاري شخص در تصاوير ويديوئي ،يك سامانه
ردگيري چشم مورد استفاده قرار گرفته است .الگوريتم ارائه شده
به اينصورت است که ابتدا تصاوير توسط دوربيني که در مقابل
شخص قرار دارد ذخيره شده و سپس با استفاده از روش آتسو و
الگوريتم ژنتيك مکانيابي ميشود .پس از مدلسازي مردمك

توسط تبديل هاف دايرهاي ،فيلتر کالمن براي ردگيري مردمك
بهکار گرفته ميشود.
 .2روش پيشنهادي
در روش پيشنهادي ،که روشي جديد و مقرون بهصرفه با
پيادهسازي آسان است ،الگوريتم تبديل هاف استاندارد مورد
اصالح قرار گرفته و از يك وسيله ابداعي نيز به نام IR-EMD
استفاده شده است .الگوريتم تشخيص و ردگيري مردمك بهکار
رفته در اين پژوهش از چهار مرحله ذيل تشکيل ميشود:
دريافت تصوير ورودي با IR-EMD
-9
اعمال الگوريتم آشکارسازي لبه بهصورت وفقي
-2
اعمال تبديل هاف دايروي بهبود يافته
-3
مشخص کردن محل درست مردمك چشم در هر
-4
فريم
ابزاري که براي افزايش سرعت اجراي الگوريتم مورد
استفاده قرار گرفته است ،عينك مجهز به دوربين با حلقه ديود
نوري مادون قرمز ،IR-EMD ،است (شکل  .)9با استفاده از
آرايش حلقوي مادون قرمز در کنار لنز دوربين در اين ابزار ،دقت
و سرعت تشخيص و ردگيري افزايش يافته و حساسيت الگوريتم
نسبت به کيفيت دوربين ،نور پس زمينه و ساير عوامل کاهش
مييابد.

شکل  :9نماي عينك مجهز به دوربين مادون قرمز ()IR-EMD

الگوريتم تشخيص لبه
جهت افزايش دقت تشخيص مردمك چشم ،کاهش اثر نويز
در تصوير و افزايش مقاومت الگوريتم در مقابل نويزهاي مختلف و
کاهش لبههاي غير ضروري تصوير (نظير لبههاي آشکار شده
ناشي از پلكها ،مژهها و  )...از الگوريتم تشخيص لبه تنظيم شده،
استفاده شده است .در مرحله اول ،ابتدا تصوير به تصويري با
سطوح خاکستري تبديل ميشود و سپس شدت روشنايي سطوح
خاکستري تصوير تنظيم ميشود .با اين کار تنها لبههاي تيز
تصوير باقي خواهند ماند .در مرحله بعدي ،با اعمال الگوريتم
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آستانهگيري روي خروجي آشکارساز لبه  ،Cannyلبههاي تصوير
به دقت مشخص ميشوند [.]92
تبديل هاف دايروي
به
تبديل هاف به عنوان نگاشت يك نقطه از صفحه
فضاي پارامتري بر اساس شکل شيء مورد نظر تعريف ميشود.
به عنوان مثال ،معادله يك دايره در مختصات دکارتي به صورت
ذيل بيان ميشود:
()9
که و مختصات مرکز دايره و شعاع دايره ميباشند.
نمايش پارامتري اين معادله به صورت ذيل است:
()2

{

با افزايش پارامترهاي مورد نياز براي تعريف هر شيء ،ابعاد
فضاي پارامتري افزايش مييابد و در نتيجه تبديل هاف متناظر
پيچيدهتر خواهد شد .از آنجايي که در تبديل هاف ساده و
استاندارد معموال شعاع تصوير مردمك ثابت در نظر گرفته
ميشود ،شعاع دايره به صورت يك عدد ثابت خواهد بود و تنها
دو پارامتر و به عنوان مختصات مرکز دايره در نظر گرفته
ميشوند.
مراحل يافتن دايره در يك تصوير به کمك تبديل هاف
دايروي به اين صورت است که ابتدا تمام لبهها در تصوير با يك
الگوريتم لبهيابي مناسب مشخص ميشوند .سپس ،در هر نقطه از
لبه ،يك دايره به مرکز همان نقطه با شعاع ثابت و مشخص
ترسيم ميشود .تعداد دايرههاي عبور کننده از هر نقطه در درايه
متناظر آن نقطه در يك ماتريس که به آن ماتريس ذخيرهساز
ميگوييم قرار داده ميشود .مکان درايهاي که بيشترين مقدار را
دارد بهعنوان مکان مرکز دايره در تصوير اصلي انتخاب خواهد
شد [.]97-93
تبديل هاف دايروي بهبود يافته
از نقاط ضعف تبديل هاف دايروي استاندارد که در بخش
قبل معرفي گرديد ،ميتوان به سرعت پايين الگوريتم در فضاي
جستجوي بزرگ ،خطاي نسبتا زياد آن در پيدا کردن محل
درست مردمك چشم ،وابستگي زياد الگوريتم به فاصله شخص از
دوربين ،وابستگي زياد به شعاع مردمك و شرايط محيط
تصويربرداري اشاره کرد.
در روش پيشنهادي تبديل هاف دايروي بهبود يافته ،پس
از تشخيص لبه با الگوريتم  Cannyروي لبههاي تشخيص داده
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شده آستانهگيري ميگردد و نقاطي از تصوير که روي لبههايي با
شدت کافي قرار دارند مشخص ميشوند .اين عمل باعث کاهش
فضاي جستجو براي پيدا کردن مرکز دايره ميشود .درنتيجه؛
لبههاي غير مفيد تصوير حذف خواهند شد و خطاي الگوريتم به
صورت چشمگيري کاهش مييابد.
پس از محاسبه شعاعها براي پيکسلهاي لبه ،ماتريسي
مقداردهي ميشود ،که سه بعد دارد .بعد اول و دوم مختصات
مرکز دايره را در خود ذخيره ميکند و بعد سوم شعاعهاي
مختلف را در خود نگه ميدارد .مقاديري که ماتريس ميگيرد
تعداد پيکسلهايي است که مختصات آنها در رابطه ( )9صدق
ميکند .پيکسلي که بيشترين عبور محيط دواير از آن صورت
گرفته است و از مقدار آستانه از پيش تعيين شده بيشتر است ،به
عنوان مرکز دايره انتخاب ميشود و سپس دايرهاي حول آن با
شعاع  Rرسم ميشود .با توجه به روش انتخابي ،اکثر لبههاي
موجود در تصوير ،روي محيط اين دايره قرار ميگيرند.
از آن جايي که با استفاده از  IR-EMDفاصله دوربين از
چشم ثابت است ،شعاع تصوير مردمك نيز تقريبا ثابت خواهد
بود .در نتيجه ،در تبديل هاف مورد استفاده ،شعاع دايره بهصورت
يك بازه کوچك در نظر گرفته خواهد شد .پس از شناسايي دقيق
مردمك چشم در فريم اول و تنظيم وفقي شعاع در الگوريتم،
شعاع تصوير مردمك عددي ثابت در نظر گرفته ميشود .لذا،
الگوريتم در هر مرحله تنها به دنبال يافتن دو پارامتر و در
معادله ( ،)2بهعنوان مختصات مرکز دايره است .اين تنظيم وفقي
باعث خواهد شد سرعت اجراي الگوريتم افزايش يابد و همچنين
وابستگي الگوريتم نسبت به فاصله چشمان شخص از دوربين و
اندازه شعاع مردمك ،کاهش يابد.
مهمترين مزيت به کارگيري تبديل هاف بهبود يافته کاهش
فضاي جستجو جهت پيدا کردن مرکز دايره و همچنين کاهش
خطاي ايجاد شده ناشي از لبههاي اضافه در تصوير است .با
استفاده از الگوريتم تبديل هاف بهبود يافته در کنار استفاده از
 IR-EMDدقت و سرعت اجراي الگوريتم بهبود فراوان مييابد .از
آنجا که با کمك يك پردازشگر قوي ،تشخيص مردمك با سرعت
باال و طي زماني کوتاهتر از زمان يك فريم مقدور است ،در عمل،
مردمك بهصورت زمان حقيقي ردگيري ميشود .روندنماي روش
پيشنهادي در شکل  2آورده شده است.
 .3بررسي روش پيشنهادي
عملکرد روش پيشنهادي براي آشکارسازي مردمك چشم،
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بر روي تصاوير مرکز داده چشم  ،CASIA-Iris V.3با بيش از
 711تصوير ،مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت .مرکز داده چشم
 CASIA-Iris V.3شامل سه زير مجموعهCASIA-Iris ،
 Intervalو CASIA-Iris Lampو  CASIA-Iris Twinsميباشد
که بهترتيب در شکلهاي  4 ،3و  5نمونههايي از آنها نشان داده
شده است.

در جدول  ،9اطالعاتي درباره اين مراکز داده ارائه شده
است .مرکز داده  CASIA-Iris V.3شامل  22134عکس از بيش
از  711فرد مختلف ميباشد که تمام عکسهاي چشم ،از نوع
تصاوير با سطوح خاکستري و با پسوند  jpegميباشند .اين
تصاوير تحت نور مادون قرمز ،تهيه شدهاند .اکثر افراد مورد
آزمايش قرار گرفته در تهيه اين مرکز داده ،با مليت چيني
بودهاند [.]98
در اين پژوهش ،به دليل مشابه بودن شرايط آزمايش،
تمامي نتايج به دست آمده با استفاده از تصاوير مرکز داده
 Interval CASIA-Irisاست .در پيادهسازي عملي روش
پيشنهادي ،از يك  IR-EMDمجهز به دوربين وب کم با لنز
ثابت ،با فاصله کانوني  3ميليمتر ،با اندازه حسگر  2.2ميليمتر،
با کيفيت  CIFو حلقه مجهز به  IRاستفاده شده است.
روش پيشنهادي براي بيش از  41فرد مختلف مورد ارزيابي
قرار گرفت و نتايج حاصل شده بيانگر مقاوم بودن الگوريتم در
مقابل نويز و تغييرات چهره ،آرايش چشم و چرخش سر و ...
است .الزم به ذکر است تمامي آزمايشها با استفاده از رايانهاي با
پردازشگر اينتل دو هستهاي با سرعت سه گيگا هرتز ،مجهز به
حافظه اصلي دو گيگا بايت و حافظه گرافيکي  256مگا بايت و
سيستم عامل ويندوز  XPو نرم افزار  MATLAB 2010صورت
گرفته است.

دريافت فريم ورودي از IR-
EMD

ايجاد

تصوير

با

سطوح

شکل  :3نمونهاي از ]98[ CASIA-Iris-Interval

خاکستري تنظيم شده
آستانه گيري و تشخيص لبه
اعمال تبديل هاف دايروي
بهبود يافته

شکل  :4نمونهاي از ]98[ CASIA-Iris- Lamp

تشخيص مردمك چشم و
مشخص کردن آن

شکل  :2روندنماي روش پيشنهادي
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شکل  :5نمونهاي از ]98[ CASIA-Iris- Twins
جدول  :9مقايسه زير مجموعههاي ]98[ CASIA-Iris V.3
مشخصه

CASIA-Iris

CASIA-Iris

CASIA-Iris

-Twins

-Lamp

-Interval
CASIA

OKI

OKI

IRISPASS-h

IRISPASS-h

تعداد افراد

211

499

241

تعداد عکس

3983

96292

2631

کيفيت تصوير

641×481

641×481

321×281

حسگر

شکل  :7نمونهاي از تشخيص صحيح مردمك چشم

close-up iris
camera

شکل  :8نمونهاي از تشخيص اشتباه مردمك چشم

 .311بررسي سرعت و دقت روش پيشنهادي بدون در
نظر گرفتن عوامل مخرب
در شکل  ،6نمونهاي از تصويرهاي ورودي و خروجي
الگوريتم ،بدون اعمال نويز مشاهده ميشود.

شکل  :1نمونهاي از عدم تشخيص مردمك چشم

(الف) فريم ورودي

(ب) خروجي الگوريتم

در جدول  ،2زمان متوسط اجرا و دقت الگوريتم پيشنهادي براي
حالتي که هيچ عامل مخربي وجود ندارد (از جمله قرار گرفتن
نادرست عينك و وجود نويز) مشاهده ميشود که بيانگر دقت و
سرعت بسيار باالي آن است.
جدول  :2سرعت و دقت الگوريتم پيشنهادي

شکل  :6نمونهاي از تصاوير ورودي و خروجي الگوريتم بدون حضور نويز

جهت تعيين دقت الگوريتم ،دو نوع خطاي "تشخيص اشتباه"
و"عدم تشخيص اشتباه" مردمك جداگانه بررسي شده است.
شکلهاي  8 ،7و  1بهترتيب نمونههايي از "تشخيص صحيح"،
"تشخيص اشتباه" و "عدم تشخيص اشتباه" ،را نشان ميدهند.
در اين تصاوير ،نخست ،نويز فلفل نمکي با شدت  %81به تصاوير
ورودي اعمال شده و سپس ،پيش از انجام الگوريتم با کمك
فيلتر ميانه حذف گرديده است.

زمان متوسط اجراي الگوريتم
 311ميليثانيه

تشخيص

تشخيص

صحيح

اشتباه

%17

%2.5

عدم
تشخيص
اشتباه
<%1.5

 .312بررسي اثر عوامل مخرب بر الگوريتم پيشنهادي
در اين بخش ،تاثير عوامل مخرب تصوير ورودي نظير نور پسزمينه
غيريکنواخت ،ناکامل بودن تصوير مردمك و عنبيه (اغلب براي
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افراد شرقي) و آرايش چشم ،که ممکن است باعث عدم کارکرد
صحيح الگوريتم شود ،بررسي ميشود .در شکلهاي ( 91الف) و
( 99الف) و ( 92الف) نمونههايي از اين عوامل مخرب آورده شده و
در شکلهاي ( 91ب) و ( 99ب) و ( 92ب) نيز خروجي الگوريتم
مشاهده ميشود .همانطور که مالحظه ميشود ،الگوريتم نسبت
به نور پس زمينه غير يکنواخت ،ناکامل بودن تصوير مردمك و
عنبيه و آرايش چشم ،مقاوم بوده و به درستي عمل ميکند.

(الف) تصوير ورودي
(نور پس زمينه غير يکنواخت)

 .313بررسي تاثير نويز فلفل نمك بر روش پيشنهادي
در شکل  ،93نمونهاي از تصاوير ورودي قبل از اعمال نويز و
در شکلهاي ( 94الف) و ( 95الف) و ( 96الف) نمونههايي از
تصاوير آغشته به نويز فلفل نمك با شدتهاي  %31و  %51و
 %81مشاهده ميشود .شکلهاي ( 94ب) و ( 95ب) و ( 96ب)
نتايج الگوريتم را بعد از اعمال نويز نشان ميدهد .در جدولهاي
 3و  4و  ،5دقت و زمان اجراي الگوريتم پيشنهادي بر حسب
درصد نويز فلفل نمك اضافه شده به تصاوير بانك اطالعاتي به
ترتيب براي ابعاد فيلتر  25×25و  95×95و  5×5آورده شده
است.

(ب) خروجي الگوريتم

شکل  :93تصوير ورودي قبل اعمال نويز

شکل  :91نمونهاي از تصوير ورودي با نور پس زمينه غير يکنواخت و
نحوه عملکرد الگوريتم

(الف) تصوير ورودي بعد اعمال از نويز
فلفل نمك با شدت % 31
(الف) تصوير ورودي
(ناکامل بودن از مردمك و عنبيه چشم)

(ب) خروجي الگوريتم

(ب) خروجي الگوريتم

شکل  :94تأثير اعمال نويز فلفل نمك  % 31بر کارآيي الگوريتم

شکل  :99نمونهاي از تصوير ورودي ناکامل بودن از مردمك و عنبيه
چشم (افراد چشم تنگ) و نحوه عملکرد الگوريتم

(الف) تصوير ورودي بعد اعمال از نويز
فلفل نمك با شدت % 51

(ب) خروجي الگوريتم

شکل  :95تأثير اعمال نويز فلفل نمك  %51بر کارآيي الگوريتم
(الف) تصوير ورودي (آرايش چشم)

(ب) خروجي الگوريتم

شکل  :92نمونهاي از تصوير ورودي با آرايش چشم و نحوه عملکرد الگوريتم

119

مجله علمي-پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات..................................................................................................جلد  ،4شماره  ،3سال 9314
جدول  :7درصد رخ داد انواع خطاها در حالت حذف نويز فلفل نمك با
فيلتر ميانه به ابعاد 95×95
درصد نويز اعمال شده در تصوير

%31

%51

%81

تشخيص اشتباه

%5.5

%91

%92

عدم تشخيص

< %1.5

%9

%4

جدول  :8درصد رخ داد انواع خطاها در حالت حذف نويز فلفل نمك با
فيلتر ميانه به ابعاد 5×5

(ب) خروجي الگوريتم

(الف) تصوير ورودي بعد اعمال از نويز
شدت 81
فلفل :نمك
نويز %فلفل نمك  %81بر کارآيي الگوريتم
تأثير بااعمال
شکل 96

جدول  :3بررسي تاثير شدت نويز فلفل نمك بر سرعت و دقت الگوريتم
پيشنهادي براي فيلتر ميانه با ابعاد 25×25
درصد نويز اعمال شده در تصوير

%31

%51

%81

زمان اجراي الگوريتم (بر حسب ميلي ثانيه)

691

621

631

دقت

%19

%87

%89

جدول  :4بررسي تاثير شدت نويز فلفل نمك بر سرعت و دقت الگوريتم
پيشنهادي براي فيلتر ميانه با ابعاد 95×95
درصد نويز اعمال شده در تصوير

%31

%51

%81

زمان اجراي الگوريتم (بر حسب ميلي ثانيه)

561

511

621

دقت

%14

%81

%84

درصد نويز اعمال شده در تصوير

%31

%51

%81

تشخيص اشتباه

%6.5

%92

%46

عدم تشخيص

%1.5

%2

%99

جداول  7 ،6و  8ميزان درصد دو نوع خطاي "تشخيص اشتباه"
و "عدم تشخيص اشتباه" را بر حسب شدت نويز فلفل نمك
اضافه شده به ترتيب براي ابعاد فيلتر  95×95 ،25×25و 5×5
براي شدتهاي  %31و  %51و  %81نشان ميدهند .تفاوت
کارايي الگوريتم براي حالتهاي مختلف در نمودارهاي شکلهاي
 29 ،21 ،91 ،98 ،97مشاهده ميشود.

100%

جدول  :5بررسي تاثير شدت نويز فلفل نمك بر سرعت و دقت الگوريتم
پيشنهادي براي فيلتر ميانه با ابعاد 5×5

80%
31درصد

درصد نويز اعمال شده در تصوير

%31

%51

%81

51درصد

زمان اجراي الگوريتم (بر حسب ميلي ثانيه)

581

691

151

81درصد

دقت

%13

%86

%43

60%
40%
20%
0%

همانطور که در جدولهاي  4 ،3و  5مشاهده ميشود ،از
يك سو ،ابعاد بزرگ فيلتر (مثال ابعاد  )25×25عليرغم آن که
نويز را بهطور کامل حذف ميکند ،باعث افت کيفيت و کدر شدن
تصوير ميشود و در نتيجه کارايي الگوريتم کاهش مييابد؛ از
سوي ديگر ،ابعاد کوچك فيلتر (مثال ابعاد  )5×5نويز را به طور
کامل حذف نميکند و باعث ميشود الگوريتم کارايي ايدهآل
نداشته باشد .نتايج بررسيها ابعاد  95×95را براي فيلتر ميانه
مناسب نشان ميدهد.

ابعاد 25*25

15*15

5*5

فيلتر نمودار تشخيص صحيح الگوريتم براي تصاوير آغشته با
شکل :97
نويز فلفل نمك با شدتهاي  %31و  %51و %81

31درصد

1000

51درصد

800

81درصد

600
400

جدول  :6درصد رخ داد انواع خطاها در حالت حذف نويز فلفل نمك با
فيلتر ميانه به ابعاد 25×25
درصد نويز اعمال شده در تصوير

%31

%51

%81

تشخيص اشتباه

%8.5

%92

%94

عدم تشخيص

%1.5

%9

%5

200
ابعاد

0
25*25

15*15

5*5

فيلتر
نمودار زمان اجراي الگوريتم براي تصاوير آغشته با نويز فلفل نمك
شکل :98
با شدتهاي  %31و  %51و %81
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9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

ابعاد فيلتر

5*5
15*15
25*25

تشخيص اشتباه

همانطور که مشاهده ميشود ،الگوريتم نسبت به نويز فلفل نمك
بسيار مقاوم است و در نويزهاي با درصد پايين حتي بدون اعمال
فيلتر ميانه ،قادر است به درستي مردمك چشم را تشخيص دهد.
دليل اين امر آن است که براي تشخيص لبه از روش استاندارد
 Cannyاستفاده ميشود و اين روش با نرمسازي تصوير نويز را
کاهش ميدهد.
 .314بررسي تاثير نويز گؤسي بر روش پيشنهادي

عدم تشخيص

شکل  :91درصد خطاهاي "تشخيص اشتباه" و "عدم تشخيص اشتباه"
براي حذف نويز فلفل نمك با شدت  ٪81با فيلتر ميانه با ابعاد مختلف
 95×95 ،5×5و 25×25
14%
12%
5*5
15*15
25*25

10%
8%
6%
4%

در اين بخش ،به بررسي تاثير نويز گؤسي بر نحوه عملکرد روش
پيشنهادي ميپردازيم .در شکل  ،22نمونهاي از تصوير ورودي
قبل از اعمال نويز و در شکلهاي ( 23الف) و ( 24الف) و 25
(الف) نمونهاي از تصوير آغشته به نويز گؤسي با ميانگين صفر به
ترتيب با واريانسهاي  1.9و  1.5و  ،9مشاهده ميشود.
شکلهاي ( 23ب) و ( 24ب) و ( 25ب) نتايج الگوريتم را بعد از
اعمال نويز نشان ميدهد .در جدول  ،1دقت و زمان اجراي
الگوريتم پيشنهادي بر حسب واريانس نويز گوسي با ميانگين
صفر ،اضافه شده به تصاوير بانك اطالعاتي به ترتيب براي فيلتر
بهينه وينر ،با ابعاد  95×95آورده شده است [.]91

2%
0%
تشخيص اشتباه

عدم تشخيص

شکل  :21درصد خطاهاي "تشخيص اشتباه" و "عدم تشخيص اشتباه"
براي حذف نويز فلفل نمك با شدت  ٪51با فيلتر ميانه با ابعاد مختلف
 95×95 ،5×5و 25×25
شکل  -22تصوير ورودي قبل اعمال نويز
10.00%
ابعاد فيلتر
5*5
15*15
25*25

8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

تشخيص اشتباه

(الف) تصوير ورودي بعد از اعمال نويز
گؤسي با واريانس 1.9

عدم تشخيص

(ب) خروجي الگوريتم

شکل  :29درصد خطاهاي "تشخيص اشتباه" و "عدم تشخيص اشتباه"
شکل  :23تأثير اعمال نويز گؤسي با واريانس  1.9و ميانگين صفر ،بر
براي حذف نويز فلفل نمك با شدت  ٪31با فيلتر ميانه با ابعاد مختلف
تصوير ورودي و نحوه عملکرد الگوريتم
شکلهاي  97و  91و  21و  29مشاهده همان
همان95ط×ور95کهو در
25×25
،5×5
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همانطور که در جداول  1و  91مشاهده ميشود ،الگوريتم
نسبت به حضور نويز گوسي با ميانگين صفر مقاوم است و در
نويزهاي با واريانس پايين حتي بدون اعمال فيلتر ،قادر است به-
درستي مردمك چشم را تشخيص دهد .با توجه به بکارگيري
 IR-EMDدر اين پژوهش ،تاثير چرخش سر ،آرايش صورت و
نور پس زمينه ،کيفيت دوربين فيلم برداري و ديگر عوامل
(الف) تصوير ورودي بعد از اعمال نويز
(ب) خروجي الگوريتم
مخرب ،بسيار کاهش يافته و روش نسبت به وجود اين عوامل
گؤسي با واريانس 1.5
کامال مقاوم است؛ درنتيجه ،براي به کارگيري و استفاده از اين
شکل  :24تأثير اعمال نويز گؤسي با واريانس  1.5و ميانگين صفر ،بر
روش برخالف ديگر روشهاي موجود ،استفاده از دوربين با
تصوير ورودي و نحوه عملکرد الگوريتم
کيفيت باال و با لنز با فاصله کانوني متغير الزامي نيست.
 .4نتيجهگيري

(الف) تصوير ورودي بعد از اعمال نويز
واريانس 9
گؤسي با
گؤسي با واريانس  9و ميانگين صفر ،بر تصوير
اعمال نويز
شکل  :25تأثير
گؤسي با ميانگين صفر بر سرعت و دقت الگوريتم
نويز
شدت
تاثير
جدول :1
نحوه عملکرد الگوريتم
ورودي و
(ب) خروجي الگوريتم

جدول  :1تاثير شدت نويز گؤسي با ميانگين صفر بر سرعت و دقت
الگوريتم پيشنهادي براي فيلتر وينر با ابعاد 95×95
واريانس نويز گؤسي اعمال شده

1.5

1.9

9

زمان اجراي الگوريتم (بر حسب ميلي ثانيه)

591

561

631

دقت

%15

%12

%87

جدول  91ميزان دو نوع خطاي "تشخيص اشتباه" و "عدم
تشخيص اشتباه" را بر حسب شدت نويز گؤسي اضافه شده براي
فيلتر وينر با ابعاد  95×95نشان ميدهد.
جدول  :91درصد رخ داد انواع خطاها در حالت حذف نويز گؤسي براي
فيلتر وينر با ابعاد 95×95
واريانس نويز گؤسي اعمال شده

1.9

تشخيص اشتباه

%4

عدم تشخيص

>%9

1.5
%6
%2

9
%91
%3

در اين مقاله ،روش جديدي جهت تشخيص و ردگيري چشم
ارائه گرديده است .نتايج بهدست آمده حاکي از آن است که اين
روش در برابر افت کيفيت تصوير ناشي از نور پس زمينه غير
يکنواخت ،ناکامل بودن مردمك و عنبيه در تصوير ،آرايش چشم،
نويز فلفل نمك و نويز گؤسي با ميانگين صفر ،بسيار مقاوم است.
بهعنوان مثال ،حتي با داشتن نويز فلفل نمکي با شدت  81درصد
اين الگوريتم عملکرد بسيار خوبي داشته و درصد صحت الگوريتم
به حدود  84درصد ميرسد .درحالت بدون اعمال نويز نيز،
الگوريتم پيشنهادي کمتر از  3درصد خطا دارد .همچنين ،زمان
اجراي الگوريتم از مرتبه زمان يك فريم است و در نتيجه ميتوان
از آن در ردگيري مردمك چشم براي کاربردهاي زمان حقيقي
نيز بهره جست.
با وجود آن که شرايط شبيهسازي روش پيشنهادي کامال
مشابه روش ارائه شده در [ ]21ميباشد ،اين روش به دليل
استفاده از تبديل هاف بهبود يافته و استفاده از IR-EMD
عملکرد بسيار بهتري را از خود نشان ميدهد .همچنين ،بر خالف
بيشتر روشهاي مشابه [ ، ]29 ،21روش پيشنهادي به دوربين
لنز متغير و با کيفيت باال نيازي ندارد و بهدليل بهره بردن از
وسيله ابداعي  IR-EMDميتوان از دوربينهاي با کيفيت
معمولي با لنز ثابت نيز استفاده کرد.
جهت افزايش سرعت اجرا بهتر است ،تنظيمات اوليه (نظير شعاع
دقيق مردمك چشم) براي هر کاربر انجام شود و همچنين از
رايانهاي با عملکرد باال استفاده گردد .جهت پيادهسازي به صورت
مستقل از کامپيوتر ،استفاده از پردازندههاي  ،DSPگزينه
مناسبي بهنظر ميرسد.
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