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از آنجایی که در ارتباط بین انسان و ماشین نیاز به تعامل داریم و ماشین باید قادر باشد احساسات انسان را هنگام ارتباط تشخیص دهد  :خالصه

در این مقاله ما تصویر ثابت ورودي را به سیستم وارد کرده  .رسدکه برخی از احساسات انسان را تشخیص دهد ضروري به نظر می, نیاز به سیستمی
بینی و دهان را آشکار کرده و در نواحی مورد نظر نقاط  ویژگی صورت را استخراج نموده  , هاچشم, نواحی ابروها, و بعد از آشکارسازي ناحیه صورت

از , هاي مورد نظرجهت شناسایی حالت صورت با استفاده از ویژگی, مادر روش پیشنهادي . و از فاصله بین نقاط به عنوان ویژگی استفاده کردیم
را در نظر گرفته و به آموزش و تست ) ناراحتی و نرمال, خوشحالی( چهره که در این مقاله ما سه حالت. استفاده شده است ANFISiسیستم 

ANFIS سیستم . پردازیممیANFIS دیتابیس صحت بر روي  92.74شناسایی , پس از آموزشFG-Net دارد.  
  
  

  .شناسایی حالت چهره, ANFIS, عصبی -سیستم فازي :کلمات کلیدي
  
  
 
  مقدمه - 1

مبدا آنالیز ظاهر صورت به قرن نوزدهم وقتی که داروین مفهوم 
بر  ,ها و حیوانات پیشنهاد کرداحساسات آشکار صورت را در مورد انسان

مطالعات   ]١[ ١٩٧۵اکمن و فریسن در سال  ، ١٩٧٠بعد از . می گردد
به  هاحالتاین . انجام دادند ,انسان گسترده اي روي ظاهر صورت

بیان  نفرت و ،غمگین، خشمگین، وحشت، تعجب لیصورت خوشحا
مطالعه صورت  از ها نتایجیآن ،هاحالت براي اثبات این. )1شکل(شدند

این . انسان هاي اولیه به دست آوردندهاي مختلف حتی را در تمدن
مطالعه نشان داد که مراحل ظاهر و شناسایی احساسات روي صورت 

  . ، با این که تفاوت ها با قوانین اجتماعی الزمنداندكمشتر
ویدیویی، حرکت چهره را در  براي شناسایی احساس از تصاویر ]2[در 

تفاده از مدل مثال با اس .محلی مدل می کنند نواحی مختلف بصورت
تنها می تواند انحناي عمودي داشته باشد، حرکت لبها  نواري شکلی که

تغییر  هايبراي شناسایی احساس، از یک آرایه مدل. مدل می کنند  را
حرکت و تغییر  هرگونه. براي نمایش تغییرات چهره استفاده می کنند 
می  پارامترهاي مدل ظاهر حاالت چهره یا سر در هر فریم در قالب

پارامترها در هر فریم، بر اساس حدودي  پس از استخراج تغییرات. شود 
آزمایشی تهیه شده، تغییرات ناچیز و قابل اغماض  که از چند نمونه

 تغییرات باقیمانده در قالب تغییرات سطح میانی شامل .شوندحذف می
شناسایی  .شروع، ادامه یا خاتمه یک احساس شناخته می شوند

مثال براي . می گیرد  اس ترتیب خاص این تغییرات انجاماحساس بر اس
پایان "و  "ادامه"،  "خنده شروع"باید  "شادي "شناسایی احساس 

براي تشخیص هر . شناسایی شوند هاي متوالی صعودي،در فریم"خنده 
کدام از این مراحل،حرکات تشکیل دهنده آن مرحله باید همپوشانی 

  . اي داشته باشندمالحظه قابل
 حرکتواحدهاي  بنديدستهبراي  ی راهاي مختلفویژگی  ]3[در 

را مورد استفاده قرار داده  Gabor waveletها آن. صورت تست کردند



را  واحد متحرك از باال و پایین صورت  ١٢ ,PCAو با استفاده از روش 
در  اکمنها توسط ک مجموعه از ویژگیهمچنین ی.  بندي کردنددسته

FACSii ]4[ در این کار, ارائه شده است  ]واحد حرکت  46 اکمن ,]4
  .پیشنهاد کرده است صورت

- فازي و استداللشامل ترکیبی از دو روش منطق, یک سیستم ]5[در 
تا معایب و , اندبراي شناسایی حالت صورت ارائه کرده موردبرمبتنی

- و استدالل (FL)فازيهاي منطقروش, مزایاي یکدیگر را پوشش دهند
- سازي سیستمدو روش شناخته شده براي پیاده (CBR) موردبرمبتنی

این دو روش اگرچه ظاهري مشابه دارند ولی . هاي هوشمند است
این مقاله . متمایز از یکدیگرند و مزایا و معایب خاص خودشان را دارند

که مزایاي یکدیگر را پوشش را براي این CBRو  FLترکیب دو روش 
هاي ناحیه صورت جهت شناسایی مورد استفاده قرار دهند روي ویژگی

  .دادند

 
  .[5] ارائه شده توسط اکمنهاي مختلف چهره حالت: 1شکل 

  
یک اساس بر  ,شناسائی احساس از طریق آنالیز حالت صورت ]6[در 

رك تحپارامترهاي مانجام دادند که در این مقاله  شبکه عصبی فازي
تعریف  Iso MPEG-4که بر طبق استاندارد ) FAPs(صورت  مربوط به

در این مقاله براي . دنآنالیز صورت استخراج می شو با سیستم اندشده
هاي مبتنی بر الگو استفاده از روش هاي ناحیه صورتاستخراج ویژگی

براي مثال  ,اندکار چند ماسک پیشنهاد کردهشده است و براي این
 مد با استفاده از یک شبکهآیک تکنیک کار چشم یابی موقعیتمکان

با یک تابع فعال سازي  feed-forward back propagationعصبی 
  .انداستفاده کرده یدیسیگمو

حالت  6چندین الگوریتم یادگیري ماشین براي استخراج  ]7[ در     
ها شامل ماشین بردار پشتیبان الگوریتم. ه استپایه  را مقایسه کرد

(SVM)  , LDA)linear discriminant analysis ( وPCA 
)principal component analysis (بودند.  

ها همانطور که مشخص است در برخی از مقاالت براي استخراج ویژگی
از روشی استفاده شده که به طور کلی در یکی از دو دسته میتنی بر 

بعد از  ,در روش پیشنهادي ما. گیردمشخصه یا مبتنی بر الگو قرار می
روش (به استخراج نقاط مشخصه صورت , آشکارسازي ناحیه صورت

پرداختیم که براي این کار ابتدا نواحی مختلف ) مبتنی بر مشخصه
بینی و دهان را با استفاده از داشتن ناحیه , چشم, صورت شامل ابرو

افقی تصویر  را  projectionي ها و استفادهصورت و موقعیت چشم
سپس با آشکارسازي نقاط مشخصه صورت در نواحی  استخراج کرده و

براي . از این نقاط براي شناسایی حالت چهره استفاده کردیم, مختلف
را که در واقع بهبود یافته  ANFISشناسایی حالت چهره روش ترکیبی 

FL که این عمل در هیچ کدام از مقاالت . کنیماست را پیشنهاد می
        :بخش است 5این مقاله داراي . ستمورد استفاده قرار نگرفته ا

در روش  ANFISابتدا در بخش دوم مقاله به علت استفاده از 
سپس در بخش سوم . کنیمرا بصورت مختصر معرفی می پیشنهادي آن

روش پیشنهادي را مطرح کرده و در بخش چهارم نتاج به دست آمده 
کنیم و در یهاي دیگر را مطرح مها و مقایسه با روشاز آزمایش داده

    .گیري و بحث را خواهیم داشتبخش پنجم نتیجه
    

   ANFISمدل   – 2
براي سادگی فرض . پردازیممی ANFISدر این بخش به بررسی مدل 

iفازياستنباطکنیم که سیستممی i i  ورودي  2دارايx,y  و خروجیz 
:1      :]8[رول بصورت زیر باشد 2باشد و همچنین پایگاه رول داراي                          ℎ     =    +    +        2:                         ℎ     =    +    +    

 

 
 . ]8[ 3فازي نوع استنتاج: 2شکل 

 
نشان داده شده همچنین معماري  3نوعاستنباط فازي ) 2(در شکل
ANFIS در زیر هر الیه را . نشان داده شده است) 3(معادل در شکل
  :کنیمتشریح می

=     :کنندها از توابع عضویت عبور میدر این الیه ورودي: 1الیه  µ  (x) 
تابع عضویت  µ  (x)و ,  متغیر زبانی    A  امiورودي به نود  xکه 

  .شوداست که در اکثر مواقع تابع گوسین انتخاب می
هاي ورودي است که معادل خروجی این الیه ضرب سیگنال: 2الیه 

=    .هستند هارولقسمت اگر  µ  (x) × µ  (y), i = 1,2. 
 

 
   [8] 3نوع  : ANFIS 3شکل 

 
 



=  w  :الیه نرمالیزه شده خروجی الیه قبلی است ,خروجی این: 3الیه  w w + w , i = 1,2. 
=  O  : 4الیه  w    = w  (p x + q y + r ) 
 Wi خروجی الیه قبل                                                        .  

, p}و   q , r } باشدمجموعه پارامترهاي تالی در این الیه می             . 
=  O  :خروجی کل سیستم: 5الیه  overall output =  w     = ∑ w    ∑ w   

 
  روش پیشنهادي  - 3

براي شناسایی  ANFISروش پیشنهادي ما استفاده از روش ترکیبی 
: حالت چهره است که سیتم پیشنهادي شامل سه بخش است

استخراج ویژگی و استخراج توابع عضویت و , آشکارسازي ناحیه صورت
  : کنیمکه در ادامه ارائه می. ANFISآموزش 

  
  آشکارسازي ناحیه صورت - 3.1

روش آشکارسازي صورت تصویر ورودي ما  براي آشکارسازي  صورت از
  .را استفاده کردیم ]9[واقعی  پیشنهاد شده با  –به صورت زمان 

  
  استخراج ویژگی -3.2

ها با استفاده از روش بعد از استخراج ناحیه صورت و موقعیت چشم
, بایست نواحی مختلف صورت از قبیل ابروهامی,  ]9[ارائه شده با 

را در تصویر صورت براي استخراج نقاط ویژگی بینی و دهان , هاچشم
ابتدا , هاچشم براي این کار ما با داشتن موقعیت, صورت آشکار نماییم

کنیم طوري که بخش ناحیه صورت را به دو بخش افقی تقسیم می
ها و بینی باشد  و بخش پایینی شامل ناحیه چشم, باالیی شامل ابروها

راي این کار کافی است از موقعیت ب). را ببینید) 4(شکل(دهان باشد
  .ها تا انتها را به طور افقی نصف کنیمافقی چشم

  

 
  تقسیم ناحیه  :4شکل 

  صورت به دو بخش

 
  نواحی مختلف صورت: 5شکل 

  
  

- بدست می) 1(افقی تصویر را به صورت رابطه  Projectionسپس 
( )   :آوریم = ∑ E(X, Y)             )1(  

بردار  P, شماره ستون Y, شماره سطر  X, )1(که در رابطه 
Projection  افقی تصویر وE هاي تصویر اصلی به دست آمده با لبه

تصویر افقی تصویر ( Pحال در بردار . استفاده از عملگر سوبل است
هاي محلی را بدست آورده و براي آشکارسازي نواحی ماکزیمم) اصلی
به صورت زیر عمل , نشان داده شده است) 5(رت که در شکل صو

  :کردیم
نزدیکترین ماکزیمم محلی به موقعیت افقی : یافتن نواحی ابروها -

ها کمتر باشد را به عنوان که البته از موقعیت افقی چشم, هاچشم
و طول ناحیه . شروع موقعیت افقی ناحیه ابروها در نظر گرفتیم

را  0.04عدد ثابت . گیریمرت در نظر میطول صو 0.04ابروها را 
این امکان . از روي چند نمونه از تصاویر چهره به دست آوردیم

وجود دارد که قسمتی از موهاي سر که بر روي چهره قرار گرفته 
همچنین این امکان , در ناحیه ابروهاي راست یا چپ وارد شود

وها وارد وجود دارد که قسمتی از ناحیه باالي چشم در ناحیه ابر
هاي اضافی را در هنگام استخراج نقاط ویژگی شود که این قسمت

 .ناحیه ابروها به روشی ساده حذف خواهند شد
اي به مرکز موقعیت افقی و عمودي ناحیه: هایافتن نواحی چشم -

 0.02اندازه تصویر صورت  عرض و  0.04چشم ها و به اندازه 
بر اساس  0.04که عدد , گیریمدر نظر می) نصف عرض(طول 

البته این امکان  . چند نمونه از تصاویر صورت به دست آمده است
وجود دارد که قسمت پایینی ابروها را نیز در بر گیرد که این 

آشکارسازي نقاط ویژگی نواحی (ناحیه کوچک در مرحله بعدي 
 .به سادگی حذف خواهد شد) هاچشم

ها قرار ناحیه چشمماکزیمم محلی که بعد از : یافتن ناحیه بینی -
قرار گرفته )) 4(شکل(گرفته و همچنین در بخش باالیی صورت 

گیریم و مرز است را به عنوان ناحیه افقی بینی در نظر می
کنیم که در بین موقعیت عمودي عمودي را طوري انتخاب می

 .ها قرار گیردچشم
از آنجایی که (از ابتداي بخش پایینی صورت : یافتن ناحیه دهان -

هاي دهان در ناحیه ن امکان بطور ضعیف وجود دارد که گوشهای
باالیی صورت قرار بگیرد شروع موقعیت افقی ناحیه دهان را به 
تعداد چند سطر قبل از ابتداي بخش پایینی صورت در نظر 

داراي بیشترین مقدار , که Pتا ماکزیمم محلی از بردار ) گرفتیم
یینی صورت بیشترین یعنی فاصله آن از ابتداي بخش پا, است

است را  به عنوان مرزهاي افقی ناحیه دهان در نظر گرفتیم و 
ي خارجی چشم راست تا مرزهاي عمودي را  از ابتداي گوشه

 .ي خارجی چشم چپ در نظر گرفتیمگوشه
اي که در اینجا الزم به ذکر است این است که براي حذف اثر نکته

روشی مورد استفاده قرار ندادیم ما براي این کار , اشیایی مانند عینک
هاي چشم و نقاط باال زیرا ما به دنبال شاخصهایی از جمله نقاط گوشه

و پایین چشم هستیم و درنتیجه نیازي به حذف اثر شیی مانند عینک 
  .  نیست

 



 
هاي اضافی وارد شده به نواحی عملیات الزم جهت حذف قسمت: 6شکل 

 صورتمختلف 

       
ها این امکان همانطور که قبال اشاره شد در نواحی ابروها یا چشم

, هاي اضافی در ناحیه ابرو یا چشم وارد شودوجود داشت که قسمت
هاي اضافی ناحیه صورت را به تصویري ابتدا براي حذف این قسمت

باینري تبدیل کرده که ناحیه پوست و غیرپوست مشخص 
g   : [10])2(با استفاده از رابطه  ))ب(قسمت ) 6(شکل(شود ≥ 1.185,   rb(r + b + g) ≥ 0.107 and  rg(r + b + g) ≥ 0.112         (2)  
و در )) پ(قسمت ) 6(شکل(هاي تصویر را پر کردیمسپس حفره   

) 6(شکل(کنیم نهایت عملیات بستن را روي تصویر قبلی اعمال می
را در  ))ج(قسمت ) 6(شکل(حال کانتور تصویر حاصل )). ج(قسمت 

هاي غیر پوست که در ناحیه ابرو یا چشم نظر گرفته و بخشی از پیکسل
وارد شده را هنگام استخراج نقاط ویژگی مربوط به صورت در نظر 

  .گیریمنمی
) 5(یک نمونه در شکل(بعد از مشخص کردن نواحی مختلف صورت   

آمده ) 1(باید نقاط ویژگی مربوط به صورت که در جدول , )آمده است
 [11]روش استفاده شده در اینجا با استفاده از (است را آشکار نماییم 

انجام شده است البته با تفاوتهایی از جمله حذف نواحی اضافه وارد شده 
کار بصورت زیر عمل کردیم که هر جا براي این). به نواحی مورد نظر

تنظیم کنتراست بکار برده شد روش معروف یکسان سازي هیستوگرام 
  :مورد استفاده قرار گرفته است  [12]

قبل از هر کاري , چپ - براي آشکارسازي نقاط ویژگی ناحیه ابرو -
نواحی اضافی وارد شده به ناحیه ابرو در صورت وجود را با 

)) ج(قسمت 6شکل(استفاده از کانتور به دست آمده از صورت 
چپ  را تنظیم  –سپس کنتراست تصویر ناحیه ابرو . حذف کردیم

براي باینري کردن تصویر روال , تصویر را باینري کردیمکرده و 
و در انتها کانتور . را استفاده کردیم  [13]تکراري ارائه شده در  

اي از کانتور که داراي مینیمم ابرو را بدست آورده و سپس نقطه
سطر است را انتخاب کرده و به عنوان نقطه ویژگی باالي ابروي 

اي از کانتور را که داراي مینیمم سپس نقطه, چپ در نظر گرفتیم
چپ در  -مقدار ستون است را به عنوان نقطه ویژگی داخلی ابرو

راست به همین  -براي آشکارسازي نقاط ابرو. گیریمنظر می
کنیم با این تفاوت که براي آشکارسازي نقطه صورت عمل می
راست نقطه با مقدار ماکزیمم ستون از کانتور  - ویژگی داخلی ابرو

 . ابرو را انتخاب کردیم
براي آشکارسازي نقاط : : استخراج نقاط ویژگی ناحیه چشم -

چپ ابتدا کنتراست تصویر را تنظیم کرده و سپس  -ویژگی چشم
فاده از روال تکراري ارائه شده در تصویر باینري چشم را با است

همانطور که قبال بیان شد ممکن است , بدست آوردیم [13]
برخی نواحی اضافی مانند قسمتی از ناحیه ابرو در ناحیه چشم 

- 2هاي متصل تصویر باینري قرار بگیرد براي حذف آن کامپوننت
بعدي را آشکار  کرده و برچسب گذاري کردیم و سپس بزرگترین 

را به عنوان ناحیه چشم در نظر گرفتیم  و بعد کانتور چشم قطعه 
هاي چشم را به این صورت انتخاب را بدست آورده و  نقاط گوشه

نقاطی از کانتور که داراي ستون با ماکزیمم و مینیمم : کردیم
مقدار  را به ترتیب به عنوان نقطه ویژگی گوشه هاي داخلی و 

ي نقاط باال و پایین چشم برا. گیریم خارجی چشم  در نظر می
هاي که بین نقاط گوشه(فاصله نقاط کانتور یلک باال و پایین 

چشم را به دست آورده و نقاط با ماکزیمم فاصله ) چشم قرار دارند
. گیریمرا به عنوان نقاط ویژگی باال و پایین چشم چپ در نظر می

براي چشم راست نیز به همین صورت عمل کردیم با این تفاوت 
ه نقطه گوشه داخلی چشم در کانتور چشم داراي ستون با ک

مینیمم  مقدار را خواهد داشت و نقطه گوشه خارجی چشم در 
 .کانتور چشم داراي ستون با ماکزیمم  مقدار را خواهد داشت

براي استخراج نقاط ویژگی از : استخراج نقاط ویژگی ناحیه دهان -
تصویر باینري , هانبعد از تنطیم کنتراست تصویر د, ناحیه دهان

ناحیه دهان را به دست آورده و سپس کانتور دهان را به دست 
نقاطی از کانتور که داراي مینیمم و ماکزیمم مقدار , آوریم می

, هاي دهان انتخاب کردیمستون هستند را به عنوان نقاط گوشه
فاصله بین نقاط , براي آشکارسازي نقاط باال و پایین کانتور دهان

نقاط با , کانتور باال و پایین دهان را به دست آوردهمتناظر 
- ماکزیمم فاصله را به عنوان نقاط باال و پایین دهان در نظر می

 .گیریم
ابتدا کنتراست ناحیه بینی را تنظیم : استخراج نقطه ناحیه بینی -

سپس با استفاده از , کنیمسپس تصویر حاصل را مکمل می, کرده
باینري تصویر مکمل را  بدست  تصویر [13]یک روال تکراري 

کنیم تا در این روال را آنقدر به تصویر مکمل اعمال می, آوریممی
این دو نقطه , تصویر باینري دو نقطه بیشتر وجود نداشته باشد

- با استفاده از این دو نقطه می. هاي بینی هستندموقعیت سوراخ
 . توانیم نوك بینی را مشخص کنیم

  



 
 .نقاط ویژگی استخراج شده از صورت: 7شکل 

  
در  FG-NETنقاط ویژگی صورت در یک نمونه تصویر از دیتابیس 

  .اندتوصیف شده) 1(همچنین این نقاط در جدول, آمده است) 7(شکل
که در , اندي صورت ارائه شدهپارامترهاي استفاده شده) 2(در جدول

  .باشدمی bو  aفاصله اقلیدسی بین نقاط  s(a,b)این جدول 
  

  و بهبود توابع عضویت ANFISآموزش  - 3.3
هاي مبتنی بر منطق فازي در مورد این مسئله از آنجایی که سیستم

که باعث بهبود توابع  ANFISاند روش مورد استفاده قرار گرفته
هاي چهره بنابراین براي شناسایی حالت, شود مناسب استعضویت می

براي این کار ابتدا یک سیستم . ین روش را مورد استفاده قرار دادیما
ایجاد  FISرا آموزش داده و  ANFISفازي را ایجاد کرده و سپس  

  . ي نهایی را مورد تست قرار دادیمشده
تمام توابع عضویت از نوع گوسی در نظر , ANFISبعد از آموزش 

  .اندگرفته شده
 
  نتایج آزمایش -4

 ]FG-NET ]14داده مورد استفاده در این مقاله مربوط به دیتابیس 
باشد شخص مختلف می 18این دیتابیس حاوي تصاویري از , باشدمی

      صورت که هر کدام سه بار در چند فریم حاالت مختلف چهره را روي

 نقاط مشخصه روي صورت: 1جدول 
  شماره 
  نقطه

  شماره  صورتموقعیت روي 
  نقطه 

  موقعیت روي صورت

نقطه باالي ابرو راست   ١٣و١٢  نقطه باالي چشم چپ  ١
  و چپ

  نقطه نوك بینی  ١۴  نقطه پایین چشم چپ  ٢
  نقطه باالي لب باال  15  نقطه باالي چشم راست  ۵
گوشه سمت چپ   16  نقطه پایین چشم راست  ۶

  دهان
گوشه سمت راست   17  نقطه باالي بینی  ٩

  دهان
  نقطه پایین لب پایین  18  ي داخلی ابرو چپگوشه  ١٠
ي داخلی ابرو گوشه  ١١

  راست
 ۴و  ٣
  ٨و ٧و

هاي چشم چپ گوشه
  و راست

  .استفاده شده پارامترهاي صورت :2جدول 
ناحیه   ردیف

  ویژگی
  پارامترها

فاصله بین نقاط باال و پایین چشم :  S (1, 2)  هاچشم  1
  .چپ

S (5, 6)  : فاصله بین نقاط باال و پایین چشم
  .راست

  هاي داخلی ابروهافاصله بین گوشه:  S (10, 11)  ابروها  2
S (1, 12)  : فاصله بین نقطه باالي چشم چپ و

  باالي ابروي چپ
S (5, 13)     : فاصله بین نقطه باالي چشم

 راست و باالي ابروي راست
 )10,11(محاسبه گرادیان باالي خط   پیشانی  3
  S (9, 14)  بینی  4

 S (16, 17) و   S (15, 18)  دهان 5

 18گرادیان زیر نقطه   چانه  6
  

 RGBتصاویر این دیتابیس تصاویري در فضاي رنگ . اندایجاد کرده
 . باشدپیکسل می 320*240بوده و همچنین اندازه هر تصویر 

- آشکارسازي چهره بصورت زمان قبل از هر کاري با استفاده از روش 
ها را در تصاویر مجموعه داده یافته ناحیه صورت و موقعیت چشمواقعی 

ي حاصل و مجموعه داده, کنیمو سپس مقادیر پارامترها را محاسبه می
سپس مجموعه داده . کنیمرا به دو مجموعه آموزش و تست تقسیم می

البته قبل از , شود داده تا مرحله آموزش انجام ANFISآموزش را به 
ایجاد  MATLABافزار نرم genfis2اولیه را با استفاده از تابع  FISآن 

بعد از مرحله آموزش و استخراج توابع عضویت و قوانین . کردیم
, کنیماعمال می ANFISهاي تست را به شبکه استنتاج فازي داده

  .آمده است) 3(نتایج به دست آمده در جدول
 نتایج بدست آمده در مرحله آموزش و تست :3جدول 
  تست  آموزش  روش

ANFIS 100%  92.74%  
       

هاي آموزش و تست همچنین در این کار با استفاده از همان داده
نرخ شناسایی براي روش , ANFISاستفاده شده در آموزش و تست 

صحت بدست آمد که با توجه به  87.3احتماالتی شبکه عصبی 
  .درصت شناسایی داشته است 92.74روش پیشنهادي ) 3(جدول

  
  گیري نتیجه - 5

ي انسان را براي شناسایی حالت چهره ANFISدر این مقاله ما روش 
نتایج بدست آمده قابل توجه و ) 3(با توجه به جدول, بکار بردیم

حالت  3در این کار ما . مقایسه با نتایج ارائه شده در مقاالت دیگر است
را در نظر گرفته و با ) تفاوتبی(ناراحتی و نرمال, ي شاديچهره

  .درصد صحت رسیدیم 92.74به نتیجه  FG-Netاستفاده از دیتابیس 
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