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نتایج مقدمه
نحوه ی کد شدن تصاویر در میدان دید محیطی و ادراک ما از این تصاویر که با 

ی اعوجاج صورت پدیده .استتمرکز آنها را نمی بینیم از اهمیت باالیی برخوردار 
پیدا 2011های چشمک زن یکی از توهم هایی است که در برای اولین بار در سال 

این پدیده حاصل . شده و موفق به کسب رتبه ی دوم در مسابقات توهم سال شد
الگوریتم . باشدنمایان شدن صورت این افراد مختلف به صورت کاریکاتوری می 

تبدیل تدریجی یک اعوجاج، استفاده از مدل پیشنهادی ما برای مدل کردن این 
تصویر به تصویری دیگر است که آنرا در این پژوهش پیاده سازی کردیم و سپس از 

برای بررسی تاثیر این روش در  . آن در خنثی کردن این اعوجاج استفاده کردیم
در افراد را ادراک انسان آزمایش روان شناختی را طراحی کردیم که در آن  بازخورد 

طی این آزمایش ذخیره کرده و مورد مطالعه قرار دادیم و مشاهده کردیم که تغییر 
.فرد میشوددر محرک بینایی موجب تغییر در رفتار 

ین پژوهش با الگوریتم استفاده شده برای تبدیل تدریجی یک تصویر به تصویر دیگر در ا
اله ی استفاده از مشخص کردن نقاط عطف متناظر بین هر دو تصویر پشت سر هم در دنب

ط اولیه که از محیبعد از انجام این تبدیالت روی تصاویر .نمایش داده شده در آزمایش است
با دادن ضریبی به هر تصویرمنتقل شده بودند، FaceGenواقعی به محیط نرم افزار 

که با پارامتر آلفا مشخص مشارکت آن تصویر در چهره ی نهایی ایجاد شده را میزان 
.  میکنیم

ات علوم فرضیه ی پیشنهادی ما این است که با استفاده از روش محرک ثابت که در آزمایش
شکل از آن استفاده میشود شرایطی را برای سوژه ایجاد کنیم که در طی آن بعد ازاعصاب 

دو تصویر با اعوجاج های متفاوت که،زنگیری و ایجاد توهم اعوجاج صورت های چشمک 
تقیم به مسنگاه از پایگاه داده انتخاب میشوند به سوژه نمایش داده می شود و او باید بدون 

ان کند که بیاست، در حالی که روی یک ضربدر در میان دو تصویر تمرکز کرده تصاویر، این 
ر دیده بیشتری داشته و کاریکاتوری تشده، اعوجاج کدامیک از این دو تصویر نمایش داده 

درست ی مستقیمی با احتمال تشخیصرابطه انتظار داریم که میزان دستکاری . میشود
.  تصویری کاریکاتوری از تصویر عادی دارد

تصاویر ایجاد شده با الگوریتم تبدیل تدریجی با پارامتر آلفای متفاوت
حت ایجاد صحت در نتایج بدست آمده الزم است تا سوژه ها در محیط های یکسان و تبرای 

تفاده با طراحی ، ساخت و اسشرایط یکسان مورد آزمایش قرار بگیرند و برای حل این مهم، 
کردیماز استراحت گاه چانه، فاصله ی چشمان سوژه از صفحه ی نمایش گر را ثابت 

تصاویر نشان داده شده به فرد در زمان وجود محرک

ایجاد تغییر تابع پیشنهادی روی داده های گرفته شده میبینیم که این تغییر در محرک باعثبرازش 
دن تفااوت این نتیجه را گرفت که با فرض معناادار باوبا توجه به نمودار حاصله میتوان . رفتار میشود

.ا خنثی کنیمنتایج توانسته ایم با اعمال تغییر در محرک بینای یکی از خطاهای بینایی سطح باال ر

جمع بندی
در این تحقیق در گام نخست ما به ارائه ی یک مدل برای کد شدن تصویر چهره های چشمک

دیده فرضیه ی ما این است که در ذهن ما پ.. زنی که در میدان دید محیطی وجود دارند پرداختیم
تدریجی ای رخ میدهد که منجر به ادراک کاریکاتوری این تصاویر میشود و ما این پدیده را تبدیل

در محیط متلب به منظور سنجش این فرضیه آزمایشی. یک تصویر به تصویر دیگر در نظر گرفتیم
و به کمک جعبه ابزار روان شناختی طراحی کرده که در طی آن پدیده ی اعوجاج صورت های 

چشمک زن را برای سوژه بوجود آورده سپس با نشان دادن یک تصویر عادی و یک تصویر 
وژه، از وی دستکاری شده حاصل از الگوریتم تبدیل تدریجی یک تصویر به تصویر دیگر به س

.استمیخواهیم تا انتخاب کند کدام تصویر بیشتر کاریکاتوری 
یم که با کردیم که برای ساختن پایگاه داده تصاویر احتیاج به مدلسازی این پدیده داشتبیان 

و استفاده از الگوریتم سه گوشه FaceGenانتقال عکس های از فضای تصاویر واقعی به فضای 
اه داده تصاویر را سازی در پیاده سازی تبدیل تدریجی یک تصویر به تصویر دیگر توانستیم پایدگ

.ایجاد کرده و با استفاده از آن آزمایشی برای سنجش فرضیه خود بدست آوریم
سوژه ها برای انجام این آزمایش از متد محرک ثابت استفاده کردیم و سپس نتایج بدست آمده از

ک ها را در شرایط پارامتر آلفای متفاوت بررسی کردیم و دیدیم که اعمال تغییرات روی در محر
.دباعث ایجاد تغییر در رفتار میشود و این تغییر رفتار مشابه تابع سیگموید میباش

وع که دستاورد ما از این پژوهش تغییر در رفتار سوژه با اعمال تغییر در محرک ها بود و این موض
. نثی کنیمتوانستیم با اعمال تغییر در محرک بینایی یکی از خطاهای شناختی با سطح باال را خ
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