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Abstract  

 This paper presents an automatic technique for detecting important facial 
features’ points using a developed anthropometric face model. The facial 
features’ points we work on are about the areas of mouth, nose, eyes and 
eyebrows. The anthropometric means the scientific study of the measurements 
and proportions of the human face. Several processes are performed in order 
to recognize human personality authenticated or not, these processes are 
beginning by capturing colored image using fixed digital camera and ending 
by features isolated into separated sub images and the lengths and distances 
among them representing authenticated persons information are stored into 
database..  

In authentication stage all the extracted features are compared with stored 
authenticated facial features in the database, the person is authenticated if a 
percentage of similarity equal to or greater than 78% is achieved. 
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  نموذج قياسات الوجهم التخويل بتمييز الوجه باستخدا
  

  الخالصة 

مح الوجه المهمة باالعتماد على طريقة في هذا البحث نقدم تقنية الكتشاف و تحديد مال
مالمح الوجه المستخدمة في هذا البحث هـي  . للوجه  Anthropometric   من نموذج مطورة

تعني الدراسة العلمية لقياسات    Anthropometric.    و الفم, االنف, الحاجب, مناطق العين 
ا للتحقق من هوية الشخص هـل  هنالك مجموعة من العمليات يتم تنفيذه. و تناسق وجه االنسان

. تبدأ هذه العمليات بالتقاط صورة ملونة للشخص باستخدام كاميرا رقمية ثابتة, هو مخول ام ال 
و تنتهي بعزل كل واحدة من هذه المالمح على حدى في صورة لوحدها و االطوال و المسافات 

  .البياناتبينها و التي تمثل معلومات صفات الشخص المخول ثم تخزن في قاعدة 
في مرحلة التخويل نفس العمليات السابقة يتم تكرارها و تقارن النتائج مع المعلومـات  

عند حصول التطابق بين النتائج المستحصلة و . المخزونة في قاعدة البيانات لالشخاص المخولين
 . او اكثر عندها يعتبر الشخص مخول% 78المعلومات المخزونة بنسبة 
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