
 אורי בן דוד

הגמנסיה הריאלית  
ראשון , קררי.אש "ע

 לציון

,  מלכהר דרור "ד
,  ויצמן למדעמכון 

 רחובות

 צחי שטרן  מר 
 מר צביאל למברגר

      
 הצגת הבעיה

  לעיתים נמצאים מיוחדים צרכים עם ילדים
  חברתיים ,רגשיים קשיים לפתח בסיכון קרובות

  בחוסר להתבטא עלול הקושי .והתנהגותיים
 אנשים של בסיסיים רגשות לזהות יכולת

 .בסביבתם
 מיצירת להימנע נוטים אלה ילדים ,לפיכך

  אינם שהם מחשש ,גילם בני עם קשרים
  להשתלב מתקשים ולכן ,רגשותיהם את מבינים
    .בחברה

 הפתרונות הקיימים  
  על מתבססים בשוק הקיימים הפתרונות עיקר

  מן הדורשיםmachine learning  אלגוריתמי
 בעצמו ולהגדיר רבות תמונות לספק המשתמש

  תוצאה מספקים הם .אחת כל עבור רגשות
 של רב מספר מזין שהשתמש לאחר רק אמינה

 אימון של הליך ומבצע מסומנות תמונות
  .ולמידה

 מטרת הפיתוח
תמונה כקלט ומציג המקבל לכתוב אלגוריתם 

ללא  , פלט מילולי של הרגש העולה ממנה
אלא באלגוריתמים  בלמידת מכונה שימוש 

 מתמטיים של חישוב  
 . זוויות ושיפועים בפניהם של בני אדם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות
שמחה    המערכת מסוגלת לזהות את הרגשות

מהמקרים   80%וכעס בדיוק של לפחות עצב 
  .(3-6איורים )
 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום  
  אשר תוכנות בפיתוח חדש אופק מהווה המחקר
  להשתלב מיוחדים צרכים בעלי לנערים מסייעות
 ופיתוח בעזרה החשיבות את ומדגיש ,בחברה

 .שלהם הצרכים על לענות המסוגלת טכנולוגיה

 פיתוח עתידי
 נוספותעל ידי שיטות מתמטיות שיפור האלגוריתם •

רגשות נוספים כמו פחד  הוספת אפשרות זיהוי •
 ולחץ 

 אמתרגשות לפי וידאו בזמן זיהוי •

שלבי העבודה של 
 :האלגוריתם

 

 

 

 

 

 

 
 

  יתרונות  
 מתמטי עיבוד על מתבסס הזיהוי אלגוריתם

  ושיפועים זוויות ,אוקלידיים מרחקים של
 כך .למידה אימון על מתבסס ואינו בפנים

 אמינות מתוצאות להנות יכול המשתמש
  צורך ללא הראשוניים מהשימושים כבר

   .מידע מאגרי וסיפוק המערכת בלימוד
 

 שלומית לובין' גב

 זיהוי רגשות לפי תמונה 

עיבוד התמונה  
ומציאת קווי  
 מתאר וגבולות

תיחום איזורי  
הפנים וסימון  
 נקודות בדיקה

הרגש לפי  זיהוי 
הזוויות והמרחקים  

בין האיזורים  
 והנקודות 

85% 

9% 6% 

 זיהוי נכון-שמחה  

 כעס   

 עצב   

80% 

16% 4% 

 זיהוי נכון   -עצב

 כעס 

 שמחה

84% 

14% 2% 

 זיהוי נכון   -כעס  

 עצב

 שמחה

 שימוש נעשה בו האלגוריתם של העבודה שלבי :1 איור
 .בתמונה הרגש זיהוי לצורך

של המערכת לאחר שימוש בתמונות  ( באחוזים)הפלט : 3איור 
 .n = 41. המציגות כעס

 המציגות בתמונות שימוש לאחר המערכת של (באחוזים) הפלט :4 איור
 .n = 54 .שמחה

  ,בצבע) התמונה גבי על המזוהים הפרמטרים ,(תמונה) הקלט :2 איור
  של (התמונה מעל ,באפור מסומן) והפלט (התמונה לימין פירוט

 .המערכת

  .עצב המציגות בתמונות שימוש לאחר המערכת של (באחוזים) הפלט :5 איור
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  .עצב המציגות בתמונות שימוש לאחר המערכת של (באחוזים) הפלט :5 איור
n = 46. אורי בן דוד 

הגמנסיה הריאלית  
ראשון , קררי.אש "ע

 לציון

,  מלכהר דרור "ד
,  ויצמן למדעמכון 

 רחובות

 צחי שטרן  מר 
 מר צביאל למברגר

      
 הצגת הבעיה

  לעיתים נמצאים מיוחדים צרכים עם ילדים
  חברתיים ,רגשיים קשיים לפתח בסיכון קרובות

  בחוסר להתבטא עלול הקושי .והתנהגותיים
 אנשים של בסיסיים רגשות לזהות יכולת

 .בסביבתם
 מיצירת להימנע נוטים אלה ילדים ,לפיכך

  אינם שהם מחשש ,גילם בני עם קשרים
  להשתלב מתקשים ולכן ,רגשותיהם את מבינים
    .בחברה

 הפתרונות הקיימים  
  על מתבססים בשוק הקיימים הפתרונות עיקר

  מן הדורשיםmachine learning  אלגוריתמי
 בעצמו ולהגדיר רבות תמונות לספק המשתמש

  תוצאה מספקים הם .אחת כל עבור רגשות
 של רב מספר מזין שהשתמש לאחר רק אמינה

 אימון של הליך ומבצע מסומנות תמונות
  .ולמידה

 מטרת הפיתוח
תמונה כקלט ומציג המקבל לכתוב אלגוריתם 

ללא  , פלט מילולי של הרגש העולה ממנה
אלא באלגוריתמים  בלמידת מכונה שימוש 

 מתמטיים של חישוב  
 . זוויות ושיפועים בפניהם של בני אדם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות
שמחה    המערכת מסוגלת לזהות את הרגשות

מהמקרים   80%וכעס בדיוק של לפחות עצב 
  .(3-6איורים )
 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום  
  אשר תוכנות בפיתוח חדש אופק מהווה המחקר
  להשתלב מיוחדים צרכים בעלי לנערים מסייעות
 ופיתוח בעזרה החשיבות את ומדגיש ,בחברה

 .שלהם הצרכים על לענות המסוגלת טכנולוגיה

 פיתוח עתידי
 נוספותעל ידי שיטות מתמטיות שיפור האלגוריתם •

רגשות נוספים כמו פחד  הוספת אפשרות זיהוי •
 ולחץ 

 אמתרגשות לפי וידאו בזמן זיהוי •

שלבי העבודה של 
 :האלגוריתם

 

 

 

 

 

 

 
 

  יתרונות  
 מתמטי עיבוד על מתבסס הזיהוי אלגוריתם

  ושיפועים זוויות ,אוקלידיים מרחקים של
 כך .למידה אימון על מתבסס ואינו בפנים

 אמינות מתוצאות להנות יכול המשתמש
  צורך ללא הראשוניים מהשימושים כבר

   .מידע מאגרי וסיפוק המערכת בלימוד
 

 שלומית לובין' גב

 זיהוי רגשות לפי תמונה 

עיבוד התמונה  
ומציאת קווי  
 מתאר וגבולות

תיחום איזורי  
הפנים וסימון  
 נקודות בדיקה

הרגש לפי  זיהוי 
הזוויות והמרחקים  

בין האיזורים  
 והנקודות 

85% 

9% 6% 

 זיהוי נכון-שמחה  

 כעס   

 עצב   

80% 

16% 4% 

 זיהוי נכון   -עצב

 כעס 

 שמחה

84% 

14% 2% 

 זיהוי נכון   -כעס  

 עצב

 שמחה

 שימוש נעשה בו האלגוריתם של העבודה שלבי :1 איור
 .בתמונה הרגש זיהוי לצורך

של המערכת לאחר שימוש בתמונות  ( באחוזים)הפלט : 3איור 
 .n = 41. המציגות כעס

 המציגות בתמונות שימוש לאחר המערכת של (באחוזים) הפלט :4 איור
 .n = 54 .שמחה
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