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Цел: да се ана ли зи рат ха рак те ристи ки те на че ти ри
те ос нов ни ти па ли це – сил но, ди на мич но, де ли кат но и 
спо кой но (спо ред адап ти ра на та кла си фи ка ция на Хи
пократ) и чрез ма те ма ти ческо мо де ли ра не да се съз да
дат ди ги тал ни ли це ви кар ти за опре де ля не на ти па на 
ли цето.
Материалиметод: При стан дар ти зи ра ни ус ло вия бя ха 
напра ве ни фо тос ним ки в ан фас, в състо я ние на мак си
мал на ус мив ка, на 91 ли ца (42 мъ же и 49 же ни) на въз
раст меж ду 18 и 30 го дини.
Ли ца та бя ха ка те го ри зи ра ни в че ти ри ос нов ни ти па: 
сил но, ди на мич но, де ли кат но и спо кой но, спо ред адап
ти ра на та кла си фи ка ция на Хи пократ. Бяха опре де ле ни 
че ти ри ос нов ни еле мен та, ха рак те ри зи ра щи ли це то: 
ли цев кон тур, очи, нос/веж ди, уста, ка то все ки от тях 
опре де ля по 25 % от об щия тип. Чрез прин ци па на ке
фа лоско пи я та все ки еле мент на ли це то бе ше при чис лен 
към един от че ти ри те типа.
Вся ка сним ка бе ше об ра бо те на със соф ту ер за ана лиз 
на ли це „VisagiSMile“. С по мощ та на спе ци ал но раз ра
бо тен мо дул (Analysisoftheface–mapselection) чрез 
мар ки ра не на 27 ли це ви точ ки бя ха съз да де ни ди ги тал
ни кар ти за вся ко из с лед ва но лице. Бяха из ве де ни 12 ос
нов ни ли це ви от сечки. На ба за та на те зи дан ни бя ха из
гра де ни ма те ма ти чески мо де ли, де фи ни ра щи все ки от 
ти по вете.
Резултати: Ли це ва та ха рак те ристи ка на кон крет ния 
ин ди вид е ком би на ция от чер ти, ха рак тер ни за ня кол ко 
ти па, с раз лич на сте пен на до ми ни ра не на един тип над 
оста на лите. При 64,3 % от мъ же те и 59,2 % от же

Purpose: To analyse main features of the four facial types – 
strong, dynamic, delicate and calm (according to the adap
tated classification of Hippocrates) and by mathematical 
modeling to be generated digital face maps for facial type 
determination.

MaterialnadMethod: 91 Full face pictures with maximum 
smile were made in standardized conditions from them 42 
male and 49 women of age between 18 and 30 years old.
The faces were categorized in four main types: strong, dy
namic, delicate and calm (according to the adaptated clas
sification of Hippocrates). Four basic elements which car
acterize the face were determined: Face contour, eyes, nose/
eyebrows, mouth and each of them determine 25 % of the 
main type. By the principal of kefaloscopy each element of 
the face was classified to one of the four types.
Each picture was analysed by a software „VisagiSMile“. By 
specially developed module (Analysisoftheface–mapse-
lection) by marking of 27 facial landmark points were gen
erated digital facial maps for each face. 12 basic facial sec
tions were defined. Based on all these data were generated 
mathematical models which describes each type.

Results: Facial characteristic of each individual is a combi
nation of features typical for many types with different level 
of dominance over one another. In 64,3 % of the men and 
59,2 % of the women were established features of two types, 
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while in 35,7 % of the men and 40,8 % of the women – three 
types. Faces only with one type or with features of four types 
wasn’t established.
There were generated averaged digital facial masks, de
scribing each of four main types
Conclusions:
1. By mathematical modeling were generated four digital fa
cial maps for each of the main facila types: strong, dynamic, 
delicate and calm
2. Generated average digital facial masks could be used for 
digital facial analysis with the algorithm C5.1 – classifica
tion tree with confidence to 84,337 % of determined by them 
facial type.
3. Created software compares each feature to the reference 
maps and calculates which shape fits best. By using the re
sults for all features, it classifies the type of the whole face.

Keywords: digital face map, mathematical modeling, facial 
type

ни те се уста но вя ват осо бе ности на два ти па, до ка то 
при 35,7 % от мъ же те и 40,8 % от же ни те – на три 
типа. Лица, спа да щи са мо към един от ти по ве те или 
съ дър жа щи чер ти и на че ти ри те ти па ед нов ре мен но, 
не са уста но вени.
Из ве де ни са сред ни па ра мет ри на ли це ви маски, съ от
вет ст ва щи на все ки от че ти ри те ос нов ни ти па лице.
Изводи:
1. Чрез ма те ма ти ческо мо де ли ра не са съз да де ни че ти
ри ти па ди ги тал ни ли це ви кар ти, съ от вет ст ва щи на 
че ти ри те ос нов ни ти па ли ца: сил но, ди на мич но, де ли
кат но и спо койно.
2. Създа де ни те сред ни ли це ви маски мо же да бъ дат 
из пол з ва ни за ди ги та лен ли цев ана лиз чрез ал го ри тъ
ма C5.1 – кла си фи ка ци он но дър во, с досто вер ност 
84,337 % на опре де ле ния по тях ли цев тип.
3. Създа де ни ят соф ту ер поз во ля ва чрез срав ня ва не на 
ос ред не ни те с ге не ри ра на та от кли ни циста ли це ва 
кар та, бър зо и точ но да бъ дат кла си фи ци ра ни ти по
ве те лица.
Ключови думи:ди ги тал на ли це ва кар та, ма те ма ти
ческо мо де ли ра не, тип лице

По зи ци я та, фор ма та, про пор ци и те и цве та на 
гор ни те фрон тал ни зъ би са от съ щест ве но зна че-
ние за есте тич ния ре зул тат от ден тал но то ле чение. 
Тяхно то пра вил но опре де ля не е из к лю чи тел но 
важ но, пре ди да пред при е мем въз ста но ви тел на 
про це ду ра (3).

В ден тал на та ли те ра ту ра са тър се ни раз лич ни 
ко ре ла ции меж ду фор ма та на зъ би те и фор ма та на 
ли це то, фор ма та на гла ва та, ти па на те лос ло же ни е-
то, по лът (5, 9, 13).

Съ щест ву ват раз лич ни ме то ди за въз ста но вя ва-
не на есте ти ка та на ус мив ка та, ос но ва ни на ос нов-
ни те есте ти чески прин ци пи и пра вила. Край ни ят 
есте ти чен ре зул тат от ле че ни е то, оба че, мо же да не 
удов лет во ри очак ва ни я та на па ци ен та по ра ди дис-
хар мо ния меж ду ди зай на на ус мив ка та и лич ност та 
му (4).

В ден тал на та ли те ра ту ра все по ве че се об ръ ща 
вни ма ние на пер со на ли зи ран под ход при опре де-
ля не на ви зи я та на зъ бопро тез ни те кон ст рук ции 
(10, 12). Изслед ват се ко ре ла ци и те меж ду чер ти те 
на ли це то на ин ди ви да, лич ност ни те му ха рак те-
ристи ки и изиск ва ни я та му към ви да на про тез ни те 
кон ст рук ции (3, 6).

Wolffhechel, К. и кол. (16) ана ли зи рат връз ка та 
меж ду то ва как чо век се са мо опре де ля, пър во то впе-
чат ле ние ко е то оста вя в окол ни те и ха рак те ристи ки-
те на ли це то, ка то под чер та ват важ на та ро ля на со-
ци ал но то вза и мо дейст вие в съв ре мен ния свят.

Въз ста но вя ва не то на есте ти ка та при про те тич но 
ле че ние на па ци ен ти е ас пект в ден тал на та ме ди ци-

на, в кой то ком пю тър ни те тех но ло гии на ми рат все 
по-ши ро ко при ло жение. Реди ца из с лед ва ния до каз-
ват ефек тив ност та на ком пю тър на та ви зу а ли за ция 
при изяс ня ва не на пред по чи та ни я та на па ци ен та и 
пости га не то на пред ви дим и удов лет во ри те лен ре-
зул тат от про те тич но то ле че ние (10, 11, 18).

Об ща чер та на всич ки систе ми за ди зайн на ус-
мив ка та е, че тя се оце ня ва в об щия кон текст на 
ли цето. Ето за що всич ки кон цеп ции и систе ми за 
ди зайн на ус мив ка та изиск ват сним ка в ан фас на 
па ци ен та, ус мих нат естест ве но (18).

Поста вя не то на ре фе рен т ни ли нии и дру ги фор-
ми вър ху сним ка на ли це то или вър ху сним ка на 
съ зъ би е то на па ци ент по доб ря ва зна чи тел но ди-
аг ностич на та ви зия, ко му ни ка ци я та с па ци ен та и 
зъ бо тех ни ка, пред раз по ла га към пред ви ди мост на 
по лу че ни те ре зул та ти (1, 2).

Раз поз на ва не то на ли це от фо тос ним ка и ана ли-
зът на ли це вия кон тур са ме то ди, ши ро ко из пол з ва-
ни в съв ре мен ни те ди ги тал ни тех но ло гии (6, 7, 8).

Shi, J. (14) смя та, че из веж да не то на би о ло гич-
но зна чи ми еле мен ти от сним ки на ли ца и тях на та 
ге о мет рия мо же да бъ дат из пол з ва ни за ли це во раз-
поз на ване.

При по ве че то из с лед ва ния се взе мат пред вид 
ли це ви ят кон тур, веж ди те, очи те, но са и уста та (5, 
7, 14).

Sohail, A. и P. Bhattacharya (15) пред ста вят ме-
тод за ав то ма тич но раз поз на ва не на 18 зна ко ви ли-
це ви точ ки, ка то из пол з ват ста тисти чески раз ра бо-
тен ан т ро по мет ри чен мо дел на ли цето.

Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето
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Gupta, Sh., M. Markey и A. Bovik (7) пред ста вят 
ино ва ти вен три из ме рен ал го ри тъм за раз поз на ва не 
на ли ца, ос но ван на систе ма тич но из б ра ни струк-
тур ни ха рак те ристи ки на чо веш ко то ли це, из ве де-
ни от на уч на та ли те ра ту ра, спе ци а ли зи ра на в об-
ласт та на ли це ва та ан т ро по логия.

Кон цеп ци я та на ди ги та лен ди зайн на ус мив ка е 
раз ра бо те на от Christian Coachman (1).

Zaccaria, M и N. Squadrito (17) опис ват ме то ди ка 
за пла ни ра не на про те тич ни есте тич ни въз ста но вя-
ва ния в об ласт та на гор ни те фрон тал ни зъ би, ка то 
ком би ни рат ди ги тал ни я зъ бен ди зайн с фун к ци о-
на лен и струк ту рен ана лиз на съ зъ бието.

Цел

Цел та на из с лед ва не то е да се ана ли зи рат ха рак-
те ристи ки те на че ти ри те ос нов ни ти па ли це – сил но, 
ди на мич но, де ли кат но и спо кой но (спо ред адап ти-
ра на та кла си фи ка ция на Хи пократ (12), и чрез ма-
те ма ти ческо мо де ли ра не да се съз да дат ди ги тал ни 
ли це ви кар ти за опре де ля не на ти па на ли цето.

Материал и метод

При стан дар ти зи ра ни ус ло вия бя ха напра ве ни 
фо тос ним ки в ан фас, в състо я ние на мак си мал на 
ус мив ка, на 91 ли ца (42 мъ же и 49 же ни) на въз раст 
меж ду 18 и 30 го дини.

Ли ца та бя ха ка те го ри зи ра ни в че ти ри ос нов-
ни ти па във връз ка с че ти ри те ви да тем пе ра мент, 
спо ред адап ти ра на та кла си фи ка ция на Хи пократ 
(12),  как то следва:

• силно(холерик): пра во ъ гъл но ли це, фор ми-
ра но от доб ре из ра зе ни ъг ли, вер ти кал ни и 
хо ри зон тал ни ли нии око ло че ло то и уста та и 
хлът на ли очи.

• динамично (сангвиник): ъг ло ва то ли це, 
фор ми ра но от по ле га ти ли нии око ло очи те и 
че ло то, из пък нал нос и ши ро ка уста.

• чувствително (меланхолик): овал но ли це, 
със за об ле ни или фор ми ра ни от тън ки ли нии 
фор ми и близ ко раз по ло же ни очи.

• спокойно (флегматик): кръг ло или квад-
рат но ли це, из да де на дол на уст на и из ра зе ни 
кле пачи.

Бя ха опре де ле ни че ти ри ос нов ни ли це ви ком-
по нен та: вън шен ли цев кон тур, кон тур на ля во то и 
дяс но то око, кон тур на веж ди те и но са, кон тур на 
устата. Всеки от из с лед ва ни те еле мен ти има 25 % 
дял от опре де ля не то на 100 % ли цев тип. Чрез 
прин ци па на ке фа лоско пи я та все ки еле мент на ли-
це то бе ше при чис лен към един от че ти ри те типа.

Вся ка сним ка бе ше об ра бо те на с пред ва ри тел-
но съз да ден ден та лен соф ту ер за ана лиз на ли це 
„VisagiSMile“.

Сним ка та ав то ма тич но се раз по ла га зад ди ги-
тал на ли це ва рам ка, състо я ща се от две ре фе рен-
т ни вер ти кал ни вза им но ус по ред ни ли нии и ед на 
хо ри зон тал на, пер пен ди ку ляр но раз по ло же на на 
тях ли ния (фиг. 1).

Фиг. 1. Калибрирана снимка, интегрирана в софтуер „VisagiSMile“
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Табл. 1. Знакови точки за определяне на формата на основните елементите на лицето

ЗНАКОВИТОЧКИ
ДВОЙНИ-ВЛЯВОИВДЯСНО ЕДИНИЧНИ

ЛИЦЕВКОНТУР
1. Латерално най-видимата точка в областта на 
слепоочието. 5. Върха на брадичката

2. Най-видимата точка в областта латерално на 
трагуса. 
3. Латерално най-видимата точка в областта на ъгъла 
на долната челюст.
4. Латерално най-видимата точкa в областта на 
брадичката.

ФОМАНАОЧИТЕ
1. Външен очен ъгъл.

2. Вътрешен очен ъгъл.  
3. Най-високо разположената точка по контура на 
горния клепач.
4. Най-ниско разположената точка по контура на 
долния клепач.

КОНТУРНАВЕЖДИТЕИНОСА
1. Най-високо разположената точка по контура на 
веждата. 2. Най-вдлъбнатата точка в основата на носа. 

3. Най-латерално разположената точка на крилото на 
носа.

4. Най-ниско разположената точка на носния 
септум. 

КОНТУРНАУСТАТА

1.Ляв и десен устен ъгъл. 2. Най-ниско разположената точка в средата на 
philtrum по контура на горната устна.
3. Най-ниско разположената точка по контура на 
долната устна.

Фиг. 2. Екран от програмата „VisagiSMile“ с калибрирана снимка на пациента и маркирани знакови точки

Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето
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Чрез мар ки ра не на две те зе ни ци вър ху сним-
ка та на па ци ен та изоб ра же ни е то се ори ен ти ра ав-
то ма тич но, ка то вер ти кал ни те ли нии пре ми на ват 
през зе ни ци те, а хо ри зон тал на та ли ния съв па да с 
би пу пил ната. След ка либ ри ра не на изоб ра же ни е то 
оце ня ва щи ят ана ли зи ра сним ка та ви зу ал но, съ об-
ра зя вай ки се с де фи ни ра ни те кри те рии, и по пъл ва 
уста но ве ния ре зул тат в стан дар ти зи ра на таб лица.

След опре де ля не на ти па на ли це то се пристъп-
ва ше към съз да ва не на ди ги тал на ли це ва кар та за 
кон крет ния ин ди вид чрез спе ци ал но раз ра бо тен 
мо дул на програ ма та – Analysisoftheface–map
selection(Анализналицето–маркираненали-
цевакарта). Моду лът поз во ля ва на кли ни циста да 
из би ра 27 зна ко ви ли це ви точ ки, ка то ги мар ки ра с 
ком пю тър на та миш ка вър ху сним ка та на па ци ен та 
(табл. 1).

Зна ко ви те ре пер ни точ ки пред став ля ват ме ко-
тъ кан ни мар ке ри, ко и то мо гат да бъ дат ви зу ал но 
уста но ве ни при ке фа лоскоп ски ана лиз на сним ка 
на ли це в ан фас при мак си мал на ус мивка.

На фиг. 2 е пред ста вен екран от програ ма та с ка-
либ ри ра на сним ка на па ци ен та и мар ки ра ни зна ко-
ви точки.

Точ ки те опре де лят ба зо ви те ли нии, из граж да щи 
ли це ва та карта. Лини и те опре де лят фор ма та на ли-

це вия кон тур, очи те, но са, устата. Избра ни те точ ки 
се за пис ват в ба за та дан ни и се ана ли зират.

Дан ни те от всич ки из с лед ва ни ли ца бя ха въ ве-
де ни в соф ту ер за ге не ри ра не на ма те ма ти чески 
мо де ли соф ту ер IBM SPSS Modeler. Чрез ма те ма-
ти чески ал го ри тъм бе ше напра вен ма те ма ти чески 
мо дел на ос ред не ни ли це ви кар ти, съ от вет ст ва щи 
на все ки тип: сил но, ди на мич но, де ли кат но, спо-
кой но лице.

Резултати и обсъждане

Про цен т но то раз пре де ле ние на че ти ри те по ка-
за те ля – ли цев кон тур, очи, нос/веж ди, уста, е пред-
ста ве но в таб ли ца 2.

При ана лиз на дан ни те за все ки от еле мен ти-
те, по от дел но, се уста но вя ва, че при по ве че то ин-
ди ви ди се ком би ни рат еле мен ти, при над ле жа щи 
към раз лич ни ли це ви ти по ве спо ред адап ти ра на та 
кла си фи ка ция на Хи пократ (12). Напри мер си лен 
ли цев кон тур се уста но вя ва об що в 9,3 % (±12,2), 
съ от вет но 10,1 % (±12,4) за мъ же те и 8,7 % (±12,0) 
за же ните. Силен тип за очи те се наб лю да ва об що 
при 6,6 % (±11,1) ли ца, съ от вет но 7,7 % (±11,7) за 
мъ же те и 6,5 % (±10,5) за же ни те. Т.е. при 2,7 % от 

* Все ки еле мент участ ва с 25 % при опре де ля не то на ли це ви те ха рак те ристики

Табл. 2. Разпределение на четирите показателя по тип и по групи на изследваните лица

Изследванилица
Показатели

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО

N=42 N=49 N=91

ИЗСЛЕДВАНИ*
ЕЛЕМЕНТИ

ТИП % Ст.откл. % Ст.откл. % Ст.откл.

ЛИЦЕВКОНТУР

Силен 10,1 12,4 8,7 12,0 9,3 12,2
Динамичен 6,6 11,1 2,6 7,6 4,4 9,6
Деликатен 3,6 8,9 5,1 10,2 4,4 9,6
Спокоен 4,8 9,9 9,2 12,2 7,1 11,4

ОЧИ

Силен 7,7 11,7 5,6 10,5 6,6 11,1
Динамичен 6,0 10,8 5,6 10,5 5,8 10,6
Деликатен 2,4 7,4 4,6 9,8 3,6 8,8
Спокоен 8,9 12,1 8,7 12,0 8,8 12,0

НОС/ВЕЖДИ

Силен 10,7 12,5 6,1 10,9 8,2 11,8
Динамичен 8,3 11,9 6,1 10,9 7,1 11,4
Деликатен 2,4 7,4 7,7 11,6 5,2 10,2
Спокоен 2,4 7,4 5,1 10,2 3,8 9,1

УСТА

Силен 6,6 11,1 4,1 9,3 5,2 10,2
Динамичен 10,1 12,4 8,7 12,0 9,3 12,2
Деликатен 6,6 11,1 9,2 12,2 8,0 11,7
Спокоен 3,0 8,2 3,1 8,3 3,0 8,2
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из с лед ва ни те ли ца сил ният тип на ли це вия кон тур 
се съ че та ва с тип на очи те, ха рак те рен за дру ги ли-
це ви ти по ве, раз лич ни от силния.

Си лен тип на но са/веж ди те се уста но вя ва об-
що при 8,2 % (±11,8), съ от вет но 10,7 % (±12,5) за 
мъ же те и 6,1 % (±10,09) за же ните. Следо ва тел но 
1,1 % от ли ца та със си лен ли цев кон тур (9.3 %) 
имат тип на но са/веж ди те, раз ли чен от силния.

Най-го ле ми ва ри а ции се наб лю да ват в ти па на 
устата. Като си лен тип е опре де ле на при 5,2 % 
(±10,2) от из с лед ва ни те ли ца, съ от вет но 6,6 % 
(±11,1) за мъ же те и 4,1 % (±9,3) за же ните. Следо-
ва тел но при 4,1 % от ли ца та със си лен кон тур на 
ли це то (9.3 %) се наб лю да ва тип уста, раз ли чен от 
силния.

Ка то се има предвид, че все ки от из с лед ва ни те 
еле мен ти има 25 % дял в ки ла си фи ка ци я та на ли це-
вия тип и след под ро бен ма те ма ти чески ана лиз на 
дан ни те, се уста но ви, че ли це ви ят тип се опре де ля 
ка то ком би на ция от чер ти, ха рак тер ни за ня кол ко 
ти па, с раз лич на сте пен на до ми ни ра не на един тип 
над оста на лите. Уста но ве но бе ше еле мен ти на кол-
ко от ти по ве те са опре де ля щи при ха рак те ри зи ра не 
на ли це то (фиг. 3).

Фиг. 3. Разпределение на лицата по брой на 
типовете, които ги характеризират

От ди агра ма та (3) се виж да, че най-ви сок про-
цент от из с лед ва ни те ли ца се ха рак те ри зи рат с чер-

ти на два ти па – 61,5 %, съ от вет но 64,3 % от мъ же-
те и 59,2 % от же ните.

Ли ца та, има щи ха рак тер ни бе ле зи на три от ти-
по ве те, състав ля ват 38,5 %, съ от вет но 35,7 % от 
мъ же те и 40,8 % от же ните.

Ли ца, има щи ха рак те ристи ки са мо на един или 
и на че ти ри те ти па ед нов ре мен но, не са уста но-
вени.

За вся ко ли це един от ти по ве те има пре об ла-
да ва що зна че ние за ця лост на та ви зия, а вто ри ят 
и тре ти ят тип имат до пъл ва ща и хар мо ни зи ра ща 
фун к ция (табл. 3).

Ана ли зи рай ки раз пре де ле ни е то на ти по ве те ли-
ца, бе ше уста но ве но, че об що за всич ки из с лед ва ни 
ли ца сил ни ят тип се сре ща в 29,7 % от слу ча и те, 
ди на мич ни ят – в 26,9 %, де ли кат ни ят – в 21,2 %, а 
спо кой ни ят – в 22,3 %.

При мъ же те сил ни ят тип се сре ща в 36,3 % от 
слу ча и те, ди на мич ни ят – в 31 %, де ли кат ни ят – в 
14,9 % и спо кой ни ят – в 17,9 %.

При же ни те: сил ни ят тип се сре ща в 24 % от 
слу ча и те, ди на мич ни ят – в 23,5 %, де ли кат ни ят – в 
26,5 % и спо кой ни ят – в 26 %.

Меж ду дан ни те за мъ же те и же ни те бя ха от кри-
ти ста тисти чески зна чи ми раз ли ки при по ка за те ли-
те за си лен тип (р = 0,041< 0.05) и де ли ка тен тип (р 
= 0,016 < 0.05).

Бе ше напра вен ана лиз и на раз пре де ле ни е то на 
ти по ве те по ли це ви еле мен ти (табл. 4).

Бе ше уста но ве но, че най-често сре щан при 
мъ же те е ли це ви ят кон тур от си лен тип – 10,1 % 
(±12,4); за кон ту ра на очи те най-често сре щан е 
спо кой ни ят тип – 8,9 % (±12,1); за но са/веж ди те 
то ва е сил ни ят тип – 10,7 % (±12,5); при уста та пре-
об ла да ва ди на мич ни ят тип – 10,1 % (±12,4).

При же ни те пре об ла да ва ли це ви ят кон тур от 
спо ко ен тип – 9,2 % (±12,2); за кон ту ра на очи те 
най-често сре щан е спо кой ни ят тип – 8,7 % (±12,0); 
за но са/веж ди те то ва е де ли кат ни ят тип – 7,7 % 

Табл. 3. Дялово разпределение на лицевите типове,  по групи на изследваните лица

ИЗСЛЕДВАНИ
ЕЛЕМЕНТИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО Р

N=42 N=49 N=91

% % %

Тип

Силен 36,3 24,0 29,7 0,041
Динамичен 31,0 23,5 26,9 0,138
Деликатен 14,9 26,5 21,2 0,016
Спокоен 17,9 26,0 22,3 0,119

Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето
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Табл. 4. Дялово разпределение на типове лицеви елементи, по групи на изследваните лица

Изследвани
лица

Показатели

МЪЖЕ ЖЕНИ ОБЩО
N=42 N=49 N=91

Тип % Ст.
откл. Тип % Ст.

откл. Тип % Ст.
откл.Лицевелемент

Лицев
контур Силен 10,1 12,4 Спокоен 9,2 12,2 Силен 9,3 12,2

Очи Спокоен 8,9 12,1 Спокоен 8,7 12,0 Спокоен 8,8 12,0
Нос/вежди Силен 10,7 12,5 Деликатен 7,7 11,6 Силен 8,2 11,8
Уста Динамичен 10,1 12,4 Деликатен 9,2 ±12,2 Динамичен 9,3 12,2

(±11,6); за уста та пре об ла да ва де ли кат ни ят тип – 
9,2 % (±12,2).

Най-често сре щан об що за ця ла та из с лед ва-
на гру па е ли це ви ят кон тур от си лен тип – 9,3 % 
(±12,2); за очи те най-често сре щан е спо кой ни ят 
тип – 8,8 % (±12.0); за но са/веж ди те то ва е сил ни ят 
тип – 8,2 % (±11,8); а при уста та пре об ла да ва ди на-
мич ни ят тип – 9,3 (±12,2).

След кла си фи ци ра не на ли ца та спо ред до ми ни-
ра щия тип ли це бе ше пристъ пе но към съз да ва не на 
ди ги тал на ли це ва кар та за все ки ини вид по опи са-
на та ме то дика.

Чрез мар ки ра не на 27 ли це ви точ ки бя ха съз да-
де ни ди ги тал ни кар ти за вся ко из с лед ва но лице.

Ка то ре зул тат от напра ве ния ма те ма ти чески 
ана лиз на обоб ще ни те дан ни за два та по ла, с по-
мощ та на соф ту ер IBM SPSS Modeler, бя ха из-
ве де ни 12 ос нов ни ли це ви от сеч ки, как то след ва 
(фиг. 4):

1. Отсеч ка та (i) е ли ни я та, свър з ва ща най-ви со-
ко раз по ло же на та точ ка по кон ту ра на гор на-
та уст на и най-ниско раз по ло же на та точ ка по 
кон ту ра на дол на та уст на, ко я то е пер пен ди-
ку ляр на на (h).

2. Отсеч ка та (е) е ли ни я та, свър з ва ща най-ла-
те рал но раз по ло же на та точ ка на кри ло то на 
но са вля во и вдясно.

3. Отсеч ка та (d) е ли ни я та, свър з ва ща най-ви-
со ко раз по ло же на та точ ка по кон ту ра на гор-
ния кле пач и най-ниско раз по ло же на та точ ка 
по кон ту ра на дол ния кле пач, ко я то е пер пен-
ди ку ляр на на (c).

4. Отсеч ка та (g) е вер ти кал но раз по ло же на от-
сеч ка, свър з ва ща най-вдлъб на та та точ ка в 
ос но ва та на но са с най-ниско раз по ло же на та 
точ ка на нос ния септум.

5. Съот но ше ни е то (prop) е меж ду от сеч ка та (y) 
и пер пен ди ку ляр на та на нея от сеч ка, раз по-

ло же на меж ду най-вдлъб на та та точ ка в ос но-
ва та нoca.

6. Отсеч ка та (h) е ли ни я та, свър з ва ща ле вия и 
дес ния устен ъгъл.

7. Отсеч ка та (z) е ли ни я та, свър з ва ща най-ла те-
рал но ви ди ми те точ ки в об ласт та на ъгъ ла на 
дол на та че люст вля во и вдясно.

8. Отсеч ка та (y2) е пер пен ди ку ляр на на (y), ка-
то за поч ва от нея и дости га до вър ха на бра-
дич ката.

9. Отсеч ка та (c) е ли ни я та, свър з ва ща вън ш ния 
и вът реш ния очен ъгъл, къ де то се сли ват гор-
ни ят и дол ни ят клепач.

Фиг. 4. Основни лицеви отсечки, формиращи 
характеристиката на лицето
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10. Отсеч ка та (f2) е пер пен ди ку ляр на на (a), ка то 
за поч ва от нея и дости га до най-ниско раз по-
ло же на та точ ка на нос ния септум.

11. Отсеч ка та (x2) е пер пен ди ку ляр на на (x), ка-
то за поч ва от нея и дости га до вър ха на бра-
дич ката.

12. Отсеч ка та (k) е пер пен ди ку ляр на на (a), ка то 
за поч ва от нея и дости га до най-ниско раз по-
ло же на та точ ка на нос ния септум.

Пет от от сеч ки те де фи ни рат ли це вия контур. Ка-
то най-ва жен еле мент, ха рак те ри зи ращ ли це вия кон-
тур, мо же да бъ де из ве де но съ от но ше ни е то „prop“ 
меж ду от сеч ка та, свър з ва ща най-ла те рал но ви ди ми-
те точ ки в об ласт та на сле по о чи е то вля во и вдяс но, 
как то и от сеч ки те z, x2, y2, k, ха рак те ри зи ра щи ли-
це ва та ши ри на и ви со чи на в раз лич ни ас пекти.

Оста на ли те 7 от сеч ки – i, e, d, g, h, c, f2 – де фи-
ни рат ли це ви те еле мен ти: очи, нос, уста.

Уста но ви се, че от сеч ки те, де фи ни ра щи бра дич-
ка та, са без съ щест ве но зна че ние при опре де ля не то 
на ли це ва та ге о метрия.

От ана ли зи ра ни те дан ни по пол, при мъ же те са 
опре де ле ни 7 зна ко ви от сечки. Чети ри от тях съв-
па дат с опре де ле ни те от сеч ки в об щия ана лиз, а 
три са раз лич ни – от на сят се към ши ри на та на дол-
на та че люст в об ласт та на че люст ния ъгъл и ши ри-
на та на гла ва та в об ласт та на сле по о чието.

При же ни те са опре де ле ни 8 зна ко ви от сечки. 
Пет от тях съв па дат с опре де ле ни те от сеч ки в об-
щия ана лиз, а три са раз лич ни – от на сят се към ши-
ри на та на ли це то в об ласт та на дол но че люст на та 
ста ва и ши ри на та на бра дич ката.

На ба за та на та ка об ра бо те ни те дан ни от ин ди-
ви ду ал ни те ли це ви маски бя ха из гра де ни ма те ма-
ти чески мо де ли, де фи ни ра щи все ки от ти по ве те 
лица. Чрез ма те ма ти чески ал го ри тъм бя ха съз да де-
ни ос ред не ни ди ги тал ни ли це ви кар ти, съ от вет ст-
ва щи на все ки тип: сил но, ди на мич но, де ли кат но, 
спо кой но ли це (фиг. 5).

Напра ве ни ят обоб щен ана лиз на дан ни те, об що 
за два та по ла, по каз ва, че най-точ ни ят мо дел е по-
лу чен с ал го ри тъм C5.1. – кла си фи ка ци он но дърво. 
Създа де ни те сред ни ли це ви маски, ха рак те ри зи ра-
щи ти по ве те ли ца ка то си лен, ди на ми чен, де ли ка-
тен и спо ко ен, мо гат да бъ дат из пол з ва ни за ли цев 
ана лиз, не за ви си мо от по ла, в соф ту е ра VisagiSMile 
с досто вер ност 84,337 % на опре де ле ния по тях ли-
цев тип.

Съз да де ни ят соф ту ер срав ня ва ге не ри ра на та от 
кли ни циста ли це ва кар та на кон кре тен па ци ент с 

ос ред не ни те ди ги тал ни кар ти и поз во ля ва бър зо и 
точ но да бъ дат кла си фи ци ра ни ти по ве те лица.

Ди ги тал ните ли це ви карти да ват въз мож ност за 
на деж д но и бър зо опре де ля не на ти па на ли це то в 
състо я ние на ус мив ка, ко е то поз во ля ва не пос ред ст-
ве но след ана ли за да се пре ми не към съз да ва не на 
ди ги та лен ди зайн на про те тич но то въз ста но вя ва не 
на фрон тал ни те зъ би, ко е то се осъ щест вя ва в след-
ва щия мо дул на програ ма та VisagiSMile.

Изводи

1. Чрез ма те ма ти ческо мо де ли ра не са съз да де ни 
че ти ри ти па ди ги тал ни ли це ви кар ти, съ от вет ст ва-
щи на че ти ри те ос нов ни ти па ли ца: сил но, ди на-
мич но, де ли кат но и спо койно.

2. Създа де ни те сред ни ли це ви маски мо же да 
бъ дат из пол з ва ни за ди ги та лен ли цев ана лиз чрез 
ал го ри тъ ма C5.1 – кла си фи ка ци он но дър во, с 
досто вер ност 84,337 % на опре де ле ния по тях ли-
цев тип.

3. Създа де ни ят соф ту ер поз во ля ва чрез срав ня-
ва не на ос ред не ни те с ге не ри ра на та от кли ни циста 
ли це ва кар та бър зо и точ но да бъ дат кла си фи ци ра-
ни ти по ве те лица.

Фиг. 5. Графичен изглед на осреднени дигитални 
лицеви карти, съответстващи на четирите основни 
типа: силно, динамично, деликатно и спокойно лице.

Дигитална лицева карта за определяне на типа на лицето
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