سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

بررسی تکنیکهای تشخیص چهره
*2

سمیرا آقابابائی ،1ماشااله عباسی دزفولی

 -1دانشجو کارشناسی ارشد ،اهواز ،ایران،
samira_aghababaei@yahoo.com

 -2دکترا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،ایران،
m.abbasidezfuli@iauahvaz.ac.ir

چکیده

تشخیص چهره يكي از با اهمصتترين رويكردهاي تسخهص کننده ارتباط مصان انسان ،ماشصن و زمصنههاي فعال در حصطه علم
بصنايي ماشخصن ميباشد .از سالصان پصش بازشناسي چهره افراد از يك پايگاه داده تعصصن شده ،مدنظر هر سصستم امنصتي خودکار
بدون نصاز به کاربر ،بوده اسخت .به مرور زمان کاربردهاي اين سخصستمها با افزايش تالش به منظور بهبود سصستمهاي امنصتي
کاربردي ،در حال توسخعه ميباشد .در اين بصن تكنصكهاي متفاوتي براي بازشناسي چهره توسعه پصدا کردهاند و الگوريتمهاي
طبقهبندي فراواني نصز براي آن پصشخنهاد گرديده اسخت .اين تكنصكها با توجه به نوع کاربرد شخناسايي چهره اهدا متفاوتي
دارند .لذا در اين تحقصق سخعي شده است عالوه بر بصان روشها و پصشرفتهاي اخصري که توسط محققان در زمصنه تشیص
چهره صخور گرفته اسخت ،روشخي جديد نصز جهت شخناسخايي چهره ارایه دهصم .در روش پصشنهادي زيرم موعهاي بهصنه از
ويژگيهاي چهره با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري استیراج شده و توسط الگوريتمهاي دادهکاوي طبقهبندي ميگردد.
کلمات کلیدي :تشخیص چهره ،ماشین بردار پشتیبان ،جنگل تصادفی ،درخت تصمیم.

-1مقدمه

يكي از مهمترين قابلصتهاي سصستم بصنایي انسان ،توانایي شناسايي چهره است که نقش مهمي در زندگي اجتماعي هر فرد ايفا
ميکند .ارتباط ما با ساير افراد ،مبتني بر توانایي ما در شناسايي آنها است .يكي از برجستهترين جنبههاي سصستم شناسايي چهره
در انسان ،دقت و اطمصنان بسصار باالي آن است؛ اما همه انسانها عم شناسايي چهره را به سادگي و بدون آنكه تالش زيادي
بكنند ان ام ميدهند ،در حاليکه اين کار براي کامپصوترها عم چندان سادهاي محسوب نميگردد .بنابراين سالها موضوع
بازشناسي چهره مورد بررسي محققان واقع شده و الگوريتمهاي طبقهبندي فراواني نصز براي آن پصشنهاد گرديده است .در واقع
رسصدن به يك سصستم شناسايي الگو و به باالترين نرخ طبقهبندي ممكن براي مسئله مورد نظر ،هد نهايي يك الگوريتم
طبقهبندي ميباشد[.]1
 -2مروری بر کارهای انجام شده

در سالهاي اخصر روشهاي میتلفي براي شناسايي چهره صور گرفته است که در ادامه برخي از اين روشها مورد بررسي
قرار خواهند گرفت:
پژوهشي توسط يو هو همكاران [ ]2تحت عنوان افتراقي چنداليه نور قوي استیراجي براي تشیص چهره ان ام شد .در
اين مطالعه از روش افتراق چنداليه نوري بهره برده شده است .تحلص هاي چند مقصاسي نشان مصدهد که اين روش در پايگاههاي
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میتلف داده داراي اثربیشي قاب قبولي مصباشد و در مقصاسهاي کوچك نوري با استفاده از وزن اختصاص داده شده و ترکصب
خطي توانايي تشیص چهره را در مقصاسهاي بزرگ دارد.
پژوهشي توسط هوانگ 1و يصن [ ]3تحت عنوان تشیص چهره قوي با ساختاري دودويي با توجه به الگوهاي گراديان
ان ام شد .در اين مقاله يك چارچوب باينري کم ح م و کارآمد درعصن حال قدرتمند براساس شصب تصوير براي نمايندگي قوي
تشیص چهره ارایه شده است .در اين مطالعه براي تشیص چهره از آنالصز در نرم افزار متلب استفاده شده است؛ و براي آنالصز
با استفاده از فضاي باينري از همبستگي محلي قاب مالحظه ساده محاسباتي استفاده شده است.
پژوهشي توسط وانگ و همكاران [ ]4تحت عنوان تشیص چهره قوي از طريق نمايندگي تقويت پراکنده ان ام شد .در
اين مطالعه از نمايندگي خط به عنوان يك راه ح مؤثر براي تشیص چهره استفاده ميشود .يافتههاي مطالعه با استفاده از
دادههاي موجود در پايگاه تصوير چهره  ARنشان ميدهد که ميتوان از روش نمايندگي خط 2به صور دقصقي براي تشیص
چهره در شرايط خاص استفاده کرد .استنادا اين مقاله با توجه به تعداد پايگاههاي داده بهکار رفته بهطور قاب قبول داراي
قابلصت اتكا ميباشد.
پژوهشي توسط لي و سئون [ ]5تحت عنوان تشیص چهره قوي بر اساس حضور رتبههاي پويا ان ام شد .در اين مطالعه
از الگوريتم رتبههاي پويا 3براي تشیص چهره استفاده ميشود .در اين مطالعه از يك پروتك رسمي طبقهبندي تصاوير چهره
استفاده شده است و بر روي پايگاههاي داده مانند  ARو  ORLآزمون گرديده است .نمونههاي بهکار رفته در اين مطالعه نشان
ميدهد که اين روش داراي سرعت مناسب بوده و نسبت به روشهاي ديگر کم هزينهتر است.
پژوهشي توسط کصان 4و همكاران[ ]6تحت عنوان مقاوم نورم هستهاي رگرسصون منظم براي تشیص چهره بهمنظور به
رسمصت شناخت انسداد در آن ان ام شد .در اين مطالعه از روش رگرسصون براي تشیص انسدادهاي موجود در تشیص چهره
استفاده گرديده است .يافتههاي مطالعه نشان ميدهد که ساختار خطاي برنامهنويسي مدلهاي پراکنده براي تشیص خطا
بهطور جداگانه و با ادغام در مدل رگرسصوني ميتواند براي تشیص چهره به کار رود .آزمون اين روش در پايگاههاي میتلف
داده اثربیشي و استحكام روش را تایصد ميکند.
پژوهشي توسط اسماعصلي و همكاران [ ]7تحت عنوان ترکصب دو مدل قشر بصنايي براي تشیص چهره قوي ان ام شد.
در اين مقاله سصستم تشیص چهره قدرتمندي با استفاده از ويژگيهاي  C2در الگوريتم  HMAXبهصور بصري و با الهام
از رفتار سلولهاي عصبي باز طراحي گرديد .نتايج نشان ميدهد که تشیص چهره با استفاده از اين ويژگي بهطور مؤثري در
حالتهايي که چهره در محصطهاي پرنور قرار دارد به کار ميرود و از دقت نسبتا مناسبي برخوردار است.
پژوهشي توسط فنگ و همكاران [ ]8تحت عنوان تشیص چهره با توجه به ويژگيهاي کوچكي و بزرگي آن ان ام شد.
اين مطالعه از يك طبقهبندي جديد با عنوان تشیص ريز و درشت چهره 5استفاده نموده است .يافتههاي مطالعه نشان ميدهد
که عدد جرمي بكار رفته در صور ها ميتواند تا حد زيادي در طبقهبندي و تشیص چهره با دقت باال به کار رود اين روش
با استفاده از اطالعا موجود در پايگاه داده  YAleاقدام به آنالصز چهرههاي موجود نموده است و به نتايج دقصقي در خصوص
تشیص آن دست يافته است.
پژوهشي توسط ازازي و همكاران [ ]9تحت عنوان بهسوي شناخت روشهاي مؤثر خودکار در تشیص سهبعدي چهره
ان ام شد .هد اين مطالعه بررسي روشهاي تشیص چهره و نشان دادن مكانصزم تشیص سهبعدي براي آن ميباشد.
روش اين مطالعه بر مبناي استفاده از الگوريتم بهصنهسازي ميباشد و يافتههاي آن نشان ميدهد تشیص چهره در حالت
1 Huang
2 linear representation
3 dynamic rank representation
4 Qian
5 coarse-to-fine face recognition
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سهبعدي توسط الگوريتم بهصنهسازي در سرعتهاي  33فريم در ثانصه امكانپذير است و يكي از ويژگيهاي دقصق آن محسوب
ميشود .براي اين منظور از حرکت عضلت چهره با استفاده از ماشصن بردار پشتصباني اقدام بهعكس برداري بهطور مرتب و منظم
شده است.
پژوهشي توسط يانگ و همكاران [ ]11تحت عنوان تشیص چهره سريع و قوي از طريق برنامهنويسي آموزش نقشه
باقصمانده بر اساس پوشش تطبصقي ان ام شد .در اين مطالعه آموزش نمونهها و توزيع باقصمانده برنامهنويسي براي تهصه يك
نقشه از چهره بكار برده شده است .براي عم کرد بهتر از آستانه تطبصقي براي انسداد مشیصههاي صور بهره گرفته شد و
با استفاده از پصكس هاي بكار رفته در عكس اقدام به تشیص چهره گرديد .اين طرح به ادعاي نويسندگان از پصچصدگي زماني
بسصار پايصن اما دقت مناسبي برخوردار است.
پژوهشي توسط يان و همكاران [ ]11تحت عنوان چند ناحصه بانك فصلتر همبستگي مبتني بر تشیص چهره قوي ان ام
شد .در اين مقاله ،نگارنده يك ال گوريتم استیراج ويژگي مؤثر ،به نام چند ناحصه همبستگي بر اساس بانك فصلترMS-CFB
اي اد کرد .اين روش تفاو بصن نواحي چهره را با تأخصر شناسايي ميکند .نتايج پايگاه دادههاي میتلف نشان ميدهد که
الگوريتم پصشنهادي براي طبقهبندي نصازمند مطالعه و بررسي و آنالصز بصشتر ميباشد.
1
پژوهشي توسط ژانگ و همكاران [ ]12تحت عنوان طرح روش قوي تشیص چهره از طريق تنك ان ام شد .اين مطالعه
پصشنهاد ميکند که يك روش تشیص چهره نصازمند بررسي تفاو هاي کوچكي و بزرگي ژستهاي صور ميباشد .در اين
زمصنه تشیص چهره و اختال ژستها با گالري چهرهها قاب تشیص ميباشد و تصوير چهره در آزمايشهاي گسترده
بهطور معناداري مثبت ارزيابي شده است .اين مطالعه دادههاي مورد نصاز خود را از پايگاه داده  CMU-PIEبه دست آورده است.
پژوهشي توسط گوا و همكاران [ ]13تحت عنوان رگرسصون طصفي قوي براي تشیص چهره ان ام شد .در اين مطالعه از
روش رگرسصون طصفي براي تشیص چهره بهره برده شده است .محققصن دريافتند که بر اساس فريمهاي اضافه در تشیص
چهره ميتوان از روش بهصنهسازي درجه دوم و روش حداکثر کردن پصكسلي به منظور تعصصن ترکصب چهره بهره برده اين
موضوع با الگوريتمهاي گراديان بهتر قاب درک است که براي تحلص نصازمند رگرسصونهاي طصفي ميباشد .تشیص چهره
در اين روش با مقايسه هر نتص ه و تكرار م دد آن بر مبناي اصول بنصادين رگرسصون صور ميگصرد.
پژوهشي توسط ژانگ و گایو [ ]14تحت عنوان تشیص چهره در سراسر حالت :يك مطالعه مروري ان ام شد .در اين
مطالعه بصان ميشود يكي از چالشهاي عمده مواجه ميشوند با روشهاي کنوني تشیص چهره داشتن حالت رسمي و تفهصم
آن هنگام حرکا سريع و عمصق در چهره ميباشد .استراتژيهاي اين روش بطور عمصقي ميتواند با حرکا چهره هماهنگ و
در تشیص آن کمك کند روشهاي مطالعاتي ان ام شده نشان ميدهد با آنكه هنوز تشیص چهره در حالت حرکا سريع
سر داراي اشكاالتي است اما مدلهاي سهبعدي تشیص چهره بهخوبي در حال تكام و يافتن پاسخ دقصقتر نسبت به سالهاي
قب در اين زمصنه ميباشند.
-3مدلهای یادگیری ماشین برای تشخیص چهره

مدلهاي يادگصري ماشصن میتلفي براي شناسايي چهره (و ديگر کاربردهاي بازشناسي الگو) موجود است .در اين بیش تعدادي
از اين تكنصكها که در اين پژوهش استفاده شده ،توضصح داده ميشود.
 -1-3ماشین بردار پشتیبان

تكنصك طبقهبندي ماشصن بردار پشتصبان که يكي از تكنصكهاي طبقهبندي خطي ميباشد ،بهترين ابر سطحي را مييابد که با
حداکثر فاصله ( ،)maximum marginدادههاي مربوط به دو طبقه جداسازي ميشوند .در تكنصك ماشصن بردار پشتصبان ،بردارهاي

1 Spars
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ورودي به يك فضاي چندبعدي نگاشت ميشوند .پس از آن ،يك ابر سطح ساخته ميشود که با بصشترين فاصله ممكن،
بردارهاي ورودي را از يكديگر تفكصك ميکند .اين ابر سطح "،ابر سطح با حداکثر مرز جداکننده" نام دارد .دو ابر سطح موازي
در دو سمتِ " ابر سطح با حداکثر مرز جداکننده" به وجود ميآيد که دادههاي مربوط به دو طبقه را به صورتي از هم جداسازي
ميکنند که هصچ دادهاي در مرز بصن اين دو ابر سطح وجود ندارد " .ابر سطح با حداکثر مرز جداکننده" ابر سطحي ميباشد که
فاصله بصن دو ابر سطح موازي را به باالترين حد ميرساند .فرض بر اين است که هرچقدر مرز جداکننده يا در واقع ،فاصله بصن
دو ابر سطح موازي بصشتر باشد ،خطاي طبقهبندي هم کمتر ميباشد[.]15
 -2-3جنگل تصادفی

الگوريتم جنگ تصادفي تنها داراي يك تكنصك يادگصري براي نمونهها ميباشد .با نمونهگصريهاي میتلف همراه با جايگزيني
از م موعه آموزشي ،چندين م موعه آموزشي جديد با همان اندازه اولصه به وجود ميآيد و به اين صور از هرکدام ميتوان
يك دستهبند درخت تصمصم جداگانه را آموزش داد .جنگ تصادفي در عم نشان داده که نتايج بسصار مناسبي میصوصاً
زماني که اندازه م موعه دادهها کوچك باشد ،حاص ميگردد .در اين تكنصك م موعه داده اصلي از تكنصك نمونهبرداري با
جايگذاري استفاده ميکند و به تعدادي م موعه داده تقسصمبندي ميگردد [.]16
 -3-3الگوریتم رقابت استعماری

الگوريتم رقابت استعماري يك الگوريتم تكاملي از گروه الگوريتمهاي فرا مكاشفهاي ميباشد .الگوريتمهاي فرا مكاشفهاي از
انواع الگوريتمهاي بهصنهسازي تقريبي هستند که قابلصت فرار از کمصنههاي محلي را دارند و ميتوانند در مسای بسصاري
مورداستفاده قرار بگصرند .تئوري اين الگوريتم بر اساس سصاستهاي اجتماعي سصاسي ميباشد .اين الگوريتم با تعدادي جمعصت
اولصه که بهطور تصادفي به وجود ميآيند ،آغاز ميگردد .هر يك از اين جمعصتها« ،کشور» نامگذاري شده است .در واقع اين
کشورها همان کروموزومها در الگوريتم ژنتصك ميباشند .هر کشور متشك از م موعهاي از متغصرها است .اين متغصرها در
دنصاي واقعي فرهنگ ،زبان ،اقتصاد و غصره ميتوانند باشند [.]17
 -4-3درخت تصمیم

دستهبند درختهاي تصمصم ،م موعهاي از قواعد متوالي ميباشند که در نهايت من ر به تصمصمگصري ميشوند .برعكس
تكنصكهاي عددي ،توانايي تفسصر دارند و استراتژي تقسصم و غلبه را مورد استفاده قرار ميدهند .روال کلي آن به شرح زير
ميباشد:
براي ساخت درخت  ،Tفرض ميشود که  fم موعهي مشیصهها است .آنگاه مشیصهي ( f1اولصن مشیصه) انتیاب
ميشود و سپس در مصان م موعه نمونههاي آموزش نمونهها برحسب معصار  f1تقسصمبندي ميگردند .اگر فرض بر اين باشد
که  f1داراي دو مقدار  yesو  noاست ،به دودسته تقسصم ميگردد .آنگاه درخت  Tبه دو زيرم موعه م زا تفكصك ميشود،
زيرم موعهي  T1yesمتعلق به مشیصه  f1و زيرم موعه  T1noآنهايي ميباشند که در اين مشیصه داراي مقدار  noهستند.
اين روال بازگشتي براي  T noو  T yesميباشد ،و براي همهي مشیصههاي ديگر از م موعه مشیصهها تكرار ميگردد.
روال بازگشتي هنگامي تمام ميشود ،که همه نمونههاي زيرم موعهاي در يك دسته قرار بگصرند .در اين حالت م موعهاي از
قوانصن درخت ،با دادن مقادير واقعي به هر دسته به وجود ميآيند .اين تكنصك از پارامتر بهرهي اطالعاتي به منظور تشیص
تأثصرگذارترين خصوصصت استفاده ميکند و آن را در ريشه ميگذارد .در مرحلهي بعد ،دومصن خصوصصت با بصشترين بهرهي
اطالعاتي ،در سطح دوم درخت جاي ميگصرد .سپس به ازاي مقدار آن خصوصصت شاخهها به وجود ميآيند.
بهعبار ديگر ،اولصن و تأثصرگذارترين مشیصه در ريشه و در باالترين موقعصت جاي ميگصرد .سپس بقصهي نودها به ترتصب
در سطوح پايصنتر قرار داده ميشوند .با پصشروي به سمت برگها تأثصرگذاري ويژگيها کمتر ميگردد .دستهبندي با استفاده از
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درخت تصمصمگصري به اين صور است که دستهبندي از ريشه شروع ميگردد که مقدار خاص يك مشیصه را از نمونه سؤال
ميکند .اين ريشه (مشیصه) به مقادير متفاو خود وص ميباشد .بر اساس اينکه نمونه براي اين مشیصه داراي چه مقداري
است ،به گره ديگر وارد مي شود .تنها بايد يك حالت انتیاب گردد .در اين مرحله بايد در رابطه با مشیصه داده در گره اين نود
واردشده مربوط به سطح دوم درخت تصمصم گرفته شود (بهطور بازگشتي ريشه زير درخت نصز ميتواند بهحساب آيد) .اين
مراح تا رسصدن داده به برگهاي درخت تكرار ميگردند [.]15
 -4پایگاه داده مورد استفاده

پايگاه داده استفاده شده در اين تحقصق م موعه تصاوير دانشگاه  Yaleاست که شام  165تصوير سصاه و سفصد از  15نفر
ميباشد .اين م موعه شام  11تصوير از هر نفر است .اين افراد چهرههاي با قصافه و ترکصب متفاو هستند .اين م موعه
داده داراي نور مرکزي ،راست و چپ است[.]8
-6روش پیشنهادی

هد از روش پصشنهادي ،شناسايي ترکصب بهصنهاي از ويژگيها براي طبقهبندي است .در اين راستا جهت شناسايي ترکصب
بهصنهاي از ويژگيها ،الگوريتم رقابت استعماري مورد استفاده قرارگرفته است .بهمنظور تشكص جمعصت اولصه ،از بصن
جايگشتهاي میتلف  1و  1در يك بردار ويژگي برابر با  193عنصري (يعني از بصن  2193جايگشت میتلف بهصنهسازي ان ام
ميشود) N ،بردار حداکثر  193عنصري بهطور تصادفي انتیاب ميشوند .به اين ترتصب ،يك جمعصت اولصه متشك از  Nبردار
ويژگي تقلص يافته تشكص ميشود که به بلوک انتیاب ويژگي تزريق ميشوند تا ترکصب ويژگي بهصنه ،با استفاده از الگوريتم
رقابت استعماري ساخته شود .در روش پصشنهادي پس از انتیاب زيرم موعه بهصنه از ويژگيها ،مرحله پاياني طبقهبندي است.
در اين تحقصق طبقهبندي با استفاده از جنگ تصادفي صور ميگصرد و در نهايت با سه روش درخت تصمصم ،آدابوست و
ماشصن بردار پشتصبان مقايسه ميگردد.
-6یافتهها

نتايج بدست آمده از روش پصشنهادي همراه با ساير الگوريتمهاي مورد مقايسه جهت تشیص

چهره در جدول 1آمده است.

جدول :1نتایج بدست آمده

صحت

بازیابی

دقت

روش
درخت تصمیم

98.0

98..2

98..0

درخت تصمیم (با انتخاب ویژگی)

98012

98093

98090

ماشین بردار پشتیبان

98024

98041

9804

ماشین بردارپشتیبان (با انتخاب ویژگی)

98045

98000

98050

آدابوست

98044

98051

9805

آدابوست (با انتخاب ویژگی)

98055

980.0

98000

900

980.0

98000

روش پیشنهادي
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980.0

98000

980.

)روش پیشنهادي (با انتخاب ویژگی

،با توجه به نتايج روش پصشنهادي براي انتیاب ويژگي حتي روي الگوريتمهاي جايگزين مدل اصلي (ماشصن بردار پشتصبان
درخت تصمصم و آدابوست) نصز بهبود در زمان و خروجي را نشان ميدهد که اين موضوع توانايي تعمصم نتايج و مستق بودن
 صحت انتیاب، از سوي ديگر دقت باالتر روش پصشنهادي مبتني بر انتیاب ويژگي بهصنه.فاز طبقهبندي را مشی مي کند
.اين مدل (جنگ تصادفي) را نشان ميدهد
نتیجهگیری-7

در اين مقاله عالوه بر بررسي تكنصكهاي میتلفي که در سالهاي اخصر توسط محققان جهت تشیص چهره صور گرفته
 روشي نصز با استفاده از انتیاب ويژگيهاي بهصنه بافت و مدل جنگ تصادفي جهت شناسايي چهره پصادهسازي،شده است
 نتايج به دست آمده نشان از موفقصت روش پصشنهادي در تشیص چهرههايي با خصوصصا میتلف دارد به گونهاي که.گرديد
.چهره حتي در تصاويري با مصزان روشنايي کم و يا با چرخش گردن نصز به درستي آشكار شده است
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