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چکیده

امروزه در حیطههای بسیاری به ابزاری نیازمندیم كه هویت افراد را شناسایي و بر اساس خصوصیات بدن آنها را مورد شناسایي
قرار دهد و هر روزه این حیطه بهطور فراواني رشد ميیابد و عالقهمندان بسیاری پیدا كرده است .بر این اساس تکنیکهای
متفاوتي برای تشخیص چهره توسعه یافته و الگوریتمهای طبقهبندی فراواني نیز برای آن پیشنهاد گردیده است .در این تحقیق
سعي شده است روشي جهت شناسایي چهره با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتمهای درخت تصمیم و آدابوست
ارائه شود .بر این اساس روش پیشنهادی ابتدا ویژگيها را از تصویر استخراج ميكند و در ادامه پس از انتخاب زیر مجموعه
بهینه از این ویژگيها توسط الگوریتم رقابت استعماری به كمک الگوریتمهای درخت تصمیم و آدابوست عملیات تشخیص
چهره را صورت ميدهد .قابل ذكر است كه روش پیشنهادی بر روی مجموعه تصاویر  Yaleاعمال شده است .نتایج بدست
آمده نشان داد كه روش پیشنهادی ،دقت را تا یک درصد به نسبت كارهای پیشین بهبود بخشیده است.
کلمات کلیدي :تشخیص چهره ،انتخاب ویژگی ،الگوریتم رقابت استعماري ،درخت تصمیم ،آدابوست

 -1مقدمه

شنناسنایي چهره عملي اسنت كه انسنان با دقت بسیاری بطور روزمره در زندگي انجام ميدهد .افزایش روزافزون رایانههای
خانگي و سننیسننتمهای ارزان قیمت رومیزی ،موجب شننده تا توجه بسننیاری بر پردازشهای خودكار روی تصنناویر از جمله
بازشنناسنيها ،تعامل انسان و كامپیوتر و مدیریت چندرسانهای جلب گردد .پژوهش و توسعه در حیطه شناسایي چهره نیز به
همین دالیل در حال انجام و گسترش ميباشد[.]1
در  ٠٣سال گذشته ،تحقیقات بسیار زیادی بر روی ساخت یک سیستم تشخیص اتوماتیک چهره توسط كامپیوتر انجام
گرفته است .كاربردهای متعددی برای یک سیستم تشخیص چهره ماشیني وجود دارد ،كه ازجمله آنها مي توان به مواردی
همچون چک كردن كارتهای اعتباری ،گواهینامه رانندگي ،گذرنامه و كنترل ورود و خروج افراد به مراكز مهم ،شناسایي متهمین
از طریق مقایسه چهره آنها با افراد سابقه دارو باالخره تائید هویت كاربران اینترنت برای استفاده از خدمات یک سایت یا انجام
معامالت پولي ،اشاره كرد؛ اما متأسفانه سیستمهای كامپیوتری قادر نیستند به همان سادگي و دقت انسانها ،چهره افراد را
تشخیص دهند كه این مسئله دو علت اصلي دارد )1( :شباهت حالت و فرم كلي چهره افراد مختلف به یکدیگر ( )2وضعیتها و
حالتهای مختلف چهره یک فرد خاص (خنده ،ناراحتي و .)...عالوه بر این ،میزان دقت و كارایي یک سیستم شناسایي چهره،
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شدیدا تحت تأثیر محدودیتها و شرایطي همچون كیفیت تصویر ،شرایط نوری محیط  ،تغییرات زیاد در ابعاد چهره و چرخش
سر ،تغییر حالت چهره و یا استفاده افراد از عینک  ،ریش و ...قرار ميگیرد.
برای بازشناسي یک سری از خصوصیات مورداستفاده قرار ميگیرند كه برای هر شخص منحصربهفرد ميباشد و از شخصي
به شخص متفاوت ميباشد .امروزه در حیطههای بسیاری به ابزاری نیازمندیم كه هویت افراد را شناسایي و بر اساس خصوصیات
بدن آنها را مورد شناسایي قرار دهد و هرروزه این حیطه بهطور فراواني رشد ميیابد و عالقهمندان بسیاری پیداكرده است [.]2
امروزه روشهای متفاوتي برای بازشناسي چهره توسعه پیدا كردهاند .این روشها با توجه به نوع كاربرد شناسایي چهره
اهداف متفاوتي دارند .به صورتي كه در برخي كاربردها تشخیص برخط بودن با اهمیتتر است لذا سرعت تشخیص مهم است،
در برخي دقت تشخیص اهمیت دارد و در كل این روشها به دنبال افزایش سرعت و دقت در تشخیص ميباشند[.]٠
 -2کارهای پیشین

در سالهای گ ذشته تحقیقات زیادی در زمینه شناسایي چهره صورت گرفته است كه برخي از آنها بطور خالصه در جدول1
آمدهاند:
به نقل از ویوال و فوتینگ ،بیمر از اولین كساني بود كه ماشینهایي برای بازشناسي چهره بر اساس ضرایب تابع همبستگي
متقابل ارائه داد [ .]4[ ،]5بیمر برای بازشناسي چهرهها در زوایای متفاوت ،الگوهایي چرخانده شده را به مجموعه آموزشي
خود اضافه كرد [.]6
معروفترین تکنیکهای بازشناسي چهره ویژه ميباشد كه ترك و پنتلند آن را ارائه دادند و تکنیک آنالیز المانهای اصلي
را مورداستفاده قرار ميدهد [ .]7در ادامه پنتلند پژوهشهایي در حیطه شناسایي چهره با تکنیک  Eigenfeaturesبه منظور
تشخیص انجام داد .در این تکنیک بجای آنکه بسط  PCAبر روی تصویر تمام چهره اعمال شود الگوهای بیني ،چشم و
دهان برای هر تصویر ورودی تهیه ميشود و سپس روی این الگوها بسط كارهونن-لوو اعمال ميگردد .برای اطالع از
تحقیقات پژوهشگران در استفاده از تبدیل  ،PCAميتوان سنجش از راه دور [ ،]8مهندسي پزشکي ،تشخیص كاراكتر،
روشهای تحلیل صحنه( )Scene Analysisو غیره را مشاهده نمود.
یکي دیگر از با سابقهترین گرایشهای مطالعاتي استفاده از نسخههای متفاوت بسط آنالیز تفکیکپذیری خطي یا به اختصار
 LDAدر مسئله بازشناسي چهره ميباشد .نسخه معروف و جدید دیگری از الگوریتم  LDAدر سال  2٣٣5میالدی به نام
 Regularized LDAتوسط لو و همکاران با اصالح معیار فیشر معرفي گردید [.]9
ميتوان تصور كرد در بازشناسي چهره ،هر چهره از تركیب خطي چند چهره خاص به وجود آمده است بنابراین با استفاده
از بسط  ICAیک فضای چهره برای بازشناسي ميتوان ایجاد كرد .از طرفي دیگر آنالیز  ICAتکنیکي برای پیادهسازی نظریه
افزونگي بارلو( )Barlowبهمنظور بازشناسي چهره پیشنهاد ميدهد .بارتلت در پژوهش خود باهدف بررسي اثر فاز در تصاویر
چهره ،استدالل كرد كه اگر فاز تصاویر تغییر یابد ماهیت تصویر به مقدار زیادی تغییر ميكند [.]6
از تکنیکهای جدید دیگر ميتوان به استفاده از یادگیری منیفولد در مسئله بازشناسي چهره اشاره كرد [ .]1٣در سالهای
اخیر مناسبترین ابزارهای حل مسئله یعني الگوریتمهای تکاملي مانند الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات و
الگوریتم رقابت استعماری در حیطه شناسایي الگو مسئله انتخاب ویژگي ،مورد استفاده قرار گرفتهاند[.]11,12,7
یو هو همکاران [ ]1٠پژوهشي تحت عنوان افتراقي چندالیه نور قوی استخراجي برای تشخیص چهره انجام دادند .توسط
هوانگ و یین [ ]14در پژوهشي تشخیص چهره قوی با ساختاری دودویي با توجه به الگوهای گرادیان انجام شد .در پژوهشي
توسط وانگ و همکاران [ ]15تحت عنوان تشخیص چهره قوی از طریق نمایندگي تقویت پراكنده از نمایندگي خط به عنوان
یک راه حل مؤثر برای تشخیص چهره استفاده ميشود.
در مطالعه لي و سئون [ ]16تحت عنوان تشخیص چهره قوی بر اساس حضور رتبههای پویا از الگوریتم رتبههای پویا
برای تشخیص چهره استفاده ميشود .پژوهشي توسط كیان و همکاران[ ]17تحت عنوان مقاوم نورم هستهای رگرسیون منظم
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برای تشخیص چهره به منظور به رسمیت شناخت انسداد در آن انجام شد .در این مطالعه از روش رگرسیون برای تشخیص
انسدادهای موجود در تشخیص چهره استفاده گردیده است .اسماعیلي و همکاران [ ]18از تركیب دو مدل قشر بینایي برای
تشخیص چهره قوی استفاده كردند.
در پژوهشي توسط فنگ و همکاران [ ]19تحت عنوان تشخیص چهره با توجه به ویژگيهای كوچکي و بزرگي آن  ،از
یک طبقهبند جدید با عنوان تشخیص ریز و درشت چهره استفاده نموده است .ازازی و همکاران [ ]2٣در مطالعهای تحت عنوان
شناخت روشهای مؤثر خودكار در تشخیص سهبعدی چهره ،به بررسي روشهای تشخیص چهره و نشان دادن مکانیزم
تشخیص سهبعدی برای آن پرداختند .یانگ و همکاران [ ]21در پژوهشي تحت عنوان تشخیص چهره سریع و قوی از طریق
برنامهنویسي آموزش نقشه باقیمانده بر اساس پوشش تطبیقي از آموزش نمونهها و توزیع باقیمانده برنامهنویسي برای تهیه یک
نقشه از چهره بکار بردند.
همچنین پژوهشي توسط یان و همکاران [ ]22تحت عنوان چند ناحیه بانک فیلتر همبستگي مبتني بر تشخیص چهره
قوی انجام شد .ژانگ و همکاران [ ]2٠در مطالعه خود تحت عنوان طرح روش قوی تشخیص چهره از طریق تنک پیشنهاد
میکنند كه یک روش تشخیص چهره نیازمند بررسي تفاوتهای كوچکي و بزرگي ژستهای صورت ميباشد .همچنین در
پژوهشي كه توسط گوا و همکاران [ ]24تحت عنوان رگرسیون طیفي قوی برای تشخیص چهره صورت گرفت از روش
رگرسیون طیفي برای تشخیص چهره بهره برده شده است.
جدول :1بررسی برخی از کارهاي پیشین
محقق

یو هو همکاران ()2١1٢

هوانگ و یین ()2١1٢

وانگ و همکاران ()2١14

لی و سئون ()2١1٢

کیان و همکاران ()2١1٢

اسماعیلی و همکاران ()2١1٢

فنگ و همکاران ()2١14

ازازي و همکاران ()2١14

ویژگی جدید روش

افتراقی چندالیه نور قوي استخراجی براي تشخیص
چهره
تشخیص چهره قوي با ساختاري دودویی

تشخیص چهره قوي از طریق نمایندگی تقویت
پراکنده

نتیجه و بررسی دقت

آنالیز براي مطالعات اخترشناسی
چارچوب باینري کم حجم و کارآمد و
سرعت در آنالیز

دقت باال در تشخیص چهره

تشخیص چهره قوي بر اساس حضور رتبههاي پویا

سرعت باال در انجام آنالیز

مقاوم نورم هستهاي رگرسیون منظم براي استحکام

استحکام روش براي تشخیص چهره در

روش براي تشخیص چهره

حالت گوناگون

ترکیب دو مدل قشر بینایی براي تشخیص چهره قوي

تشخیص چهره با توجه به ویژگیهاي کوچکی و
بزرگی

شناخت روشهاي مؤثر خودکار در تشخیص سهبعدي
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بینایی

تشخیص چهره با ویژگیهاي متفاوت

آنالیز نسبتا دقیق و سریع
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تشخیص چهره سریع و قوي از طریق برنامهنویسی

استفاده از پیکسلها و تطبیق با تعداد زیادي

آموزش نقشه باقیمانده

از پایگاههاي داده

یان و همکاران ()2١14

چند ناحیه بانک فیلتر همبستگی مبتنی بر تشخیص چهره

دقت در تشخیص چهره

ژانگ و همکاران ()2١1٢

روش قوي تشخیص چهره از طریق بازنمایی تنک

استفاده از کلیه تفاوتهاي موجود در چهره

گوا و همکاران ()2١1٢

رگرسیون طیفی قوي براي تشخیص چهره

یانگ و همکاران ()2١14

استفاده حداکثري از پیکسلهاي یک عکس
براي تشخیص چهره

-3درخت تصمیم

دستهبند درختهای تصمیم مجموعهای از قواعد متوالي ميباشند كه در نهایت منجر به تصمیمگیری ميشوند .برعکس
تکنیکهای عددی ،توانایي تفسیر دارند و استراتژی تقسیم و غلبه را مورد استفاده قرار ميدهند .دستهبندی با استفاده از درخت
تصمیمگیری به این صورت است كه دستهبندی از ریشه شروع ميگردد كه مقدار خاص یک مشخصه را از نمونه سؤال ميكند.
این ریشه (مشخصه) به مقادیر متفاوت خود وصل ميباشد .بر اساس اینكه نمونه برای این مشخصه دارای چه مقداری است،
به گره دیگر وارد مي شود .تنها باید یک حالت انتخاب گردد .در این مرحله باید در رابطه با مشخصه داده در گره این نود وارد
شده مربوط به سطح دوم درخت تصمیم گرفته شود (بهطور بازگشتي ریشه زیر درخت نیز ميتواند بهحساب آید) .این مراحل تا
رسیدن داده به برگهای درخت تکرار ميگردند [.]25
-4الگوریتم رقابت استعماری

این الگوریتم یک الگوریتم تکاملي از گروه الگوریتمهای فرامکاشفهای ميباشد .الگوریتمهای فرامکاشفهای از انواع
الگوریتمهای بهینهسازی تقریبي هستند كه قابلیت فرار از كمینههای محلي را دارند و ميتوانند در مسائل بسیاری مورد استفاده
قرار بگیرند .تئوری این الگوریتم بر اساس سیاستهای اجتماعي سیاسي ميباشد .این الگوریتم با تعدادی جمعیت اولیه كه
بهطور تصادفي به وجود ميآیند ،آغاز ميگردد .هر یک از این جمعیتها« ،كشور» نامگذاری شده است .در واقع این كشورها
همان كروموزومها در الگوریتم ژنتیک ميباشند .هر كشور متشکل از مجموعهای از متغیرها است .این متغیرها در دنیای واقعي
فرهنگ ،زبان ،اقتصاد و غیره ميتوانند باشند .این كشورها بر اساس تابع هزینه مسئله به دو دسته مستعمره و استعمارگر
تقسیمبندی ميگردند .در ابتدا تعداد كشورهای استعمارگر تعیین ميشود .برای مشخص شدن تعداد مستعمرههای هر كشور
استعمارگر ،باید قدرت آنها محاسبه گردد چون این تعداد به قدرت آنها بستگي دارد .یک گام اصلي این الگوریتم سیاست
همگون سازی (جذب) ميباشد .در سیاست همگون سازی استعمارگرها با انجام سیاست جذب ،موجب ميشود مستعمرهها در
ابعاد متفاوت سیاسي اجتماعي به آنها نزدیک شوند .سیاست جذب در این الگوریتم به شکل حركت مستعمره بهسوی
استعمارگرها مدلسازی گردیده است .گاهي امکان دارد مستعمره در حركت بهسوی استعمارگر به موقعیتي برسد كه در موقعیت
جدیدی تابع هزینه كمتری نسبت به استعمارگر داشته باشد .در این حالت استعمارگر و مستعمره جای خود را با یکدیگر عوض
ميكنند .حال الگوریتم با كشور استعمارگر جدید به روند خود ادامه ميدهد و استعمارگر جدید آغاز به اعمال سیاست جذب
مينماید پس از ایجاد امپراتوری با استفاده از هزینهی هر امپراتوری ،قدرت كل هركدام به دست ميآید .هزینه كل امپراتوری
در واقع هزینه استعمارگر بهاضافه درصدی از هزینه همهی مستعمرههای آن ميباشد محاسبه ميگردد .دومین گام اصلي
الگوریتم ،رقابت استعماری ميباشد .در رقابت استعماری هر امپراتوری سعي مينماید كه قدرت خود را بیشتر كند یا حداقل
مانع كاهش آن گردد .در این رقابت امپراتوریهای قوی ،قویتر خواهند شد و امپراتوریهای ضعیف ،تدریجاً ضعیفتر ميگردند
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تا درنهایت حذف شوند .برای مدل كردن این واقعیت ،امپراتوریهای قوی بهمنظور به دست آوردن ضعیفترین مستعمره مربوط
به ضعیفترین امپراتوری ،رقابت ميكنند .با توجه به قدرت امپراتوریها ،امپراتوری كه قدرت بیشتری برای به دست آوردن
داشته باشد ،با احتمال بیشتری مستعمره ضعیف را تصاحب مينماید .بهاینترتیب با تکرار الگوریتم ،امپراتوری ضعیف
مستعمرههای ضعیف خود را از دست خواهد داد .هنگاميكه امپراتوری همه مستعمرههای خود را از دست ميدهد ،دیگر برای
رقابت قدرتي ندارد ،سقوط كرده و از میان امپراتوریها حذف ميگردد .الگوریتم به همین شکل ادامه پیدا ميكند تا هنگاميكه
بهشرط خاتمه برسد یا تعداد كل تکرارها تمام شود .بهتدریج با اجرای الگوریتم امپراتوریهای ضعیف سقوط ميكنند تا و در
نهایت یک امپراتوری وجود خواهد داشت .در این دنیای جدید مستعمرهها و استعمارگرها هزینه و موقعیتهای یکساني دارند و
در واقع تفاوتي میان آنها وجود ندارد [.]26
-5روش پیشنهادی

روش پیشنهادی شامل پیشپردازش تصاویر ،استخراج ویژگي ،انتخاب ویژگي با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و در
نهایت عملیات طبقهبندی با استفاده از الگوریتمهای درخت تصمیم و آدابوست است كه در زیر بیان ميشوند:
 -1-5پیشپردازش تصاویر

مرحله اول در پردازش تصویر تشخیص چهره است .در این بخش با استفاده از الگوریتم استاندارد تشخیص چهره ،ناحیه چهره
از تصاویر استخراج و باقي بخشهای اضافي حذف ميشود.
 -2-5استخراج ویژگی

برای استخراج ویژگي از تحلیل بافت استفاده شده است .بدین منظور از سه روش الگوی باینری محلي دوراني ،آنالیز گابور و
هیستوگرام شدت لبههای تصویر استفاده شده است.
 -3-5انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

مرحله بعدی در روش پیشنهادی ،شناسایي تركیب بهینهای از ویژگيها برای طبقهبندی است .در این راستا ،الگوریتم رقابت
استعماری مورد استفاده قرار گرفته است .بهمنظور تشکیل جمعیت اولیه ،از بین جایگشتهای مختلف  ٣و  1در یک بردار
ویژگي برابر با  19٠عنصری (یعني از بین  219٠جایگشت مختلف بهینهسازی انجام ميشود) N ،بردار حداكثر  19٠عنصری
بهطور تصادفي انتخاب ميشوند .در شکل 1نمونهای از تطبیق بردار ویژگي پایه بر جایگشتها جهت تشکیل جمعیت اولیه
نشان داده شده است.
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شکل :1نمونهاي از تطبیق بردار ویژگی پایه بر جایگشتها جهت تشکیل جمعیت اولیه

به این ترتیب ،یک جمعیت اولیه متشکل از  Nبردار ویژگي تقلیل یافته تشکیل ميشود كه به بلوك انتخاب ویژگي تزریق
ميشوند تا تركیب ویژگي بهینه ،با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ساخته شود .در جدول 2پارامترهای الگوریتم رقابت
استعماری آمده است.
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جدول :2پارامترهاي الگوریتم رقابت استعماري
پارامتر

مقدار

جمعیت اولیه

٢١١

تعداد استعمارگر اولیه

.

تعداد تکرار نهایی

1١١

ضریب شبیهسازي سیاست جذب β

١8٢

ضریب انحراف θ

Л/4

نرخ انقالب

١8٢

 -4-5طبقهبندی به کمک روشهای مبتنی بر درخت تصمیم

پس از استخراج ویژگي از تصاویر و انتخاب زیرمجموعه بهینه ،مرحله پایاني روش پیشنهادی طبقهبندی است .در این تحقیق
برای طبقهبندی از روشهای مبتني بر درخت تصمیم استفاده ميشود .دو روش درخت تصمیم و آدابوست در این تحقیق بررسي
شدهاند .الزم به ذكر است نتایج نهایي سیستم بر مبنای پارامترهای صحت و دقت گزارش ميشود.
 -6نتایج

در جدول ٠نتایج دو روش درخت تصمیم و الگوریتم آدابوست آمده است.
جدول :٢نتایج بهدستآمده
روش طبقهبندي

صحت

دقت

درخت تصمیم

١8.0

١8..٢

درخت تصمیم (انتخاب ویژگی)

١8012

١80١٢

آدابوست

١8044

١80٢

آدابوست (انتخاب ویژگی)

١80٢٢

١80٢0

-7نتیجهگیری

در این تحقیق تشخیص چهره با استفاده از یک روش تركیبي برای انتخاب ویژگيهای بهینه بافت و مدل درخت تصمیم و
آدابوست پیادهسازی شد .مهمترین گام در این تحقیق استفاده تركیبي از الگوریتمهای درخت تصمیم و آدابوست در كنار
شناسایي ویژگيهای بهینه چهره توسط الگوریتم رقابت استعماری است .نتایج به دست آمد نشاندهنده دقت باالی الگوریتم
آدابوست در هر دو حالت استفاده از تمام ویژگيها و انتخاب ویژگي در تشخیص چهره دارد.
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