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چکیده

يکي از مهمترين قابليتهاي سيستم بينائي انسان ،توانائي بازشناسي چهره است که نقش مهمي در زندگي اجتماعي هر فرد
ايفا ميکند .ارتباط ما با ساير افراد ،مبتني بر توانائي ما در شناسايي آنها است .يکي از برجستهترين جنبههاي سيستم شناسايي
چهره در انسان ،دقت و اطمينان بسيار باالي آن است؛ اما همه انسانها عمل شناسايي چهره را به سادگي و بدون آنکه تالش
زيادي بکنند انجام ميدهند ،در حاليکه اين کار براي کامپيوترها عمل چندان سادهاي محسوب نميگردد .در اين تحقيق روشي
براي استخراج زير مجموعه بهينه از ويژگيهاي تصوير بر اساس روش رقابت استعماري ارائه شده است .روش پيشنهادي در
فاز اول از الگوريتمهاي الگوي باينري محلي دوراني ،آناليز موجک گابور و هيستوگرام لبه بر اساس فيلتر سوبل استفاده ميکند.
در فاز دوم زير مجموعه بهينه از اين ويژگيها توسط الگوريتم رقابت استعماري استخراج ميشود .در گام آخر به کمک الگوريتم
جنگل تصادفي عمليات تشخيص صورت ميگيرد .نتايج بدست آمده نشان داد که سيستم پيشنهادي از عملکرد بااليي برخوردار
است.
کلمات کلیدي :جنگل تصادفی ،الگوریتم رقابت استعماري ،انتخاب ویژگی ،طبقهبندي.

-1مقدمه

تشخيص چهره يکي از با اهميتترين رويکردهاي تسهيلکننده ارتباط ميان انسان ،ماشين و زمينههاي فعال در حيطه علم
بينايي ماشين ميباشد .از ساليان پيش بازشناسي چهره افراد از يک پايگاه داده تعيين شده ،مدنظر هر سيستم امنيتي خودکار
بدون نياز به کاربر ،بوده است .به مرور زمان کاربردهاي اين سيستمها با افزايش تالش به منظور بهبود سيستمهاي امنيتي
کاربردي ،در حال توسعه ميباشد[ .]1در واقع شناسايي چهره عملي است که انسان با دقت بسياري بطور روزمره در زندگي
انجام ميدهد .افزايش روزافزون رايانههاي خانگي موجب شده است که پردازشهاي خودکار بر روي تصاوير بسيار مورد توجه
قرار گرفته و پژوهش و توسعه در حيطه شناسايي چهره نيز گسترش يابد [ .]2بر اين اساس امروزه روشهاي متفاوتي براي
بازشناسي چهره توسعه پيدا کردهاند که به دنبال افزايش سرعت و دقت در تشخيص ميباشند[.]3
-2سیستم بازشناسی چهره

تشخيص چهره مرحله ابتدايي در سيستم خودکار بازشناسي چهره است .قابليت اعتماد اين قسمت بر عملکرد و قابليت استفاده
کل سيستم بازشناسي چهره تأثير بسياري دارد .اگر يک عکس يا يک ويدئو به سيستم ارائه گردد ،يک تشخيصدهنده چهره
ايدهآل بايد قادر باشد تا موقعيت تمامي چهرهها را بدون توجه به جايگاهشان ،اندازه و مقياسشان ،زاويه و جهتشان ،سن و
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حالتشان ،بيابد و تعيين کند .عالوه بر اين ،عمل تشخيص بايد بدون در نظر گرفتن شرايط نوري خارجي و محتواي تصويري
يا ويدئويي بودن انجام شود[.]4
-3روند کار سیستم بازشناسی چهره

شناسايي چهره يک موضوع بينايي در حيطه بازشناسي آماري الگو است که در آن چهره بهعنوان يک شيء سهبعدي(طول و
عرض و شدت سه بعد آن هستند) در شرايط متفاوت نور ،جهتگيري ،حالت و ديگر پارامترها نيازمند بازشناسي بر اساس
تصاوير موردنياز ميباشد .بهطورکلي يک سيستم شناسايي چهره شامل چهار ماژول محلي سازي چهره ،نرمالسازي ،استخراج
ويژگي و تطبيق ميباشد[ .]5در شکل 1روند کلي سيستم بازشناسي چهره نشان داده شده است.

شکل Error! No text of specified style in document. :1روند کلی سیستم بازشناسی چهره[.]6

-4چالشهای پیش روی بازشناسی چهره

مساائل و چالشهاي فراواني در شاناساايي چهره وجود دارد که عبارتند از مسالله روشانايي و مسلله زواياي متفاوت تصوير.
مسالله روشانايي در شکل 2ارائه شده است که حتي چهرههاي يکسان هم به علت تغييرات در نور امکان دارد متفاوت به نظر
بيايند .حتي ممکن است شرايط نوري مختلف ،بيشتر از تفاوت بين دو فرد در شناسايي تأثير داشته باشد.

شکل :2نمونهاي از چالش روشنایی
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مسلله زواياي متفاوت تصوير در شکل 3نشان داده شده که در آن چهرههاي يکسان در زواياي مختلف ظاهر شدهاند.
زماني که تصاوير موجود براي شناسايي زواياي مختلفي داشته باشند ،شناسايي با مشکالتي جدي روبهرو است .حتي امکان
دارد ترکيبي از مشکالت توضيح داده شده به وجود بيايد[.]6

شکل :3نمونهاي از مسئله زوایاي مختلف تصویر []6

-5کارهای پیشین

در سال  2112پژوهشي توسط يو هو همکاران [ ]2تحت عنوان افتراقي چنداليه نور قوي استخراجي براي تشخيص چهره
انجام شد .در اين مطالعه از روش افتراق چنداليه نوري بهره برده شده است .تحليلهاي چند مقياسي نشان ميدهد که اين
روش در پايگاههاي مختلف داده داراي اثربخشي قابل قبولي ميباشد و در مقياسهاي کوچک نوري با استفاده از وزن اختصاص
داده شده و ترکيب خطي توانايي تشخيص چهره را در مقياسهاي بزرگ دارد.
در همين سال پژوهشي نيز توسط هوانگ و يين [ ]8تحت عنوان تشخيص چهره قوي با ساختاري دودويي با توجه به
الگوهاي گراديان انجام شد .در اين مقاله يک چارچوب باينري کم حجم و کارآمد در عين حال قدرتمند براساس شيب تصوير
براي نمايندگي قوي تشخيص چهره ارائه شده است .در اين مطالعه براي تشخيص چهره از آناليز در نرم افزار متلب استفاده
شده است؛ و براي آناليز با استفاده از فضاي باينري از همبستگي محلي قابل مالحظه ساده محاسباتي استفاده شده است.
در سال  2116پژوهشي توسط لي و سلون [ ]9تحت عنوان تشخيص چهره قوي بر اساس حضور رتبههاي پويا انجام شد.
در اين مطالعه از الگوريتم رتبههاي پويا براي تشخيص چهره استفاده ميشود .در اين مطالعه از يک پروتکل رسمي طبقهبندي
تصاوير چهره استفاده شده است و بر روي پايگاههاي داده مانند  ARو  ORLآزمون گرديده است .نمونههاي به کار رفته در
اين مطالعه نشان ميدهد که اين روش داراي سرعت مناسب بوده و نسبت به روشهاي ديگر کم هزينهتر است.
اما در سال  2115پژوهشي توسط کيان و همکاران [ ]11تحت عنوان مقاوم نورم هستهاي رگرسيون منظم براي تشخيص
چهره به منظور به رسميت شناخت انسداد در آن انجام شد .در اين مطالعه از روش رگرسيون براي تشخيص انسدادهاي موجود
در تشخيص چهره استفاده گرديده است .يافتههاي مطالعه نشان ميدهد که ساختار خطاي برنامهنويسي مدلهاي پراکنده براي
تشخيص خطا به طور جداگانه و با ادغام در مدل رگرسيوني ميتواند براي تشخيص چهره به کار رود .آزمون اين روش در
پايگاههاي مختلف داده اثربخشي و استحکام روش را تائيد ميکند.
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پژوهشي در سال  2114توسط وانگ و همکاران [ ]11تحت عنوان تشخيص چهره قوي از طريق نمايندگي تقويت پراکنده
انجام شد .در اين مطالعه از نمايندگي خط به عنوان يک راه حل مؤثر براي تشخيص چهره استفاده ميشود .يافتههاي مطالعه
با استفاده از دادههاي موجود در پايگاه تصوير چهره  ARنشان ميدهد که ميتوان از روش نمايندگي خط به صورت دقيقي
براي تشخيص چهره در شرايط خاص استفاده کرد .استنادات اين مقاله با توجه به تعداد پايگاههاي داده به کار رفته به طور
قابل قبول داراي قابليت اتکا ميباشد.
-6روش پیشنهادی

در روش پيشنهادي اولين مرحله از کار بررسي پوشههاي مربوط به هر چهره ،و شناسايي آن است .در مرحله دوم و پس از
استخراج چهره ،روشهاي استخراج ويژگي اعمال ميشود .بدين منظور از سه روش الگوي باينري محلي دوراني ،آناليز گابور
و هيستوگرام شدت لبههاي تصوير استفاده شده است .با توجه به تعداد زياد ويژگيهاي استخراج شده ،فاز انتخاب ويژگي براي
کاهش ابعاد و نيز حذف اطالعات اضافي توسط الگوريتم رقابت استعماري بر دادههاي پردازش شده اعمال ميشود .پس از
استخراج ويژگي از تصاوير و انتخاب زيرمجموعه بهينه ،مرحله پاياني روش پيشنهادي طبقهبندي بوسيله الگوريتم جنگل
تصادفي است .اين الگوريتم روي دادههاي کاهش ابعاد داده شده و دادههاي اصلي اعمال شد.
-1-6مجموعه داده مورد استفاده

مجموعه داده استفاده شده در اين تحقيق مجموعه تصاوير دانشگاه  Yaleاست .ديتاست تشخيص چهره  Yaleشامل 165
تصوير سياه و سفيد از  15نفر ميباشد .اين مجموعه شامل  11تصوير از هر نفر(موضوع) است[ .]12در شکل 4تصاوير نمونه از
مجموعه داده مورد نظر آمده است.

شکل :4تصاویر نمونه از مجموعه داده Yale
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-7نتایج

در جدول 1نتايج روش پيشنهادي در دو حالت با انتخاب ويژگي و بدون انتخاب ويژگي بر مبناي پارامترهاي صحت ،1دقت،2
بازيابي 3و معيار  F4آورده شده است.
جدول :1نتایج روش پیشنهادي

روش

صحت

بازیابی

معیار F

دقت

متوسط زمان اجرا (ثانیه)

بدون انتخاب ویژگی

690

679.0

679.0

67900

57.3

با انتخاب ویژگی

6790

67990

67995

67900

1750

-8مقایسه روش پیشنهادی با کارهای پیشین

در جدول 2نتايج روش پيشنهادي با کارهاي پيشين مقايسه شده است .روش پيشنهادي با نتايج قابل قبول در مقايسه با ديگر
کارها نشان ميدهد که استفاده از فاز انتخاب ويژگي ميتواند به بهينهسازي مدلهاي تشخيص چهره کمک کند.
جدول :2مقایسه روش پیشنهادي با کارهاي پیشین

روش

صحت

بازیابی

معیار F

دقت

FPR

روش پیشنهادي

6790

67990

67995

67900

670.

روش [ ]33سال 2312

-

-

-

6793

670.0

روش [ ]31سال 2316

679..

67915

67950

679.0

-

روش [ ]32سال 2316

-

-

-

679...

67015

ترکيب ويژگيهاي بافت تصوير در مقايسه با روش [ ]31بهبود قابل توجه را نشان ميدهد .اين دو روش هر دو بر مبناي
بافت تصوير عمل ميکنند اما روش پيشنهادي با روش جديد الگوي باينري محلي دوراني و نيز انتخاب بهينه دسته ويژگيهاي
مؤثر ،نتايج بهتري را نشان ميدهد .در مقابل نسبت بهبود نتايج به زمان اجراي روش پيشنهادي به وضوح به نسبت روش []31
کافي نيست و روش [ ]32با صرف هزينه محاسباتي کمتر نتايجي نزديک به روش پيشنهادي اين تحقيق را به دست آورده
است .روش [ ]31با بهره بردن از تلوري اسپارس کمترين ويژگي را استخراج کرده است اما دقت آن به نسبت روش پيشنهادي
کمتر است .در آخر ميتوان اشاره کرد که روش پيشنهادي برخالف روشهاي موجود در دو فاز انتخاب ويژگي و ساخت مدل
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)از تلوريهاي پيچيدهتري استفاده کرده است که گرچه فاز آموزش را طوالني ميکند اما با کاهش متغيرهاي تصميم(ويژگيها
.اين امکان را فراهم ميسازد که در ادامه نتايج بهتري در تعميم به دست آيد
جمعبندی و نتیجهگیری-9

در اين تحقيق تشخيص چهره با استفاده از يک روش ترکيبي براي انتخاب ويژگيهاي بهينه بافت و مدل جنگل تصادفي
 مهمترين گام در اين تحقيق استفاده ترکيبي از جنگل تصادفي در کنار شناسايي ويژگيهاي بهينه چهره توسط.پيادهسازي شد
 نتايجي که با اعمال اين الگوريتم به دست آمد نشان ميدهد اين سيستم شناسايي موفقيت.الگوريتم رقابت استعماري است
 با توجه به مقادير به دست آمده نرخ نهايي تشخيص در روش پيشنهادي.بيشتري در مقايسه با روشهاي پيشين داشته است
 اين عدد نشان ميدهد روش پيشنهادي در بهبود تشخيص چهره موفق عمل کرده است چرا. ميباشد18986 به طور متوسط
 ميانگين،که در بهترين روش پيشين که از پايگاه دادهي مشابه و ميزان دادههاي تست و آزمايش يکسان استفاده کرده است
 همچنين روش انتخاب ويژگي روي مدلهاي يادگيري ماشين پايه نيز نشان داد. درصد تجاوز نميکند18922 نرخ تشخيص از
 اين مدل انتخاب ويژگي بهجاي روشهاي سعي و خطا به صورت.که توانايي بهبود نتايج در کنار کاهش زمان آزمايش را دارد
.هوشمند بهترين زيرمجموعه از ويژگيها را انتخاب مينمايد
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