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چکیده

يکي از مهمترين قابليت هاي سيستم بينائي انسان ،توانائي شناسايي 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 حالي که اين کار براي کامپيوترها عمل چندان سادهاي محسوب نميگردد .هدف اصلي اين
پژوهش مطالعه و بررسي تأثير انتخاب ويژگيهاي مناسب تصاوير با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري بر روي دقت
الگوريتمهاي موجود براي تشخيص چهره است .لذا انتخاب يک زير مجموعه بهينه با توجه به بزرگ بودن ابعاد بردار ويژگيهاي
تصوير جهت تسريع الگوريتم تشخيص چهره ميتواند در کنار افزايش دقت آن حائز اهميت باشد .در فاز طبقهبندي نيز از
الگوريتمهاي ماشين بردار پشتيبان و جنگل تصادفي استفاده خواهد شد .نتايج حاصل از روش پيشنهادي بيان کننده دقت باالي
الگوريتم جنگل تصادفي در تشخيص چهره ميباشد.
کلمات کلیدی :الگوریتم رقابت استعماری ،الگوی باینری محلی دورانی ،آنالیز گابور ،فیلتر سوبل ،جنگل تصادفی

-1مقدمه

در سالهاي اخير ،تقاضاي ايجاد امنيت به وسيله روشهاي زيستسنجي( )Biometricبه شدت رايج شده است .اطالعات
زيستي متفاوت براي مثال انگشت ،دست خط ،چهره و عنبيه مورد استفاده قرار گرفته است .از ميان روشهاي زيستسنجي
مختلف ،استفاده از تصاوير چهره گستردگي بيشتري نسبت به تکنيکهاي ديگر دارد زيرا به دليل داشتن ماهيت غير دخالت
کنندگي نسبت به روشهاي ديگر ،از سهولت تصويربرداري بيشتري برخوردار ميباشد[ .]1،2،3در سيستمهاي تشخيص چهره
افزايش بانک اطالعاتي تصاوير چهره موجب کاهش سرعت و کمبود حافظه ميشود .به منظور بر طرف کردن اين مشکل
انتخاب ويژگي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد[ .]4در سالهاي اخير پژوهشهاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است از
جمله در سال  2112پژوهشي توسط يو هو و همکاران [ ]5تحت عنوان افتراقي چنداليه نور قوي استخراجي براي تشخيص
چهره انجام شد .در همين سال پژوهشي نيز توسط هوانگ و يين [ ]6تحت عنوان تشخيص چهره قوي با ساختاري دودويي با
توجه به الگوهاي گراديان صورت گرفت .در پژوهشي نيز توسط وانگ و همکاران [ ]2تحت 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 شد .پژوهشي توسط کيان و همکاران[ ]8تحت عنوان مقاوم نورم هستهاي رگرسيون منظم براي تشخيص چهره
بهمنظور به رسميت شناخت انسداد در آن انجام شد .در اين مطالعه از روش رگرسيون براي تشخيص انسدادهاي موجود در
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تشخيص چهره استفاده گرديده است .لي و سئون [ ]9در پژوهشي تحت عنوان تشخيص چهره قوي بر اساس حضور رتبههاي
پويا از الگوريتم رتبههاي پويا براي تشخيص چهره استفاده کردند .پژوهشي توسط اسماعيلي و همکاران [ ]11تحت عنوان
ترکيب دو مدل قشر بينايي براي تشخيص چهره قوي انجام شد .در اين مقاله سيستم تشخيص چهره قدرتمندي با استفاده از
ويژگيهاي  C2در الگوريتم  HMAXبهصورت بصري و با الهام از رفتار سلولهاي عصبي باز طراحي گرديد .اما پژوهشي توسط
فنگ و همکاران [ ]11تحت عنوان تشخيص چهره با توجه به ويژگيهاي کوچکي و بزرگي آن انجام شد که در اين مطالعه از
يک طبقهبندي جديد با عنوان تشخيص ريز و درشت چهره استفاده نموده است .ازازي و همکاران [ ]12به شناخت روشهاي
مؤثر خودکار در تشخيص سهبعدي چهره پرداختند .هدف اين مطالعه بررسي روشهاي تشخيص چهره و نشان دادن مکانيزم
تشخيص سهبعدي براي آن بود .پژوهشي توسط يانگ و همکاران [ ]13تحت عنوان تشخيص چهره سريع و قوي از طريق
برنامه نويسي آموزش نقشه باقيمانده بر اساس پوشش تطبيقي انجام شد .در اين مطالعه آموزش نمونهها و توزيع باقيمانده
برنامهنويسي براي تهيه يک نقشه از چهره به کار برده شده است .همچنين پژوهشي توسط يان و همکاران [ ]14تحت عنوان
چند ناحيه بانک فيلتر همبستگي مبتني بر تشخيص چهره قوي انجام شد .در اين مقاله ،نگارنده يک الگوريتم استخراج ويژگي
مؤثر ،به نام چند ناحيه همبستگي بر اساس بانک فيلتر  MS-CFBايجاد کرد .در پژوهشي توسط ژانگ و همکاران [ ]15تحت
عنوان طرح روش قوي تشخيص چهره از طريق تنک نشان داده شد که يک روش تشخيص چهره نيازمند بررسي تفاوتهاي
کوچکي و بزرگي ژستهاي صورت ميباشد .پژوهشي نيز توسط گوا و همکاران [ ]16تحت عنوان رگرسيون طيفي قوي براي
تشخيص چهره انجام شد .در اين مطالعه از روش رگرسيون طيفي براي تشخيص چهره بهره برده شده است.
-2روش پیشنهادی

روش پيشنهادي شامل پردازش تصاوير ،استخراج و انتخاب ويژگي و در نهايت عمليات طبقهبندي است .اولين مرحله از کار
بررسي پوشههاي مربوط به هر چهره ،و شناسايي آن به کمک ابزار کاربردي  Visionدر متلب است .نمونه اين استخراج که در
مطالعه موردي انجامشده است در شکل- 1ب ديده ميشود .پارامتر خروجي اين بخش مختصات محل چهره است ،ورودي اين
بخش يک تصوير حاوي چهره است ،اگر به روش تصويري بدون وجود چهره داده شود ،خروجي «خالي» خواهد بود .در مرحله
دوم و پس از استخراج چهره ،روشهاي استخراج ويژگي اعمال ميشود ،با توجه به اينکه روش پيشنهادي بر مبناي ترکيب
روشهاي استفاده شده در حوزه چهره و غير (در کاربردهاي مربوط به تصاوير) است ،برخي روشها مانند آناليز گابور توابع آماده
همراه با پارامترها مشخص و آزمايششده براي چهره دارند و برخي مانند روش الگوي باينري محلي دوراني بر اساس نياز به
تعيين پارامتر داشتند .پارامتر تعداد مقياسها در آناليز گابور همانطور که پيشتر گفته شد ،برابر با پنج (يعني مطابق هرم موجک
در پنج سطح) و در هشت جهت (چهار جهت اصلي و چهار جهت فرعي) در نظر گرفته شد (شکل-1پ خروجي را براي تصوير
اوليه شکل-1ب نشان ميدهد) .در بخش الگوي باينري محلي به دليل اينکه پارامتر خاصي براي تعيين وجود نداشت بر اساس
ديدگاه محلي پارامتر همسايگي سه در نظر گرفته شد که پاسخ آن در نتايج صحت اين انتخاب را نشان ميدهد(شکل-1ت
خروجي را براي تصوير اوليه شکل-1ب نشان ميدهد) .در نهايت فيلتر سوبل با همان همسايگي سه که باز هم پيادهسازي آن
در متلب وجود دارد براي آخرين فاز تبديل فضاي تصوير استفاده شده (شکل-1ث خروجي را براي تصوير اوليه شکل-1ب
نشان ميدهد) .با توجه به تعداد زياد ويژگيهاي استخراجشده ،فاز انتخاب ويژگي براي کاهش ابعاد و نيز حذف اطالعات اضافي
توسط الگوريتم رقابت استعماري[ ]12بر دادههاي پردازششده اعمال شد .در بخش آخر عمليات طبقهبندي انجام شد ،در روش
پيشنهادي از الگوريتم جنگل تصادفي براي طبقهبندي استفاده ميشود اما براي مقايسه بهتر از ماشين بردار پشتيبان (کرنلهاي
مختلف که توسط کد متلب بهترين آن بهصورت خودکار انتخاب ميشود) نيز جهت طبقهبندي استفاده شد.
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شکل :1مراحل اعمال روش پیشنهادی بر تصویر دلخواه.

-1-2پارامترهای ارزیابی

نتايج نهايي سيستم پيشنهادي بر مبناي پارامترهاي صحت (رابطه  ،)1دقت (رابطه  ،)2بازيابي (رابطه  )3و معيار ( Fرابطه )4
گزارش ميشود.
()1
()2

#True Positive
#True Positive + # False Positive
#True Positive + #True Negative
Totall population

= Precision

= )Accuracy(ACC

#True Positive
#True Positive + # False Negative

()3

2 × Precision × Recall
Precision + Recall

()4

= Recall

= F measure

در رابطههاي 1تا  4منظور از  True Positiveيا  ،TPمواردي هستند که در مجموعه داده به عنوان کالس مثبت (مثالً
شخص )1مشخصشدهاند و سيستم بهدرستي آنها را تشخيص داده است(به درستي شخص 1تشخيص داده است) ،به همين
شکل  Fasle Positiveبا  ،FPمواردي هستند که در مجموعه داده بهعنوان کالس مثبت (مثالً شخص )1مشخصشدهاند و
سيستم به نادرست آنها را تشخيص داده است (کسي به غير از شخص .)1از سوي ديگر  True Negativeيا  ،TNمواردي
هستند که در مجموعه داده بهعنوان منفي (مثالً هرکسي به غير از شخص )1مشخص شدهاند و سيستم به درستي آنها را
منفي تشخيص داده است .در نهايت  False Negativeيا  ،FNمواردي هستند که در مجموعه داده بهعنوان منفي (مثالً هرکسي
به غير از شخص )1مشخص شدهاند و سيستم به نادرست آنها را مثبت (مثالً شخص  )1تشخيص داده است.
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-2-2پایگاه دادههای چهرههای مورد استفاده در این تحقیق

پايگاه داده استفادهشده در اين تحقيق مجموعه تصاوير دانشگاه  Yaleاست .ديتاست تشخيص چهره  Yaleشامل  165تصوير
س ياهو سفيد از  15نفر ميباشد .اين مجموعه شامل  11تصوير از هر نفر(موضوع) است .اين افراد چهرههاي با قيافه و ترکيب
متفاوت هستند .اين مجموعه داده داراي نور مرکزي ،راست و چپ است[ .]11در شکل 2نمونه تصاوير از اين پايگاه داده آمده
اس ت .همچنين بهعنوان يک مطالعه موردي تص اوير سه شخص حقيقي (دو آقا و يک خانم) در زواياي مختلف بهعنوان يک
مجموعه داده کوچک اض افه ش د .در نهايت اين مجموعه داده به دادههاي اص لي اض افه و آزمايش سومي از ترکيب اين دو
پايگاه نتيجه شد .در شکل 3نمونه تصاوير از اين پايگاه داده آمده است.

شکل :2تصاویر نمونه از پایگاه داده Yale

شکل :3تصاویر مجموعه داده جمعآوریشده
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-3-2مراحل اعمال روش پیشنهادی

براي اعمال روش پيشنهادي از نرمافزار متلب ورژن 2112استفاده شده است .ويژگيهاي استخراج شده ،منتسب به نگارندگان
مقالههاي مبنا هستند ،همچنين بخشهاي پيش پردازش و طبقهبندي با استفاده از تولباکسهاي استاندارد ويژن و شناسايي
الگو انجامشده است .براي هر تصوير ورودي طبق شکل 4ابتدا محدوده چهره استخراج ميشود ،سپس عمليات استخراج
ويژگيهاي مبتني بر هيستوگرام بافت اعمال ميشود و در نهايت عمليات انتخاب زيرمجموعه بهينه ويژگيها و طبقهبندي
تصاوير انجام ميشود .همانطور که در شکل 4مشاهده ميشود تصوير ورودي پس از استخراج چهره توسط سه روش تشخيص
لبه ،الگوي باينري محلي دوراني و آناليز گابور تحليل ميشود و هيستوگرام هر يک استخراج ميشود .در مرحله بعد زيرمجموعه
بهينه ويژگيها ( 96ويژگي در عمل انتخاب شدند) توسط الگوريتم رقابت استعماري استخراج ميشود .سپس دو روش جنگل
تصادفي و ماشين بردار پشتيبان براي طبقهبندي استفاده و نتايج آن بيان ميشود.

شکل :4مراحل اجرای روش پیشنهادی روی یک تصویر دلخواه
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-3نتایج بدست آمده

در جدول 1نتايج روش پيشنهادي (با فاز انتخاب ويژگي و بدون انتخاب ويژگي) و در کنار الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
آمده است .نتايج نشان ميدهد که روش پيشنهادي کارايي باالتري نسبت به ماشين بردار پشتيبان دارد.
جدول :1نتایج بهدستآمده برای پایگاه داده Yale

صحت

بازیابی

معیار F

دقت

جنگل تصادفی

690

679.0

679.0

67900

جنگل تصادفی (با انتخاب ویژگی)

6790

67990

67990

67900

ماشین بردار پشتیبان

679.0

67900

6790.

6790

ماشین بردار پشتیبان (با انتخاب ویژگی)

67900

67909

67900

67909

روش

با توجه به نتايج روش پيشنهادي براي انتخاب ويژگي حتي روي الگوريتمهاي جايگزين مدل اصلي (ماشين بردار پشتيبان)
نيز بهبود در زمان و خروجي را نشان ميدهد که اين موضوع توانايي تعميم نتايج و مستقل بودن فاز طبقهبندي را مشخص
ميکند .از سوي ديگر دقت باالتر روش پيشنهادي مبتني بر انتخاب ويژگي بهينه ،صحت انتخاب اين مدل (جنگل تصادفي) را
نشان ميدهد .جدول 2نتايج روش پيشنهادي را براي دادههاي جمعآوريشده نشان ميدهد .جايي که بهترين عملکرد با 111
درصد دقت به روش پيشنهادي در ترکيب با جنگل تصادفي ميرسد .البته با توجه به استاندارد نبودن مجموعه داده و محدود
بودن بررسي ،نمي توان اين نتايج را مالک انتخاب مدل قرار داد؛ تنها اين نتايج براي گزارش از يک سيستم دلخواه آورده شده
است.
جدول :2نتایج بهدستآمده برای مجموعه داده جمعآوری شده

صحت

بازیابی

معیار F

دقت

6799

67990

6799.

6790.

0

0

0

0

ماشین بردار پشتیبان

67900

67900

6790.

6790.

ماشین بردار پشتیبان (انتخاب ویژگی)

67900

679..

67900

67900

روش
جنگل تصادفی
جنگل تصادفی (با انتخاب ویژگی)

-4جمع بندی و نتیجهگیری

در اين تحقيق تشخيص چهره با استفاده از يک روش ترکيبي براي انتخاب ويژگيهاي بهينه بافت و مدل جنگل تصادفي در
کنار ماشين بردار پشتيبان پيادهسازي شد .نتايج به دست آمد نشان از موفقيت اين روش در تشخيص چهرههايي با خصوصيات
مختلف دارد .موفقيت روش ارائهشده از چند جنبه قابلتوجه و بررسي ميباشد .مهمترين گام در اين تحقيق استفاده از ترکيبي
از جنگل تصادفي در کنار شناسايي ويژگيهاي بهينه چهره توسط الگوريتم رقابت استعماري است .ديگر موردي که بهعنوان
بهبود و نوآوري در اين کار مطرح ميشود تجميع ويژگيهاي فرکانسي و ويژگي جديد (در اين کاربرد) تحت عنوان الگوي
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 همچنين روش انتخاب ويژگي.محلي باينري دوراني است که بافت و ارتباط را بهتر از روش کالسيک استخراج کرده است
 اين مدل انتخاب.روي مدلهاي يادگيري ماشين پايه نيز نشان داد که توانايي بهبود نتايج در کنار کاهش زمان آزمايش را دارد
.ويژگي بهجاي روشهاي سعي و خطا بهصورت هوشمند بهترين زيرمجموعه از ويژگيها را انتخاب مينمايد
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