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 دهیچک

اموروزی  یهاسیسوتماز موضووعات موورد توجوه در  یکیآن  یوجه در تعامالت انسانی است و آشکارسازچهره جزء مهمترین عواملِ مورد ت

 .دهودمیی انسان را در تصاویر دلخواه دیجیتال تشخیص هاصورت. استخراج چهره یک تکنولوژی است که اندازه و محل قرارگرفتن باشدمی

 یصتشخ یهاینهدر زم یمهم یکاربردها یقرار گرفته است و دارا یاریققان بسمورد توجه مح یرسال اخ یستدر طول ب یمسئله آشکارساز

چهره  ییشناسا یبرا یدجد یکردیرو ۀ. این مطالعه با ارائباشدمیو ...  ی، روانشناس ی،حقوق ینظام یتی،مسائل امن ینو همچن یابیرد یت،هو

 یهوابخ بور بخو ،  یروش بوا اسوتداده از روش مبتنو یوندر احووزه را دارد.  یونموجوود در ا تاز مشوکال یبر برطرف کردن برخ یسع

 یهندسو یهر بخو  و رابطوه  ییجاجابه یزانو سپس بر اساس م شوندمیگرفته  یادچهره به صورت مجزا جستجو شده و  ی یزکنندهمتما

انطبوا  داده شوده و  یورود یروگرفتوه شوده بوا تصو یواد یهامدل ی ،آزما ۀرحل. و در آخر در مشودمیآموزش داده  یستمس  هابخ  ینب

 95. حاصل برآورد کارایی روش ارائه شده، طی آزمایشات متداوت مورد بررسی قرار گرفته و سیستم پیشنهادی بوه گرددیم یینتع یخروج

 .پاسخ صحیح دست یافته است

 چهره ییبر بخ ، شناسا یچهره، استخراج چهره، چهره، مدل مبتن یآشکارساز: هاید واژهكل

 

 

 قدمهم 1
تماِم  یو همچنین مشخص کردن مکان و محدوده  ریآشکارسازی چهره عبارت است از مشخص کردن وجود یا عدم وجود چهره در تصو

 شودمی[. بدیهی است که فرضیات مختلف روی مسئله آشکارسازی چهره منجر به سادگی یا پیچیدگی آن 1موجود ] ریدر تصو هاچهره

یی روی اندازه و زاویه چهره، استداده یا هافرضپی ی تمام رخ باشد و یا هاچهرهتنها آشکارسازی  ف،که هد عنوان مثال ممکن است[. به2]

موجود  اتی[. با در نظر گرفتن فرض3عدم استداده از کاله، عینک و ابزارهای مصنوعی، نور محیط، وجود نویز در تصویر در نظر گرفته شود ]

 آشکار کند، کار آسانی نخواهد بود. یشرایط را تحت هر هاچهرهارائه روشی که 

توان به آشکارسازی ثابت یا متحرك در تصاویر رنگی یا با ی آشکارسازی چهره را میهاروشی یاد شده، هافرضپی عالوه بر  همچنین

نسبت به پس زمینه  ، از خاصیت پویایی انسانشوندمییی که بر روی تصاویر متحرك اعمال هاروش[. 4سطوح خاکستری تقسیم کرد ]
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ی اعمال شده بر روی تصاویر رنگی نیز هاروش در [.5] کنندمیرا به نواحی متحرك ساده  آشکارسازیگیرند و مسئله تصویر بهره می

 [.6توان طیف رنگ پوست بدن انسان را در تصویر شناسایی و مسئله آشکارسازی را تنها به این نواحی ساده نمود ]می

کارسازی چهره مربوط به تصاویر ثابت با سطوح خاکستری است که داده های ورودی تصویر، شدت نور منعکس شده به ترین نوع آشسخت

ی مرسوم در هاتکنیک[. 7توان به راحتی مکان احتمالی چهره را در پس زمینه تصویر تشخیص داد ]باشند و در نگاه اول نمیدوربین می

 صیتشخ یهاروش[. 8بر اجزا بوده است] یچهره مبتن صیبر قالب و تشخ یره مبتنچه صیتشخ اکستریتشخیص چهره با سطوح خ

تشخیص مبتنی بر اجزا براساس بیرون کشیدن  یهاروش. کنندمیمبتنی بر قالب مستقیما براساس شدت رنگ پیکسل در تصویر کار 

ی استخراج هاروش. عموما دهندمیتصویر را تشخیص اجزای چهره به صورت احتمالی و چک کردن قوانین ما بین این اجزا چهره بودن یک 

که با حرکت دادن یک پنجره بروی تصویر و چک کردن اینکه در این پنجره چهره ای است یا خیر و در  کنندمیچهره به این صورت کار 

 یهاروشمیدهد. امرزه  خود ادامه کتو به حر شودمیصورت تشخیص چهره بودن این پنجره، آن مکان به عنوان صورت عالمت گذاری 

 یهابخ با استخراج  هاروش نی[. ا9اند ]کرده دایپ یژگیبر و یمبتن یهاروشبه سمت  ینسب یشیچهره گرا ییو شناسا صیتشخ

. به شودمی ادی زیبر بخ  ن یمبتن یهاروشبا عنوان  هاروش نی[. از ا10] کنندمیآن اقدام  ییو شناسا صیبه تشخ ر،یاز تصو زکنندهیمتما

از چهره  یمتداوت، انسداد بخش یهاهینور، زاو راتییمانند تغ یزیمختلف و چال  برانگ یهاحالتموفق چهره،  صیدر تشخ کهنیا لیدل

ی تمام رخ در تصاویر ثابت با سطوح هاچهرهمطالعه آشکار سازی  نی[. هدف از ا11پوش  داد ] دیرا با یاز چهره افراد کنار یتوسط بخش

 باشد.بر بخ  می یمدل مبتن یهایژگیاندازه معین، تغییرات زاویه و مقاوم در برابر تغییرات نور در زمان مطلوب با استداده از و اکستری،خ

 

 
 فلوچارت مراحل کلی روش پیشنهادی در مرحله آموزش: 1شکل 



 مروری بر كارهای انجام شده 2

 سطوح روی بر مستقیم یی هستند کههاروش اول بخ  :شوندمیم تقسی بخ  دو به پردازش دیدگاه از چهره آشکارسازی یهاروش

 چهره غیر و یی تحت عنوان چهرههاقسمت به تصویر نواحی شبکه عصبی یک از استداده [ با12در ] .شوندمی اعمال خاکستری تصویر

 مناسبی مقاومت از هاروش گونهاین .اندشده شبکه عصبی آشکارسازی از استداده با رخ تمام یهاچهره [ نیز13در ] .شده است بندیطبقه

 شبکه دو از که شده ارائه از چرخ  مستقل چهره آشکارسازی برای [ روشی14] در همچنین .برخوردارند محیط نور تغییرات برابر در

 شبکه دو این به تصویر از ممکن یهابلوكکلیه  جسته که در آن بهره چهره زاویه تشخیص برای و دیگری آشکارسازی برای یکی عصبی،

 محاسبات حجم افزای  باعث نیز عصبی مجزا شبکه دو از استداده بلکه دارد باالیی زمانی نه تنها هزینه عامل این .شودمی ارجاع عصبی

 .دهدمی افزای  را زمان آشکارسازی نسبت، به و شده

 هاویژگی این بندیطبقه کمک به و کرده استخراج را ری تصویهابلوك از معینی یهاویژگی که است ی مبتنی بر ویژگیهاروش دوم بخ 

در  ی معنی داری از تصویر پرداختیم.هاقسمت سازند که در این مطالعه ما نیز با در نظر گرفتن این رویکرد به استخراجمی را آشکار چهره

 استداده مورد و چهره محاسبه در مختلف وچکک یهابلوك وقوع احتمال منظور بدین استداده شده است، بیزین کننده بندیطبقه [ از15]

 و تصویر یهابلوك از ساختار بینی نوع و دهان هایگوشه ها،چشم مانند محلی یهاویژگی کمک استخراج با [ نیز16در ] گرفته است. قرار

 .شده است انجام آشکارسازی فرایند نوعی، یک چهره از شده استخراج یهاویژگی با آن مقایسه
 

 نهادیروش پیش 3

 ارائهچهره  ییشناسا یبرا دیجد یکردیرو ،گیردمیقرار  «یژگیبر و یمبتن» یهاروش ی که در دسته ی در این مطالعهشنهادیروش پ

است  ریدر تصو داریمعن یهابخ  ایبخ   افتنی، هاروش نی. هدف اموجود در این حوزه را داردبرطرف کردن اشکاالت  در یسع و دهدمی

 گر،یکدیها از آن زیتما یبرا هستند، یمشابه و مشخص یهابخ  یدارا هاچهره که همه آنجا از .کنندمیکمک  هاکالس یکه به جداساز

را  هاچشم میبتوان کهیدرصورت. برای مثال ها استآن نیب یهندس ها و رابطهدهنده آن لیتشک یهابخ  یمناسب، تمرکز بر رو کردیرو کی

در  یژگیبر و یمبتن یهاروش ضعف نی. مهمترمیکن جدا گریکدیرا از  هامدلاز  یادیتعداد ز توانیممی م،یکن یابیمکان در یک تصویر چهره

 یمراحل بعد ی هیعملکرد کلممکن است داده نشود،  صیتشخ یدرست بخ  موردنظر به کهیاست؛ درصورت داری معن یهابخ  یابیمکان

آن کالس، انطبا   ریتصاو ریدر سا هیزاو راتییتغ لیممکن است به دل چهرهکالس از  کی یشده برا افتی یهابخ  .دچار مشکل شود

دو مدل  نیانطبا  ا ازیخطا از مقدار امت نیکه ا گیردمیخطا صورت  یبا مقدار یانطبا  نسب الحنیا نداشته باشند. با گریکدی با یکامل

ممکن است به  چهره دهنده لیتشک یهابخ  نشان داد. یشتریطاف بانع هیزاو راتیینسبت به تغ توانمیشکل  نی. به اکاست خواهد

ساختار  کی توانمی هابخ  نیا نیب یهندس کردن رابطه اضافه ؛ بانداشته باشندمشابه را  یهامدلدادن  زیتم یبرا ازیقدرت موردن ییتنها

مختلف  یهاکالسشده در  افتی یهابخ  نیب ی بطهممکن است راهمچنین  به دست آورد. نوع چهره با زوایای متداوتهر  یبرا زیمتما

بردار  قیموجود، تطب یهاروشاز مشکالت  یکیکرد.  جادیا یاتریمدل پو توانمینکته  نیبا مدنظر قرار دادن ا که متداوت باشد چهره

 جابه نیبا کوچکتر ؛گیردمیشأت مطلوب ن هیناح ییجا جابه مشکل از نیاست؛ ا ستمیثبت شده در س یهانمونهو  یورود ۀنمون یهاویژگی

 یژگیبسته به روش استخراج و تیحساس نیالبته ا ؛شودمی رییتغ استخراج شده از آن، دستخوش یهاویژگیمطلوب، بردار  هیناح ییجا

  وجود دارد. هاروش قطعا در همه یمورد استداده متداوت است ول

در  رداختند،پیم یژگیاز آن به استخراج وبا استداده و  کرده مطلوب استخراج هیناحرا به عنوان  ریاز تصو هیناح کی پیشین ابتدا یهاروش

از هر  ییهاویژگی خواهد گرفت. ادیها را آن ستمی، سچهره ریمطلوب در تصو یهاهیناح ای هیدر مورد ناح یفرض قبل یجا روش، به نیا

بند آموزش  چند طبقه ای کیمربوط به هر کالس به  یهامدلسپس  گردد؛یمحاسبه م هابخ  نیا نیب ی بخ  استخراج گشته و رابطه

 500 تولید توسط چهره غیر تصاویر برای ابتدایی مجموعه یک چهره از تولید تصاویر نرمال شده در مرحله آموزش برای. شوندمیداده 

 وابسته جابجایی و زاویه اندازه، تغییر به حدودیما تا سیستم برای اینکه .کنیممی استداده شده نرمال چهره مجموعه یک و تصادفی تصویر

 و کنیممی بزرگ درصد 100تا  تصویر اندازه چرخانیم،می یو عمود یافق یدرجه در راستا 15تا  - 15 ی در بازه را ورودی تصاویر نباشد

 اندازه تغییر تا حدودی نسبت به  ما تشخیص سیستم نتیجه حساسیت در .کنیممی پیکسل در زوایای مختلف جابجا به اندازه یک را تصویر

چشم چپ، چشم راست، ابرو چپ، ابرو کالس ی متمایز کننده از چهره به ش  کالس هابخ سپس  .کم خواهد شد جابجایی و چرخ  و

نظر ثبت ی فشرده شده به دست آمده و در پایگاه تصاویر مورد هامدل هاویژگی. در آخر با کاه  شودمیمتمایز  راست، بینی و دهان



 روش یفلوچارت مراحل کل 1شکل  .گیردمیصورت  سهیبر هم منطبق شده و سپس مقا هامدل، ابتدا آزمای  در مرحله. شودمی

 .دهدمینشان  ریبه تصو  یآزمارا در مرحله  یفلوچارت مراحل کل 2را در مرحله آموزش و شکل  یشنهادیپ

 
 حله آزمای فلوچارت مراحل کلی روش پیشنهادی در مر: 2شکل 

 

. ش  کالس چشم چپ، چشم گیردمیصورت  هاچهرههای از تهیه شده و هم بر روی زیرمجموعه ۀآزمایشات هم بر روی مجموعه داد

نمونه را تشکیل  720نمونه تصویر هستند، جدا شده و تعداد کل  120راست، ابرو چپ، ابرو راست، بینی و دهان که هر کدام دارای  

بهره گرفته شده است. برای استخراج ویژگی در این  10از روش ارزیابی ضربدری به پیمانه  هانمونهل کم بودن نسبی تعداد اند. به دلیداده

استداده شده است. ویژگی هیستوگرام  3*3و اندازه بلوك  10*10های جهت دار با اندازه سلول آزمایشات از توصیدگر هیستوگرام گرادیان

استخراج می گردد، سپس در کنار هم قرار داده شده و  هاچهرهی عالمتگذاری شده از هابخ یک آزمای  از های جهت دار در گرادیان

نتایج  1. جدول دهدمیی استخراج شده از ابرو چپ یک چهره را نمای  هاویژگییک نمونه بردار  3. شکل شودمیتشکیل  هاویژگیبردار 

 به صورت مندرد و ترکیبی را گزارش کرده است. ی مختلفهابخ آزمایشات صورت گرفته بر روی 

 
 ی استخراج شده از ابرو چپ یک چهره همراه خروجی توصیدگر هیستوگرام گرادیان های جهتدارهاویژگیبردار : 3شکل 

 
 ی مختلف چهره به صورت مندرد و ترکیبیهابخ نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روی : 1جدول 

ی مورد هابخ 

 استداده

 

 ت کسب شده )درصد(دق

 

 93.5 چشم چپ

 98.3 چشم راست

 94.8 ابرو چپ

 100 ابرو راست

 96.1 بینی

 98.4 دهان

 93.9 ناحیه مطلوب

 94.6 کل تصویر

 



 نتایج تجربی 4

د. انمورد آزمون قرار گرفته شناسایی چهره یبرا یمتداوتی بندها متداوت و طبقه یهاویژگیهای انجام شده مشخص شد بررسی در

ی هابخ حساسیت زیاد به زاویه چهره در تصویر، حساسیت باال به روشنایی و همچنین حساسیت باال به  هاروش نیا ی عمده یهاضعف

  یپ روش کیبا استداده از  که شودمیموجود  یهاروشدقت  دیموجب افت شد ریدر تصاو ییروشنا راتییوجود تغغیر هم شکل است. 

 ییروشنا راتییبه تغ نسبت تیحساس ،یادیتا حدود ز توانمی ،ییروشنا راتییمقاوم به تغ یژگیاستخراج و تمیرالگو کیمناسب و  پردازش

الف نشان دهنده توانایی این روش در  4اند. شکل نمای  داده شده 5 و 4های  تصاویر مورد آزمای  در شکلتعدادی از  را کاه  داد.

مقاومت بسیار خوب این روش را در مقابل تغییرات نور محیط  ب 4شکل ، باشدمیانند عینک( استخراج چهره با وجود ابزارهای مصنوعی)م

 .باشدمیپ نشان دهنده آشکارسازی تصویر در تصاویر زاویه دار  4شکل و   دهدنمای  می

 
 یی از تصاویر آزمای  شده و نتایج آشکارسازیهانمونه: 4شکل 

 

 
 ای  شده و نتایج آشکارسازییی از تصاویر آزمهانمونه: 5شکل 

 
 مقایسه روش پیشنهادی با مقاالت دیگرنتایج : 2جدول 

# 

 
 دقت کسب شده )درصد(

 

  
[17] 80 
[18] 90 
[19] 85 

 93.5 ]این مقاله [

 نتیجه گیری 5

 کوردیرو نیوا .بت استداده کردبرای شناسایی چهره در تصاویر ثا دیجد یکردیاز رومدل مبتنی بر بخ  ی هاویژگیمطالعه با بکارگیری این 

 ینشانه در بعضو ای هابخ  یوجود بعض، زکنندهیمتما یهابخ  افتنی. داشتحوزه  نیاز مشکالت موجود در ا یبرطرف کردن بعض بری سع

 یایوپو یبا جستجوی بود که در روش پیشنهادی ژگیبر و یمبتن یهاروشاز جمله مشکالت  گرید یهاکالسها در و عدم وجود آن هاکالس

شوبیه سوازی شوده  MATLABروش ارائه شوده در محویط  ا مشکالت فو  حل شد.مجز صورت به در هر کالس زکنندهیمتما یهابخ 

 دقوت روش یوزانمبر اساس آزمایشات انجام شده  بخ  دارد. بری مبتن کردیرو مناسب یینشان از کارا زیارائه شده ن شاتیآزما جیاست. نتا

بوا چنود روش ارائوه شوده در کسوب شوده  دقت تشوخیصِحداقل از لحاظ  روش ین.ادهدمی یجهدرصد نت 100 یال 93.5 ینب پیشننهادی

 آورده شده است. 2در جدول یسهمقا ینا یجشده است که نتا یسهمقایگر مقاالت د
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