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چکیده

در ایــن مقاله کاربــردی جدید جهت یافتــن چهره در 
تصاویر دوربین های نظارتی با استفاده از شبکه های عصبی 
عمیق ارائه گردیده است.  در مکان عمومی در صورتی که 
یــک کودک مفقود گردد با توجه بــه این که در اکثر موارد 
والدیــن روی تلفن همراه تصویری از کــودک خود دارند 
می توانند تصویر کودک خود را به این سامانه تحویل دهند 
و سامانه با دریافت تصاویر دوربین های نظارتی واقع در 
محل، آخرین مکانی که کودک دیده شده است را مشخص 
نماید. برای یافتن چهــره از الگوریتم vggface2 در محیط 
پایتورچ استفاده شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد 
دقت حاصل شده برای بازیابی تصاویر چهره حدود 99 و 
برای قاب های ویدئو در حدود 96/6 درصد است و همچنین 
ایــن روش در برابر روش هایی همچــون الگوی دودویی 
محلی که با پردازش تک تک پیکســل ها در ارتباط است از 

سرعت قابل توجهی برخوردار است.
واژه های کلیــدی: بازیابی تصویر چهره، شــبکه های 

عصبی عمیق جفتی، دوربین های نظارتی

مقدمه

عمل بازیابی تصویــر چهره با اهداف مختلفی از جمله 
تاییــد هویت افراد، شناســایی افراد، با اســتفاده از پایگاه 
داده ای از تصاویر چهره اشــخاص صــورت می گیرد که 
باعث کاهش هزینه های جانبــی از قبیل عدم صدور کارت 
پرسنلی، کاهش نیروی انسانی و زمان برای جستجوی فرد 
مجــرم، پیدا کردن افراد گم شــده در اماکن عمومی با یک 

نمونه تصویر از شخص می شود. 
یکی از مواردی که در عمل بازیابی و شناســایی چهره 
افراد حائز اهمیت اســت دقت بازیابی است که هرچه تعداد 
نمونه های پایگاه داده بیش تر باشــد دقت باالتر ولی زمان 

پردازش هم به موازات آن افزایش می یابد. 
در تحقیق های انجام شــده در دهه گذشته هنوز مسئله 
بازیابی تصویر چهره دارای مسائل و پیچیدگی های خاصی 
از قبیــل نورپــردازی، حالت چهره و پوشــیدگی صورت 
می باشــد. از این رو عمل بازیابی برای تحقق افزایش دقت 
بازیابی، مجبور به ذخیره تصاویر متعددی از شــخص در 
حالت های مختلف اســت که با هزینه فضای اشــغالی زیاد 
حافظــه و افزایش زمــان پردازش روبرو اســت. همچنین 
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جمع آوری داده در این حالت کار دشواری است. از این رو 
موضوعی که مطرح گردید موضوع روش آموزش شــبکه 
عصبی با اســتفاده از تعداد محــدودی تصویر از هر فرد 
اســت که اصطالحا آن را یادگیری یک بــاره1 می نامند، در 
این روش محدودیتی بــرای حالت چهره و نورپردازی در 
تصاویر آزمون وجود ندارد. با استفاده از این طرح کارآیی 
روش های قبلی کاهش یافت و بســیاری از روش های قبلی 
با شکســت مواجه شــد. بنابراین این روش بیش تر مورد 
استقبال قرار گرفت. پیش از این برای مرتفع نمودن مسئله 
بازیابــی تصویر چهره با دقت بــاال، روش های مختلفی از 
جمله روش تمرکــز بر نقاط منحصر به فرد صورت مانند 
عنبیه چشم و یا نظریه انطباق گراف، الگوی دودویی محلی 
و انواع آن مورد اســتفاده قرارگرفت که بایســتی پس از 
تشــخیص ناحیه چهره، ناحیه مورد نیاز برای پردازش را 
تشخیص داده و سپس عمل پردازش انجام شود. در مقابل 
ایــن روش ها که مبتنی بر پردازش تک تک پیکســل ها بود 
و نیاز به حجم عظیمی از داده برای عمل بازیابی داشــت، 
روش های مبتنی بر شــبکه های عصبی عمیقی ارائه شد که 
با استفاده از تعداد محدودی از تصویر عمل آموزش شبکه 
انجام میشــود و کل تصویر را به عنــوان ورودی در نظر 
می گیرد، همچنین نیازی به برش ناحیه خاصی از تصویر 
چهره برای پردازش تک تک پیکسل های آن نیست و از دقت 

نسبتا باالیی برخوردار است.
ساختار این مقاله بدین صورت است که دربخش 2 به 
بیان مسئله پرداخته و بخش 3 پیشینه پژوهش را بررسی 
نموده اســت، بخش 4 روش پیشنهادی را بیان نموده و در 

پایان در بخش پنجم نتیجه کار را مطرح کرده است.

2- بیان مسئله

امروزه دوربین هــای نظارتی در اکثر اماکن عمومی و 
خیابان ها وجود دارند و در راستای بازیابی تصویر چهره 
افراد نقش مهمی را ایفا می کنند. پیش از این روند یافتن یک 
فرد در دوربین های نظارتی به این صورت بود که اپراتور 
1- one-shot-learning

با برگرداندن فیلم و تماشــای آن بتواند شــخص گم شده 
را ردیابی و پیدا کند. با گذشــت زمان الگوریتم های هوش 
مصنوعــی در حوزه بازیابی تصویر چهره افراد جایگزین 
شــدند. چالش مهم عمل بازیابی تصویر چهره، بازیابی با 

دقت باال است.
در این روش تصویر فرد گم شده توسط مرکز اطالعات 
بر روی سیســتم شناسایی چهره قرار می گیرد و با تعیین 
یک بازه زمانی خاص، سیســتم شــروع به جستجوی فرد 
از قاب هــای ویدئو می کند. الزم به ذکر اســت که امروزه 
با همه گیر شــدن گوشــی های تلفن همراه هوشمند، اغلب 
تصویــری از چهره اشــخاص و نزدیــکان در آن موجود 
می باشد که باعث تسریع و تغییر در شیوه جستجوی افراد 

گم شده، گردیده است.
در الگوریتم هایــی مانند الگوی دودویی محلی، بازیابی 
چهــره با دقت قابل قبولی حاصل شــد، اما این الگوریتم ها 
برپایه پردازش تک تک پیکســل ها  از تصویر چهره بودند. 
با مطرح شــدن شبکه های عصبی عمیق و انواع روش های 
یادگیــری ماشــین، انقالبی در این راســتا صورت گرفت، 
همچنین دقت و سرعت بازیابی را تا حد چشم گیری بهبود 
داد. همچنین سخت افزارهای جدید موازی سازی )پردازنده 

کارت گرافیک( روند کار را نسبت به قبل تسریع بخشید.
در این مقاله ســعی بر ارائه یک راهکار با دقت بازیابی 
باال با اســتفاده از شبکه های عصبی عمیق شده است که با 
افزایــش دقت، زمان پردازش نیــز کاهش یابد، تا عالوه بر 
پردازش های غیربرخط، توانایی پردازش و بازیابی تصویر 
برخط را نیز دارا باشــد و همان طور که در مقدمه اشــاره 
شد با تعداد محدودی تصویر قابل آموزش باشد. همچنین 
به جای پــردازش تک تک پیکســل ها کل تصویر چهره را 
به عنوان ورودی در نظر می گیرد. از موارد قابل اســتفاده 
دیگری کــه می توان بــرای این روش گفــت تطابق چهره 
فرد حاضر با عکس روی شناســنامه در دروازۀ ورودی 
فرودگاه ها می باشد که با یک نمونه عکس روی شناسنامه 

توانایی احراز هویت شخص را دارد.
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3- پیشینه پژوهش

داداشی در سال 1390 با استفاده از روش تولید تصاویر 
مجازی به کمک شبکه های عصبی، مسئله بازشناسی چهره 
بــا یک تصویر از هر فرد را مورد بررســی قرار داد. بدین 
صورت که با طراحی ســاختارهای مختلفی از شبکه های 
عصبی مصنوعی توانست اطالعاتی را از تصویر چهره هر 
فرد و همچنین حالت چهره های مجازی  ساخته شده از هر 
فرد را استخراج نماید، به طوری که درصد صحت بازیابی 
در این روش بر روی دادگان آزمون نســبت به مدل مرجع 
12/73% و نســبت به مدل PCA 26/36% دارای بهبود بوده 

است.
راستگو در ســال 1398 با استفاده از تنظیم دقیق مدل 
از قبل تعمیم داده شده AlexNet  و با تبدیل الیه های کامال 
متصل به الیه های هم آمیختی2 و اعمال فیلترهای مناسب به 
منظور شناسایی چهره در تصاویر ورودی پرداخت. او با 
اســتفاده از برش های مختلف عکس ورودی و نیز افزایش 
تعداد الیه های هم آمیختی به منظور اســتخراج ویژگی های 
ســطح باالتر و فیلترهای مناسب در مدل این کار را انجام 

داد و دقت کار را تا 99/02% افزایش داد.
میرزایــی در ســال 1398 با اســتفاده از ترکیب انواع 
مدل های چرخشی الگوی دودویی محلی مانند حداقل و حد 
اکثر پیکســل حاصله از الگوی دودویی محلی با تشخیص 
لبه تصویر، دقــت کار را افزایش داد. همچنین برای مرتفع 
نمودن مشکل زمان پردازش از پردازشگر گرافیکی مبتنی 
بر کودا در محیط ++C اســتفاده نمــود. به طوری که دقت 
بازیابی را تا حدود 97/4% افزایش و زمان بازیابی تصویر 

را تا حدود 8 ثانیه برای هر چهره رساند.
در ســال 1392 قاصری روشی برای بازیابی تصاویر 
چهره با استفاده از هیستوگرام گرادیان و الگوی دودویی 
محلی پیشــنهاد داد. در این روش ابتدا تصاویر با استفاده 
از موقعیت مرکز چشــم ها تنظیم می شوند و سپس ناحیۀ 
چهره از آن ها اســتخراج می گردد. برای استخراج ویژگی 
در اطراف هر پیکســل سلول های کوچکی در نظر گرفته و 
2- convolutional

در هر سلول هیستوگرام گرادیان محاسبه شد و به پیکسل 
مرکزی ســلول اختصاص داده شــد. با اســتفاده از طرح 
بازخورد ماشین بردار پشتیبان، ویژگی های استخراج شده 
نهایی با هم مقایسه می شــوند. در نتیجه این کار توانست 
زمان پــردازش را تــا 200 میلی ثانیه بــرای هر تصویر 

برساند.
Koch درسال 2015 توانست با استفاده از ایده یادگیری 

یک باره بر روی شبکه های عصبی عمیق سایامیز )در بخش 
4-1 آمده اســت( با در دست داشــتن تعداد کمی تصویر 
نمونه بر روی مجموعه داده MNIST که مربوط به نویسه 
و اعداد است به دقت چشم گیری برای بازیابی اعداد دست 

نوشته برسد. 
روش هایــی کــه پیــش از ایــن مطــرح شــد، همه از 
الگوریتم هایی استفاده می کردند که با پردازش مستقیم تک 
تک پیکســل ها برای استخراج ویژگی از تصویر در ارتباط 
بــوده و لذا از ســرعت پایینی برخــوردار بودند  در مدل 
پیشــنهادی بدون پردازش تک به تک پیکســلی و همچنین 
با اســتفاده از تعداد کمی از تصویــر جهت آموزش مدل، 
ویژگی های تصویر استخراج شدند که در بخش بعد به آن 

پرداخته می شود.

4- روش پیشنهادی
4-1- شبکه عصبی عمیق سایامیز3

شبکه عصبی عمیق ســایامیز شبکه عصبی جفتی نیز 
نامیده می شود که در عملیات مقایسه بین دو بردار ویژگی 
کاربرد دارد. روش کار این شــبکه ها به این صورت است 
که وزن های بهینه برای یک بردار مرجع محاســبه شــده 
و به عنوان خط مبنا در نظر گرفته می شــود. ســپس برای 
تک تــک بردارهای ویژگی وزن ها محاســبه و با وزن های 
بردار مرجع مقایسه می شوند. این نوع شبکه در پروژه های 
تشــخیص هویت از  جمله اثر انگشــت، تشــخیص چهره و 
تشــخیص دســت خط و امضاء جعلی کاربرد زیادی دارد 

3- siamese
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)شکل1(. از آنجایی که عمل مقایسه در این شبکه ها دوبه دو 
صورت می گیرد، لذا از دقت باالئی برخوردار است.

به این شبکه ها یادگیری یک باره هم گفته می شود؛ زیرا 
با دیدن یک تصویر نمونه توانایی یادگیری را دارند.

VGGFACE2 4-2- مدل

 vggface2 در این مقاله، شــبکه بر روی مجموعه داده
شامل سه  میلیون تصویر از 9131 شخص که از هرشخص 
به طور متوسط 362 عدد تصویر وجود دارد، آموزش دیده 
شــده  است. این تصاویر با اســتفاده جستجوی تصویری 
گوگل قابل دســترس هستند که شــامل محدوده وسیعی 
از حالت های مختلف از جمله روشــنایی، سن، حالت چهره 
را دارا می باشــدکه به دو گروه 8631 تایی برای داده های 
آموزش و گروه 500 تایی برای داده های آزمون تفکیک و 
تصاویر به اندازه 224 × 224  از وســط برش داده شدند. 

ساختار مدل vggface2 در شکل 4 آورده شده است.

4-3- شرح کار انجام شده 

در مــدل vggface2 کــه در اینجا مورد اســتفاده قرار 
گرفته، تصویری به عنوان تصویر مرجع به ورودی شبکه 

داده می شود و پارامترهای آن تصویر به عنوان خط مبنا در 
نظر گرفته می شوند. سپس برای کلیه تصاویر موجود این 
عمل انجام شــده و با هم مقایسه می شوند. از آن جائی که 
در این مدل کلیه تصاویر دوبه دو با هم مقایسه می گردند، 
از دقت حائز اهمیتی برخوردار است. اگر عدد حاصل شده 
از  فاصله تشــابه یابی صفر بود، به معنای تشــابه وگرنه 

به معنای عدم تشابه است .
نکته حائز اهمیت افزایش دقت و زمان پردازش اســت. 
برای مرتفع نمودن این مشــکل، ورودی ها و مدل شبکه به 
حافظه پردازنده گرافیکی، جهت پردازش موازی داده شــد 
که زمان پردازش را به طور قابل توجهی کاهش داد. از این  
رو این روش برای پردازش های برخط کاربرد زیادی دارد.

در ایــن مقاله، آزمون بــر روی دو نوع عکس و ویدئو 
انجام گرفت، بدین صورت کــه ناحیه تصویر چهره را بر 
روی عکس و یــا قاب ویدئو تشــخیص و به عنوان بردار 
ویژگی مرجع در نظر گرفته شد و عمل مقایسه بردار مرجع 
با تک تک بردارهای ویژگی تصاویر موجود در پوشه انجام 
شد، همچنین عمل تشابه یابی بین تک تک تصاویر صورت 

گرفت.
نکته ای که در این پژوهش برای پردازش ویدئوی زنده 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت، تنظیم نمودن زمان پر 
شــدن میانگیر و یا همان پوشــه ای که قرار است قاب های 
ویدئوی زنده در آن قرار گیرد، می باشــد، به طوری که نرخ 

شکل 1: نمای شبکه سایامیز
www.semanticscholar.org

شکل2: الیه های هم آمیختی شبکه سایامیز
www.intechopen.com

شکل3: نمونه ای از تایید امضا با استفاده از شبکه سایامیز
www.semanticscholar.org
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خواندن قاب از میانگیر و یا همان پوشــه بایستی با اندکی 
تاخیر باشــد تا سرعت خواندن قاب از سرعت ذخیره قاب 
باالتر نرود، در صورت وقوع این مشکل سیستم با کمبود 
قاب و تداخل مواجه خواهد شــد، بدین صورت با انتخاب 
ضریب خواندن قاب 48 قاب در هر دفعه این مشکل مرتفع 
گردیــد. )بدین صورت کــه در دفعه اول قاب شــماره 48 
خوانده و سپس قاب شماره 96 و الی آخر( به طوری که هم 
پردازش با سرعت قابل قبولی به صورت برخط انجام شد 
و هم با کمبود قاب مواجه نشد. همچنین زمان پردازش هر 

چهره در حدود 3 ثانیه طول کشید.

5- نتیجه گیری و کارهای آتی

نتایجــی که بر طبق تحقیقات این پژوهش حاصل شــد 
در جــدول 1 برای عکس، و قاب هــای ویدئو به طور مجزا 
بیان شــده اســت. لذا از کارهایی که در آینده می توان در 
راســتای این پژوهش انجام داد، عمل قطعه بندی تصویر با 
استفاده از یادگیری عمیق، برای یافتن ناحیه چهره بر روی 
تصویر است که در ابتدا باید تصویر و ماسک را به شبکه 
آموزش داد تا شــبکه خود قادر به یافتن تصویر چهره از 
عکس و یا قاب ویدئو باشد تا در مقایسه با روش های قبلی 
همچون Haarclassification که در کتابخانه opencv قرار 
داد مجبــور به پیمایش تک تک پیکســل های تصویر برای 

یافتن ناحیه نباشد.
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