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  چکیده

 در مسـائل  بکـارگیري  راستايدر  يراهکار موثر بدست آوردندر این نوشتار به بررسی رویکردهاي مختلف جهت 
این نوشتار دو گونه  .دهد میرا به لحاظ تئوري و عملی مورد بررسی قرار  ها آنو  شود میشناسایی چهره پرداخته 

  اصلی آن بر روي مورد دوم است.نماید ولی تمرکز اساسی از مدلهاي شناسایی چهره را بررسی می 

مکانی اجـزاي   هاي ویژگیاساس استخراج رب ها روشاین  اساس بردارهاي ویژگی :رشناسایی چهره ب .1
و روابـط میـان ایـن اجـزا      هـا  نسبت، بینی، دهان و ... و همچنین بررسی ها چشمافراد مانند  چهرهاصلی 

بردارهاي ویژگی به توصـیف خصوصـیات چهـره افـراد بـا اسـتفاده از تغییـر         ها مدلدر این  استوار است.
هندسی و کمینه سازي آنتروپی انـرژي   هاي ویژگیاساس رفعال کانتور ب هاي مدل در و همچنین ها شکل
 .است

صـورت کلـی چهـره افـراد      توصـیف  جهـت  راهکارهـایی به دنبال  ها مدلاین  اصلی: هاي مؤلفهتحلیل  .2
یکـی از   هـا  چهـره مـدل بردارهـاي ویـژه     ها آناساسی از آن است در میان  هاي ویژگیاساس استخراج رب

 هـا  ویژگـی کارامد در مسئله مورد بررسی است. در این مـدل بـه دنبـال مجموعـه کـوچکی از       هاي مدل
 هـا در این مـدل  به بیان دیگر .شود میتوسط این بردارها مشخص  ها چهرهکه تمایز میان  بطوريهستیم 

از مجموعه تصـاویر آموزشـی   ي استخراج شده ها ویژگیبه دنبال یافتن بردارهاي ویژه ماتریس کواریانس 
بردارهاي از روابط خطی میان  اي مجموعه توسط به، هر تصویر چهره این بردارهاهستیم. با بدست آمدن 

ارزیـابی بردارهـاي ویـژه     هـا در این مـدل  اصلی کلی مشکل بطور. شود میو شناسایی  ارزیابی  آنویژگی 
در نهایت مدل با تصـویر نمـودن یـک     شود.به این مورد نیز پرداخته می پژوهشاین  در کهتصاویر است 
موجـود   مقـادیر بدسـت آمـده و    مقـادیر اساس زیر فضاي بردارهاي ویژه و مقایسه میـان  رچهره جدید ب

 تعیین هویـت صویر را انجام داده و فرایند بندي تطبقه (موجود در پایگاه داده)،حاصل از تصاویر آزمایشی
 .دهد میرا انجام 

و  گـردد  مـی  طراحـی  ها چهرهاساس بردارهاي ویژه رب توسعه یافته در این نوشتار یک سیستم شناسایی چهره
  .گردد می سازي شبیهو  بررسی آزمایشی هاي دادهبر روي آن نتایج 
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 مقدمه
توانـد در   هاي جالب فراوانی را در پی داشته است که می تحقیقات درباره چگونگی درك چهره توسط انسان، یافته

کاربردهاي مرتبط با تعیـین   درتشخیص چهره  اربردک. دهاي کاربردي و عملی، کمک مفیدي باش طراحی سیستم
هـایی   هویت نظیر کنترل دسترسی، امور قضایی، صدور مجوزها و مدارك هـویتی و نظـارت در زمینـه    تشخیصو 

هاي کـامپیوتري بـه    هاي داده و سرگرمی نظیر تعامل انسان و کامپیوتر، واقعیت مجازي، بازیابی اطالعات از پایگاه
دهد که شامل سه بخـش   سیستم معمول تشخیص چهره را نشان می شماي کلی یک 1اثبات رسیده است. شکل 

  است. 3و تشخیص چهره 2استخراج الگوها ،1چهره چارچوب تعییناساسی 

 

  
  هاي تشخیص چهره، که شامل سه بخش اساسی کشف چهره، استخراج الگو و تشخیص چهره است. نماي کلی سیستم .1 شکل

مانند هر مسئله تشخیص الگوي دیگري، تفاوت الگوي ناشی از نورپردازي، ژسـت، قیافـه و... در واحـد اسـتخراج     
هاي یکنواخت و مقاوم در برابر تغییر یا با تعیین قوانینی براي این واحد که در تمام  الگو، با تبدیل الگوها به حالت

کـم سـه    دسـت کلی  بطورهاي تشخیص چهره  احی سیستمشوند. در طر ها قابل استفاده باشند، مدیریت می حالت
  وظیفه مهم سیستم را همواره باید در نظر داشت:

  

                                                
1Face Detection 
2Feature Extraction 
3Face Recognition 

تعیین هویت 
چهره

دریافت ویژگی 
هاي تصویر

دریافت وتعیین  
چارچوب چهره ها

ورودي تصویر استخراج الگو تشخیص چهره
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  کند. یک فرد را از روي تصویر چهره تعیین می بردارهاي ویژگی)( ریاضی هویت ،سیستمتشخیص هویت:   

  نماید.بایست روشی جهت مقایسه میان تصاویر استفاده م میالت سیستدر این ح یسه:مقا  

کند که آیا فرد مورد نظـر در فهرسـت وجـود     سیستم از روي تصویر چهره تعیین می کنترل فهرست مراقبت:  
  )تعیین هویت(پایان فرآیند کند. دارد یا خیر و اگر وجود دارد هویت او را مشخص می

  ؟چرا تشخیص چهره دشوار است

ها در ناحیه  هاي چهره و تعداد پیکسل دازي، حالتشرایط ثبت تصویر نظیر وضعیت چهره نسبت به دوربین، نورپر
تواند تغییرات زیادي را بر تصویر چهـره انسـان تحمیـل کنـد.      چهره و همچنین روند طبیعی پیر شدن انسان می

هایی نظیر کاله یا عینک آفتابی و موي صـورت بـه    تغییرات دیگري هم ممکن است از طریق تغییر قیافه، پوشش
شود که خود بعد جدیدي بر تنـوع   وند پیري در برخی افراد باعث افزایش یا کاهش وزن میوجود آید. همچنین ر

دهد، حتـی وقتـی بـر سـوژه واحـدي       نشان می 3گونه که شکل  افزاید. همان هاي مختلف چهره انسان می و حالت
یص چهـره،  هـاي تشـخ   کنیم، دامنه تنوع تصاویر چهره بسیار وسیع خواهد بود. چالش اصـلی سیسـتم   تمرکز می

  ها است. ها و تفاوت تعیین هویت یک فرد در عین وجود تمام این تنوع

  
  هاي متنوع چهره یک شخص واحد حالت .2شکل 
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  درك چهره

هـاي تشـخیص    دهد، طراحـان سیسـتم   اي از خود نشان می العاده از آنجا که انسان در تشخیص چهره مهارت فوق
هـاي گسـترده    ادراك چهره توسط انسان آگاهی داشته باشند. انجام پژوهشچهره باید از فاکتورهاي تأثیرگذار در 

صـورت مـوارد   ها را ب توان آن ان آورده که میهایی اساسی را به ارمغ یافته ،کم سه دهه در این زمینه به مدت دست
  کرد: بررسی زیر

  تشخیص
هاي آشنا را حتی در تصاویر با کیفیت بسیار پایین تشخیص دهند که این قابلیت بخشـی   توانند قیافه ها می انسان

یابد،  از توانایی تحلیل فضایی انسان است. قابلیت تحمل تغییر و تبدیل چهره با افزایش میزان آشنایی افزایش می
 جام یک تشخیص چهـره خـوب کـافی نیسـت    به تنهایی براي انباال (تکرار شونده و مداوم)  فراوانیاما اطالعات با 

فضایی به نحو بسیار کارامدي  دستگاهتصاویر را در  تواند میبلکه این قابلیت طبقه بندي اطالعات انسان است که 
  مدل نماید.

  جزء به جزء در برابر کلی
 چهـره تشـخیص  هـاي  طبیعت فرآیند تشخیص چهـره توسـط انسـان، جـزء بـه جـزء اسـت، امـا الگو         درحالیکه

از  هاي غیر بیولوژیکی تشخیص چهرهدر سیستم گیرند. به صورت کلی مورد بررسی قرار می کامپیوتري، تصویر را
بـه نظـر    گیرنـد. بعنوان نقاط شروع اصلی مـورد بررسـی قـرار مـی    بروها ا ،میان تمام مشخصات و الگوهاي چهره

  و عرضی مستقل باشند.هاي طولی  رسد تناسبات شکلی و فرمی نیز در جهت می

  هاویژگیطبیعت 
بنـدي، فـرم و حرکـت تمرکـز دارد،      اي کاریکاتور گونه که بـر رنـگ   به شیوهرا فرم چهره ها انسانرسد  به نظر می
تواند به آثار جانبی سطح باالي متعددي منجر شـود کـه    . تماشاي طوالنی مدت یک چهره میکنندمیکدگذاري 

با هـویتی مشـخص و    ضدچهرهبا شکلی متضاد با چهره اولیه یا به پیچیدگی یک ممکن است به تغییر یک چهره 
کنـد.   هـن متبـادر مـی   نمونـه را بـه ذ   براسـاس بدون تغییر شکل مشخصی باشد و در نتیجـه، امکـان کدگـذاري    

هـاي فرمـی    هاي رنگی بـه خصـوص زمـانی کـه نشـانه      ها مهم هستند. نشانه به اندازه سایر نشانهی هاي رنگ نشانه
وارونگی حاصل از قطبیدگی نور، به علـت نـاتوانی    در حالتیفیت مناسبی ندارند، نقش مهمی را بر عهده دارند، ک

  دهد. هاي رنگی، به شدت کارایی سیستم تشخیص چهره را کاهش می در استفاده از نشانه   سیستم
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  رشد تصاعدي 
کند. در ادامه و در  سیستم بصري انسان با ترجیح ابتدایی براي تشخیص الگوهاي شبیه صورت شروع به کار می

  یابد. نگري ارتقا می به راهکار کلی تکهچند سال نخست زندگی، سیستم از حالت تشخیص 

  هاي عصبی پشتوانه 
دهد. مـدت زمـان    ادراك چهره اختصاص می را به ویژهاي منابع عصبی  رسد، سیستم بینایی انسان پاره به نظر می

است که نشـان دهنـده    ثانیه میلی 120 1ها (شناخت چهره) در ناحیه اینفروتمپورال کورتکس گویی به چهره پاسخ
شود،  اي که خروجی هر الیه به الیه بعدي منتقل می نوعی سیستم تشخیص الیه( 2نوعی پردازش بازخورد به جلو

هـاي  زیـاد در سیسـتم   اسـت. بـه احتمـال    )اسـت  عقـب رونـده   براین، فاقد حلقه بازخوردهاي قبلی. بنا نه به الیه
هـاي متفـاوتی انجـام     فرآیندهاي تشخیص چهره و درك حالت چهره توسـط سیسـتم   تشخیص چهره بیولوژیکی،

  شود. می

 ها هستند؟ آیا کامپیوترها بهتر از انسان
رو و  بـه  ص چهره از روي تصاویر ثابت چهره گرفته شده از رومطالعات اخیر نشان داده، کامپیوترها در زمینه تشخی

تـر   هاي آشنا بسیار موفق انسان در زمینه شناختن چهره. توانند انسان را مغلوب کنند هاي متفاوت می با نورپردازي
ی در عـین حـال حتـ    تر از ماشین است.ضعیفهاي نا آشنا کمی  در شناخت چهره او است، اما ما در مورد توانایی

ترین سیسـتم تشـخیص چهـره ممکـن را در      ها قوي آشنا مواجه باشیم، انسان زمانی که با تشخیص چهره افراد نا 
تواند بـا ترکیبـات مختلـف     هاي کامپیوتري می از نمونه تربهینهاختیار دارند. سیستم تشخیص چهره انسان بسیار 

 بطـور هـا   ر یک ویدیو با کیفیت پایین، انساند. دژست، نورپردازي، تار شدن و کاهش کیفیت تصویر هماهنگ شو
انـد.   رو فعلی تازه متوجـه آن شـده   شیکنند. کاري که محققان پ ذاتی الگوهاي زمانی و بدنی را با هم ترکیب می

تواند به تولید یک سیستم تشـخیص چهـره    اخیر نشان داده که ترکیب انسان و کامپیوتر می هايپؤوهشیکی از 
  .3تقریباً کامل منجر شود

                                                
1Infero-temporal cortex 
2feed-forward 

تول و دیگران، مجله»هاي مقایسه چهره ترکیب انسان و الگوریتم«مقاله 3 I، نوشته اي. جی. اُ EEE Tr ans  ها، انسـان   نامه سیستم ویژه
  2007و سایبرنتیک سال 
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  بیان مسئله

اطالعاتی و ایجـاد   هاي سرقتآسایش در برابر  أمینت ،انسان هاي دغدغهیکی از بزرگترین  ،در عصر ارتباطی امروز
همـواره احسـاس    ها سرمایهیستم تشخیص هویت جهت محافظت از نیاز به یک س بنابراین تامنیت اجتماعی اس

کلمـه عبـور   ، 1کلمات عبوریا  Pin ،اسکن ،استفاده از بررسی اثر انگشت مانندمختلف مرسوم  هاي وشر. دگرد می
رسـیدن بـه ایـن هـدف      هرچنـد  ،شوندطراحی میامنیت انجام  تأمینهمگی در جهت  ،شبکیه چشم و مانند آن

  .بود خواهددر این راستا شناسایی چهره از اهمیت خاصی برخوردار  ،باشد میمستلزم همکاري خود فرد 

 ،از تصاویر در بانک اطالعاتی اي مجموعهخواهد بود که در صورت وجود  شکلبه این  مسئلهشرح  با مقدمات فوق
تعیـین  تواند فرد یا افرادي را شناسایی و ب ،از یک صحنهسیستمی وجود داشته باشد که با دریافت عکس یا فیلم 

  .را از بانک تصویري استخراج نمایدو تصاویر مرتبط  هویت نماید

ورت فرد تشخیص داده شده و بـه عنـوان اطالعـات از تصـویر اسـتخراج      ص ،یر دریافتیاوبدین منظور ابتدا در تص
شناسایی چهـره وارد عمـل شـده و     هاي الگوریتمسپس  .دو سایر اطالعات زاید تصویري حذف خواهد ش شود می

 ،تصویري بین تصویر چهره استخراج شده و بانـک تصـاویر چهـره    همبستگیجستجو به منظور یافتن نزدیکترین 
  انجام خواهد شد.

   

  تشخیص چهرههاي سیستم کاربردهاي مهم

  برخی از کاربردهاي مهم در زمینه شناسایی چهره عبارتند از:

تشـخیص صـحت گذرنامـه     ،دهندگان انتخابـاتی  راينمونه در ثبت مشخصات  بطورکه  ،هویت افراد تعیین •
  .دمفید واقع شو تواند میتشخیص صحت گواهی نامه رانندگی و مانند آن  ،افراد

مجـوز   تاییـد افراد مجاز جهت استفاده از سیستم عامل یا  شناساییمثل  هایی بخشکه در  ،امنیت اطالعات •
  .دکارساز باش تواند می کلیدي مراکز امنیتیاطالعاتی  هاي بانکیا  اینترنتاد مجاز به ورود افر

                                                
1Passwords 
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الکترونیکـی مثـل قفـل     هـاي  دسـتگاه که به مواردي چون سیستم حفـاظتی   ،حفاظتی و امنیتی هاي کنترل•
 .داشـاره نمـو   تـوان  یمـ  ،فروشـگاهی  هـاي  سـرقت خـاص و   مکـان کودك و یا کنترل ورود و خروج افراد از یـک  

رنـگ بیشـتري بـه خـود گرفتـه و وجـود        ،آمار جرم و جنایـت  افزایشو با  زمانچنین در طول  اینکاربردهایی 
 چهره مجرمین بـه عنـوان   شناساییبدیهی است  .دنماین میمهم را طلب  اینسیستمی در جهت کمک به تسهیل 

در برقـراري   بسزاییار گیرد که کمک مد نظر قر ،سازي سیستمین هدف در پیادهتر اصلیبه عنوان  تواند می نمونه
  .دنظم و امنیت در جامعه بشري خواهد نمو

  شناسایی چهره

چـون   نظـارتی  هـاي  سیسـتم در  بخصـوص کلی بررسی چهره یک مسئله اساسی در مطالعـات اجتمـاعی و    بطور
اسـت ولـی   توسط انسان یک توانایی قابل توجـه و دقیـق   اگرچه شناسایی چهره . تعیین هویت است هاي سیستم

زیـادي  و پیچیـدگی  محاسباتی در عمل بـا دشـواري    هاي ماشینسازي این توانایی توسط ارائه مدلی جهت شبیه
به فـرد اسـت بلکـه در     منحصر ها انسانکلی تصاویر در  بطورنه تنها در شناسایی چهره و  تواناییهمراه است. این 

قابـل توجـه    ها انساننیز در  ها لهجهمشابه چون شناسایی نوشتارها، امضاها و حتی شناسایی گفتار و  هاي توانایی
قابل انطباق تر بـا توانـایی    هاي مدلنیاز به  ،محاسباتی و تحلیلی هاي سیستم محدودیتبا توجه به  بنابرایناست 
  .شود میانسان پیشنهاد شبه

اسـاس چنـد ویژگـی اصـلی     رکه افـراد تصـاویر را ب   اند دادهیقات نشان محاسباتی، تحق هاي سیستمکنار ضعف در 
به عنوان یـک مسـئله حـل    . دهد میاصلی را تشکیل  هاي مؤلفهتحلیلی  هاي مدلو این اساس  کنند میشناسایی 
به مسئله ذخیره سازي اطالعات توسط افراد اشـاره کـرد. در حـال     باید میشبیه ساز بشري  هاي سیستمنشده در 

بنـابراین   و انـد  نداشتهسازي تصاویر در مغز انسان شیوه ذخیرهو در زمینه نوع  اي نتیجه گونه هیچحاضر تحقیقات 
صـلی  . شاید یک دلیل انماید میکلی در حال حاضر غیر ممکن  بطورافراد  رفتار شناسایی الگو توسطشبیه سازي 

سـاله تحقیـق بـر     سـی کم عمر در دست محاسباتی هاي ماشینشناسایی چهره توسط  هاي سیستمبر ضعف کلی 
کـه   بطوري آنهاست. مشکل دیگر تنوع و تغییر مداوم چهره افراد در طول عمر همین باشد هایی سیستم اینچنین

تا حـدي اسـت    موارديقبل متفاوت است و این تفاوت در  هاي سالتصویر یک فرد در حال حاضر با تصویر او در 
شناسایی چهـره را یـک مسـئله     توان میتصویر را تمییز دهد. با مقدمات فوق  تواند میکه مغز بشر هم به سختی 
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را تشـکیل   »1پـردازش تصـویر  « نبعنواکه یک شاخه دانش  بطوريدر نظر گرفت  پیچیده کامالً اي رایانه-ریاضی
 دهد.

اصلی که در ایـن مـورد    سؤالاست.  ها چهرهدر تصاویر  مرتبط هاي ویژگیاولین گام در شناسایی چهره، استخراج 
را  هـا  چهـره  تواند مییک رایانه  سؤالکمی شوند. با پاسخگویی به این  ها ویژگیاین است که چگونه  آید میپیش 

نمایـد.   بنـدي  طبقـه  اي شـده و از پـیش تعیـین    مشخص هاي کالسرا در  ها آناز یکدیگر تمییز دهد و در نتیجه 
نشـان داده اسـت کـه    (Rhodes, 2006) (Haig, 2005) (Goldstein, 1971) تحقیقات پژوهشـگران 
  .شود میآوري تصاویر استفاده رخاطه در ب ها انساناصلی چهره توسط  هاي ویژگیاساس رشناسایی تصاویر ب

 اولـین کلی سه شاخه پژوهشی در شناسایی چهره منجر به ارائه سه رویکرد کلی در ایـن علـم شـده اسـت.      بطور
ــاخه ــره را ب  ،ش ــایی چه ــلی اجــ   رشناس ــی اص ــایی ویژگ ــاس شناس ــام زاس ــیاي آن انج ــد م اسـاس بردارهـاي   رشـاخه دوم شناسـایی چهـره را ب    .)Kirby, 2000()Sirovich, 1999()Terzopoulos, 1990(دهن

 هـاي  ویژگـی اسـاس  رو گروه آخر ایـن فرآینـد را ب   )Manjunath, 1997()Harmon L. D., 2001()Harmon L. D., 1980()Kaufman, 2003(دهنـــد مـــیاشـــخاص انجـــام  رخ نـــیمویژگـــی تصـــاویر 
. بـا وجـود   )Kerin, 1999()Nakamura, 2003(.دهنـد  مـی نجـام  ا. داستخراج شده از تصویر تمام رخ افـرا 

کلـی دو مـدل    بطـور ، شود می بنديدسته متفاوتی هاي شاخهاز سه رویکرد در  یک هراینکه بررسی چهره توسط 
اصلی تصاویر است کـه هـدف اصـلی آن     هاي مؤلفهاساس تحلیل ریک مدل ب .رود میپایه در شناسایی چهره بکار 

 هـاي  ویژگـی اساس دستگاه مختصاتی حاصل از بردارهاي ویژه مـاتریس کواریـانس   رب توان میرا  ها چهره)Sirovich, 1999()Kaufman, 2003(اسـاس نتـایج   رسـازند تصـاویر اسـت. ب    هـاي  ویژگـی  تـرین  مشتركیافتن 
  .داده اساس این مدل توسعرچهره را ب شناساییاولین سیستم  )Turk, 1991( تورك .بدست آورد ها آن

، بینی، دهان و دیگر اجـزاي اصـلی   ها چشماز اجراي اصلی چهره مانند  ها ویژگیاساس استخراج بردار رب اولمدل 
آوري و را جمـع  ها ویژگی ،و استفاده از توابع ریاضی ها چهرهاساس تغییر ساختار رب ها مدلصورت افراد است. این 

  .باشند میاولیه در استفاده از این مدل  پیشگام )Yuille, 1989(.نماید میکمی 

  چهرهاستفاده از بردارهاي ویژه در شناسایی 
هـره غیـر وابسـته بـه     چ 1نظـارتی رغی -آموزشـی  شناسایی هاي روش  مجموعهدر این تحقیق تمرکز اصلی بر روي 

مـدل پذیرفتـه شـده در     بعنـوان در حـال حاضـر    ها چهرهاست. رویکرد بردارهاي ویژه  ها چهرههندسی  هاي مدل
                                                
1Image Processing 
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زیرا داراي سادگی قابل فهم براي پژوهشگران و همچنـین سـرعت اجـرا و قابلیـت      شود میتعیین هویت استفاده 
  یادگیري است.

) 2و  هـا  چهـره شناسایی کارامـد  ) 1توانایی  سهاصلی داراي  هاي مؤلفهاساس مدل ریک سیستم شناسایی چهره ب
یک نرم افزار تجـاري در   عنوانب. تدر مقابل تغییرات کوچک در تصاویر اسابلیت پایداري ق )3 وقابلیت یادگیري 
  را معرفی کرد. FACE-PRO توان میاصلی  هاي مؤلفهاساس مدل رشناسایی تصاویر ب

  

                                                                                                                                                       
1Unsupervised 
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  دومفصل 

  اصلی يها مؤلفه یلیتحلمدل 
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  مقدمه 

است،  فضاي بردارياصلی تبدیلی در  هاي مؤلفهتحلیل . پردازیم می 1آنالیز اجزا اصلی مدل به معرفی فصلدر این 
 1901اصلی در سال  هاي مؤلفهگیرد. تحلیل  مورد استفاده قرار می ها مجموعه داده کاهش ابعادکه غالباً براي 

ممکن است با تعداد زیادي از متغیرهاي  مسئلهچند متغیره یک  هايدر تحلیلارائه شد.  توسط کارل پیرس
 استکمی از متغیرهایی  تعداد شکیلت ،اصلی هاي مؤلفههمبسته شروع شود. در چنین شرایطی، هدف از تحلیل 

. دلیل اصلی براي کاهش تعداد متغیرها دهند میاصلی را توضیح  هاي دادهتغییرات در  حداکثراند و ناهمبسته که
این تحلیل شامل تجزیه مقدارهاي ویژه ماتریس کواریانس . هاست دادهبا این روش، کمک به فهم ساختار اساسی 

 ،از قبیل : تشخیص چهره  هاي زمینهیک تکنیک مفید آماري است که کاربرد آن در  نالیز اجزا اصلیآ. دباش می
 هاي دادهتصویر و یک تکنیک رایج براي شناسایی یک نمونه در  سازي فشرده وردازش سیگنال، تشخیص هویت پ

  است. بزرگ ابعاداز 

اصلی در تعریف ریاضی یک تبدیل خطی متعامد است که داده را به دسـتگاه مختصـات جدیـد     هاي مؤلفهتحلیل 
محـور مختصـات، دومـین بزرگتـرین واریـانس بـر روي        ي که بزرگترین واریانس داده بر روي اولینبطوربرد  می

توانـد بـراي    اصـلی مـی   هـاي  مؤلفه. تحلیل ... گیرد و همین طور براي دیگر موارد دومین محور مختصات قرار می
در  تـأثیر از مجموعـه داده را کـه بیشـترین     هـایی  مؤلفهکاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگیرد، به این ترتیب 

و هـر  تجربی صفر، که هـر سـطر یـک فـاکتور      با میانگین  Xکند. براي ماتریس داده  دارند حفظ میواریانس را 
=  Y شود: اصلی به صورت زیر تعریف می هاي مؤلفههاي مربوط به یک شاخصه است، تحلیل  داده ،ستون  X W =  VΣ 

  نمایش داده شده است. 1شماتیک در شکل  بصورتمدل بیان شده 

                                                
1Principal components analysis (PCA) 
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  اصلی هاي مؤلفه: شماي کلی از تغییر فضاي مشاهدات توسط مدل تحلیل 1شکل 

  

بـدیل  ت ،شـود  مـی نیز شناخته  3ویژه بردارهايو  2، کارهانن1گهتلینتبدیل این تبدیل که با اسامی دیگري چون 
. هـر  کنـد  میسازي را کمینه سازي و کاهش بعد است و خطاي میانگین مربعات حاصل از فشردهبهینه در فشرده

کاربردي و عملـی، بـه تبـدیل     هاي الگوریتمچند این تبدیل به علت وابسته بودن به داده ورودي، جاي خود را در 
  تبدیل بهینه را استخراج نماید. تواند میورودي  هايداده است اما در صورت کافی بودن داده 4یگسسته کسینوس

یـا تعـداد   هـا  متغیر تـرین  مهـم  انتخـاب نیازمند است. اگر ما در جایی  متغیريآنالیز اجزاي اصلی یک روش چند 
عـالوه بـر    نالیز اجـزاي اصـلی  آ. مگیری میاز آنالیز اجزاي اصلی کمک  باشیمیک مجموعه رد متغیرهامحدودي از 

  در اطالعات نویزدار به کار رود. ها سیگنالهم چنین براي پیدا کردن  تواند می تصاویرمسائل شناسایی چهره و 
، شود میکه در آنالیز اجزا اصلی استفاده  آماريبه معرفی مفاهیمی  بپردازیم،آنالیز اجزا اصلی  بهقبل از این که 

  .پردازیم می

                                                
1Hostelling Transform 
2Karhunen-Live Transform(KLT) 
3Eigen Vectors 
4Discret Cosine Transform(DCT) 
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ین دور نما دانشی ا. دده میبردارهاي مشخصه و مقادیر ویژه را پوشش  ،کواریانسمعیار،  انحراف توضیحات،این 
   .آورد میآنالیز اجزا اصلی فراهم  اساسی هاي قسمتقابل فهم از 

   

  مقدمات آماري 

 کنـیم  میاست توجه  ها دادهتوزیع یا چگونگی پراکندگی مرتبط با آمار که  تئوري در این قسمت ابتدا به بخشی از
هـاي مربعـی و   ویژگـی مـاتریس   تـرین  مهـم که  ویژه بردارهايو در بخش دیگر به ماتریس جبري، مقادیر ویژه و 

  .پردازیممیاس آنالیز اجزا اصلی اس

  1آمار
ارتباط (وابستگی)  هدف تبیینو  است ها دادهبزرگی از  نسبتاًمجموعه  ، مطالعات بر رويآماري مباحثدر سراسر 

اصلی توجه به مجموعـه بهینـه    هاي مؤلفههدف در تحلیل  .استبا نقاط خاص در آن مجموعه  هامجموعهزیربین 
با حـداقل بعـد ممکـن و حـداکثر اطالعـات قابـل دریافـت         هایی داده. بدین معنا که به دنبال یافتن از داده است

  هستیم.

  2انحراف استاندارد 
رود بطـوري کـه   منفی است و به جهت اندازه گیري تغییرات موجود در مشاهدات بکار میانحراف معیار مقداري نا

ها و هرچه مقدار آن کـوچکتر باشـد   اندازه آن بزرگتر باشد به معناي وجود تغییرات بیشتر در مجموعه دادههرچه 
به معناي تغییرات کمتر در مشاهدات است و هرگاه مقدار آن صفر شود به معناي عدم وجود تغییرات (به عنـوان  

     ها همگی یکسان باشند) است.مثال مقادیر داده

 3واریانس
  آن به صورت زیر است: و رابطه است ها دادهواریانس معیار دیگري از پراکندگی مجموعه 

                                                
1 Statistics 
2 Standard Deviation 
3Variance 
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  = ∑ (  −   )      − 1  

 s   هر دو این  شود.و جذر آن تحت نام انحراف معیار شناخته می واریانس یک نمونه است عالمت معمولی براي
  .است تري معمولیانحراف معیار مقیاس  در میان این دو هستند. ها دادهاز پراکندگی  یمقیاسمعیارها، 

 1کواریانس 
را  کواریـانس اگر  و معیاري از همبستگی میان دو عامل است. شود میبین دو بعد اندازه گیري  همواره کواریانس 

داده سـه   مجموعـه اگـر یـک    محاسـبه شـده اسـت.   واریـانس  حقیقـت  بین یک بعد و خودش حسـاب کنیـد در   
محاسـبه    Y,Z بعدو دو    X,Z دو بعد  X,Y بعدرا بین دو  کواریانس توان یم ،باشد دسترسدر  (X,Y,Z)  بعدي
  .محاسبه واریانس است   مشابه کواریانسمحاسبه  .کرد

   ( , ) = ∑ (  −    )(  −   )     − 1  

  
حساب کرد این تکنیک اغلب بـراي   توان میرا بین هر دو بعد در مجموعه اطالعات  کواریانساز آن جا که ارزش  

و در  شـود  مـی استفاده  ،پیدا کردن ارتباط بین بعدها در ابعاد بزرگ مجموعه اطالعات که تجسم آن مشکل است
  می نامند. (یا کواریانس ماتریس) ماتریس کواریانسرا این حالت آن

 2کواریانسماتریس  
. اگر مجموعه اطالعاتی با بیش از دو بعد شود میهمیشه بین دو بعد اندازه گیري  کواریانس شدهمانطور که بیان 

ـ . تخواهـد داشـ  وجـود   کواریـانس ، بـیش از یـک   باشد موجود راي مثـال در یـک مجموعـه اطالعـات در سـه      ب
  .شود محاسبهcov(X,Y)،  cov(X,Z)،  cov(Y,Z)بایست می (X,Y,Z) بعد

ک یـ متفـاوت را محاسـبه کرد.   کواریـانس   ×!(   )! توان می است بعد  nکه داراي  اطالعاتبراي یک مجموعه 
. بنـابراین  اسـت در یـک مـاتریس    هـا  آنقـرار دادن   و عوامـل همه  میان کواریانس محاسبه صورت بهروش مفید 

  بعد به صورت زیر است:   nاب ها دادهبراي یک مجموعه از  کواریانسماتریس 

                                                
1 Covariance 
2 Covariance Matrix 
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  × =    , ;   , =         ,       
   است)  بعد  . (همانطور که گفته شد  تاس ستون  n سطر و  n بایک ماتریس    Cn×n که    

  2و مقادیر ویژه  1بردارهاي ویژه
-زیر محاسـبه مـی   دترمینانهاي مربعی و ناسره هستند و توسط هاي اساسی ماتریسمقادیر ویژه یکی از ویژگی

− |  شوند:   | = 0 

 تـرین  خالصـه  واقع بهماتریس واحد است. مقادیر ویژه   ماتریس مربعی با دترمینان غیر صفر و   در رابطه فوق 
بردارهاي ویژه با حـل   ماتریس اولیه را بتوسط این مقادیر بازسازي نمود. توان یم بطوریکهمقادیر ماتریس هستند 

=    :ندیآ یمدستگاه معادالت ذیل بدست     

 اصلی جزاياآنالیز 
ر یک مجموعه د) تیکی از الگوهاي تشخیص و شناسایی (تشخیص هویاصلی  هاي مؤلفهکلی مدل تحلیل  بطور

از آن جا که در اطالعات . شوند میبیان  هایشان تفاوتو  ها شباهتر این روش اطالعات بر اساس د. تاطالعات اس
آنالیز  حقیقت در  پیدا کرد ها دادهدر  توان میرا به سختی  ايپیش شناخته شده از الگوي، نقشه و بزرگاز ابعاد 

یعلت ( تنیسپذیر ننمایش گرافیکی امکادر جایی که  کلی طورب. دکن میرا کشف  ها دادهتباط بین ار اجزاي اصلی
  یرومند براي آنالیز اطالعات است.، آنالیز اجزاي اصلی یک ابزار نها)حجم داده

و ایـن اطالعـات    شـود  مـی  بـرآورد  هـا  دادهدیگر مزیت اصلی آنالیز اجزاي اصلی این است که یک بار این الگو در 
دهـیم؛ بـه   با کاهش تعداد ابعاد بدون آن که مقدار زیادي از اطالعات را از دسـت   به معناي دیگر .شود میفشرده 

                                                
1 Eigen Vectors 
2 Eigen Values 
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-طبقـه است و به عنوان یک وسـیله   ها دادهن دف آنالیز اجزاي اصلی خالصه کرده. یابیمهدف تحلیلی دست می

    .شود میاطالعات مورد توجه نیست. از این تکنیک در فشرده سازي تصاویر استفاده  بندي

  اصلی يها مؤلفهمدل تثوري ریاضی 

بـه   Mبـا ابعـاد    Xاصلی، هدف از این تحلیل انتقال مجموعه داده  هاي مؤلفهبر اساس تعریف ارائه شده از تحلیل 
≫ ( Lبـــا ابعـــاد  Yداده  از بردارهـــاي  Xفـــرض بـــر ایـــن اســـت کـــه مـــاتریس  بنـــابرایناســـت.  )    ,  .  , … قـرار داده    به صورت سـتونی در مـاتریس  این بردارها  از کدامتشکیل شده است که هر    ,

× ها به صورت  ) ماتریس دادهMبا توجه به ابعاد بردارها ( بنابراینشده است.    .است  

چندین مرحله به درستی صورت گیرند که این مراحل  بایست میاصلی  هاي مؤلفهسازي صحیح مدل براي پیاده 
  .شوند میبه اختصار توضیح داده 

مجموعه مشاهدات در ابعاد بزرگ دریافت شوند بدین معنا که مشاهدات در سطح  بایست میدر مرحله نخست 
. در مرحله بعد الزم است تا میانگین نامیم میاز این عوامل را یک فاکتور  یک هرچندین عامل جمع آوري شوند. 

مرکزي کردن مشاهدات بکار  جهت هباین فرآیند  هر عامل از مجموعه از مشاهدات متناسب با آن کم شوند.
ماتریس کواریانس مشاهدات محاسبه  بایست میبیان شده در مراحل پیشین  هاي پردازش. پس از پیش رود می

محاسبه قابل و مقادیر ویژه براي این ماتریس  ویژه ردارهايب ،مربعی است کواریانساز آن جا که ماتریس گردد. 
 بردارهايتوجه کنید که این کند. می بیان ها دادهو مقادیر ویژه اطالعات مفیدي درباره  ویژههاي . بردارهستند
براي آنالیز اجزاي اصلی بسیار موضوع یک است. این  همهطول بنابراین هستند.   ویژه حدوا بردارهاي همه، ویژه

  مهم است

کنند. بنابراین به وسیله این فرآیند یک بردار مشخصه پیروي میمحدوده همه نقاط از ي مشاهدات در الگو
. قابل استخراج از مشاهدات هستندبه دست آورد، این خطوط  توان میرا  کواریانسمشخصه ماتریس  بردارهاي
  است. در زیر یک شکل دیگر براي فهم بهتر این موضوع وجود دارد. ها دادهمراحل شامل تغییر شکل دادن  ادامه
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  اصلی هاي مؤلفهمدل تحلیل  ها توسطتعییر شکل بردارهاي اصلی داده شماي کلی از :2 شکل

  
مـدل   شـماتیک ایـده   2و1 هاياست. با بررسی شکل ها آنها و کاهش بعد در مرحله بعد هدف مترکم سازي داده

بدین صورت که مقادیر ویژه با بیشترین مقادیر شـامل بیشـترین اطالعـات     آید میاصلی بدست  هاي مؤلفهتحلیل 
و در  آینـد  مـی بـه دسـت    کواریـانس از ماتریس  ویژه بردارهاي، موماًع. دممکن از میان مجموعه مشاهدات هستن

شی از اطالعـات کـم اهمیـت    ودر زمینه چشم پ توان می حال .کنیم میرا مرتب  ها آننزولی  بترتیب بعديمرحله 
 حـذف ابعـاد اضـافی را    تـوان  مـی هاي کم اهمیت با چشم پوشی از داده گیري شود.تصمیم (مقادیر ویژه کوچک)

باشـد     مشاهدات اولیـه اگر ابعاد  نمود و مجموعه عوامل تعدیل شده با ابعاد کمتر را بدست آورد. بدین معنا که
 هـا  داده، سـرانجام مجموعـه   انتخـاب شـود  اول  ویـژه بردار    و اگر شود محاسبهمقدار ویژه و  بردار بنابراین باید

هـاي  ترانهـاده بردار  سادگی به کوواریانسبا محاسبه مقادیر و بردارهاي ویژه ماتریس  .داشتخواهد بعد     فقط
  .کنیم میاصلی ضرب  هاي دادهرا به دست آورده و این را در سمت چپ ترانهاده مجموعه  ویژه منتخب

  ترانهاده بردارهاي ویژهÍترانهاده مشاهدات اولیه = نهایی  هاي داده

     =       =       ⋯      ⋮ ⋱ ⋮     ⋯       
 ×     ⋯    ⋮ ⋱ ⋮   ⋯     
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 ویژه ارهايبردیک ماتریس سطري از  بنابراین ویژه بردارهايترانهاده ماتریس ستونی از     که در رابطه فوق 
در  که استاولیه ترانهاده اطالعات     و  در باال قرار دارند (بزرگتر)تر اهمیتبا  ویژه بردارهايت. که در آن اس

  .سطرها استتقلیل یافته در و ابعاد  ها ستوندر  ها دادهنهایی با مجموع  هاي دادهمجموعه  ′       .کند میه را نگهدار دارد و هر سطر یک بعد جداگان قرار ها دادهمجموعه  آن،هر ستون 

 قبلی) هاي دادهبازگردانی ( یاصل هاي دادهبه دست آوردن 
 آنگاهاز تمامی مقادیر ویژه استفاده شده باشد،  که صورتیکه در  کنیم میبراي بازسازي مشاهدات اولیه توجه 

بدون هیچ کمی و کاستی بدست خواهند آمد ولی در اغلب موارد از بخشی از مقادیر ویژه که  اولیه مشاهدات
. در این صورت تنها برآوردي از مشاهدات اولیه بدست خواهد کنیم میحداکثر مقادیر را داشته باشند استفاده 

مقادیر اولیه حاصل تقریبی از که  صورتی بهظور رابطه میان مشاهدات نهایی و بردارهاي ویژه را براي این من آمد.
  .کنیم میشوند، بازنویسی 

     =       =       ⋯      ⋮ ⋱ ⋮     ⋯       
 ×     ⋯    ⋮ ⋱ ⋮   ⋯     

 
   

=            شود: بازنویسیاصلی به صورت زیر  هاي دادهبه منظور به دست آوردن  توان میکه        

مشخصـه بـراي بـه دسـت آوردن بـردار       بردارهاياست. با وجود این، زمانی که از همه     معکوس 1-    که
در حقیقت مساوي با ترانهاده آن است. این درست است زیـرا   ویژه، معکوس کردن بردار کنیم میی استفاده ویژگ

زیـرا   شـود  مـی  هـا  دادهبازگشت آسان بـه مجموعـه    هستند. این باعثمشاهدات  ویژه بردارهايها عناصر ماتریس
=     .به صورت زیر باز نویسی کرد توان میمعادله را              

براي به  ر نهایتد. رودنشده است، بکار  استفاده ویژه بردارهايهمه  از زمانی که تواند میهم چنین  رابطهاین 
-از داده اصلی (به یاد داریم که در ابتدا آن را  هاي دادهاصلی نیاز به اضافه کردن میانگین  هاي دادهدست آوردن 

  است.کم کردیم) هاي اولیه 
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  اصلی يها مؤلفهمدل تحلیل  يها تیمحدود

 است از جمله: هایی فرض گرفتندر نظر  اصلی منوط به هاي مؤلفهاستفاده از تحلیل 
 پایه  هایی مجموعه داده ترکیب خطی پایه کنیم میفرض ، در استفاده از این مدل فرض خطی بودن)

  خاص است. مفهومی جبري به معناي بعد است)
 ز نظر احتماالتی قابل اتکا هستند.فرض بر این که میانگین و کواریانس ا  
 این که واریانس شاخصه اصلی داده است. فرض بر  

  

 Rتوسط بسته نرم افزاري  موارد فوق بررسی

# ----- Define a function for plotting a matrix ----- # 
myImagePlot<- function(x, ...){ 
min<- min(x) 
max<- max(x) 
yLabels<- rownames(x) 
xLabels<- colnames(x) 
title<-c() 
  # check for additional function arguments 
if( length(list(...)) ){ 
    Lst <- list(...) 
if( !is.null(Lst$zlim) ){ 
min<- Lst$zlim[1] 
max<- Lst$zlim[2] 
    } 
if( !is.null(Lst$yLabels) ){ 
yLabels<- c(Lst$yLabels) 
    } 
if( !is.null(Lst$xLabels) ){ 
xLabels<- c(Lst$xLabels) 
    } 
if( !is.null(Lst$title) ){ 
title<- Lst$title 
    } 



هاي اصلی مدل تحلیل مؤلفه -فصل دوم  

 29 

  } 
# check for null values 
if( is.null(xLabels) ){ 
xLabels<- c(1:ncol(x)) 
} 
if( is.null(yLabels) ){ 
yLabels<- c(1:nrow(x)) 
} 
 
layout(matrix(data=c(1,2), nrow=1, ncol=2), widths=c(4,1), heights=c(1,1)) 
 
 # Red and green range from 0 to 1 while Blue ranges from 1 to 0 
 ColorRamp <- rgb( seq(0,1,length=256),  # Red 
seq(0,1,length=256),  # Green 
seq(1,0,length=256))  # Blue 
 ColorLevels <- seq(min, max, length=length(ColorRamp)) 
 
 # Reverse Y axis 
reverse<- nrow(x) : 1 
yLabels<- yLabels[reverse] 
 x <- x[reverse,] 
 
 # Data Map 
par(mar = c(3,5,2.5,2)) 
image(1:length(xLabels), 1:length(yLabels), t(x), col=ColorRamp, xlab="", 
 ylab="", axes=FALSE, zlim=c(min,max)) 
if( !is.null(title) ){ 
title(main=title) 
 } 
axis(BELOW<-1, at=1:length(xLabels), labels=xLabels, cex.axis=0.7) 
axis(LEFT <-2, at=1:length(yLabels), labels=yLabels, las= HORIZONTAL<-1, 
 cex.axis=0.7) 
 
 # Color Scale 
par(mar = c(3,2.5,2.5,2)) 
image(1, ColorLevels, 
matrix(data=ColorLevels, ncol=length(ColorLevels),nrow=1), 
col=ColorRamp, 
      xlab="",ylab="", 
xaxt="n") 
 
layout(1) 
} 
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# ----- END plot function ----- # 
x<<-runif(200) 
x<<-matrix(x,ncol=10,nrow=20) 
egn<<-eigen(cov(x))$vectors 
dim(egn) 
datap<<-t(egn)%*%t(x) 
datao=solve(t(egn))%*%datap 

  
  بصورت زیر است:نمونه هاي دریافتی یک تصویر خروجی این تابع براي داده 

  
 R. تابع نمایش تصاویر بصورت اولیه در بسته نرم افزاري 3شکل 
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  اصلی چهره فوق بصورت زیر است: هاي مؤلفهنمودار 

  
  3اصلی شکل  هاي مؤلفه. نمودار 4شکل 

در عمل از  ر تغییرات در بخش مشخص شده در شکل وجود دارد و می توانثشود حداکهمانطور که مشاهده می 
  ود.دیگر ابعاد چشم پوشی نم
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  سومفصل 

  مفاهیم اساسی شناسایی الگو و چهره
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  الگو و چهرهمفاهیم اساسی شناسایی 

  دیدگاه کلی
از بیش نمایان شده  بیش ها گیري تصمیمنقش اطالعات در  دانشبا پیشرفت روزافزون تکنولوژي و ورود به عصر  

آتـی متفـاوت باشـد. بـا      هبا تصمیم سازي در دقیق تواند میاساس اطالعات فعلی رگیري بکه تصمیم بطورياست 
خودکار الگوهـاي رفتـاري یـا     بصورتاساسی، طراحی سیستمی است که  هاي دغدغهاطالعات یکی از  هجمهاین 

  کلی الگوها را شناسایی نماید. بصورت

 بصـورت الگـو   .هاسـت  آنسـاختاري   هاي تواناییشناسایی به معناي واقعی مختص موجودات بیولوژیکی و یکی از 
یک سیستم اطالعـاتی پیشـرفته در نظـر     بصورت توان میزنده را  ات. موجودشود میتعریف  یک شیءتوصیفی از 

و یکی از دالیل اصلی این موضوع وجود یک سیستم شناسایی الگوي ساخت یافته در این موجودات اسـت.   گرفت
  تعریف نمود. ها آندو شاخه اصلی براي  توان می شناساییاساس طبیعت الگوهاي مورد رب

  شناسایی الگوهاي گسسته
سـمعی بصـري اسـت. ایـن      هاي شناساییتعریف نمود و شامل  حسی هاي شناسایی عنوان به توان میاین مورد را 

شناسـایی در   هـاي  مـدل ایـن   هـاي  نمونـه شامل شناسایی و طبقه بندي الگوهاي جزئی و مـوقتی اسـت.    ها مدل
  .شودیافت میهاي زمانی شناسایی نوشتار، اثر انگشت، تصاویر، گفتار و سري

  شناسایی موارد مجرد
و تحت عنوان  شود میاولیه شناسایی الگو است که در شناسایی اشیاء مجرد استفاده  هاي مدلیکی از  ها مدلاین 
  .شود میشناخته  مجرد هاي شناساییکلی 

  

یک مسئله فیزیولـوژي تجربـی شـامل روابـط      بعنوان توان میشناسایی الگوهاي گسسته توسط موجودات زنده را 
از  اي مجموعـه فیزیکی در نظر گرفت. توانایی شناسایی بشري در حقیقت قدرت تطابق بـا   هاي محركبین فرد و 

یک جامعه آماري است که به نوبه خود یک توانایی روبـه   از مشخصفرامین جهت انتساب یک ورودي به کالسی 
رودي میان جوامع بـا  و هاي دادهممیزي  بعنوان توان میرشد در طول زندگی افراد است. بنابراین شناسایی الگو را 

  در میان اعضاي آن جامعه آماري قلمداد نمود. متغیرهایا  هاي ویژگیجستجوي 
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  الگو و الگوها يها کالس
هـاي  مشخصی با اسـتخراج ویژگـی   هاي کالسورودي به  هاي داده بندي کالس عنوان به توان میشناسایی الگو را 

  تعریف نمود. ها وروديمرتبط با  هاي دادهمعنادار از 

  الگو :کالس 
یـک   هـاي  خصـلت . شـود  مـی یا متغیرها تعریـف   ها ویژگیشامل گروه مشخصی  بصورتیک کالس الگو 

را  هـا  ویژگـی . ایـن  شـود  مـی تمام الگوهاي متعلق به آن کـالس تعریـف    هاي ویژگی بصورتکالس الگو 
الگوهـا   هـاي  کـالس کـه سـبب تمـایز میـان      هایی ویژگیکلی  بطور. نامیم میدرون گروهی  هاي ویژگی
  .شناسیم میدرون گروهی  هاي ویژگی بعنوانرا  شوند می

  الگو:
 بصـورت . بـه سـادگی الگوهـا را    شود میتعریف  الگویک الگو توصیفی از هر عضو یک گروه از یک کالس 

  :کنیم میبرداري به شکل زیر تعریف 

 =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎡
    ...  ⎦⎥⎥
⎥⎥⎤   

  

بعـدي    بـردار در فضـاي    یـک  بعنـوان  تـوان  مـی الگوها را  معموالًالگو هستند.  يها یژگیوها،    در بردار فوق 
  اقلیدسی تعریف نمود.

  اصلی در طراحی یک سیستم خودکار شناسایی الگو يها دغدغه

زیـر   بصـورت کلی در طراحی یک سیستم خودکار شناسایی الگو با چندین دغدغه اساسی روبرو هستیم کـه   بطور
  .شود میتعریف 



مفاهیم اساسی شناسایی الگو و چهره -فصل سوم  

 35 

  ها دادهدریافت 
روبرو هسـتیم. ایـن مـورد را بـه      باشد گیريدریافتی از تصویر به نحوي که قابل اندازه  هاي دادهدر ابتدا با مسئله 
شـامل تمـامی    بایـد  مـی شود. ایـن بـردار    به بیان دیگر باید یک بردار الگو کمی تشکیل نامیم میاختصار دریافت 

 بعنـوان  تـوان  مـی اطالعات قابل دریافت از تصویر باشد. مجموعه تمامی الگوها متعلق بـه یـک کـالس مشـابه را     
نمونـه شـکل زیـر نشـان دهنـده دو کـالس        بعنوانمجموعه نقاط پراکنده در فضاي برداري حاصل تعریف نمود. 

  است.وزن -در فضاي فرضی قد    و   الگوي 

  

  
= هاي ویژگی. نمایش دو کالس در فضاي حاصل از 1شکل  {  ,  }   

  

  ها دادهکاهش بعد 
 بصـورت  معمـوالً است. این مورد  ها دادهو کاهش بعد  ها ویژگیمورد دوم در مبحث شناسایی الگو شامل استخراج 

از حـذف   هـا  دادهجهت کاهش بعد  توان می. در ادامه پذیرد میانجام از تصاویر  ها ویژگیپیش پردازش و استخراج 
 هـاي  ویژگـی کلی هرگاه تمامی  بطوراستفاده نمود.  مشترکند ها کالسکالسی که در میان تمامی  درون هاي داده

نخواهد بـود   اي پیچیدهکار چندان  الگوها مشخص باشد مسئله شناسایی الگو هاي کالسممیزي کننده در تمامی 
بدسـت   ،در بسیاري مسائل شناسایی الگـو  متأسفانهیم بود. روبرو خواه ها کالسبا  ها ورودينطباق و با یک مورد ا

ـ ن نباشد، بسیار پیچیده خواهد بود بنـابراین  ممیزي کننده اگر غیر ممک هاي ویژگیآوردن مجموعه جامعی از   هب
  .گیریم میبهره  ها آننماینده  بعنوان ها ویژگیاز  هایی مجموعهاز زیر  ها پیچیدگیرفع این  جهت

   

   

  =  وزن

  =  قد
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  گیري بهینهتصمیم
. ایـن مـورد   شـود  میفرایند تصمیم سازي بهینه مطرح  ،مسئله سوم در طراحی یک سیستم شناسایی الگو بعنوان

در قالب نقاط الگو یا بردارهاي  ها داده. پس از دریافت دهد میرا تشکیل  ها کالساساس فرآیند انتساب تصاویر به 
مثال فرض کنید که سیستم شناسایی الگـو   بعنوانموجود است.  هاي کالسبه  ها ورودياندازه، هدف انتساب این 

مختلـف اسـت کـه    کالس   کالس الگوي مختلف باشد در این صورت فضاي الگوها شامل   قادر به شناسایی 
گیري در مـورد  تصمیم بصورت الگو شناسایی. در این صورت مسئله داراستمختص خود را نقاط الگوهاي  یک هر

اسـاس یـک تـابع تحـت     رگیـري ب این تصمیم .شود یمورودي تعریف  يها دادهاساس رب ها کالسوجه تمایز میان 
  .شود یمگیري تعریف تابع تصمیم عنوان

  آموزش و یادگیري سیستم

پیشین در مورد الگوي مورد  هاي دانستهمتفاوتی تعریف نمود. هنگامی که  به اشکال توان میگیري را تابع تصمیم
کیفی موجود باشد تنهـا   هاي دادهو زمانی که تنها  شود میاین تابع با دقت مطلوبی تعیین  شناسایی موجود باشد

اوت زیـادي  گیري ممکن است تفـ در این موارد خروجی تابع تصمیم کرد. اکتفا حدسیو  نادقیقبه توابع  توان می
تعدیالت و تنظیمات جهت رسیدن بـه نتـایج نهـایی بهینـه وجـود       ته باشد که در این موارد نیاز بهبا واقعیت داش
  خواهد داشت.

نتـایج   کارامـدترین ، اطالعات اولیه کمی در مورد الگوها در دسترس اسـت. در چنـین شـرایطی    تر کلیدر شرایط 
و  شـود  مـی ابتدا یک تابع اولیه در نظر گرفتـه   مورد. در این شود میتوسط توابع تصمیم ساز آموزش پذیر حاصل 

  .شود می کالیبرهگیري به بهترین نحوي تابع تصمیم ،سپس در طی یک فرایند تکراري آموزش و ارزیابی

و تـا  اسـت  و بروز رسانی سیستم  طراحی فازو یادگیري سیستم تنها در طول  آموزشباید توجه داشت که فرایند 
نتایج قابل قبولی توسط سیستم حاصل شود. نتایج قابل قبول در جمله پیشین بـه معنـاي   که  یابد میجایی ادامه 

  دریافتی سیستم است. هاي دادهمجموعه ارزیابی با  هاي داده پایه برنزدیکی هر چه بیشتر خروجی سیستم 
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  2و بدون نظارت 1شناسایی الگوي نظارت شده

. در چنین شرایطی شناسایی الگوي نظـارت شـده   الگوهاي شناخته شده از هر کالس موجود استدر اغلب موارد 
 آمـوزش مختلـف و مشخصـی    هاي رویهاساس رسیستم بط یادگیري نظارت شده محی. در یک شود میبکار گرفته 

مشـخص و یـک فراینـد     هـاي  کـالس بـا   آموزشـی اولیـه   هاي دادهاز  اي مجموعه. ماده اولیه این سیستم بیند می
  مناسب است. آموزشی

در دسترس است. در چنین شرایطی شناسایی  کالس بدونالگوهاي آموزشی  اي مجموعه تنهادر برخی کاربردها، 
 هـا  آن هـاي  کـالس آموزشـی و   هاي داده وقتی توان میخالصه  بطور. بنابراین شود میالگوي بدون نظارت استفاده 

الگوها نباشند  هاي کالسآموزشی شامل  هاي دادهشناسایی الگوي نظارتی و زمانی که  هاي روشمشخص باشد از 
 .نامنـد  مـی  نیـز  »بدون مربـی  هاي مدل«غیر نظارتی را گاهی  هاي دلم. دشو میغیر نظارتی استفاده  هاي مدلاز 

غیـر  -آموزشـی  سـازند را مـدلهاي  هاي غیـر نظـارتی مـی   هایی که از آموزش نظارت شده، مدلبطور کلی سیستم
  نامیم(محقق این پژوهش).نظارتی می

  طرح کلی یک سیستم شناسایی الگو

گیـري  دیاگرام یک سیستم شناسایی الگو نشان داده شده است. اگرچه در عمل تمـایز میـان تصـمیم    2در شکل 
کلـی یـک سیسـتم     مفـاهیم  از آگـاهی  جهـت  بـه ضروري نیست ولی  ها ویژگیپردازش یا استخراج بهینه و پیش

  از مدل زیر استفاده نمود. توان میشناسایی الگو 

                                                
1Supervised 
2 Unsupervised 
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  یک سیستم شناسایی الگو اصلی اجزاي : دیاگرام 2شکل 

  

در . وابسته اسـت  ها ورودياستفاده بهینه از  و کنندهحجم اطالعات تفکیک به کلی  بطورشناسایی صحیح الگوها 
یابی به مدلی بـا نتـایج دقیـق ضـروري اسـت بـراي نمونـه در        برخی کاربردها وجود اطالعات پیشین جهت دست

طراحی یک سیسـتم شناسـایی الگـو پایـدار در      ،جاري هدف پژوهششناسایی نوشتار و شناسایی اثر انگشت. در 
مقابل وجود نویزها و تغییرات الگوها و داراي توانایی تصحیح خودکار خود است. به بیان دیگر مـدل مطـرح شـده    

  پذیر است.مدل تطابق اي گونهدر این نوشتار 

  شناسایی چهره

 ها، رودي و عنوان بهخاص بر روي تصاویر چهره  بطور شناسایی چهره در عمل یک مسئله شناسایی الگو است که
 تصـاویر  )1 هـاي  نـام دو کالسـه تحـت    بنـدي  کالسیک مسئله  بصورت توان میاست. شناسایی چهره را  متمرکز

. در مرحله بعـد  در نظر گرفتموجود از تصاویر  اي مجموعهبا تطابق تصویر با  ،تصویر ناشناخته )2شناخته شده و 
  این سیستم را آموزش داد تا نتایج تا حد ممکن دقیق باشند. توان می

با چندین مسئله روبرو شد کـه همگـی از    بایست میمانند آنچه بیان شد، در طراحی یک سیستم شناسایی چهره 
به نحو مطلوبی دریافت و پـردازش شـوند کـه حـداکثر      بایست می ها چهرهکه تصاویر  آیند میاین نکته اساسی بر 

  قابل استخراج باشند. ها آناز  ها ویژگی

  

هادریافت داده  
پردازش و پیش

هااستخراج ویژگی  

 آموزش سیستم

 تحلیل وابستگی

بندي کالس

هاسازيکمی   
هابردارهاي ویژگی  ورود تصویر 

شناسایی شده الگوي  
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  هاي کالسیک شناسایی چهرهبررسی روش

خاص بـر روي بررسـی جایگـاه اعضـاي اصـلی صـورت ماننـد         بطوردر حوزه شناسایی چهره  ي از مطالعاتبسیار
 کنـد  مـی ین ، دهان، بینی و ... و تشکیل تابعی که موقعیت، اندازه و جایگاه این عناصر را نسبت به هم تعیها چشم

متمرکز شده است. این رویکرد داراي مشکل اساسی نیـاز بـه یـک مجموعـه آمـوزش دقیـق و در کنـار آن عـدم         
بزرگ از تصاویر است. مطالعات نشان داده است که شناسایی عناصر و موقعیـت   اي مجموعهبکارگیري آن بر روي 

 .(Carey, 1998) باشد مینکلی براي شناسایی چهره کافی  بطوردر کنار یکدیگر  ها آننسبی 
رایانـه  -اولین شخصی است که تالش در طراحی یک سیستم نیمه خودکار شناسایی چهر با عناصـر انسـان   1بلسو

و  اسـتاندارد  فاصله. پارامترها در این مدل نماید می ها چهرهبا استفاده از نقاط از پیش تعیین شده بر روي تصاویر 
 21بندي بیش از بعدي با صورت هاي تالش، بینی و دهان در تصاویر است. ها چشمنسبت میان نقاط نمونه گوشه 

  مبناي این عوامل صورت گرفت.رکالسیک ب بندي کالس هاي الگوریتمفاکتور اساسی در تصاویر و اعمال 

از یـک   هـا  آناندازه گیـري نماینـد.   خودکار  بطورتالش کردند که عوامل مشترك در تصاویر را  3و الشاگر 2فیشلر
استفاده کردند. این رویکرد در طـول زمـان    ها چهره هاي ویژگیجهت اندازه گیري  برازش معیارتابع خطی و یک 
پارامترهاي مدل از  ها آناستراتژي تغییر ساختار کلی چهره را توسعه دادند. در مدل  5و کوهن 4توسعه یافت. یول

  .شد میموجود در یک تصویر در حاالت مختلف محاسبه  تغییرات

  شماي کلی یک سیستم شناسایی چهره

کـه مشـخص اسـت     طـور  همـان شماي کلی یک سیستم شناسایی چهره ارائه شده است. این دیاگرام  3در شکل 
  است. 2مشابه سیستم شناسایی الگو ارائه شده در شکل 

                                                
1Bledsoe 
2Fishler 
3Elschlager 
4Yuille 
5Cohen 
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  : شماي کلی یک سیستم شناسایی چهره3شکل 

  زیر است: بصورتیک سیستم شناسایی چهره شامل شش بخش اصلی  شود میمشاهده  3که از شکل  طور همان

  اطالعات افتیدر ماژول
. بـه بیـان   شـود  مـی این بخش نقطه شروع فرآیند شناسایی چهره است و اولین قسمتی است که تصـویر وارد آن  

کلی تصویر  بطورشناسایی نماید.  را آنتا سیستم شناسایی چهره  نماید میعملی در این نقطه کاربر تصویر را وارد 
و یا اسـکنرها   ها دوربینیر، تصویر همزمان دریافت شده توسط توسط یک فایل تصو تواند میورودي به این ماژول 

  شود. تأمین

  ریتصو پردازششیپ ماژول
. بـا توجـه بـه شـرایط     شـوند  میسازي لاین قسمت، به جهت ارتقاي ضریب دقت مدل تصویر ورودي نرما بتوسط
  زیر را بر تصویر اعمال نمود: فرایندهاياز  یک هر توان میدریافتی  تصویر

  ریتصاو اندازه حیتصح
بـه یـک دسـت سـازي     ) پیکسـل  128در  128 معمـوالً این فرایند با تغییر اندازه تصاویر به یک مقدار مشـخص ( 

 در صـورت دسترسـی،  . محقـق  پیکسل اسـت  112در  92(در این پروژه این مقدار نماید میتصاویر ورودي کمک 
  .)نمایدرا پیشنهاد می 1.6180نسبت طول به عرض 

استخراج 

پایگاه داده   مجموعه آموزشی

بنديتابع کالس  

 دریافت تصویرپیش پردازش 
تصویر سازينرمال  

بردارهاي ویژگی
ها

 

 خروجی سیستم
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  ریتصو رنگ ستوگرامیه يساز نرمال
تصـویر   هـاي  ویژگـی این فرآیند با تنظیم نور در تصاویر بسیار تاریک و یا بسیار روشن سعی در برجسـته نمـودن   

  .نماید می

  انهیم لتریف
و هـدف آن کـاهش نـویز     شـود  میعکاسی اعمال  هاي دوربیناین فیلتر بر روي تصاویر داراي نویز زیاد حاصل از 

  موجود در تصاویر است.

  باالگذر لتریف
اصلی چهره باقی بمانـد، دقـت مـدل را بـه نحـو چشـمگیري        عناصرکه  بطورياین فیلتر با حذف اضافات تصویر 

از برخـی مـوارد غیـر ضـروري      توان میبا اعمال این فیلتر بر روي تصویر ورودي  تر دقیق. به بیان دهد میافزایش 
چشم پوشی کرد و تنها بر روي تصویر چهره متمرکز  چنینی اینمانند تصاویر پس زمینه، لباس شخص و مواردي 

  .شود

  ریتصو در رییتغ و لیتبد
موثري نرمال نمود. ایـن   بصورت را نآ ،ها دورانتصویر را به مرکز منتقل کرد و یا با  توان میبا استفاده از این ابزار 

 شناسایی چهره است. بخصوصشناسایی الگوهاي تصویري و  هاي سیستماساسی در  هاي بخشفرایند یکی از 
  تصاویر 1کنتراستي ساز نرمال

اسـاس تحلیـل   رشناسـایی چهـره ب   هـاي  مـدل  تواننـد  میتصاویري که در شرایط مختلف نوري گرفته شده باشند 
در  ( )  هاطیفاز  اي مجموعه صورت به توان میقرار دهند. یک تصویر را  تأثیرتحت  بشدتاصلی را  هاي مؤلفه

( )ϕ  بدست آورد: بصورت زیرتصویر را  توان می  نظر گرفت بنابراین تحت یک تابع یکنواخت ساز نوري =   ( )  
و تصویر توسط تبدیل  شود میانجام    در نقطه مرجع   نرمال سازي با در نظر گرفتن یک سطح ثابت روشنایی

( )   :آید میزیر بدست رابطه  =    ( ) (  )   
                                                
1 Contrast 
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  از نقاط مرجع استفاده نمود. اي آرایهاز  توان میدر عمل بجاي یک نقطه مرجع 

  ها یژگیو استخراج ماژول
اساسی  هاي ویژگیتا  شود می ها ویژگیپردازش تصویر، چهره نرمال شده وارد ماژول استخراج پس از مرحله پیش

ساختاري تصـویر بـه    هاي ویژگیاز آن استخراج شود. به بیان دیگر در این مرحله  بندي کالس انجامتصویر جهت 
ه زبان دیگر در ایـن مرحلـه هـدف    ب. دبراي توصیف تصویر کافی باشن ها ویژگیکه این  شوند میصورتی استخراج 
یی کـرد. در  هـا تصـویر را بازشناسـا   هاي تصویر است بطوري که بتـوان بـا دانسـتن آن   ترین ویژگییافتن برجسته

  ها بتوان شخص را به یاد آورد.هایی است که بواسطه آندستگاه بیولوژیکی این مفهوم به معناي استخراج ویژگی

  بندي کالسماژول 
، مناسـب  بنـدي  کـالس استخراج شده در مرحله پیشین و بکارگیري تـابع   هاي ویژگیدر این ماژول با استفاده از 

تصـویر  « تبصـور و نتیجـه   شـود  مـی در پایگاه داده تصاویر مقایسه موجود از تصاویر  اي مجموعهتصویر ورودي با 
  .شود میاعالم  »تصویر شناخته نشده«و  »شناخته شده

  مجموعه آموزشی
 بنـدي  کـالس و  ها ویژگیاستخراج  هاي ماژول. شوند میاین مجموعه از تصاویر در مرحله آموزش سیستم استفاده 

  .رسند میاز تکرارها به پارامترهاي بهینه و نتایج قابل قبول  اي وعهمجمدر این مرحله در طی 

  ریتصاو داده گاهیپا
آن را بـه پایگـاه داده    هـاي  ویژگـی تصویر و بـردار   توان می» شناخته نشده« بعنوانپس از شناسایی شدن تصویر 

حافظـه و پایگـاه داده    اضافه نمود تا در مراحل بعدي استفاده شوند. دقت نمایید که اساس شناسایی الگو نیازمند
  خود قادر به تشخیص الگوها است.و قدرت پردازش حافظه  بتوسطکه بشر نیز  طور همان استتصاویر 

  

  شویم میمواجه  ها آنفرآیند شناسایی چهره با سازي پیادهمسائلی که در طول 

، یک سیستم شناسایی تصـویر بـا مشـکالتی در فرآینـد     ها آناساس طبیعت ذاتی تصاویر و تغییرات موجود در رب
اساس میزان پایـداري در  رشناسایی تصاویر را ب هاي سیستمکلی  بطور. شاید بتوان شود میشناسایی تصاویر روبرو 
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یـک سیسـتم    بررسـی در  مـورد  عناصـر تقسیم بندي کرد.  »سست«و  »1استوار« هبه دو دست مقابل این تغییرات
  :شود میزیر خالصه  بصورتشناسایی چهره استوار 

  ناپایایی مقیاسی
مختلفـی بـه سیسـتم شناسـایی الگـو       هـاي  بصورت تواند میمشخص است، یک تصویر  4که در تصویر  طور همان

اسـت کـه    یـادآوري از فاصله میان دوربین و سوژه حاصل شود. الزم به  تواند میمعرفی گردد که این مشکل خود 
  دوربین رابطه عکس دارد. نزدیکیبا دوري و  سوژه تصویراندازه 

  
  ناوردایی مقیاسی تصویر . 4شکل

  

  ناپایایی مکانی
در اثر تغییر در تصویر در جهت قرار گرفتن آن در جایی غیر از مرکز تصویر و یا دوران آن در جهـات   ناپایاییاین 

  نشان دهنده این نوع ناوردایی است. 5شود. شکل میمختلف حاصل 

                                                
1 Robust 
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  تصویر مکانیناوردایی  .5شکل 

  ناپایایی نوري تصویر
کـه   بطـوري  شـوند  نمـی تحت شرایط نوري یکسـانی دریافـت    معموالًتصاویر دریافتی به سیستم شناسایی چهره 

از ایـن حالـت را    اي نمونه 6. شکل اند شدهدر شرایط نوري زیاد و برخی در شرایط نوري کم گرفته  ها آنبرخی از 
  .دهد مینمایش 

  
  ناوردایی نوري تصاویر . 6شکل 

  ناپایایی ظاهري
تحت شرایط عاطفی مختلف مانند خنده، ناراحتی و حتـی   تواند میتصویر معرفی شده به سیستم شناسایی چهره 

آفتابی و یـا موهـاي غیـر طبیعـی بـه سیسـتم        هاي عینکخشم گرفته شده باشند و در مواقعی تصویر شخص با 
از  اي نمونـه  7. شـکل  شود مییی ظاهري یاناوردایی تحت عنوان ناپا اي گونهکه این موضوع سبب  شود میمعرفی 

  .گذارد مییش این حالت را به نما
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  ناوردایی ظاهري در تصویر. 7شکل 

  ناپایایی نویزي
در مقابل نویز موجود در تصاویر تا حد امکان پایدار باشد همچنـین   بایست مییک سیستم استوار شناسایی چهره 

  .گیرد میاستوار قرار  هاي مدلشناسایی تصاویر ناقص تا حد زیادي در دستور کار 

  

  ها ویژگیاساس رشناسایی چهره ب

یکـی   شـود  میاساس دو رویکرد اساسی طرح ریزي ربیان شد، یک سیستم شناسایی چهره ب تر پیشکه  طور همان
اصـلی. اگرچـه    هـاي  مؤلفـه تحلیـل   هـاي  مـدل اساسی صورت اشخاص و دیگري بـر اسـاس    هاي ویژگیاساس رب

تقسـیم   رخ نـیم اساس تصویر تمام رخ و رب هاي سیستمصورت خود به دو دسته  هاي ویژگیمبتنی بر  هاي سیستم
  .پردازیم می ها مدلاین آشنایی و بررسی مطالعاتی به معرفی  جهت هب. دشون می

  اساسی صورت هاي ویژگیاساس رشناسایی چهره ب هاي سیستمآشنایی با 
مطـرح   سـؤال تصویر آن است. در این زمینـه  اساسی چهره از  هاي ویژگیاستخراج  ،ها الگوریتماولین گام در این 

عناصر کافی جهت ایجاد تمـایز   توانند میو ...  ها گونه، بینی، ها چشممجزا مانند  هاي ویژگیشده این است که آیا 
  باشند. ها چهرهمیان 

، ابروهـا،  ها چشمجهت تعیین حدود  هایی روش)، ها ویژگیاصلی ساختار چهره (بردار  هاي ویژگیپس از شناسایی 
و دهـان داراي جایگـاه مشـترکی     ها شمچ ،ها ویژگی. در میان این شود میدهان، بینی و چارچوب صورت استفاده 

را بدسـت آورد.   هـا  آن، هـا  چهـره هاي تغییر شکل کلی با الگویتم توان میهستند بنابراین  ها چهرهدر میان تمامی 
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معناداري متفاوتنـد بنـابراین    بطوراز فردي به فرد دیگر  صورت چارچوبدیگري چون ابروها، بینی و  هاي ویژگی
داده  توسـیع  زیـر  بصـورت  ها الگوریتماستفاده نمود. این  ها آن یافتنفواصل نسبی جهت  ها الگوریتماز  بایست می
  :شوند می

  مدل تغییر الگوي چهره
از پارامترها که از اطالعات پیشین بـر محـدوده جایگـاه اجـزاي اصـلی صـورت بـرازش         اي مجموعهاز  ها مدلاین 
 شـوند  مـی موجـود   هاي دادهمنجر به تشکیل چهره کلی از  ،. این پارامترها با تغییر اندازهشود می، تشکیل اند یافته

ادیر نهـایی ایـن پارامترهـا را    را نماینده اجزاي اصلی صورت افراد دانست. به بیان دیگر مقـ  ها آن توان میبنابراین 
توانایی زیادي در توجیـه تغییـرات در انـدازه تصـویر،      ها مدلچهره در نظر گرفت. این  هاي ویژگی بعنوان توان می

ها فرض کنید که چارچوب کلی یـک چهـره (یـک شـکل     تر از این مدلبراي تصور ساده اریبی و دوران آن دارند.
این شکل تغییـر   )پارامترها( موجود باشد که با تغییر چند مقدار... وها، دهان ماي به همراه نقاطی براي چشدایره

ها زیاد شود و یا بینی پـایینتر و بـاالتر و یـا بـه دو سـمت چـپ و راسـت        نمونه فاصله میان چشم بعنواننماید و 
  با چهره حاصل شود.یابد که بیشترین تطبیق تا جایی ادامه می ها مکانمتمایل شود. حال این فرآیند تغییر 

  مدل فواصل نسبی اجزاي الگو
بـه یکـدیگر    هـا  آناساس تابع نزدیکـی  راشکال سعی در شناسایی اجزا و ب هاي لبهمتمرکز شدن بر  با ها مدلاین 

  .نماید می ها آنسعی در تعیین مکان 

  

  ها ویژگیمسئله انتخاب 
  دو مسئله اصلی را در نظر گرفت. بایست می، ها ویژگیبه مبحث استخراج  ورود ازپیش 

 .دمحیط ثابتی دریافت شوند تا حداکثر کارایی مدل بدست آی در بایست میتصاویر ورودي  .1
  .دباید مشخص شون ها چهرهموثر در شناسایی  )هاي ویژگی( عناصر .2

 بخاطرسـپاري  بـه فضـایی مـا را قـادر     الگوهـاي  بصـورت  ها چهره میان  (ساز)شباهت عواملبا وجود اینکه تعیین 
کـه   بطـوري دارد  هـا  ویژگـی زیادي به انتخـاب مـوثر    وابستگی تواناییاین وجود این  با نماید میبسیاري تصاویر 
در شناسایی موارد ناپایایی در تصاویر بسیار موثر واقع گـردد ولـی مشـکل آنجـا      تواند می ها ویژگیانتخاب درست 
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دهنده  تمییز هاي ویژگیبنابراین انتخاب تمام  دهند میتشکیل  ناپایا کالس بزرگی را هاي ویژگیکه  شود میپیدا 
  .شوند میبه سه کالس کلی تقسیم  ها ویژگی رو غیرممکن است. از این عمالً ها چهره

  مرتبه اول هاي ویژگی
 هـا  چهـره مشترك در تمامی  هاي ویژگی، ابروها، دهان، گونه و بینی که به عنوان ها چشممجرد مانند  هاي ویژگی

  :اند شدهتنظیم  1مرتبه اول در جدول  هاي ویژگی ترین مهم. نامیم میمرتبه اول  هاي ویژگیوجود دارند را 

  معیار اندازه گیري  موقعیت مکانی در چهره
  ابروي چپ
  ابروي راست
  چشم چپ
  چشم راست

  دهان
  فرم کلی صورت

  مساحت، زاویه

  طول ابروي چپ
  طول ابروي راست
  طول چشم چپ

  راستطول چشم 
  طول دهان
  طول صورت
  ارتفاع صورت

  فاصله

  مرتبه اول هاي ویژگی ترین مهم: جدول 1جدول 

  مرتبه دوم هاي ویژگی
مرتبـه اول و   هـاي  ویژگـی مجموعه خصوصیاتی که موقعیت فضایی نسبی میـان اعضـاي    صورت به ها ویژگیاین 

مرتبـه دوم در   هـاي  ویژگـی  تـرین  مهـم . شـوند  مـی ، شناخته کنند میاطالعات کلی درباره شکل صورت را تعیین 
  .اند شدهنشان داده  3مرتبه دوم مرتبط با بینی در جدول  هاي ویژگینمونه  عنوانب. دان شدهنمایش داده  2جدول 

  معیار اندازه گیري  موقعیت مکانی در چهره
  ابروي راستóپابروي چ
  فاصله  چشم راستóپچشم چ
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  معیار اندازه گیري  موقعیت مکانی در چهره
  چشم چپóپابروي چ
  چشم راستóتابروي راس
  دهانóپابروي چ
  دهانóتابروي راس
  دهانóپچشم چ
  دهانóتچشم راس
  صورت هاي گوشهóاابروه
  صورت هاي گوشهóندها
  صورت هاي گوشهóها چشم
  گوشه پایینی صورتóندها

  ابروي راستóپچشم چóپابروي چ
  ابروي چپóچشم راستóتابروي راس
  چشم راستóتابروي راسóپچشم چ
  چشم چپóپابروي چóتچشم راس
  ابروي راستóندهاóپابروي چ

  چشم راستóندهاóابروي چپ 

  زاویه

  درجه دوم هاي ویژگی. برخی 2جدول 

  

  موقعیت در صورت  معیار اندازه گیري

  فاصله

  بینی راستóبینی چپ
  قسمت چپ بینی óابروي چپ 
  قسمت راست بینی ó ابروي راست
  قسمت راست بینی óچشم راست 
  بینیقسمت چپ  óدهان گوشه چپ 

  بینیقسمت راست  óدهان گوشه راست 

  زاویه
  ابروي راست óیمرکز بینóابروي چپ 
  چشم راست óمرکز بینی  óچشم چپ 

  قسمت راست بینی óندهاóقسمت چپ بینی 
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  موقعیت در صورت  معیار اندازه گیري
  قسمت چپ بینی óچشم چپ óابروي چپ 

  بینی راست óچشم راست  óابروي راست 
   هاي مرتبه دوم نمونه براي بینی . ویژگی3جدول 

  مراتب باالتر هاي ویژگی
 توانـد  مـی مثـال سـن افـراد     بعنـوان . شـوند  میتعریف  ها ویژگیاز  اي پیچیده هاي مجموعه بصورت ها ویژگیاین 

مرتبط شـخص تعریـف شـود.     هاي مشخصهتابعی از رنگ مو، میزان چروکی پوست افراد، رنگ آن و دیگر  بصورت
ـ حـال   گیرند میمرتبه باالتر قرار  هاي ویژگیدر رده  پوست چروکیعاطفی و یا  حاالت چونمتغیرهایی   دلیـل  هب
، باشـند  میمرتبه اول و دوم هستند و در موارد بسیاري این توابع پیچیده  هاي ویژگیتابعی از  ها ویژگیاینکه این 

و همچنـین ایـن توابـع در مـواقعی قابـل تولیـد        باشد میبع پیچیده ن توابع و استفاده از آن نیز به تبینی ایپیش
از  بایسـت  مـی مرتبه اول و دوم نیستند. براي طراحی یـک سیسـتم شناسـایی چهـره اسـتوار،       هاي ویژگیتوسط 
که تمام خصوصیات یک چهـره را در   بطوريناپایا) استفاده نمود  هاي ویژگی( اه چهرهمتغیر در میان  هاي ویژگی

  بر گیرند.

 تـوان  مـی ، مبـرآیی در مقام مقایسه  اگر ومرتبه دوم هستند  هاي ویژگیکلی عناصر اصلی  بطورره در شناسایی چه
  زیر دسته بندي نمود: بصورتکاربرد  قابلیت بترتیبرا  ها ویژگی

  مرتبه دوم هاي ویژگی )1

  مراتب باالتر هاي ویژگی )2

 مرتبه اول هاي ویژگی )3
  :باشند میزیر  بصورتدر مقام مقایسه به لحاظ اهمیت کارکرد  ها ویژگیهمین 

 مراتب باالتر هاي ویژگی )1
 مرتبه دوم هاي ویژگی )2
 مرتبه اول هاي ویژگی )3
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تصـاویر مطـرح    پـردازش  پـیش زم است دو فراینـد  ال ،ها ویژگیدر این قسمت و پیش از ورود به مبحث استخراج 
  گردد.

  

  تصویر هاي آستانهتعیین 
تعیین شـود تـا بتـوان سیسـتم شناسـایی       بدرستیآستانه روشنایی یکی از عوامل مهمی است که باید در تصویر 

که در مـواردي بـراي هـر جـزء      یابد میچهره را بر تصاویر با شرایط یکسان بکار برد. این مسئله به حدي اهمیت 
  .شود میصورت آستانه مشخصی تعریف 

  تصویر محدودهبرآورد 
تصـویر در   محـدوده گـام تعیـین    اولین نابراینب ؛باشد میاستخراج شده از تصویر  ویژگیابروي چپ اولین  معموالً

بدست آوردن فرم کلی ابرو است. از یک رو موقعیت ابروها در حدود یک چهارم باالي صورت اسـت.   واین قسمت 
ل با تعیین موقعیت ایـن ویژگـی و   موقعیت حدودي این ویژگی را بدست آورد. حا توان میبا دانستن این موضوع 

  را استخراج نمود. ها ویژگیدیگر  توان میدانستن نسبت میان آن و دیگر اجزاي صورت 

  با استفاده از تغییر شکل الگوها ها ویژگیاستخراج 

مشـخص شـود. یـک راهکـار بـا شناسـایی        ها آنمکان دقیق  بایست می ها ویژگیکردن محدوده  مشخص ازپس 
اجـزاي   توان نمیرا به درستی مشخص نماید زیرا  ها ویژگی تواند نمیگیرد. رویکرد اخیر می تصویر صورت هاي لبه

تصویر تعیین نمود بنابراین نیاز بـه رویکـرد دیگـري خواهـد بـود. یـک راهکـار         هاي لبهصورت را به دقت توسط 
کـه   )Yuille, 1989(یلـی   هـاي  دلمـ  ،نمونـه  بعنوانتغییر شکل الگوها مطرح شود.  هاي مدل بصورت تواند می

  .شود میاست در این تحقیق بررسی  کوتاه سرعت و محاسبات هاي برتريداراي 

  ها چشمالگوي 
 )1شـدت   بصـورت  ترتیـب  بـه ا . ایـن اجـز  نمایـد  مـی سه جزء تصویر عمل  اساسرب ها چشممدل تغییر الگوها در 

. این مدل توسط یلی توسعه یافتـه اسـت و شـامل سـه     هستند رنگحل تغییر سریع م )3 و ها بلندي )2 ها ستیپ
  زیر است: بصورتپارامتر 
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,  ) و به مرکز  یک دایره با شعاع  )1 براي مشخص کردن عنبیه. محدوده عنبیـه و سـفیدي چشـم     (  
 .شود میها و یا شدت نور کم مشخص پستی کمک . درون دایره باشود میتوسط شدت نور تصویر تعیین 

,  ) ناز مرکز آ پارامتر 3توسط  ها چشممحدوده  )2 ) حـداکثر  ℎ ، 2داکثر ارتفاع باالي مرکـز  ح )1 (  
 .شود میتعیین  ∅) یک زاویه دوران 3و   ℎارتفاع پایین مرکز 

 .شود میدر روشنایی تصویر تعیین  ها بلنديدو نقطه متناسب با مرکز سفیدي چشم که با توجه به  )3
 .شود میزیاد تعیین  روشناییناحیه میان محدوده عنبیه و چشم توسط مقادیر با شدت  )4

اجزا مورد نیاز نباشد اسـتفاده نمـود. در ایـن     دقیق کامالًزمانی که محدوده  توان میرا  ها چشممدل تغییر الگوي 
=        تعیین نمود. ها سیاهی، سفیدي و ها لبه انرژيتوسط ترکیبی از توابع  توان میمدل تابع انرژي را       +       +         

  .شوند میزیر تعریف  بصورتعبارات  ،که در آن

∫              =       .شود میمحاسبه  ها آنتقسیم بر طول  ها سهمیباال و پایین  هاي منحنیتوسط انتگرال بر روي  ها لبهانرژي  Φ    ( , )  −                         ∫ Φ    ( ,  )                

  

قسـمت فوقـانی و تحتـانی چشـم اسـت و       بترتیـب بیانگر  )Lower( نپایی )وUpper( که محدوده باال بطوري
Φ     ههاي نقطلبه( ,   است. ( 

بـاالیی و پـایینی تقسـیم بـر مسـاحت       سهمی بهانتگرال روي ناحیه محدود  بصورتپتانسیل نقاط سیاه و سفید 
= ,    .شود میتعریف  −      ∬  −       ( , ) +         ( , )               
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, )      که در آن  بطوري , )      و  (   هـاي  وزن   و   و دنشانگر تعداد نقـاط سـیاه و سـفی    ( 
  و سفید هستند. بترتیب نقاط سیاهمرتبط با 

, ) یک نقطه سیاه است هرگاه ( , )   زیر تعریف نمود: بصورتنقاط سیاه و سفید را  توان می، ها آستانهجلوگیري از اثرگذاري  منظور به  ) ≤ −آستانه) , ) یک نقطه سفید است هرگاه  ( , )   (تغییرات محدوده  ) ≥ +آستانه  , ) ) است هرگاه یا خاکستري مشترك( ییک نقطه دو وجه ( , )    تغییرات محدوده   متعلق به هر دو بازه فوق باشد. ( 

, )تابع شدت رنگ در نقطه   در عبارات فوق    است. ( 

حال هرگاه حـداقل   .دمشخص شده را محاسبه نمو انرژي محدوده توان میتوسط تابع انرژي معرفی شده در فوق 
  دست یافت. ها محدودهبه حداکثر دقت در تعیین  توان میانرژي حاصل شود 

  

  الگوي دهان
که حالت  بطوري. باشد می، دهان داراي اهمیت زیادي تمام رخ تصاویرقابل دریافت از  هاي ویژگیدر میان تمامی 

اساسی در فرایند شناسایی چهره است. الگوي هاي تغییر شکل دهان خود را با در نظـر   هاي ویژگیدهان یکی از 
کلـی   بطـور که شـکل دهـان بدسـت آیـد.      دهند میو نقاط سفید و سیاهی شکل به صورتی تطبیق  ها لبهگرفتن 
اسـاس میـزان   رب معمـوالً . شـوند  مـی ، لب باالیی و پایینی اسـتخراج  لب میانی)( اه لبمرتبط با میان  هاي ویژگی

بنابراین مدل شناسایی ارتفـاع لـب پـایینی را     شود میروشنایی تصویر، وسط لب پایینی به سختی تشخیص داده 
ید پس با در نظر گرفتن ایـن نکتـه   طول لب را تعیین نما تواند می. خوشبختانه مدل نماید میتقریبی تعیین  بطور
  ارتفاع لب پایینی را بدست آورد. توان میاست  طول دهان   تا    برابر  معموالًه طول لب پایینی ک

و دومـی متعلـق    ه بترتیب اولی متعلق به لبه دهانخواهد بود ک      و       حال تابع انرژي شامل عبارات
=        به نقاط مشکی متعلق به دهان خواهد بود.      +         
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لب  )3لب باالیی و  )2) ها لب(فضاي خالی میان  یلب میان )1شامل سه بخش  ها لبهدر تساوي فوق تابع انرژي 
−=       زیر است: بصورتلبه دهان پایینی است. تابع                    ∫ Φ    ( ,  )  −                     ∫ Φ    ( , )  −                      ∫ Φ    ( , )          

  

نشـان    right،نشان دهنده قسمت چپ لب باالیی left ،نشان دهنده محدوده پایینی دهان lowerکه  بطوري
, )    Φراست لب باالیی و  قسمت دهنده , )نشانگر لبه در نقطه  (    است. ( 

∬     =       :شود یمزیر تعریف  بصورتنقاط سیاه محصور به دهان  يانرژتابع انرژي رنگ مشکی در جهت بدست آوردن  −                       ( ,  )  +     _      ∫ −          ( , )        

  

لب پایینی، لب باالیی و تعداد نقاط سـیاه لـب اسـت.     بترتیب midو  LBound ،Uboundکه در آن  بطوري
،     ،       هـاي  وزنو  شـوند  مـی نقاط سیاه در این رابطه توسط روش معرفی شده در قسمت قبل تعریف    .شوند یمتجربی تعیین  بهطور       و       ،       

  

  فعال کانتورل با استفاده از مد ها یژگیواستخراج 
هسـتند   ها انسانو دهان داراي تغییرات بیشتري در میان  ها چشمبینی و شکل کلی صورت برخالف  ،شکل ابروها

فعـال کـانتور    هـاي  مـدل ر ایـن مـوارد   د. دمدل تغییر شکل الگوهـا بدسـت آور   بتوسطرا  ها آن توان نمیبنابراین 
 بوسـیله یک مار یک منحنی حداقل انرژي اسـت کـه    .نامند مینیز  1گاهی مدل مار. این مدل را شوند میاستفاده 

هـا و  . این مدل با مدل قبلی کـه لبـه  شود میو خطوط محاسبه  ها لبهنیروهاي خارجی و داخلی در تصویر اطراف 

                                                
1Snake 
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اشکال اجـزا   کرد متفاوت است این مدل با بکار گیري نیروهاي ارتباط دهنده میان لبهسپس اجزا را شناسایی می
  M Kass, 1987( (COHEN, 1991) (Pan, 2010)( ها مراجعه شود به:براي اطالعات بیشتر راجع به این مدل کند.را شناسایی می
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  چهارمفصل 

 يها مدلشناسایی چهره بر اساس 
  بردار ویژه تصویر
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-طـرح  هاصلی مورد استفاده از شناسـایی چهـر   هاي مؤلفهاین بخش به منظور بررسی مطالعاتی یک مدل تحلیل 

  ریزي شده است.

  مقدمه

و و آن این است که چه جنبه  اند گرفتهشناسایی چهره پیشین یک موضوع اساسی را نادیده  هاي روشبسیاري از 
این موضوع محرك اصـلی بـراي شناسـایی چهـره بـر       عامل شناسایی آن است؟ ترین مهماز صورت  هایی جنبهیا 

ول قبـل بـه   برخالف مباحـث مـورد بررسـی در فصـ     ها ویژگیاین  اصلی شد. هاي مؤلفهاطالعاتی  هاي مدلاساس 
  .باشند میبینی و ... وابسته نیستند و به ترکیب کلی تصویر وابسته  ،ها چشمعناصر چهره مانند 

و  شوند میکمی  ها ویژگی. سپس این شوند میبر اساس تئوري اطالعات ابتدا اطالعات موجود در تصویر استخراج 
 ریاضـی بـه بیـان    .شـوند  مـی مقایسـه   هـا  دادهاز اطالعـات موجـود در پایگـاه     اي مجموعهدر نهایت این مقادیر با 

 اي مجموعـه  بصورتاز تصاویر که  اي مجموعه کواریانساصلی ماتریس  هاي مؤلفه یا چهرهاصلی توزیع  هاي مؤلفه
کـه از   بطـوري ، محاسبه شده و سپس ایـن بردارهـاي ویـژه مرتـب شـده      اند شدهابعاد بسیار باال فرض  با نقاطاز 

  .کند میکمترین سطح، تغییرات موجود در تصویر را توجیه  تا بیشترین

هر نقطـه   تصور نمود. کند میمتمایز  دیگرکه تصاویر را از یک هایی ویژگیبه صورت  توان میاین بردارهاي ویژه را 
بـراي سـادگی بردارهـاي     هـا را ي سازنده چهرهت. بردارهااز بردارهاي ویژه اس یک هراز تصویر به نوعی متعلق به 

ر بـردار  هـ . دان شدهنشان داده  2 و 1 هاي شکلدر  ها نآبا  متناسبصاویر ساده و بردارهاي چهره ت. منامیمیچهره 
و  1شـکل  . کننـد  میتغییراتی در سطح خاکستري یکنواخت از یک تصویر آموزشی تا تصویر دیگر تغییر  باچهره 

  .دهند میو میانگین تصاویر آموزشی متعلق به یک شخص را نمایش بترتیب میانگین همه تصاویر آموزشی  2
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  آموزشی هاي مجموعه تصاویر یانگین تمامیم ب) یالف) مجموعه آموزش. 1شکل 
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  1مقادیر بدست آمده از تصاویر نمونه شکل میانگین متناسب با  چهره. بردارهاي 2شکل 

ویژه آن نمایش دهیم. با الهام از این ایـده   بردارهايیک ترکیب خطی از  بصورتهر چهره را  توانیم میکلی  بطور
از بیشترین مقادیر ویژه شبیه سازي نماییم. اگر بخـواهیم بـه زبـان یـک      اي مجموعههر چهره را توسط  توانیم می

ویژه میزانـی از   که با استفاده از مقادیر شود میتحلیل آماري مفهوم فوق را بیان کنیم؛ مسئله به این صورت بیان 
 طـور ب. شاید اگر واریانس را به مفهوم تغییـرات تعبیـر نمـاییم، مسـئله     شود میواریانس موجود در تصاویر توجیه 

 کنـد  مـی توجیـه   ازدرصدي از تغییرات درون تصاویر  ،قابل بیان است. دقت نمایید که هر مقدار ویژه تري ملموس
ویر در نظـر گرفـت. بـا ایـن     اعناصر تمییـز دهنـده تصـ    بعنوان توان میبنابراین مجموعه بیشترین مقادیر ویژه را 

بعدي تحت عنـوان فضـاي چهـره را      تشکیل یک فضاي ،بردار ویژه متناسب با مقادیر ویژه  تعریف، مجموعه
 .دهد یم

. روش انـد  کـرده ارائـه   اصلی يها مؤلفهتحلیل  يها مدلجهت نمایش تصاویر توسط  ییها روش 2و سیروك 1کربی
که هر یک از ایـن   شود یمسپس بهترین محورهاي فضاي تصویر محاسبه  شود یمبا یک ورودي تصویر آغاز  ها آن

هـر مجموعـه از تصـاویر را توسـط وزن      توان یمثابت کردند که در عمل  ها آن. مینام یم» ویژه تصویر«محورها را 
با تصـویر نمـودن تصـاویر بـر      ها وزننمود. در عبارت فوق  تقریب تصویرهادهی مناسب مجموعه کوچکی از ویژه 

  .دیآ یمبدست  تصویر ویژهروي هر 

                                                
1Kirby 
2Sirovich 
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اسـاس روش  راصـلی اسـت ب   يها مؤلفهاساس مدل تحلیلی رب 2دو پنتلن 1در این تحقیق تمرکز بر روي روش توك
نمـایش داد،   کوچکی ها ژهیوو تصویر  هامجموعه وزنی ویژگی بوسیلهاگر بتوان مجموعه زیادي از تصاویر را  ها آن

 حاصل از تصاویر آموزشی موجود در مرحلـه آمـوزش سیسـتم،    يها وزنبا  ها یژگیوبا مقایسه وزن  توان یمآنگاه 
توسـط   تصـویر نکته اصلی بـر ایـن اسـت کـه هـر       ها آندر روش  راهکاري براي شناسایی کاراي چهره ارائه نمود.

سـرعت   رسـد  یمـ بازسازي است. اولین ویژگی که از مدل فوق بـه نظـر    لقاب رویژه تصاوی يها وزناز  يا مجموعه
  انجام آن است.

  چارچوب سیستم شناسایی مورد بررسی در این پروژه

اسـت. سـه تـابع اصـلی در ایـن       ها خروجیروش مورد مطالعه در این پروژه داراي سه فاز اصلی تا مرحله دریافت 
  .اند شدهنمایش داده  3فازها در شکل 

  : تشکیل کتابخانه فاز اول
و تصـاویر در   شود میآماده سازي و پیش پردازش تصاویر جهت ورود به کتابخانه تصاویر انجام  مراحل فازدر این 

فوق عبارت کتابخانه تصاویر معادل پایگاه داده تصاویر بکـار رفتـه اسـت و تـا      جملهدر . شوند میکتابخانه ذخیره 
اسـاس ایـن کتابخانـه انجـام     رتمامی فرآینـدهاي آمـوزش سیسـتم ب    .شود میپایان این نوشتار این قرارداد حفظ 

در ابتـدا تصـاویر در آن وارد    بایسـت  میدر ابتداي مرحله طرح ریزي سیستم این کتابخانه خالی است و  .شود می
. بـه منظـور   شـوند  مینظر گرفته  در عرضپیکسل  93طول و  پیکسل 113شود. در مدل جاري تصاویر در اندازه 

در  112این ماژول در ابتدا تصاویر را به . شود میتبدیل و بهینه سازي تصاویر ماژول پیش پردازش تصاویر اعمال 
و سپس هیستوگرام تصـاویر   همسان سازي تصاویر و جلوگیري از خطاهاي احتمالی)( دکن میپیکسل تبدیل  92
  :شود میزیر انجام  ساز نرمالاین فرآیند بتوسط تابع . شود می سازي نرمال

ℎ( ) =          ( )        ×        ∗ ( − 1)   
اي مقـدار بـازه    کمینـه تـابع توزیـع و           تابع توزیع تصویر،     ، ماتریس تصویر درایه  که در آن 

کـه در شـبیه    نـامیم) روشـنایی مـی  را شـدت  (که در این پـژوهش آن  آتی است محاسباتمورد نیاز جهت انجام 

                                                
1Turk 
2Pentland 
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در نظر گرفته شـده اسـت. یـک نمونـه اجـراي ایـن        100مقدار بهینه هاي انجام شده در این پژوهش برابر سازي
  نمایش داده شده است. 4 و 3هاي تبدیل بر روي یک تصویر ویژه در شکل

  
  یا شدت صفر ورهیستوگرام ن سازي نرمال. تصویر دریافت شده سیستم پیش از فرایند 3شکل 

  

  
  0با شدت  نور هیستوگرام نرمالسازي فرایند از پس سیستم شده تصویردریافت. 4 شکل
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سـازي نـوري   هاي نوري تصویر پس از اعمال فرآیند نرمالمشخص است، ویژگی 6 و 5همانطور که از نمودارهاي 
  سازي تصویر است.پیش رفته است و این نشان دهنده کیفیت فرایند نرمال )6شکل ( نکامال به سوي نرمال شد

  
  سازي نوري. هیستوگرام توزیع نوري تصویر پیش از اعمال فرایند نرمال5شکل 

  
  سازي نوري. هیستوگرام توزیع نوري تصویر پس از اعمال فرایند نرمال6شکل 

. در این مرحلـه تصـاویر هـم انـدازه و نرمـال شـده وارد       شود میدر مرحله بعد سعی در حذف پس زمینه تصاویر 
  :  شوند میاساس دو ورودي وارد کتابخانه ر. هر تصاویر بشوند میکتابخانه 

 تصاویر ذخیره شده از مرحله قبل   )1
 بردارهاي وزنی متناسب با تصویر )2

  خالی است. ها ویژهبردار وزنی تا پیش از مرحله آموزش و محاسبه تصاویر 
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  آموزش سیستمفاز دوم: 

از تصـاویر   اي مجموعـه پس از ورود تصاویر به کتابخانه، سیستم آماده آموزش دیدن خواهد شـد. در ایـن مرحلـه    
آنکه تصاویر ذخیره شده  دلیل هب. شوند می بجهت آموزش سیستم از میان تصاویر ذخیره شده در کتابخانه انتخا

مجـدد تصـاویر    سـازي  نرمـال ، در این مرحله نیـازي بـه   اند شده سازي نرمالدر کتابخانه تصاویر در مرحله پیشین 
تصـویر بـا حـداکثر مقـادیر انتخـاب      ویژه   و  شوند میپس از انتخاب تصاویر، ویژه تصاویر محاسبه  نخواهد بود.

جهـت آمـوزش سیسـتم بـا ورود یـک       .دهند یمبعدي   ویژه تصویر تشکیل یک فضاي تصویر   این . شود یم
اسـاس ایـن فضـاي    ردر مرحله بعد توزیع تصاویر کتابخانه ب. ویژه تصاویر را بروز رسانی نمود توان یمتصویر جدید 

. در شـود  یمـ سپس بردارهاي وزنی متناسب هر چهره موجود در کتابخانـه بـروز رسـانی     شود یمتصاویر محاسبه 
از میان تصاویر مجزا انتخاب  الًقباینکه مجموعه آموزشی  لیدل هب. داینجا سیستم آماده شناسایی چهره خواهد بو

وارد کتابخانه کرد زیرا اطمینانی از وجـود ایـن   مستقیما  را آن توان ینمبا ورود یک تصویر جدید به سیستم  .شده
  تصویر در کتابخانه نخواهیم داشت.

  

  فاز سوم: شناسایی و آموزش
سیسـتم آمـاده   ، کتابخانـه تمـامی تصـاویر موجـود در     یپس از انتخاب مجموعه آموزشی و تشکیل بردارهاي وزن

در ادامه با ورود یک تصویر جدید به سیستم و اعمال مرحله پیش پردازش در . شناسایی تصاویر جدید خواهد بود
. در مرحلـه  شـوند  مـی ویژه تصاویر بدست آمده از فاز آموزش سیستم محاسبه اساس رب تصویر ردار وزنیب ،فاز اول
در و ؛شـوند  مـی هر تصویر در کتابخانه با محدوده مرزي مشخصی مقایسه  هاي وزنوزنی با مجموعه این بردار  رآخ

بـه کـاربر نمـایش    » تصویر شناخته شده«خروجی تحت عنوان  مرزي باشدصورتی که میزان شباهت در محدوده 
-تقسـیم » شناخته نشده« بعنوانو در غیر این صورت تصویر  شود مینمایش داده  متناسبو تصویر  شود میداده 

صـورت  تمامی مراحل ذکـر شـده بـه    .شود میافزوده  هآن به کتابخان هاي وزنکه این تصویر و بردار  شود میبندي 
  اند.نمایش داده شده 7شماتیک در شکل 
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 . فرایند شناسایی چهره مطرح شده در این پژوهش7شکل 

  ویژه تصاویرمحاسبه 

, ) فرض کنید که تصویر  × تصویر دو بعدي  کی (   بـه تصـویر را   تـوان  یمـ یـدگاه  ان یک دبعنوباشد.   
 65536ایـه  آر بصـورت  256×256. بدین ترتیب یـک تصـویر بـا بعـد     در نظر گرفت   رایه با بعد یک آ تصور

در ابعاد بـاالتر   تصویربعدي در خواهد آمد. در این صورت یک  65536یک نقطه در فضاي  بطور معادلبعدي و یا 
  در فضاي با ابعاد بسیار بزرگ در خواهد آمد. اي بصورت آرایه

 تـوان  یمـ کلی تصاویر در بسیار موارد مشابهند بنابراین بجاي در نظر گرفتن بردارها در ابعـاد بسـیار بـزرگ     بطور
یعنـی یـافتن بردارهـایی کـه      بـود اصلی  يها مؤلفهچکتري بدست آورد که این اساس روش بردارهاي با حجم کو

کـه   شـوند  یمـ زیرفضاي تصاویر تعریـف   بعنوانتصویر در فضاي تصاویر است. این بردارها بهترین توصیف کننده 

 کتابخانه پیش پردازش دریافت تصویر

 دریافت ویژه تصاویر دریافت مجموعه آموزشی

هاوزن دریافت تصویر  جستجو در کتابخانه 

 نمایش تصویر بدست آمده پیش پردازش

 تصویر نرمال شده تصویر

 بروز رسانی کتابخانه

 اضافه کردن تصویر به کتابخانه

 تصویر شناسایی شده تصویر نرمال شده
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× یک تصویر  معرف بعنوان   طول به. هر بردار مینام یمفضاي تصویر  را آن یک ترکیب خطی از تصـویر    
را ویـژه تصـویر    هـا  آن، اینکه این بردارها برابر مقادیر ویژه ماتریس کواریانس تصاویر هسـتند  لیدل هباولیه است. 

  نامیدیم.  

  ها:یادآوري

=    است هرگاه: λو مقدار ویژه   داراي بردار ویژه   ×  ماتریس  -      

− |     زیر بدست آورد: بصورتبا استفاده از عملگر دترمینان  توان میعبارت فوق را    | = 0  
همیشـه داراي   يا دجملـه . ایـن چن شود یمباال محاسبه   درجه  اي جملهچند  هاي ریشه بصورتکه مقادیر ویژه    .نامند یمتباهیده نیز  مقادیر رابا یکدیگر متفاوت نیستند. مقادیر ویژه یکسان  لزوماًکه ریشه است   

=  هرگاه: مینام یمیک ماتریس را متقارن  -            =       
=    هرگاه : نامیم مییک ماتریس را متعامد  -    =    
=    هرگاه: مینام یمیک ماتریس را نرمال  -       

مقـادیر ویـژه یـک     بلعکـس . هسـتند  همگی حقیقیقضیه: مقادیر ویژه یک ماتریس متقارن حقیقی 
مقادیر ویژه یک ماتریس نرمـال  . باشند میماتریس حقیقی غیر متقارن شامل مقادیر حقیقی و مختلط 

  .دهند یمبعدي   و تشکیل یک فضاي  باشند میکامل و معکوس پذیر  همگی تباهیدهبدون مقادیر 

وارد فرآیند شناسایی مقادیر ویژه تصاویر  میتوان یممورد نیاز در بکارگیري مقادیر ویژه،  اصطالحات معرفیپس از 
  شویم.
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, Γرا بـا   تصاویر آموزشیفرض کنید مجموعه  Γ , Γ … . Γ         نمـایش دهـیم. در ایـن صـورت میـانگین ایـن
  :شود یمزیر محاسبه  بصورتمجموعه 

Ψ =   ∑ Γ        

= Φ  :شود یمزیر محاسبه  بصورتتفاوت هر تصویر با این میانگین  Γ − Ψ   

نمایش داده شده اسـت. در مرحلـه بعـدي ایـن مجموعـه بردارهـا وارد        1در شکل  الذکر فوقمثالی از فرآیندهاي 
کـه بهتـرین توصـیف کننـدگان        بردار متعامـد     ها آن. که از میان شوند میاصلی  هاي مؤلفهمرحله تحلیل 

  .شوند یمام از میان این بردارها با بیشینه سازي رابطه زیر انتخاب  بردار . شوند یمتصاویرند انتخاب 

λ =   ∑ 〖( 〗  Φ )        

=     : با شروط     =  1            =  0          ℎ     

=   بترتیب بردار ویژه و مقادیر ویژه ماتریس کواریانس هستند.    و مقدار    بردار   ∑ Φ Φ      =      
= که در آن ماتریس  [Φ ,Φ ,Φ , …Φ ]    کـه داراي بعـد     کواریـانس مـاتریس  × و یـک     

حـال نیـاز بـه راه حلـی سـریع و      . مقدار ویژه و بردار ویژه خواهـد بـود     ماتریس متقارن است؛ بنابراین داراي 
  منطقی جهت بدست آوردن این مقادیر ویژه خواهیم بود.

> اگر تعداد نقاط تصویر کمتر از بعد فضا  − تنهـا   آنگـاه باشد     بـردار ویـژه وجـود خواهـد بـود و       1
بدین صـورت اسـت      بردارهاي ویژه داراي مقدار ویژه صفر خواهند بود. یک راه حل مسئله یافتن مقادیر ویژه 

× که مقادیر ویژه ماتریس  16محاسـبه شـود ماننـد حـل یـک مـاتریس          × بجـاي یـک مـاتریس     16 16348 × را بدسـت    Φترکیـب خطـی بردارهـاي ویـژه تصـویر       بهترین آوردنو در نهایت بدست  16348
  آوریم.

  نظر بگیرید: بصورت زیررا     ماتریس    بردار ویژه 
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     =       
=        به دو طرف معادله فوق داریم:  با ضرب ماتریسی           

= بردار ویژه     دانیم میدر رابطه فوق    است.    

=   ي که درایه بطور    ، Φ  Φ   ایـن بردارهـا در   دیـ آ یمـ بردار ویـژه بدسـت     صورت  همین بهو .
زیر  بصورت   مجموعه تصویر آموزشی و در نهایت تشکیل فضاي ویژه تصاویر   جهت ساخت ترکیب خطی از 

=    قرار می گیرند. مورد استفاده ∑    Φ            = 1,2,3, … ,       
. در عمل حجم مجموعه آموزشی بـه نحـو   یابد میکاهش  به    با روش فوق محاسبات به نحو چشمگیري از 

≫ تصاویر کوچکتر است ( مقیاس ازمعناداري  مقادیر . خواهند بود تر سرراست) بنابراین محاسبات بسیار   
اساس شاخص تغییرات در میان تصاویر بسیار مفید هستند و موفقیت مـدل  ردر رتبه گذاري بردارهاي ویژه بویژه 

. دیـ آ یمـ از تصاویر آموزشی، بدسـت   متشکل  ماتریس از ها آنارزیابی مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه متناسب با با 
. در ابتـداي ایـن   شـود  یمـ نویسی الگوریتم فوق روش کاراتري به منظور ارزیابی مقادیر ویژه استفاده در فاز برنامه

. ایـن تبـدیل یـک    شـود  یمـ اي تبدیل شیانهآي با استفاده از الگوریتم ریک ماتریس قط به متقارنروش ماتریس 
× ماتریس متقارن  −   را با استفاده از   و در نهایـت بـا    کنـد  یمـ تبدیل به ماتریسـی قطـري تبـدیل     2

بـدین صـورت اسـت       ایده اصلی الگوریتم  .آورد یممقادیر و بردارهاي ویژه را بدست    بکارگیري الگوریتم 
=  بصورت توان میکه هر ماتریس متقارن را  یـک    یک مـاتریس متعامـد و     ي که بطورتجزیه کرد    
  ماتریس باال مثلثی است.

  

  بکارگیري ویژه تصاویر در طبقه بندي تصاویر

و  روكیسـ . دهـد  یمجهت توصیف تصاویر  يا هیپاتشکیل    يبردارهاي ویژه تصاویر بدست آمده از ویژه بردارها
ویـژه   40تصویر اعمال کردند و دریافتند کـه بکـارگیري    115کربی یک چارچوب ارزیابی این سیستم را بر روي 

شناسـایی تصـاویر اسـتفاده     در توان میکوچکتر را   در عمل مقدار  .تصویر جهت انجام طبقه بندي کافی است
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در صـورت نیـاز بـه حـداکثر دقـت در مـدل        دقت مدل نتـایج کـاهش خواهـد یافـت.     نسبتبه همان  ولی نمود
که نیمـی از   اند دادهولی نتایج تجربی نشان  برابر با تعداد تصاویر آزمایشی استفاده نمود يها ژهیوبردار  ستیبا یم

  .  کند یماین مقادیر ویژه براي بدست آوردن نتایج مقبول کفایت 

یرفضاي تشـکیل شـده از ویـژه    ز. دابی یمتقلیل  در مرحله بعد، مبحث شناسایی تصویر به یک مسئله طبقه بندي
 .شوند یمتصاویر براي افزایش دقت مدل از بین حداکثر مقادیر ویژه انتخاب 

= هر  براي زیررابطه  بتوسط. این تبدیل شود یمبه ویژه تصاویر تبدیل  Γیک تصویر  1,2,3, … بدسـت    ,
=    .دیآ یم    (Γ−  )   

  :میآور یمرا از رابطه زیر بدست  ها یژگیوحال وزن 

Ω
 = [  ,  , … ,  ]  

. در مرحله بعد بردارهاي ویـژه در یـک الگـوریتم    کند یم توجیه راکه توزیع هر ویژه تصویر متناسب از هر تصویر 
تصـاویر   میـانگین  بعنـوان  تـوان  مـی  را   Ωچهـره   يهـا  کالس. رود یمشناسایی در جهت شناسایی تصاویر بکار 

از تنهـا یـک تصـویر جهـت ایجـاد       چهرهشناسایی  يها ستمیسمجموعه کوچکی از تصاویر بدست آید. در برخی 
  .شود یم ها استفادهکالس

تصـویر   يهـا  یژگیوتصاویر با مقایسه بردارهاي ویژگی تصاویر موجود در کتابخانه با بردارهاي  بندي کالسمرحله 
بـدین صـورت کـه     شود یماین مقایسه با استفاده از فاصله اقلیدسی میان دو عضو تشکیل . شود یمانجام  ورودي
. ده گرفت که تصاویر به یکدیگر شبیه تر هسـتن جنتی توان یمباشد    از یک مقدار مرزي  این فاصله کمترهرچه 

  ین روش در معادله زیر آمده است.  ا

  

 |    | ||  || ≤     
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  با استفاده از ویژه تصاویر ها چهرهبازسازي 

  زیر بازسازي نمود: بصورتها و ویژه تصاویر با بکارگیري بردار ویژگی توان میها را تصاویر چهره

Γ
 = Ψ + Φ    

= Φ  که در آن: ∑            

تصویر چهره را با اضافه کردن مقدار میانگین تصاویر آموزشی بازسازي نمـود.   توان میکه  دهد میرابطه اول نشان 
تصـویر   و اولیـه با میانگین گیري فاصله اقلیدسی میـان تصـویر    توان میدرجه برازش یا نسبت خطاي بازسازي را 

 رابطه زیر محاسبه نمود: بتوسطبازسازي شده 
  Γ      | |  نسبت خطاي بازسازي=  

معنـاداري   بطورکه نسبت خطاي بازسازي تصاویر زمانی که تصاویر موجود در کتابخانه  شود میدر عمل مشاهده 
لیل این مورد افزایش میانگین مجموع تصاویر است. زمانی که تصاویر د. دیاب میبا یکدیگر متفاوت باشند، افزایش 

در پس زمینه با یکدیگر متفاوت باشند، در این صورت میانگین به شدت ناپایـدار   بویژهبا یکدیگر متفاوت باشند و 
  و باعث افزایش نسبت خطاي بازسازي تصاویر خواهد شد. شود میو متغیر 

  بردار الگوي آن وجود دارد: و ورودي تصویریک  براي مختلفکلی چهار امکان  بطور

 باشد.شبیه یک تصویر باشد و نزدیک یک کالس تصاویر  )1
 شبیه یک تصویر ولی غیر نزدیک با یک کالس مشخص باشد. )2
 غیر مشابه با یک تصویر و نزدیک به یک کالس تصویر باشد. )3
 غیر مشابه با یک تصویر و غیر نزدیک با یک کالس تصویر باشد. )4

. در دو مـورد  شـود  میمعرفی  »شناسایی نشده« بعنوان تصویر. در مورد دوم شود میدر مورد اول تصویر شناسایی 
و  شـود  مـی اشتباه شـناخته   بندي کالسیک  بعنوانمورد سوم . شود نمیچهره تشخیص داده  بعنواندیگر تصویر 

  مورد در طراحی سیستم شناسایی چهره بر اساس رابطه زیر پرهیز شود. اینضروري است که از 
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              ≤     
امین  kیک مقدار مرزي تعریف شده براي غیر چهره بودن تصویر ورودي متعلق به     قفوکه در رابطه  بطوري

  کالس تصویر است.

  

  اساس ویژه تصاویرر خالصه فرآیند شناسایی تصاویر ب

  زیر فهرست نمود: بصورتدر هفت گام اصلی  توان میرویکرد ویژه تصاویر در شناسایی چهره را 

 .دهیم میاز تصاویر مشخص و تعیین هویت شده را تشکیل  اي مجموعهابتدا کتابخانه تصاویر شامل  )1
گرفتن تغییرات در حالت و روشـنایی را   نظر درتصویر از هر شخص با   لمجموعه تصاویر آموزشی شام )2

 کنیم.از کتابخانه انتخاب می
= همجموعه تصاویر آموزشی بر اساس رابطهاي ویرگی )3 1,2, … , ,   = ∑    Φ      محاسبه 

 .میکن یمو براي استفاده آتی ذخیره 
Ωرابطـه   براسـاس  هـا  ویژگـی  وزنبراي هر تصـویر موجـود در کتابخانـه،     )4

 = [  ,  , … ,   ] 
 کنیم.محاسبه و ذخیره می

≥ |  |  |    | اساس رابطه رب εیک مقدار مرزي   بـه کـنم.  فاصله مجاز با هر تصویر انتخاب مـی  بعنوان  

≥              اساس رابطه رب ϕاز مقدار مرزي  توان یمزبان دیگر  فاصله مجـاز از   حداکثرکه بیانگر     

  فضاي چهره است استفاده کرد.
= از رابطـه   اسـتفاده  بارا  ها یژگیوبراي هر تصویر ورودي جدید ابتدا بردارهاي  1,2, … , ,   = ∑ و این بردارها را با بردارهاي ویژگی ذخیره شده در کتابخانـه مقایسـه    میکن یممحاسبه           

≥ |  |  |    | و اگر این مقایسه شرط موجود در رابطه  میکن یم را حداقل براي یک عضو موجـود در      
و در غیـر ایـن    میکنـ  یمـ ارسـال   به کاربر »هدشناسایی ش« بصورتکتابخانه توجیه نمود، آنگاه نتیجه را 

 يهـا  یژگـ یوبه کتابخانه اضافه شود و بردارهـاي   ستیبا یمویر براي سیستم ناشناخته است و صورت تص
  .شوند یمآن محاسبه و ذخیره 
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  در شناسایی چهره ها یژگیومقایسه میان رویکرد ویژه تصاویر و شناسایی بر اساس 

چندین جنبه از هر دو در نظر گرفت و آنگـاه مقایسـه    بایست میبررسی دو مدل ارائه شده در این فصل  جهت هب
  شده است. ارائهمیان این دو مدل  اي مقایسه يها جنبهرا میان این دو مدل به انجام رساند. در این راستا در ذیل 

  سرعت و سادگی
ي از محاسبات پیچیـده از جملـه تغییـر الگـو     اي مجموعهصورت شامل  هاي ویژگیاساس رچهره ب یمدل شناسای

و همچنین ارزیابی این پارامترها یـک فرآینـد زمـان بـر حتـی بـا اسـتفاده از         و مدل فعال کانتور است ها ویژگی
خواهـد بـود.    تـر  سـاده و  تـر  سـریع فعلی است. با در نظر گرفتن موارد فوق، مدل ویـژه تصـاویر بسـیار     هاي رایانه
  هاي بسیار کمتر است.ها و حاصلضربمعکه بیان شد ارزیابی پارامترهاي این مدل شامل حاصلج طور همان

  

  قابلیت یادگیري مدل
بهینـه سـازي پارامترهایشـان در یـک سیسـتم       جهـت  هبکلی  بطور ها ویژگیشناسایی چهره بر اساس  هاي مدل

را بـه سیسـتم   از تصـاویر شـناخته شـده     اي مجموعـه . بدین معنا که طراح سیسـتم  اند دیدهنظارت شده آموزش 
در محیطی نظارت نشـده انجـام    ها موزشآ ،در مدل ویژه تصاویر لیو کند میدریافت  را آنو پاسخ  کند میمعرفی 
در  هـا  آمـوزش و ویـژه تصـاویر از ایـن مجموعـه تهیـه و       کنـد  میآموزشی را انتخاب  ه. کاربر یک مجموعشود می

  شده است). هاي این پژوهش محیط آموزشی نظارت(در شبیه سازيگیرد میمحیطی بدون نظارت صورت 

  پس زمینه تصاویر
ـ . کننـد  مـی اساس مدل ویژه تصاویر نقش کلیدي بـازي  رپس زمینه تصاویر در فرآیند شناسایی چهره ب  دلیـل  هب

بیان نمود کـه از   توان می. شود میارزیابی  ها حاصلضربو  ها حاصلجمعاساس روابط ریاضی حاصل از راینکه مدل ب
بـه   تـوان  مـی  الذکر فوق. با در نظر گرفتن نکات شود میتمامی اطالعات موجود در تصاویر آنالیز خروجی استفاده 

نقش پس زمینه در شناسایی چهره پی برد زیرا با تغییر پس زمینه تصاویر، اطالعات جدید و غیر قابل استفاده بـا  
 نـرخ و مسلم است که این مورد سبب کاهش بهینگی مدل و کـاهش   ندشو می ترکیباطالعات مورد نیاز و اصلی 

نیاز به یـک فراینـد اولیـه حـذف      ها چهرهشناسایی چهره بر اساس ویژه  هاي مدل. در این راستا شود میشناسایی 
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 دهنـد  مـی حساسیت کمتري نسبت به پس زمینه نشان  ،ها ویژگیاساس رب هاي مدلپس زمینه هستند. در مقابل 
  .شوند میمتمرکز  ها چهرهاصلی  هاي ویژگیبر  هایشان مدلبه خودي خود در  ها آنزیرا 

  

  ها یبیارمقیاس و 
بـه نحـو چشـم     هاي تعیین هویـت نشان داد که بازدهی سیستم توان میبا تغییر اندازه چهره (زوم) و اریبی چهره 

از تصاویري در مقیاس و جهت مشابه  بایست میشناسایی چهره  هاي سیستمو در نتیجه در  یابد میگیري کاهش 
چنـدین مقیاسـی شناسـایی چهـره      هاي مدلاز  توان میدر این راستا  با تصاویر موجود در کتابخانه استفاده نمود.

  الگو پایه داراي کارایی باالتري خواهند بود. هاي مدلاساس ویژه تصاویر استفاده نمود. در این حالت رب

  

  تصویر اتیجزئ
آفتـابی در تصـویر موجـود     هـاي  عینکزمانی که برخی جزئیات مانند  ها ویژگیاساس رشناسایی چهره ب هاي مدل

باشند به سختی قادر به شناسایی تصویر خواهند بود زیرا در چنین حاالتی تشخیص عناصر صـورت بـه سـختی و    
معنـاداري   بطورمدل را  واندت میحتی در مواقعی غیر ممکن خواهد بود. در موارد دیگر وجود مواردي مانند ریش 

فرآیند شناسایی را انجام دهـد.   تواند میاساس ویژه تصاویر به خوبی رب هاي مدلبا مشکل روبرو کند. در این موارد 
  .باشند میاساس ویژه تصاویر در مقابل تغییرات اندك در تصویر استوار رشناسایی چهره ب هاي مدلبه بیان دیگر 
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  پنجمفصل 

 يها مؤلفهاستفاده از مدل استوار 
  اصلی در شناسایی چهره
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  مقدمه

. توزیع نرمـال نقـش   اند شدهبنا  ها دادهآماري با مفروضات خاصی از قبیل نرمال بودن توزیع  هاي روشبسیاري از 
 ها آنبا  ها رشتهکه در جریان تحقیقات در بسیاري  ع اطالعاتیو بسیاري از جوام کند میبسیار مهمی در آمار ایفا 

به نظر میر سد که با درجه تقریب خوبی داراي توزیع نرمال هستند که ایـن پدیـده بـا توجـه بـه       شویم میمواجه 
از توزیع نرمال فرض پیروي نکننـد بـا مشـکل     ها دادهحد مرکزي کامالً منطقی است. اما اگر  قضیه شناخته شده

. دورافتـاده باشـند  کـه بعضـی از مشـاهدات،     دهـد  مـی مشکل زمانی رخ  ترین بیش. به بیان دیگر شویم میمواجه 
لی، گسـترش  کالسیک نسبت به این نقـاط حسـاس هسـتند. بنـابراین هـدف اصـ       هاي روشمتأسفانه بسیاري از 

 تـرین  مهـم از  ،است که در مقابل حضور ناخواسته نقاط دورافتاده استوار باشند. برآوردهاي چند متغیره هایی روش
. ) 1987، روسو و لروي؛ 1985روسو؛  ،1981، هوبر؛ 1982و  1980؛ 1هاي استوار هستند (کمپلمسائل در آماره

ال با مقدمه فـوق  ح. مپردازی میبرد در مسائل شناسایی چهره با کار ها آندر این فصل به بررسی گونه مشخصی از 
  .کنیمبررسی میشناسایی چهره  هاي مدلرا در  ها روشاین 

  استواري و برآوردگر استوار

اسـاس  راصـلی ب  هـاي  مؤلفـه اساس مدل رکه در فصل پیشین بیان شد. تمامی فرآیند شناسایی چهره ب طور همان
انس تصاویر است. بنابراین در صـورتی کـه تصـویر اولیـه داراي مـاتریس کواریـانس نرمـال نباشـد         ماتریس کواری

. بدین معنا کـه بـا فـرض    تا به حداقل میزان ناپایداري دست یافت بکار بست ها آناستوار را در  هاي مدل توان می
 توسـط  را هـا  آناثرات  توان می ناخواسته در تصویر) نویزهاي( سوجود برخی مقادیر نامناسب در ماتریس کواریان

 هاي استوار به حداقل مقدار ممکن رسانید.مدل
  

  معرفی برخی برآوردگرهاي استوار چند متغیره

در مقابـل نقـاط دور    هـا  آندرجه اسـتواري  اما  هستند استواري داراي خاصیت ،کواریانس هاي ماتریس کلی بطور
ایدار شـدن  ر، این ماتریس به سرعت به سوي ناپبه این معنا که با افزایش نویز موجود در تصوی .پایین است افتاده

                                                
1. Campbell 
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 اسـاس آن داراي مشـکل عـدم اطمینـان خواهـد شـد.      رو بنابراین تمامی فرایندهاي مورد مطالعـه ب  رود میپیش 
مقابل تغییـرات کوچـک    اصلی در هاي مؤلفهمبتنی بر  هاي مدلکه در فصل پیشین به پایداري  کنیم مییادآوري 

و (، میانـه مطرح شد. برخالف میـانگین  ها روشیک مزیت مهم این  بعنواندر تصویر ورودي اشاره شد و این مورد 
داراي درجـه  برآوردگـري اسـتوار اسـت کـه      ه شناسایی چهره از آن اسـتفاده شـد)  نه میانگین که در مرحله اولی

بـه معنـاي   ( شبا نقطه فروریـز  استواري). در نظر گرفتن شرط 1987(روسو و لروي؛  است. ياستوارمعناداري از 
اخیـر بـوده اسـت.     هـاي  سالمحققان در  تر بیشباال براي برآوردگر، هدف  نقاط پرت و دور افتاده) تأثیر مجازحد 

) بـه  1981( 1) و استاهل1982% مستقالً به وسیله دانهو (50اولین برآوردگر مکان چند متغیره با نقطه فروریزش 
 تـرین  کـم بـا   کواریـانس مانند برآوردگر مـاتریس   ،مطلوب هاي ویژگیدست آمد. سپس برآوردگر دیگري با همان 

  .دترمینان نیز معرفی شد

  )MCD2دترمینان ( نیتر کمبا  کواریانسبرآوردگر ماتریس 

) تعمیم برآوردگر اسـتوار  1985و  1984یک رویکرد براي دستیابی به برآوردگرهاي استوار چند متغیره از روسو (
چنـد متغیـره اسـت. روسـو ایـن       کواریـانس ) به برآوردگـر  LTSدوم پیراسته ( هاي توانرگرسیونی به نام حداقل 

است کـه   اي گونهنقطه به  hروش هدف، یافتن  دترمینان نامید. در این ترین کمبا  کواریانسبرآوردگر را ماتریس 
 hحاصل از هـر   کواریانسماتریس  هاي دترمیناندترمینان را در میان  کمترین ها آنحاصل از  کواریانسماتریس 

  : شود مییر بیان زبرآوردگر مکان چند متغیره به صورت T(X)داشته باشد.  Xنقطه دیگر 

  T(X)=  شود میکمینه  کواریانسدترمینان ماتریس  ،نقطه hکه براي این  Xنقطه از  hمیانگین 

+ 2  توان میرا  hکه در آن  1  ) 
2 ≤ h ≤ n،  2  انتخـاب کـرد. بـه بیـان دیگـر      باشـد  میصحیح  جزءتابع (

دور افتاده در تعیـین برآوردهـاي    هاي دادهلذا  گیرد میمشاهده متمرکز در یک مکان را در نظر  MCD، hبرآورد 
 گـون  بیضـی . طبق رابطه مسـتقیم  شود مییک برآوردگر استوار محسوب  MCDحاصل نقشی نداشته و برآوردگر 

  را به این صورت تعریف کرد: MCDبرآوردگر  توان می) 1998اطمینان (جانسون و ویچرن؛ 

حجم را داشته باشد، حال  ترین کم یک سطح معین، برايآن  گونکه بیضی اي گونهنقطه به  hیافتن 
  .شود میدر نظر گرفته  T(X)به عنوان  گونمرکز این بیضی

                                                
1Stahel 
2 Minimum of Covariance Determinant Matrix 
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اسـاس  راطمینـان ب  گـون بیضـی  MCDآن چه که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است کـه در واقـع در روش   
 MCDنقطــه در روش  hپــس لزومــاً بیضــی شــامل  شــود مــینقطــه ســاخته  hحاصــل از  کواریــانسمـاتریس  
  نقطه نیست. hبیضی شامل  ترین کوچک

 کواریـانس برآورد استوار  MCDهم چنین در روش . باشد می استواريداراي خاصیت  MCDهم چنین برآوردگر 
نقطه را محاسبه کرده و براي رسـیدن   hکالسیک حاصل از  کواریانسقابل محاسبه است. به این منظور ماتریس 

. به عالوه، حاصل را در عـاملی بـه نـام عامـل تصـحیحی      کنیم میبه سازگاري آن را در یک عامل سازگاري ضرب 
  نااریب شود. ،تا برآورد حاصل کنیم مینمونه متناهی نیز ضرب 

دورافتـاده بسـیار مقـاوم     هاي دادهنسبت به  رسد می% هم 50به  MCDاز آن جا که نقطه فروریزش هر برآوردگر 
=γ ،است. حال 1 − نقشـی ندارنـد    MCDکـه در تعیـین حجـم نمونـه      دهـد  مـی را نشان  ها دادهکسري از    

)0 ≤ γ ≤  ،نقطـه  hباشد مقدار صحیح   حداکثر  ها دورافتاده). اگر اطمینان داشته باشیم که میزان کسر 0/5

1   به واسطه  −    + ⟶ کـه بـراي    شـود  می  تعیین خواهد شد و نقطه فروریزش تقریباً برابر  1 ∞ 
بـه   MCDبـه سـمت صـفر میـل کنـد برآوردگـر         . براي وقتی که شود میاین تساوي تقریبی به برابري تبدیل 

  .شود میمیانگین حسابی تبدیل 

فروریزش خود را زمانی خواهد داشـت   ترین بیش MCDبرآوردگر  ،در مورد افزایش نقطه فروریزش نمونه متناهی
  که :

ℎ =      1
2     

∗ ε ردر این صورت نقطه فروریزش براب =      1
2   ).1991لوپوهو و روسو؛  ،(هندریک شود می   

در  pو بعـد    را با تغییر مقدار فروریزش  MCD) چگونگی تغییر کارایی مجانبی 1999( 1کروکس و هس بروك
مدل نرمال بررسی کردند و این نتیجه به دست آمد که مقدار کارایی با مقدار فروریزش رابطه عکـس دارد. مقـدار   

γفروریزش  = و با کاهش مقدار فروریزش کارایی افزایش  شود میمقدار کارایی برآوردگر  ترین کممنجر به  0/5

                                                
1. Croux & Haesbroeck 
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γپیشنهاد کردند که انتخاب  ها آن. یابد می = ازنه را میان نقطه فروریـزش و کـارایی برآوردگـر    بهترین مو 0/25
  .کند میبرقرار 

اسـاس ایـن   ررا محاسـبه کـرده و ب   MCD کواریـانس توابع نفوذ برآوردگرهاي مکـان و مـاتریس    ها آنهم چنین 
  کراندارند. MCDتحقیق نشان دادند که تابع نفوذ برآوردگرهاي 

  دهی مجددبا وزن MCD برآوردگرهاي

 ي متغیـره چنـد   رآوردگرهايب ،دور افتاده بسیار استوار باشد هاي دادهباید در مقابل  برآوردگرعالوه بر این که یک 
ارایی قابـل قبـولی نیـز    کـ  ،تحت توزیع نرمال چند متغیره باید روندآماري به کار  هاي تحلیلاستوار براي آنکه در 

ـ . دیک نوع سبک و سنگین کردن بین کـارایی و اسـتواري وجـود دار    همواره ذال ؛داشته باشند  رسـد  مـی ه نظـر  ب
یـا   اي مرحلـه دو  برآوردگرهـاي کارایی و اسـتواري اسـتفاده از    بین تعادلبهترین گزینه براي رسیدن به یک نوع 

  موزون باشد.باز

بـا  اسـتوار  هـا، برآوردگرهـاي   ر. چون این برآوردگنماییم میبازموزون را مطرح  MCDدر این بخش برآوردگرهاي 
  وجود دارد. ها آننیز براي  همحاسبخوش کارایی باال هستند. الگوریتم تقریبی  وفروریزش  ي نقطه

=        ي که بطورموزون هستند  کواریانسبردارهاي میانگین وزنی و ماتریس  ،Σو  μبازموزون  MCDبرآوردگرهاي    ∑        1  /  ∑      1     

  

     =   ,   ,  , = ∑      1 (         )(         ) ∑      1
   

  

  ها وزنمحاسبه 
 استوار ي فاصلهاساس رب ها وزن
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 (  ) =  (  −      )      1 (  −      )   

  .شوند میتعیین 

از ایـن   کمتـر   (  ) استوار  ي فاصلهدرجه آزادي، باشد، اگر  pبا  ود کايامین چندك توزیع  η ،  فرض کنید
  در غیر این صورت صفر خواهد بود، به عبارت دیگر: 1برابر    باشد، آن گاه،     کمیت 

  =  1                           (  ) ≤     جاهاي دیگر                             0  

ــرن (   ــده و 1999همــان طــور کــه توســط روســیو و ون زم ــود ) توصــیه گردی ــه ب ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق =  ،م   .دهیم میقرار  0/975

= ,  استفاده از ضـریب     (    2 2 ≤ را تحـت توزیـع نرمـال چنـد متغیـره، سـازگار             ،  (  

  ) ارائه گردید.2002. که در سال (باشد میامل تصحیح نمونه متناهی پایسن ع ، ,  ,  . فاکتور سازد می

. (لوپوهـا و روسـیو   نماینـد  مـی را حفـظ   MCDبرآوردگرهـاي   ،فروریزش ي قطهن ،بازموزون MCDبرآوردگرهاي 
1991.(  

ناورداست، لذا برآوردگرهاي  ،  تحت تبدیل  (  ) استوار  ي فاصلههستند و  استوار  MCDچون برآوردگرهاي  MCD  مجانبی نرمال هستند. بطورر این، این برآوردگرها نیز هستند. عالوه ب استواربازموزون نیز هم  

 نرمـال  و اسـتواري اولیه، ماننـد   MCDتمامی خواص برآوردگرهاي  ،بازموزون MCDخالصه برآوردگرهاي  بطور
  را، دارند. تر بیشمجانبی، حتی با کارایی 

= با انتخاب  حاصـل   ،بازموزون MCDو  MCDفرو ریزش ممکن براي برآوردگرهاي  ي نقطه زرگترینب ،0/5
  )2009(چنوري . گردد می
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  بکارگیري ماتریس کواریانس و مقدار میانگین استوار در شناسایی چهره

کردیم و در این قسـمت بـه    مطرحرا  و میانگین کواریانس MCDاستوار  هاي مدلدر بخش پیشین مبانی نظري 
عملـی   هايسازيشبیهآتی به  فصلدر . پردازیم میهاي تصاویر ورودي بر روي ماتریس ها روش این عملیمطالعه 
در این قسمت تنها رویکرد ماتریس کواریانس استوار بـر روي تصـویر    .شود میمختلف موضوع پرداخته  هاي جنبه

  شود.بررسی می

  

این تصویر با در نظر گرفتن یک نویز مجازي بر روي آن تشکیل شده است. این تصویر حال به  تصویر اولیه:
می شوند. توسط دو روش تشکیل کواریانس مدل  

 
. تصویر چهره با افزودن یک نویز در شکل کلی آن1شکل   

ویژه بردارهاي اولیه:تصویر   
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اتریس کواریانس به روش معمولم. ویژه تصاویر حاصل از محاسبه 2شکل   

 ویژه بردارهاي استوار:
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استواراتریس کواریانس به روش م. ویژه تصاویر حاصل از محاسبه 3شکل   

 

 

کل از مقـادیر ویـژه کـامال متفاوتنـد و     شرسند ولی در عمل این دوش یکسان به نظر می 3و 2شکل  در ظاهر دو
این نظریه زمانی تایید می شود که میزان شباهت ماتریس کواریانس استوار با ماتریس کواریانس تصویر اولیـه بـا   

  شود.پرداخته می شود. در فصل ششم به تفضیل به این موردمی رقم اعشار  محاسبه3نرخ تفاوت 
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در این پژوهش یک جنبه کامال جدید است بطوري که تاکنون  MCDهاي الزم به تذکر است که استفاده از مدل
هیچ محققی بر روي این زمینه در مبحث شناسایی چهره نپرداخته است. لذا محقق این پژوهش این مورد را یک 

و همانطور که در فصل ششم بررسـی   داندهاي اصلی میفهمطالعه نو در زمینه تعیین هویت بر اساس مدلهاي مول
. جنبه دیگر نوآوري در این پژوهش اسـتفاده از  خواهد شد، نتایج این طرح به نحو چشمگیري رضایت بخش است

هاي بعدي دیگر است که یک ابتکار نو و کارامد در حوزه خود است که می بایست در پژوهش Rبسته نرم افزاري 
را ادامه و روشها را توسعه دهند. جنبه مثبت دیگر این پژوهش ایـن اسـت کـه تـاکنون هـیچ       یرمحققان این مس

محققی در حوزه آمار و احتماالت در این حوزه فعالیتی نداشته است که این با در نظر گرفتن سابقه محقـق ایـن   
  سابقه است.پژوهش در مسائل شناسایی گفتار و نوشتار بی
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  ششمفصل 

  و بررسی نتایج ها يسازشبیه
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  مقدمه

ارائه شده در فصول پیشـین   ها و...)ها، استوار سازيسازيهاي اصلی، بهینه(مولفههاي مدل ترکیبدر این فصل به 
اي از تصـاویر  . بطور خالصه در این فصل ابتدا با پایگـاه داده پردازیم می ها آنها و رفع محدودیت گرفتن نظربا در 

اصـلی تصـاویر را تجزیـه کـرده و در پایگـاه داده دیگـري        هاي مؤلفه. سپس بتوسط مدل کنیم میآموزشی شروع 
ایی چهره، فرایند تعیین هویـت انجـام   . در مرحله پایانی با ورود یک تصویر جدید به سیستم شناسشود میذخیره 
و سه تصویر که بیشترین میزان شباهت را به ورودي دارند به ترتیب شـباهت بعنـوان خروجـی سیسـتم      شود می

  .شوند میتعیین 

  

  هاپایگاه داده

  با ساختار کلی زیر استفاده شده است.  FERETدر این پژوهش از پایگاه داده استاندارد

  یر در جهات مختلف و شامل حاالت متفاوتی و مواردي چون عینـک، ریـش و ...   تصو 10هر چهره شامل
 است.

 تصویر چهره است. 400نمونه چهره موجود است. بنابراین این پایگاه داده شامل  40کلی  بطور 

  و در فرمت  24و عمق بیتی  1پیکسل113×93تصاویر در ابعادJPG باشند می. 

 اند شدهمیزي تمامی تصاویر در طیف خاکستري رنگ آ. 

  اند شدهمشابه تصویر برداري  نسبتاًتمامی تصاویر در شرایط نوري. 

ــ   ــوق در آدرس تارنمــ ــده در فــ ــیف شــ ــاه داده توصــ ــات   ايپایگــ ــز تحقیقــ ــه AT&Tمرکــ    آدرس بــ
http://www.uk.research.att.com/facedatabase.html    یـک نمونـه از   باشـد  مـی قابـل برداشـت .

  نمایش داده شده است. 1تصاویر موجود در این پایگاه داده در شکل

                                                
1Pixel 

http://www.uk.research.att.com/facedatabase.html
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  . یک نمونه از تصاویر چهره موجود در پایگاه داده بکار رفته در این پژوهش1شکل 

  مرحله آماده سازي تصاویر

بصورت ریاضی به رایانـه   ها چهرهتصاویر  به نحويش از ورود به مراحل بعدي آنالیز تصاویر الزم است در ابتدا و پی
کـه هـر نقطـه تصـویر در مقیـاس       شود میحل این مشکل راهکاري بدین صورت پیشنهاد  جهت بهمعرفی شوند. 

یـز اسـتفاده نمـود) بعنـوان     متـر و ایـنچ و... ن  دیگري چون میلـی  هاي مقیاساز  توان میپیکسل (دقت نمایید که 
که طول نقطه بعنوان اولین آرایه و عـرض نقطـه بعنـوان دومـین آرایـه       شود میماتریسی دو بعدي در نظر گرفته 

. بنـابراین از ایـن مرحلـه بـه بعـد      شود میدر نظر گرفته  درایهماتریس و سطح خاکستري آن نقطه بعنوان مقدار 
. دقت نمایید کـه معکـوس فراینـد    پذیرد میصورت  ها ماتریساساس این بر ها چهرهتمامی فرایند تجزیه و تحلیل 

یک پروسه بازگشت پذیر است. به جهت انجام ایـن   الذکر فوقبنابراین فرایند  شود میتصویر  تشکیلفوق منجر به 
  نمایش داده شده است. 2توسط محقق نوشته شده است که در شکل  بیسیک ویژوالپروسه برنامه اي به زبان 
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  . تصویري از برنامه نوشته شده جهت استخراج ماتریس تصویر از تصاویر موجود در پایگاه داده2شکل 

در مراحل بعدي مورد آزمایش قرار  بایست میماتریس موجود است که  400تصویر به همراه  400تا این مرحله 
  گیرند.

از یک روش نامگذاري قرار دادي استفاده  ها چهرهنیاز به مشخص شدن تصاویر هر گروه از  دلیل بهدر این مرحله 
نـوع فایـل    -3شـماره تصـویر    -2عنـوان گـروه تصـویر و     -1شامل  قسمت 3بدین صورت که تصویر با  کنیم می

بعنوان تصویر ششـم از گـروه چهـارم     TXT_s4_6.JPG.. با این نامگذاري تصویري تحت عنوانشود میمشخص 
  .شود میت، تفسیر بوده اس JPGکه تصویر اولیه داراي فرمت 
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  پیش پردازش تصاویر

در این مرحله و در این نوشتار دو مرحله پیش پردازش شامل استاندارد سازي نوري تصویر و تصحیح اریبی 
  . شوند میتمامی تصاویر اعمال  تصویر بر

  استاندارد سازي نوري تصاویر
  نوري تصاویر با بکارگیري تابع زیر است:ذکر شد. این پروسه شامل استاندارد سازي چهارم همانطور که در فصل 

ℎ( ) =          ( )        ×        ∗ ( − 1)   

 

 نشان داده شده است. 3تصویر  واحد در 100سازي این فرآیند با شدت نمونه شبیه
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  . تصحیح نوري تصویر به همراه هیستوگرام نوري تصویر نمونه3شکل

  

  اصلی يها مؤلفهتعداد بهینه 

 هاي ماتریسمقدار ویژه بعنوان نماینده  17-10از  توان میبراساس نمودار مقادیر ویژه ماتریس در بهترین حاالت 
  شود.این نمودار توسط زیر برنامه زیر تولید و مقادیر آن مشخص میتصاویر استفاده نمود. 
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u=read.table(file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/ftext/","1_1.jpg.txt",sep=""),s
ep="@") 
u=u[1:(dim(u)[1]-1),2:(dim(u)[2]-1)] 
u=u-colMeans(u) 
co=cor(u) 
coe=eigen(co)$values/sum(eigen(co)$values) 
w=coe 
ww=c() 
for (i in 1:length(w)){ 
if (sum(w[1:i])<.90){print (i);j=i} 
ww=c(ww, sum(w[1:i])) 
print (sum(w[1:i])) 
 } 
plot(ww,type="b") 
abline(v=j,h=ww[j]) 

 

 
اصلی هاي مؤلفهحجم اطالعات موجود در عوامل  حداکثرمشخص کننده  درصدي 90نقطه   .4شکل  
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  سازي ماتریس کواریانسفرآیند استوار

هاي ارائه شده در این پژوهش است. لذا در ابتـدا کمـی   از نوآوريبطور کلی استوار سازي ماتریس کواریانس یکی 
  .  پردازیم میبه چرایی استفاده از این رویکرد 

در شناسایی چهره داراي مشکل اساسـی حساسـیت در مقابـل تغییـر در جزئیـات تصـویر        PCAبطور کلی روش 
ه نحو چشمگیري دچار اختالل و تغییر ، خروجی سیستم بها چهرهاست. بدین معنا که با ورود جزئیات در تصاویر 

هاي اصلی روي آوردند و گروهـی دیگـر    مؤلفهچند متغیري  هاي مدل. در این راستا گروهی از محققان به شود می
هاي عصبی و الگوریتم محاسباتی ژنتیـک را  دیگري  چون شبکه هاي روشبطور کلی این روش را کنار گذاشته و 

آمار کـاربردي هسـتند و در حـوزه آمـار      هاي روشجزو  ها روشاز اینکه تمامی این  غافلمورد استفاده قرار دادند 
مقابله با این نویزها را همـواره   هاي روشهمیشگی بوده است. لذا نخبگان آماري  بحثاغتشاش یک موضوع مورد 

  استوار همین مورد است.   هاي روشمورد مطالعه قرار دادند بطوري که فلسفه 

هـاي کواریـانس بصـورت اسـتوار محاسـبه شـدند       و با رویکرد استوار در این مرحله تمامی ماتریس با مقدمه فوق
  مد نظر قرار گیرند. ها دادهبطوري که حداقل نویز موجود در 

  :دهیم میانجام  ها ورودياي میان ماتریس کواریانس در این قسمت مقایسه
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  ز و مخدوش. بررسی اثر مدل استوار بر تصاویر داراي نوی4شکل 

اي در گوشه سمت راست و پـایین چانـه   تصویر داراي نویز و خدشه شود میالف مشاهده -4همانطور که در شکل 
ب) نمایش داده شده است. دقت کنید که در تصـویر  -4سالم در شکل راست ( کامالًاست. همین شخص با تصویر 

خص است سطح رنگ تصـویر روباسـت شـده    ج نمودار کواریانس رنگ تصاویر رسم شده است که همانطور مش-4
(قرمز رنگ) در حدود تصویر اصـلی اسـت و ایـن شـکل بـا دانسـتن مقـادیر خطـاي همبسـتگی روباسـت شـده            

. بنـابراین فرآینـد اسـتوار سـازي در     شود می)  تایید 0.1181974) در مقابل تصویر روباست نشده(0.1137748(
موثر باشد. بنابراین در این مرحله تمـامی تصـاویر اسـتوار شـده و در پایگـاه داده       تواند می ها خروجیسازي بهینه

  .شوند میذخیره 
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  بر روي تصاویر PCAاجراي الگوریتم  

شـوند.   ها محاسبه مـی  در این مرحله مؤلفه هاي اصلی تصاویر حاصل از مرحله پیشین محاسبه شده و سپس وزن
شوند تا در مراحل شناسـایی تصـاویر مـورد اسـتفاده قـرار       صلی ذخیره میها در پایگاه داده مؤلفه هاي ا این وزن

  گیرند.

  مقایسه میان ویژه تصاویر موجود در پایگاه داده و مقادیر حاصل از تصویر ورودي

میان تصاویر هستیم. با توجه به موارد بررسـی شـده    (شباهت)در این مرحله نیاز به ابزاري جهت محاسبه نزدیکی
-مـی دو و یـا اقلیدسـی پیشـنهاد    -متفاوتی از جمله فاصله کاي هاي روش ،هاي محققو دانسته در فصول پیشین

  :شوند می. این دو روش بصورت زیر تفسیر شوند

  دو-فاصله آماري کاي
. رابطه کلـی بـا الهـام از آزمـون     شود میاین فاصله یک معیار پیشنهادي است و توسط محقق این پروژه پیشنهاد 

=   وسط رابطه زیر دریافت شده است.دو ت-استقالل کاي ∑ (     )         

هـاي ویـژه   ها مقادیر درایـه    هاي ویژه بردارهاي تصاویر حاصل از تصویر اولیه و ها مقادیر درایه   در این تابع 
دو -داراي توزیـع کـاي   بایست میبردارهاي تصاویر موجود در پایگاه داده هستند. بنابر نظریه آمار حاصلجمع فوق 

− )با درجه آزادي  شکل صفر است (تصـاویر  دو فاصله  که انتظار یعنی در حالتی موردباشند و در حالت   (1
 دریافـت  تـوان  مـی منطبقند) احتمال مقدار فوق برابر صفر است. بنابراین این فاصله هرچه به صفر نزدیکتر باشد، 

  بیشتري میان تصاویر وجود دارد. انطباقکه 

  اصله اقلیدسیف
این معیار یک معیار قدیمی و کارامد در شناسایی چهره است بطوري کـه در آن فاصـله هندسـی میـان بردارهـا      

=   . رابطه این معیار بصورت زیر است:شود میمحاسبه   (    −     ) + (    −     ) + ⋯ . +(    −     )     
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کوچکتر باشد دو تصویر انطباق بیشتري دارند. بطوري که هرگاه این فاصـله صـفر     در این فاصله هر چه مقدار 
  انطباق کامل دو تصویر است. معناي بهشود 

از هر دو معیار فوق در اندازه گیري فاصله میان دو تصویر در مرحلـه شناسـایی   در این پژوهش  ***به طور کلی
  .شود میاستفاده 

  

  شبیه سازي و مطالعه نتایج

  .شود میبتوسط برنامه نوشته شده زیر انجام  ها سازيدر این مرحله تمامی شبیه 

  Þبخش اول : رسم نمودار تصاویر 
 
# ----- Define a function for plotting a matrix ----- # 
myImagePlot<- function(x, ...){ 
min<- min(x) 
max<- max(x) 
yLabels<- rownames(x) 
xLabels<- colnames(x) 
title<-c() 
  # check for additional function arguments 
if( length(list(...)) ){ 
Lst<- list(...) 
if( !is.null(Lst$zlim) ){ 
min<- Lst$zlim[1] 
max<- Lst$zlim[2] 
    } 
if( !is.null(Lst$yLabels) ){ 
yLabels<- c(Lst$yLabels) 
    } 
if( !is.null(Lst$xLabels) ){ 
xLabels<- c(Lst$xLabels) 
    } 
if( !is.null(Lst$title) ){ 
title<- Lst$title 
    } 
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  } 
# check for null values 
if(is.null(xLabels) ){ 
xLabels<- c(1:ncol(x)) 
} 
if(is.null(yLabels) ){ 
yLabels<- c(1:nrow(x)) 
} 
 
layout(matrix(data=c(1,2), nrow=1, ncol=2), widths=c(4,1), heights=c(1,1)) 
 
 # Red and green range from 0 to 1 while Blue ranges from 1 to 0 
ColorRamp<- rgb(seq(0,1,length=256),  # Red 
seq(0,1,length=256),  # Green 
seq(1,0,length=256))  # Blue 
ColorLevels<- seq(min, max, length=length(ColorRamp)) 
 
 # Reverse Y axis 
reverse<- nrow(x) : 1 
yLabels<- yLabels[reverse] 
 x <- x[reverse,] 
 
 # Data Map 
par(mar = c(3,5,2.5,2)) 
image(1:length(xLabels), 1:length(yLabels), t(x), col=ColorRamp, xlab="", 
ylab="", axes=FALSE, zlim=c(min,max)) 
if( !is.null(title) ){ 
title(main=title) 
 } 
axis(BELOW<-1, at=1:length(xLabels), labels=xLabels, cex.axis=0.7) 
axis(LEFT <-2, at=1:length(yLabels), labels=yLabels, las= HORIZONTAL<-1, 
cex.axis=0.7) 
 
 # Color Scale 
par(mar = c(3,2.5,2.5,2)) 
image(1, ColorLevels, 
matrix(data=ColorLevels, ncol=length(ColorLevels),nrow=1), 
col=ColorRamp, 
xlab="",ylab="", 
xaxt="n") 
 
layout(1) 
} 
# ----- END plot function ----- # 
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  Þهاي دادهبخش دوم : تولید پایگاه
ptm <- proc.time() 
library(foreign) 
library(rrcov) 
outputd=list() 
outputdo=list() 
 
# --------- IMPORT DATA ---------------# 
b=list.files("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/orl_faces/") 
for (y in b){ 
setwd(paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/orl_faces/",y,"/",sep="")) 
a=list.files(pattern="txt") 
#u=matrix(rep(0,113*93),nrow=113,ncol=93) 
for (x in a) { 
  u=read.table(file=x,sep="@") 
  u=u[1:112,2:93] 
  
write.table(u,file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/orgs/",y,x,sep="_"),row.name
s = FALSE,col.names = FALSE,sep="@") 
# ---------     HISTOGRAM NORMALIZATION   ---------------# 
 #u=((u-colMeans(u))/sqrt(sum(abs(u-colMeans(u))^2))/(dim(u)[2]-1)) 
 #u=((u-rowMeans(u))/sqrt(sum(abs(u-rowMeans(u))^2))/(dim(u)[1]-1)) 
 #u=round(u,2) 
nd=as.vector(as.matrix(u)) 
du=(dim(u)[1])*(dim(u)[2]) 
nu=c() 
# ---------- adjust K ----------------# 
k=100; 
# ---------- adjust K ----------------# 
for ( i in nd){ 
nu=c(nu,((length(which(nd<=i))-1)/(du-1)*k)) 
 } 
nu=matrix(nu,ncol=92,nrow=112) 
 #nu=((nu-colMeans(nu))/sqrt(sum(abs(nu-colMeans(nu))^2))/(dim(nu)[2]-1)) 
 #nu=((nu-rowMeans(nu))/sqrt(sum(abs(nu-rowMeans(nu))^2))/(dim(nu)[1]-1)) 
 #nu=round(nu,2) 
# ------------- SAVE IN FOLDER --------------------# 
write.table(nu,file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/vectors+mean+hist-
normalized/",y,x,sep="_"),row.names = FALSE,col.names = FALSE,sep="@") 
#myImagePlot(nu) 
# ------------- ROUBAST OF COVARIANCE USING MCD ALGORITHM ----------------# 
mm=1; 
m= trunc(dim(nu)[2]/mm):(dim(nu)[2]-trunc(dim(nu)[2]/mm));#---------- USED VECTORS ---------# 
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m=1:10 
mcd=CovMcd(nu,alpha=.90) 
mcdcov=mcd@cov 
#mcdcov=var(nu) 
mcdcov=cov2cor(mcdcov) 
#mcdcov=round(mcdcov,2) 
#mcdcov=cov(nu) 
myEig = (eigen(mcdcov)) 
sdLONG = (myEig$values) 
#plot(sdLONG) 
loadingsLONG = myEig$vectors 
#standardize <- function(x) {(x - mean(x))/sd(x)} 
#Xd <- apply(nu, MARGIN=2, FUN=standardize)  
Xd=nu-mcd@center 
scoresLONG = Xd %*% loadingsLONG 
outp=scoresLONG[,m] 
outp=round(outp,8) 
 
# ------------ DATABASE ----------------# 
write.table(outp,file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/database/",y,x,sep="_"),r
ow.names = FALSE,col.names = FALSE,sep="@") 
# ------------- CALCULATING EIGEN VECTORS ---------# 
np=7 ; # -------NUMBER OF USED IMAGES --------# 
pr=prcomp(nu) 
sc=pr$rotation[,m] 
write.table(sc,file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/PCAs/",y,x,sep="_"),row.na
mes = FALSE,col.names = FALSE,sep="@") 
} 
} 
proc.time() - ptm 

  Þهامقایسه خروجی
ptm <- proc.time() 
library(foreign) 
library(rrcov) 
setwd(paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/valid/")) 
a=list.files(pattern="txt") 
for (y in a){ 
com=c() 
# --------- IMPORT DATA ---------------# 
  u=read.table(file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/valid/",y,sep=""),sep="@") 
  u=u[1:112,2:93] 
# ---------     HISTOGRAM NORMALIZATION   ---------------# 
 #u=((u-colMeans(u))/sqrt(sum(abs(u-colMeans(u))^2))/(dim(u)[2]-1)) 
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 #u=((u-rowMeans(u))/sqrt(sum(abs(u-rowMeans(u))^2))/(dim(u)[1]-1)) 
 #u=round(u,2) 
nd=as.vector(as.matrix(u)) 
du=(dim(u)[1])*(dim(u)[2]) 
nu=c() 
# ---------- adjust K ----------------# 
k=100; 
# ---------- adjust K ----------------# 
for ( i in nd){ 
nu=c(nu,((length(which(nd<=i))-1)/(du-1)*k)) 
 } 
nu=matrix(nu,ncol=92,nrow=112) 
 #nu=((nu-colMeans(nu))/sqrt(sum(abs(nu-colMeans(nu))^2))/(dim(nu)[2]-1)) 
 #nu=((nu-rowMeans(nu))/sqrt(sum(abs(nu-rowMeans(nu))^2))/(dim(nu)[1]-1)) 
 #nu=round(nu,2) 
 myImagePlot(nu) 
# ------------- ROUBAST OF COVARIANCE USING MCD ALGORITHM ----------------# 
mm=1; 
m= trunc(dim(nu)[2]/mm):(dim(nu)[2]-trunc(dim(nu)[2]/mm));#---------- USED VECTORS ---------# 
m=1:10 
mcd=CovMcd(nu,alpha=.90) 
mcdcov=mcd@cov 
#mcdcov=var(nu) 
mcdcov=cov2cor(mcdcov) 
#mcdcov=round(mcdcov,2) 
#mcdcov=cov(nu) 
myEig = (eigen(mcdcov)) 
sdLONG = (myEig$values) 
#plot(sdLONG) 
loadingsLONG = myEig$vectors 
#standardize <- function(x) {(x - mean(x))/sd(x)} 
#Xd <- apply(nu, MARGIN=2, FUN=standardize)  
Xd=nu-mcd@center 
scoresLONG = Xd %*% loadingsLONG 
outp=scoresLONG[,m] 
outp=round(outp,8) 
 
 
 
setwd(paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/database/",sep="")) 
a=list.files(pattern="txt") 
for (x in a) { 
#print (x) 
  u=read.table(file=x,sep="@") 
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  #ans=sqrt(sum(abs((1-mep)*meu^2))) 
  ans=sqrt(sum((u-outp)^2)) 
  com=c(com,ans) 
  chisc= (pchisq(sum((outp-u)^2/(u+1.00001001)),df=(dim(u)[1]-1)*(dim(u)[2]-1))) 
  print(paste(chisc,"[",ans,"]",sep="")) 
 
  
} 
proc.time() - ptm 
print (y) 
for (g in 1:3){ 
b=a[which(com==sort(com)[g])] 
myImagePlot(read.table(file=paste("O:/PCA/Face/att_faces_with_code+jpeg/orgs/",b,"",sep=""
),sep="@")) 
locator () 
} 
} 
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  آموزش سیستم

آمـوزش سیسـتم از هـر     جهـت  به. شود میو آماده فرآیند شناسایی عملی  بیند میدر این مرحله سیستم آموزش 
تصویر براي آموزش سیسـتم بکـار رفتـه اسـت. در آمـوزش       360بطور کلی  در نتیجهتصویر انتخاب شد و  9فرد 

 استفاده شده است.  مؤلفه  10برابري تصاویر بعالوه  100سیستم از مدل استوار و تصحیح نوري 

  عملی و مطالعه نتایج هاي یبررس

ه نهـایی سیسـتم   سیستم تحت آزمایش عملی قـرار گیـرد. نتیجـ    در این مرحله تمامی پایگاه داده تشکیل شد و 
  بصورت زیر خواهد بود:

  و تصاویر آموزشی مشخص شد. ها مؤلفهتعداد بهینه 

  درصد است. 90نرخ آموزش 

 10 اند رفتههاي سیستم بکار درصد تصاویر بعنوان ارزیاب. 

 75بازدهی این سیسـتم را بصـورت    توان میهاي آموزشی و ارزیابی سیستم انجام شده بر روي داده هاي بررسیبا 
درصد در انتخاب سوم و چهـارم ارزیـابی    90درصد در انتخاب دوم و  80درصد شناسایی صحیح در انتخاب اول و 

دقـت قابـل    هـا  چهـره نمود که با توجه به میزان تغییرات در تصاویر و نوع و گونه هاي مختلف حـاالت احساسـی   
 هـا  آنکـه بـا مشـاهده     انـد  شـده ر رفته در ارزیابی سیستم  نمـایش داده  تصاویر بکا 5اي است. در شکل مالحظه
 100پی برد. دقت نمایید که دقت این سیستم تا انتخاب هشـتم   ها چهرهبه توانایی سیستم در شناسایی  توان می

شناسـایی   قطعـاً درصد است بدین معنا که تصویر در صورت شناسایی شدن تـا حـداکثر انتخـاب دهـم سیسـتم      
  .دشو می
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 بر حسب تعیین هویت شده توسط سیستم یا خیر ها آن. تصاویر و برچسب 5شکل 

  
فاکتور اصلی انجام شده است. بنابراین  10است که فرایند شناسایی فوق بتوسط تنها  ضروريتوجه به این نکته 

  ناداري افزایش داد.هاي اصلی به تعداد بیشتري بطور معمؤلفهنرخ شناسایی سیستم را با افزایش تعداد  توان می
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  نتیجه گیري و پیشنهادات

محقق این پژوهش براساس تجربه چندین ساله در امر مسائل شناسایی نوشتار، گفتار و هم اکنـون در شناسـایی   
در صـد در انتخـاب دوم    80بطـوري کـه نـرخ شناسـایی      کنـد  میچهره بطور کلی این سیستم را کارامد ارزیابی 

  درصدي مطلوب خواهد بود.

هـاي   مؤلفـه آماري و اطالعاتی روشی بر مبناي مـدل   هاي تکنیکبطور کلی سعی شد تا براساس  پژوهشدر این 
سازي مدل جـاري و در  هاي استوار سعی در بهینهساس مدلاصلی جهت شناسایی چهره ارائه شود و همچنین برا

ـ  ه مقالـه شناسـایی گفتـار نوشـتار،     نهایت با استفاده از مواردي چون تصحیح نوري، تصحیح اریبی(مراجعه شود ب
) و تصحیح واریانس درون ماتریسی به حداکثر کارایی دست یافت. نتایج ایـن پـژوهش گـواهی بـر     1389حاصلی 

  کارامدي مدل ارائه شده است.

حجم بسیار زیاد محاسبات مدل ارائه شده و در نتیجه صرف زمان به نسبت طوالنی در آنالیز هر تصـویر و   علت به
تـیم دو  نتصویر موجـود در پایگـاه داده و توسـط یـک رایانـه پ      360ثانیه در شناسایی از میان  25خروجی (ارائه 
سـازي عـددي   که در ادامه این پـژوهش محققـان بـه بهینـه     نماید میگیگاهرتزي) محقق پیشنهاد  1.8اي هسته
اهش زمـان تحلیـل   به جهت کاهش زمان صرف شده توسط سیستم پرداخته و بـا افـزایش سـرعت و کـ     ها روش

  سیستم را به نحو مطلوبی تجاري نمایند.
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