
 {  Eigenfaces اسایی چهره با استفاده ازشن    }

 چکیده :     

  .با استفاده از مفهوم شبکه های عصبی را اجرا می کنیم PCA در این مقاله، ما یک سیستم شناسایی چهره مبتنی بر

 است. تشخیص چهره و  PCA    ،  قبل ازپردازش این سیستم دارای سه مرحله

با  اهمیت دارندجنبه هایی که برای فرآیند شناسایی  .مرحله اول، پیش پردازش، هدایت و جهت گیری را انجام می دهد

با استفاده از مجموعه اولیه تصاویر صورت، ما  .تجزیه می شوند (PCA) استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی

عناصر  هر چهره جدید به فضای چهره ارائه می شود و با مجموع وزن های مربوط به .محاسبه عددی واقعی می کنیم

پیاده سازی این سیستم تشخیص  برای .خاص خودش که به رسمیت شناختن چهره شناخته می شود، مشخص می شود

چهره،ما با کمک شبکه های عصبی یک پایگاه داده ای از چهره ها ایجاد کرده ایم و یک شبکه جداگانه را در هر فرد 

ما یک توصیفگر را با طراحی یک چهره به عنوان ورودی در فضای خصوصی به دست می آوریم، سپس  .ساخته ایم

ما انتخاب و گزارش می دهیم که  .شبکه پیش آزمون شده از هر شیء تغذیه می شود این توصیفگر به عنوان ورودی به

تست الگوریتم در  .اگر آستانه ای را که برای سیستم تشخیص تعریف شده تعریف می کند، منتقل می کند خروجی حداکثر

 .انجام می شود ORL پایگاه داده

 مشخصات ، خصوصیات ویژه، شبكه عصبي، PCA )  (  مولفه اصلي   :  کلیدواژگان

 :   معرفی .1

هره ها توسط ما انسان ها برای شناخت مردم استفاده می شود؛ همان را می توان با کمک کامپیوتر به طور خودکار چ

قرن،  نیچهره مورد استفاده قرار گرفتند، اما در ا صیتشخ یبرا یاضیساده ر یهامدل ن،یاز ا شیپ . انجام داد

حوزه،  نیدر ا یبا ظهور و استفاده از مهندس است.شده جادیخود ا یعلم به خود کیچهره به عنوان  یبازشناس

سیستم های تشخیص چهره در هر دو جهت  اند.بوده هاانهیمهم در را یهااز جاذبه یکیچهره  یبازشناس یهاستمیس

سال گذشته  ۲۵مطالعه گسترده در طول  .چهرهاستفاده می شود، به عنوان مثال برای تایید چهره و همچنین شناسایی 

و  قیتحق یهانهیگرفته است که در زمصورت ییدئویو نیو همچن یبعدسه ،یمختلف مانند دو بعد یهادر ارتباط با حوزه

سن  ف،یچهره، برق ضع انیمتفاوت، ب تیمانند وضع یاز عوامل یحال، برخ نیبا ا است.نقش داشته سانکیتوسعه 

از  یبا گروه FRS نهیزم .کنندیم فیچهره را تضع یبازشناس ستمیعملکرد س ره،ینع ناخواسته و غفرد، هر ما

مطالعه ما تالش  ن،یمورد استفاده قرار داد. بنابرا قاتیتحق شرفتیپ یها را براتوان آن یکه م شودیاندازها ارائه مچشم

سیستم  کند. یدگیرس کند،یم یرا بررس یبهتر یهاکیو تکن دهندیرا کاهش م FRSکه عملکرد  یلیبه دال کندیم

نور پردازی  ،وضعیت بدنی متفاوتتأثیر می گذارند مانند  FRS پیشنهادی تالش می کند عوامل مختلفی را که بر عملکرد

به سادگی تشخیص الگو برای چهره است که می تواند به عنوان چهره ناشناخته و  FRS .و بیان متفاوت، و غیره ضعیف

از آنجا که صورت یک بیومتریک پویا است، تعداد زیادی از مشکالت برای حل آن  .شناخته شده مورد استفاده قرار گیرد

و  نیگزیجا یهااز روش یاریبا بس وتریتعامل انسان و کامپ ر،یتوسعه دهندگان و پژوهشگران حوزه تصو .وجود دارد

به معنای وسیع تر،  اند.شده قیو دق تریقو  FRS  رست کردنساز و داهش عوامل مشکلک یبرا نیگزیجا یهاحلراه

 رویکرد تشخیص چهره می تواند متفاوت باشد
اساسا متفاوت است.  شودیکه در هر دو طرف استفاده م یها یژگیمجموعه  و .مبتنی بر ویژگی یا مبتنی بر جامع است

که  ی، در حال ردیگیصورت م یاستخراج شده در سطح  جهان یها یژگیو  یبر مبنا یبازشناس ندیجامع، فرا کردیدر رو

تکنیک های مبتنی بر جامع، واریانس مطلوب را نشان  کند. یاستفاده م یمحل یها یژگیاز و یژگیبر و یمبتن کردیرو

می دهند داده ها در پیکسل تصاویر چهره برای شناسایی موضوع مورد استفاده قرار میگیرد و ویژگی های چهره مانند 

 . د، بینی و چشم ها در رویکرد مبتنی بر ویژگی برای روند شناسایی استفاده می شو

 



FR .2  با استفاده از Eigenfaces: 

 

با توجه به کارایی و سرعت  eigenfaces , بنابراین شناخت چهره بود. eigenfaces جادیا یالهام بخش اصل

از  eigenface اساسا، رویکرد .های مختلف موجود، متفاوت استهای بازشناسی چهره , نسبت به تکنیکسیستم

های با اندازه های تعدادی از سوژه را با دادهتواند به راحتی دادهمی FRS کند، در نتیجه یکروش کاهش بعد تبعیت می

با  FRS به دلیل کاهش اندازه تصویر وجود ندارد اما FRS توجهی بر عملکرد تاثیر قابل .سیار کوچک تجسم کندب

دیده می شوند به  FRS برای فرایند تشخیص، تصاویری که توسط .شودتغییر در کاوشگر در مقابل تصاویر دیده می

به عنوان  .گفتار را توصیف می کنند ذخیره می شوند عنوان مجموعه ای از وزن ها که خصوصیات اصلی برای تصویر

برای شناسایی داده می شود، وزن مربوطه آن تصویر با نشان دادن تصویر به عنوان  FRS یک چهره ورودی جدید به

مجموعه ای از خصوصیات واقعی محاسبه می شود که در نتیجه وزنی از تصویر ورودی مورد بررسی قرار می 

ترین شوند با هدف شناسایی تطابق که نزدیکداده مقایسه می شده در پایگاهها با تمام مقادیر ذخیرهنسپس، وزدگیر

ترین همسایه یک تکنیک بسیار ساده برای یافتن فاصله اقلیدسی بین دو بردار است وحداقل برای نزدیک .فاصله را دارد

ها، ویژگی هایی از هر مجموعه چهره ها، صورت متوسط آن .شودترین فاصله استفاده میبندی به عنوان نزدیکطبقه

از  eigenface هر .استداده شدهشده در زیر نشاندادهتصویر صورت و مقادیر ویژه تطبیق در تصاویر نمایش

چیزی جز یک نوع  Eigenfaces.خاکستری یکنواخت که ویژگی چهره در مجموعه آموزش تفاوت دارد متفاوت است

بیت را در نظر بگیرید.  8از  2D N × Nبه یک ماتریس  X یک تصویر چهره .دیر در میان چهره ها نیستننقشه تغی

می  256×  256، یک تصویر معمولی با داشتن ابعاد به عنوان مثال .در نظر بگیرید N2 با ابعاد تصویر را یک بردار

همانطور که  .سپس یک گروه تصویر به عنوان یک گروه از نقاط به نمایش در می آید .باشد 65536تواند یک بردار 

ضای تصویر توزیع نمی شوند و از طریق زیر تصاویر چهره در کل پیکربندی مشابه هستند به صورت تصادفی برای ف

یافتن بردارهایی است که برای توزیع تصاویر صورت در کل  PCA هدف اصلی .فضای بسیار کم حجم توصیف می شوند

در حال حاضر، این بردارها در تعریف زیر فضای تصاویر صورت استفاده می شود که به  .دفضای تصویرمهم هستن

را توصیف می کند و  N × N است که تصویر صورت N هر بردار دارای طول.دعنوان فضای صورت نامیده می شو

س کوواریانس این بردارهای تصویر بردارهای ویژه ماتری .دترکیبی خطی از تصویر صورت اصلی را نشان می ده

 ها راهستند که متناظر با تصویر اصلی صورت هستند , داشتن ظاهری شبیه نمایش ) ظاهر ( , از این رو آن

eigenfaces نامیم .برای )مثال(، خصوصیات واقعی نشان داده شده در شکلمی. 

 

 :یشبیه سازی شبکه عصب. 3

بندی دها نظیر کنترل گفتار، کنترل بینایی، شناسایی و طبقههای مختلف کاربربرای انجام عملکردهای کامپوزیت در زمینه

داده  ما یک شبکه عصبی جداگانه برای هر فرد در پایگاه .شودهای عصبی مصنوعی آموزش داده میو الگوی شبکه

یژگی پس از تکمیل مقادیر به دست آمده، محاسبات مربوطه برای به دست آوردن بردارهای و .ایمصورت ایجاد کرده

 .دبرای تصاویر صورت در پایگاه داده انجام می شود و به عنوان ورودی برای آموزش هر شبکه عصبی ارائه می شو

الگوریتم آموزش با استفاده از بردارهای ویژگی چهره فرد منفرد است که برای آموزش یک شبکه عصبی فرد و 

صویر ورودی برای فرایند تشخیص چهره داده می هر وقت یک ت .دهمچنین دیگر شبکه های عصبی استفاده می شو

شود، سپس بردارهای ویژگی مربوطه محاسبه می شوند با استفاده از خصوصیات اولیه محاسبه شده و توصیفگرهای 

این توصیفگرها به عنوان ورودی به تمام شبکه های عصبی داده می شوند و  .جدید تصویر ورودی به دست می آیند

سپس، مقایسه خروجی داده شده توسط شبکه عصبی انجام می  .دا توصیفگرها تکرار می شونشبکه های عصبی ب

شده قبلی فایق آید، تصویر چهره ورودی از آن فرد در صورتی که مقدار حداکثر خروجی بر مقدار آستانه تعریفدشو

 .دشوترین خروجی در نظر گرفته میدارای بیش

 



 : Eigenface برخالصه ای از تشخیص چهره مبتنی . 4

 

 ست:در زیر ارائه شده ا eigenface خالصه ای از رویکرد تشخیص چهره مبتنی بر

 ایجاد یک پایگاه داده تصویری شخصی از افراد شناخته شده. 

 مجموعه آموزشی را با M  تصویر از تصاویر مربوط به هر فردی که اختالف نظر درحالت چهره و شرایط

 .دروشنایی دارد، تعیین کنی

 ماتریس MxM ( L ) . و بردارهای ویژه مربوطه و مقادیر ویژه آن را محاسبه کنید 

 انتخاب عناصر M که دارای باالترین مقادیر ویژه مربوطه هستند. 

 تصاویر نرمال شده توسط مجموعه آموزشی که ادغام M [ eigenfaces ] کند و مقادیر متناظر را تولید می

 . کندرا ذخیره می

 هداد محاسبه و ذخیره یک بردار ویژگی برای هر فرد در پایگاه. 

 رساخت یک شبکه عصبی از هر فرد موجود در پایگاه داده تصوی. 
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 ORL پایگاه داده تصویری صورت .برای آزمایش روش ما استفاده کرده ایم ORL ه تصویر صورتما از پایگاه داد

و عملکرد  ORL بعد، ما جزئیات مختلفی را برای پایگاه داده .داشتن چند تصویر چهره هر فرد در شرایط مختلف است

 .در اینجا، ما از یک شبکه عصبی جداگانه برای هر فرد در پایگاه داده استفاده کرده ایم .پیشنهاد می کنیم FRS مرتبط

تمام  .ایمبرای آزمایش روش پیشنهادی با وقوع منظم اختالف موقعیت سر استفاده کرده ORL داده صورت ما از پایگاه

تصویر  10شخص مختلف،  40برای  .تصاویر صورت گرفته در برابر پس زمینه یکنواخت تیره گرفته شده است

 : متفاوت با توجه به

 عزمان بندی متنو 

 رتغییر شرایط نو 

 حاالت مختلف چهره، یعنی. چشمان باز / چشم بسته و لبخند / بدون لبخند، 

 تجزئیات چهره متفاوت، به عنوان مثال. با / بدون مشخصا 

 شژست سر،به عبارت دیگر کج کردن و چرخ 

 .تصویر مختلف از هر فرد است 10نفر با  40با کل مجموعه ای از  ORL در زیر نشان دهنده پایگاه داده 5شکل 

 :شبکه عصبی، عبارتند از 40همانطور که شبکه های عصبی کل برابر با تعداد کل افراد در پایگاه داده تصویر است، 

برای آموزش شبکه های عصبی گرفته شده اند و آزمایش  4تصویر، ابتدا  10از این  .رد ساخته شده استبرای هر ف 1

بعد ازتست، ویژگی های آن شبکه ها برای به دست آوردن حداقل مربعات خطا تابع  .تشبکه های عصبی انجام شده اس

چهره  .دفرایند تشخیص چهره استفاده شون در حال حاضر، شبکه های آموزش یافته باید برای .به روز شده است

باالی  ORAL ، مقادیر مربوطه مربوط به آن و پایگاه داده تصویر صورتORL متوسط برای کل پایگاه داده صورت

کارایی کلی تشخیص چهره با توجه به تعدادی از تصاویر  .نشان داده شده است 8و 7و  6عدد واقعی در شکل  30

های است، نرخجدولی که در زیر ارایه شده .ای آموزش شبکه های عصبی افزایش یافته استصورت استفاده شده بر

 .(۱دهد )جدول ها نشان میشده برای آموزش شبکهشناسایی را با توجه به تعداد متغیری از تصاویر بکار گرفته



ها موجود در الیه پنهان و خصوصیات اصلی است که برای توصیف چهره مورد تاثیر نوروننرخ تشخیص چهره تحت

ها را با تعداد متغیری از هر دو پارامتر انجام دادیم و نتایج مربوطه در اند، از این رو ما آزمایشاستفاده قرار گرفته

 .ارائه شده است 2جدول 

تبدیل مقادیر متناظر در تصویر صورت به طور قابل مالحظه ای با مقادیر هیستوگرام افزایش کنتراست تصویر صورت با 

 .می یابد

 .دهیمبدون / با برابر سازی هیستوگرام نشان می ۲های بازشناسی را درزیر در جدول در اینجا ما نرخ

 

 : نتیجه. 6

داده با پنج تصویر از هر  یابیم که برای کل پایگاها میما در اینج .داعمال می شو ORL روش پیشنهادی در پایگاه داده

داده صورت برای برای کل پایگاه eigenface مقادیر ۵۰نورون و  ۱۵فرد برای آموزش شبکه، الیه پنهان متشکل از 

 کامال حساس به تفاوت ناهموار موقعیت Eigenface رویکرد .کافی است%  ۹۳قبول حدود  های شناسایی قابلنرخ

داری تفاوت قابل مالحظه ای در  دهد که به طور معنیواریانس تصویر چهره برای آن دسته از تصاویر رخ می .تاس

 .ارایه دادیم ۳های موجود در جدول ای از روش پیشنهادی و روشما یک تحلیل مقایسه .موقعیت دارند، اتفاق می افتد

 

 


