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یده چ
شخص، هر فرد به منحصر خصوصیت ی عنوان به چهره از کنون، تا انسان پیدایش زمان از
کامپیوترها، و خودکار ماشین های ابداع از پس شده است. استفاده هویت تایید یا تشخیص برای
تشخیص وریتم های ال و افتادند کامپیوتر ها توسط خودکار چهره تشخیص فکر به ران پژوهش
وریتم هایی ال مشترک، مسئله ی برای اخیر، قرن نیم ط شدند. مطرح زمان طول در متنوع چهره
معرف ژرف یادگیری نهایت در و زیرفضایی جبری، آماری،  ، هندس جمله از مختلف پایه های بر

وریتم های ال رد عمل در رف ش پیشرفت و تحول امروز، به تا وریتم  ال اولین معرف زمان از شدند.
وریتم های ال آخرین که ژرف یادگیری وریتم های ال که طوری به آمده است، وجود به چهره تشخیص
دارای هستند، شده معرف وریتم های ال اولین که هندس وریتم های ال به نسبت هستند، شده مطرح
م باشند. تشخیص در باالتر قابلیت نهایت، در و خطا درصد کمترین کمتر، هزینه باالتر، سرعت
معرف خصوص در توضیح به چهره، تشخیص مسئله بر تاریخچه ای بیان از پس پژوهش، این در

ادامه، در م شود. پرداخته تشخیص ادوات ر دی با آن مقایسه ی و آن کاربردهای چهره، تشخیص
چند بررس به انتها در و آن ها کارکرد نحوه و متفاوت پایه های بر مختلف وریتم ال چند بررس به

م شود. پرداخته منتخب وریتم های ال بین مقایسه

وریتم های ال مقایسه تشخیص، ادوات چهره، تشخیص وریتم های ال چهره، تشخیص کلیدی: کلمات
چهره تشخیص

آ
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فتار پیش

استفاده هویت تشخیص برای ابزاری عنوان به چهره از ر، دی ی با انسان ها تعامل اولین زمان از
تمدن پیشرفت با هستند. متمایز ر دی ی از متفاوت، ظاهر  داشتن دلیل به انسان  ها تمام م شود.
تولد، محل و تولد تاریخ و نام کنار در شخص هر عکس از شناسایی، مدارک ابداع و بشری جوام
منحصر شاخصه ی ی عنوان به انسان دو هر چهره تولد، محل و تاریخ نام، خالف بر شد. استفاده
چهره دادن تطبیق از اشخاص، هویت تایید برای ادامه در گرفت. قرار استفاده مورد هویت، فرد به

شد. گرفته  کم شناسایی عکس با آن ها
نیروی از استفاده با قبال که اعمال از بسیاری خودکار، ماشین های ابداع و تکنولوژی پیشرفت با
چهره هر بتواند که دقیق وریتم ال طرح اما شدند سپرده ماشین ها این به م شدند، انجام انسان
برای برانگیز چالش مسئله ی به امروز، به تا کامپیوترها اختراع زمان از دهد، تشخیص را
تصویر در چهره کردن پیدا برای وریتم هایی ال ابتدا روند، این ادامه در شده است. بدل ران پژوهش
در چهره کردن پیدا وریتم های ال شدن تر دقیق با ول نبودند؛ زیادی دقت دارای که شدند طرح
دقت وریتم ها ال این زمان، طول در شدند. بنیان گزاری نیز چهره تشخیص وریتم های ال تصویر،
اولین در کردند. پیدا را بزرگتر داده ی اه های پای با کار قابلیت و کردند پیدا بیشتری سرعت و
در م شد، استفاده آن ها بین هندس رابطه و صورت اصل اجزای از چهره، تشخیص وریتم های ال
نهایت، در شد. گرفته بهره دادگان مجموعه تصاویر آماری فضای و تصویر کل ویژگ های از ادامه
ماشین یادگیری عنوان به مفهوم پایه بر م گیرند، قرار استفاده مورد بیشتر امروزه که وریتم هایی ال

هستند. گذشته وریتم های ال تمام به نسبت باالتر دقت و سرعت دارای که هستند
قسمت شدن دیده از که عینک مانند خارج اجسام وجود پردازی، نور در تنوع سر، حالت و زاویه

اولین طرح زمان از که هستند الت مش جمله از چهره، حاالت و م کنند جلوگیری صورت از
متفاوت، حل های راه طرح وجود با و بوده اند مطرح ران پژوهش برای امروز، به تا وریتم ها ال

است. نیامده دست به الت مش این کردن برطرف برای قطع حل راه همچنان
به گشته، فراگیر بسیار دنیا در چهره تشخیص همچون مباحث کاربردهای تکنولوژی، پیشرفت با
دنیا روز به مسائل ر دی و تبلیغات ، دسترس کنترل ، امنیت مسائل در تکنولوژی این که طوری
سوی از دقیق تری و سریع تر روش های و وریتم ها ال همواره رو این از کرده است. پیدا اساس نقش

م شوند. مطرح ران پژوهش

ت



کامپیوتر علوم و ریاضیات جمله از متفاوت علم شاخه های منظر از چهره تشخیص مبحث به
، جبرخط احتمال، و آمار مباحث بر مبتن وریتم هایی ال ریاضیات شاخه در شده است. پرداخته
کارکرد نحوه ، ریاضیات مباحث به بیشتر پروژه این در شده اند. معرف آنالیز و هندسه گراف،

م شود. پرداخته وریتم ها ال اولیه ریاضیات ایده و وریتم ها ال
در م شود. بیان چهره تشخیص وریتم های ال پیشرفت تاریخ روند اول، فصل در پروژه، این در
چهره تشخیص ر دی ادوات با آن مقایسه ی و آن کاربردهای چهره، تشخیص چیست به دوم، فصل
هندسه، بر مبتن نوع از چهره، تشخیص مختلف وریتم های ال سوم، فصل در م شود. پرداخته
کار طرز و م شوند بررس ژرف یادگیری بر مبتن وریتم های ال نهایت در و آماری ، ویژگ بر مبتن
چند از استفاده با متنوع، شرایط در متفاوت وریتم های ال مقایسه به ادامه در م شود. بیان هرکدام

م شود. پرداخته شده بررس اطالعات آوری جم  و نتیجه  بیان به آخر فصل در و داده، اه پای

ث
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١ فصل

چهره تشخیص تاریخچه

ط در اما م شد. یاد غیرواقع و ن نامم مسئله ی عنوان به چهره تشخیص از پیش، چندی تا
تکنولوژی با مرتبط زمینه های از بسیاری در ه بل دسترس، قابل تنها نه تکنولوژی این اخیر، قرن

است. شده فراگیر
تطبیق برای تصویر پردازش از استفاده چهره، تشخیص وریتم ال ی طرح برای تالش ها اولین
تفاوت که بود این وریتم، ال این اولیه ایده بود. آنها ١ هندس رابطه ی از استفاده با صورت اجزای
دلیل همین به است. فک و دهان ، بین چشم ها، مانند چهره ها اجزای در تفاوت دلیل به چهره، دو هر
تشخیص مسئله برای نیاز مورد اطالعات عنوان به م توان اجزا این ل ش و ساختاری ویژگ های از
وی ال و فعال٢ کانتور وریتم ال از توان م روش این معمول وریتم های ال از کرد. استفاده چهره
موفق ران پژوهش م کرد، عمل خاص شرایط تحت فقط روش این اینکه با برد. نام پذیر٣ دگردیس

است. چهره تشخیص به قادر خودکار صورت به کامپیوتر ی که دهند نشان شدند
تحلیل و ۴ اصل مولفه های تحلیل وریتم های ال چهره، تشخیص وریتم های ال پیشرفت روند ادامه در
تبدیل ی طرح متد ها این هدف هستند. آماری۶ روشهای جمله از که یافتند رواج ۵ خط تفکی
روشهای کند. تبدیل آن ها از زیرفضا ی به را اولیه داده های بتواند که است غیرخط یا خط
هسته٨ اصل مولفه تحلیل روشهای به م توان و م کنند استفاده هسته٧ روش از غیرخط زیرفضای
در که آنجایی از کرد. اشاره غیرخط زیرفضای متد های جمله از ٩ فیشر هسته خط تحلیل و

1Geometry-Based approach
2Active Contour (AC)
3Deformable Template
4Principal Component Analysis (PCA)
5Linear Discriminant Analysis(LDA)
6Statistical Subspaces Methods
7Kernel
8Kernel Principal Component Analysis
9Kernel Fisher Discriminant Analysis

٢



آنها به م شود، استفاده ورودی عنوان به صورت محدوده ی کل از برده، نام زیرفضایی وریتم های ال
م شود. گفته ١٠ هولیستی

تصویر ویژگ های از که ١١ ویژگ بر مبتن متد های تصویر، پردازش تکنولوژی پیشرفت با ادامه در
چهره تشخیص وریتم ال در روشها این از شدند. مطرح م کردند، استفاده مشخص ان م ی در
جمله از م شود. استفاده مختلف تصویر های در صورت مختلف محل های مشخصات مقایسه برای
استفاده صورت نمایش برای گراف ی از که کرد اشاره ١٢ EGM روش به م توان روشها این
آن یال های و نقاط، آن ویژگ های و صورت مختلف نقاط دهنده نشان گراف رئوس م کند.
پنهان مدل های مانند ری دی مختلف متد های هستند. صورت مختلف اجزای میان ارتباط نشانگر
ر دی ی با آن ها ارتباط و صورت مختلف قسمت های تفاوت اساس بر که شدند معرف مارکوف١٣
برای وریتم ال قابلیت در زیادی تغییر ،HMM روش پایه بر چهره تشخیص وریتم ال م کند. عمل 
ویژگ ها استخراج و آموزش اما کرد ایجاد سر زاویه همچنین و چهره احساسات و حاالت تشخیص
مبتن روشهای ترکیب و توسعه با ادامه در است. بر زمان و زیاد محاسبات نیازمند روش این برای
مدت برای هیبریدی روشهای آمدند. وجود به ١۴ هیبریدی روشهای ، هولیستی و مشخصات بر

اصل  به تبدیل ژرف١۵ یادگیری که اخیرا تا بودند چهره تشیخص برای روشها کارآمدترین و بهترین
یادگیری در شد. چهره تشخیص جمله از ماشین، بینایی به مربوط مسائل از بسیاری به رد روی ترین
داشتن بدون را داده ها از یادگیری قابلیت که م شود استفاده ١۶ ژرف عصبی ه های شب از ژرف
وریتم های ال به نسبت زیادی مزایای دارای وریتم ال این م کنند. فراهم را زمینه این در قبل دانش

است. باالتر سرعت و زیاد داده های با کردن کار دقت، مانند خود از پیش
شده است. پرداخته وریتم ها ال تاریخچه شرح به بیشتر ،[٣] و [٢] در

10Holistic
11Feature-Based Methods
12Elastic Graph Matching
13Hidden Markov Models (HMM)
14Hybrid
15Deep Learning
16Deep Neural Networks
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٢ فصل

چهره تشخیص

بدل تکنولوژی برانگیز بحث مباحث از ی به چهره تشخیص میالدی، هشتاد دهه از شروع با
است. افراد شناسایی یا تشخیص برای بیومتری ها پراستفاده ترین از ی چهره است. شده 
روی از اشیاء تایید یا تشخیص قابلیت تکنولوژی از زیرمجموعه ای چهره، تشخیص تکنولوژی
توجه مورد ران پژوهش توسط انسان، زندگ در فراوان کاربرد های دلیل به و ویدئوهاست یا تصاویر
فرودگاه ها، در آن کاربرد به م توان امنیت، در آن کاربردهای جمله از است. گرفته قرار بسیاری
با مقایسه در کرد. اشاره قانون مراج و چهره تعقیب ، تبلیغات کاربردهای مجرمان، تشخیص
روش اصطالح به چهره تشخیص چشم، عنبیه و انگشت اثر مثل ر دی تشخیص بیومتری ادوات

و شوند گرفته کاربر اطالع بدون است ن مم حت نمونه ها که معن این به است؛ ١ غیرتهاجم
یرد ب قرار نظر مورد ر حس روی انگشت باید انگشت، اثر از استفاده برای مثال شوند. استفاده
تنها چهره تشخیص برای ه درحالی کند صحبت بلند صدای با کاربر باید صدا تشخیص برای یا
شامل کل طور به چهره تشخیص باشد. داشته قرار دوربین ی دید محدوده در کاربر که کافیست
ذخیره شده داده اه پای با آن مقایسه  و نظارت دوربین ی یا ویدئو ی از چهره تصویر گرفتن
پیشرفت و شده اند مطرح متعددی چهره تشخیص وریتم های ال زمان طول در اینکه وجود با است.
بروز باعث محدودیت هایی امروز به تا ابتدا از م شود، مشاهده آن ها قابلیت های در یری چشم
در تنوع به م توان الت مش این از شده اند. وریتم ها ال این جوابده و رد عمل نحوی در ل مش
دید معرض در و فرد جنسیت ، فرد سن چهره، حالت تصویر، نور در تغییر سر، گرفتن قرار حالت
تنوع این کرد. اشاره کاله یا عینک مثل ر دی اجسام وجود دلیل به صورت اعضای از بعض نبودن

شده است. بدل عرصه این ران پژوهش برای برانگیز چالش مبحث ی به تصویر خصوصیات در
این از ی است. پذیر ان ام زیادی راه های به چهره تشخیص وریتم های ال بندی دسته
تشخیص بخش دو به چهره تشخیص وریتم های ال تقسیم شده است، بیان [۴] در که دسته بندی ها
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نمونه پایه بر تشخیص است. چهره٣ هندس ویژگ های پایه بر تشخیص و تصاویر٢ نمونه پایه بر
از کند. پیدا را هویت تا م پردازد مدل چند یا ی و چهره بین ارتباط بررس به تصاویر،
ساختن برای هسته، روش و خط تفکی تحلیل ، اصل مولفه های تحلیل مثل مختلف وریتم های ال
اجزای آنالیز به صورت، اجزای هندس نسبت پایه بر تشخیص طرف از م شود. استفاده مدل ها
وریتم ال از م توان مثال طور به م پردازد. آن ها هندس ارتباط بررس و تصویر در واض صورت
معرف [٣] در نیز ری دی تقسیم بندی برد. نام زمینه این در ۴ ارتجاع خوشه ای گراف تطابق
است: زیر شرح به بندی، تقسیم این است. همراه وریتم ها ال تکامل و پیشرفت با که شده است،

هندسه بر مبتن متد های •

هولیستی متد های •

ویژگ بر مبتن متد های •

هیبریدی متد های •

ماشین یادگیری متد های •

چهره تشخیص وریتم های ال کارکرد ٢. ١
نمایش ، چهره۶ کردن نرماالیز و تنظیم ، چهره۵ کردن پیدا بخش چهار از چهره تشخیص وریتم ال
قسمت در وریتم ها، ال بیشتر .(٢. ١ ل (ش شده است یل تش تطبیق٨ و ، چهره٧ کردن مدل و

دارند. تفاوت ر دی ی با کردن مدل و نمایش

. [٣] در چهره تشخیص شماتی مراحل :٢. ١ ل ش
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هویت شناسایی چهره، هویت تایید مانند متفاوت کارکردهای چهره تشخیص وریتم های ال
هویت تصاویر نمونه با بررس مورد چهره تصویر هویت، تایید روند در دارند. چهره تعقیب و چهره
نمونه های تمام با بررس مورد چهره تصویر چهره، هویت شناسایی در م شوند. مقایسه ادعا مورد
آن بر نظارت و چهره تعقیب در شود. پیدا نظر مورد هویت تا م شود مقایسه داده اه پای در موجود

م شوند. مقایسه داده اه پای در موجود نمونه های با و شده دنبال چهره تصاویر نیز،

چهره کردن پیدا ٢. ١. ١
پیدا .(٢. ٢ ل (ش است هویت شناسایی و چهره تشخیص روند در مرحله اولین چهره، کردن پیدا
کردن پیدا برای . است غیرصورت و صورت کالس دو به بندی تقسیم عمل درواق چهره کردن
حالت متغیر، نور جمله از دارد. وجود فراوان محدودیت های ویدئو یا تصویر ی در صورت
شود. آن تشخیص و چهره اجزای دیدن مان که تصویر در خارج اجسام وجود و سر گیری قرار
از سری ی کردن حل به قادر هرکدام که دارد وجود محدودیت ها این حل برای رد هایی راه
کرد. استفاده ردها راه این از ترکیبی از م توان بهتر نتایج گرفتن برای هستند. محدودیت ها این
اگر که چرا هستند؛ چهره تشخیص وریتم های ال برای پایه ای درواق چهره کردن پیدا وریتم های ال
کالس N به را آن ها م توانیم کنیم، بندی تقسیم چهره غیر و چهره کالس دو به را تصاویر بتوانیم
دارد. وجود داده اه پای در آن ها از تصویری که است افرادی تعداد ،N که کنیم؛ بندی تقسیم نیز
پیدا حال این با دارد. نیاز کالسه دو بندی تقسیم به نسبت باالتری بسیار دقت به بندی تقسیم این
وریتم های ال از مثال طور به است. چهره  تشخیص وریتم ال هر برای ضروری امر ی چهره کردن

کرد: استفاده چهره کردن پیدا برای م توان زیر

اصل مولفه های تحلیل •

عصبی ه های شب •

ژرف) (یادگیری ماشین یادگیری •

هندس کردن مدل •
هاف٩ تبدیل •

نمونه١٠ با تطبیق •

9Hough Transform
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. [۵] در جونز وایوال وریتم ال توسط تصویر در چهره کردن پیدا :٢. ٢ ل ش

تصویر یا چهره ویژگ های استخراج ٢. ١. ٢
آن ها بتوانیم تا داریم تصاویر متفاوت یا مشترک ویژگ های دانستن به نیاز تصاویر کردن مدل برای
آن اساس بر کردن مدل و شده گرفته نظر در ویژگ چند یا ی وریتم ال هر در کنیم. کالس بندی را
چهره و سر قرارگیری حالت و تصویر نور پارازیت، به تصویر یا چهره ویژگ های م گیرد. صورت
صورت فرم نظر از را چهره م توان مثال طور به کنیم. توجه آن به مرحله این در باید و است حساس

کرد. تقسیم بندی (٢. ٣ ل (ش صورت رنگ یا
به مهم ویژگ های اول نگاه در م شوند استفاده چهره تشخیص در که ویژگ هایی از بسیاری
که هستند تصویر کل ویژگ ه بل نیستند چهره ی ظاهری ویژگ مستقیم طور به یا نم آیند نظر
ویژگ های این به بیشتر مختلف، وریتم های ال مطالعه با ادامه در م کنند. متمایز هم از را ر دی ی

م شود. پرداخته کننده متمایز

تصویر یا چهره نمایش نحوه و کردن مدل ٢. ١. ٣
و شده تولید چهره ی یادگیری اساس بر مدل ی ، آن نمایش  یا صورت کردن مدل روند در
محسوب چهره تشخیص برای حیات مرحله ی چهره کردن مدل م شود. ذخیره داده اه پای در
مانند صورت اجزای ، هندس نسبت های بر مبتن روش های در صورت، کردن مدل مرحله در م شود.
م گیرند. قرار بررس مورد آن ها بین قرارگیری حالت و صورت فرم ابروها، دهان، ، بین چشم ها،
استفاده مورد آماری روش های و خط تبدیالت تصویر، کل ویژگ های و نمونه ها بر مبتن روش در
ساده تر باعث کردن مدل شود. معرف صورت نمایش برای مناسب بردار ی تا م گیرند قرار
خوشه ای گراف به م توان کردن مدل وریتم های ال از م شود. تصویر یا چهره ی توصیف شدن
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صورت رنگ (ب) صورت فرم (آ)

. [۴] در تقسیم بندی انواع از ی :٢. ٣ ل ش

کرد. اشاره بعدی سه و بعدی دو مدل های یا فعال١١ ظاهری مدل سازی و ارتجاع

. کرد استفاده چهره نمایش برای صورت روی مشخص نقاط و گراف ی از م توان :۴ .٢ ل ش
شد ه است. آورده [۴] در نمایش این

است. آمده طبقه بندی با چهره تشخیص وریتم های ال بعض از نمایی ۵ .٢ ل ش در

11Active Appearance Modeling (AAM)
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چهره تشخیص متنوع کاربردهای ٢. ٢
کرده است پیشرفت اندازه ای به اما است، نرسیده خود وفایی ش مرحله به هنوز چهره تشخیص اینکه با
به چهره تشخیص امروزه ی و اصل کاربردهای از نمونه چند باشد. داشته فراوان کاربردهای که

است: زیر شرح

دسترس کنترل ٢. ٢. ١
به چهره تشخیص سیستم است. ١٢ دسترس کنترل چهره، تشخیص روشاول کاربردهای از ی
موارد بقیه ی یا دفترکار نقلیه، وسايل اقامت، محل ، شخص هوشمند دستگاه های به دسترس کنترل
کس یا خودش تنها که باشد مطمئن م تواند کاربر چهره تشخیص کم با م کند. کم مشابه
دارند. دسترس شخص اش وسائل یا دستگاه به داده، را آن ها از او استفاده اجازه کاربر خود که

حضور کنترل و ردیابی ٢. ٢. ٢
حضور کنترل و مختلف ان  های م در آن ها کردن پیدا و چهره ها ردیابی برای چهره تشخیص از
خاص اشخاص حضور عدم یا حضور کردن پیدا برای مثال م شود. استفاده خصوص به چهره های
استفاده چهره تشخیص از م توان کار سر در کارمندان حضور کنترل برای یا کنفرانس، ی در

کرد.

بازاریابی ٢. ٢. ٣
گرفته قرار مصنوع هوش تاثیر تحت شدت به که است کار و کسب جنبه های از ی بازاریابی١٣
کسب روی فروش و خرید روند کردن ساده در سزایی به تاثیر چهره تشخیص خاص طور به است.

است. گذاشته کار و

بانکداری ۴ .٢. ٢
از جلوگیری برای امروزه است. داشته وجود بانکداری صنعت در دیرباز از کالهبرداری با مبارزه
تجربه کاربر ها از بسیاری برای که م شود استفاده مرحله ای چند هویت تصدیق از کالهبرداری
استفاده معتبر هویت تایید مراحل از ی عنوان به م توان چهره تشخیص از م زند. رقم را ل مش

کرد.
12Access Control
13Marketing
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عموم امنیت ۵ .٢. ٢
نقش امروز جوام برای و گرفته است قرار توجه قابل بسیار که چهره تشخیص کاربردهای از ی

همواره ران پژوهش که دالیل از ی است. امنیت موضوعات در کاربرد م کند، بازی را کلیدی
است. بیشتر عموم امنیت به جهان نیاز هستند، چهره تشخیص وریتم های ال کردن بهتر دنبال به
جامعه برای خطرناک یا تعقیب تحت افراد شناسایی امنیت، در چهره تشخیص کاربردهای از ی
در چهره تشخیص امنیت کاربردهای است. دارند همراه به که شناسایی ای کارت به توجه بدون

است. گسترده بسیار امروزی، جوام

ر دی هویت شناسایی ابزار های با چهره تشخیص مقایسه ٢. ٣

انگشت اثر تشخیص ٢. ٣. ١
منحصر طرح و خاص خصوصیات دادن مطابقت منظور به انگشت، اثر بر مبتن هویت تایید سیستم

است. افراد انگشت سط فرد به

معایب

کامپیوتری کد م توان است. انگشت اثر تصویر بودن شبیه سازی قابل روش، این معایب از ی
اثر از استفاده برای که داشت توجه باید همچنین کرد. بازسازی و داد تغییر را انگشت اثر به مربوط
طرف از است. قالب گیری قابل انگشت اثر چون نیست او فیزی حضور به نیازی شخص، انگشت

شبیه ر دی ی به شدت به م توانند بودن، فرد به منحصر وجود با متفاوت انگشت های اثر خطوط
به نباشند. آن ها تشخیص به قادر دارند، کم دقت که دستگاه هایی و وریتم ها ال که طوری به باشند
استفاده نحوه و آن ها شغل یا افراد سن به توجه با زمان مرور به است ن مم افراد انگشت اثر عالوه

برود. بین از انگشت ها، از

مزایا

همچنین است. مردم عموم توسط روش این بودن شده پذیرفته و ان هم شناخت روش، این مزایای
که کرد اشاره نکته این به باید البته دارد. ساده ای استفاده ی طرز و است ارزان بسیار تکنولوژی این

باشند. متفاوت بسیار تشخیص کیفیت دارای م توانند انگشت اثر تشخیص مختلف سیستم های
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چهره تشخیص ٢. ٣. ٢
مزایا

تصویر در صورت چند وقت خصوصا صورت ها شناسایی به امنیت مصارف برای چهره تشخیص
و است داشته یری چشم پیشرفت اخیر سالهای ط تکنولوژی این م پردازد. باشد داشته وجود
این خوب مزایای از ر دی ی است. گزینه بهترین است نیاز دور راه از تشخیص که مواقع برای

است. مناسبی گزینه جمعیت ی بررس برای که است منف شناسایی قابلیت روش،

معایب

معموال ه طوری به است. تشخیص محدودیت خصوص در آن ل مش چهره تشخیص معایب از ی
اما است کرده زیادی پیشرفت تکنولوژی این اینکه با و کند نگاه دوربین در مستقیما شخص باید

نیست. مقایسه قابل چشم عنبیه تشخیص با هنوز آن امنیت سط

چشم عنبیه تشخیص ٢. ٣. ٣
به عنبیه، بفرد منحصر ویژگ های و م کند ن اس را عنبیه نر، اس ی چشم، عنبیه ن اس روند در

م آیند. در کد ی صورت

معایب

بسیار چون است سیستم این از استفاده مقابل در کاربرها مقاومت ، تکنولوژی این معایب از ی
موقعیت در باید عنبیه ن اس برای همچنین ندارند. خوبی حس خود چشم کردن ن اس به مردم از
ر دی ی شود. ناراحت باعث م تواند که کند ن اس را عنبیه بتواند دستگاه تا گرفت قرار خاص
روی چانه دادن قرار به نیاز ن اس برای سیستم ها از بسیاری چون است بهداشت ل مش معایب، از
زمان هزینه ل مش ری دی و شده است استفاده بیشماری تعداد توسط قبال که دارند نگه دارنده ی

است. سیستم این

مزایا

اگر خصوصا است امنیت تکنی بهترین عنبیه تشخیص سیستم، این باالی فوق العاده دقت دلیل به
شود. انجام آن ن اس قرمز مادون اشعه از استفاده با

١١
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Analysis	(LFA)	i)	Range	Data	

ii)	Infrared	Scanning	
iii)Profile	Images	
	

i)	PCA	and	RBF	
	

i)	Feature	based	
backpropagation	NN	
ii)	Dynamic	Link	Architecture	
(DLA)	
iii)	Single	Layer	Adaptive	NN	
iv)	Multilayer	Perceptron	(MLP)	
v)	Probabilistic	Decision	Based	
Neural	Network	(PDBNN)	
vi)	Self-organizing	Map	(SOM)	
vii)	Hopfield	memory

i)	Eigenfaces	(PCA)	
ii)	Probabilistic	Eigenspaces	(PPCA)	
iii)	Fisherfaces	(LDA)	
iv)	Bayesian	Methods	(MAP	and	ML)	
v)	ICA	and	source	separation	
vi)	Tensorfaces	(Multi-Linear	SVD)	
vii)	Two	dimensional	PCA	(2D-PCA)	
viii)	Two	dimensional	LDA	(2D-LDA)	
ix)	Discriminative	Common	Vectors	(DCV)	

i)	Principal	Curbes	and	
Nonlinear	PCA	
ii)	Kernel-PCA	
iii)Kernel-LDA	
	

i)	DCT	
ii)	DCT	and	HMM	
iii)Fourier	Transform	(FT)	
	

i)	SVM	
	

است. آمده [۴] در که چهره تشخیص مختلف ردهای روی از خالصه ای :۵ .٢ ل ش
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٣ فصل

چهره تشخیص وریتم های ال

هندسه بر مبتن وریتم های ال ٣. ١

چهره کردن مدل ٣. ١. ١
هندس ویژگ های م شوند. مطالعه ران پژوهش توسط هندسه بر مبتن وریتم های ال که قرن هاست

تصویر ی از معموال که ویژگ هایی آیند. دست به چهره ی کنار یا روبرو از تصویر از م توانند
است. دهان قرارگیری محل و ، بین طول و بین پهنای ابروها، ل ش شامل م آیند، دست به روبرو
بین نوک ، بین و ابرو بین فاصله شامل م شود بررس کنار از تصویر برای که ویژگ هایی مقابل در

{fi}Ni=1 کنید فرض است. چانه نوک و و لب ها بین فاصله و باالیی، لب و بین نوک بین فاصله و
م توانند ویژگ ها این باشد. م شوند استفاده f صورت توصیف برای که ویژگ N مجموعه ی
f چهره باشند. اجزا بین هندس خصوصیات ر دی یا زاویه، فاصله، چهره، روی مشخص نقاط

شود: مدل زیر N‐بعدی بردار توسط م تواند

f = [f1, ..., fN ]
T .

منظور به بعد کاهش تکنی های از م توان باشد، زیاد خیل N یعن f صورت مدل بعد اگر
کرد. استفاده وریتم ال محاسبات پیچیدگ کاهش

روی نقطه هایی صورت به کاربر توسط دست صورت به هم م توانند داده ها هندس ویژگ های
از ی آیند. دست به ماشین بینایی روش های توسط خودکار طور به یا شوند مشخص تصویر
در است. عمودی و افق انتگرال نگاشت اساس بر ویژگ ها، آوردن دست به خودکار روش های
از بسیاری در شده است. مطرح ویژگ ها خودکار آوردن دست به برای روش هایی [٨] و [٧] ،[۶]
برای حل ها راه از ی شده است. گرفته بهره ویژگ ها دست استخراج از نیز [٩] مانند پژوهش ها
جداگانه طور به ویژگ ها شناسایی برای کاربر یا منبع چند از استفاده  ویژگ ها، این شدن تر دقیق

ویژگ هاست. این دقیق آوردن دست به هدف ، دست چه خودکار راه از چه کل، در است.
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نشانه ها با چهره تشخیص ٣. ١. ٢
، آناتومی نوع از م توانند نشانه ها هستند. چهره تشخیص روند در مهم ابزارهای از ی نشانه ها١
افراد توسط و هستند زیست معنای دارای آناتومی نشانه های باشند. نشانه٢ شبه یا ریاضیات
مانند هندس یا ریاضیات ویژگ های با مرتبط ریاضیات نشانه  های م شوند. تعریف متخصص
اجزای دور یا ریاضیات و آناتومی نشانه های اطراف نیز نشانه ها شبه  هستند. اکسترمم نقطه
معنای دلیل به آناتومی نشانه های چهره، تشخیص وریتم ال در م گیرند. قرار  قبل از شده مشخص
سادگ به و شوند تعریف ریاضیات توابع توسط م توانند اینکه دلیل به ریاضیات نشانه های و زیست

هستند. مهم شوند، استفاده و گذاری جای ماشین ها توسط
است: زیر شرح به که شده است مطرح نشانه ها کم به چهره تشخیص برای وریتم ال [١١] در
اعداد نمادگذاری از که است منطق  م شوند، مشخص بعدی دو تصاویر روی نشانه ها که آنجایی از
روی نشانه ها مجموعه ی {li : li ∈ C}Ni=1 کنید فرض کنیم. استفاده نشانه هر برای مختلط
مدل این به شود. مدل نشانه ها از بعدی N بردار ی توسط م تواند f چهره باشند. تصویر ی

م شود: داده نمایش زیر صورت به و م شود گفته نیز ربندی پی

f = [l1, ..., lN ]
T ,

که طوری به
li = xi +

√
−1yi,

تبدیل توسط چهره تشخیص برای م توانند معین نشانه های هستند. li نشانه مختصات (xi, yi) که
(x1i, y1i) کنید فرض آیند. دست به م گویند) نیز زاویه حافظ خط تبدیل آن به (که اقلیدس
f2 = [l21, ..., l2N ]

T و f1 = [l11, ..., l1N ]
T ربندی های پی در متناظر نشانه های (x2i, y2i) و

م شود: تعریف زیر صورت به اقلیدس تبدیل ]باشند.
x1i
y1i

]
=

[
a
b

]
+ β

[
cos(θ) − sin(θ)
sin(θ) cos(θ)

] [
x2i
y2i

]
, (*)

θ ∈ [0, 2π) و مقیاس به مربوط مثبت حقیق عدد ی β انتقال، به مربوط b و a که طوری به
شود: نوشته زیر صورت به م تواند (*) معادله مختلط، اعداد از استفاده با است. دوران با مرتبط

l1i = (a+
√
−1b) + βejθl2i,

به نیز متغیر چهار و م دهد نشان را انتقال که است مختلط عددی a +
√
−1b که طوری به

م آیند. بدست نشانه ها مختصات از دقیق طور
فرض داریم. نیاز بعدی چند رگرسیون به باشد، دوتا از بیشتر (N) نشانه ها تعداد اگر حال، این با

1Landmarks
2Pseudo-Landmarks
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مجموعه و امتحان تصاویر مجموعه نمایانگر ترتیب به G = {fG
j }Gj=1 و P = {fP

i }Pi=1 کنید
، امتحان مجموعه از چهره ی بین تشابه میزان م خواهیم باشند. شناخته شده چهره های تصاویر

fP
i = [lPi1, ..., l

P
iN ]

T ∈ P ,

شده، شناخته تصاویر از چهره ی و

fG
j = [lGj1, ..., l

G
jN ]

T ∈ G,

زیر ل ش به fP
i به fG

j از اقلیدس تبدیل شده اند. مدل نشانه، N توسط هرکدام که کنیم محاسبه را
است:

fP
i = (a+

√
−1b)1N + βeiθfG

j + ϵ,

است. رگرسیون باقیمانده مقدار ϵ و است ی مولفه های با بعدی N بردار ی 1N که طوری به

باشد. a +
√
−1b = 0 که شوند متمرکز طوری م توانند fP

i و fG
j کلیت، دادن دست از بدون

م شود: تعریف زیر صورت به ،ϵ باقیمانده به توجه با J هدف٣ تناسب تابع

J (β, θ) =
∣∣∣∣βeiθfG

j − fP
i

∣∣∣∣2
2

= (βeiθf
G
j − fP

i )
H(βeiθf

G
j − fP

i )

= fPH

i fP
i + β2fGH

j fG
j − fPH

j fG
j βe

iθ − fGH

j fP
i βe

−iθ,

فاصله هستند. ۴ هرمیت تبدیل نشانگر ،H و ( اقلیدس نرم همان (یا l2 نرم ،∥.∥2 که طوری به
م شود: تعریف زیر صورت به fG

j شده شناخته صورت و fP
i امتحان صورت بین پروکراستیز۵

δp(f
P
i , f

G
j ) = inf

β,θ

J (β, θ)

∥fP
i − fP

i ∥22

=
∣∣fPH

i fP
i −

fPH

i fG
j f

GH

j fP
i

fGH

j fG
j

∣∣/∥fP
i − fP

i ∥22,

فاصله است. fP
i امتحان صورت نشانه ی N هندس مرکز fP

i = 1
N

∑N
d=1 l

P
id که طوری به

گذاری نشانه سیستم دارای که چهره دو بین تشابه برای مقیاس ی عنوان به م تواند δp پروکراستیز
شود. استفاده هستند، سان ی

3Objective Fitness Functional
4Hermitian Transpose
5Procrustes Distance

١۵



ویژگ بر مبتن وریتم های ال ٣. ٢

PCA وریتم ال ٣. ٢. ١
هندس دقیق اطالعات و سه بعدی تصویر ی به نیاز که روش ی طرح هدف با وریتم ال این

ظرفیت ساده، کارکرد باال، سرعت وریتم، ال این مهم خصوصیات شده است. بنا باشد، نداشته
مثل محدود محیط ی در بودن دقیق و گذشته چهره تشخیص وریتم های ال به نسبت باال یادگیری
را چهره تصویر که است اطالعات تئوری پایه بر وریتم، ال این کل طرح است. خانه یا شرکت ی
گفته چهره‐ویژه۶ تصاویر این به که ند می تجزیه مشخصه ویژگ ی با تصاویر از مجموعه ای به
شناسایی برای وریتم ال آن، توسط که هستند مجموعه ای اصل مولفه های ، تصاویر این م شود.
فضای نام به فضا زیر ی ها، چهره‐ویژه یعن اصل مولفه های این م شود. داده تعلیم تصاویر
کالس سپس و زیرفضا این روی جدید تصویر نگاشتن با چهره تشخیص م کنند. تولید چهره٧
گیری قرار محل با مقایسه و زیرفضا روی تصویر آن گیری قرار محل از استفاده با تصویر، این بندی

م شود. انجام شده، شناخته تصویر های

وریتم ال رد روی

که چهره ی مهم خصوصیت های به چهره، تشخیص خصوص در گذشته وریتم های ال بیشتر در
ما دید با است ن مم کل یا جزئ ویژگ های این است. نشده توجه است، نیاز آن شناسایی برای
زبان به باشند. متفاوت موها و لب ها ، بین چشم ها، مثل صورت ی معمول ویژگ های به نسبت
که مدل هاست از داده ای اه پای با آن مقایسه ی و صورت ی کدگذاری هدف، اطالعات، تئوری
مشخصه ی ویژگ های یافتن هدف، ، ریاض دیدگاه از همچنین شده اند. گذاری کد روش همان به
مجموعه ی کوواریانس ماتریس ویژه ی بردارهای یافتن معادل، طور به یا صورت ها، این پخش فضای
باال بعد با فضا ی در بردار ی یا نقطه ی عنوان به تصویر ی گرفتن نظر در با صورت ها،

ی از تصاویر میان موجود تنوع میزان نشانگر هرکدام و هستند ترتیب دارای ویژه  بردار های است.
تصاویر میان تنوع که ویژگ ها از مجموعه ی عنوان به م توانند ویژه  بردارهای این هستند. جنبه
اشتراک ویژه بردار هر با فضا، در تصویر هر گیری قرار محل شوند. گرفته نظر در م کنند، بیان را
دهیم نمایش دارند، گون شبح ل ش ظاهری، نظر از که را ویژه بردارهای این م توانیم پس دارد.
مطالعه این در بررس مورد تصاویر مجموعه ،٣. ١ ل ش شود. م گفته چهره‐ویژه ها آن به که

است. متناظر های چهره‐ویژه مجموعه ،٣. ٣ ل ش و است
شود. داده نمایش چهره‐ویژه ها از خط ترکیب ی صورت به دقیقا م تواند تصویر، هر
چهره‐ویژه ها، بهترین شود. زده تقریب چهره‐ویژه ها بهترین توسط م تواند صورت هر همچنین

ی چهره‐ویژه ها، از تایی M بهترین و هستند ویژه  مقدارهای بیشترین با متناظر چهره ‐ویژه  های
6Eigenface
7Face Space
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. [١۴] در بررس مورد تصاویر مجموعه :٣. ١ ل ش

م دهند. یل تش بعدی M زیرفضای
است: زیر مراحل دارای وریتم ال این کل طرح

دادن، تعلیم برای اولیه عکس مجموعه ی سازی آماده .١

تا M متناظر عکس های گرفتن نظر در و نمونه عکس مجموعه چهره‐ویژه های محاسبه ی .٢
صورت در م کنند. تعریف را چهره فضای تصویر، M (این ویژه  بردارهای بزرگترین از

و شوند رسان روز به م توانند چهره‐ویژه ها شوند، اضافه مجموعه به جدید چهره های که
شوند.)، محاسبه دوباره

فضای در چهره فضای روی صورت هر نگاشتن با صورت هر با متناظر پخش آوردن دست به .٣
بعدی. M

شوند. تکرار محاسبات ظرفیت وجود صورت در بار ی وقت چند هر م توانند مراحل این
م شوند: ط چهره تشخیص برای زیر مراحل باال، مراحل با سیستم اندازی راه از بعد

١٧



هر روی بر تصویر نگاشتن با ها چهره‐ویژه، و تصویر اساس بر وزن ها مجموعه محاسبه ی .١
چهره‐ویژه،

بررس با نشده)، یا شده (شناخته نه یا هست چهره ی آیا تصویر این که این کردن مشخص .٢
نه، یا هست نزدی چهره فضای به کاف اندازه به تصویر این که این

صورت در آن، بودن ناشناخته یا شناخته شدن مشخص برای تصویر وزن طرح کردن مشخص .٣
تصویر، بودن چهره

(اختیاری)، وزن طرح و چهره‐ویژه ها رسان روز به .۴

و آورد بدست را آن مشخصه های ناشناخته، چهره ی شدن مشاهده مرتبه چند صورت در .۵
(اختیاری). کند اضافه شده شناخته چهره های به را آن

چهره‐ویژه ها محاسبه ی

م توان همچنین باشد. ( بیت ٨) مقادیر N×Nاز بعدی دو آرایه ی I(x, y) تصویر کنید فرض
٢۵۶×٢۵۶ سایز با تصویر ی ه طوری به گرفت نظر در N2 فضای در بردار ی را تصویر ی
بعدی. ۶۵۵٣۶ فضای ی در نقطه ی ر، دی بیان به یا باشد بعدی ۶۵۵٣۶ فضای در بردار ی

م شوند. تصویر بزرگ فضای این در نقاط از گروه ی به تصاویر، از گروه ی ترتیب این به
فضای این در ٨ تصادف صورت به هستند، سان ی کل ساختار دارای چهره ی تصاویر چون
این ایده ی شوند. توصیف تر کوچ بسیار زیرفضای ی توسط م توانند و نشده اند پخش بزرگ
توصیف  زیرفضا این در را تصاویر این پخش نحو بهترین به که بردار هایی که است این وریتم ال
فضای آن به که م کنند توصیف را تصاویر فضای از زیرفضایی بردارها، این کند. پیدا را م کنند
ترکیب ی و م کند توصیف را N ×N تصویر ی که است N2 بردار، هر طول م گوییم. چهره
متناظر کوواریانس ماتریس ویژه  ی مقدارهای ، بردارها این چون است. اصل تصویرهای از خط
م نامیم. چهره‐ویژه را آن ها دارند، شباهت چهره ی به چون همچینین و هستند اصل تصاویر با

هستند. ٣. ١ ل ش تصاویر نمونه با متناظر چهره‐ویژه های ،٣. ٣ ل ش مثال طور به
باشند. ΓM ، ... ، Γ2 ، Γ1 شده اند، گرفته نظر در سیستم تعلیم برای که اولیه تصاویر کنید فرض
صورت با صورت هر تفاوت م کنیم. تعریف Ψ = 1

M

∑M
n=1 Γn ل ش به را میانگین صورت

٣. ٢ ل ش در ،٣. ١ ل ش تصاویر میانگین صورت مثال، طور به است. Φi = Γi − Ψ میانگین
un ه ی متعامد بردار M ، اصل مولفه های تحلیل وریتم ال توسط سپس است. شده داده نمایش
انتخاب طوری ،uk بردار، k‐امین م کنند. توصیف خوبی به را پخش فضای که م آیند دست به

که م شود

λk =
1

M

M∑
n=1

(uTkΦn)
2, (١)

8Random
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. [١۴] در ٣. ١ ل ش تصاویر نمونه برای میانگین صورت :٣. ٢ ل ش

که طوری به باشد، داشته را ن مم مقدار بیشترین

uTl uk = δlk =

{
1, l = k اگر
0, صورت این غیر در

. (٢)

کوواریانس ماتریس ویژه مقدار و ویژه بردار ترتیب به ،λk الر اس و uk بردار

C =
1

M

M∑
n=1

ΦnΦ
T
n

= AAT , (٣)

N2 لذا است، N2 ×N2 ماتریس ی ،C ماتریس باشد. A = [Φ1,Φ2, ...,ΦM ] وقت هستند
ویژه  بردارهای این آوردن دست به  برای شدن حل راه دنبال به حال دارد. ویژه مقدار و ویژه بردار

هستیم.
باشد، (M < N2) یعن باشد کمتر فضا بعد از فضا، در موجود نقاط یعن عکس ها تعداد اگر
دارند. صفر با برابر ویژه مقدار آن ها، بقیه چون داشت خواهیم معن با ویژه بردار M − 1 تنها
،N2 × N2 ماتریس ی  ویژه ی بردارهای یافتن جای به م توانیم مورد این در خوشبختانه پس
از مناسب خط ترکیب ی صورت به را آن ها و بیابیم را M ×M ماتریس ی ویژه ی بردارهای

یریم. ب نظر در Φiها

م کند: صدق زیر رابطه ی در ویژه بردار این یرید. ب نظر در را ATA ماتریس از vi ویژه ی بردار

ATAvi = µivi, (۴)
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داشت: خواهیم A در طرف دو ضرب با و

AATAvi = µiAvi. (۵)

هستند. C = AAT ماتریس ویژه ی بردارهای Aviها، که دید م توان ۵ معادله از
است. M ×M که م شود ساخته است، Lmn = ΦT

mΦn که ،L = ATA ماتریس صورت، بدین
چهره‐ویژه ها، که اولیه تصویر M از خط  ترکیب  م آیند. دست به vlها، ویژه، بردار M نتیجه در

م شوند. مشخص ویژه  بردارهای این توسط نیز م سازند را ulها،

ul =
M∑
k=1

vlkΦk l = 1, ...,M. (۶)

. [١۴] در متناظر چهره‐ویژه های :٣. ٣ ل ش

به ،M شده، استفاده تصویر های تعداد به ،N2 سل ها، پی تعداد از محاسبات روش، این با
تعداد از کمتر بسیار استفاده مورد اولیه تصاویر تعداد عمل، در م یابند. کاهش توجه قابل طور

٢٠



همچنین م شوند. کنترل قابل راحت به محاسبات درنتیجه .(M ≪ N2) است سل ها پی
طبقه بندی در بودن مفید اساس بر ویژه  بردارهای بندی درجه ان ام مربوطه، ویژه  ی مقدارهای
تصاویر مجموعه برای برتر چهره‐ویژه ٧ ،٣. ٣ ل ش م کنند. فراهم را چهره متنوع مشخصه های

م دهد. نشان را ٣. ١ ل ش در نمونه

صورت ها طبقه بندی برای چهره‐ویژه ها از استفاده

به قادر که م دهند یل تش مجموعه ی ،L ویژه ی بردارهای از شده محاسبه چهره‐ویژه های
را وریتم  ال این ،[١۵] در ١٩٨٧ سال در کربی١٠، و سیروویچ٩ است. چهره ها تصاویر توصیف
۴٠ به که رسیدند نتیجه این به و کردند آزمایش مرد ١١۵ چهره تصویر شامل مجموعه ی روی
وریتم ال کار طرز به مثال برای حال است. نیاز خطا ٢٪ با دقیق نسبتا تقریب ی برای چهره‐ویژه
چهره فضای در زیر عمل با (Γ) جدید تصویر کنیم فرض م پردازیم. چهره تایید مسئله ی در

است. شده تصویر

ωk = uTk (Γ− Φ), (٧)

ΩT = [ω1, ω2, ..., ωM ′ ] بردار توسط وزن ها است. چهره‐ویژه ها Mتعداد ′ که k = 1, ...,M ′ برای
سپس است. جدید تصویر در پایه عنوان به چهره‐ویژه هر مشارکت نشانگر که م شوند داده نمایش
برای م شود. استفاده جدید تصویر این به ذخیره تصویر نزدی ترین کردن پیدا برای بردار این از

یعن آن ها اقلیدس فاصله که طوری م گردیم k کالس دنبال به منظور، این

ϵ2k = ∥(Ω− Ωk)∥2, (٨)

صورت ها، از Ωi کالس است. صورت k‐امین دهنده ی نمایش ،Ωk بردار که شود، کمینه
در صورت ی است. صورت ی تصاویر از ی هر نمایش بردارهای از گرفتن میانگین نتیجه ی
این غیر در باشد. کمتر ، شده تعیین قبل از که θk مقدار ی از ϵk هرگاه م گیرد قرار k کالس
جدید چهره ی عنوان به م تواند یا م گیرد قرار ناشناخته چهره های گروه در چهره این صورت
باشند) نداشته صورت ی به شباهت است ن مم (که تصاویر از بسیاری روند، این در شود. ذخیره
فضای و تصویر فاصله اگر م شود. تعریف آن ها برای وزن بردار و م شوند تصویر فضا این روی

دید خواهیم دهیم نمایش ϵ با را چهره

ϵ2 = ∥(Φ− Φf )∥2, (٩)
9Sirovich

10Kirby
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،Φf =
∑M ′

i=1 = ωiui و ذخیره تصاویر میانگین اساس بر تصویر نمایش ،Φ = Γ − Ψ که
آن وزن بردار و تصویر برای حالت چهار اساس این بر که است. فضا روی تصویر نگاشت نمایش
باشد فضا به نزدی (٢ باشد، صورت ی کالس به نزدی و فضا به نزدی (١ م آید: پیش

نزدی صورت ی کالس به ول باشد دور فضا از (٣ نباشد، نزدی صورت کالس هیچ به ول
نباشد. نزدی صورت کالس هیچ به و باشد دور فضا از (۴ باشد،

ناشناخته شخص ی از ورودی تصویر دوم حالت در م شود. تایید و شناسایی چهره اول، حالت در
در نیست. چهره ی دهنده ی نمایش ورودی تصویر که هستند این نشانگر آخر حالت دو است.
سیستم این در ول م شود شناسایی چهره ی عنوان به سوم حالت تشخیص، سیستم های از بعض

نم دهد. رخ اتفاق این باشد، توجه قابل تصویر فضای و تصویر فاصله ی که صورت در

وریتم ال رد عمل خالصه ی

است: زیر شرح به وریتم ال رد عمل خالصه

چند شامل باید تصاویر مجموعه این شده. شناخته افراد صورت از تصاویر سری ی تهیه ی .١
برای عکس ۴ گرفتن نظر در با (مثال باشد مختلف نورهای و حالت ها در فرد هر از تصویر

م شود). ۴٠ با برابر عکس ها کل تعداد نفر، ١٠

که ویژه بردار M ′ کردن انتخاب و آن ویژه مقدار و ویژه بردار و L ماتریس محاسبه ی .٢
م شود). انتخاب ویژه بردار ١٠ مثال، این در (مثال هستند دارا را ویژه مقادیر بیشترین

.(۶) معادله از استفاده با اولیه تصویر های ترکیب از استفاده با چهره‐ویژه ها ساختن .٣

معادله در Ω بردارهای از گرفتن میانگین با صورت هر برای Ωk بردار با متناظر کالس ایجاد .۴
از فاصله مجاز حد ماکزیمم عنوان به θϵ آستانه ی انتخاب و فرد تصویر ۴ هر برای (٨)
در فضا از فاصله مجاز حد ماکزیمم عنوان به θϵ آستانه ی انتخاب و صورت ها کالس 

.(٩) معادله

تصویر هر برای فضا از ϵ فاصله و شناخته صورت کالس هر از ϵi فاصله و Ω محاسبه ی .۵
عضو عنوان به را جدید تصویر بود، ϵ < θϵ و ϵk < θϵ مینیمم فاصله اگر حال جدید.
چهره ی عنوان به را چهره ϵ < θϵ و ϵk > θϵ اگر کند. معرف Ωk با متناظر کالس
عنوان به چهره این کردن اضافه برای تصویر این از تمایل صورت در و کند معرف ناشناخته

کند. استفاده جدید کالس ی

ی عنوان به تصویر این ه صورتی در شخص، تصاویر مجموعه به تصویر این کردن اضافه .۶
دقت تر با باعث که چهره‐ویژه ها دوباره محاسبه ادامه در و شد معرف شده شناخته چهره

م شود. بعدی تشخیص های شدن
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٣. ٣ ل ش چهره‐ویژه های توسط چهره فضای روی تصویر این نگاشت و اصل تصویر :۴ .٣ ل ش
. [١۴] در

فیشرفیس وریتم ال ٣. ٢. ٢
وریتم ال از نسخه ی نوع به است، شده بیان خالصه طور به [١۶] در که فیشرفیس١١، وریتم ال
کالس هاست. از استفاده ،PCA وریتم ال با وریتم ال این تفاوت های از ی است. PCA
از تصویر دو بین تفاوت آموزش، مرحله در چهره‐ویژه ها شد، مطرح قبل بخش در که همانطور
دو از تصویر دو بین تا م کند استفاده ١٢LDA روش از فیشرفیس نیستند. قائل متفاوت کالس دو
کالس ی عناصر بین در تفاوت و تنوع کردن کمینه هدف، شود. قائل تفاوت مختلف کالس
تمام میانگین بر عالوه منظور این برای است. مختلف کالس های عناصر بین تفاوت با مقایسه در
محاسبه زیر فرمول با میانگین م گیرد. قرار توجه مورد نیز کالس هر تصاویر میانگین تصاویر،

است: ciکالس در موجود تصاویر تعداد ،qi و i کالس نشان دهنده ،ci ه بطوری م شود

Ψci =
1

qi

qi∑
k=1

Γk.

میانگین از بار این اما م شود منها چهره ی دهنده نشان بردار هر از چهره‐ویژه مانند میانگین این
م شود. استفاده کل میانگین جای به کالس هر

Φi = Γi −Ψci .

11Fisherface
12Linear Discriminant Analysis
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داده نشان sw با کالس بین پراکندگ ماتریس م شود. محاسبه ١٣ پراکندگ ماتریس ادامه در
م آید: بدست زیر فرمول توسط و م شود

sw =
c∑

i=1

∑
Γk∈ci

(Γk −Ψci)(Γk −Ψci)
T .

م آید: بدست زیر ل ش به و م شود داده نشان sb با نیز کالس درون ماتریس

sb =
∑
i=1

cqi(Ψci −Ψ)(Ψci −Ψ)T .

م شود: استفاده sT کل پراکندگ ماتریس آوردن بدست برای نیز زیر فرمول

sT =
M∑
i=1

(Γi −Ψ)(Γi −Ψ)T .

کند. بیشینه را فیشر بهینگ شرط که گونه ای به است W نگاشت کردن پیدا بعدی، گام

Wopt = argmax
w

=
|wT sbW |
|wT swW |

.

م شوند: پیدا زیر صورت به ویژه ها بردار

sbwi = λiswwi, i = 1, 2, ...,m.

تصاویر نگاشت های با امتحان تصویر نگاشت است. مشترک PCA وریتم ال با روند ادامه ی
تشخیص برای وریتم ال حدس عنوان به دارد، را فاصله کمترین که کالس و م شوند مقایسه آموزش

م شود. معرف

MPCA وریتم ال ٣. ٢. ٣
را مسئله بعد کاهش برای خط روش ی ،PCA وریتم ال شد، مشاهد ٣. ٢. ١ بخش در که همانطو
تانسور های یا ماتریس ل ش به و هستند بعدی چند اکثرا داده ها ، واقع دنیای در اما م گیرد؛ کار به
باال بسیار بعد با فضایی در بردار ی به تبدیل را داده ها ،PCA م شوند. داده نمایش باالتر مراتب
تعمیم فکر به ران پژوهش علت همین به م شود. باال محاسبات پیچیدگ باعث درنتیجه و م کند
با کوواریانس ماتریس ساخت با بعدی دو PCA ،[۵٠] در افتادند. باالتر بعد های به روش این

13Scatter Matrix

٢۴



برای تانسوری زیرفضای آنالیز ،[۵١] در شده است. بیان تصویر خود نمایش ماتریس از استفاده
بررس شود، گرفته نظر در ٢ درجه تانسور ی عنوان به تصویر هر که طوری به چهره تشخیص

برای روش این از کاربردی تازگ به و است شده بررس بعدی سه PCA نیز [۵٢] در شده است.
معرف خط چند PCA ،[۴٩] در است. شده بیان [۵٢] در تصویر روی از جنسیت تشخیص

که داده هایی برای روش این است. خط چند فرم برای PCA وریتم ال تعمیم همان که شده است
طور به نیستند، برداری فرم به و م شوند داده نمایش باال مراتب تانسورهای یا ماتریس صورت به

م پردازیم. روش این از مختصری شرح به زیر در است. مناسب تر خاص

نمادگذاری

حروف با تانسورها و بزرگ حروف با ماتریس ها ، کوچ حروف با بردارها بخش، این در
و است A ∈ RI1×...×IN صورت به ،n درجه تانسور م شوند. داده نمایش ١۴ رافی کالی
به و م شود داده نمایش A ×n U با U ∈ RJn×In ماتریس در A تانسور ضرب n‐ام حالت

م شود: تعریف زیر ل ش

(A×n U)i1...in−1jnin+1...iN =
∑
in

ai1...iNujnin .

م شود: تعریف زیر ل ش به ،A,B ∈ RI1×...×IN تانسور دو الر اس ضرب

< A,B >=
∑
i1

...
∑
iN

ai1...iN bi1...iN .

n‐ام رتبه م شود. تعریف ∥A∥ =
√
< A,A > صورت به A تانسور فروبنیوس١۵ نرم

تولید برداری فضای بعد با است معادل و م شود داده نمایش Rn = rankn(A) با ،A تانسور
تانسور ها برای ١٧(HOSVD) باالتر مراتب ١۶SVD همچنین n‐ام. حالت بردارهای توسط شده

شود: نوشته زیر ضرب حاصل صورت به م تواند A تانسور هر دارند. وجود

A = S ×1 U
(1) ×2 ...×N U (N),

بر مرتب و متعامد که است Sin=α زیرتانسورهای با ١٨ اصل تانسور S ∈ RI1×...×IN که طوری به
In × In ه ی ماتریس U (n) =

(
u
(n)
1 ...u

(n)
In

)
همچنین و هستند ∥Sin=α∥ فروبنیوس نرم اساس

شده است. بیان [۵۴] در مورد این در بیشتری جزییات است.
14Calligraphic
15Frobenius Norm
16Singular Value Decomposition
17Higher-Order SVD
18Core Tensor
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PCA تانسوری نمادگذاری

داده ها پراکندگ که طوری به م کند استفاده فضا بعد کاهش برای خط نگاشت ی از PCA
میانگین دارای که Xc آموزش داده  های ماتریس برای SVD تجزیه شامل روند این شود. بیشینه

م باشد: زیر ماتریس نمادگذاری با است، صفر

Xc = USV T = U (1)SU (2)T = S ×1 U
(1) ×2 U

(2),

متعامد ه ی پایه ای بردارهای لذا است. داده از نقطه ای نمایانگر ،Xc ماتریس ستون هر که طوری به
توسط شده تعریف پایه اساس بر داده هر مختصات هستند. U (1) ستون های ،( اصل (مولفه های

است. SV T = SU (2)T = S ×2 U
(2) نیز، اصل مولفه های

داشتن نگه ثابت با که م شود خالصه Ũ (1) ∈ RI1×R1 ل ش به U (1) ،PCA زیرفضایی آنالیز در
م شود: افکنده زیر صورت به فضا روی ،xc ورودی بردار و اول ستون R1

ỹ = Ũ (1)Txc = xc ×1 Ũ
(1)T ,

Xc×1دسته بندی Ũ
(1)T ستون های با فاصله اساس بر ỹ است. افکنش ماتریس Ũ (1)T که طوری به

م شود.

چندخط PCA فرمول

در داده ها است. PCA فرمول از خط چند تعمیم ،MPCA فرمول شد، گفته که طور همان
دارای است، تانسور ی ل ش به که داده ای همچنین م گیرند. قرار مرکز در PCA مانند MPCA

است. کمتر بعد با اما سان ی درجه با تانسور ی ل ش به تصویری
MPCA م شوند. داده قرار مرکز در داده از میانگین کردن منها با آموزش داده های ،PCA در
n‐ام، حالت میانگین کردن منها با X م دهد. انجام X آموزش تانسورهای با را کار همین
حالت شده داده قرار مرکز در تانسور م شود. داده قرار مرکز در n‐ام حالت برش هر از ،X̄ (N)

م شود: تجزیه زیر ل ش به HOSVD توسط n‐ام

X c = S ×1 U
(1)...×N U (N).

نرم، که طوری به م شود؛ داده نمایش σ(n)
i با که هستند ∥Sin∥ها ،X c n‐ام حالت ویژه مقادیر

را n‐ام اندیس که حال در باشد S تانسور n‐ام حالت برش ،Sin زیرتانسور و فروبنیوس، نرم
باشیم. داده قرار α برابر

نیست مشخص که حال در دارند قرار ماتریس ی در SVD از پس PCA در پایه بردارهای
PCA مانند باید پایه تانسورهای که م دانیم هستند. تانسورها کدام MPCA در پایه تانسورهای
با X c روی HOSVD ،PCA روی SVD رد عمل مانند باشند. ورودی تانسورهای مرتبه از باید
تولید را Ũ (n) ∈ RIn×Rn حالت ها، تمام در ،U (n) پایه ای ماتریس اول ستون Rnتا داشتن نگه

٢۶



دست به Ũ (n)(1 ≤ n ≤ N − 1) ماتریس اول پایه N − 1 توسط
∏N−1

n=1 Rn پایه م کند.
خارج ضرب توسط و هستند 1 رتبه با N − 1 مرتبه تانسور ی آن ها، از هرکدام که م آید

rn‐امین ،u(n)rn و کند اختیار را Rn تا 1 مقادیر م تواند rn م شوند. تولید u(1)r1 ◦ ... ◦ u(N−1)
rN−1

توسط تانسور این تصویر است. موجود رابط این در بیشتری جزییات [۵۵] در است. U (n) ستون
م شود: داده نمایش زیر ل ش به ،

∏N−1
n=1 Rn ل ش به پایه ها مجموعه

P̃−N = ×1Ũ
(1)T ×2 ...×N−1 Ũ

(N−1)T .

معادل مفهوم ویژه  ، تانسورهای توسط و م شود گفته ویژه تانسور پایه ای، تانسورهای این به
م شود. تعریف MPCA برای PCA در چهره‐ویژه مفهوم

زیر: ل ش به کمتر بعد با تانسوری روی (N − 1) مرتبه از Zc شده ی مرکزی تانسور ،MPCA در

Ỹ = Zc × P̃−N = Zc ×1 Ũ
(1)T ...×N−1 Ũ

(N−1)T ,

م شود. کالس بندی X c حالتn‐ام های برش از فاصله اش به توجه با Ỹ ادامه در و م شود تصویر
PCA معادل ،٢ مرتبه ورودی بردارهای با MPCA که است بدیه  باال توضیحات به توجه با

است.

EBGM وریتم ال ۴ .٣. ٢
پایه بر که وریتم ال این در شده است. بررس [١٣] در م شود داده شرح ادامه در که وریتم ال
در که گرفته قرار بررس مورد بزرگ دادگان مجموعه شده است، بنا ،[١٢] در شده مطرح وریتم ال
تبدیل پایه بر دار، برچسب گراف های توسط صورت ها، است. موجود تصویر ی تنها فرد هر از آن
ارتجاع تطابق روند ی توسط جدید تصویر ی گراف م شوند. داده نشان ١٩ گابور موج

صورت هر سیستم، این در م شود. مقایسه ساده، تشابه تابع ی توسط و م آید دست به ٢٠ گراف
ضرایب از مجموعه ی توسط آن راس هر که م شود داده نشان  ل ش مستطیل گراف ی ل ش به
بزرگ تنها م شود. گفته ٢١ جت مجموعه، این به م شوند. گذاری برچسب گابور موج مختلط

تشخیص برای جدید تصویر ی ه زمانی استفاده م شوند. تشخیص و تطابق برای ضرایب این
بهترین و م شود داده تطابق جداگانه طور به تصویر با داده، اه پای در گراف هر م شود، انتخاب
خاصیت دلیل به نیز عمق دوران همچنین م شود. گرفته نظر در فرد تشخیص عنوان به تطابق
که است شده گنجانده مهم خصوصیت سه وریتم ال این در م شود. داده پوشش گراف ارتجاع
بیشتر باعث و کند استفاده سر حاالت در باالتر تنوع با بزرگتر، دادگان مجموعه از بتواند شده باعث

از: عبارتند خصوصیت سه این است. شده نیز تشخیص قابلیت شدن
19Gabor Wavelet Transform
20Elastic Graph Matching Process
21Jet
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شده استفاده رئوس ان م دقیق آوردن بدست منظور به گابور موج مختلط ضرایب از اوال، •
جلوگیری هستند، مشابه طرح با تصویری وجود بر مبتن که اشتباهات از م شود باعث که

شود.

از مشخص نقاط نمایانگر بتوانند رئوس تا شده استفاده محور ء ش گراف های از دوما، •
م شود. گفته ثابت٢٢ نقاط آن ها به که باشند صورت

از کل نمایش ی که شده استفاده خوشه ای گراف اسم به داده ساختمان ی از سوما، •
م دهد. قرار دسترس در صورت هر جت های ترکیب با را صورت ها

تطابق عملیات ی به فقط ثابت نقاط کردن پیدا برای سیستم که م شود باعث خصوصیات این
خاصیت این م کند. برطرف را گراف مدل هر با تک تک تطابق به نیاز که باشد، داشته احتیاج

م شود. محاسبات در یری چشم کاهش باعث

جت ها

از استفاده با تصویر از کانولوشن٢٣ ی عنوان به که است موج تبدیل ی بر مبتن جت ی
شده است. تعریف گابور هسته های از گروه

Ψj(x⃗) =
k2j
σ2
exp

(
−
k2jx

2

2σ2

)[
exp(ik⃗jx⃗)− exp

(
− σ2

2

)]
,

نسبی پهنای با ٢۴ گاوس پوش تابع ی توسط که ،k⃗j موج تابع با تخت موج ی ل ش به
نظر در دوران هشت و متفاوت موج عدد پن از گسسته مجموعه ی شده است. محدود σ = wπ

به فرکانس کمترین و بیشترین سل، پی ١٢٨ × ١٢٨ اندازه با تصویر ی برای م شود. گرفته
هستند. سل پی ٨ و ١۶ موج طول دارای ترتیب

آمده بدست تصویر نقطه ی از که Jj مختلط گابور موج ضریب ۴٠ مجموعه توسط J جت
که شود داده نمایش aj(x⃗) بزرگ با Jj = aj exp(iϕj) صورت به م تواند که م شود تعریف
بردار یا موج عدد نسبت به دوران، با که ϕj(x⃗)

فاز٢۵ و م کند، تغییر موقعیت، تغییر با آرام با
در نزدی بسیار نقاط از آمده بدست جت های دوران، این دلیل به م کنند. دوران هسته ها، k⃗j موج
نسبتا موضع ویژگ ی دهنده نشان اینکه با باشند، متفاوت ضرایب در بسیار م توانند تصویر،

شباهت تابع باشد. ساز ل مش وریتم ال برای م تواند مسئله این هستند. سان ی

Sa(J ,J
′
) =

∑
j aja

′
j√∑

j a
2
j

∑
j a

′2

j

,

22Fiducial Points
23Convolution
24Gaussian Envelope Function
25Phase
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J = جت های و ثابت موقعیت ی در گرفته قرار J ′ جت با م کند. برطرف را ل مش این
یل تش که است ٢۶ موضع بهینه مقدار با هموار تابع ی Sa(J ,J

′
) ،x⃗ متغیر موقعیت در J (x⃗)

م شود. منته معتبر و سریع رایی هم به و (۵ .٣ ل (ش م دهند بزرگ ٢٧ جاذب حوضه های

است. شده داده نمایش تیره خط از ل متش خط با Sa(J ,J
′
) تشابه ،[١٣] در :۵ .٣ ل ش

روی چپ چشم موقعیت از J ′ جت ه درحالی است. شده داده نشان معمول خط با Sϕ(J ,J
′
)

نقطه، از ل متش خط است. شده گرفته افق خط همان روی سل هایی پی از J جت و صورت
و صفر با تشابه دو گرفتن برابر با را موضع ماکزیمم اگر است. d⃗(J ,J ′

) جابجایی دهنده نشان
اندازه به چپ چشم با راست چشم که م آید بدست آوریم، بدست dx = −24 به نزدی جابجایی

دارد. فاصله سل پی ٢۴

سان ی اندازه با مدل دو بین تمایز برای فاز اطالعات از اوال، دارد. مزیت دو فاز، از استفاده
مشخص باعث م کند، تغییر سرعت به موقعیت تغییر با فاز ه آنجایی از دوما، و م شود استفاده
جابجایی با اشیاء ان م به J ′ و J جت دو کنید فرض م شود. تصویر در جت هر ان م دقیق شدن
تابع یل تش به و شوند جبران d⃗k⃗j شرط با م توانند تقریبا فاز ها جابجایی م کنند. اشاره d⃗ نسبی

26Local Optima
27Attractor Basins
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م انجامد: زیر فاز به حساس تشابه

Sϕ(J ,J
′
) =

∑
j aja

′
j cos(ϕj − ϕ

′
j − d⃗k⃗j)√∑

j a
2
j

∑
j a

′2

j

,

آن تیلور بسط در Sϕ کردن بیشینه با که شود زده تخمین باید d⃗ جابجایی آن، محاسبه ی برای که
است. پذیر ان ام d⃗ = 0 اطراف در

و تشابهات از نمایه ای است. جابجایی اطالعات کردن مشخص دوم، تشابه تابع مزایای از ی
است. شده  داده نشان ۵ .٣ ل ش در تخمین جابجایی

گراف ها

E توسط که است راس N دارای است صورت ی دهنده نشان که G شده گذاری برچسب گراف
،n = 1, ..., N x⃗nها، صورت، مخصوص محل های روی راس ها شده اند. متصل ر دی ی به یال
و ها گوش پایین و باال ، بین کناره های مانند م شود، گفته ٢٨ ثابت نقاط آنها به که گرفته اند قرار

.(۶ .٣ ل (ش بین نوک

[١٣] در ر دی ی به یالها توسط آنها شدن متصل و ثابت نقاط روی رئوس گرفتن قرار :۶ .٣ ل ش
شده است. داده نشان

، ∆x⃗e = x⃗n − x⃗n′ بعدی دو فاصله بردار های توسط یالها و Jnها، جت ها، توسط رئوس
همان م کند. متصل را n′ و n رئوس e یال ه بطوری م شوند. گذاری برچسب ،n = 1, ..., N
هستند. متفاوت سر، مختلف حالت های برای گراف ها است، مشخص نیز ل٣. ۶ ش در که طور
از ی هر برای نشانگر هایی باشیم، سر مختلف حالت های با گراف ها مقایسه به قادر اینکه برای

است. شده تعریف مختلف گراف های در متناظر رئوس
28Fiducial Points
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اجزای در تنوع که داریم نیاز کل روش ی به جدید، صورت های گراف آوردن بدست برای حال
تفاوت دلیل به که اختالفات یا ریش ، بین چشم ها، متخلف ال اش مانند دهد. پوشش را چهره
جدا گراف ی گرفتن نظر در است، مشخص که طور همان دارد. وجود نژاد یا سن جنسیت، در
که GBm نماینده گراف M ترکیب از بنابراین است. هزینه پر و سخت ویژگ ها، از ترکیب هر برای

م کنیم. استفاده (٣. ٧ ل (ش ٢٩ چهره خوشه ای گراف نام به م کند پیدا مانند انباره ساختار

داده نشان [١٣] در که چهره هاست از کل نمایش ی (FBG) چهره خوشه ای گراف :٣. ٧ ل ش
راس، ی به متصل جت خوشه هر از و هستند جت ی منزله به دیس ها از انباره هر شده است.

م شود. انتخاب است شده داده نشان تیره رنگ با که جت بهترین

چشم، خوشه مثال طور به م نامیم. خوشه ی را ثابت نقطه ی مختص جت های مجموعه
برای است. ن مم حالت های دادن پوشش برای غیره و مرد زن، باز، بسته، چشم  جت های شامل
گرفته نظر در را ثابت نقاط به توجه با گراف کل ساختار ، B ، مربوطه FBG گراف ساختن
برچسب ∆x⃗Be =

∑
m ∆x⃗Bm

e /M فاصله میانگین با یال هر و JBmها
n از خوشه ای با راس هر

م شود. گذاری
29Face Bunch Graph (FBG)
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ارتجاع خوشه ای گراف تطابق

رئوس بین یالها و ثابت نقاط روی رئوس م شوند. تولید دست صورت به گراف ها مجموعه اولین
م شود. تعیین سر گیری قرار مختلف حالت های در رئوس بین تناظر همچنین و شده مشخص
طور به EBGM توسط م توانند جدید تصویر های گراف شد، ساخته FBG اولین ه هنگامی
گراف بین گراف تشابه کردن بیشینه با جدید تصویر با FBG ی تطابق شوند. مشخص خودکار
توپوگراف همچنین و جت ها تشابه به که م آید دست به سر قرارگیری حالت متناظر FBG و تصویر

ی برای دارد. بستگ یرد می نظر در را FBG و جدید تصویر ثابت نقاط پخش که گراف ها
گراف های با B FBG و e = 1, ..., E یالهای و n = 1, ..., N رئوس با GI گراف با تصویر

م شود: تعریف زیر ل ش به تشابه m = 1, ...,M مدل

SB(G
I ,B) = 1

N

∑
n

max(Sϕ(J
I
n, J

Bm
n ))− λ

E

∑
e

(∆x⃗Ie −∆x⃗Be )
2

(∆x⃗Be )
2

,

x⃗e∆ها، و n راس جت های Jnها م کند. مشخص را توپوگراف و جت ها تشابه اهمیت λ که
برای FBG ه آنجایی از م شوند. استفاده یالها گذاری برچسب  برای که هستند فاصله بردار های

م شود انتخاب مقایسه برای جت بهترین است، جت ها از مجموعه ای دارای ثابت نقطه هر

تشخیص

گراف مقایسه ی از استفاده با تشخیص تصویر، گراف و نمونه گراف های آوردن بدست از پس
تابع است. پذیر ان ام تشابه، بیشترین با نمونه تصویر انتخاب و نمونه، تصاویر گراف با تصویر
جت های میان تشابهات میانگین از م شود، استفاده گراف ها مقایسه برای مرحله این در که تشابه

م گیرد. بهره متناظر

آماری وریتم های ال ٣. ٣

HMM وریتم ال ٣. ٣. ١
خصوصیات کردن مشخص برای که هستند آماری مدل های از مجموعه ی ٣٠ پنهان مارکوف مدل های

است: مرتبط فرایند دو شامل HMM م شوند. استفاده نال سی ی آماری

تغییر احتمال ماتریس ی ، متناه حاالت تعداد با پنهان و اصل مارکوف زنجیره ی .١
و اولیه حالت پخش احتمال ی و حالت

حالت. هر با مرتبط احتمال ال چ توابع از مجموعه ای .٢

30Hidden Markov Models(HMM)
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از: عبارتند HMM دهنده یل تش اجزای

آنگاه باشد، حالت ها مجموعه ی S اگر نتیجه در است. مدل ی حالت های تعداد که ،N •
است 1 ≤ t ≤ T که ،qt ∈ S با t زمان در مدل حالت صورت این در .S = S1, ..., SN

است. فریم ها) (تعداد مشاهده دنباله طول T که م شود، مشخص

مشاهده های تمام مجموعه V اگر است. مشاهده  قابل متفاوت نماد های تعداد که ،M •
.V = v1, ..., vM آنگاه باشد، ن مم

که طوری به ،A = aij مثال: طور به است. حالت تبدیل احتمال ماتریس که ،A •

aij = P [qt = Sj|qt−1 = Si] 1 ≤ i, j ≤ N,

شرط با
0 ≤ aij ≤ 1,

و
N∑
j=1

aij = 1, 1 ≤ i ≤ N.

که طوری به ،B = bj(k) مثال: طور به است. نماد مشاهده ی احتمال ماتریس که ،B •

bj(k) = P [Ot = vk|qt = Sj],

1 ≤ j ≤ N, 1 ≤ k ≤M,

است. t زمان در شده مشاهده  نماد Ot که

که طوری به ،Π = πi مثال: طور به است. اولیه حالت پخش که ،Π •

πi = P [q1 = Si] 1 ≤ i ≤ N.

م شود: تعریف زیر تایی سه توسط HMM ی خالصه، طور به

λ = (A,B,Π).

گسسته شده، مشاهده نمادهای که طوری به است، گسسته HMM ی مختص باال مشخصات
ال چ با HMM ی برای شده اند. انتخاب V = {v1, ..., vM} متناه مجموعه از یعن هستند.
ال چ تابع کل نمایش م شوند. مشخص پیوسته مشاهده ال چ تابع ی توسط حالت ها پیوسته،

است: زیر فرم به متناه  ترکیبی مدل، ی احتمال

bi(O) =
M∑
k=1

cikN(O, µik, Uik), 1 ≤ i ≤ N,
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م کنیم فرض کلیت، دادن دست از بدون است. i حالت k‐ام ترکیب ضریب ،cik که طوری به
Uik کوواریانس ماتریس و µik میانگین بردار با گاوس احتمال ال چ تابع ،N(O, µik, Uik)

است.

وریتم ال رد روی

که سفید٣١ و سیاه تصاویر برای بعدی ی HMM از استفاده با تشخیص وریتم ال بررس به حال
م شود. پرداخته  شده، مطرح [١٨] در

ترتیب دارای دهان) و بین چشم ها، ، پیشان (مو، صورت مهم نواح روبرو، از چهره تصاویر برای
برقرار ترتیب این نیز باشند جزئ چرخش دارای تصویر ها اگر حت هستند. پایین به باال از طبیع
اختصاص راست به چپ از پیوسته بعدی ی HMM حالت ی به نواح این از ی هر است.
نشان ٣. ٨ ل ش در aij ناصفر تبدیل احتمال های و چهره ی مدل بندی حالت  ساختار م یابد.

شده اند. داده

. [١٨] در چهره تشخیص برای راست به چپ از HMM :٣. ٨ ل ش

اجزا استخراج

دارند هم پوشان باهم که W عرض و L ارتفاع به بلوک هایی به H ارتفاع و W عرض به تصویر هر
تعداد .(٣. ٩ ل (ش م شود مشخص P با پیاپی، قطعه دو بین هم پوشان مقدار م شود. تقسیم

م آید: بدست زیر صورت به و است برابر ،T مشاهده، بردار های تعداد با تصویر هر بلوک های

T =
H − L

L− P
+ 1.

ذارد. ب تاثیر سیستم تشخیص قابلیت میزان روی شدت به م تواند ،L و P متغیر های انتخاب نحوه
م شود باعث چون م دهد افزایش را تشخیص قابلیت توجه قابل طور به ،P پوشان هم زیاد مقدار
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شده است. داده نمایش [١٨] در که تقسیم متغیر های و بلوک ها به تصویر تقسیم :٣. ٩ ل ش

حساسیت دارای L متغیر انتخاب یرند. ب قرار بررس مورد عمودی موقعیت به وابستگ بدون اجزا
و اخذ را بی اهمیت مقادیر مشاهده تابع م شود باعث کوچ L ی انتخاب چون است. بیشتری
م کند. زیاد را اصل اجزای بین تقاط ایجاد احتمال بزرگ L ی انتخاب ه درحالی کند بررس
تعیین زیاد L متغیر مقدار ،(P ≤ L − 1) باشد، داشته بزرگ مقدار P که زمان تا حال این با

بود. نخواهد کننده
عنوان به بلوک ی سل های پی تمام گرفتن نظر در مشاهده، بردار یل تش روش های از ی
سل ها پی گرفتن نظر در بود. خواهد L×W مشاهده بردار بعد صورت این در است. مشاهده بردار
چرخش، پارازیت، به زیاد خیل حساسیت اول، دارد: مهم ال اش دو مشاهده، بردار عنوان به
محاسبات پیچیدگ به که است مشاهده بردار زیاد خیل بعد دوم، و است؛ نور در تغییر یا جابجایی
با کردن کار در بزرگ الت مش م توانند مسائل این م انجامد. شناسایی و آموزش سیستم برای باال
مجموعه ای از استفاده مشاهده، بردار یل تش برای بهتری گزینه کنند. ایجاد بزرگ داده های اه پای
فشرده سازی این از استفاده م شود. استخراج بلوک هر از که است ٣٢2D-DCT ضریب های از
آمده دست به ٣٣DCTهای م کند. بدل چهره تشخیص برای مناسب روش ی به را تکنی این

اند. شده داده نشان ٣. ١٠ ل ش در صورت، اصل نواح برای

چهره ها مدل آموزش

،HMM هر آموزش برای م شود. ذخیره HMM مدل ی توسط داده، اه پای در شخص هر چهره
استخراج از پس است. دسترس در مختلف حالت های با چهره تصاویر از تایی چند مجموعه ای

322D Discrete Cosine Transform
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DCT ضرایب :٣. ١٠ ل ش
[١٨] در که دهان :c ، بین b(راست): ، چشم ها b(چپ): ، پیشان a(راست): ، مو a(چپ):

شده است. داده نشان

بردار که م آید بدست بلوک هر از 2D-DCT ضرایب از مجموعه ای تصاویر، این از بلوک ها
م شوند. استفاده HMMها آموزش برای مشاهده بردار های ادامه در م دهند. یل تش را مشاهده

شده است. داده نشان مدل آموزش شماتی مراحل ٣. ١١ ل ش در
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شده است. داده نمایش [١٨] در که مدل ها آموزش کل شمای :٣. ١١ ل ش

منظور، این به شوند. مشخص λ = (A,B,Π) تایی سه عناصر باید ،HMM یل تش برای
حالت ها همان که م شوند تقسیم قسمت N به پایین تا باال از نواخت ی طور به آموزش تصاویر
ماتریس اولیه تقریب آوردن دست به برای حالت، هر به مربوط مشاهده بردار های سپس هستند.
راست به چپ ساختار در نیز Π و A اولیه مقادیر همچنین م شوند. استفاده B مشاهده احتمال

شده اند. مشخص مدل
که زمان تا م شوند گیری اندازه دوباره مدل متغیرهای مدل، شدن دقیق تر برای بعد مرحله در
مثال طور به یعن شود، را هم مدل که م شوند متوقف زمان تکرارها شود. بیشینه P (O|λ)
باشد: C شده تعیین پیش از مقدار از کمتر k+1 و k متوال تکرار دو در احتمال دو بین اختالف

|P (O|λ(k+1))− P (O|λ(k))| < C.

تشخیص

روند تا م شوند وارد سیستم به نشده اند استفاده آموزش در که ، امتحان تصاویر قسمت این در
بردار احتمال آموزش، قسمت مانند مشاهده بردارهای آوردن دست به از پس شود. شروع تشخیص
شناسایی k چهره عنوان به t تصویر چهره و م شود محاسبه چهره هر HMM به توجه با مشاهده

اگر: م شود
P (O(t)|λk) = maxnP (O

(t)|λn).

٣٧



SVM وریتم ال ٣. ٣. ٢
آن در گاه٣۴ ه تی بردار ماشین روش از که م گیرد قرار بررس مورد وریتم ال قسمت این در
روش این از خالصه ای بیان به اینجا در است. آمده [٢٠] در وریتم ال کامل شرح م شود. استفاده

م پردازیم.

تکیه گاه بردار ماشین روش

D = (xi, yi)
l
i=1 نقاط دادگان، مجموعه کنید فرض یرید. ب نظر در را خط پذیر جدا کالس دو

جداسازی های بین از خط جداسازی ی کردن پیدا هدف، .yi ∈ {−1, 1} که طوری به باشند
ی که دید م توان شهود از استفاده با شود. کمینه تعمیم خطای که طوری به است، بی شمار ن مم

جم به کند. ایجاد کالس دو بین را حاشیه بیشترین که است ابرصفحه ای انتخاب خوب، انتخاب
جداسازی دو ،٣. ١٢ ل ش گویند. حاشیه کالس، هردو نقاط ترین نزدی با ابرصفحه فاصله های
دارای و تر دقیق جداسازی بیشتر، حاشیه وجود دلیل به ،(b) قسمت در که م دهد نشان را متفاوت

است. باالتری تعمیم قابلیت

بیشتر حاشیه با جداساز ابرصفحه ی (b) کم حاشیه با جداساز ابرصفحه ی (a) :٣. ١٢ ل ش
شده است. داده نشان [١٩] در باشد، بیشتر تعمیم برای (b) قابلیت م رود انتظار

34Support Vector Machine (SVM)
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را حاشیه که م گردیم ابرصفحه ای دنبال به نباشند، جداسازی قابل کالس دو که حالت در
رابطه باشد. کمینه نادرست طبقه بندی خطاهای تعداد با متناسب مقدار که درحال کند، بیشینه
انتخاب قبل از باید که م شود داده نشان C مثبت ثابت توسط طبقه بندی خطای و حاشیه بین
f(x) = ل ش به که است شده داده نشان جداسازی این کردن پیدا طریقه [١٩] در باشد. شده

هستند: زیر ٣۵QP مسئله جواب λ ضرایب که طوری به است، sgn(
∑l

i=1 λiyix
Txi + b)

min
Λ

W (Λ) = −ΛT1 +
1

2
ΛTDΛ

subject to
ΛTy = 0

Λ− C1 ≤ 0

− Λ ≤ 0, (١)

مشخص دستگاه، این حل با هستند. Dij = yiyjx
T
i xj و (1)i = 1، (Λ)i = λi که طوری به

با مرتبط ضریب هر که آنجایی از و دارند، ناصفر مقدار λi ضرایب از کم تعداد تنها که م شود
این که است معن این به ضرایب از کم تعداد بودن ناصفر است، ان داده مجموعه در نقطه ی
داده، نقاط این به م شود. تعیین هستند، مرتبط ناصفر ضرایب با که داده  از نقاط توسط حل راه
نقاط بقیه ی و دارند تاثیر جواب در که هستند داده ای نقاط تنها و م شود گفته تکیه گاه٣۶ بردارهای
که طور همان نشود. ایجاد تغییری جواب در که طوری به شوند حذف داده اه پای از م توانند داده
و گرفته اند قرار کالس دو بین مرز روی که هستند داده ای نقاط تکیه گاه، بردار های م رسد، نظر به

است. کم معموال آن ها تعداد
فضاهای به باید روش این م شوند، حل خط روش با واقع مسائل از کم تعداد که آنجایی از
روی ،x اولیه متغیرهای مجموعه کردن تصویر با سادگ به مطلب این کند. پیدا تعمیم غیرخط
با و ،x ∈ Rd ⇒ z(x) ≡ (ϕ1(x), ..., ϕn(x)) ∈ Rn ل ش به باالتر بعد با فضا ی
f(x) = فرم به نهایی جواب است. پذیر ان ام فضا این روی خط جداسازی کردن فرمول
حال دارد. غیرخط فرم اولیه داده های در درنتیجه و است sgn(

∑l
i=1 λiyiz

T (x)z(xi) + b)
شود: پرداخته مسئله دو حل به باید

انتخاب  برای غن فضای ی یل تش به که باشد نحوی به باید که ϕi(x) مولفه های انتخاب .١
بیانجامد. کننده جدا سط

نظر از م تواند باشد زیاد n مولفه های تعداد اگر که zT (x)z(xi) الر اس ضرب محاسبه .٢
باشد. ل مش محاسبات
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ل: ش به z انتخاب مسئله، این حل های راه از ی

z(x) ≡ (
√
α1ψ1(x), ...,

√
αiψi(x), ...),

که هستند انتگرال ر عمل ی ویژه  ی توابع و ویژه مقادیر ترتیب به ψiها، و αiها که طوری به است،
بی نهایت تا م توانند z مولفه های همچنین است. متقارن معین مثبت تابع ی ،K(x, y) آن هسته
به زیر ل ش به و م شود ساده جدید فضای در نیز، فوق الر اس ضرب محاسبه باشند. داشته ادامه

م آید: دست

zT (x)z(y) =
∞∑
i=1

αiψi(x)ψi(y) = K(x, y),

م آید. دست به معین مثبت توابع برای مرسر‐هیلبرت‐اشمیت٣٧ قضیه از آخر مساوی که
ماتریس که تفاوت این با است، (١) معادله همان شود، پرداخته آن حل به باید که QP مسئله حال
جدا انتخاب، این از نتیجه ای عنوان به است. Dij = yiyjK(xi, xj) ل ش به عناصر دارای D

بود. خواهد f(x) = sgn(
∑l

i=1 λiyiK(x, xi) + b) فرم: دارای SVM کننده

بهینگ شروط

است: زیر مسئله بپردازیم، آن حل به باید که QP مسئله

min
Λ

W (Λ) = −ΛT1 +
1

2
ΛTDΛ (٢)

subject to
ΛTy = 0 (µ)
Λ− C1 ≤ 0 (Υ)
− Λ ≤ 0, (Π)

آنجایی از هستند. کان‐تاکر٣٨ فاکتور های ΠT = (π1, ..., πl) و ΥT = (v1, ..., vl) ،µ که
برای KT شرایط هستند، خط (٢) معادله شروط و است، معین نیمه مثبت ماتریس ی ،D که
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هستند: زیر صورت به KT شرایط هستند. کاف و الزم بهینگ

∆W (Λ) + Υ− Π+ µy = 0

ΥT (Λ− C1) = 0

ΠTΛ = 0

Υ ≥ 0

Π ≥ 0

ΛTy = 0

Λ− C1 ≤ 0

− Λ ≤ 0.

شده. بیان [١٩] در Λ مولفه های آوردن بدست نحوه شرح

تکیه گاه بردار ماشین با چهره تشخیص و شناسایی

است: زیر شرح به که شده بیان چهره تشخیص وریتم های ال در SVM استفاده ی روش ،[٢١] در
صورت به متفاوت مقیاس های با تصویر ی از متعددی قسمت های چهره، شناسایی روند در
و صورت کالس های به قسمت ها بندی طبقه برای SVM از سپس م شوند. ن اس جداگانه

ی م شود. استفاده کالسه چند SVM از چهره، تشخیص برای م شود. استفاده غیرصورت
مقایسه روش، ی م آید. دست به کالسه دو SVMهای کردن ترکیب از کالسه چند SVM
تک به تک مقایسه ر دی روش و کالس ها بقیه با ترتیب به سپس و کالس ی با امتحان تصویر
روش این کارکرد م شود. کمتری پیچیدگ باعث معموال دوم روش است. کالس جفت دو هر با
داشته دادگان مجموعه در کالس ٨ کنیم فرض است. باال به پایین از دودویی درخت ی ل ش به
نماینده ١‐ ٨ شماره های که طوری به است. شده داده نشان ٣. ١٣ ل ش در تصمیم درخت باشیم.
تصویر به کالس آن تصاویر که شماره ای جفت، دو هر با امتحان تصویر مقایسه با هستند. کالس ها

ی فقط نهایت در و م رود بعد مرحله به و م شود انتخاب برنده عنوان به بود، نزدی تر امتحان
است. شده  داده تشخیص چهره ی کالس همان که م رسد درخت باالی به کالس

ماشین یادگیری پایه بر وریتم های ال ۴ .٣

مزیت شده اند. گذاشته کنار ژرف یادگیری روش های توسط ، قدیم چهره تشخیص روش های اخیرا،
سیستم ترتیب، این به است بزرگ خیل دادگان مجموعه توسط آن آموزش قابلیت روش، این مهم
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هر با امتحان تصویر کالس. ٨ با چهره تشخیص برای دودویی درخت ی ساختار :٣. ١٣ ل ش
درخت باالی به کالس ی تا م رود باالتر مرحله به برنده کالس و م شود مقایسه جفت ها از ی

شده است. آورده [٢١] در نمایش این برسد.

در معموال یرد. ب یاد و کرده استخراج را داده ی دادن نشان برای ویژگ ها بهترین م تواند
م شود. استفاده ٣٩ پیچش عصبی ه های شب از ژرف، یادگیری پایه بر چهره تشخیص سیستم های
م شود باعث خصوصیت این دارند. را دادگان بزرگ مجموعه ی از یادگیری قابلیت CNNها
تشخیص چهره، حاالت و سر قرارگیری حالت نور، تنوع مثال را، چهره هر متنوع حالت های بتوانند
از ی حال عین در نباشد. حالت هر برای متعدد کالس های تعریف به نیازی ر دی و دهند
داده های استفاده به نیاز ، کل حاالت تشخیص برای که است؛ همین نیز وریتم ال این االت اش
،[٣٧] ،[٣۶] ،[٣۵] ،[٣۴] در چهره ها از بزرگ دادگان مجموعه  خوشبختانه دارند. متنوع و زیاد
CNNها، دارند. وجود CNNها آموزش برای عموم استفاده ی منظور به [۴٠] و [٣٩] ،[٣٨]

ندارند. ر دی متد های با ترکیب به نیازی یعن هستند، انتها۴٠ به انتها آموزش قابل سیستم های
این از ی ببینند. آموزش زیادی راه های توسط م توانند چهره تشخیص برای CNN مدل های
دادگان مجموعه در شخص هر که طوری به است، طبقه بندی مسئله ی به مسئله این تبدیل راه ها،
در آنها از عکس که اشخاص تصاویر م تواند مدل آموزش، از پس م شود. مرتبط کالس ی به

دهد. تشخیص را بود موجود آموزش دادگان مجموعه
تشخیص عرصه در بزرگ تحول و بناشد عصبی ه های شب پایه بر که وریتم هایی ال اولین از ی
یادگیری وریتم های ال از ی بررس به حال بود. عمیق۴١ چهره وریتم ال آورد، وجود به چهره
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م پردازیم. شده است، معرف [٢٩] در که ۴٢PDBNN نام به ژرف

PDBNN وریتم ال ١ .۴ .٣
سیستم شده است. بنا شده، پرداخته آن به [٣٠] در که ۴٣DBNN وریتم ال پایه بر وریتم، ال این

شده است: یل تش قسمت سه از ،PDBNN چهره تشخیص

تصویر، در چهره کردن پیدا .١

چشم ها، ان م کردن مشخص .٢

چهره. رد یا تشخیص .٣

ل ش در که طور همان شده است. داده نمایش سیستم کل روند شماتی طرح ،١۴ .٣ ل ش در
ورودی طرح اگر م شود، آغاز مرحله ی م شوند. اجرا ترتیب به مراحل شده است، داده نشان
سیستم وارد فیلم برداری دوربین از صحنه ی وقت مثال طور به باشد. کرده عبور قبل مراحل از
اندازه که متحرک ء ش ی تشخیص برای نمونه تطبیق بر مبتن دودویی وریتم ال ی م شود،
تا م شود فعال چهره کردن پیدا PDBNN سیستم سپس م شود. اندازی راه باشد، داشته مناسب
سیستم بود، مثبت قبل مرحله جواب اگر خیر. یا هست چهره ی ء ش این آیا که شود مشخص
و شود مشخص چشم دو هر موقعیت تا م شود فعال چشم ها ان م کردن مشخص برای PDBNN
PDBNN سیستم به نهایی ویژگ بردار انتها، در م شود. خارج خروج عنوان به زیرتصویر ی

م شود. داده چهره تایید و تشخیص برای چهره تشخیص
حضور حت یا زاویه ای، مختلف شرایط و نوری شرایط در تا شده است طراح طوری فوق سیستم
در زیاد تنوع با شرایط در روش این که شده است داده نشان [۴١] در باشد. اجرا قابل ، عینک

است. قدرتمند بسیار ، نامنظم تصویر زمینه و چشم  ها ل ش چهره، ویژگ های

چشم ها موقعیت کردن مشخص و چهره کردن پیدا

مشخص تا م شوند بررس ن مم زیرتصویرهای تمام ورودی، تصویر در چهره ی کردن پیدا برای
کردن پیدا برای PDBNN سیستم به تصویر اینکه از قبل خیر. یا دارد وجود چهره ی آن در شود
که م شود محاسبه عصبی ه شب توسط اطمینان ضریب ی و م شود پردازش پیش شود، وارد چهره
مشخص پیش از آستانه ی از ضریب این اگر است. تشخیص این نتیجه به سیستم اطمینان بیانگر

ندارد. وجود تصویر در چهره ای گرفت نتیجه م توان آنگاه بود، کمتر شده
و راست چشم های محل کردن مشخص برای PDBNN سیستم چهره، کردن پیدا مرحله از پس

42Probabilistic Decision-Based Neural Networks
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تشخیص سیستم شده است. داده نمایش سیستم کل روند شماتی طرح ،[٢٩] در :١۴ .٣ ل ش
کردن پیدا سیستم م کند. استفاده برداری فیلم  دوربین ی توسط شده گرفته تصاویر از چهره،
ان م کردن مشخص سیستم خیر. یا دارد وجود چهره ای تصویر در آیا که م کند مشخص چهره،
سیستم به را آن ها دقیق مختصات سپس و م کند مشخص را چشم هردو دقیق موقعیت چشم ها،
تشخیص سیستم ورودی عنوان به و کند تولید را کمتر وضوح با ویژگ های تا م دهد ویژگ استخراج

کند. آماده چهره

PDBNN توسط تصویر در شده پیدا چهره ی از مثال ١۵ .٣ ل ش م شود. اندازی راه چپ
جستجو چشم ها ان م کردن پیدا برای آن  در که محدوده ای سفید، حاشیه با پنجره های و است
بیشتر بسیار چشم ها کردن پیدا برای شده استفاده تصویر وضوح و دقت م کنند. مشخص را م شود
در کوچ تغییرات به تکنی این است. چهره کردن پیدا برای شده استفاده وضوح و دقت از
از قسمت نبود مشخص به همچنین و عینک، ل ش و (٣٠◦ تقریبا (تا صورت چرخش سر، اندازه

است. حساس عینک لنز از نور بازتاب دلیل به تصویر

چهره تشخیص

نیز سیستم این م شود. اندازی راه چهره تشخیص فرایند چشم ها، ان م کردن مشخص از پس
است: زیر مرحله دو دارای و است PDBNN روش بر مبتن

چهره: محدوده ی کردن مشخص •
محدوده ی شده است، مشخص قبل مرحله در که چپ و راست چشم موقعیت اساس بر
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نشان را چهره کردن پیدا سیستم توسط شده پیدا ان م بزرگ، رنگ سفید پنجره  ی :١۵ .٣ ل ش
دنبال به آن ها در که هستند پنجره هایی نیز، شده مشخص کوچ پنجره های همچنین م دهد.

شده است. آورده [٢٩] در تصویر این م شود. جستجو چشم ها مختصات

از مثال ی است. بین و چشم ها ابروها، شامل محدوده این است. استخراج قابل صورت
(و بین و چشم ها شامل که محدوده این شده است. داده نشان ١۶ .٣ ل ش در محدوده این

م آورد. دست به باالیی اطمینان ضریب معموال است، دهان) نگرفتن نظر در

تصویر: وضوح کاهش و ویژگ ها کردن نرماالیز •
هستند. تصویر حاشیه و شدت است: استفاده مورد تشخیص، در که چهره مهم ویژگ دو
حاشیه و شدت مقادیر م شوند. داده PDBNN سیستم به ورودی، عنوان به ویژگ دو این

م شوند. نرماالیز ی و صفر بین دامنه به تصویر،

وریتم ال کارکرد

کالس بندی مسئله ی عنوان به م تواند چشم ها ان م کردن مشخص و تصویر در چهره کردن پیدا
طرح، ی شدن وارد با چهره، کردن پیدا در مثال طور به گیرد. قرار مطالعه مورد کالس دو به
رد اشتباها طرح ی .(w2) خیر یا (w1) است چهره ی طرح این آیا که یرد می تصمیم سیستم
طرح ی و شده است کالس بندی غیرچهره کالس در اشتباها که است صورت ی طرح شده،
پس شده است. ذخیره چهره کالس در اشتباها که است غیرصورت طرح ی شده، پذیرفته اشتباها
کاهش شده، رد اشتباها و شده پذیرفته اشتباها خطاهای مجموع کالس بندی، خطای کردن کم با

م یابد.
م پردازیم. PDBNN روش کار طرز شرح به حال
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شده است. مشخص م شود استفاده چهره تشخیص برای که چهره محدوده ،(a) در :١۶ .٣ ل ش
در گرادیان ویژگ ،(c) در شده است. داده نشان شده استخراج (a) از که شدت ویژگ ،(b) در
در تصویر این شده است. مشخص Y محور جهت در گرادیان ویژگ ،(b) در و ، X محور جهت

شده است. استفاده [٢٩]

PDBNN

مطرح [٣٠] در که است DBNN یعن ، اصل وریتم ال از احتماالت نسخه ای ،PDBNN
ه، زیرشب ی ،DBNN ی در است. کننده کالس بندی عصبی ه شب ی DBNN شده است.
پیدا مسئله برای م برد. ارث به را ساختار این نیز، PDBNN است. کالس ی دهنده ی نشان
گرفته نظر در چهره کالس مل م عنوان به م تواند غیرچهره کالس که آنجایی از چهره، کردن
است. چهره کالس نشانگر ه، زیرشب این که م کند استفاده کالس ی از تنها ،PDBNN شود،

هستند: مهم خصوصیت دو دارای یادگیری قوانین ،DBNN در
یا درست کالس بندی، مرحله هر در تنها معلم ،DBNN در قوانین. بودن تصمیم بر مبتن اول،
روز به محل طور به DBNN معلم، اطالعات به توجه با م کند. مشخص را کالس بندی بودن غلط
م پردازیم: آن ها شرح به ادامه در که م شود مطرح سوال چند ، رسان روز به مورد در م شود. رسان
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درواق ندارد. وجود رسان روز به زمان برای قانون شود؟ انجام رسان روز به زمان چه .١
زمان تنها رسان روز به مثال، طور به کرد. انتخاب دلخواه رسان روز به طرح ی م توان

گرفت. ل ش غلط کالس بندی ی که شود انجام

طرح که ه ای زیرشب است، محل رسان روز به که آنجایی از شود؟ رسان روز به چیزی چه .٢
قرار آن در اشتباه به طرح که ه ای زیرشب و شود، تقویت باید نگرفت جای آن در اشتباه به

شود. تقویت ضد باید گرفت

جهت در درست کالس مرز وزن، بردار از استفاده با شود؟ رسان روز به صورت چه به .٣
یابند. تقلیل و گسترش ترتیب به گرادیان، عکس جهت در نادرست کالس مرز و گرادیان،

بودن نظارت قابل سراسری طور به و بودن نظارت قابل غیر محل طور به ترکیبی خاصیت دوم،
در دارد: وجود مرحله دو یادگیری، این در است. ۴۴LUGS یادگیری پایه بر DBNN پس است،
هیچ و م بیند آموزش جداگانه طور به ه زیرشب هر ،۴۵LU یعن محل نظارت قابل غیر قسمت
سراسری نظارت قابل مرحله ،LU مرحله از بعد نم شود. جا به  جا کالس ها بین مشترک اطالعات
در که کالس ها شدن ضدتقویت یا تقویت برای معلم اطالعات مرحله، این در م شود. آغاز ۴۶GS

م شود. اعمال و معرف بود، آمده به دست قبل مرحله
پوشش نیز را احتمال شرایط که تفاوت این با م کند عمل ل ش همین به نیز PDBNN روش

م دهد.

44Locally Unsupervised and Globally Supervised
45Locally Unsupervised
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۴ فصل

وریتم ها ال مقایسه

مورد دادگان مجموعه و بررس روش  های مختلف، جنبه های بررس لحاظ از وریتم ها ال مقایسه 
وریتم ها ال مقایسه نمونه چند به بخش این در م باشد. پذیر ان ام مختلف روش های به استفاده،

م پردازیم.

ظاهر بر مبتن وریتم های ال مقایسه ١ .۴
ظاهر بر مبتن وریتم های ال است، شده مطرح ران پژوهش توسط که متعددی وریتم های ال بین در
مقایسه ی به [۵٧] در م دهند. دست به را نتایج بهترین از ی همچنان زیرفضایی آنالیز کارکرد با
مراحل مختصر شرح به بخش این در که شده است پرداخته ICA و LDA ،PCA وریتم ال سه

پردازیم. م مقایسه این نتایج و آزمایش
کاهش روش های با را، دارند باالیی بعد که تصاویر اولیه فضای مقایسه، مورد وریتم ال سه هر
این در شود. ساده تر آن ها با کار و تصاویر نمایش تا م کنند تبدیل کم تر بعد با فضاهای به بعد،
دارای اولیه تصاویر فضای لذا و است سل پی ۵٠×۶٠ اندازه دارای شده نرماالیز تصاویر ، بررس
بعد که حال در م یابد. کاهش ۴٠٣ به فضا بعد بعد، کاهش روش های با است. ٣٠٠٠ بعد
دسترس در همچنان اطالعات ٪ ٩٨ .۵۴ است، اصل فضای بعد از تر کوچ بسیار جدید فضای

هستند.

وریتم ها ال ١. ١ .۴
(٣. ٢. ٢ (بخش LDA وریتم ال ،(٣. ٢. ١ (بخش PCA وریتم ال آزمایش، مورد وریتم های ال

هستند. ICA وریتم ال از مدل دو و
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نظر در مستقل ضرایب صورت به را منابع ،ICA2 و است مستقل پایه تصاویر دارای ،ICA1
م گیرد.

فاصله گیری اندازه معیارهای ١. ٢ .۴
این م شوند. استفاده مختلف معیارهای تصویر، دو بین فاصله گیری اندازه برای ، بررس این در
تعریف زیر صورت به که هستند (COS) ٣ کسینوس و (L2) ٢ اقلیدس ،(L1) منهتن١ معیارها

م شوند:

dL1(x, y) = |x− y|,
dL2(x, y) = ∥x− y∥,

dCOS(x, y) = 1− xT .y

∥x∥.∥y∥
.

م شوند. داده نشان |.| توسط L1 نرم و ∥.∥ توسط L2 نرم

داده اه های پای ١. ٣ .۴
FERET استاندارد داده اه پای از پژوهش ها، بقیه با نتایج بودن مقایسه قابل منظور به بررس این در
موجود تصویر ی تنها فرد هر از و است تصویر ١١٩۶ دارای مجموعه این شده است. استفاده
م گیرند. قرار استفاده مورد تشخیص مرحله در که است موجود امتحان تصویر نوع چهار است.
شده اند گرفته اولیه تصاویر زمان همان در که است اشخاص از تصویر ١١٩۵ دارای fb مجموعه
نور با تصویر ١٩۴ دارای fc مجموعه است. متفاوت اولیه تصاویر با اشخاص چهره حالت اما
زمان که است تصویر ٧٢٢ دارای dup1 مجموعه است. اولیه تصاویر با متفاوت روشنایی و
نیز dup2 مجموعه دارد. فاصله روز ١٠٣١ تا دقیقه ١ بین اولیه تصاویر گرفتن با آن ها گرفتن
تصاویر و آن ها گرفتن بین که است تصویر ٢٣۴ شامل که است dup1 مجموعه از زیرمجموعه ای

دارد. وجود فاصله ماه ١٨ حداقل اولیه
هستند. سفید و سیاه و ٢۵۶×٣٨۴ اندازه با فوق داده اه های پای در موجود تصاویر تمام

آموزش ۴ .١ .۴
هر در شده است. استفاده متفاوت کالس ۵٠۴ با تصویر ١٠٠٧ از PCA وریتم ال آموزش برای
تصویر ١٠٠٧ بین از دارد. وجود شخص، ١٠ تا ١ بین اشخاص، از متفاوت تعداد تصاویر کالس

1Manhattan
2Euclidian
3Cosine
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تصویر ۵١٢ شده اند. انتخاب dup1 مجموعه از تا ٩٩ و اولیه تصاویر مجموعه از تا ٣٩۶ ، آموزش
برای PCA نیستند. م شوند استفاده تشخیص برای که مجموعه هایی از دام هیچ بین از باقیمانده
مقادیر ٪ ۴٠ بررس این برای است. کرده تولید بامعن ویژه مقدار ١٠٠۶ اولیه، داده مجموعه این
اطالعات ٪ ٩٨ .۵۴ م باشد. ۴٠٣ بعد دارای جدید PCA فضای لذا شده اند. انتخاب اول ویژه
PCA وریتم ال تشخیص عملیات برای زیرفضا این شده اند. ذخیره ویژه بردار ۴٠٣ این در اولیه

م شود. استفاده ICA و LDA وریتم های ال ورودی عنوان به همچنین و م شود استفاده

مقایسه نتایج ۵ .١ .۴
شده اند. داده نمایش ۴ .۴ و ٣ .۴ ،٢ .۴ ،١ .۴ ل های ش در امتحان مجموعه های روی آزمایش نتایج

(ICA2 و ICA1 ،LDA ،PCA) وریتم ال چهار از ن مم ترکیب های تمام ، بررس این در
رد عمل بهترین ل، ش هر در شده اند. آزمایش ، (COS و L2 ،L1) گیری اندازه معیار سه و

است. شده مشخص ضخیم تر فونت با داده هر روی

.[۵٧] در fb مجموعه برای آمده دست به نتایج :١ .۴ ل ش

.[۵٧] در fc مجموعه برای آمده دست به نتایج :٢ .۴ ل ش

.[۵٧] در dup1 مجموعه برای آمده دست به نتایج :٣ .۴ ل ش
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.[۵٧] در dup2 مجموعه برای آمده دست به نتایج :۴ .۴ ل ش

ر دی باقیمانده ترکیب سه گفت م توان ول است ICA1+L1 ترکیب بهترین ،fb مجموعه برای
نم توان لذا ندارند ر دی ی با چندان تفاوت (PCA+L1 و ICA2+COS ،LDA+COS)
و کرد مقایسه ر دی ی با را LDA و ICA1 م توان البته گرفت. مستقیم نتیجه آزمایش این از

است. مناسب تر چهره حالت تغییر شناسایی برای ICA1 که گرفت نتیجه
دارای ICA1 هستند. نتایج بهترین دارای ICA2+COS و LDA+COS ،fc مجموعه برای
برای لذا و م کند بررس جداگانه صورت به را چهره اجزای وریتم ال این زیرا است. نتایج بدترین

نیست. مناسب شده اند، گرفته مختلف نورهای در که تصاویری
هستند. روش ها بدترین ICA و بهترین LDA+COS نیز، dup2 و dup1 مجموعه های برای

است. آورده دست به قبول قابل نتایج نیز، ICA2+COS همچنین
و PCA با ترکیب با را نتایج بهترین L1 که م شود مشاهده گیری، اندازه معیارهای مقایسه با
معیار ،ICA2 و LCA وریتم های ال برای که دید م توان همچنین است. آورده دست به ICA1
L2 معیار که این با داشت توجه باید همچنین است. مناسب تر ر دی معیار دو از COS گیری اندازه
وریتم ها ال از دام هیچ در اما است، بوده استفاده ترین پر گذشته، وریتم های ال و آزمایش ها در

است. نکرده کسب ر دی معیار دو از بهتری نتیجه
مجموعه و تشخیص میزان باالترین با مجموعه ساده ترین عنوان به fb مجموعه آزمایش، این در
[۵٨] در م شوند. معرف تشخیص میزان ترین پایین با مجموعه سخت ترین عنوان به dup2
که شده بیان [۵٨] در همچنین است. آمده دست به نتایج این خالف [۵٩] در و نتایج همین

است. همسو فوق نتایج با که است تشخیص میزان باالترین دارای LDA+COS
وریتم ها ال این برای ری دی مقایسه های و بررس ،[۶٣] و [۶٢] ،[١٧] ،[۶٠] ،[۵٩] ،[۵٨] در

است. شده بیان

میانگین و چهره کامل تصاویر روی وریتم ال چند مقایسه ٢ .۴
نیم‐چهره ها

،MPCA-LDA ،(٣. ٢. ٣)MPCA ،(٣. ٢. ١) PCA وریتم های ال برای مقایسه ای [۴٢] در
شده است. ارائه مختلف داده اه پای سه روی (٣. ٣. ٢)SVM و ICA فیشرفیس(٣. ٢. ٢)، یا LDA
کامل چهره از استفاده ، اول شده است. گرفته بهره استفاده مقایسه برای روش دو از مقایسه این در
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نیم میانگین مفهوم بیان از پس بعد بخش های در است. نیم‐چهره ها میانگین از استفاده ، دوم و
م پردازیم. نتایج بررس به دادگان، مجموعه بررس و چهره

نیم‐چهره میانگین ٢. ١ .۴
[۴٣] در شده است. گرفته بهره چهره ها بودن متقارن خاصیت از گذشته پژوهش های از بسیاری در
استفاده تصاویر در روشنایی و نور تنوع ل مش کردن برطرف برای چهره بودن متقارن خاصیت از
حالت آن روشنایی که تصاویری برای چهره از نیم دقیقا از [۴۴] در که حال در است. شده
برگرفته که شد بیان چهره ها نیم میانگین مفهوم ،[۴۵] در نهایت در شد. استفاده ندارد نواخت ی
میانگین آوردن دست به م شد. دادگان فضای بعد شدن کم باعث و بود چهره ها تقارن خاصیت از
وسط در بین دادن قرار و مناسب چرخش با تصویر ابتدا م شود. انجام مرحله دو در چهره نیم
تصویر، بودن متقارن از منظور که داشت توجه باید م شود. داده  قرار حالت ترین متقارن به آن،
است. تصویر قسمت دو بودن شبیه معن به فقط و نیست تصویر آن نمایش ماتریس بودن متقارن
وسط خط به نسبت تصاویر از ی کردن وارون از پس و م شود تقسیم قسمت دو به تصویر سپس

م شود. گرفته میانگین قسمت دو از آن)، نمایش ماتریس ستون های کردن (برعکس
راست و چپ سمت نیم‐چهره های و نیم‐چهره میانگین کامل، چهره ی تصویر ،۵ .۴ ل ش در

شد ه اند. داده نمایش
استفاده کامل چهره از که وریتم ال هر ورودی عنوان به م توان نیم‐چهره ها میانگین از

گرفت. بهره م کند،

داده اه های پای ٢. ٢ .۴
شده است استفاده داده اه پای سه از مقایسه این در

در است. بعدی دو و روبرو از سفید، سیاه تصویر ١۶۵ شامل که ،[۴۶] Yale داده اه پای •
تنوع دارای تصاویر این که دارد وجود تصویر ١١ هرکدام از و شخص ١۵ از داده اه پای این
وریتم ال آموزش برای عکس ٨ از شخص هر برای هستند. روشنایی و صورت حاالت در

م شود. استفاده آن امتحان برای باقیمانده تای ٣ از و

حالت ٢۶ در شخص هر از است. شخص ١٠٩ تصاویر شامل که ،[۴٧] AR داده اه پای •
روشنایی تغییر ، معمول حالت و عصبانیت لبخند، مانند چهره مختلف حاالت شامل مختلف
از است. موجود تصاویری شود، چهره اجزای نشدن دیده باعث که خارج ء ش وجود و
استفاده آن امتحان برای تصاویر باقیمانده   و وریتم ال آموزش برای عدد ٢١ تصویر، ٢۶ این

م شوند.

هر از که است شخص ١٠۴ از بعدی سه تصویر ١١٢۶ شامل که ،[۴٨] 3D داده اه پای •
١٢ از تصویر ٣۶٠ از وریتم ال آموزش برای است. موجود تصویر ۵۵ تا ١ بین شخص
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و چپ نیم‐چهره های و نیم‐چهره ها میانگین کامل، چهره ی تصویر ،[۴٢] در :۵ .۴ ل ش
شده اند. داده نمایش راست

از است. شده استفاده شخص ١٠۴ از معمول حالت در تصویر ی از عالوه به و شخص
است. شده  استفاده وریتم ال امتحان برای نیز شخص ١٠۴ از باقیمانده تصویر ۶۶٢

مقایسه نتایج ٢. ٣ .۴
آمده است. خالصه طور به برابر شرایط در مقایسه نتایج ،۶ .۴ ل ش جدول در

آزمایش این در شده است. داده نشان Yale داده اه پای روی آزمایش دقیق نتایج ،٧ .۴ ل ش در
دارای کامل، چهره حالت در دقت ٪ ٣. ٩٣ و نیم‐چهره حالت در دقت ٪ ١٠٠ با ICA وریتم ال

است. دقت درجه باالترین
آزمایش این در شده است. داده نشان AR داده اه پای روی آزمایش دقیق نتایج ،٨ .۴ ل ش در
نیم‐ حالت در دقت ٪ ١. ٨٨ کامل چهره حالت در دقت ٪ ٩. ٩١ با MPCA-LDA وریتم ال

است. دقت درجه باالترین دارای چهره،
آزمایش این در شده است. داده نشان 3D داده اه پای روی آزمایش دقیق نتایج ،٩ .۴ ل ش در
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برای مختلف وریتم های ال دقت مقایسه ی نتایج عنوان به باال جدول ،[۴٢] در :۶ .۴ ل ش
کامل چهره ورودی نشانگر Full است. شده آورده نیم‐چهره ها میانگین و کامل چهره ورودی های

است. نیم‐چهره میانگین ورودی نشانگر AHF و

.[۴٢] در Yale داده اه پای روی چهره تشخیص در دقت آزمایش نتایج :٧ .۴ ل ش

چهره حالت در دقت ٪ ٨. ٩١ نیم‐چهره حالت در دقت ٪ ٨. ٩٣ با MPCA-LDA وریتم ال نیز
است. دقت درجه باالترین دارای کامل،

اه های پای روی نیم‐چهره حالت است، مشخص ٩ .۴ و ٨ .۴ ،٧ .۴ ل های ش در که همانطور
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.[۴٢] در AR داده اه پای روی چهره تشخیص در دقت آزمایش نتایج :٨ .۴ ل ش

.[۴٢] در 3D داده اه پای روی چهره تشخیص در دقت آزمایش نتایج :٩ .۴ ل ش

AR داده اه پای روی ه درحالی است، بهتری نتایج دارای توجه قابل طور به ،3D و Yale داده ی
نیست. برقرار وریتم ال چهار برای نتیجه این
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۵ فصل

گیری نتیجه

در که بزرگ پیشرفت به آن ها، مقایسه و چهره تشخیص مختلف وریتم های ال بررس با پروژه این در
که وریتم ها، ال اولین از یافتیم. دست گرفته است، صورت کنون تا ابتدا از چهره تشخیص تکنولوژی
ه های شب و ژرف یادگیری از که امروز به تا م شد انجام دست صورت به تصاویر روی محاسبات
فراوان محدودیت  های وجود دلیل به هنوز اما شده است. ط زیادی راه م شود، استفاده عصبی
ران پژوهش تالش با دارد. وجود رف ش پیشرفت جای انسان، تشخیص سط به رسیدن برای
راه کامل تر، و بزرگتر داده ی اه های پای گرفتن قرار دسترس در و محدودیت ها سازی برطرف برای

است. باز همچنان تکنولوژی این پیشرفت
حت و متفاوت جنبه های از مسئله این بودن حل قابل به مختلف، وریتم های ال بررس با همچنین
خصوص به رد عمل و فرد به منحصر ویژگ های وریتم ها، ال از هرکدام م بریم. پی متفاوت علوم

باشند. مناسب تر خصوص به داده ی اه های پای برای م توانند ویژگ ها، این به توجه با که دارند،
و متفاوت داده ی اه  های پای با مقابله در وریتم ال هر تفاوت به وریتم ها ال مقایسه با آخر، بخش در
با چندان تفاوت کل طور به ویژگ بر مبتن وریتم های ال که م یابیم در و م بریم پی متنوع شرایط
مقایسه در اما دارند. مختلف شرایط در تفاوت هایی جزئ طور به البته ندارند سان ی ورودی
برای وریتم ها ال این قابلیت بر عالوه ماشین، یادگیری وریتم های ال با قدیم تر وریتم های ال
درواق م گردد. مشخص وریتم ال این بیشتر سرعت علت بزرگتر، داده ی اه های پای از استفاده

وریتم  ال دقت باشد، بیشتر تصاویر تعداد و بیشتر جزئیات دارای استفاده مورد داده اه پای هرچه
م رود. باالتر

تکنولوژی، فراگیر پیشرفت و متنوع روش های و اطالعات داشتن قرار دسترس در به توجه با امروزه
لذا و شده است گسترده تر بسیار مختلف موضوعات روی پژوهش برای منابع از استفاده ان ام
خصوص به دارند. تکنولوژی این تکامل روند در خود نقش ایفای برای بیشتری شانس ران پژوهش
ر، دی مرتبط تکنولوژی های همانند تکنولوژی این برای عصبی ه های شب گرفتن قرار دسترس در با

است. شده هموارتر باالتر، حت و انسان تشخیص سط به رسیدن تا آن تکامل راه
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برتری دلیل به چهره تشخیص کاربرد صفر، به نزدی و کمتر خطای با وریتم های ال به دستیابی با
عنوان به کم زمان مدت در و شد خواهد گسترده بسیار دارد، تشخیص ادوات بقیه به نسبت که
استفاده قابل بی شمار کاربردهای و ان ها م در هویت، تایید و تشخیص ادوات اصل ترین از ی

بود. خواهد
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انگلیس به فارس واژه نامه

آ
Threshold آستانه

ا
Hyperplane ابرصفحه
Algorithm وریتم ال
End-To-End انتها به انتها

ب
Eigenvector ویژه بردار
Support Vectors تکیه گاه بردار های
Slice برش
Taylor Expansion تیلور بسط
Block بلوک
Update رسان روز به
Biometric بیومتری

پ
Database داده اه پای
Image Processing تصویر پردازش
Pixel سل پی

ت
Density Probability Function احتمال ال چ تابع
Gaussian Density Probability Function گاوس احتمال ال چ تابع
Tensor تانسور
Euclidian Transform اقلیدس تبدیل
Linear Transform خط تبدیل
Gabor Wavelet Transform گابور موج تبدیل
Hermitian Transform هرمیت تبدیل
Linear Combination خط ترکیب

چ
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Multilinear چندخط
Deepface عمیق چهره
Eigenface چهره‐ویژه

ر
Regression رگرسیون
Method روش

ز
Markov Chain مارکوف زنجیره
Subnetwork ه زیرشب

س
Global سراسری

ش
Convolutional Neural Network (CNN) پیچش عصبی ه  شب
Deep Neural Network (DNN) عمیق عصبی ه   شب
Decision-Based Probabilistic Neural تصمیم بر مبتن احتمال عصبی ه های شب
Networks (DBPNN)

ض
Confidence Rate اطمینان ضریب

ف
Procrustes Distance پروکراستیز فاصله

ک
Convolution کانولوشن

گ
Graph گراف
Elastic Bunch Graph ارتجاع خوشه ای گراف
Discriminent گسسته

م
Probability Transform Matrix تبدیل احتمال ماتریس
Projection Matrix افکنش ماتریس
Scatter Matrix پراکندگ ماتریس
Covariance Matrix کوواریانس ماتریس
Dataset دادگان مجموعه
Locally محل
Hidden Markov Model (HMM) پنهان مارکوف مدل
Eigenvalue ویژه مقدار

ن
Euclidian Norm اقلیدس نرم
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Frobenius Norm فروبنیوس نرم
Normalize نرماالیز

ه
Artificial Intelligence مصنوع هوش
Holistic هولیستی
Hybrid هیبرید

ی
Deep Learning ژرف یادگیری
Machine Learning ماشین یادگیری
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Abstract

From early ages, faces had been used as a unique feature for recognition or
identification. After the invention of automated machines and computers,
researchers have done automated face recognition using computers. Since
then, various geometric, statistical, algebraic, subspace based and deep
learning algorithms had been developed. The more recent algorithms such
as deep learning, are faster with higher accuracy compared to previously
developed algorithms. In this project, a historical summary of various
face recognition methods and their performances, along with a comparison
among them are presented.



College of Science
School of Mathematics, Statistics, and Computer Science

A Study of Face Recognition
Algorithms

Sogol Sondossi

Supervisor: Dr. Arta Jamshidi

B.Sc. Final Project
Mathematics and its Applications

2019

١


