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   ينترنتيا ريصورت انسان در تصاو ييچندتا يآشكارساز
  يگابور و شبكه عصب يلترهايف بيبا استفاده از ترك

  يو محمود محلوج انيرضا محمد

  
   

صورت انسان از  ييچندتا يآشكارساز يبرا نينو يمقاله روش نيا :چكيده
ز بر كاهش را با تمرك دهيچيپ يها نهيزم با پس ينترنتيا ريتصاو رو در هروب ينما
در روش . كند يم انيصورت به عنوان صورت ب ريغ يها نمونه يآشكارساز يخطا
   يبا روش آموزش بازگشت خور شيپ هيالچند يشبكه عصب بيشده از ترك ارائه
در روش . گابور در حوزه فركانس استفاده شده است لتريف يانرژ يژگيو و
 يژگيو تيفيك شيافزا يراب ديجد يپردازش شيپ يمقاله با معرف نيا يشنهاديپ

 نيو همچن يو خروج يورود ريتصاو يرو بر شيگابور، انجام دو مرحله پا يانرژ
 يخطا ،ورگاب يانرژ يصورت در خروج ياجزا يياستفاده از سه شاخص شناسا

. است افتهيصورت به عنوان صورت به شدت كاهش  ريغ يها نمونه يآشكارساز
 يآور جمع ينترنتيا رياز تصاو RFDبه نام  يديجد ريتصاو گاهيمقاله پا نيدر ا

صورت  ريغ ريتصو 9961و  يتكرار ريصورت غ ريتصو 583 يشده است كه دارا
صورت در  يدر آشكارساز يشنهاديپ تميدقت الگور. است 192×168در اندازه 

% 48/0مورد معادل  48آن تنها  يآشكارساز يو خطا% 16/88 ريتصاو گاهيپا نيا
 124 يدارا ريتصو گاهيپا نيدر ا والجونزيو تمياست كه الگور يدر حال نيا. است
 يشنهاديپ تميالگور يآشكارساز يخطا جهيبوده و در نت يآشكارساز يخطا
  .باشد يم والجونزيو تميبرابر بهتر از الگور 5/2به  كيدنز

  
  .صورت هاي يژگيو انه،يم لتريف ،يگابور، پروجكشن عمود يانرژ :كليدواژه

  قدمهم - 1
 جاديا يبرا اي هيپا هاي از روش يكي ريصورت در تصو يسازآشكار

هدف از ]. 1[باشد  يم وتريانسان و كامپ نيب يعيطب يفعل و انفعال
 نييتع نيماش كياست كه  نيا ريصورت در تصو ييچندتا يآشكارساز

وجود دارد و اگر وجود دارد تعداد و محل  يصورت ريتصو كيدر  ايآ دينما
 ياساس يصورت بخش يآشكارساز]. 2[ ديشخص نمارا م هااز آن كيهر 

چهره، جستجو  يافراد از رو تيهو نييو تع ييمانند شناسا ييدر كاربردها
بوده و دقت آن ...  ها و چهره يبند دسته ر،يچهره در تصاو كي يابيو باز

نوع  نيوجود و بروز ا]. 3[نوع كاربردها دارد  نيا تيفيدر ك يميمستق ريثأت
باعث شده است كه از گذشته تاكنون مبحث  ريپردازش تصودر  دهاكاربر

 يمختلف يها برخوردار بوده و روش ييباال تيصورت از اهم يآشكارساز
صورت را  يآشكارساز يشده برا ارائه يها روش. آن ارائه شود يبرا
بر  يمبتن يها بر دانش، روش يمبتن يها توان در چهار گروه روش يم
بر ظاهر  ينتمب يها قالب و روش قيتطب يها روشثابت،  يها يژگيو

 يبر رو يآمار يصورت با بررس يدر گروه اول آشكارساز. نمود يبند دسته
مثال در  يبرا. شود يصورت انجام م يها يژگيو نيروابط موجود در ب

 
 1394ماه  تير 1 تاريخ و دردريافت  1393ماه  بهمن 1 قاله در تاريخاين م

  .شد گريبازن
  كاشان، ،يكاشان، دانشگاه آزاد اسالمواحد  ك،يگروه مكاترون ان،يرضا محمد

(email: mohammadian_reza@hotmail.com).  
  كاشان، ،يگروه مخابرات، واحد كاشان، دانشگاه آزاد اسالم ،يمحلوج محمود

(email: mmahlouji@yahoo.com).  

فاصله  متقارن بوده و گريكديصورت دو چشم و دو ابرو وجود دارد كه با 
صورت  يآشكارساز يرابطه برا كين عنوا هتواند ب ياجزا م نيا نيب

از  ييها يژگيو افتنيبه دنبال  ها تميدر گروه دوم الگور. استفاده شود
 طيشرا ايژست صورت  د،يد هيدر زاو رييصورت هستند كه با وجود تغ

 ها يژگينوع و نياز ا كه وجود داشته باشند ها يژگيهمچنان آن و ،ييروشنا
 نيدر گروه سوم چند. رت اشاره كردصو ياجزا اي توان به رنگ پوست يم

 يورود ريتصو نيارتباط ب زانيشده و م يآور صورت استاندارد جمع يالگو
. رديگ يصورت مورد استفاده قرار م يآشكارساز يشده برا رهيذخ يو الگو

آن  يآشكارساز يصورت برا يمانند گروه سوم از الگو زيدر گروه چهارم ن
استاندارد  يالگو نيه در گروه سوم چندتفاوت ك نيشود با ا ياستفاده م

 نيچند يگروه چهارم از رو يها كه در روش يشود در حال يم يآور جمع
در  .شوند يصورت، آموزش داده م يالگوها يآموزش رينمونه تصو
را  يباالتر ييبر ظاهر كارا يمبتن هاي روش صورت عموماً يآشكارساز

 يالگوها]. 5[و ] 4[ اند دادهها از خود نشان  روش گرينسبت به د
 يها تمياستفاده از الگور با ظاهر بر يمبتن يها روش در صورت يآشكارساز

، SVMتوان به  يكه از آن جمله م نديآ يبه دست م نيماش يريادگي
 يآموزش الگوها يبرا]. 6[اشاره كرد  يعصب يها و شبكه نيزيآدابوست، ب

 يريادگي يها تميتوسط الگور يمختلف هاي يژگيآشكارساز صورت، و
گر هار استفاده  فياز توص] 9[تا ] 7[در . ردگي يمورد استفاده قرار م نيماش

گر  فياز توص] 12[و در  SURFگر  فياز توص] 11[و ] 10[در . شده است
LBP گر  فيتوص] 13[مرجع . استفاده شده استMB-LBP  را با دو
جام داده را ان ورتص يكرده و آشكارساز بيترك SURFگر هار و  فيتوص
مختلف از  ياياش يآشكارساز يكه برا گرها فياز توص يگرينوع د. است

تا ] 14[در . گابور است يلترهايباشد ف يقدرتمند م اريجمله صورت بس
چروك  نيچ يآشكارساز يبرا] 18[صورت و در  يآشكارساز يبرا] 17[

 يها يژگيو. تده اسشگابور استفاده  هاي يژگيصورت از و هيپوست در ناح
داشتن  ليبه دل يول ندستهبرخوردار  يياز دقت باال كه نيرغم ا يگابور عل

. باشد يبرخط قابل استفاده م يكمتر در كاربردها ،اديحجم محاسبات ز
نموده و به  يساز ادهيپ GPU يگابور را بر رو يها يژگيو] 19[مرجع 
 يبرا ابورگ يلترهاياستفاده از ف تيروش توانسته است محدود نيكمك ا
 يبه آشكارساز] 20[در  سندگانينو. برخط را برطرف سازد هاي پردازش

از نوع  يگابور و شبكه عصب يلترهايف بيصورت با استفاده از ترك
 يها نهيزم چهره با پس تك ريدر مجموعه تصاو يخور به روش بازگشت شيپ

  .اند پرداخته دهيچيساده و پ
با  ينترنتيا ريدر تصاوصورت انسان  ييچندتا يمقاله به آشكارساز نيا
گابور و شبكه  لتريف يانرژ يژگيو بيبه كمك ترك دهيچيپ يها نهيزم پس
 يمقاله بر كاهش خطا نيشده در ا تمركز روش ارائه. پردازد يم يعصب

 تيفيبا ك ريصورت به عنوان صورت در تصاو ريغ يها نمونه يآشكارساز
تمركز در روش  نيانتخاب ا لياز جمله دال. باشد يبه باال م سطمتو
   تيبااهم ارموضوع بسي ها در  روش  نوع نيا  به كاربرد  توان يرا م  يشنهاديپ
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  )الف(

  
  )ب(

 ،RFD گاهياز پا رينمونه تصو كيدر  يشنهاديگابور در روش پ لتريف يخروج : 1شكل 
  .گابور لتريف يخروج )ب(و  ياصل ريتصو )الف(

  
ارائه شده  يستميس] 21[ مثال در يبرا. دانست يكاهش مصرف انرژ

را در مقابل  نندهيصورت، وجود بب ياست كه به كمك روش آشكارساز
را  يا نندهيب قهيدق 10تا  5 يكه برا يدر صورت ،كند يم يسبرر ونيزيتلو

 نيرا كاهش داده و با ا شگريصفحه نما ينكند مقدار درخشندگ ييشناسا
استفاده از ] 22[در  اينموده است  ييجو صرفه يدر مصرف انرژ% 30روش 

نموده  يساز ادهيپ وتريدر كامپ يانرژ رهيذخ يصورت را برا يآشكارساز
صورت با حداقل  ينوع كاربردها الزم است تا آشكارساز نيادر . است
تا خطا موجب  رديصورت انجام پذ ريغ يها نمونه يآشكارساز يخطا

  .نگردد يهدررفت انرژ
صورت به عنوان صورت در  ريغ يها نمونه يآشكارساز يخطا كاهش
از  شيدر مرحله اول پ :رديگ يدر چهار مرحله صورت م يشنهاديروش پ

 ريتصو يساز رنگ بر رو كنواختيپردازش  شيپ ،يآشكارساز نديشروع فرا
بر اساس  يورود ريتكه تصاو يدر مرحله دوم بر رو. شود ياعمال م

 نيسوم در ب در مرحله. رديگ يصورت م يورود شيپابودن  احتمال صورت
بر اساس ) ريتصوريز كيدر (آشكارشده به عنوان صورت  ريتكه تصاو

انجام  يخروج شيپا ريهر تكه تصو يدر ازا يشبكه عصب يمقدار خروج
آشكارشده سه شاخص  رينمونه تصاو يدر مرحله چهارم بر رو. رديگ يم

  .دگرد يصورت اعمال م ياجزا صيتشخ
 يبرا يشنهاديگابور در روش پ لتريف يكه مقدار پارامترها ييآنجا از

شده است لذا  ميمتوسط به باال تنظ تيفيبا ك ريچهره در تصاو يآشكارساز
بر  يشنهاديروش پ يابيامكان ارز] 17[و ] 15[، ]13[، ]10[، ]7[بر خالف 

 گاهيوجود نداشته و از پا CMU+MIT گاهيپا ريمجموعه تصاو يرو
مقاله به منظور  نيدر ا. است استفاده شده RFDبا نام  يديجد رياوتص

حاصل از  جينتا نيب يا سهيمقا يشنهاديپ تميدقت عملكرد الگور يبررس
 زين ]23[ (.V.J)جونز  واليو تميحاصل از الگور جيشده و نتا روش ارائه

  .آورده شده است

در بخش دوم نحوه : شده است يساز ادهيپ ريمقاله به صورت ز ساختار
 يها گابور و شبكه يلترهايبا استفاده از فصورت  ييچندتا يآشكارساز

 يآشكارساز يكاهش خطا يها در بخش سوم روش. شود يم انيب يعصب
در بخش چهارم عملكرد . صورت آورده شده است ريغ يها نمونه ييشناسا
ده در بخش آمآن  جيقرار گرفته و نتا يمورد بررس يشنهاديپ تميالگور

  .آورده شده است يريگ جهينت زيپنجم ن

   استفاده با صورت ييچندتا يآشكارساز - 2
   يعصب شبكه و گابور يلترهايف از

 بيترك از با استفاده يشنهاديصورت در روش پ ييچندتا يآشكارساز
بخش ابتدا به  نيلذا در ا ،شود يانجام م يگابور و شبكه عصب يلترهايف

 آن پرداخته شده و سپس يپارامترها يگابور و نحوه مقدارده لتريف يمعرف
  .شود يم انيچندچهره ب ريصورت در تصاو يروش آشكارساز

  گابور لتريف 1- 2
به دست  نيو تابع گوس ينوسيموج س كي بيگابور به كمك ترك لتريف

 ريگابور به صورت گسترده در پردازش تصو لتريف ينوع دوبعد. ديآ يم
. شود يصورت استفاده م هيناح ييو شناسا يآشكارساز يبرا مخصوصاً

 هاي يژگيو ديتول يگابور به شكل اعداد مختلط بوده و برا لتريف يخروج
گابور  لتريف ديمختلط تابع تول اي يموهوم ،يقياز بخش حق توان يگابور م

گابور  يگابور به انرژ لتريف ياندازه شكل مختلط خروج. استفاده كرد
 در. صورت را نشان داد يتوان اجزا يمعروف بوده و با استفاده از آن بهتر م

  استفاده شده است يگابور دوبعد لتريف ديتول يبرا) 1(مقاله از  نيا
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چرخش  زانيم θ و يدوبعد نيانحراف استاندارد تابع گوس σ كه
فاز  ϕ .است )گابور لتريچرخش ف زانيم( يدوبعد نيتابع گوس يمحورها

نرخ شكل ظاهر در  γ و دهد يافست بوده و تقارن تابع گابور را نشان م
گابور  يانرژ يژگيو ديتول يمقاله برا نيدر ا. باشد يم يابع گابور دوبعدت

]. 20[شده است  يمقدارده) 3(گابور مطابق  لتريف ديتابع تول يپارامترها
نمونه  كي يرا بر رو يشنهاديگابور در روش پ لتريف يخروج 1 شكل
  دهد ينشان م RFD گاهياز پا ريتصو

/, , , ,f π πσ γ θ ϕ= = = = =0 4 1 02 2  )3(  

  يشنهاديصورت در روش پ ييچندتا يآشكارساز 2- 2
چهره الزم است ابتدا چند ريصورت در تصاو يآشكارساز تميالگور در

 نيتر ساده. شود ليتبد192×168در اندازه  ريتصاوريبزرگ به ز ريتصو كي
  روش   از  استفاده  تر كوچك  ريتصاوريز  به  بزرگ  ريتصو  كي  ليتبد  شكل
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  )الف(                                                                            

  
  )ب(                                                                             

 ريتصو كياز  ريتصاوريز ديدر هنگام تول ريقرارگرفتن صورت در دو تكه تصو : 2شكل 
  .يافق ميدر هنگام تقس )ب(و  يعمود ميهنگام تقس در )الف( ،يسيبزرگ در روش ماتر

  

  
 بزرگ در ريتصو كياز  192×168در اندازه  ريتصاوريز يجداساز : 3شكل 
  .يشنهاديپ روش

  

  
  .RDF گاهياز پا رينمونه تصو كيشده از ديتول ريتصاورياز ز يتعداد : 4شكل 

  
تر به  ككوچ ريتصاوريبزرگ ز ريتصو ياست كه در آن از ابتدا يسيماتر

از صورت در  يروش ممكن است بخش نيدر ا يجدا شوند ول ياپيپصورت 
 يبعد ريتصوريدر ز زيصورت ن گريقرار گرفته و بخش د يقبل ريتصوريز

قرارگرفتن صورت در دو  بيب به ترت -2 الف و -2هاي  شكل. رديقرار گ
را در روش  يافق ميو در هنگام تقس يعمود ميدر هنگام تقس ريتكه تصو

  .دهد ينشان م يسيماتر
از  يبعد ريتصوريز شهيهم يشنهاديمشكل در روش پ نيحل ا يبرا

 ريتصو كه نيروش احتمال ا نيبا ا و شود يشروع م يقبل ريتصوريز مهين
 يروش جداساز 3 شكل. ديآ يم نييپا ارياز دست داده شود بس يصورت

در روش  يو افق يعمود يبزرگ را در دو راستا ريتصو كياز  ريتصاوريز
دهنده  رنگ نشان اهيس ليشكل مستط نيدر ا. دهد يم اننش يشنهاديپ
. است يبعد ريتصوريدهنده ز رنگ نشانديسف ليو مستط يقبل ريتصوريز

Aبزرگ در اندازه  ريتصو كيشده از ديتول ريتصاوريتعداد ز) 4(رابطه  B× 
  دهد يروش نشان م نيرا با استفاده از ا

( ) ( )A B⎛ ⎞ ⎛ ⎞× − × × −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 1 2 1192 128  )4(  

  
  گابور  يلترهايچندچهره با استفاده از ف ريصورت در تصاو يآشكارساز نديفرا : 5شكل 

 لينشان داده شده در مستط يها بخش. يشنهاديپ تميدر الگور يو شبكه عصب
اضافه  يشنهاديپ تميبه الگور يآشكارساز يرنگ به منظور كاهش خطا يخاكستر

  .است شده
  

را  1 شكل ريشده از نمونه تصوديتول ريتصاورياز ز يتعداد 4 كلش
چندچهره  ريصورت در تصاو يآشكارساز نديفرا 5در شكل . دهد ينشان م

 ريتصاوريبزرگ به ز ريتصو كيابتدا  نديفرااين مطابق . آورده شده است
شده با ديولت ريتصاورياز ز كي شده و از هر ليتبد 192×168در اندازه 
 يخروج. شود يگابور به دست آورده م يانرژ يگابور خروج لترياستفاده ف

شده و سپس  ليتبد 60×60در اندازه  ريگابور به دست آمده به تكه تصاو
وجود صورت در آنها به شبكه  يجهت بررس ريتكه تصاو نياز ا كي هر

 يزادر ا يشبكه عصب يكه مقدار خروج يدر صورت. شود يداده م يعصب
به عنوان  ريباشد آن تكه تصو شتريب 85/0از مقدار آستانه  ريتكه تصو كي

كمتر از مقدار آستانه باشد  ير مقدار شبكه عصباگصورت شناخته شده و 
 يبه منظور كاهش خطا. شود يبه عنوان صورت شناخته نم ريآن تكه تصو

 از يا وعهمجم زيصورت به عنوان صورت ن ريغ يها نمونه يآشكارساز
مجموعه  نيفوق اضافه شده كه ا تمها در مراحل مختلف الگوري روش

به  3در بخش . رنگ مشخص شده است يخاكستر يليتوسط مستط
صورت به  ريغ يها نمونه يآشكارساز يكاهش خطا هاي روش حيتشر

  .عنوان صورت پرداخته شده است

   يها نمونه يآشكارساز يخطا كاهش يها روش - 3
  صورت عنوان به صورت ريغ

صورت به عنوان صورت در  ريغ يها نمونه يآشكارساز يخطا كاهش
 ندياز شروع فرا شيدر مرحله اول پ :رديگ يچهار مرحله صورت م

اعمال  ريتصو يساز رنگ بر رو كنواختيپردازش  شيپ ،يآشكارساز
بر اساس احتمال  يورود ريتكه تصاو يدر مرحله دوم بر رو. شود يم

تكه  نيدر مرحله سوم در ب. رديگ يم صورت يورود شيبودن پا صورت
  مقدار   اساس  بر  )ريتصوريز  كي  در(  صورت  عنوان  به  آشكارشده  ريتصاو
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اعمال  يهمراه با چگونگ يشنهاديصورت در روش پ يآشكارساز ينمودار بلوك : 6شكل 

  .يآشكارساز يمراحل كاهش خطا
  

انجام  يخروج شيپا ريهر تكه تصو يدر ازا يشبكه عصب يخروج
شده سه شاخص آشكار رينمونه تصاو يدر مرحله چهارم بر رو. رديگ يم

 كيهر  يمعرف بهبخش  نيدر ا. گردد يصورت اعمال م ياجزا صيتشخ
 يآشكارساز ينمودار بلوك 6شكل . شود ياز چهار مرحله فوق پرداخته م

اعمال مراحل كاهش  يهمراه با چگونگ را يشنهاديصورت در روش پ
  .دهد ينشان م ليبه تفص يرسازآشكا يخطا

گابور با استفاده از  يانرژ يژگيو تيفيبهبود ك 1- 3
  ساز رنگ كنواختيپردازش  شيپ
 يدارا ينترنتيا ريمشخص شد كه تصاو يتجرب يبررس كي در

ها گابور در آن لتريف يوقت يهستند كه در ظاهر مشخص نبوده ول ييزهاينو
. شوند يگابور م لتريف يروجخ تيفيآمدن ك نييشود باعث پا اعمال مي

  انجام   قبل  ريتصو  نمونه  كي  يرو  بر  را  گابور  لتريف  يخروج  ب -7  كلش

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

 ريتصو )الف( ،گابور لتريف يساز رنگ در خروج نواختكيپردازش  شيپ ريثأت : 7شكل 
گابور بعد  لتريف يروجخ )ج(پردازش و  شيگابور قبل از انجام پ لتريف يخروج )ب( ،يورود

  .پردازش شياز انجام پ
  
 نيطور كه در ا همان. دهد يساز رنگ نشان م كنواختي شپرداز شيپ

. باشد يم ياديز يزهاينو يگابور دارا لتريف يمشخص است خروج ريتصو
رخ دهد  يرنگ رييتغ يورود ريمطلب كه هر كجا در تصو نيبا توجه به ا

گرفت  جهيتوان نت يم كند يرا مشخص م هيآن دو ناح نيگابور مرز ب لتريف
كه با چشم قابل  ريدر تصو يكوچك يها رنگ رييدر اثر تغ زهاينو نيكه ا

توانند با استفاده از  يها م رنگ رييتغ نيا. اند به وجود آمده ستندين تيؤر
 يبرا يشنهاديدر روش پ. شده باشند جاديعكس ا شيرايو يافزارها نرم

اعمال  ريتصاو يبر رو 3×3 سيبا ماتر انهيم ترليف كي زهاينو نيحذف ا
 ريتر شدن رنگ تصاو كنواختيپردازش باعث  شيپ نيا جامان. شود يم

. شوند يگابور حذف م لتريف ياز خروج زهاينوع نو نيا جهيو در نت دهيگرد
ساز  كنواختيپردازش  شيگابور را بعد از اعمال پ لتريف يخروج ج -7 شكل

 ريدر تصو زهاينو زانيطور كه مشخص است م نهما. دهد يرنگ نشان م
  .ب به شدت كاسته شده است ريتصو هج نسبت ب

صورت،  يآشكارساز در پردازش شيپ نيا عملكرد ريثأت يبررس منظور به
انتخاب شده  RFD ريتصاو گاهياز پا يچهره به صورت تصادف 3 ريتصو 5

ساز رنگ  كنواختيپردازش  شيصورت قبل و بعد از پ يو عمل آشكارساز
صورت  ريتصو 15از مجموع  1 مطابق جدول. شود ها اعمال ميآن يبر رو

شده  صورت آشكار ريتصو 9ساز رنگ  كنواختيپردازش  شيپ جامقبل از ان
كه  يشود در حال يم ييبه عنوان صورت شناسا زيصورت ن ريغ ريتصو 3و 

 صورت ريتصو 15 يساز رنگ تمام كنواختيپردازش  شيبعد از انجام پ
. شود يم ييصورت به عنوان صورت شناسا ريغ ريتصو كيآشكار شده و 

صورت  يآشكارساز نديقبل از انجام فرا يشنهاديلذا در روش پ
  .شود ياعمال م ريتصاو يساز رنگ بر رو كنواختيپردازش  شيپ
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  )ج(  )                             ب( )                          الف(               

 ريتصوريز )الف( ،RFD گاهياز پا ريتصورينمونه ز كيدر  يورود شيپا ريثأت : 8شكل 
 لتريف يجداشده از خروج رياز تكه تصاو يبعض )ج(گابور و  لتريف يخروج )ب( ،يورود

  .شوند يحذف م يورود شيگابور كه در مرحله پا
    

           )4           (          )3               (        )2               (     )1(  
 ،ياصل ريتصوريز )RFD، )1 گاهياز پا ريتصوريدو ز يبر رو يخروج شيپا ريثأت : 9شكل 

آشكارشده به عنوان  ريتكه تصاو )3( ش،يصورت قبل از انجام عمل پا يآشكارساز )2(
 ريوهر تكه تص يدر ازا يشبكه عصب يهمراه با مقدار خروج يصورت توسط شبكه عصب

  .شيصورت بعد از انجام عمل پا يارسازآشك )4( و
  

  .آن ياجرا از بعد و رنگ ساز كنواختي پردازش شيپ انجام از قبل صورت يآشكارساز جينتا سهيمقا :1 جدول
  

  ساز يكنواختپردازش  يشآشكارسازي قبل از پ  ساز يكنواختپردازش آشكارسازي بعد از پيش  تصاوير بدون صورتتعداد زير  صورتشامل  تعداد زيرتصاوير
  غلط  صحيح  غلط صحيح

15  13 15 1  9  3  
  

بودن  بر اساس احتمال صورت شيپا 2- 3
  )يورود شيپا(
 دهيچيپ نهيزم با پس ريتصوريز كيشده از ديتول ريتكه تصاو يبررس در

از  يا بخش عمده ريتكه تصاو نياز ا يشود كه در بعض يمشخص م
كه صورت  نيبوده و احتمال ا ديسف اي اهيگابور به صورت س لتريف يخروج
 100 يبر رو يآمار ياز بررس. كم است ارها وجود داشته باشد بسيدر آن

  ) 5(شود كه مطابق  يشامل قالب كامل صورت مشخص م ريتكه تصو
nصورت در اندازه  ريتكه تصو كيدر  n×  مانندT جموع نسبت م

  باشد يم 50و  10 نيآن ب هاي كسليبه كل پ ديسف يها كسليپ

,

( , )
n

i j

T i j

n n
=≤ ≤

×

∑
110 50  )5(  

 شتريو ب 10نسبت كمتر از  نيمقدار ا ريتكه تصو كيكه در  يدر صورت لذا
تحت عنوان  نديفرا نيمقاله ا نيدر ا. در آن وجود ندارد يباشد صورت 50از 
. شده است يمعرف) يورود شيپا(بودن  بر اساس احتمال صورت شيپا
  انجام شده  يبه شبكه عصب ريتكه تصو كيقبل از ارسال  يورود شيپا

سرعت  شيباعث افزا يآشكارساز يبر كاهش احتمال خطا الوهو ع
شده  حذف رياز تكه تصاو يبعض 8 شكل. شود يم زين يشنهاديپ تميالگور

  .دهد يرا نشان م يورود شيدر مرحله پا
 يشبكه عصب ياس مقدار خروجبر اس شيپا 3- 3
  )يخروج شيپا(
احتمال وجود دارد كه تكه  نيا دهيچيپ يها نهيزم با پس ريتصاو در
را دچار خطا  يبه صورت دارند شبكه عصب ياديكه شباهت ز يريتصاو

مشخص  يتجرب يبررس كيدر . شوند ييكرده و به عنوان صورت شناسا
كه  يريتكه تصو ر،يتصوريز كيآشكارشده در  ريتكه تصاو نيشد كه در ب

تطابق را نسبت به قالب  نيشتريرا دارد ب يشبكه عصب يخروج نيباالتر

 نيبا در نظر گرفتن ا يشنهاديپ تميكامل صورت داشته و لذا در الگور
 شيب يشبكه عصب يخروج يكه دارا يريتكه تصاو يتمام نيمطلب از ب

 يمقدار خروج نيالتربا با ريتكه تصو كيباشند تنها  ياز مقدار آستانه م
 نديفرا نيمقاله ا نيدر ا. شود يصورت انتخاب م وانبه عن يشبكه عصب

شبكه  يآشكارشده بر اساس مقدار خروج ريتكه تصاو شيتحت عنوان پا
تكه  نيدر ب يخروج شيپا. شده است يمعرف) يخروج شيپا( يعصب
ث شناسد انجام شده و باع يبه عنوان صورت م يعصب كهبش كه يريتصاو

قالب  نيتر وجود دارد كامل آنهادر  يكه صورت يريتصاوريشود در ز يم
در خود ندارند  يصورت چيكه ه يريتصاوريشده و در ز يصورت آشكارساز

از  يكيشده باشند تنها  يبه خطا آشكارساز يريكه تكه تصاو يدر صورت
دو  يرا بر رو يخروج شيپا ريثأت 8 شكل. منتقل گردد يخطاها به خروج

 يآشكارساز جهينت 9 شكلستون دوم از . دهد ينشان م رينه تصونمو
 نيدر ستون سوم از ا. دهد يرا نشان م يخروج شيصورت قبل از اعمال پا

 يشده به عنوان صورت همراه با مقدار خروج ييشناسا ريشكل تكه تصاو
ستون . نشان داده است ريتكه تصاو نياز ا كي هر يدر ازا يشبكه عصب

بعد از اعمال  يشنهاديصورت در روش پ يآشكارساز جهينت زيچهارم ن
طور كه مشخص است در نمونه  همان. دهد يرا نشان م يخروج شيپا

را به عنوان صورت  ريسه تكه تصو يالف شبكه عصب - 9 شكل ريتصو
 يمقدار خروج يبه قالب صورت دارند ول ياديداده كه شباهت ز صيتشخ

 يشبكه عصب ياز مقدار خروجصورت  ريتكه تصو يدر ازا يشبكه عصب
 شيلذا با استفاده از روش پا ،باالتر است گريد ريتكه تصو دو يدر ازا
در . شوند يخطا حذف م يها نمونهآشكار شده و  يصورت واقع يخروج
   اين كهوجود با  وجود ندارد و ريتصوريدر ز يصورت چيه زيب ن -9 شكل

  شكار كرده را به خطا به عنوان صورت آ ريدو تكه تصو يشبكه عصب
منتقل  يخطا به خروج كي تنها يخروج شياست به كمك اعمال پا

   يها نمونه يروش را در كاهش آشكارساز نيا ريثأت 2 جدول. شود يم
 RFD گاهيچندچهره از پا رينمونه تصو 5صورت به عنوان صورت در  ريغ

  .دهد ينشان م
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 گاهيصورت از پا 100چندچهره شامل  ريتصو 17صورت در  يآشكارساز : 10شكل 
RFD مختلف يها در آستانه.  

  

        
  .صورت ريگابور در چند نمونه تكه تصو لتريف يخروج : 11شكل 

  

  
 يانرژ يجخرو يباال مهين يو دو چشم در پروجكشن عمود ينيب هيناح نييتع : 12شكل 

  .صورت ريتكه تصو كيگابور از 
  

  .RFD گاهيپا از چندچهره ريتصو نمونه چند در صورت عنوان به صورت ريغ يها نمونه يكارسازآش كاهش بر يخروج شيپا روش ريثأت :2 جدول
  

  پايشآشكارسازي قبل از   پايشآشكارسازي بعد از  تصاوير بدون صورتزيرتعداد   صورتتعداد زيرتصاوير شامل 
  شناسايي غلط  شناسايي صحيح  شناسايي غلط شناسايي صحيح

15  13 15 1  15  5  
  

 و رنگ يساز كنواختي پردازش شيپ از بعد كه صورت ريغ ريتصاو تكه نمونه چند :3 لجدو
 نييپا در .اند شده آشكار صورت عنوان به يعصب شبكه توسط خطا به شيپا اتيعمل انجام
  .است شده آورده ريتصو تكه آن يازا در يعصب شبكه يخروج مقدار ريتصو تكه هر

  

      
9850/0 9839/0  9780/0 9471/0 

  
كامل صورت در  ياجزا ييشناسا يها شاخص 4- 3

  گابور لتريف يخروج
صورت به عنوان  ريغ يها نمونه يكاهش آشكارساز نديادامه فرا در

در آنها وجود نداشته و بعد از اعمال  يكه صورت يريصورت تكه تصاو
هنوز به عنوان  شيپا اتيو عمل ريرنگ تصو يساز كنواختيپردازش  شيپ

 يها ياز بررس. رنديگ يقرار م ياند مورد بررس شده يارسازصورت آشك
 نيبر ا يشنهاديدر روش پ يشود كه شبكه عصب يم خصشده مش انجام

رنگ در باال و دياست كه در صورت وجود دو باند سف افتهياساس آموزش 
را به عنوان  ريآن تكه تصو ييبا احتمال باال ر،يتكه تصو كي نييپا

 يرنگ در باالديباند سف كيدر صورت وجود  كرده و ييصورت شناسا
. كند يم ييآن را به عنوان صورت شناسا يربا احتمال كمت زين ريتصو

 يرا همراه با مقدار خروج رينوع تكه تصاو نيچند نمونه از ا 3 جدول
  .دهد ها نشان ميدر مورد آن يشبكه عصب

آستانه سطح  شيگونه موارد خطا را با افزا نيا ميكه بخواه يصورت در
. صورت خواهد شد حيصح يها نمونه ديموجب كاهش شد ميحذف كن

صورت از  100چند چهره شامل  ريتصو 17مطلب  نيدادن ا نشان يبرا
 يها صورت با استفاده از آستانه يانتخاب شده و آشكارساز RFD گاهيپا

 نيحاصل از ا جهينت 10 نمودار شكل. رديگ يم رتمختلف در آنها صو
نمودار مشخص است در  نيطور كه از ا همان. دهد ين مرا نشا يبررس

مورد و موارد به  93شده  ييشناسا حيصح هاي تعداد صورت 85/0آستانه 
موارد به غلط  98/0كه در آستانه  يمورد است در حال 80غلط آشكارشده 

 45به  زيآشكارشده ن حيصح يها صورت يول دهيمورد رس 1آشكارشده به 
  .ابدي يمورد كاهش م

كرد كه بدون  يساز ادهيپ يراهكار ستيبا يم جهينت نيتوجه به ا با
به  يرا كه شبكه عصب يصورت ريغ يها سطح آستانه بتوان نمونه شيافزا

در . داده و حذف نمود صيكرده است را تشخ يعنوان صورت آشكارساز
 ياجزا ييمشكل به كمك سه شاخص شناسا نيحل ا يشنهاديپ تميالگور

سه شاخص شامل  نيا. ردگي يگابور انجام م لتريف يصورت در خروج
از  كدر ادامه هر ي. ها است شاخص دهان و شاخص چشم ،ينيشاخص ب

مذكور در  هاي شاخص ريثأشده و سپس نحوه ت يسه شاخص معرف نيا
  .ردگي يقرار م يمورد بررس يآشكارساز يكاهش خطا

  ينيشاخص ب 3-4-1
صورت آورده  ريمونه تكه تصوگابور در چند ن لتريف يخروج 11 شكل در

 يخروج يباال مهيدر ن افتيدر توان يشكل م نيبا دقت در ا. شده است
 هاي كسليچشم تعداد پ هيدو ناح نيصورت ب ريگابور در تكه تصو لتريف

همان محل  هيناح نيا. باشد يكمتر از محدوده راست و چپ آن م ديسف
  .صورت است ريدر تصو ينيوجود ب
 يباال مهيدر ن] 24[با استفاده از تابع جمع  ين عمودپروجكش ياجرا با
. شود يم ييشناسا ينيب هيصورت ناح ريگابور در تكه تصو لتريف يخروج

هر  هاي كسليپ كيصفر و  ريجمع مقاد يمنظور از پروجكشن عمود
 يسيماتر يپروجكشن عمود يخروج. است ديو سف اهيس ريستون از تصو

حاصل  جهينت 12 شكل. است ريتصو هاي ، تعداد ستونnكه  n×1است 
گابور در  لتريف يخروج يباال مهين يبر رو يپروجكشن عمود ياز اجرا

  .دهد يصورت را نشان م ريتكه تصو كي
صورت مختلف  ريتصو 38 يباال همين ين عمودشپروجك يبررس با

 .V.Pشود كه در آن منظور از  يم فيتعر) 6(به صورت  ينيشاخص ب
  است يپروجكشن عمود

( , ) V.P.( )
( , ) V.P.( )
( , ) V.P.( )

x x
x x
x x

∃ ∈ → <
∃ ∈ → ≥
∃ ∈ → ≥

20 45 10
10 30 16
40 60 16

 )6(  
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 ريتكه تصو كيگابور از  لتريف يخروج يباال مهين يپروجكشن عمود : 13شكل 

  .صورت ريغ
  

        
  .كند يم ييشناسا ينيكه شاخص ب يآشكارساز يچند نمونه خطا : 14شكل 

  

  
گابور از  يانرژ يخروج نييپا مهين يدهان در پروجكشن عمود هيحنا نييتع : 15شكل 

  .صورت ريتكه تصو كي
  

 30تا  10 هاي كسليپ نيصورت است اگر در ب ريتكه تصو كي) 6( مطابق
در  ينقطه وجود داشته باشد كه مقدار پروجكشن عمود كي 60تا  40و 

 45ا ت 20 هاي كسليپ نيدر ب نيبوده و همچن 16 يتر مساو آن بزرگ
 10در آن كمتر از  يوجود داشته باشد كه مقدار پروجكشن عمود يا نقطه
 ريتكه تصو كي يباال مهيحاصل از ن يپروجكشن عمود 13 شكل. باشد

 ينيشاخص ب يشكل مطابق الگو نيا. دهد يصورت را نشان م ريغ
شده توسط  ييشناسا يخطا يها از نمونه يبعض 14 در شكل. باشد ينم

  .آورده شده است ينيشاخص ب
  شاخص دهان 3-4-2

 نييپا مهيدر ن ديسف هاي كسليپ افتيتوان در يم 11دقت در شكل  با
 يدست آوردن الگوه ب يبرا. دهان است هيدهنده ناح نشان ريتصاو نيا

تكه  كيگابور در  لتريف يخروج نييپا مهيدر ن يدهان، پروجكشن عمود
پروجكشن  يل از اجراحاص جهينت 15شكل . شود يصورت اجرا م ريتصو
از  رينمونه تصو كيگابور در  لتريف يخروج نييپا مهين يبر رو را يعمود

  .دهد يصورت نشان م
صورت مختلف  ريتكه تصو 38 نييپا مهين ين عمودشپروجك يبررس با

  شود يم فيتعر) 7(شاخص دهان به صورت 

  
 ريتكه تصو كيگابور از  لتريف يخروج نييپا مهين يپروجكشن عمود : 16شكل 

  .صورت ريغ
  

        
  .كند يم ييكه شاخص دهان شناسا يآشكارساز يچند نمونه خطا : 17شكل 

  

        
  .كند يم ها شناسايي كه شاخص چشم يآشكارساز يچند نمونه خطا : 18شكل 

  
( , ) V.P.( )
( , ) V.P.( )
( , ) V.P.( )

x x
x x
x x

−

−

−

∃ ∈ → >
∃ ∈ → <
∃ ∈ → <

1 10

1 5

1 5

25 45 10
10 25 10
45 60 10

 )7(  

 45تا  25 يها كسليپ نيصورت است اگر در ب ريتكه تصو كي) 7( مطابق
در آن  ينقطه وجود داشته باشد كه مقدار پروجكشن عمود 10حداقل 
 60تا  45و  25تا  10 هاي كسليپ نيدر ب نيبوده و همچن 10تر از  بزرگ
در  ينقطه وجود داشته باشد كه مقدار پروجكشن عمود 5حداقل  زيآن ن

 نييپا مهيحاصل از ن يپروجكشن عمود 16 شكل. باشد 10از  كمترها آن
تكه  نييپا مهيشكل ن نيدر ا. دهد يصورت را نشان م ريغ ريتكه تصو كي

از  يبعض 17 در شكل .باشد يشاخص دهان نم يمطابق الگو ريتصو
  .شده توسط شاخص دهان آورده شده است ييشناسا يخطا يها نمونه

  ها شاخص چشم 3-4-3
 يدو چشم چپ و راست در خروج هيناح يبر رو يآمار يبررس كي در

 هيشود كه در ناح يصورت مختلف مشخص م ريتصو 38گابور از  لتريف
  برقرار است) 9(چشم راست  هيو در ناح) 8(چشم چپ 

/

( , )n n

i j
T i j

n
= =≤ × ≤

∑ ∑2 2
1 1

222 8 100 574  )8(  

( )
/

( , )n n

i n j
T i j

n
= + =≤ × ≤

∑ ∑ 2
2 1 1

222 8 100 574  )9(  

nدر اندازه  ريتكه تصو كي Tدر آن  كه n× 9(و ) 8(مطابق . باشد يم (
 و اند خود را اشغال كرده هيدرصد از ناح 57تا  8/22 نيچشم راست و چپ ب

وجود داشته باشد آن  يريالگو در تصو نيخارج از ا يرياگر مقاد نيبنابرا
 استفادهكه با  ييچند نمونه از خطاها 18 شكل .نمونه صورت نخواهد بود

  .دهد يشان مداده شده است را ن صيشاخص تشخ نياز ا
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  .صورت ريغ يها نمونه يآشكارساز يخطا تعداد كاهش و صورت حيصح يها نمونه يآشكارساز در شاخص سه ريثأت :4 جدول
  

  تعداد خطاي آشكارسازي غير صورت تعداد آشكارسازي صحيح صورت مورد52زيرتصاوير شامل صورتو390تصاوير بدون صورت، زير442كل زيرتصاوير 
  63  52 شاخصسهقبل از اعمالآشكارسازي 

  9  47 شاخصسهآشكارسازي بعد از اعمال
  

 يخطا تعداد كاهش در صورت ياجزا ييشناسا هاي شاخص ريثأت يبررس :5 جدول
  .جداگانه صورت به يآشكارساز

  

 چشم چپ چشم راست لب  بيني  شاخص
 24 18 33  33  خطا كاهش تعداد

 1 4 10  7  خطا به تنهاييكاهش تعداد
 2 3 3  1  صورت اهش تعدادك

 0 1 2  0  صورت به تنهاييكاهش تعداد
  

  .CMU+MIT و RFD ريتصاو گاهيپا نيب يا سهيمقا :6 جدول
  

  RFD CMU+MIT 
 130 100  تعداد تصاوير
 507 583 تعداد چهره

 متوسط به پايين متوسط به باال  كيفيت تصاوير
 ميليون30حدود ميليون90بيش از دهنده تصاوير هاي تشكيلمجموع پيكسل

  
صورت در  ياجزا ييشناسا هاي شاخص ريثأت يبررس 3-4-4

  يآشكارساز يكاهش خطا
چندچهره از مجموعه  ريتصو 8 يبخش ابتدا به صورت تصادف نيا در
 ريتصاوريز ديتول تميبا استفاده از الگور ه وانتخاب شد RFD گاهيپا ريتصاو

شده  ليتبد 192×168در اندازه  ريتصوريز 442به  2-2شده در بخش  انيب
حاصل از  جينتا 4 جدول. وجود ندارد يآن صورت ريتصوريز 390كه در 

صورت بدون استفاده از سه شاخص و همراه  يآشكارساز تميالگور ياجرا
 همان. دهد ينشان م ريمجموعه تصو نيبا استفاده از سه شاخص را در ا

دون استفاده از سه صورت ب يآشكارساز تميطور كه مشخص است الگور
 يخطا 63آشكار كرده و  يدرستچهره را به  52، 85/0شاخص در آستانه 

صورت با استفاده از سه  يآشكارساز تميالگور يبا اجرا. دارد يآشكارساز
 ريتصو 5و  افتهيمورد كاهش  9به  63از  يآشكارساز يشاخص خطا
 ريمجموعه تصو نيدر ا نيبنابرا. شوند يبه اشتباه حذف م زيسالم صورت ن

. بوده است% 7/85 يآشكارساز يسه شاخص در كاهش خطا تيموفق
را  4 جدول جياز سه شاخص در به دست آمدن نتا كيهر  ريثأت 5 جدول
با  ينيطور كه مشخص است شاخص ب همان. دهد ينشان م كيبه تفك
 نيشده و بهتر حيصورت صح كيمورد خطا تنها باعث حذف  33حذف 
 نياست كه از ا يحال در نيا وداشته  گريد هاي شاخص نيرا در ب ييكارا
از  زيشاخص دهان ن. كرده است ييشناسا ييمورد آن را به تنها 7 خطا 33
  .است دهشباعث حذف دو نمونه صورت  يول بودهبرخوردار  ييباال تيموفق

  يشنهاديپ تميالگور عملكرد يبررس - 4
 ريتصاو گاهير پاد يشنهاديپ تميعملكرد الگور يقسمت به بررس نيا در
RFD نيا يبرا. شود ها پرداخته مي روش گريآن با د جينتا سهيو مقا 

مشخصات  انيو ب RFD ريتصو گاهيپا ديمنظور در بخش اول به نحوه تول
 نيدر ا يشنهاديپ تميعملكرد الگور يآن پرداخته و در بخش دوم به بررس

طا در روش خ ليدر قسمت سوم به تحل. شود يپرداخته م ريگاه تصويپا
حاصل از  جينتا نيب يا سهيپرداخته و در قسمت چهارم مقا يشنهاديپ

  .ها آورده شده است روش گريو د يشنهاديپ تميالگور ياجرا

  .RFD گاهيپا در موجود ريتصاو مشخصات :7 جدول
  

  تعداد تصوير  تعداد چهره در تصوير  تعداد تصوير  تعداد چهره در تصوير
  5  صورت 8  5  صورت2
  4  صورت 9 17  رتصو3
  3  صورت 10 17  صورت4
  9  صورت 11 21  صورت5
  2  صورت 12  8  صورت6
  1  صورت 16  8  صورت7

  
  RFD ريتصاو گاهيو مشخصات پا دينحوه تول 1- 4
 ريتصاو گاهيمقاله پا نيدر ا يشنهاديپ تميعملكرد الگور يبررس يبرا
 90از  شيا بب نترنتيچندچهره از ا ريتصو 100شامل  RFDبه نام  يديجد
با استفاده از  ديجد ريمجموعه تصو نيا. شود يم يآور جمع كسليپ ونيليم

 192×168در اندازه  ريتصاوريز 11015به  2-2شده در بخش  انيروش ب
 583وجود نداشته و در  يآن صورت ريتصوريز 9961شده كه در  ليتبد
 شيدر ب كه نيبا توجه به ا. وجود دارد يتكرار ريچهره غ زيآن ن ريتصوريز

وجود ندارد لذا  يصورت ريتصو گاهيپا نيشده در اديتول ريتصاورياز ز% 90از 
 حتمالا جهيبرخوردار بوده و در نت ياديز نهيزم از پس گاهيپا نيا

. باشد يم اديصورت به عنوان صورت در آن ز ريغ يها نمونه يآشكارساز
 CMU+MITو  RFD گاهيمشخصات پا نيب يا سهيمقا 6در جدول 
  .دهد يرا نشان م RFD گاهيپا ريمشخصات تصاو 7جدول  و آورده شده

در  يشنهاديروش پ يحاصل از اجرا جينتا يبررس 2- 4
  RFD ريتصاو گاهيپا
 يصورت بر رو يآشكارساز ،يشنهاديعملكرد روش پ يمنظور بررس به

انجام  .V.J تميو الگور يشنهاديپ تميتوسط الگور RFD ريتصاو گاهيپا
. دهد يرا نشان م تميدو الگور نيا يحاصل از اجرا جينتا 8ول جد. شود يم

 يها نمونه يآشكارساز يشنهاديپ تميطور كه مشخص است الگور همان
 ريتصوريز 9961 نيانجام داده و از ب% 16/88را با دقت  تصور حيصح

 در نيا و شده يآشكارساز يمورد دچار خطا 48بدون صورت تنها در 
% 14/99با دقت  ريتصو گاهيپا نيدر ا .V.J تمياست كه الگور يحال

 يطامورد خ 124 تنها نموده و يصورت را آشكارساز حيصح يها نمونه
 يشنهاديدهنده آن است كه روش پ اناعداد نش نيا. دارد يآشكارساز

 تميصورت نسبت به الگور حيصح يها نمونه ييدر شناسا% 11اگرچه 
V.J. صورت به  ريغ يها دن نمونهنكر ييدر شناسا يول ددار يدقت كمتر

تر عمل كرده  موفق والجونزيو تمياز الگور% 60از  شيعنوان صورت ب
و  يشنهاديصورت در روش پ يسازحاصل از آشكار جنتاي 19شكل . است

. دهد ينشان م RFD گاهياز پا ريدو نمونه تصو يرا بر رو .V.Jروش 
 يو د خروج ب ريبوده و تصاو .V.J تميالگور يالف و ج خروج ريتصاو
مورد نمونه  V.J. ،18 تميالف الگور ريدر تصو. باشد يم يشنهاديپ تميالگور

 ريكه در تصو يكرده در حال يصورت را به عنوان صورت آشكارساز ريغ
صورت نداشته  رينمونه غ يدر آشكارساز ييخطا چيه يشنهاديب روش پ

  كرده و  يزمورد را آشكارسا 16چهره  16از  .V.Jج روش  ريدر تصو . است
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  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

  
  )د(

  .يشنهاديروش پ يخروج )د(و  )ب( و .V.Jروش  يخروج )ج(و  )الف( ،RFD گاهياز پا ريدر دو تصو .V.Jو روش  يشنهاديعملكرد روش پ سهيمقا:  19شكل 
  

  .RFD ريتصو گاهيپا در .V.J و يشنهاديپ تميالگور ياجرا از حاصل جينتا سهيمقا :8 جدول
  

  زيرتصوير بدون صورت9961خطاي آشكارسازي در  زيرتصوير شامل صورت583شناسايي صحيح صورت از  م روشنا
  (%) درصد  تعداد (%)درصد تعداد

  48/0  48 16/88 514  پيشنهادي
  24/1  124 14/99 578  ويوال جونز

  
 يصورت به عنوان صورت دارد در حال رينمونه غ يخطا در آشكارساز 5

 يرا آشكارساز دمور 15چهره  16از  يشنهاديد روش پ ريكه در تصو
  .صورت دارد رينمونه غ يمورد خطا در آشكارساز كينموده و تنها 

  يشنهاديخطاها در روش پ ليتحل 3- 4
 يخطا ليدال ليشامل تحل يشنهاديخطاها در روش پ ليتحل

 يخطا ليدال ليصورت به عنوان صورت و تحل رينمونه غ يآشكارساز
  .باشد يم يشنهاديصورت در روش پ حيصح يها نمونه يارسازعدم آشك

 ريغ يها نمونه يداده در آشكارساز رخ يمورد خطا 48 يبررس در
دسته  كي. را انجام داد ريز يبند ميتقس توان يصورت به عنوان صورت م

 يها در لباس قهيشكل مانند  يهفت ريتصاو يوط به آشكارسازبخطاها مر
 ييها كراوات نيدر مسابقات و همچن كنانيمدال باز زيهفت، پارچه آو قهي

نوع  نيچند نمونه از ا 20 شكل. اند به صورت آزاد بسته شده هاست ك
  .دهد يخطاها را نشان م

است كه به  Jو  Mمانند  يسيحروف انگل يدوم مربوط به بعض دسته
نوع خطاها را  نيچند نمونه از ا 21 شكل .نوشته شده باشند يصورت هنر

  .دهد يم نشان
 ايچمن بوده  نهيزم پس ياست كه دارا يسوم مربوط به نواح دسته

نوع خطاها را  نيچند نمونه از ا 22 شكل. دارند يا ختهيدر هم ر دمانيچ

  .دهد ينشان م
 يگابور در آنها با خروج يانرژ ياست كه خروج ييچهارم خطاها دسته

 نيچند نمونه از ا 23 شكل. است هيشب اريگابور در نمونه صورت بس لتريف
  .دهد ينوع خطاها را نشان م

صورت  حيصح يها نمونه حيصح يعدم آشكارساز ليدال يبررس در
باعث  نكيوجود ع. در چهره افراد اشاره كرد نكيتوان به وجود ع يم
 شتريب يعيگابور از اندازه طب لتريف يچشم در خروج هيشود تا حجم ناح يم

  چشم آن را  يشده برا فياخص تعرشود تا ش يعامل باعث م نيشده و ا
نمونه از  كي 24در شكل . دينما ييصورت شناسا ريبه عنوان نمونه غ

آورده  يشنهاديتوسط روش پ نكيبا ع يها چهره يعدم آشكارساز يخطا
  .شده است

  ها روش گريبا د يشنهاديپ تميالگور سهيمقا 4- 4
روش خود  يابياشاره شد اغلب مقاالت ارز زيكه در مقدمه ن طور همان
 تيفيبا ك ريكه از تصاو CMU+MIT گاهيپا ريمجموعه تصاو يرا بر رو

 يكه پارامترها يياز آنجا. دهند يبرخوردار است انجام م نييمتوسط به پا
متوسط  تيفيبا ك ريعملكرد در تصاو يبرا يشنهاديگابور در روش پ لتريف

 CMU+MIT گاهيآن در پا يابيشده است لذا امكان ارز ميبه باال تنظ
   يشنهاديپ  روش  نيب  يميمستق  سهيمقا  توان ينم  جهينت  در  و  نداشته  وجود
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صورت به عنوان صورت در روش  رينمونه غ يآشكارساز ياز خطا ييها نمونه : 20شكل 

  ).شكل يهفت ريگروه تصاو( يشنهاديپ
  

        
صورت به عنوان صورت در روش  رينمونه غ يارسازآشك ياز خطا ييها نمونه : 21شكل 

  ).يسيحروف انگل يگروه بعض( يشنهاديپ
  

        
صورت به عنوان صورت در روش  رينمونه غ يآشكارساز ياز خطا ييها نمونه : 22شكل 

  ).شكل يچمن ريگروه تصاو( يشنهاديپ
  

        
صورت به عنوان صورت در روش  رينمونه غ يآشكارساز ياز خطا ييها نمونه : 23شكل 

  ).مانند چهره ريتصاو گروه( يشنهاديپ
  

  
صورت در روش  حينمونه صح يعدم آشكارساز ياز خطا يياه نمونه : 24شكل 

  ).نكيفرد با ع ريتصو( يشنهاديپ
  

  .RFD گاهيپا در آنها از كي هر كردعمل ينيب شيپ و CMU+MIT گاهيپا يرو بر مختلف منابع در .V.J تميالگور از حاصل جينتا سهيمقا :9 جدول
  

  RFD تعداد خطا در CMU+MIT تعداد خطا در (%)CMU+MITآشكارسازي در .V.Jسازي روش پياده
]26[ 93 100  826  
]17[ 94 170  1405  
]25[ 7/91 50  413  

  124  15 57 اين مقاله
  

ه صورت توان آنها را ب يم يمقاالت انجام داد ول ريشده در سا و روش ارائه
 يسمنظور در ابتدا به برر نيا يبرا. نمود سهيمقا گريكديبا  ميمستق ريغ
چندچهره در چند مقاله  ريصورت در تصاو يحاصل از آشكارساز جينتا

با روش  ميمستق ريآنها به صورت غ سهيمختلف پرداخته و در ادامه به مقا
  .ميپرداز يم يشنهاديپ

 ريتصاو گاهيدر پاروش خود را ] 26[و ] 25[، ]17[ مراجع
CMU+MIT جيراه روش خود را با نتا نيقرار داده و در ا يابيمورد ارز 
. اند كرده سهيمقا .V.J تمياز جمله الگور گريروش د نيحاصل از چند
   تميالگور يشده از اجرا ارائه جيمشخص است كه نتا 9مطابق جدول 

V.J. ريتصاو گاهيپا يبر رو CMU+MIT بيرتسه مرجع به ت نيدر ا 
  در  يآشكارساز يكه تعداد خطا يحال است در% 93و % 7/91، 94%
توان  يتفاوت را م نيا ليدل. باشد يمورد م 100و  50، 170 بها به ترتيآن

. سه منبع دانست نيدر ا .V.J تميالگور يساز ادهيمختلف پ يها در روش
ه شد يساز ادهيمقاله پ نيكه در ا .V.J تمياست كه الگور يدر حال نيا

 15و % 57صورت  يدقت آشكارساز يدارا CMU+MIT گاهياست در پا
 .V.J تمياست كه الگور يبدان معن نيا. باشد يم يآشكارساز يمورد خطا

مورد استفاد در سه مرجع  يها مقاله نسبت به روش نيمورد استفاده در ا
170≈از  شيب بيمذكور به ترت 15 11 ،/≈50 15 3 100≈و  3 15 6 

صورت  ريغ يها نكردن نمونه ييشناسا يبرا يباالتر يياز توانا ربراب
 تميالگور يكرد وقت ينيب شيتوان پ يم حيتوض نيحال با ا. برخوردار است

V.J. گاهيدر پا] 26[و ] 25[، ]17[شده در  يساز ادهيپ RFD  اجرا شود به

×از  شيب يدارا بيترت ≈170 15 124 1405 ،× ≈50 15 124 و  413
× ≈100 15 124  نيا .صورت خواهد بود يمورد خطا در آشكارساز 826

 گاهيپا نيمورد خطا در ا 48تنها  يشنهادياست كه روش پ يدر حال
  .دارد ريتصو

 گاهيدر دو پا ريتصاو يدگيچيبر اساس پ توان يرا م گريد يا سهيمقا
CMU+MIT  وRFD شد روش  انيطور كه ب همان. انجام دادV.J. 

مورد  15 يدارا CMU+MIT گاهيمقاله در پا نيشده در ا يساز ادهيپ
مورد  124 يدارا RFD گاهيكه در پا يبوده در حال يآشكارساز يخطا
در  ريتصاو يدگيچيكه پ ميريحال اگر بپذ. دباش يم يآشكارساز يخطا
124≈ز ا شيب RFD گاهيپا 15 باشد  يم CMU+MIT گاهيبرابر پا 8

 يكرد كه در صورت اجرا ينيب شيتوان پ يم 10 مطابق جدول نيبنابرا
از  كي هر RFD گاهيپا يبر رو] 26[و ] 25[، ]17[شده در  ارائه يها روش

در دقت  يآشكارساز يخطا 32و  200، 160 يدارا تيها به ترب روش نيا
تنها  يشنهاديپ تمياست كه الگور يدر حال نيا و خواهند شد %90حدود 

  .دارد RFD گاهيمورد خطا در پا 48

  يريگ جهينت - 5
چندچهره با استفاده از  ريصورت در تصاو يمقاله به آشكارساز نيا
 يپرداخت و موفق شد با حفظ نسب يگابور و شبكه عصب يلترهايف بيترك

 يآشكارساز يخطا زانيم صورت از حيصح يها نمونه يدقت آشكارساز
 يكاهش خطا. به شدت بكاهد زيصورت به عنوان صورت ن ريغ يها نمونه
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  .RFD گاهيپا در ها روش نيا از كي هر يسازرآشكا يخطا تعداد ينيب شيپ و CMU+MIT گاهيپا يرو بر مختلف منابع در صورت يآشكارساز از حاصل جينتا سهيمقا :10 جدول
  

  RFDدر  تعداد خطا CMU+MITدرتعداد خطا (%)CMU+MITدرآشكارسازي منابع مختلف
]26[ 96 100  800  
]26[ 90 4  32  
]17[ 96 165  1320  
]17[ 90 20  160  
]25[ 7/91 50  400  
]25[ 90 25  200  

  48  - - روش پيشنهادي
  

مشخص  يتجرب يبررس كي در :ديگرد محقق ها افتهي اين اساس بر مذكور
در سطح  ينامحسوس يها رنگ رييتغ يدارا عمدتاً ينتنتريا ريشد كه تصاو

العمل نشان داده و باعث از  گابور نسبت به آنها عكس لتريخود هستند كه ف
 يگابور و بروز خطا در آشكارساز لتريف يدر خروج تيفيدست رفتن ك

ساز رنگ  كنواختي زشپردا شيمشكل پ نيرفع ا يبرا. شوند يصورت م
 ريپردازش در چند نمونه تصو شيپ نيا ريثأت يبررس. ديگرد يمعرف

 ييشناسا% 40به  كينزد تواند يپردازش م شيپ نيچندچهره نشان داد كه ا
 زين% 66از  شيب نيداده و همچن شيصورت را افزا حيصح يها نمونه
  .صورت را كاهش دهد ريغ يها نمونه يآشكارساز يخطا
شامل  ريتكه تصاو يدر آشكارساز يعملكرد شبكه عصب يبررس از

در روش  يكه شبكه عصب ديصورت مشخص گرد ريصورت و غ
است كه در صورت وجود دو باند  افتهياساس آموزش  نيبر ا يشنهاديپ

آن تكه  ييبا احتمال باال ر،يتكه تصو كي نييرنگ در باال و پاديسف
 ياجزا يكرده و بر اساس شكل واقع ييرا به عنوان صورت شناسا ريتصو

 ييمقاله با استفاده از سه شاخص شناسا نيا. كند يمن يريگ ميصورت تصم
اصالح  زيرا ن يشبكه عصب ينوع خطا نيدهان و چشم موفق شد ا ،ينيب

 يبر رو يپروجكشن عمود يها كه با استفاده از اجرا شاخص نيا. دينما
 يآشكارساز يخطا زانيم توانستند نديآ يدست مه گابور ب يانرژ يخروج
  .ش دهندكاه %7/85 زانيرا به م
 ريتصو 100شامل  RFDبه نام  يديجد ريتصاو گاهيمقاله پا نيا در
 نترنتيمتوسط به باال از ا تيفيو ك دهيچيپ يها نهيزم چهره با پسچند
 11015و  يتكرار ريچهره غ 583 يدارا ديجد گاهيپا. ديگرد يآور جمع

 يدشنهايپ تميالگور ياجرا جينتا. باشد يم 192×168در اندازه  ريتصوريز
صورت  حيصح يها نمونه ينشان داد كه دقت آشكارساز RFD گاهيپادر 
 زيصورت در آن ن ريغ يها نمونه يآشكارساز يبوده و خطا% 16/88
 يحال در نيا. بدون چهره است ريتصوريز 9961خطا در  48معادل % 48/0

 RFD گاهيمقاله در پا نيشده در ا يساز ادهيپ .V.J تمياست كه الگور
  .باشد يخطا م 124 يدارا

مشخص شد كه  يشنهاديداده در روش پ رخ يخطا 48 يبررس از
شكل مانند  يهفت ريتعداد خطا به تكه تصاو نياز ا يا بخش عمده

آزاد  هاي كراوت ايمدال ورزشكاران  زيآو نگردهفت،  قهي يها راهنيپ
 لتريف يخطا بدان جهت است كه در خروج نيا. شود يشده مربوط م بسته

  .و قالب صورت وجود دارد رينوع تكه تصاو نيا نيب ييشباهت باالگابور 
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 وتريكامپ يمهندس يبا رتبه ممتاز اول مدرك كارشناس 1383در سال  انيرضا محمد
 يارشد مهندس ياز اول مدرك كارشناسبا رتبه ممت 1393افزار و در سال  نرم شيگرا

برده از سال  نام. نمود افتيواحد كاشان در يخود را از دانشگاه آزاد اسالم كيمكاترون
افزار در  نرم شيگرا وتريكامپ يدر مهندس يردر مقطع دكت ليمشغول به تحص 1394

عامل ريمدبه عنوان  زيتاكنون ن 1385از سال  شانيا. واحد قم است يدانشگاه آزاد اسالم
هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان  زمينه. باشد يمشغول به كار م يدر بخش خصوص

  . كيو ربات يعصب يشبكه ها ر،يپردازش تصو: عبارتند از
  

مخابرات و در  شيبرق گرا يمهندس يمدرك كارشناس 1368در سال  يمحلوج محمود
خود را از دانشگاه  كيالكترون شيبرق گرا يارشد مهندس يمدرك كارشناس 1373سال 
 يعلم ئتيبرده به عنوان عضو ه تاكنون نام 1374از سال . نمود افتيدر فيشر يصنعت

واحد كاشان به كار مشغول بوده و در  يسالمدر دانشگاه آزاد ا وتريدانشكده برق و كامپ
مخابرات از دانشگاه آزاد  شيبرق گرا يدر مهندس يموفق به اخذ درجه دكتر 1387سال 
 شانيمورد عالقه ا يقاتيهاي تحق زمينه. ديتهران گرد قاتيواحد علوم و تحق ياسالم

  .باشد الگو مي ييو شناسا نيماش يينايب ر،يپردازش تصو رينظ يشامل موضوعات
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