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چکیده
موضوع بازشناسی چهره اساساً یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه مباحث مرتبط با پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر در
عصر حاضر بوده است و کاربردهای فراوان و کلیدی آن در حوزه های مختلف باعث توجه بیش از پیش به این موضوع در
سالهای اخیر گردیده است .در این مقاله ،تکنیک انتخاب و ادغام ویژگی جدیدی برای تشخیص چهره ارائه شده است .در
تکنیک پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی و از شبکه عصبیمصنوعی برای طبقهبندی استفاده شد .تکنیک ارائه
شده در یک مجموعه ویژگی جداگانه از هر منطقه صورت و مقایسه آن با مجموعه ویژگی ترکیبی مورد آزمایش قرار گرفته
است .مساله انتخاب زیرمجموعه ویژگیها ،به مفهوم شناسایی و انتخاب یک زیرمجموعه مفید از ویژگیها از میان مجموعه داده
اولیه میباشد .آزمایشها و پیادهسازی روی مجموعه تصاویر پایگاه داده 𝐿𝑅𝑂 و 𝑇𝐸𝑅𝐸𝐹 نشان دادند که با افزایش تعداد
ویژگیهای زیرمجموعه انتخاب شده ،درصد شناسایی نیز افزایش مییابد .با این توصیف روش پیشنهادی خیلی سریع به راه-
حلهای بهینه همگرا میشود و همچنین توانایی زیادی در جستجوی فضای راهحلها دارد و میتواند کوچکترین زیرمجموعه از
ویژگیها را پیدا کند که این پروسه در نتیجه استفاده از 𝐴𝐶𝑃 و ترکیب با الگوریتم ژنتیک میباشد که موجب بهبود نتایج
شناسایی تصاویر تا باالی  89درصد صحت داده شده است.
واژگان کلیدی :مولفههای اساسی ،الگوریتم ژنتیک ،کاهش ابعاد ،بهینهسازی ،استخراج ویژگی.

 -1مقدمه
سیستم بازشناسی چهره یک برنامه کامپیوتری به صورت خودکار برای شناسایی یا تصدیق شخص از یک عکس دیجیتالی یا
ویدئو از منابع ویدئویی است .یکی از راههای انجام این کار مقایسه ویژگیهای انتخاب شده از تصویر چهره با پایگاه داده موجود
می باشد .این روش به طور معمول در سیستمهای امنیتی استفاده میشود و میتواند با زیستسنجهای شناخته شده دیگر
مانند اثر انگشت یا عنبیه چشم ترکیب شود .انسان معموال از چهره برای شناسایی اشخاص استفاده میکند .پیشرفت در توانایی
محاسباتی در دهههای گذشته این امکان را بوجود آورده است که بازشناسی چهره به صورت خودکار انجام شود .الگوریتمهای
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ابتدایی بازشناسی چهره از مدلهای هندسی استفاده میکردند ،اما امروزه فرآیندهای بازشناسی از مدلهای پیچیده ریاضی
برای استخراج ویژگی و انطباق استفاده میکنند .پیشرفتهای عمده در ده تا پانزده سال گذشته باعث پیشرفت تکنولوژی
بازشناسی چهره شدهاند .الگوریتمهای بازشناسی چهره میتواند برای تصدیق و یا شناسایی چهره استفاده شود( Etemad and
 .)Chellappa, 1997هدف اصلی این پژوهش ارائه یک سیستم شناسایی مبتنی بر روش 𝑨𝑪𝑷 به کمک الگوریتم ژنتیک برای
تشخیص بازشناسایی چهره است .یکی از موفقترین تکنیکها که در تشخیص چهره مورد استفاده قرار گرفته تحلیل مولفههای
اصلی 1می باشد .از جمله مزایای این روش سادگی اعمال و استفاده از آن ،سطح کارایی قابل قبول و تاثیر مثبت آن در پایگاه-
های دادههای بزرگ میباشد .بنابراین ،ب سیاری از محققان بر روی بهبود این روش متمرکز شدهاند .برخی از مطالعات نیز به
مساله انتخاب بهترین بردارهای ویژه پرداختهاند که کارایی 𝑨𝑪𝑷 را با حذف بردارهای ویژه نویزها و نیز کاهش زمان (با
استفاده از فشردهسازی تصویر) افزایش داده و بهبود میبخشند .با بازبینی دادههای آموزش با استفاده از روش 𝑨𝑪𝑷 میتوان
جهات مختلفی را برای بردارهای ویژه به دست آورد .سپس از روی این بردارهای ویژه متفاوت میتوان بردارهایی را که دارای
فضای مجازی بهینه هستند برای شناسایی انتخاب نمود .در نتیجه با مستنثی کردن برخی از تصاویر دادههای آموزش موجود
می توان سیستم تشخیص چهره را بهبود بخشید .لذا در پژوهش حاضر متدی معرفی میکنیم که در آن از الگوریتم ژنتیک در
بهینهسازی مولفههای اساسی به منظور جستجوی مناسبترین داده برای آموزش الگوریتم از میان دادههای موجود در امر
بازشناسی چهره استفاده شده است .در این پژوهش ،تکنیک انتخاب و ادغام ویژگی جدیدی برای تشخیص چهره ارائه شده
است .در تکنیک پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک (𝑨𝑮) برای انتخاب ویژگی و از شبکه عصبی مصنوعی 2برای طبقهبندی
استفاده شد .تکنیک ارائه شده در یک مجموعه ویژگی جداگانه از هر منطقه صورت و مقایسه آن با مجموعه ویژگی ترکیبی
مورد آزمایش قرار میگیرد .دو زیر مجموعه از مجموعه دادههای پایگاه داده 𝑻𝑬𝑹𝑬𝑭 و 𝒍𝑹𝑶 نیز برای آزمون مورد
استفاده قرار خواهند گرفت.

 -2مروری بر پیشینه تحقیق
در دهه گذشته ،تشخیص چهره به یکی از فعالترین زمینههای پژوهشی الگوی شناختی تبدیل شده است .رایجترین
روشهای تشخیص چهره را میتوان به سادگی در سه دسته تطبیق مبتنی بر ویژگیهای همه جانبه ،3روش تطبیق
مبتنی بر ویژگیهای موضعی4و روش تطبیق چندگانه5طبقهبندی کرد( .)Gumus et al, 2010در روش تطبیق مبتنی بر
ویژگیهای همه جانبه ،از کل منطقه صورت به عنوان ورودی خام به سیستم تشخیص استفاده میشود ،مانند روش آنالیز
اجزای اصلی .6همچنین اخیرا روش 𝐹𝐺𝐼 7یا روش مبتنی بر مدل 𝑀𝐴𝐾 8نیز جهت تشخیص چهره استفاده شده
است( .)Fang et al, 2002در روش تطبیق مبتنی بر ویژگی های موضعی ،ابتدا ویژگیهای محلی مانند چشمها ،بینی و
دهان استخراج شده و سپس موقعیت و آمار مکانی آنها (از نظر هندسی یا ظاهری) به درون طبقهکننده ساختاری وارد
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میشود .روش اشکال هندسی 9و روش 𝑀𝐺𝐵𝐸 10به این دسته تعلق میگیرند .در روش تطبیق ترکیبی ،هر دو ویژگی-
های کلی و محلی برای تشخیص چهره استفاده میشود .طرح ترکیبی از ویژگیهای تشخیص چهره به وسیله ادغام
ویژگیهای کلی و محلی توسط فنگ 11در سال  2002ارائه گردید .الگوریتم ژنتیک 12میتواند جهت انتخاب مجموعه
ویژگیهای مطلوب برای مشکالت طبقهبندی الگو مورد استفاده قرار گیرد .برخی از محققان از الگوریتم ژنتیک برای
تشخیص چهره استفاده کردهاند( .)Bala et al, 2012روش یادگیری درخت تصمیمگیری 13را برای پیدا کردن زیرمجموعه
مناسبی از ویژگیهای تبعیض آمیز برای طبقهبندی الگو ارائه کردهاند .الگوریتم ژنتیک برای جستجوی زیرمجموعه بهینه
ممکن از ویژگیهای استخراج شده مورد استفاده قرار گرفته است .در مطالعه سان و یین 14در سال  ،2002از الگوریتم
ژنتیک برای انتخاب تشخیص چهره  3بعدی استفاده شد( .)Sun and yin, 2005روش ارائه شده در ( Satone and
 )Kharate, 2010سعی دارد که ویژگیها را با گرفتن ویژگیهای خوبی که بتواند فاصله درون طبقهای را به حداقل رسانده
و فاصله بین طبقهای را به حداکثر برساند ،بهینهسازی کند .در مطالعه لیو 15و همکاران در سال  ،2000از روش پیگیری
تکاملی 16بر اساس الگوریتم ژنتیک برای تشخیص چهره استفاده شد .ایده روش ارائه شده این است که اساس چهره از
طریق چرخانیدن محورهای تعریف شده در فضای 𝐴𝐶𝑃 بررسی شود(  .)Liu an Wechsler, 2000نوع طبقهبندی کلی به
دست آمده توسط تکنیکهای موجود رضایت بخش نیست ،بنابراین نیاز به یک تکنیک بهتر انتخابی و ادغامی ویژگی که
بتواند دقت و صحت طبقهبندی کلی تشخیص چهره را بهبود ببخشد ،وجود دارد .اگرچه ارائه تعریفی جامع و روشن از

روشهای تشخیص و شناسایی اجسام بحث مفصلی را میطلبد ،اما به زبانی ساده،روشهای مدلگرا سعی در توصیف اجسام
به صورت سه بعدی دارند .به این منظور معموال یک جسم را با استفاده از ارتباطهای سهبعدی و حجمهای ساده هندسی

(مکعبها ،مخروطها،کرهها) و روابط فیزیکی بین آنها توصیف میکنند .در مقابل،روشهای ظاهرگرا از شکل ظاهری اجسام
برای توصیف آنها استفاده میکنند .ورودی سیستمهای ظاهرگرا تصاویر و توصیفهای دوبعدی اجسام است .هماکنون
گرایش قالب در میان جامعه بینایی ماشین استفاده از روشهای ظاهرگرا برای حل مسائل شناسایی است .شناسایی چهره نیز
از این گرایش مستثنی نیست و حجم مطالعات و پژوهشهای انجام شده در توسعه روشهای ظاهرگرا بسیار بیشتر از روش-
های مدلگرا است( .)Etemad and chellappa, 1997روش 𝐴𝐶𝑃 در سال  1881توسط ترک 17و پنتلند 18پیشنهاد شد
که از تحلیل المانهای اصلی برای کاهش بعد استفاده کرده تا بتواند زیرفضایی با بردارهای متعامد پیدا کند که در آن
زیرفضا پراکندگی داده ها را به بهترین حالت نشان دهد .این زیرفضا را هنگامی که بر روی دادههای چهره اعمال شوند،
فضای چهره می گویند .پس از مشخص شدن بردارها تمامی تصاویر به این زیر فضا منتقل میشوند تا وزنهایی که بیانگر
تصویر در آن زیرفضا هستند بدست آیند .با مقایسه شباهت وزن های موجود با وزن تصویر جدیدی که به این زیرفضا
منتقل شده میتوان تصویر ورودی را شناسایی کرد .با نمایش برداری چهره انسان که توسط کنار هم قرار دادن سطرهای
ماتریس تصویر حاصل میشود می توان چهره انسان را برداری در فضایی با ابعاد باال در نظر گرفت .با توجه به خصوصیات
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مشابه چهره ها ،میتوان نتیجه گرفت که بردار چهرهها در زیرفضایی با ابعاد پایینتر واقع

شدهاند( Turk and Pent land,

.)1991
 -3روش پیشنهادی
تاکنون روش های زیادی برای بازشناسی چهره ارائه شده است که هر یک به طریقی متفاوت ،سعی در بازشناسی چهره دارند.
همچنین مقاالت زیادی از نتایج مقایسه این روشها ارائه شده است .از آنجا که این روشها بر روی شرایط متفاوت ،کارایی
متفاوت دارند ،هیچ کدام از آنها نمی توانند ادعا نمایند که تحت همه شرایط از بقیه برتر هستند .به نظر میرسد که یک روش
ترکیبی بتواند جواب خوبی داشته باشد .به شرط آنکه بتواند نقاط قوت و ضعف هر روش را در جواب نهایی تاثیر دهد .ولی نکته
حایز اهمیت در چگونگی ترکیب کردن این روشها با یکدیگر میباشد .ما در این مقاله روشی را ارائه میدهیم که بهینهترین
ویژگیهای مربوط به صورت را استخراج کرده و در امر بازشناسی چهره مورد استفاده قرار میدهد.
در روش پیشنهادی ،ما بهترین و بهینهترین ویژگیهای مربوط به صورت را استخراج میکنیم و با استفاده از روشی ،مناسب-
ترین ویژگیها را با هم ترکیب مینماییم تا به جوابی مناسب دست پیدا کنیم .بهترین نواحی صورت برای استخراج ویژگی
چشم چپ ،چشم راست ،بینی و دهان میباشند .این نواحی دارای بهترین ویژگیهای جداکننده مربوط به چهره در صورت
انسان میباشند .یکی از مهمترین موارد ،از بین بردن اثرات نویز و همچنین تصحیح عوامل مخرب نظیر گردش سر و تغییرات
روشنایی میباشد .اگر ویژگیها بهینه شوند و طول بردار ویژگی کوتاهتر شود سرعت طبقهبندی افزایش مییابد .اولین قدم در
روش پیشنهادی ،یافتن نواحی خاص مربوط به چهره در تصاویر حاوی صورت میباشد .سپس باید ویژگیهای مورد نظر را از
این نواحی استخراج کنیم .پس از استخراج ویژگی ،ویژگیها انتخاب میشوند و با هم ترکیب میشوند و در نهایت طبقهبندی
میشوند .با استفاده از نتایج حاصله بهترین نواحی احتمال حضور چهره استخراج میشوند و سپس چهره مورد نظر طبقهبندی
میشود .بلوک دیاگرام روش پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  )1بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

در این پژوهش ،الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن ویژگیهای مهم بالقوهای که شناخت بیشتری را ایجاد کند استفاده میشود.
مناطقی که حاوی این ویژگیهای مهم هستند به عنوان نواحی مهم در نظر گرفته شدند .کروموزومها نشاندهنده ویژگیهای
مهم قابل انتخاب هستند .کدگذاری باینری که برای کروموزومها استفاده میشود به شکلی است که اگر  1باشد به مفهوم
انتخاب ویژگی و اگر  0باشد به مفهوم عدم انتخاب ویژگی تلقی میشود .در یک نسل هر کروموزوم همراه با مجموعه ویژگی
ورودی تکثیر شده و بردار ویژگی ورودی به شبکه عصبی مصنوعی داده میشود .بردار ویژگی ورودی  Fرا میتوان به صورت
رابطه  1نمایش داد.
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)1

F = CP , C = (c1 , c2 , … , cl ), ci ∈ {0,1} , P = L + R + N + M

که در آن  Cیک کروموزوم تک است و  Ciیک ژن در کروموزوم است L .طول کروموزوم میباشد که به همان اندازه مجموعه
ورودی  Pاست R .زمان آزمایش بر روی مجموعه ویژگیهای جداگانه از هر منطقه صورت ،و  Pنشان دهنده مجموعهای از
ویژگیهای جداگانه است .بردار ویژگی ورودی  Fبرای طبقه بندی به شبکه عصبی انتقال داده میشود .از شبکه عصبی با تنها
یک الیه مخفی و یک الگوریتم پسانتشارانعطافپذیر برای راهاندازی شبکه در این تکنیک بهره میگیریم .برای محاسبه تناسب
فرد مربوطه در الگوریتم ژنتیک از خطای طبقهبندی آزمون استفاده میکنیم .در نمونهبرداری مناسبترین فردی که به بهترین
میزان طبقهبندی آزمون دست یافته باشد مجددا تولید میشود .کروموزومهای هر نسلی از الگوریتم ژنتیک که به بهترین میزان
طبقهبندی رسیدند ضبط میگردند .این کروموزومها نشان میدهند که کدام ویژگی انتخاب شده و کدام یک انتخاب نشده
است .پس از همه تولید نسلها کل تعداد دفعاتی که هر ویژگی انتخاب شده برای بهترین میزان طبقهبندی محاسبه میشود.
همه ویژگیها بر اساس تعداد دفعاتی که انتخاب شدند رتبهبندی میگردند .این نکته را یادآوری میکنیم که این روش مبتنی
بر نظریه تکامل میباشد ،بدینگونه که در نسلهای متوالی جمعیتهایی باقی میمانند که شایستهتر از بقیه باشند .همچنین
بر روی جمعیت یک نسل ،عملگرهایی جهت ایجاد تنوع مانند بازترکیبی و جهش اعمال میشوند .به عبارت دیگر ،بدنبال
بهترین جواب با استفاده از تکامل جمعیت و انتخاب بهترینها هستیم .در این تحقیق ،شبکه عصبی مصنوعی به عنوان تابع
دستهبندی کننده برای ارزیابی جمعیت تولید شده توسط الگوریتم ژنتیک ،استفاده میشود .مجموعه داده اصلی 𝑠 شامل 𝑁
عدد ویژگی است که به زیر مجموعههای مختلف …  S1, S2, S3,با …  𝑛1, 𝑛2, 𝑛3,برای استفاده در الگوریتم ژنتیک تقسیم می-
شوند .سپس این زیرمجموعهها به شبکه عصبی المن با تعداد ثابتی از نرونها در الیه مخفی جهت آموزش میروند .تعداد
نرونهای الیه ورودی به تعداد ویژگیهای زیرمجموعه مورد نظر بستگی دارد .هر زیرمجموعهای از دادها به دو قسمت
آموزشی و تست تقسیم شدهاند .پس از آموزش ،شبکه را با استفاده از یکسری دادههای جدید(مجموعه دادههای تست)،
تست مینماییم .تعداد نمونههای دستهبندی شده اشتباه به عنوان خطای زیرمجموعه مربوطه محسوب میشود .عکس خطا
به عنوان معیاری از شایستگی آن زیرمجموعه (فرد از جمعیت) در نظر گرفته میشود .بنابراین ،هر زیرمجموعهای از ویژگیها
دارای یک خطای تخمین میباشند که برای تعیین بهترین زیرمجموعه کمک خواهد کرد .پس شبکه عصبی افراد جمعیت
ژنتیک را در یافتن بهینهترین راهحل سوق میدهد .آخرین زیرمجموعه بدست آمده با 𝐴𝐺 (که بهینهترین میباشد) دوباره با
یک شبکه عصبی برای تعداد بیشتری آموزش داده میشود.
 1-3شناسایی نواحی چهره

ابتدا نواحی چهره را بر روی هر تصویر صورت شناسایی کرده و سپس ویژگیها را استخراج میکنیم .سپس تصاویر چهره
آزمایشی از پایگاه داده 𝑇𝐸𝑅𝐸𝐹 استخراج میشوند .اطالعات مرکز هماهنگی برای هر ناحیه صورت فراهم شده از جمله مرکز
هماهنگی چشم ،مرکز هماهنگی نوک بینی و مرکز هماهنگی دهان استفاده شده و روش فاصله آستانه 19برای شناسایی نواحی
چهره اعمال میشود .روش فاصله آستانه ،فاصله آستانه را در جهات افقی و عمودی برای منطقه چهره محلی تعریف میکند.
این آستانهها در مورد اندازه منطقه صورت تصمیم میگیرند .به وسیله اطالعات مرکز هماهنگی ،شناسایی نواحی چهره آسان
Threshold
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میشود .در شکلهای  2و  3به ترتیب عالمتزدن روی نقاط مهم تصویر شامل (چشمها ،بینی و دهان) و قسمتهای مهم
جدا شده از تصویر مورد نظر ،آورده شده است که با استفاده از مختصات بدست آمده از مرحله قبل ،قسمتهای مهم صورت از
تصویر جدا شده و ذخیره میگردد.

شکل  )2عالمت زدن روی نقاط مهم تصویر شامل (چشمها ،بینی و دهان)

شکل )3نمونهای از قسمتهای مهم جدا شده از تصویر موردنظر

مرحله مهم بعدی ،استخراج ویژگی است .به منظور استخراج ویژگی ابتدا هر یک از تصاویر برش خورده با مقیاس  0.1کوچک
شده سپس پنجره  10 × 10بر روی تصویر لغزانده شده و مجموع شدت پیکسلها محاسبه میشود .برای مثال توسط روش
مذکور از تصویر برش خورده چشم راست یا چپ با ابعاد  00 × 00تعداد  80ویژگی بدست میآید .در نهایت تعداد 101
ویژگی ( 80برای چشم راست 80 ،برای چشم چپ 80 ،برای بینی و  82برای دهان) از هر تصویر بدست میآید .در شکل 4
نمونهای از ویژگی بدست آمده از چشم چپ با ابعاد  00 × 00آورده شده است .حال با توجه به تعداد زیاد ویژگیها از 𝐴𝐶𝑃
مبتنی بر کرنل 20برای کاهش تعداد ویژگیها استفاده میکنیم که عملکرد بهتری نسبت به 𝐴𝐶𝑃 دارد .تعداد  20ویژگی برای
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اعمال مرحله بعد انتخاب میکنیم .در ادامه جهت انتخاب ویژگیهای بهینه از الگوریتم ژنتیک استفاده میکنیم .پارامترهایی
که برای تنظیم این روند تعیین و انتخاب شدند در جدول  1بیان شده است.

شکل 44 )4ویژگی بدست آمده از تنها چشم چپ با ابعاد 𝟖𝟎 × 𝟖𝟎

جدول  )1پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ویژگیها

توضیحات

مقدار پارامتر

نام پارامتر

تعداد نسل

15

generation

اندازه جمعیت

50

popusize

تعدادی از این فرضیه های انتخاب شده

0.9

Xover_rate

میزان ضریب جهتگیری هر جهش به سمت بهترین انتخاب

0.2

Mutation

تعداد فرضیه هایی که باید در جمعیت در نظر گرفته شوند

50

Bit_n

 2-3مقدار میانگین سطح خاکستری ویژگی

پس از تعیین مکان مناطق صورت ،هر منطقه صورت به مناطق کوچک مستطیلی با همان اندازه تقسیم شده و مقدار متوسط
سطح خاکستری ویژگی از این مناطق مستطیلی کوچک استخراج میشود .مقدار متوسط سطح خاکستری ویژگی به صورت
رابطه  2بیان میگردد.
)2

)𝑦𝛴 𝑝(𝑥,
𝑣×𝑤×ℎ

= 𝑖𝑔

که در این رابطه  giمقدار میانگین سطح خاکستری میباشدکه مربوط به مربع iام است p(x, y) ،مقدار خاکستری پیکسلهای
موجود در مربع iام میباشد W .عرض مربع h ،ارتفاع آن و  vماکزیمم مقدار خاکستری موجود در مربع کوچک میباشد .پس از
تقسیمبندی ،مقادیر میانگین سطح خاکستری از مربعهای کوچک موجود در نواحی به ترتیب از چپ به راست و از باال به پایین
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استخراج میشوند .در عمل ابعاد مربع های کوچک  0x8انتخاب میشود .برای نواحی مربوط به چشمها و بینی سایز ناحیه 20
و برای دهان سایز  30انتخاب میشود.
 3-3ویژگی 𝐴𝐶𝑃

روش طرح ریزی 𝐴𝐶𝑃 برای تشخیص چهره ،که روش 𝑒𝑐𝑎𝑓𝑛𝑒𝑔𝑖𝑒 هم نامیده میشود ،یک روش کالسیک برای تشخیص
چهره است .ایده ساده در روش 𝑒𝑐𝑎𝑓𝑛𝑒𝑔𝑖𝑒 گرفتن بزرگترین واریانس از بین مجموعه تصاویر صورت و سپس استفاده از این
اطالعات برای کدگذاری و مقایسه تصاویر چهره است .فایده روش 𝑒𝑐𝑎𝑓𝑛𝑒𝑔𝑖𝑒 کاهش ابعاد پراکندگی نمونههای طرح میباشد.
فرض کنیم مجموعه }𝑁𝑋  {𝑋1، 𝑋2، . . . ،به عنوان مجموعهای از تصاویر نمونه 𝑁 باشد که مقادیر فضای تصویر 𝑛 بعدی را به
خود میگیرد و هر تصویر متعلق به یکی از کالسهای 𝑐 می باشد }𝐶𝑋  .{𝑋1، 𝑋2، . . . ،برای تبدیل خطی بر روی نقشه باید
تصویر 𝑛 بعدی اصلی به تصویر ویژگی 𝑚 بعدی منتقل شود ،به طوریکه 𝑚 کوچکتر از 𝑛 باشد .بردار ویژگی جدید 𝑚𝑅∈𝑘𝑦
توسط رابطه  3تعریف میشود.
𝑘𝑋 𝑇 𝑊 = 𝑘𝑦
)3
که در آن 𝑚×𝑛𝑅 ∈ 𝑊 یک ماتریس با ستونهای متعامد نرمال میباشد 𝑊 .به نحوی انتخاب میشود که دترمینال ماتریس
را ماکزیمم نماید .ماتریس 𝑠 به صورت رابطه  4بیان میشود.
)4

𝑠

𝑇
𝑁∑ = 𝑆
)𝜇 𝑘=1(𝑋𝑘 − 𝜇)(𝑋𝑘 −

) 𝑚𝑤 𝑊𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑤 |𝑊 𝑇 𝑆𝑊| = (𝑤1 , 𝑤2 , … ,

که در رابطه باال 𝑁 تعداد تصاویر نمونه و  µمیانگین تصویر همه نمونهها میباشد {𝑤𝑖|𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑚}.مجموعه بردارهای ویژه
مربوط به 𝑚 تا بزرگترین مقادیر ویژه میباشد .در آزمایشاتی که کاربرد ویژگیهای استخراج شده از طریق کرنل 𝐴𝐶𝑃 را در
بازشناخت الگو و با استفاده از کالسبندهای خطی بررسی میکنیم دو مزیت اصلی 𝐴𝐶𝑃 𝑙𝑒𝑛𝑟𝑒𝐾 غیرخطی چنین به چشم
میخورد که اوال اینکه مولفههای اصلی غیرخطی در مقایسه با همان تعداد مولفههای خطی نتایج کالسبندی بهتری بدست
میدهند و دوم اینکه عملکرد مولفههای غیرخطی را میتوان با بکارگیری مولفههای بیشتر از آنچه که در حالت خطی امکانش
هست ،بهبود بخشید .در واقع بر خالف 𝐴𝐶𝑃 خطی ،روش پیشنهاد شده میتواند تعداد مولفههای اصلی بیشتر از ابعاد داده
ورودی استخراج کند .اگر ابعاد فضای ورودی کوچکتر از تعداد نمونهها باشد استفاده از روش 𝐴𝐶𝑃𝐾 از نظر محاسباتی نسبت
به روش 𝐴𝐶𝑃 هزینه بیشتری دارد ،زیرا نیاز ب ه محاسبه مقادیر ویژه ماتریسی با ابعاد 𝐿 در 𝐿 هستیم ،که 𝐿 تعداد دادهها می-
باشد ولی این محاسبات اضافی میتواند مفید باشد زیرا در بازشناخت الگو نشان داده میشود که در صورتی که ویژگیهای
استخراج شده غیرخطی باشند استفاده از یک کالسبند خطی کارایی خوبی خواهد داشت .البته 𝐴𝐶𝑃 استاندارد امکان بازسازی
الگوهای اصلی از مجموعه کامل مولفههای اصلی استخراج شده از طریق بسط در پایههای بردار ویژه میدهد اما در 𝐴𝐶𝑃𝐾
چنین کاری ممکن نیست .با بکارگیری توابع کرنل میتوان مولفههای اصلی را در فضاهایی با ابعاد ویژگی باال به خوبی محاسبه
کرد که این فضاهای ویژگی توسط یک نگاشت غیرخطی به فضای ورودی مرتبط میشود.
ما در این پیادهسازی از هر کالس  3داده برای آموزش و  1داده برای آزمون در نظر گرفتهایم .شبکه عصبی انتخابی ما شبکه
عصبی المن 21نام دارد .شبکه عصبی عموماًً دو الیه با یک فیدبک از خروجی الیه اول (مخفی ) به ورودی الیه اول می باشند.
این اتصال برگشتی به شبکه در تشخیص و تولید الگوهای 𝑔𝑛𝑖𝑦𝑟𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑚𝑒-کمک میکند .در شبکه المن نرونهای تابع
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𝑔𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡 در الیه پنهان و نرون های تابع 𝑛𝑖𝑙𝑒𝑟𝑢𝑝 در الیه خروجی قرار دارد .این ترکیب مخصوص شبکههای دو الیه با توابع
انتقالی است که می توانند هر تابع با دقت دلخواه را تقریب بزنند .تنها چیز مورد نیاز این است که الیه پنهان باید نرونهای
کافی داشته باشد .توجه کنیم که شبکه المن با قراردادهای شبکههای دو الیه این تفاوت را دارد که الیه اول یک اتصال
بازگشتی دارد .تاخیر در این اتصال مقادیر مرحله زمان قبلی را ذخیره میکند که میتواند در مرحله زمان جاری استفاده شود.
بنابراین حتی اگر دو شبکه المن با وزنها و بایاس مشابه داشته باشیم و ورودیهای کامال برابر در یک مرحله زمانی ،خروجی-
های آنها میتوانند به خاطر حالتهای فیدبک مختلف کامال متفاوت باشند ،چون این شبکه میتواند اطالعات را برای مراجع
بعدی ذخیره کند ،مناسب است .در شکل  5اجرای شبکه عصبی نشان داده شده است .در این شکل ،ساختار کلی شبکه
عصبی نظیر تعداد الیهها ،ورودی و خروجی و همچنین تعداد  𝐸𝑝𝑜𝑐ℎهای الزم جهت آموزش را میتوان مشاهده کرد.

شکل  )5شبکه عصبی بکار گرفته شده در این پیادهسازی

 4-3دستهبندی با 𝑵𝑵𝑨

بردار ویژگی ورودی 𝑭 بدست آمده از مرحله استخراج ویژگیها ،به شبکه عصبی المن 22برای طبقهبندی داده میشود .این
شبکه در حالت اول آزمایش با یک الیه مخفی و یک الگوریتم انعطافپذیر پس انتشار برای آموزش شبکه تعریف میشود .در
استفاده از شبکه عصبی ابتدا از مجموعه داده اصلی ،زیر مجموعه مرتبط با کروموزم مورد نظر را یافته (بازای مقادیر  1از
کروموزم ،ویژگیها را برای تمامی نمونهها بدست می آوریم) و سپس زیرمجموعه بدست آمده را پس از آموزش با قسمتی از
مجموعه داده ،تست مینماییم تا خطای دسته بندی مشخص شود .عکس این خطا را به عنوان شایستگی آن کروموزم در نظر
میگیریم .این عمل را برای تمام اعضای جمعیت انجام میدهیم .شبکه عصبی برای ارزیابی "میزان شایستگی" زیرمجموعههای
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توسعه یافته توسط ژنتیک در هر تکرار و همچنین برای تست زیرمجموعه نهایی بدست آمده در این پژوهش استفاده شده
است.
 -4بحث و نتایج
برای ارزیابی روشهای بازشناسی چهره ،بانکهای اطالعاتی گوناگونی تا به حال ارائه شدهاند که هر یک شامل ویژگیهای
منحصر به خود هستند و طبیعتاً ارزیابی روشهای گوناگون بر روی آنها متفاوت است از سوی دیگر کاربردهای مختلف
بازشناسی چهره ما را به ارائه و استفاده از روشی که خصوصیات آن کاربرد را لحاظ کند وادار مینماید .برای بررسی کارایی یک
روش برای یک کاربرد خاص ،میبایست از بانک اطالعاتی که خصوصیات این کاربرد را در نمونههای خود در نظر گرفته باشد،
استفاده نماییم .برای مثال چنانچه نیاز به بازشناسی چهره در سنین متفاوت داشته باشیم ،میبایست از یک بانک اطالعاتی که
تصاویر چهره فرد در سنین مختلف در آن ذخیره شده باشد استفاده شود .در پیادهسازی و آزمایشها از دیتابیس

𝑇𝐸𝑅𝐸𝐹

استفاده شده است که جهت آزمایشهای اولیه از یک مجموعه کوچک این دیتابیس استفاده کردهایم .این زیر مجموعه 022
تایی شامل  02کالس ( 02فرد متمایز) میباشد و در هر کالس  4چهره وجود دارد .در هر کدام از کالسها تصاویری با ژس-
های مختلف یک فرد وجود دارد تا با استفاده از آن انعطاف الگوریتم را نسبت به اختالالت بوجود آمده بسنجیم .در تصویر 6
نمونهای از تصاویر این بانک داده آورده شده است.

شکل  )6نمونهای از بانک چهره 𝑇𝐸𝑅𝐸𝐹

آزمایش اصلی ما بر روی روش ترکیبی 𝐴𝐶𝑃 با ژنتیک است و پایگاه داده شامل  02کالس میباشد که هر کالس یک شخص
متمایز را نشان میدهد .در این پایگاه داده  4 ،تصویر صورت در هر کالس وجود دارد .سه تا از آنها به طور تصادفی برای
آموزش و یکی برای تست انتخاب میشود .آزمایشها روی موقعیت فضاهای قابل توجه با استفاده از 𝑁𝑁𝐴  𝐺𝐴 −روی هر
ناحیه مربوط به صورت به طور جداگانه انجام شده است .ویژگیهای استفاده شده در این آزمایشها ،میانگین ویژگیهای ارزش
سطح خاکستری بودند .میانگین استخراج شده ،ویژگیهای ارزش سطح خاکستری از هر ناحیه مربوط به صورت بردار ویژگی
ورودی برای آن ناحیه را شکل میدهد .سایز مجموعه ویژگی استخراج شده 𝐿 از ناحیه چشم چپ  ،02همان سایز برای
مجموعه ویژگی استخراج شده 𝑅 از ناحیه چشم راست و مجموعه ویژگی استخراج شده 𝑁 از ناحیه بینی مقداردهی شد .سایز
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مجموعه ویژگی استخراج شده دهان 𝑀 02 ،بدست آمد .مجموعه ویژگی استخراج شده از قسمتهای صورت شامل چشم،
بینی ،دهان به  GA − ANNبه طور جداگانه برای انتخاب و طبقهبندی میروند .پارامترهای 𝑁𝑁𝐴  𝐺𝐴 −به طور دقیق مشابه
برای هر مجموعه از آزمایشها تنظیم شدند .تعداد تولید  02و تعداد جمعیت اولیه  10تعیین شد .نرخ عمل تقاطع با  0.9و
نرخ جهش با  0.2تنظیم شده است واحدهای پنهان شبکه عصبی  6مقداردهی شد و انتخابهایی که تولید شدند بهترین نرخ
تشخیص ثبت شدند .تعداد اپک( 23دوره آموزشی) برای شبکه عصبی نیز برابر با  022تعیین شد .به دلیل اینکه ما نمیدانیم
چه تعداد بردار ویژه باید برای کدکردن تصاویر صورت مناسب باشد ،یک تعداد متفاوتی از بردارهای ویژه در آزمایشها ارزیابی
شدند .در آزمایشهای انجام شده از  ،19 ،14 ، 12و  00بردار ویژه استفاده کردیم .پارامترهای  GA − ANNبه طور دقیقا
مشابه برای هر آزمایش تنظیم شدند .تعداد تولید نسل با  10و تعداد جمعیت با  10تعیین شدند .نرخ تقاطع  0.1و نرخ جهش
 0.2تنظیم شدند .تعداد اپک برابر  022تعیین شد و تعداد الیههای مخفی را از  6به  02افزایش دادیم .جدول  0و  0به ترتیب
انتخاب ویژگی دادهها و نرخ طبقهبندی را نشان میدهد.
جدول  )2انتخاب ویژگی متناظر و ترکیبات به دست آمده
انتخاب ویژگی

الیههای مخفی

مناطق صورت

𝑙1, 𝑙0, 𝑙1, 𝑙18, 𝑙10, 𝑙10,120
𝑙1, 𝑙0, 𝑙1, 𝑙18, 𝑙10, 𝑙20

6

𝑙1, 𝑙0, 𝑙7, 𝑙1, 𝑙13, 𝑙12, 𝑙10, 𝑙11, 𝑙20

05

منطقه چشم چپ

𝑙1, 𝑙0, 𝑙7, 𝑙0, 𝑙1, 𝑙13, 𝑙10, 𝑙17, 𝑙10, 𝑙11, 𝑙20
𝑜𝑟2, 𝑟3, 𝑟8, 𝑟0, 𝑟7, 𝑟1, 𝑟10, 𝑟11, 𝑟12, 𝑟10, 𝑟11, 𝑟2

6

𝑟2, 𝑟3, 𝑟8, 𝑟2, 𝑟7, 𝑟1, 𝑟10, 𝑟18, 𝑟10, 𝑟19

05

منطقه چشم راست

6
منطقه بینی

𝑛1, 𝑛2, 𝑛8, 𝑛1, 𝑛10, 𝑛13, 𝑛10, 𝑛10, 𝑛11, 𝑛20
05
𝑚2, 𝑚3, 𝑚8, 𝑚0, 𝑚10, 𝑚11, 𝑚12, 𝑚13, 𝑚12, 𝑚10,
𝑚20, 𝑚21, 𝑚22, 𝑚22, 𝑚21

6

𝑚2, 𝑚3, 𝑚2, 𝑚10𝑚, 𝑚12, 𝑚18, 𝑚10𝑚, 𝑚10, 𝑚11, 𝑚20,

05

منطقه دهان

𝑚22, 𝑚20, 𝑚27, 𝑚21
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جدول  )3بهترین نرخ طبقه بندی تست و آموزش در یک دوره اجرای برنامه
نرخ طبقهبندی
میانگین مربع خطاها

نرخ تست

نرخ آموزش

0.026269

78

100

0.024114

80

100

MSE

انتخاب ویژگی (کروموزمهای ژنتیک)

الیههای
مخفی

1101111010110010101010111111

6
001000010001000110100001101101

10101011101010101000100101011111000011

05
0110100000101100000110110011010100001

همانطور که قبال بیان شد در این پیادهسازی از شبکه عصبی المن به عنوان طبقهبند از آن استفاده شده است .این نوع شبکه
عموماً دو الیه با یک فیدبک از خروجی الیه اول (مخفی) به ورودی الیه دوم میباشند .شبکه المن میتواند برای جواب دادن و
تولیدکردن انواع الگوهای شبکه با استفاده از انتشار خطای بازگشتی 24با مومنتوم و نرخ یادگیری وفقی آموزش داده شود و
وزنها و بایاسهای جدید را برگشت دهد .در شکلهای  7و  9نیز به ترتیب کارایی تابع شبکه عصبی به ازای هر دوره اجرایی و
نیز میانگین مربع خطاها و وضعیت آموزشی نشان شده است.

شکل )7کارایی شبکه عصبی به ازای دوره آموزشی و میانگین مربع خطاها

propagation

www.SID.ir

24back

Archive of SID

شکل ) 8وضعیت آموزشی شبکه عصبی استفاده شده

در ادامه با اتمام اجرای طبقهبندی ،بهترین ویژگیهای انتخابی به تعداد  02ویژگی که توسط روش پیشنهادی استخراج شده-
اند در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  )9بهترین ویژگیهای استخراج شده در پیادهسازی

در شکلهای 12و  11نیز به ترتیب ،خروجی تابع برازندگی بر اساس نسلها ،ناشی از اجرای الگوریتم ژنتیک و خروجی نهایی
بدست آمده و بر حسب درصد برای روش پیشنهادی نشان داده شده است.
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شکل  )11نمودار تابع برازندگی( )Fitness Functionبر اساس نسلها ( )Generationناشی از اجرای Genetic Algorithm

در بهینهسازی ژنتیک مقدار تابع هدف (𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑛𝑢𝑓 𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑓) که قرار است مینیمایز شود به ازای هر نسل (𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔)
محاسبه میشود .انتظار آن است که در نسلهای بعد مقدار تابع هدف کمتر شود که در این نمودار مقدار تابع هدف به ازای هر
نسل محاسبه و نمایش داده شده است .این نمودار برای هر بار تولید جمعیت سه منحنی ترسیم کرده است .منحنی اول
بیشترین شایستگی شناسایی شده ،منحنی دوم کمترین و منحنی وسط میانگین شایستگیهای شناسایی شده برای هر دسته
جمعیت تولیدی را نشان میدهد .در این نمودار اگر دقت کنیم میتوان مشاهده کرد که الگوریتم  10بار تولید جمعیت کرده
که در هر مرحله جمعیت تولید شده یک بیشینه و یک کمینه شایستگی دارند که در نمودار باال و پایین مشخص است .در
نمودار وسط هم میانگین شایستگیهای کل جمعیت ترسیم شده است.

شکل  ) 11خروجی بدست آمده بر حسب درصد برای مقایسه نرخ تشخیص در دیتابیس 𝑇𝐸𝑅𝐸𝐹
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با توجه به مقداردهی متغیرهای محیط 𝑒𝑐𝑎𝑝𝑠𝑘𝑟𝑜𝑊 و 𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑤 𝑑𝑛𝑎𝑚𝑚𝑜𝑐 نرمافزار شبیهسازی میتوان بهبود نتایج از
روش پیشنهادی که ترکیبی از 𝑎𝑐𝑝 و الگوریتم ژنتیک است را مشاهده نمود که توانسیتم به نرخ تشخیص باالی  89درصد
دست بیابیم .الزم به ذکر است که مدت زمان اجرای استخراج ویژگیها و شبیهسازی به سختافزار مورد استفاده نیز بستگی
دارد.
 -0نتیجهگیری کلی
در این پژوهش ،تکنیک انتخاب و ادغام ویژگی جدیدی برای بازشناسی چهره ارائه شده است .در تکنیک پیشنهادی از الگوریتم
ژنتیک (𝐴𝐺) برای انتخاب ویژگی و از شبکه عصبی مصنوعی برای طبقهبندی استفاده شد .تکنیک ارائه شده در یک مجموعه
ویژگی جداگانه از هر منطقه صورت و مقایسه آن با مجموعه ویژگی ترکیبی مورد آزمایش قرار گرفت .یک زیر مجموعه 022
تایی از تصاویر پایگاه داده معیار 𝑇𝐸𝑅𝐸𝐹 برای آزمون مورد استفاده قرار گرفت .در این پژوهش ،الگوریتم ژنتیک برای پیدا
کردن ویژگیهای مهم بالقوهای که شناخت بیشتری را ایجاد کند استفاده شد .شناسایی مناطق موضعی چهره با استفاده از
روش فاصله آستانه بر اساس مرکز هماهنگی اطالعات هر منطقه صورت گرفت .ویژگیهای چهره از هر یک از مناطق صورت
استخراج شد .در ادامه رویکرد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی چهره به کارگرفته شد .مناطق مهم درون هر
منطقه صورت با استفاده از این رویکرد مورد توجه قرار گرفت .رویکرد مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی برای طبقهبندی
ویژگیهای چهره انجام پذیرفت .ویژگیهای چهره انتخاب شده از روش 𝐴𝐺 برای طبقهبندی نهایی به شبکه عصبی منتقل
شدند .خطای طبقهبندی برای محاسبه تناسب هر فرد مجددا به 𝐴𝐺 برگردانده شد تا مناطقی که حاوی این ویژگیهای مهم
هستند به عنوان نواحی مهم در نظر گرفته شوند .با توجه به اینکه روش پیشنهادی سعی در یافتن بهترین توزیع برای
ماکزیممسازی محاسبات بین دادهای دارد با این حال تمامی خواص و ویژگیهای مولفههای اصلی تصویر نیز بر جای خود باقی
خواهد ماند .بنابراین نیازی به مقایسه تصویر مورد کاوش با تمامی دادههای آموزش موجود ،نخواهد بود .با این توصیف روش
پیشنهادی خیلی سریع به راهحلهای بهینه همگرا میشود و همچنین توانایی زیادی در جستجوی فضای راهحلها دارد و می-
تواند کوچکترین زیرمجموعه ویژگیها را پیدا کند .در این روش دقت طبقهبندی و طول بردارهای ویژگی انتخاب شده بهعنوان
معیارهای تابع ارزیابی در نظر گرفته شدهاند .در گام آخر مقایسهای بین روش پیشنهادی و سایر روشها انجام داده شد و نتیجه
حاکی از آن شد که استفاده از 𝐴𝐶𝑃 به همراه 𝐴𝐺 موجب بهبود نرخ تشخیص صحیح تصاویر تا باالتر از  10درصد میشود.
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