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 مدیریت ارتباط با م شتری و کنترل امنیت د ستر سی، برآورد خودکار سن از ت صویر چهره کاربردهای مختلفی ازجمله در پز شکی قانونی:چکیده
 سن ت صویر، پردازش و انتخاب می شوند و با ا ستفاده از الگوریتمهای د ستهبندی، بدین منظور ویژگیهای مختلفی از ت صاویر چهره ا ستخراج.دارد
 که انجام، ا ستخراج و انتخاب ویژگیهای منا سب یک مرحله ا سا سی و مهم در این فرآیند برآورد خودکار ا ست.چهره موردنظر تخمین زده می شود
 ویژگیهای که برای برآورد سن استفاده می شود.آن معموالً سخت و مشکل است بهطوریکه دقت برآورد تا حد زیادی به این مرحله وابسته ا ست
 شمممکل و ظاهر چهره،هم در ویژگیهای محلی در قسممممتهای مختلف چهره مانند انواع چینوچروکها و هم در ویژگیهای عمومی مانند اندازه
 ویژگیهای محلی با اسمممتفاده از. با اسمممتفاده از تلفی ویژگیهای محلی و عمومی اسمممت، هدف این مقاله افزایش دقت برآورد سمممن.وجود دارند
الگوریتمهای هارالیک و هی ستوگرامهای گرادیانهای جهتدار ا ستخراج می شوند درحالیکه ویژگیهای عمومی با ا ستفاده از مدل ظاهر فعال به
 نتایج پیادهسازیها بر روی پایگاه. همچنین بررسی میشود که چه ترکیبی از ویژگیهای محلی و عمومی باعث افزایش دقت میشود.دست میآیند
تصممماویر چهره محک زن نشمممان داد که تلفی ویژگی های محلی و عمومی باعث افزایش دقت و همچنین تلفی ویژگی های هیسمممتوگرام های
.گرادیانهای جهتدار با مدل ظاهر فعال نسبت به تلفی ویژگیهای هارالیک با مدل ظاهر فعال دارای دقت برآورد بیشتری است
. الگوریتم نزدیکترین همسایه، الگوریتم انتخاب ویژگی، الگوریتمهای استخراج ویژگی، برآورد سن:واژههای کلیدی
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Abstract: Automatic age estimation of the face images has different uses such as forensics, customer relationship management and
access security control. For this purpose, different features are extracted, processed and selected and the age is estimated using
classification algorithms. Extraction and selection of suitable features are a crucial step in this process of age estimation and it is usually
so difficult that the estimation accuracy is significantly depends on this stage. Features that can be used to estimate the age are included
in both local features in different parts of the face such as wrinkles and global features such as size, shape and appearance. The purpose
of this paper is to increase the accuracy of age estimation using fusion of local and global features. Local features are extracted by
Haralik and histograms of oriented gradients algorithms while global features are extracted by active appearance model. It is also
considered that which combination of local and global features is suitable for increasing age estimation accuracy. Experimental results
on some benchmarks show that the fusion of local and global features can improve the accuracy and in addition, fusion of histograms
oriented gradients feathers with active appearance model has more accuracy compared to fusion of Haralik with active appearance
model features.
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 -1مقدمه

 HOG ،AAMو HARALIKمورد ارزیابی قرارگرفته و سپس تلفی

استخراج خودکار برخی از ویژگیهای بیومتریک از تصاویر چهره مانند
برآورد سن یکی از زمینههای پژوهشی است که اخیراً پژوهشگران به
آن توجه زیادی دارند [ .]6چهره انسان حاوی اطالعات مهمی از قبیل
جنسیت ،نژاد ،خل وخوی و سن است .سن انسان ،بهعنوان یک صفت
مهم شخصی ،میتواند بهطور مستقیم توسط الگوهای متمایز که از
ظاهر صورت پدیدار میشوند استنباط شود .برآورد سن چهره ،توجه
زیادی را در جوامع تحقیقاتی و صنایع به سبب نقش مهم آن در تعامل
انسان و کامپیوتر ،(HCI) 6سیستمهای نظارتی و کنترل جلب کرده
است[ .]2همچنین تخمین سن به کمک کامپیوتر بهطور قابلتوجهی
از بار کار دستی خستهکننده مانند هنر ،پزشکی قانونی ،مدیریت ارتباط
با مشتری الکترونیکی ،کنترل امنیت ،بیومتریک ،تفریح و سرگرمی و
آرایشگری میکاهد [ .] 3برآورد سن توسط دستگاه ،در برنامههای
کاربردی در مواردی مفید است که نیازی نیست ،فرد بهطور خاص
شناسایی شود.
بااینحال ،بسیاری از عوامل بیرونی و درونی وجود دارند که
پیشبینی دقی سن افراد بشر از تصاویر چهرهشان را بسیار دشوار
مینماید .عوامل درونی شامل ژنتیک ،قومیت ،جنسیت و شرایط سالمتی
و همچنین طبیعت غیرقابلکنترل الگوهای مختلف فرآیند بلوغ و پیری
در انسان و عوامل بیرونی شامل آرایش ،موی صورت ،تغییر حالت ،ژست
و روشنایی میباشند [.]7 ،2
ویژگی های چهره معموالً به سه دسته تقسیم می شوند:

ویژگیهای  AAM+HARALIKو  AAM+HOGموردمحاسبه و

ویژگی های محلی ،ویژگی های عمومی و ویژگی های ترکیبی.
ویژگی های محلی شامل مقدار و عم چین وچروک در پیشانی ،زیر
چشم ها و گونه ها  ،پیری پوست با استفاده از کک ومک و لکه های

مقایسه قرار گرفت .نتایج پیادهسازی نشان داد که تلفی ویژگیهای
دارای دقت باالتری است و همچنین تلفی ویژگیهای هاگ و مدل
ظاهر فعال دارای دقت بیشتری نسبت به تلفی ویژگیهای هارالیک
با مدل ظاهر فعال است.
ادامه مقاله بدین صورت ا ست که در بخش دوم برآورد خودکار سن
از روی چهره شرح داده می شود .در بخش سوم برخی از پی شینههای
تحقی بحث می شود .در بخشهای چهارم تا هفتم ت صاویر موردا ستفاده
برای برآورد سن و روشهای ا ستخراج ویژگی ت شریح خواهد شد .در
بخش هشتم روش پیشنهادی ارائه خواهد شد و درنهایت در بخش نهم
آزمایشها و نتایج حا صل از آن و در بخش دهم نتیجهگیری حا صل از
انجام این تحقی مطرح میگردد.

 -2برآورد خودکار سن از روی چهره
در این بخش به تعریف مفاهیم اولیه درزمینهء تشممخیس سممن از روی
چهره پرداخته میشود .شکل  6ساختار کلی روش تخمین سن را نشان
میدهد.

تخمین
سن

انتخاب
ویژگی

تلفیق
ویژگی

استخراج

ویژگی

تصویر
چهره

شکل  :1ساختار کلی روش تخمين سن با استفاده از تصوير چهره

ناشی از سن ،رنگ مو و هندسه اجزای صورت است[.]4 ،1 ،1

 -1-2استخراج ویژگی
استخراج ویژگی در برآورد خودکار سن بسیار مهم است ،ازآنجاییکه

ویژگی های فردی از قبیل هویت ،حالت ،جنسیت ،قومیت ،اندازه و

ویژگیهای استخراجشده تا حد زیادی بر عملکرد طبقهبندی تأثیر

شکل چهره بهتر در ویژگی های عمومی منعکس می شوند  .بنابراین

میگذارند .به همین دلیل ،تالش زیادی در جهت استخراج ویژگیهای

ویژگی های عمومی در مقایسه با ویژگی های محلی ،مقدار اطالعات

متمایزی صورت گرفته است .این ویژگیها میتوانند به ویژگیهای

زیادی در مورد ظاهر و شکل یک چهره ارائه می دهند .ویژگی های
ترکیبی نیز ترکیب و تلفیقی از هر دو ویژگی های محلی و عمومی
استفاده می کنند [ .]1معموالً افراد برای برآورد سن از تلفی

و

ترکیبی از ویژگی های محلی و عمومی استفاده می کنند و مطمئناً

محلی ،عمومی و ویژگیهای تلفیقی که ترکیبی از ویژگیهای محلی و
عمومی هستند ،طبقهبندی شوند[.]1

هرچقدر استخراج این ویژگی های در قسمت های مختلف چهره بهتر

 -1-1-2ویژگی محلی
ویژگیهای محلی معموالً برای طبقهبندی افراد به گروههای سنی،

و دقی تر انجام شود برآورد سن نیز دقی تر خواهد بود.

مورداستفاده قرارگرفتهاند .بهعنوانمثال نوزادان ،جوانان و سالخوردگان.

هدف این مقاله ارائه روشی برای باال بردن دقت سیستمهای

آنها دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که گروههای سنی خاص

ویژگیهای

را مشخس مینماید .بهعنوانمثال ،چینوچروکها در دوران بزرگسالی

عمومی مانند مدل ظاهر فعال )AAM(2و ویژگیهای محلی بافت

آشکار میشوند نه در دوران کودکی و ویژگیهای هندسی ،مانند نسبت

هارالیک ) (Haralikو هاگ  ،) HOG(3با استفاده از روش نزدیکترین

فاصله بین ویژگیهایی از قبیل چشمها ،انتهای بینی و گوشه دهان،

همسایه جهت دستهبندی ،استفادهشده است .نتایج پیادهسازی را برای

بهطور قابلتوجهی در دوران کودکی تغییر میکنند نه در دوران

پنج حالت مختلف استخراج ویژگی ،سه روش استخراج ویژگی منفرد

بزرگسالی .درنتیجه ،این ویژگیها بهتر و بیشتر با برنامههای کاربردی

تخمین سن از روی چهره است .در این راستا از تلفی
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که ملزم به طبقهبندی گروه سنی هستند ،بهعنوانمثال رده سنی کمتر

گردد .برای مسئله انتخاب ویژگی ،راهحلها و الگوریتم های فراوانی

از  23ساله ،یا  23-33ساله  ،در مقایسه با برآورد دقی سن بهعنوانمثال

ارائهشده است .مشکل بعضی از الگوریتمها درزمانی که ارائهشده

64ساله 23 ،ساله تناسب دارند [.]1

بودند ،بار محاسباتی زیاد آنها بود ،اگرچه امروزه با ظهور

 -2-1-2ویژگی عمومی
ویژگیهای عمومی ،ن شاندهنده ویژگیهای کلی چهره ه ستند ،بهطور
گستردهای برای تخمین دقی سن موردا ستفاده قرارگرفتهاند .بنابراین،
ویژگی های فردی در مقایسمممه با ویژگی های سمممالخوردگی ،بهتر در
ویژگی های عمومی منعکس میشممموند .بهعنوانمثال ،مدل های ظاهر
ف عال ( )AAMبه طور ع مده برای تخمین سمممن به عنوان ویژگی های
عمومی موردا ستفاده قرار میگیرند ،به این دلیل که آنها در مقای سه با
ویژگی های محلی ،مقدار اطالعات زیادی در مورد ظاهر و شمممکل یک
چهره ارائه میدهند .بااین حال ،ویژگی های  AAMشمممامل اطالعات
دقی چینوچروک و پوسممت نیسممتند .این نقس در ویژگیهای عمومی
میتواند از طری ترکیب با ویژگیهای محلی حل شود.
روش های مورداسمممتفاده برای تعیین ویژگی های عمومی عالوه بر
مدل های ( ،)AAMتبدیل موجک گا بور ،) GWT(7ویژگی های شمممبه
ف ضایی با ا ستفاده از شدت ت صویر و فرکانس ت صویر را میتوان نام برد
[.]1 ،1
 -3-1-2ویژگی تلفیقی
در این روش ویژگیهای عمومی و محلی از سطح ویژگی به یک بردار
ویژگی تلفی میشوند .برای تلفی ویژگیهای متعدد ،یک سطح ویژگی،
یک سطح نمره و یا تلفی سطح تصمیم در بیومتریک ،مورداستفاده قرار
میگیرد .مجموعه ویژگیهایی که توسط تلفی سطح ویژگی ساخته
میشود ،حاوی اطالعات غنیتر در مورد دادههای خام است .همچنین
تلفی سطح ویژگی قادر به از بین بردن اطالعات زائد حاصل از
همبستگی ویژگیهای تلفی شده است[ .]1بهطور مثال تلفی ویژگی
عمومی چهره استخراجشده از مدل ظاهر فعال ( )AAMو ویژگیهای
محلی چهره استخراجشده از الگوی دودویی محلی  )LBP(1بهعنوان
برآورد سن ،پیشنهادشده است .نشان دادهشده که تلفی ویژگی میتواند
بهطور مؤثر در جهت بهبود برآورد سن بیش از فقط بازنمایی ویژگی
واحد ،دست یابد.

کامپیوترهای سریع و منابع ذخیره سازی بزرگ این مشکل ،به چشم
نمیآید ولی از طرف دیگر ،مجموعههای داده ای بسیار بزرگ برای
مسائل جدید باعث شده است که همچنان پیدا کردن یک الگوریتم
سریع برای این کار مهم باشد .پس به طورکلی هدف از انتخاب ویژگی
پیدا کردن یک زیرمجموعه خاصی از ویژگیهای داده های ورودی با
حداقل اندازه ممکن است که بهطور مؤثر توانایی ارائه و نمایش
خصوصیات دادههای ورودی را داشته باشند [ .]4معموالً یک فرآیند
انتخاب ویژگی در روشهای پوششی 1دارای مراحل تولید یا استخراج
ویژگی مناسب از دادههای ورودی ،ارزیابی ویژگی های استخراجشده،
شرط خاتمه و تعیین اعتبار ویژگی های انتخابشده است .تابع
تولیدکننده درواقع تابع جستجو است .این تابع زیرمجموعههای
مختلف را به ترتیب تولید میکند ،تا به وسیله تابع ارزیابی مورد
ارزیابی قرار بگیرد .تابع ارزیابی ،میزان خوب بودن یک زیرمجموعه
تولیدشده را بررسی کرده و یک مقدار به عنوان میزان خوب بودن
زیرمجموعه موردنظر بازمی گرداند  .این مقدار با بهترین زیرمجموعه
قبلی مقایسه میشود .اگر زیرمجموعه جدید ،بهتر از زیرمجموعههای
قدیمی باشد ،زیرمجموعه جدید به عنوان زیرمجموعه بهینه ،جایگزین
قبلی می شود  .باید توجه داشت که بدون داشتن یک شرط خاتمه
مناسب فرآیند انتخاب ویژگی ممکن است برای همیشه درون فضای
جستجو برای یافتن جواب سرگردان بماند .در این گروه روشهای
ازجمله الگوریتمهای انتخاب متوالی  )SFFS(4را میتوان نام برد [.]1
فرایند انتخاب ویژگی فوق را در شکل  2نشان دادهشده است.

Evaluation

 -2-2انتخاب ویژگی
انتخاب ویژگی یکی از مسائلی است که در مبحث یادگیری ماشین و

Feature
Set

No

Yes
Validation

Subset

Genera
tion

Original

Stopping
criterion

همچنین شناسایی آماری الگو مطرح است .این مسئله در بسیاری از

شکل  :2فرآيند انتخاب ويژگی به روش پوششی []1

کاربردها تعداد زیادی ویژگی وجود دارد ،که بسیاری از آنها یا

 -3-2رویکرد تخمین سن
دو رویکرد مختلف در تخمین سن با ا ستفاده از چهره وجود دارد .در
یک رویکرد ت شخیس دقی سن موردنظر ا ست .به این صورت که با
اسمممتفاده از ویژگی هایی به دسمممتآمده از تصمممویر چهره ،سمممن فرد
به صورت دقی برآورد می شود  .رویکرد دوم که کلی تر ا ست ،بهجای

کاربردها (مانند طبقه بندی) اهمیت به سزایی دارد ،زیرا در این
بالاستفاده هستند و یا اینکه بار اطالعاتی چندانی ندارند .حذف نکردن
این ویژگیها مشکلی ازلحاظ اطالعاتی ایجاد نمی کند ولی بار
محاسباتی را برای کاربرد موردنظر باال میبرد  .و عالوه بر این باعث
میشود که اطالعات غیرمفید زیادی را به همراه دادههای مفید ذخیره
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تخمین دقی سن تالش دارد تا رده سنی فرد را برآورد نماید .به این
صمممورت که تصممماویر ورودی به این الگوریتمهای تخمین سمممن ،به
گروه های سنی بافا صله م شخ صی تق سیم بندی می شوند .با توجه به
این دو رویکرد دو معیممار پرکمماربرد و رایج نمره تجمعی ( 1)CSو
میانگین خطای مطل  (MAE) 3برای ارزیابی الگوریتم های ارائه شده
مورداستفاده قرار می گیرند.
میانگین خطای مطل بهعنوان متو سط خطاهای مطل بین سنین
برآورد شده و سنین مشاهدهشده تعریف میشود ،یعنی،
𝑁∑ = MAE
̂𝑖 − 𝑜𝑖 │/N
𝑜 │ 𝑖=1

()6

تخمین خودکار سن از روی تصویر . . .

برابر نا همترازیهای کوچک ،تغییر در ژسمممت و روشمممنایی بهتر عمل
نمایند [ .]62از سوی دیگر ،عملگر گا بور یک تو صیفگر مر سوم مبتنی
بر ویژگی محلی است ،به دلیل استحکام آن در مقابل تغییرات در ژست
یا رو شنایی در مقای سه با روشهای کلنگر گا بور بهطور گ ستردهای در
ب سیاری از برنامههای بینایی ما شین مانند وظیفه برآورد سن بهکاربرده
میشود [.]63
هر بازنمایی ویژگی دارای مزایا و معایب خاص خود اسممت ،بنابراین
بازنمایی چهره از  AAMو یا از گا بور نیز اینگونه اسمممت ،که دارای
تواناییهای ذاتی خود و نیز محدودیت و ضعف خود ا ست .طرح تلفی
ویژگی بهطورمعمول به افزایش عملکرد سممیسممتم دسممت مییابد [.]67

که در آن 𝑜̂𝑖 ،سن ،برآورد شده برای ت صویر آزمون  iاما ست 𝑜𝑖 ،سن
مشاهدهشده متناظر است ،و  Nتعداد کل تصاویر آزمون است.
()2

بنابراین ترکیب دو بازنمایی ویژگی با انتخاب مدل میتواند راه بهتری
برای به دست آوردن یک سیستم مؤثر برآورد سن باشد[.]61
ازاینرو الگوی دودویی محلی جزئیات ظریف ظاهر و بافت چهره را

𝑁∑ = )CS(j
)̂𝑖 − 𝑜𝑖 │ ≤ m
𝑜 │(𝐼 𝑖=1

نمره تجمعی بهعنوان نسبت تصاویر آزمون تعریف میشود
بهطوریکه خطای مطل باالتر از یک عدد صحیح  mنباشد که در آن،
) I(Aیک تابع شاخس است بهطوریکه زمانی که رویداد  Aصدق
میکند I(A) =1 ،و در غیر این صورت صفر است.

رمزگذاری مینماید ،درحالیکه ویژگیهای گا بور اطالعات شکل و ظاهر
چهره را در طیف وسیعی از مقیاسهای درشتتر رمزگذاری میکند
[ .]61هر دو بازنمایی غنی از اطالعات هستند و ازلحاظ محاسباتی
کارآمد میباشند .ماهیت مکمل آنها باعث میشود که آنها نامزدهای
خوبی برای تلفی باشند [.]64
در [ ]7تلفی ویژگی عمومی چهره استخراج شده از مدل ظاهر

 -3پیشینه تحقیق

فعال و ویژگیهای محلی چهره استخراجشده از الگوی دودویی محلی

مدل ظاهر فعال یک تو صیفگر متداول چهره ا ست که از تجزیهوتحلیل

به عنوان بازنمایی چهره ،استفادهشده است .در [ ]61روش شبه فضای

مؤلفههای ا صلی  )PCA(63به یک شیوه چندعاملی برای کاهش ابعاد و

الگوی پیری را پیشنهاد دادند ،با استفاده از نمایش شبه فضایی

درعینحال حفظ عناصممر مهم (شممکل) و بافت سمماختار تصمماویر چهره

دنباله ای از هر یک از تصاویر پیری صورت ،در کار آن ها ،مدل ظاهر

استفاده میکند و برای تخمین سن مورداستفاده قرارگرفته است .مدل

فعال نیز به عنوان یک استخراج کننده ویژگی مورداستفاده قرارگرفته

ظاهر فعال میتواند بهطور توأم تغییرات شممکل و بافت چهره انسممان را

است .به طور خالصه مزایا و معایب برخی از روشهای استخراج

ا ستخراج کند .تغییراتی که درواقع برخی از سرنخها را از فرآیند پیری

ویژگی ها در جدول  6نشان دادهشده است .همانطوری که در جدول

صورت نشان میدهد [.]63 ،3

مشاهده می شود  ،سه روش استخراج ویژگی به همراه ویژگی های

بعداً با توجه به مدل ظاهر فعال محققین شبه ف ضای الگوی پیری
 )AGES(66را ارائه دادند ،که اطالعات هویت و ارتباط ترتیبی سنین در
طی ا ستخراج ویژگی را بی شتر در نظر میگیرد .همانطور که در []66
ا شاره شده ا ست ،تغییرات عمده در شکلهای افراد در طول سالهای
جوانتر نمایان میگردد ،درحالی که چینوچروک ها و سمممایر تغییرات
الگوی بافت در طول سمممال های پیری افراد برجسمممتهتر می باشمممند.

استخراجشده بیانشده است.
همچنین درزمینهء شناسایی چهره و حالت چهره کارهای مختلفی
انجامشده است .برای مثال در [ ]63 ،64از تبدیل موجک برای استخراج
ویژگیها برای شناسایی حالت چهره استفادهشده است و در [ ]23با
استفاده از ویژگیهای ظاهری ،چهره در رشتههای ویدئویی شناسایی
میشود.

ازآنجاییکه مدل ظاهر فعال ویژگیهای شکل و بافت چهره را استخراج
مینماید ،استفاده از مدل ظاهر فعال در سیستم برآورد سن برای کسب

 -4تصاویر چهره برای برآورد سن

ویژگی مناسب است .بااینحال ،اتخاذ  PCAدر مدل ظاهر فعال میتواند

جمعآوری دادههای تصویر چهره برای برآورد خودکار سن بسیار مهم

ویژگیهای مهم را استخراج نماید ،به این دلیل که در تالش برای حفظ

است و در این زمینه کارهای زیادی انجامگرفته و انواع پایگاه دادههای

بزرگ ترین م قدار پراک ندگی و درعین حال ای جاد بردار های طرح ریزی

تصاویر تهیهشده است که برخی از آنها در جدول  2نشان دادهشده

متعامد ا ست .ن شان داده شده ا ست که ویژگیهای محلی میتوانند در

است.
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جدول  :1مقايسه برخی از روشهای استخراج ويژگی

منابع

ويژگیهای استخراجشده يا استفادهشده

توضيحات

][26

با طبقهبندی گروه سنی تناسب بهتری دارد ،در مقایسه با برآورد سن دقی

ویژگیهای محلی :چینوچروک ،پوست ،ویژگیهای

][22

توانایی استخراج ویژگیهای پیری بدون تأثیر بر ویژگیهای فردی.

هندسی و مو

][31

شامل اطالعات کافی در مورد چینوچروک و پیری پوست نیست.

][22

در مقایسه با ویژگیهای محلی ،اطالعات کافی برای تخمین دقی

سن فراهم

ویژگیهای عمومی ،GWT ، AAM :فرکانس تصویر

مینماید.
[ ،22
]22

ترکیبی از ویژگیهای محلی و عمومی برای حل مشکل ویژگیهای عمومی

ویژگیهای ترکیبی:

عملکرد به نتیجه مناسب (برازش)  AAMبستگی دارد.

 -ویژگیهای پراکنده

استخراج ویژگیهای محلی در شرایط مختلف ،ازجمله حالت ،نور ،جنسیت و غیره

 -استخراج ویژگیهای چینوچروک و پوست با درنظر گرفتن

][27

در نظر گرفته نمیشود.

هر صفت بیولوژیکی

][28

 ویژگیهای چروک :قوی برای نویزهایی از قبیل مو ،سایه و سبیل -پوست :بررسی ریزساختار پوست

 چینوچروک :مجموعه فیلتر گا بور مجموعه فیلتر با درنظر گرفتن جهت منطقهای چینوچروک
 -پوست :روش الگوی دودویی محلی

جدول  :2برخی از انواع پايگاه دادههای تصاوير استفادهشده در زمينه تخمين سن
توضيحات

منابع

تعداد اشخاص

اطالعات تصاوير

متمايز
][23

بهطور متوسط 62 ،تصویر برای هر
شخس

 12نفر

محدوده

تعداد تصاوير

سنی
تنوع زیادی از نور ،ژست و
حالت

 3تا 31

نام پايگاه
داده

 6332بارنگ وضوحباال
یا مقیاس خاکستری

FG-NET

آلبوم 6427 :6
فاصله زمانی بین دو سن از  71روز تا

آلبوم  161 :6نفر

سن ،جنسیت ،نژاد ،قد،

 23سال

آلبوم  7333 :2نفر

وزن ،و اصل و نسب

][36

هر شخس دارای حدود پنج تصاویر
تقریباً از جلو در یک سن و سال و
یک برچسب از سن تقریبی او
بهصورت یک عدد صحیح است.

 6133شخس آسیایی
(  133زن و 133
مرد)

نور ،حالت صورت و آرایش

 3تا 33

][32

 6-67تصویر برای هر شخس

 1133نفر از افراد
مختلف ژاپن (2133
زن و  3333مرد )

چهرهها نمایشهایی غیر
مسدود از جلو باحالت
خنثی و طیف گستردهای از
حالتهای نور

 3تا 11

][33

تصاویر فایلهای 173×713 JPEG
با عم رنگ  24بیت

 64نفر

شامل چهار پایگاه داده
فرعی است:
( AI&R V1.0حالت)
( AI&R V2.0پیری)
( AI&R V3.0منظره)
( AI&R V4.0نور)

 22تا 16

][37

در شرایط یکسان با وضوح
 136×437و عم رنگ  27بیت -
ویژگیهای شکل صورت توسط 231
نقطه کلیدی نمایش داده میشوند.

 674مرد

باحالتهای خنثی ،همه
افراد باریش و سبیل
تراشیده و بدون آرایش و
عینک

 23تا 12

][33

 24تا 11

( 273تصویر از زن و
 6733تصویر از مرد)

MORPH

آلبوم 23333 :2

Serial no. 81

 1333تصویر رنگی با
وضوحباال

YGA

 62331تصویر چهره
زن و  67267تصاویر
چهره مرد

WIT-DB

AI & R V2.0شامل
 37تصویر از جلو

------

AI & Rآسیایی

قفقازی برت
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ادامه جدول 2
منابع

][31

توضيحات
وضوح متوسط از افرادی در گروههای
سنی مختلف  -تقریباً  633تصویر برای
هر سن .
برچسب سن در  63گروه از  61تا 17
بافاصله پنج سال توزیع میشود 61 .مرد
و  61زن در هر گروه وجود دارند .تصاویر
دارای رزولوشن  173×713و عم رنگ
 27بیت میباشند.

محدوده سنی

تعداد اشخاص

اطالعات تصاوير

متمايز

داده

 1333تصویر رنگی
چهره با رزولوشن
 ،623×613نیمی مرد و
نیمی زن

نور کم و تغییرات
ژست

LHI

 3تا 31

تعداد تصاوير

 13333تصویر
چهره آسیایی
بزرگسال

نام پايگاه

 333نفر( نیمی مرد و
نیمی زن)

چهره باحالت خنثی

 61تا 17

331133

HOIP

][34

تصاویر دارای رزولوشن  173×713و
عم رنگ  27بیت میباشند .

 161نفر(  714مرد و
 623زن)

تصاویر ،با تغییرات
ژست ،حالت ،بدون
عینک

 2تا 11

 3133تصویر
رنگی

چهره ایران

][31

از موتور جستجوی تصویر
 Flickr.comبا استفاده از جستجوی
سه-گروهی از قبیل "عروسی +
عروس  +داماد  +پرتره" "تصویر
گروه " یا " عکس گروه "و یا "پرتره
گروه" "پرتره خانواده "موتور جستجوی
تصویر  Flickr.comاست .

------

-------

-----

تصاویر چهره افراد
بزرگسال آفریقایی-
آمریکایی ،آسیایی،
قفقازی ،اسپانیایی و
هندی چهره باحالت
خنثی و ژست

][31

][3.2

اهمیت پایگاه به دلیل کیفیت تصاویر آن
و تنوع اصل و نسب

برچسبهای سن
هفت دسته هستند:
،62-1 ،3-4 ،3-2
-34 ،23-31 ،63-63
 11و +11

 61تا 37

 21232چهره
(در 1313
تصویر)

بیش از 6333
تصویر رنگی و
سیاهوسفید

جمعآوری
شده از وب
گاالگر

PAL

 -5ویژگیهای بافت هارالیک
هارال یک و هم کارانش برای بررسمممی سممماخ تار با فت های مختلف،
ویژگیهایی را بر اسمماس ماتریس هم رخداد پیشممنهاد کردند] .[73یک
ماتریس هم رخداد ،نرخ رخداد مقادیر خاک ستری دو پیک سل واب سته از
تصممویر را که در فاصممله و جهت بخصمموص می از یکدیگر قرارگرفتهاند را
همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،بیان میکند .عناصر این
ماتریس مربعی ،ن شاندهنده فرکانس ن سبی رخداد یک جفت از مقادیر
خاک ستری  i, jدر فا صله خاص  dو در یکجهت تعیین شده میبا شند
[.]73-31
ماتریس هم رخداد (  ) Pd  i, j به ازای بردار فا صله ) d= (dx,dyبا
رابطه ( )3تعریف میشود ].[33
() 1

   r, s  ,  t, v  : I r, s  = i, I t, v  = j

= Pd i, j

که در آن )𝑠  𝐼 (𝑟,نشان دهنده ماتری س است .همچنین ≤ 0
 𝑖, 𝑗 ≤ 𝐺 − 1که  ، Gتعداد سطح خاکستری تصویر است و معموالً
 211است.
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)(x+1,y-1

)(x,y-1

45°

)(x-1,y-1
135°

90°
)(x+1,y

)(x ,y

)(x-1,y

0°

)(x+1,y+1

)(x,y+1

)(x-1,y+1

(الف)

(ب)

شکل  :3نمايش تصويری فاصله و جهت
(الف) نمايش همسايگیهای نقطه ( )x,yاز جهات مختلف (ب) نمايش
فواصل مختلف در محاسبه ماتريس هم رخداد ][31

در ادامه ،به نحوه محاسبه ویژگیهای آماری هارالیک که شامل
سیزده ویژگی مختلف است پرداخته میشود] .[24
انرژی  ، )POW(62این ویژگی بنامهای یکنواختی63و یا گشتاور دوم
زاویهای 67نیز معروف است که همگنی 61تصویر را اندازه میگیرد .اگر
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نقاط خیلی شبیه هم باشند ،این مقدار عدد بزرگی میشود .مقدار آن از
فرمول ( )7محاسبه میشود.

G 1G 1
2
  np i, j
i 0 j 0

 

() 2

F1 
مغایرت61

) ،np(i,jعنصر ()i,jام ماتریس نرمال شده هم رخداد است.
) ،(CONمیزان شدت یا پراکندگی سطح خاکستری بین یک نقطه
تصویر با نقاط همسایه ،مغایرت (کنتراست) نام دارد .ازنظر درک بصری،
تفاوت ظاهری دو یا چند قسمت از یک فضا است که بهطور همزمان و
یا پشت سرهم مشاهده میگردد.
() 2

G 1 2 G 1G 1
 N    np i, j i  j  N
N 1
i 0 j 0

 

تخمین خودکار سن از روی تصویر . . .

گشتاور اختالف معکوس ،)IDM( 63این ویژگی که گاهی همگنی نیز
نامیده میشود ،همگنی محلی تصویر دیجیتال را اندازه میگیرد .این
ویژگی ،نزدیکی توزیع عناصر ماتریس هم رخداد را نسبت به قطر ماتریس
نمایش میدهد.
()63

 xy
 x  y

()2

() 7



G 1G 1
  i  np i , j
i 0 j 0



() 8





G 1G 1

j  np i , j

x 

 

y 

i 0 j 0

2
2 G 1G 1
 x    i   x  np i , j
i 0 j 0

 

() 9





 

 np i , j

()34

2

G 1G 1

 j  y 
i 0 j 0
 

G 1G 1
  ijnp i, j  μ x μ y
i 0 j0

 

()33

2

y 

)k  0..(2  G  2

σ xy 

2

()62

 np  i, j  μ 

G 1

G 1

i 0  j0 np  i, j
G 1

GG

 Px  yو

میباشد.

پراکندگی مجموع  ،)SV(26این ویژگی بهواسطه فرمول ()61
محاسبه میشود.



 Px  y k

2

 k  F8

2G 2



k 0

F7 

که  ،F8ویژگی هشتم میباشد.
بینظمی مجموع ( ،)SEاین ویژگی بهواسطه فرمول ( )61محاسبه
میشود.
()32

2G 2
F8    Px  y k  log Px  y k
k 0

 



 

در محاسبه فرمول مربوطه ،اگر مقدار تابع  Px+yصفر شود،
قابلمحاسبه نمیباشد .برای جلوگیری از این اشکال توصیه میشود که
بهجای استفاده از تابع ) ،log(pتابع ) log(p+eدر محاسبات استفاده شود
)log(0

F4  Var 

شباهت نقاط تصویر با این ویژگی سنجیده میشود .به عبارتی این
ویژگی ،مقدار اطالعات تصویر را که برای فشردهسازی موردنیاز میباشد،
نمایش میدهد .یک تصویر با میزان بینظمی(آنتروپی) باال ،دارای
کنتراست زیادی بین نقاط همسایه بوده و نمیتوان آن را فشرده نمود.
درحالیکه یک تصویر با بینظمی پایین ،دارای کنتراست پایین میباشد.
یعنی تعداد نقاط زیادی از تصویر دارای مقادیر یکسان و مشابه میباشند.
()37

G 1G 1
F9     np i, j  log np i, j
i 0 j0

  

 

G 1

i 0  j0 np  i, j
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G 1

G 1

i 0  j0

k

F6 

که  ،eیک مقدار ثابت قراردادی کوچک میباشد .بینظمی ( ،)EPبررسی

پراکندگی  ،)VAR(61پراکندگی و یا واریانس طیف خاکستری از
فرمول ( )62قابلمحاسبه است.

که

 i, j i  j k

2G 2
 k  Px  y
k 0

G 1G 1
   np
i 0 j0

()32

که:

i 0 j0 1  i  j

k

()32
که

F 3  Correlation 

2

 

میانگین مجموع  ،)SA(23این ویژگی بهواسطه فرمول( )67محاسبه
میشود.

F2 

همبستگی ،)COR(64وابستگی خطی مقادیر سطوح خاکستری در
ماتریس هم رخداد توسط این ویژگی محاسبه میگردد .این ویژگی،
میزان وابستگی یک پیکسل را با نقاط همسایهاش نشان میدهد.

 

G 1G 1 np i, j

F5 

μ 

است.

پراکندگی تفاضل ( ،)DVاین ویژگی ،بهواسطه فرمول ( )61محاسبه
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میشود.
2

()38
که





 

G 1



Px  y k  μ P
x y
i 0

G 1G 1
  np i , j i  j k
i 0 j0

 

 k 



2

 σP
x y

2

اندازه اطالعات همبستگی ،)IMC2( 2این ویژگی بهواسطه فرمول
( )24محاسبه میشود.
F10

G

 k  0..G 1 ،و

Px  y

 -6مدل ظاهر فعال

میباشد.

بینظمی تفاضل ( ،)DEاین ویژگی بهواسطه فرمول ( )63محاسبه
میشود.
G 1
 Px  y k  log Px  y k
k 0



 

()39

 

F11  

به مانند ویژگی هشتم ،اگر مقدار تابع  Px−yصفر شود،
قابل محاسبه نمی باشد و برای جلوگیری از این اشکال ،توصیه می شود
که به جای استفاده از تابع ) ،log(pتابع ) log(p+eدر محاسبات
استفاده شود.
اندازه اطالعات همبستگی ،)IMC1( 6این ویژگی بهواسطه فرمول
( )23محاسبه میشود.
)log(0

HXY  HXY1

()24



HY

2 HXY2HXY 
2
F13  1  e

()27

G 1

 k 0Px  y  k 

μP

x y

تخمین خودکار سن از روی تصویر . . .

HX,

همانطور که در [ ]6تو صیف شده ا ست ،مدل  AAMمیتواند در سه
مرحله اصلی تولید شود :یک مدل شکل آماری برای مدلسازی تغییرات
شکل یک شی با ا ستفاده از مجموعهای از ت صاویر آموز شی ،ساخته
می شود .سپس یک مدل بافت برای مدل سازی تغییرات بافت ساخته
می شود ،که تو سط شدت پیک سلها نمایش داده می شود .سپس مدل
ظاهر نهایی توسط ترکیب کردن مدلهای شکل و بافت ساخته میشود.
برای یک ت صویر چهره ارائه شده برای روش  AAMدو سری ب سط
باید محاسبه شود یکی بسط شکل مطاب شکل مبنا و شکلهای ویژه و
دومی ب سط شکل مبنا براساس ظاهر مبنا و ظاهرهای ویژه که در شکل
 7نشان دادهشده است].[76

F12 

max

که  ،HXYهمان بینظمی(آنترپی) بوده و :

()23

G 1G 1
  np i, j  log p x i  p y j
i 0 j0

 







()22



()23

 

G 1
 i  np i, k
i 0



G 1
 j  np k, j
j0



HXY1  

k 

py

k 

px

شکل  :4مدل نهايی [76] AAM
در ادامه کارهای زیر روی مدل بهدستآمده صورت میگیرد:
حداقل سازی خطای بین تصویر ورودی) I (xو )M (W(x; p)) = A(x
اگر  xها پیکسلهای شکل مبنا  𝑆0باشد ،در این صورت پیکسلهای
متناظر برای تصویر ورودی  W(x; p) ،Iخواهد بود.
در پیکسل  xمدل  AAMدارای ظاهر زیر خواهد بود:
𝑚

()22

G 1G 1
  p x i  p y j  log p x i  p y j
i0 j0

 









HXY2  

()21

)𝑥( 𝑖𝐴 𝑖𝜆 ∑ A(x) = 𝐴0 (𝑥) +
𝑖=1

در پیکسل ) W(x;pتصویر ورودی دارای روشنایی
()21
()21
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G 1
 p x i  log p x i
i 0

  



HX  

G 1
 p y i  log p y i
i 0

 





HY  

))I (W(x;p

میباشد .درنهایت حداقل مربعات اختالف بین روشنایی تصویر ورودی
و ظاهر تخمین زدهشده برای شکل را به حداقل میرسانیم.
()23

2
𝑚∑ ∑𝑢∈𝑠0 [𝐴0 (𝑥) +
]))𝑖=1 𝜆𝑖 𝐴𝑖 (x) − I(W(x; c
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 -7ویژگیهای هیستوگرامهای گرادیانهای شیب گرا یا
جهتدار ()HOG
هیستوگرامهای گرادیانهای شیب گرا یا جهتدار تا حد زیادی بهعنوان
توصیفگرهای بصری قوی در بسیاری از برنامههای بینایی ماشین مربوط
به تشخیس و شناسایی شی مورداستفاده قرارگرفتهاند .گرادیانهای افقی
و عمودی تصویر ورودی محاسبه میشوند و منطقه تصویر به سلولهای
شبکه  Cx×Cyتقسیم میشود ].[6
استخراج ویژگیهای  HOGشامل مراحل زیر است ]:[72
 -6بریدن بخشی از تصویر است که قرار است ویژگیهای آن بخش از
تصویر به دست آید.
 -2تصویر نرمالسازی میشود .که این نرمالسازی عبارت است از
تقسیم پیکسلهای تصویر بر عدد  211و قرار دادن مقادیر
روشنایی در بازه [.)]3,6
 -3محاسبه گرادیان با اعمال فیلترهای جدول . 3
جدول  :3روشهای محاسبه گراديان

تخمین خودکار سن از روی تصویر . . .

تا اینجا برخی از روشهای استخراج ویژگیهای محلی و عمومی شرح
داده شد و همانگونه که قبالً اشاره شد معموالً تلفیقی از هر دو ویژگی
در فرآیند برآورد سن میتواند دقی تر باشد ،سؤالی که مطرح است این
است کدام ترکیب ویژگیهای محلی و عمومی کارایی بهتری در برآورد
سن رادارند؟

 -8تلفیق ویژگیهای عمومی و محلی
همانطوری که قبالً اشاره شد ،معموالً افراد برای برآورد سن از مجموعه
ویژگیهای محلی موجود در قسمتهای مختلف چهره ،مانند پیشانی،
زیر چشمها ،و گونهها و ویژگیهای عمومی مانند شکل و ساختار کلی
چهره استفاده میکنند .ایده اصلی این مقاله نیز بر این اساس است که
برای افزایش دقت سیستمهای برآورد خودکار سن ،تلفی و ترکیبی از
ویژگیهای محلی و عمومی استفاده شود .بلوک دیاگرام این سیستم
پیشنهادی در شکل  1نشان دادهشده است.
مرحله اول :دریافت تصاویر از پایگاه داده و نرمالسازی آنها (که
این نرمالسازی عبارت است از تقسیم پیکسلهای تصویر بر عدد 211
و قرار دادن مقادیر روشنایی در بازه[ ،)]3,6به دلیل اینکه جهت
نرمالسازی تعداد پیکسلهای روشنایی بر تعداد کل پیکسلهای تصویر
تقسیم خواهد شد که این نرمالسازی باعث میشود مقادیر در بازه  6و
 3قرار گیرد.
مرحله دوم :ویژگیهای محلی با استفاده از الگوریتمهای هارالیک
) (Haralikو هاگ ) (HOGو ویژگیهای عمومی با استفاده از مدل ظاهر
فعال ) (AAMاستخراج میشوند.

 -7اعمال فیلترهای جدول  3در سلولها مسئله
یک بلوک  3 × 3از سلولها در شکل  1نشان دادهشده است.

شکل  : 5يک  HOGمستطيل شکل با يک بلوک  3 × 3از
سلولها ][72

 -2بررسی چهار طرح مختلف نرمالسازی بالک مطاب روابط زیر:
)∈L1-norm: u→u/(‖𝑢‖1 +

)∈L1-sqrt: u→ √u/(‖𝑢‖1+
()33

L2-norm: u→u /√‖𝑢‖22 +∈2
L2-hys:L2-norm,plus clipping at .2 and
renomalizing

در روابط باال  uبردار ویژگی نرمال نشده است ∈ .یک مقدار ثابت کوچکی
است و  kدر رابطه  ‖𝑢‖ Kمقدار  6و  2را دارد.

Serial no. 81

شکل  :6بلوک دياگرام پيشنهادی جهت تلفيق ويژگی محلی و عمومی
تصوير چهره جهت تخمين سن
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هدف استخراج ویژگیهای بافت و آماری چهره بود که تعداد ،261 ،63
و  71ویژگی با استفاده از روشهای هارالیک ،هاگ و مدل ظاهر فعال
استخراج گردید.
مرحله سوم :قراردادن ویژگیها در پنج گروه بهعنوان پنج روش که
شامل سه روش منفرد و دو روش تلفیقی میباشد .بلوک دیاگرام تلفی
ویژگیها در دو روش ترکیبی نیز در شکل  4آورده شده است.

Feature
Concatena
tion

Feature
normalization
(Z-score
)normalization

Face
image

Feature
extraction

] fnew  [ f1 f2 f3 f4

] f1  [ a1 , ..., ak

تخمین خودکار سن از روی تصویر . . .

 -9پیادهسازی و ارزیابی
در این قسمت نتایج حاصل از پیادهسازی روش پیشنهادی بر روی تصاویر
پایگاه تصاویر  PALارائه میشود.
 - 1-9محیط پیادهسازی و پایگاه تصاویر
شبیهسازیهای انجامشده در این بخش در محیط نرمافزار
 Matlab2015aو با لپتاپ با مشخصات  corei5 4Gig RAMانجامشده
است .در این پیادهسازی از پایگاه تصاویر  PALاستفاده شد .الزم به ذکر
است که  PALشامل تصاویر چهره افراد بزرگسال آفریقایی-آمریکایی،
آسیایی ،قفقازی ،اسپانیایی و هندی با سنین مختلف  61تا  37ساله
است .در شکل  1چند نمونه از تصاویر این پایگاه داده نشان دادهشده
است.

] f2  [ s1 , ..., sl

f  i
fi  i
, i  1, 2, 3, 4
i
] f3  [ w1 , ..., wm
f4  [t1 , ..., t n ]  i : mean of f
i

 i : standard deviation of f
i

شکل  :7بلوک دياگرام روش تلفيق
مرحله چهارم :در مرحله بعد از روش Sequential floating forward

) selection (SFFSجهت انتخاب ویژگی استفاده میشود .الگوریتم
انتخاب ویژگی متوالی با مجموعه خالی شروع میشود و یک ویژگی را
برای مرحله نخست اضافه مینماید که بیشترین ارزش را برای تابع هدف
ارائه میدهد .از مرحله دوم به بعد ،ویژگیهای باقیمانده بهطور جداگانه

شکل  :8چند نمونه از تصاوير پايگاه داده PAL

تصاویر پایگاه  PALدر چهار دسته با سنین  61تا  23و  33تا  73و
 13تا  13و نهایتاً  43تا  37سال که در جدول  7نشان دادهشده است
تقسیم میشود .این پایگاه شامل  611تصویر با سنین مختلف  61تا
 37ساله است.
جدول  :4تعداد تصاوير در چهار گروه سنی
کل تصاویر 614

به زیرمجموعه فعلی اضافه میشوند و زیرمجموعه جدید ارزیابی میشود.

تعداد تصاویر هر

یک ویژگی منحصربهفرد بهطور دائم در زیرمجموعه گنجانده میشود اگر

گروه سنی

23-61
71

73-33
71

13-13
31

37-43
33

آن حداکثر دقت و صحت طبقهبندی را ارائه دهد .این فرایند تکرار
میشود تا زمانی که تعداد موردنیاز از ویژگیها اضافهشده باشند .در این
الگوریتم وابستگی بین ویژگیها اختصاص نمییابد].[1
مرحله پنجم :استفاده از روش  4-foldبرای اعتبارسنجی ضربدری
استفاده از روش  4-foldبرای اعتبارسنجی ضربدری به این معنا که هر
ویژگی محاسبهشده در پنج گروه را به چهار دسته تقسیم و هر بار سه
گروه ،برای آموزش و گروه چهارم ،برای آزمودن استفاده میشد و سپس
نتایج بهدستآمده برای چهار بار تکرار میانگین گرفته میشد.
مرحله ششم :استفاده از روش نزدیکترین همسایه )(KNN22
رویدادههای آزمودن و آموزش مرحله قبل جهت کالسبندی دادهها
مرحله هفتم :جهت بررسی کارایی روشها و مقایسه بین آنها از
معیار نمره تجمعی ( )CSاستفاده میشود.
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 - 2-9معیار ارزیابی
در هنگام استفاده از پایگاه داده %24 ،تصاویر برای آزمون و مابقی
بهمنظور آموزش مدل مورداستفاده قرار گرفتند.
تلفی در سطح ویژگی شامل ترکیب ویژگیهای ارائهشده توسط
دودسته ویژگی یک فرد است .تلفی در سطح ویژگی میتواند برای
بهروزرسانی یا بهبود الگو به کار رود .در تلفی ویژگیهای عمومی و
محلی چهره از تکنیک بهبود الگو استفادهشده است .بدینصورت که از
طری همتراز کردن مناسب و سپس حذف نشانه تکراری و درنهایت
تولید یک دسته نشانه بزرگتر ترکیب شود .درواقع هدف افزایش تعداد
ویژگیها (کاهش تعداد ویژگیهای نادرست) است ضمن اینکه
یکپارچگی آن نیز حفظ شود .جهت بررسی کارایی روشها و مقایسه بین
آنها از معیار نمره تجمعی استفاده میشود.
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 - 3-9نتایج پیادهسازی
درصد متوسط خطا در روشهای موردبررسی در جدول  1نشان دادهشده
است.
جدول  :5درصد متوسط خطا در چهار گروه سنی
انواع گروه

AAM +

AAM+

HOG

HARALIK

8/3333

61/41

21

6/8182

61/6161

21

36/1612

8/5714

64/6723

21/4673

36/7211

12/1146

6/6667

23

21/1114

33/3333

11/1114

AAM

HOG

HARALIK

36/21

17/6114

61-23

17/1711

33-73
13-13
43-37

سنی

تخمین خودکار سن از روی تصویر . . .

خواهد بود .اگر خطا در بازه  3تا  3/1باشد در سطح یک قرار خواهد
گرفت و اگر بیشتر بود در سطح دو و هرچه جلوتر برویم تعداد خطاهای
قبلی را باهم جمع میکنیم .مشاهده این شکل نشان میدهد روش
ترکیبی  AAMو  HOGدارای کمترین متوسط خطا و روش HARALIK
بیشترین مقدار متوسط خطا را دارد.
جدول شماره  1مقایسهای از نتایج بهدستآمده در این مقاله با برخی
از منابع دیگر را نشان میدهد .همانطوری که در جدول مشاهده میشود
کارایی روش ترکیبی ارائهشده در این مقاله بهتر از بقیه منابع است.
بهطور خاص در مقایسه با ] [71با استفاده از پایگاه تصاویر  PALنمره
تجمعی روش پیشنهادی  33درصد است درحالیکه در ] 43 [71درصد
است .مهمترین علت آن به دلیل استفاده از روش هاگ در استخراج
ویژگیهای محلی و ترکیب آنها با ویژگیهای عمومی است.

 -11نتیجهگیری
همانطوری که در جدول  1مشاهده میشود درصد متوسط خطای
مدل ظاهر فعال ) (AAMنسبت به روشهای هاگ ) (HOGو هارالیک
) (HARALIKکمتر است .مدل ظاهر فعال ویژگیهای عمومی
درحالیکه روشهای هاگ و هارالیک ویژگیهای محلی تصویر چهره
را استخراج میکنند و همچنین روش هاگ نسبت به روش هارالیک
بهتر عمل میکند و اختالف دقت آنها تقریباً زیاد است .درروش هاگ
ویژگیهای محلی از قبیل چینوچروکها در قسمتهای مختلف چهره
بهتر استخراج میشود چراکه در این روش ویژگی هیستوگرام گرادیان
جهتدار بهوسیله تقسیم کردن تصویر چهره به ناحیههای مکانی
کوچک ،به نام سلول محاسبه میشود این ویژگی ،جهت گرادیانهای
تصمویر چهره را در یمک همسایگی محلی یا همان سلولها محاسبه
میکند و مجموعهای از توزیع گرادیانهای محلی یا جهتهای لبه
میتوانند بهخوبی شکل ظاهری چهره را توصمیف کننمد .لذا با توجه
به اینکه ویژگیهای بیشتری از قسمتهای مختلف تصویر چهره با
توجه به عمل تقسیم کردن تصویر به بخشهای کوچکتر توسط روش
هاگ نسبت به روش هارالیک محاسبه میشود کارایی آن بهتر است.
با توجه به عملک رد خوب روش هاگ نسبت به هارالیک ،ترکیب
روشهای  AAM + HOGنسبت به روش  AAM + HARALIKاز
کارایی بهتری برخوردار است.
ازنظر متوسط تعداد خطا در ردههای سنی مختلف و در روشهای مختلف
شکل  3این مقایسه را نشان میدهد .محور افقی میزان خطایی که
حداکثر  23است را نشان میدهد .درواقع سطح خطا بر اساس سال
بیانشده است .پلههای خطا را بدینصورت محاسبه میکنیم .حداکثر
سن در پایگاه داده چهره  37سال را از حداقل سن که  61سال است کم
کرده حاصل  41به دست خواهد آمد .در ادامه عدد  41را تقسیمبر 23
کرده که عددی معادل  3/1به دست خواهد آمد پس پلههای خطا 3/1
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معموالً افراد برای برآورد سن با استفاده از تصویر چهره از مجموعه
ویژگیهای ریزودرشت موجود در قسمتهای مختلف چهره و همچنین
ظاهر و شکل کلی آن استفاده میکنند .به عبارت دقی تر ترکیب و
تلفیقی از ویژگی های محلی و عمومی مورداستفاده قرار میگیرد و
مطمئناً هرچقدر استخراج این ویژگیهای در قسمتهای مختلف چهره
بهتر و دقی تر انجام شود برآورد سن نیز دقی تر خواهد بود .بر همین
اساس برای برآورد خودکار سن بهوسیله ماشین در این مقاله تلفیقی از
ویژگی های محلی و عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت .مشاهده گردید که
مرحله استخراج و انتخاب ویژگی ها در فرآیند خودکار برآورد سن از
روی تصویر چهره از اهمیت خاصی برخوردار است ،چراکه دقت
اینچنین سیستم ها تا حدود بسیار زیادی به این مرحله وابسته است.
مدل ظاهر فعال ) (AAMجهت استخراج ویژگیها عمومی مانند شکل
و ظاهر چهره مورداستفاده قرار گرفت و همچنین از  HARALICو
 HOGجهت استخراج ویژگی ها محلی مانند تشخیس چینوچروکها
در پیشانی و دیگر قسمتهای چهره پیادهسازی گردید .نتایج
پیاده سازی بر روی تصاویر چهره محکزنی نشان داد که روشهای
تلفیقی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با روشهای منفرد دارند و
تلفی

 AAM+HOGبا داشتن کمترین خطا دارای کارایی بهتر در

مقایسه با  AAM+HARALICدارد .یکی از مهمترین دالیل برای
این چنین رفتاری عبارت است از اینکه تعداد ویژگیهایی که روش
 HOGاز قسمت های مختلف تصویر با توجه به بخش کردن تصویر به
سلولهای مختلف استخراج میکند در مقایسه با ویژگیها HARALIC

بهمراتب بیش تر است .البته انتخاب درست ویژگیها و تشخیس مفید،
غیرمفید بودن و یا زائد بودن آنها هنوز یکی از چالشهای پیش رو در
این زمینه است.
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1

Human Computer Interaction (HCI)

2

Active Appearance Model (AAM)

3

Histograms of Oriented Gradients (HOG)

4

Gabor Wavelet Transform (GWT)

5

Local Binary Patterns (LBP)

6

Wrapper

7

Sequential Floating Forward Selection (SFFS)

8

Cumulative Score (CS)

9

Mean Absolute Error (MAE)

10

Principal Component Analysis (PCA)

11

AGing pattErn Subspace (AGES)

12

Power

13

Uniformity

14

Angular Second Moment

15

Homogeneity

16

Contrast

17

Correlation

18

Variance

19

Inverse Difference Moment

20

Sum Average

21

Sum Variance

22

K Nearest Neighbor (KNN)
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