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Abstract: In this paper, beside studying in fields of electronic, image processing, computer vision, face recognition, filtering,
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First, feature vectors are obtained from raw face images using Gabor wavelets. Next, the extracted feature vectors are mapped to a
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 -1مقدمه
پردازش تصویر و بینایی ماشین یکی از شاخههای مهم مبحث پردازش
سیگنال و آنالیز دادهها میباشد کده مدورد توجده محققدان رشدتههای
مختلف از جمله مهندسی برق ،مهندسی الکترونیک و ریاضی کاربردی
قرار گرفته است .پردازش تصویر شاخهای از پردازش سیگنال بهحساب
میآید که در آن ،سیگنالهای ورودی بده سیسدتم ،تصداویر دیجیتدال
میباشند و خروجی عم پردازش ،میتواند تصویر یا هرگونه اطالعدا
مفید دیگری باشد که از آن تصدویر اسدتخراج و بهدسدت آمدده اسدت.
پردازش تصویر ،شام کاربردهای متعددی است که از مهمترین آنهدا
میتوان به بهبود کیفیت تصویر ،بازسازی تصداویر تخریبشدده ،حدذف
نویز ،آشکارسازی لبه و بازشناسی چهره اشاره کدرد .بازشناسدی چهدره
یکی از زیرشاخههای این تکنیک است که کاربردهای زیادی در علوم و
فناوریهای مختلف ،صنعت و علوم نظامی دارد .از جمله این کاربردهدا
میتوان به استفاده از ابزارهای پردازش تصویر در ثبت اطالعا عبور و
مرور شرکتها و یا در حیطه نظدامی ،اسدتفاده از آن بدرای بازشناسدی
چهره مجرمان اشاره کرد.
روشهای زیادی برای بازشناسی تصویر همچون بازشناسی تصدویر
و شناسایی الگوی تصاویر بر اساس همرخدادی الگوی دودویدی محلدی
متقارن مرکزی [ ]6ارائه شده است .همچنین روشهایی چدون [ ]8بدا
استفاده از فیلترگذاری یکریخدت در حدوزه مکدانی اقددام بده کداه
تأثیرا شد های روشنایی متفاو بدر چهدره کدرده و بده بازشناسدی
تصاویر با شد های روشنایی مختلف میپردازد .مقاله [ ]9به شناسایی
حاال چهره بدا اسدتفاده از تبددی موجدک مخدتل و مقالده [ ]7بده
شناسایی چهره در رشتههای ویددئویی بدا اسدتفاده از حداال مختلدف
چهره و موقعیتهای شخص در فیلم ویدئویی میپردازد.
در سدالهای اخیددر بدهدلید اهمیدت بازشناسددی تصدویر ،مقدداال
متعددی در ایدن زمینده بده چدای رسدیده اسدت .مرجد [ ]0یکدی از
مهمترین این مقاال است که در سال  6336به چای رسدید و بعدد از
آن نیز مقاالتی بر اساس [ ]0منتشر شدهاند .اساس این روشها به این
صددور اسددت :ماتریسددی از تصدداویر بانددک اطالعدداتی تشددکی داده و
بردارهای ویژه آن را محاسبه میکند و با ضرب ماتریس حاص از ایدن
بردارها در تصاویر ،تصویر ویژه بهدست میآید که بهجای مقایسه خدود
تصاویر با مقایسه تصاویر ویژه اقدام به بازشناسی چهدره مدیکندد .امدا
دارای معایبی است؛ نظیر عدم کالسهبندی ،مقرونبهصرفه نبودن روش
در ابعاد باالی اطالعا و دقت کم تشخیص؛ بنابراین ،در سدال ،8558
مقاله [ ]1برای رف این مشکال ارائه شدد .در ایدن مقالده ،جداسدازی
کالسی انجام شده بود و دقت تشخیص نیز قدری افزای یافته بود؛ اما
همچنان ،مشکالتی وجود داشت .در سدالهای اخیدر ،مقالده [ ]4ارائده
شده است و به بهبود و رف برخی از نواقص موجود در آن مدیپدردازد.
روش به کار گرفتهشده در [ ]4به ایدن صدور اسدت کده ابتددا بدرای
استخراج ویژگیهای تصاویر از آنها تبدی گابور گرفته شده ،سپس بدا
استفاده از بردارهای ویژگی حاصله و با توجه به کالسهای موجود برای
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هر چهره با روش آنالیز تفکیک خطی مسدتقیم اقددام بده کداه بعدد
اطالعا و جداسازی کالسها میکند و در نهایت با استفاده از ماشدین
بردار پشتیبان ،تصاویر را کالسهبندی کرده و چهره مربوط بده تصداویر
مورد نظر را تشخیص میدهد .در این روش با توجده بده حجدم بداالی
اطالعا بهدستآمده برخی اطالعا تصویر حذف میشود که این کدار
مدیتوانددد باعدث کدداه دقدت تشددخیص شدود .در ایددن مقالده ،رونددد
فشردهسازی تصاویر بهدستآمده از تبدی گابور بهوسدیله موجکهدای
هار انجام میشود که قبالً از روشهایی چون زیرنموندهبرداری اسدتفاده
میشد که باعث حذف برخی ویژگیهای مهم تصویر شده و در نهایدت
منجر به کاه دقت در بازشناسی تصویر میشد.
روشهای دیگری نیز برای بازشناسی تصویر که از سایر ویژگیهای
تصاویر و چهرهها استفاده میکنند؛ در [ ]2-69ارائه شده است.
در ادامه ،ابتدا به معرفی تعاریف اولیه در مورد موجکها و فیلترهدا
بهخصوص موجک هار و گابور ،روش آنالیز تفکیک خطی و ماشین بردار
پشتیبان در بخ دوم پرداخته و در بخ سدوم ،روش پیشدنهادی را
پیادهسازی میکنیم .در بخ چهارم ،به بررسی نتای عددی حاص از
اعمال روش ارائهشدده بده روی پایگداه داده  FERETو مقایسده آن بدا
روشهای قب میپردازیم و در بخ پنجم ،مطالب ارائهشدده و نتدای
حاصله را جم بندی میکنیم.

 -2تعاریف اولیه
در ابتدا قدری در مورد فیلترگذاری تصاویر و تبددی موجدک مطدالبی
میآوریم:
 -1-2ضرب پیچشی و فیلترگذاری
ابتدا به تعریف کانولوشن میپردازیم:
فرض کنید  xبردار دلخواهی باشد .درایههای بردار حاص از کانوالو
بردار  hروی بردار  xاز فرمول زیر بهدست میآید [:]67
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با توجه به تعریف ضرب پیچشی ،میتوان آن را با استفاده از ضرب
داخلی بردارها بهشک ضرب داخلی بدردار  hو بدردار  xو گردانددن آن
روی بردار  xنوشت .همچنین میتدوان آن را بهشدک ضدرب ماتریسدی
بیان کرد که سطرهای آن بردار hای است که شیفت پیدا کرده است.
 -1-1-2برخی فیلترهای مهم
فیلترهای میانگین :همانطور که از نام این فیلترها نیز برمیآید ،این
فیلترها میانگین یک همسایگی از درایه مورد نظر را در بردار میگیرند.
فیلترهای باالگذر :این فیلترها معموالً موجب بهدست آمدن لبدههای
تصویر میشوند و بهطور کلی ،منجر به برجسته شدن اختالف درایه بدا
درایههای همسایگیاش میشوند .از جمله معروفتدرین ایدن فیلترهدا،
دسته فیلترهای الپالسین هستند .مجموع درایههای بدردار مربدوط بده
این فیلترها صفر است.
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فیلترهای پایینگذر :این فیلترها باعث بروز تاری در تصویر میشدوند
و از جملدده معروفتددرین ایددن فیلترهددا ،فیلترهددای گوسددی و میددانگین
هستند .معموالً تمام درایههای این فیلترها ،اعدادی مثبت است.
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نسددبت بدده کانولوشددن معمددولی دارد و آن ،ایددن اسددت کدده عمدد
زیرنمونهبرداری را نیز همزمان با کانولوشن انجام میدهد.
برای تبدی موجک هار ،ماتریس زیر را در تصویر ضرب مدیکندیم
[:]67

 -2-1-2موجک هار و گابور
موجکهددا یکددی از ابزارهددای م د ثر در پددردازش تصددویر هسددتند و در
کاربردهای فراوانی چون فشردهسازی تصداویر و اسدتخراج لبده بدهطور
مستقیم استفاده میشوند .همچنین استفاده از تبدی موجدک و تیییدر
فضای تصویر از حوزه مکانی به حوزه فرکانسی در حذف نویز و افزای
کیفیت تصاویر بسیار کاربرد داشدته و باعدث راحتدی و بهبدود عملکدرد
میشوند .اولین خانواده از موجکها ،موجک هار است که به ندام آلفدرد
هار ،ریاضیدان فرانسوی [ ،]60نامگذاری شده است .وی در سال 6353
اولین کسی بود که به موجکها اشاره کرد .بعد از او پ لوی بدا نشدان
دادن برتری این پایهها نسبت به پایههای فوریه باعث پیشدرفت هرچده
بیشتر این ابزار ریاضی گشت.
موجک هار :موجک هار اولین خانواده معرفیشده از موجکها میباشد
و بعد از آن ،موجکهای متعددی معرفی شدهاند؛ اما همچندان یکدی از
بهترین و م ثرترین موجکها بهحساب میآید .این موجک ،یک موجک
متعامد ،متقارن و فرمبسته بوده و همین نیز باعث راحتی و دقت باالی
بازسازی در استفاده از این موجک میشود.
روشی که ما برای کانولوشن فیلتر مربوط به موجک روی تصویر به
کار میبریم؛ با استفاده از ضرب ماتریسی است که حسدن دیگدری هدم
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ضرب به این شک است که برای فیلترینگ (کانولوشن) در جهدت
سطری ،ماتریس را از سمت چپ و برای تبدی ستونی از سمت راسدت
ضرب میکنیم .در حالت کلی ،داریم [:]67
I h  HIH t

()3

در شک  6نتیجه تبدی موجک هار روی تصویر مشاهده میشدود.
شک سمت چپ ،تصویر اصلی مرد عکاس و شک وس  ،حاص اعمال
موجک هار از مرتبه دو که یک مرتبه ،بعد تصویر را پایین آورده اسدت.
این تصویر ،شام  7تصدویر کده یکدی حاصد موجدک مدادر (تصدویر
کوچکشده سمت چپ باال) و دیگری جزئیا سطری تصدویر (سدمت
راست باال) و دیگری جزئیا ستونی تصویر (سمت چپ پایین) و نهایتًا
تصویر جزئیا قطری تصویر (سمت راست پایین) حاصد مدیشدود و
تصویر آخر ،تصویر بازسازیشده توس عکس موجک هار است.

تصویر فشردهسازیشده با موجک هار

تصویر بازسازیشده

شکل  :1نتیجه حاصل از اعمال تبدیل موجک هار و بازسازی آن []14

موجک گابور :مشخصه اصلی این موجکها شباهت آنهدا بده بیندایی
انسان در ارائه جهتگیریهای مختلف و تناوب تصاویر است .بندابراین،
استفاده از آنها در استخراج الگو و مقایسه تصاویر ،مناسب است .تداب
هسته فیلترهای گابور ،همان تاب هسته فیلتر گوسی است که بدا مدوج
سینوسی مدوله شده است .این تاب بهشک زیر است [:]4
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 x2  y2 
exp  
 exp  j x 
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x  x cos    y sin   , y   x sin    y cos  
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کدده در آن  x, y  ،مکددان پیکسد مددورد نظددر در تصددویر اسددت و 

فرکانس زاویهای مرکزی و  میزان چرخ

پادساعتگرد تاب گدابور
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(جهتگیری فیلتر) و  نشانگر برجستگی تاب گوسی در هر دو جهت



 xو  yاست .در این مقاله ،برای برقراری رابطه بین  و ، 



در نظر میگیریم  .برای استخراج بیشتر و بهتر اطالعدا و خصوصدیا
تصددویر ،معمددوالً مجموعددهای از فیلترهددای گددابور را بددا فرکانسهددا و
جهتگیریهای مختلف به روی تصویر کدانوالو مدیکندیم کده بده ایدن
مجموعه ،بانک فیلتر گدابور گویندد .بدا توجده بده تعدداد فرکانسهدا و
جهتگیریهای  و  ، در این مقاله از  0فرکانس و  2زاویه استفاده
میکنیم که بهصور زیر مقداردهی میشوند [:]4
,4

()5

,7



u

 2 , u  0,1, 2,
,   0,1, 2,

2



u 



8

 

در شک  8نمونهای از این بانک فیلتدر و اعمدال آن بده روی یدک
تصویر مشاهده میشود.
با اعمال این فیلترها به روی تصویر 75 ،عدد تصویر بهدست میآید
که با پشت سر هم چیدن ستونهای این تصاویر ،بدردار ویژگدی گدابور
بهدست میآید؛ اما بعد این بردار بسدیار بداال بدوده ،طدوری کده عمدالً
استفاده از آن غیرممکن است.

بازشناسی چهره با استفاده از آنالیز تفکیک خطی . . .

جداسازی تصاویر ،کار بازشناسی چهره را راحتتر و دقدت تشدخیص را
بهبود میبخشد.
در ابتدا کمی روشهدایی کده در مقداال گذشدته اسدتفاده شدده؛
معرفی میکنیم:
 -1-2-2آنالیز مؤلفههای اصلی 1و آنالیز تفکیک خطی

الگوریتمهای آنالیز م لفدههای اصدلی ( )PCAو آندالیز تفکیدک خطدی
( )LDAاز جمله روشهای کالسدیک موجدود در ایدن زمینهاندد .روش
 ]0[ PCAبه این صور است که تمام دادهها را (بدون کالسهبندی) در
یک ماتریس جم کدرده و بردارهدای ویدژه آن را محاسدبه مدیکندد و
تعدادی از بردارهای ویژه را که مقادیر ویدژه متندا ر آنهدا بی تدرین
مقدار است؛ در یک ماتریس ذخیره میکند و با ضرب این مداتریس در
بردار حاص از تصویر ،اقدام به جداسدازی و اسدتخراج جزئیدا اصدلی
تصویر میکند.
در مقاب  ،روش  ]1[ LDAبه این صور اسدت کده بدا اسدتفاده از
تصاویر ،ماتریسهای پراکندگی درونکالسدی و بینکالسدی را تشدکی
داده و ماتریس  Wرا از رابطه زیر محاسبه میکند [:]1
W 1SbW

() 1
 -2-2آنالیز تفکیک خطی

2

W 1S wW

W  arg max
W

1

هرچند با استفاده از موجک هار اقدام بده فشردهسدازی و کداه بعدد
اطالعا میشود ،اما همچنان این حجدم اطالعدا در عمد غیرقابد
استفاده است و بهلحاظ محاسباتی مقرونبهصرفه نیست .در این بخ ،
روش آنالیز تفکیک خطی را معرفی میکندیم کده بدا حدذف اطالعدا
غیرالزم که باعث درهمتنیدگی تصاویر نیز میشود؛ هم حجم اطالعدا
را کاه داده و کار را عملیتر و مقرونبهصرفه میکند و همچندین بدا

این کار با استفاده از محاسبه بردارهای ویژه ماتریس  S w Sbانجام
میپذیرد .اما با توجه به این کده مداتریس  S wمعمدوالً منفدرد اسدت و
وارونپذیر نمیباشد؛ لذا این کار عملی نیست .لذا در این روش ،فضدای
پوچ  S wرا حذف میکند؛ اما این کار باعدث حدذف بسدیاری اطالعدا
ضروری و کاه دقدت مدیشدود .لدذا از روش آندالیز تفکیدک خطدی
مستقیم استفاده میشود.

نتیجه تبدی گابور
فیلتر گابور

قسمت حقیقی تصویر

اندازه تصویر

تصویر اصلی

شکل  :2نتیجه اعمال موجک گابور به روی تصویر []7
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 -2-2-2آنالیز تفکیک خطی مستقیم

3

در این روش نیز همچون روش  LDAهدف ،یافتن مداتریس تبددی
میباشد که از رابطه ( )1بهدست میآید .قب از تبیین الگدوریتم ،ابتددا
روش بددهدسددت آمدددن مدداتریس پراکندددگی درونکالسددی (  ) S wو
بینکالسی (  ) Sbبیان میشود [:]4
W

J

Sb   N i  ei  e  ei  e 

T

بازشناسی چهره با استفاده از آنالیز تفکیک خطی . . .

که در آن  ،ماتریس قطری است که درایههای آن بهصور صعودی
مرتب شدهاند .برای بهدست آوردن  Rنیز از مقدادیر ویدژه و بردارهدای
ویژه ˆ Z
 ZSاستفاده میشود .حال بهدلخواه m ،ستون اول  Rو متنا رًا
w
1
 mسطر اول ماتریس  Rبهترتیب در  Uو ̂ Uجم میشدوند و Dw

نیز زیر ماتریس  m  mماتریس  در نظر گرفته میشود .حال بدا در
نظر گرفتن [:]4
A  ZU
ˆˆ
Aˆ  UZ

i 1

()7

 ei  zk  ei 

T

که در آن،
کالس , Z J 
n

k

 z

J

Sw  

i 1 zk Z i

از تصویر است که متعلق به یکدی از J

 zk بردار حاص
 Z1, Z2 ,است؛  N iتعداد بردارهای موجدود در کدالس

iام و  eiبردار میانگین بردارهای موجود در کدالس iام بدوده و  eنیدز
بردار میانگین تمامی بردارها میباشد.
همانطور که در بخ قب گفته شد ،فضای پوچ  S wبا توجده بده
رابطه ( ) 1حاوی اطالعاتی ضدروری اسدت کده باعدث جداسدازی بهتدر
کالسها میشود و در عین حال ،فضای پوچ  Sbدر جداسازی تصداویر
نقشی نداشته و در واق  ،حاوی اطالعاتی غیرضروری است .بنابراین ،ما
بهدنبال حذف فضای پوچ  Sbبهجای فضای پوچ  S wهستیم .برای این
کار ،روشهای مختلفی در مقاالتی چون [ ]61-62ارائه شدهاند .در این
مقاله ،از روش آنالیز تفکیدک خطدی مسدتقیم ( )DLDAکده در مقالده
[ ]61معرفی شده است؛ استفاده میشود .این روش ،بدینصور است:
ابتدا ماتریس  Vمحاسبه میشود بهطوری که:
1
V SbV  
()2
که در آن ،ماتریس  ماتریس قطری است که درایههای روی قطر آن
بهصور نزولی مرتدب شددهاند کده در واقد همدان مقدادیر ویدژه Sb
میباشند؛ ستونهای ماتریس  Vنیز بردارهای ویژه  Sbمدیباشدند .بدا
توجه به این که  Sbمنفرد است ،برخی مقادیر ویژه آن صفر یدا بسدیار
نزدیک به صفر میباشند .این مقادیر ویژه و بردارهای متنا ر با آنها را
در  Vو
داریم:

V 1

() 13

حذف میکنیم و ماتریس  Yو ˆ Yبهدست مدیآیدد کده

داریم:
ˆ AD
AS
w
w
ˆ
AS A  I

() 14

b

حال قرار میدهیم [:]4
1
2

() 15



W  ADw

1


ˆWˆ  Dw 2 A

و با ضرب ماتریس ̂ Wکه همان ماتریس تبدی مورد نظر ما اسدت؛ در
بردار حاص از تصاویر ،هم بعد آن کاه مییابد و هم تا حددی آنهدا
از هم جدا میشوند.
 -3-2ماشین بردار پشتیبان

4

در این بخ  ،بده معرفدی روش کالسدهبندی ماشدین بدردار پشدتیبان
( )SVMپرداخته میشود .روش  SVMیکی از الگوریتمهای مبتندی بدر
شبکه عصبی برای کالسهبندی دادهها است .در این روش ،هدف ،یافتن
خ مستقیم (ابرصفحه) حائ بدین دو کدالس مختلدف بدا اسدتفاده از
رواب بهینهسازی و برنامهریزی درجهدو میباشد .ولی برای بهبود دقت،
یک حاشیه امدن در دو سدمت ایدن خد (ابرصدفحه) در نظدر گرفتده
میشود که به بردارهای روی این خطدوط (ابرصدفحه) بدردار پشدتیبان
میگویند.

ˆ Y D
YS
b
b

() 3

که در آن Db ،زیرماتریس  میباشد .حال با قرار دادن [:]4
1
2

() 11



Z  YDb

1



ˆZˆ  Db 2Y

داریم:
() 11
حال ،بعد اطالعا نیز کاه

ˆ Z I
ZS
b

یافته؛ زیدرا فضدای پدوچ  Sbحدذف

شده و لذا ماتریس ˆ Z
 ZSیک ماتریس  p  pاست .حال ماتریس  Rرا
w
طوری مییابیم که:

() 12
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ˆ ZR  
R 1ZS
w

شکل  :3کالسهبندی با استفاده از ]11[ SVM
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اما ایدن خطدوط (ابرصدفحه) معمدوالً تفکیدککننددههای دقیقدی
نیستند .بنابراین ،ما ابتدا با استفاده از تاب هسدته ،دادههدا را ابتددا بده
فضای دیگری میبریم که در این فضا بتوان با خ راسدت (ابرصدفحه)
دو کالس را از هم جدا کرد.
بددددهعنددددوان ورودی بددددرای ایددددن الگددددوریتم ،مجموعدددده
  x1, y1  ,  x2 , y2  , ,  xn , yn را در نظر میگیریم که در آن xi ،ها

دادههای مربوط به تصاویر هستند و  yiها مقددار  6یدا  -6دارندد کده
نشاندهنده عضویت یا عدم عضویت تصویر به کالس مورد نظدر اسدت.
حال با استفاده از رواب موجود و خالصهسازی و انجام برخی عملیدا ،
مسئله برنامهریزی درجه دوم زیر حاص میشود [:]63
1 n n
 i j yi y j K  xi , x j 
2 i 1 j 1

()11

n

n

max      i 
i 1

 0,  i  0, C  , i  1, 2,

 y
i

s.t.

i 1

در معادله (  i ،)61ها ضرایب الگراندژ K ،تداب هسدته و  Cثدابتی
است که بهعنوان پارامتر تنظیم مدینامندد .بدا حد معادلده ( ،)61
بهدست میآید که همراه با تاب هسته ،اطالعا الزم بدرای بازشناسدی
چهره هستند .بردارهای پشتیبان مقادیر دروندی ) (0,Cهسدتند کده بدا
استفاده از آنها ،مقدار ثابتی که مقدار بایاس خوانده میشود؛ بهدسدت
میآید .با استفاده از این اطالعا  ،تاب تصمیمگیری بهشک زیر تعریف
میشود [:]63


f  x   sgn    i yi K  xi , x   b 
 xi S


()17

که در آن S ،مجموعه بردارهای پشتیبان و  bمقددار بایداس یداد شدده
است .بردار مورد نظر متعلق به کالسی است که مقادیر  yiاعضدای آن
کالس با مقدار تاب تصمیم یکسان باشد.
اما مسئلهای که با آن سر و کار داریم ،تنها دو کالس نددارد .بدرای
ح این مشک  ،دو راه ح عمده وجود دارد :یکی روش یک-بده-یدک
است این روش ،هر دو کالس متفاو را در مقاب هدم قدرار مدیدهدد؛
بنابراین ،این روش مستلزم صرف زمان و حجم عملیا بیشتر میباشد.
روش دیگددر ،روش یددک-بدده-کد اسددت کدده هددر کددالس را برابددر کد
کالسهای دیگر در نظر میگیرد و بنابراین فقد بده تعدداد کالسهدا،
روش  SVMپیادهسازی مدیشدود و بندابراین حجدم عملیدا و زمدان
کمتری صرف میشود .البته دقت روش اول نیز کمی بیشتر اسدت؛ امدا
در این مقاله ،از روش دوم استفاده میشدود کده بدهصدرفهتر اسدت .در
ادامه ،در مورد تاب هسته قدری توضیح داده میشود و چندد نمونده از
تواب هسته معروف بیان میشود.
-1-3-2

تابع هسته SVM

همانطور که قبالً اشاره شده است ،تاب هسته برای انتقدال دادههدا بده
فضای دیگری است کده در آن فضدا بتدوان بدا اسدتفاده از ابرصدفحهای
دادهها را از هم جدا کدرد .بدرای ایدن کدار از توابد مختلفدی اسدتفاده

Serial no. 82

میشود .در حالت اولیه آن ،این تاب  ،همان ضرب داخلی است که فضدا
را عوض نمیکند .تاب چندجملهای ساده 5از نزدیکترین تواب به ضرب
داخلی است .در رابطه ( ،)62این تاب با درجه  dنمای داده شده است
[:]63
d

()11

K  x, x    xT x  1

یکی دیگر از این تواب هسته مشهور که نسدبت بده تداب  SPبهتدر
عم میکند ،تاب چندجملهای نرمالشده بهصور ابرکروی اسدت .در
رابطه ( )63این تاب با پارامترهای  dو  hبیان شده است [:]4
d

()11



n

i

بازشناسی چهره با استفاده از آنالیز تفکیک خطی . . .



 1





xT x  h2
x  h2
2



x  h2
2




1
K  x, x   d 
2 


از دیگر تواب مهم و بسیار کارآمد در این زمینه میتدوان بده تداب
پرتوی پایه اشاره کرد که توابعی مثد توابد هسدته گوسدی دارندد .در
رابطه ( )85این تاب با پارامتر  نشان داده شده است [:]63
d

()21

 x  x 2 

K  x, x   exp  

2 2 


در نهایت تاب هسته موجک بیان میشود که در این مقالده از ایدن
تاب هسته استفاده شده است .تاب موجک با پارامتر  بهصدور زیدر
تعریف میشود [:]63
()21

m
  x  x 2 
x  x 

K  x, x    cos 1.75 i i  exp   i 2 i 


2 
2

i 1



x   x1, x2 , , xm  , x   x1, x2 , , xm 

T

T

 -3روش پیشنهادی
در این بخ  ،به ارائه روش پیشنهادی و الگوریتم مربوطه میپدردازیم.
روشهای استفادهشده در این الگوریتم ،در بخ قب معرفی شددهاند؛
بنابراین ،از معرفی دوباره آنها پرهیز کدرده و تنهدا در صدور اعمدال
تیییرا به آنها اشاره میکنیم.
در این روش ،ابتدا بانک اطالعاتی تصاویر در اختیار قرار مدیگیدرد
که برای هر شخص ،کالسی (مجموعهای) از تصداویر چهدره در زوایدای
مختلف را در بردارد .سپس از هر یک از تصاویر بانک اطالعاتی تبددی
گابور گرفته میشود .همانطور که قبالً نیز اشاره شده ،حجم اطالعدا
در تبدی با بانک فیلتر  5  8گابور 75 ،برابر میشود .بنابراین ،استفاده
از این حجم اطالعا در عم غیرممکن است .برای رف این مشک  ،از
روشهای متعددی میتوان استفاده کرد .برای مثال ،مدیتدوان تصداویر
حاص را با ضریبی معین کاه بعدد داد؛ امدا ایدن کدار باعدث حدذف
اطالعا میشود .بنابراین ،در این مقاله با استفاده از موجک هدار ،ایدن
تصاویر فشرده میشوند که با این کار ،اطالعا بهجای حذف شددن بدا
یکدیگر ادغام میشوند .حال برای هر تصدویر ،یدک بدردار خصوصدیا
تصددویر را در اختیددار داریددم .بددا اسددتفاده از روش  DLDAایددن دادههددا
جداسازی میشوند و همچنین برخی اطالعا اضافی نیز حذف و حجم
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دادهها کاه مییابد .از روش  DLDAیک مداتریس تبددی بدهدسدت
میآیدد کده همدراه بدا باندک فیلتدر گدابور و موجدک هدار احتیداج بده
ذخیرهسازی دارند و برای مرحله تشخیص الزم هستند .بدا ضدرب ایدن
ماتریس تبدی در بردارهای خصوصیا تصداویر ،دسدته اطالعدا الزم
جهت کالسهبندی تصاویر بهدست مدیآیندد کده بدرای کالسدهبندی از
روش  SVMبا تاب هسته موجک استفاده میشود .با اعمال ایدن روش
به روی دادهها ،مجموعه اطالعا مربوط به کالسهبندی تصاویر بهدست
میآیند که این اطالعا نیز نیداز بده ذخیرهسدازی دارندد .حدال بدرای
بازشناسی چهره مورد نظر به این شک عم میشود که ابتدا از تصویر
مورد نظر تبدی گابور-هار گرفته شدده و سدپس بدا اسدتفاده از ضدرب
ماتریس تبدی یافته شده از روش  DLDAدر مرحلده پدردازش ،باندک
اطالعاتی برداری بهدست میآید که در این مقالده بدا اسدتفاده از روش
یک-به-ک  ،چهره مربوط به تصویر تشخیص داده میشود.
الگوریتم روش پیشنهادی به این صور است:
.6

از تصاویر بانک اطالعاتی (پایگاه دادهها) تبدی گدابور-
هار گرفته میشود.

.8

بددا اسددتفاده از الگددوریتم  DLDAمدداتریس تبدددی را
بهدست میآوریم.

.9

با ضرب ماتریس تبدی در ماتریس خصوصیا تصاویر،
تصاویر را به فضای تبدی انتقال میدهیم.

.7

تصاویر را در فضای تبدی با اسدتفاده از روش  SVMو
با تاب هسته موجک کالسهبندی میکنیم.

 .0از تصویر مورد نظدر بدرای بازشناسدی (تصدویر تسدت)
تبدی گدابور-هدار گرفتده و مداتریس تبددی را در آن
ضرب میکنیم.
 .1بددا اسددتفاده از تدداب تصددمیم  SVMچهددره مربوطدده را
تشخیص میدهیم.
در شک  ، 7روندنمای تشکی پایگداه داده و بازشناسدی چهدره بدا
استفاده از روش پیشنهادی این مقاله ،رسم شده است.

 -4نتایج عددی
در این بخ  ،نتای عددی حاصد از پیادهسدازی روش ارائدهشدده در
بخ روش پیشنهادی با استفاده از نرمافزار متلب و بر روی پایگاه داده
 ]88[ FERETآورده شدددده اسدددت .پایگددداه داده  FERETیکدددی از
معتبرترین پایگاه دادههای مورد استفاده در بازشناسی چهره اسدت کده
البته در این مقاله از تصاویر (کالس) مربوط بده  655شدخص مختلدف
استفاده کردهایم که در هر کالس 66 ،تصدویر مختلدف کده در زوایدای
مختلدف گرفتدده شددهاند؛ وجددود دارد .البتده بددهعندوان پددی پددردازش
قسمتهایی از تصاویر برش داده شدهاند .در شک  0تصاویر مربوط بده
 7کالس مختلف ،نشان داده شده است.
بر روی این تصاویر ،یک مرحله پی پردازش اعمال میشود کده از
تصاویر ،چهره شخص را در اندازه  112  92قط و استخراج میکند .در
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شک  ،1تصداویر حاصد از پی پدردازش را بدر روی تصداویر یکدی از
کالسها میبینید.

دریافت تصاویر بانک اطالعاتی

اعمال تبدی گابور روی تصاویر

اعمال فشردهسازی با استفاده از موجک هار

اعمال الگوریتم  DLDAبرای جداسازی

کالسهبندی تصاویر با

استفاده از SVM

ذخیره اطالعا بهدستآمده در بانک اطالعاتی

بازشناسی تصاویر جدید با استفاده از اطالعا
بانک اطالعاتی
شکل  :4روند تشکیل پایگاه داده و بازشناسی تصویر چهره با استفاده
از الگوریتم پیشنهادی این مقاله

از بین این کالسهای موجود در پایگاه داده  655 ،FERETکالس
مختلف برای پیادهسازی و آزمای روش پیشنهادی انتخاب شده است.
همانطور که در شک  0نیز دیده میشدود ،در هدر کدالس  66تصدویر
مختلف در زوایای متفاو وجود دارد .از این  66تصویر 0 ،تصویر برای
تشکی بانک اطالعاتی (آموزش) و  1تصویر مدابقی بدرای تسدت روش
استفاده میشوند .برای تست دقدت روش 65 ،بدار بدهصدور تصدادفی
تصاویر دستهبندی شده و روش پیشنهادی روی آنها اعمال شده است.
نتای حاص در مقایسه با روشهای ماقب بهصور زیر است:
در ابتدا برای مقایسه ،روش پیشنهادی در برابر روشهدایی کده در
آنها از تصاویر بهصور مستقیم و بددون انتقدال بده فضدای تبددی و
روشی که در آن از روش حذفی بدرای کداه حجدم اطالعدا گدابور
استفاده شده ،قرار داده شده اسدت .اطالعدا و منحندی آوردهشدده در
شک  4از [ ]4استخراج شدهاند.
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شکل  :5تصاویر موجود در  4کالس مختلف از پایگاه داده ]22[ FERET

شکل  :6تصاویر یکی از کالسها( :الف) تصاویر قبل از پیشپردازش( ،ب) تصاویر حاصل از پیشپردازش []7

شکل  :7نمودار مقایسهای روش پیشنهادی برای مقایسه تأثیر تبدیل گابور-هار

همانطور که در شک نیز دیده میشود؛ روش پیشدنهادی ،زمدانی
که بخشی از اطالعا حذف میشود و بعد خصوصدیا بدی
کاه

از پدی

مییابد؛ دارای دقت بسیار کمی است و بهصرفه نمدیباشدد .امدا

وقتی حداق  71درصد از اطالعا حفظ میشود ،نتیجه بهشک قابد
توجهی بهبود مییابدد .در جددول  1نتدای آوردهشدده در شدک  7بدا

پیشنهادی در این مقاله آورده شده اسدت .در شدک  3نیدز روشهدای
کالسهبندی مختلف با این روش مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
جدول  :1درصد بازشناسی میانگین برای روشهای بازشناسی چهره بر
پایه بردار مستقیم حاصل از پیکسلهای تصویر و بردار خصوصیات
گابور همراه با زیرنمونهبرداری و بردار خصوصیات گابور همراه با

بیشترین بعد بردار خصوصیا به کار گرفتهشده دیده میشود.
در شک  1نمودارها برای نشان دادن تأثیر روش  DLDAدر برابدر
دیگر روشهای موجود است .همچنین ،در جدول  8دادههای میدانگین
روشهای مختلف با الگوریتمهای  PCA ،LDA ،DLDAبه همراه روش
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موجک هار
روش

درصد بازشناسی ()%

تصویر مستقیم
گابور
گابور-هار

74/5
14/5
11
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شکل  :8نمودار مقایسهای روشهای  PCAو  LDAو DLDA
جدول  :2درصد بازشناسی میانگین با روشهای DLDA ،LDA ،PCA

ارائهشده در [ ]7و روش ارائهشده در این مقاله
روش

درصد بازشناسی ()%

روش PCA

22/14
38/64
37/0
31

روش LDA
روش DLDA

روش پیشنهادی

در شک  ،3دو روش  SVMو  NNکده همدان روش نزدیدکتدرین
همسایگی تصویر (همان داده و خصوصیا تصویر) مورد مقایسده قدرار
گرفتهاند که نمودار مربوط به سه ندوع همسدایهبندی و تعریدف فاصدله
آورده شده است .درصد بازشناسی میانگین این روشها مربوط به بعدد

کام خصوصیا در جددول  9آمدده اسدت( .بدرای مطالعده بیشدتر در
مبحث بازشناسی با نزدیکترین همسایگی مراجعه شود به [).]86،1،0
جدول  :3درصد بازشناسی میانگین با روشهای کالسهبندی مختلف
روش

درصد بازشناسی ()%

نزدیکترین همسایگی با تاب فاصله ]4[ Eu
نزدیکترین همسایگی با تاب فاصله ]4[ Ma
نزدیکترین همسایگی با تاب فاصله ]4[ Nc
روش  SVMیک-به-ک []4
روش  SVMیک-به-یک []4
روش ارائهشده در این مقاله

23/99
23/14
35/99
37/0
30
31

شکل  :1نمودار مقایسهای روش  SVMو نزدیکترین همسایگی

در شک  65نمودارهدای درصدد بازشناسدی روشهدای کالسدیک
 eigenfaceو  fisherfaceآورده شدهاند و همانطور کده در نمدودار نیدز
آشکار است؛ روش پیشنهادی در این مقاله در مقایسه با این روشها به
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بعد خصوصدیا تصدویر حسداس مدیباشدد و بدا افدزای خصوصدیا
حفظشده از تصاویر ،درصد بازشناسی بهطور قاب مالحظدهای افدزای
مییابد.
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شکل  :11نمودار مقایسه روشهای بازشناسی چهره  eigenfaceو  fisherfaceو روش پیشنهادی

در جدددول  ،7نتددای مقایسددهای بددین روشهددای  eigenfaceو
 fisherfaceو روش پیشنهادی در این مقاله ارائه شدهاند.
جدول  :4نتایج روشهای  fisherface ،eigenfaceو روش ارائهشده
روش

درصد بازشناسی ()%

روش eigenface
روش fisherface
روش پیشنهادی

16/29
11/64
31

در ادامه ،نتای حاص از اعمدال روش پیشدنهادی بده روی پایگداه
داده  ]89[ Yaleو مقایسه آن با روشهای فیلترگذاری یدکریخدت در
حوزه مکدانی ) (HFSDو فیلترگدذاری یدکریخدت در حدوزه فرکدانس
) ]8[ (HFFreqآمده است .جددول  0بده مقایسده نتدای اعمدال روش
پیشنهادی با روشهای اشارهشده میپردازد .این نتای از [ ]8برگرفتده
شدهاند.
جدول  :5نتایج روشها  HFSDو  ]2[ HFFreqو روش پیشنهادی بر
روی پایگاه داده Yale

روش

درصد بازشناسی ()%

روش HFFreq
روش HFSD
روش پیشنهادی

39/209
34/624
32/580

با توجه به نتای ارائهشده در ایدن بخد  ،درصدد بازشناسدی روش
ارائهشدده در ایدن مقالده در مقایسده بدا روشهدای کالسدیک موجدود
بهصور قاب توجهی بهبود یافته و در مقایسده بدا روش ارائدهشدده در
[ ]4نیددز افددزای بازشناسددی بدده همددراه کدداه حجددم اطالعددا و
بهینهسازی روش را در بر داشته است.

 -5جمعبندی
در این مقاله ،روشی بر پایه آنالیز تفکیک خطی مستقیم با موجکهای
گابور و هار و کالسهبندی بر اساس روش  SVMارائه شده است کده بدا
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توجه به نتای بهدستآمده و بیانشده در بخ نتای عددی و مقایسه
انجامشده میتوان تأثیر تیییرا اعمالشده به روی روشهدای قبلدی و
افزای دقت و سرعت بازشناسی را دید .با آزمای ایدن روش بدر روی
پایگاه دادههای  FERETدرصد بازشناسی  31درصد بهدست آمده است
که درصد نسبتًا خوب و قاب قبولی است .اما با توجه بده اهمیدت ایدن
موضوع ،همچنان جای کار در این زمینه وجود دارد و با افزای دقت و
سرعت میتوان به روشهای بهتری دست یافت .همچنین در این مقاله
از تیییرا زاویه تصاویر استفاده شده است و تیییرا سطح روشنایی و
زاویه تاب روشنایی مدنظر گرفته نشده است و با در نظر گدرفتن ایدن
تیییرا و استفاده از ابزار بیدانشدده در ایدن مقالده و دیگدر ابزارهدای
موجود در این زمینده ،مدیتدوان ایدن روش را بیشدتر توسدعه داد کده
نیازهای دیگری را رف کند.

سپاسگزاری
این مقاله ،مستخرج از گزارش نهایی طرح پژوهشی بده همدین ندام بدا
پشتیبانی مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز می باشد .بدینوسیله از
معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز بهخاطر این پشتیبانی ،تقددیر و تشدکر
میشود.
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