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بهرهگیری از روشهای داده کاوی جهت بررسی الگوریتم تشخیص
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چکـیده
ایجاد یک سیستم آشکارساز چهره قدرتمند ،یکی از بزرگترین چالش هاست که در سال های اخیر مورد توجه محققان
مختلف قرار گرفته است .چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آنها در سطح جامعه دارد .تشخیص
چهره یک موضوع مهم در کاربردهایی همچون سیستمهای امنیتی ،کنترل کارت اعتباری و شناسایی مجرمان شده است.
مسئله تشخیص چهره در حال حاضر به عنوان یکی از روش های برجسته بیومتریک مطرح می باشد .مزیت این روش ،در
سهولت دسترسی به تصاویر چهره افراد نسبت به دیگر روش های بیومتریک می باشد .درخت تصمیم گیری و الگوریتم
های تکاملی درخت تصمیم گیری روشی مرسوم در طبقه بندی است ،یک روش کار آمد و ویژه برای ایجاد دسته بندها از
داده ها ،تولید یک درخت تصمیم است .این روش ،تضمین می کند که یک درخت ساده ،اما لزوما نه ساده ترین درخت،
یافت خواهد شد .در این تحقیق عالوه بر مقایسه قدرت پیش بینی درخت تصمیم گیری ،مدلهای درخت داده کاوی با
الگوریتمهای آموزش مختلف نیز مقایسه می گردد .انتخاب الگوریتم آموزش مناسب یکی از مهمترین مراحل طراحی یک
درخت تصمیم است .نخست داده ها به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم گردید000 .مورد ( 86/9درصد) برای برازش
مدلها (مجموعه آموزش-آزمون در مدل درخت تصمیم ) و 50مورد ( 00/0درصد) برای اعتبار سنجی مدلها مورد استفاده
قرار میگیرد.

واژگـان کلـیدی :داده کاوی ،الگوریتم تشخیص چهره ،طبقهبند ،درخت تصمیم گیری

 -1کارشناس ارشد نرم افزار ،دانشگاه غیرانتفاعی یاسین بروجرد ،بروجرد ،ایران (نویسنده مسئول)
 -3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله بروجردی ،بروجرد ،ایران
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 -1مقدمه
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چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آنها در سطح جامعه دارد .توانایی انسان در تشخیص چهره ها قابل
توجه است .ما می توانیم هزاران چهره ی یاد داده شده در طول عمرمان را تشخیص دهیم و در یک نگاه چهره های آشنا را حتی
پس از سال ها جدایی شناسایی کنیم .این مهارت در مقابل تغییرات در شرایط دیداری مانند حالت چهره ،سن و همچنین تغییراتی
در عینک ،ریش یا سبک مدل موها ایستادگی می کند] .[1تشخیص چهره یک موضوع مهم در کاربردهایی همچون سیستم های
امنیتی ،کنترل کارت اعتباری و شناسایی مجرمان شده است .برای مثال ،قابلیت مدل کردن یک چهره ی خاص و تمیز دادن آن از
یک تعداد فراوان از مدل های چهره ی ذخیره شده ،شناسایی مجرمان را به صورت گسترده ای بهبود خواهد بخشید] .[2لذا می
توان گفت استفاده از چهره به منظور بازشناسی یا احراز هویت افراد ،با توجه به دالیل متفاوتی از جمله سهولت جمع آوری داده ها،
دقت و امنیت نسبی سیستم در مقابل حمالت و حتی دوستانه بودن فرآیند تشخیص و بازشناسی چهره ،اهمیت ویژه ای یافته
است] .[3چهره ،یک ویژگی منحصر به فرد انسان است .حتی دو فرد همزاد نیز به رغم شباهت زیاد ،از لحاظ چهره داری تفاوت
های جزیی می باشند .این امر موجب می شود که بتوان از چهره به عنوان یکی از محک های تعیین هویت و شناسایی افراد
استفاده کرد .در تمامی کاربردهایی که از ویژگی چهره استفاده می کنند ،ابتدا باید محل چهره در تصویر مشخص شود .در واقع،
کشف چهره یک مرحله اساسی از کاربردهایی است که برای دستیابی به اهداف خود ،از نوعی ویژگی چهره بهره می برند .توسعه
یک مدل محاسباتى براى تشخیص چهره کامالً دشوار است و دلیل آن پیچیدگى چهره ها و ساختار چند بعدى بینایى است.
بنابراین تشخیص چهره یک فعالیت سطح باال در بینایى کامپیوتر است و مىتواند بسیارى از تکنیک هاى بینایى اولیه را در بر می
گیرد] .[4مسئله تشخیص چهره در حال حاضر به عنوان یکی از روش های برجسته بیومتریک مطرح می باشد .مزیت این روش،
در سهولت دسترسی به تصاویر چهره افراد نسبت به دیگر روش های بیومتریک می باشد .یک سیستم تشخیص چهره متداول
شامل سه مرحله؛ کشف چهره ،0استخراج الگوها ،2تشخیص چهره 0می باشد .در این راستا ،انتخاب ویژگی از جمله مهمترین مراحل
طراحی در سیستم های بازشناسی الگو می باشد .مشخصه ای می تواند به عنوان یک ویژگی انتخاب شود که قابل تمایز بوده و در
اثر گذشت زمان نیز از بین نرود و بتوان با روش هایی آن را اندازه گیری نمود ] .[5وی 4و همکاران در سال  ،2020در پژوهشی به
بررسی حداقل اتالف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق پرداختند .در این پژوهش تابع  MMLهمراه با توابع Softmax
Lossو  Centre Lossبر فرآیند آموزش نظارت می کنند تا حاشیه های تمامی دسته ها را صرف نظر از توزیع دسته آن ها مورد
نظارت قرار دهند .نتایج تجربی نشان می دهد که تابع اتالف  MMLپیشنهادی منجر به حالت جدیدی در تشخیص چهره می
شود و اثر منفی تمایل حاشیه ای را کاهش می دهد] .[6مسود 5و همکاران در سال  ،2020در پژوهشی یک مدل عمیق مبتنی بر
درخت را برای تشخیص چهره خودکار در یک محیط ابری پیشنهاد کردند .این مدل عمیق پیشنهادی دارای بار محاسباتی کمتری
است و دقت را از بین نمی برد .نتایج حاصل از این آزمایش ها نشان می دهد که مدل پیشنهادی به دقتهای  99٫09 ،96٫85و
 95٫64درصد به ترتیب در پایگاه داده هایORL ، FEIو  LFWدست یافته است] .[7المحمدی و همکاران در سال  ،2009در
بررسی تشخیص چهره عمیق نشان دادند که بخش های منحصر به فرد چهره مانند چشم ها ،بینی ها و گونه ها دارای نرخ
تشخیص کم هستند ،اما زمانی که بخش های فردی صورت ترکیب شده به عنوان شاخص معرفی می شوند ،میزان تشخیص به
سرعت در حال افزایش است] .[8ژو 8و همکاران در سال  ،2007به بررسی پژوهشی با عنوان  CNN :CMS-RCNNضمنی
چند مقیاس ناحیه محور برای ردیابی چهره بدون قید پرداختند .نتایج تجربی نشان داده که رویکرد پیشنهادی می تواند با آموزش از
طریق دیتاست  WIDER FACEبه عملکرد باالیی دست یافته و در  FDDBنسبت به سایر روشهای ردیابی چهره نتایج قابل
رقابتی را تولید کند] .[9در این مقاله به بهره گیری از روشهای داده کاوی جهت بررسی الگوریتم تشخیص چهره براساس کانالی از
طبقه بند درخت تصمیم گیری پرداخته می شود.

-2روش مقاله
نخست داده ها به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم گردید 111.مورد( 86/9درصد) برای برازش مدلها (مجموعه آموزش-
آزمون در مدل درخت تصمیم ) و 50مورد( 00/0درصد) برای اعتبار سنجی مدلها مورد استفاده قرار گرفت .همگنی منحنی بقای دو
مجموعه داده ها با استفاده از منحنی بقای کاپالن -مایر مورد ارزیابی قرار گرفته است .پذیره متناسب بودن مخاطره برای متغیرها

1 Face Detection
2 Feature Extraction
3 Face Recognition
4 Wei, etal
5 Masud, etal
6 Zhu, etal
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در مدل کاکس با استفاده از آزمون هارل و لی 0مورد بررسی قرار گرفت ،سپس با استفاده از مجموعه داده های برازش ،مدل
رگرسیون کاکس و مدل درخت تصمیم به داده ها برازش شد .در آخر از معیار صحت پیش بینی برای مشخص کردن بهترین
الگوریتمهای آموزش در مدل درخت تصمیم و برای مقایسه مدلها از معیارهای حساسیت ،ویژگی و سطح زیر منحنی مشخصه
عملکرد استفاده شد .الگوریتم  CART2یکی از معروف ترین روشها برای تشکیل درخت تصمیم است .روش CART
شاخههای خود را به صورت دوتایی و تنها بر اساس یک فیلد (متغیر مستقل ) ایجاد میکند .یعنی هر گروه غیر برگ آن ،به دو
گروه دیگر تفکیک میشود (شکل .)0
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شکل( )1الگوریتم درخت تصمیم گیر [4] CART

 -3شبیه سازی
در این مقاله شبیهسازی دارای سه مرحله اصلی میباشد:
مرحله اول :مرحله اول که مرحله پیشپردازش نام دارد.
مرحله دوم :در مرحله دوم تصویر فیلتر شده و پیشپردازش شده ،توسط روش  K-meansخوشهبندی شده و در این مرحله
نیز یک قدم به تشخیص چهره نزدیکتر میشویم.
مرحله سوم :در مرحله سوم پارامتر (ویژگی) از تصویر نتیجه شده از مرحله دوم استخراج میشود.
برای انجام شبیه سازی ابتدا شرایط و پارامترهایی تعریف می شوند که در زیر لیست شده اند:
 چهل عکس از افراد مختلف هر کدام از عکس به صورت جداگانه بخش بندی شده انداز آنجا که در این مقاله هدف تشخیص چهره بر اساس تکنیکهای پردازش تصویر می باشد برای شروع عکس شکل  2در
نظر گرفته می شود.

Harol li
Classification and Regression Tree

1
2
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شکل ( :)2حالت های مختلف چهره یک شخص][9

در شکل  0تمام حالتهای صورت یکی از نمونههایی که در دیتابیس وجود دارد ،نشان داده شدهاست .یعنی تصویر صورت 40
نفر در دیتا بیس ما وجود دارد و برای تمام این افراد تمام حالتهای نشان داده شده در شکل  2در نظر گرفته شدهاست.

شکل ( )3عکس های دیتا بیس و هدف تشخیص شخص مورد نظر][9

در شکل  0چهره سمت چپ ،همان چهره ای است که بطور نمونه میخواهیم تشخیص دهیم و تصویر سمت راست تصویر
تمام افرادی است که در دیتابیس ما وجود دارد.

 -4تشخیص چهره
برای تشخیص چره یک شخص بر اساس حالت های مختلف از داخل دیتا بیس چهل نفری به صورت زیر کد گذاری ها
اعمال شده است:
 ابتدا یک چهره با هر حالتی که دارد به صورت آموزش با درخت تصمیم در شبکه عصبی آموزش داده می شود. یک نمودار هیستوگرام برای هر تصویر مطابق کدهای نتلب ایجاد می شود. نمودار هیستوگرامی مشابه برای تمام تصاویر دیتابیس تشکیل می شود و تحلیل هیستوگرام بر روی آن ها انجاممی شود.
 بر اساس این تحلیل شبکه عصبی به صورت کامل آموزش داده می شود. از طریق ویژگی های استخراج شده و شبکه مصنوعی چهره شخص مورد نظر از بین دیتابیس تشخیص داده میشود.
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شکل ( )4تشخیص چهره شخص از دیتابیس مورد نظر ][9

در شکل  4برای یک چهره تصادفی نمودار هیستوگرام استخراج شده است و روی تمام تصاویر دیتابیس تحلیل هیستوگرام
انجام شده و ویژگیهای الزم از این طریق استخراج شده و از طریق تصاویر دیتابیس چهره شخص تشخیص داده شده است.
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شکل ( )5تشخیص چهره دو تصویر تصادفی از دیتا بیس مربوطه][9

در شکل های  5الی  9تصاویر اشخاص مختلف برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی انتخاب شده و این تصاویر به صورت
دقیق از دیتا بیس موجود تشخیص داده شده اند.

شکل ( )6تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9
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شکل ( )7تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9

شکل ( )8تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9

شکل ( )9تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9
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 -5بحث و نتیجه گیری
چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آنها در سطح جامعه دارد .توانایی انسان در تشخیص چهره ها قابل
توجه است .ما می توانیم هزاران چهره ی یاد داده شده در طول عمرمان را تشخیص دهیم و در یک نگاه چهره های آشنا را حتی
پس از سال ها جدایی شناسایی کنیم .این مهارت در مقابل تغییرات در شرایط دیداری مانند حالت چهره ،سن و همچنین تغییراتی
در عینک ،ریش یا سبک مدل موها ایستادگی می کند] .[11تشخیص چهره یک موضوع مهم در کاربردهایی همچون سیستم
های امنیتی ،کنترل کارت اعتباری و شناسایی مجرمان شده است .برای مثال ،قابلیت مدل کردن یک چهره ی خاص و تمیز دادن
آن از یک تعداد فراوان از مدل های چهره ی ذخیره شده ،شناسایی مجرمان را به صورت گسترده ای بهبود خواهد بخشید .لذا می
توان گفت استفاده از چهره به منظور بازشناسی یا احراز هویت افراد ،با توجه به دالیل متفاوتی از جمله سهولت جمع آوری داده ها،
دقت و امنیت نسبی سیستم در مقابل حمالت و حتی دوستانه بودن فرآیند تشخیص و بازشناسی چهره ،اهمیت ویژه ای یافته
است] .[12یک سیستم تشخیص چهره متداول شامل سه مرحله؛ کشف چهره ،0استخراج الگوها ،2تشخیص چهره 0می باشد .در
این راستا ،انتخاب ویژگی از جمله مهمترین مراحل طراحی در سیستم های بازشناسی الگو می باشد .مشخصه ای می تواند به
عنوان یک ویژگی انتخاب شود که قابل تمایز بوده و در اثر گذشت زمان نیز از بین نرود و بتوان با روش هایی آن را اندازه گیری
نمود ] .[13چهره انسان ،از جمله مشخصه های انسانی می باشد که در برگیرنده این خصوصیات است .در شناسایی چهره پنج
مشکل اساسی وجود دارد که عملکرد سیستم را بشدت تحت تأثیرقرار می دهد .این مشکالت شامل موارد زیر می گردد:
 تغییر روشنایی چرخش چهره افزایش سن تغییر حالت چهره گرفتگی چهره.به طور کلی ،مشکالت تشخیص چهره ،از دو جهت قابل بررسی می باشند:
اوالً :تصاویر چهره بسیار متنوع هستند.
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شکل ( )11تشخیص چهره شخص دیگری از داخل دیتا بیس][9

1 Face Detection
2 Feature Extraction
3 Face Recognition
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 حالت های احساسی، تغییرات در شدت روشنایی، سرچشمه این تغییرات که شامل چگونگی قرار گیری در مقابل دوربین:ًثانیا
 درخت تصمیم گیری و.[14] مو و سایر موارد می باشد که با زمان نیز تغییر میکنند، اضافه شدن عینک،مختلف چهره
 ساخته میشود و، زیرا به آسانی توسط چندین گره،الگوریتمهای تکاملی درخت تصمیم گیری روشی مرسوم در طبقه بندی است
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