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چكیده :در چند سال گذشته شناسايي چهره بر اساس ويدئو مورد توجه زيادي قرار گرفته است .در روش شناسايي چهره بر اساس ويدئو ،مشکالتي
همچون تغییر شدت روشنايي ،چرخش سر ،پوشش قسمتي از چهره ،تفکیکپذيري پايین تصوير ،وجود دارد .هدف از اين پژوهش ارايه يکک روش
جهت شناسايي چهره بر اساس ويدئو جهت حل مشکالت چرخش سر ،تغییر شدت روشنايي و انسداد قسمتي از چهره است .در اين تحقیق ابتکدا
جهت حذف تصوير زمینه ،چهره در فريمهاي ويدئو تشخیص داده ميشود .سپس تصاوير هر مجموعکه بککر روي منیفولکد بککهصککورت غیرخطکي
توزيعيافته را با استفاده از روشهاي مناسبي خوشهبندي ميکنیم .تعیین تعداد خوشهها و مدلهاي خطي کامالً هوشمندانه بوده و با اجکراي ايکن
روش ،بکا توجکه بکه حرکات سر تعداد خکوشههکاي متفاوت براي هر رشته ويدئويي به دست ميآيد .دو روش جهت خوشهبندي و بکهدسکتآمکدن
مدلهاي خطي پیشنهاد ميگردد .براي انجام شناسايي از محاسبه فاصله بین منیفولدهاي غیرخطي استفاده ميشود که از ترکیب دو روش تشکیل
يافته است .در روش اول از فاصله بین خوشههاي بهدستآمده که بهعنوان زير فضاي خطي درنظر گرفته ميشوند استفاده ميگردد و در روش دوم
از فاصله بین فريمهاي کلیدي هر خوشه جهت شناسايي استفاده ميشود .در نهايت نتايج بهدستآمده با روشهاي ديگر مقايسه ميگردد.
واژههاي كلیدي :شناسايي چهره ،منیفولد ،خوشه ،زاويه اصلي ،همبستگي ،فريم کلیدي ،بردارحرکت
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Abstract: Video-based face recognition has received significant attention in recent years. There are some problems in video-based
face recognition method such as pose, lighting and expression variations, occlusion, aging and low image resolutions. In this paper,
first of all face in video frames is detected for background removing. Then each set of images is distributed on a nonlinear manifold
and clustered using appropriate methods. Determination of the number of clusters and linear models is quite intelligent and with
implementation of this method, the number of clusters depends on different movements of head. Two methods are proposed for
clustering and linear models. The distance between nonlinear manifolds that is composed of the combination of two methods, are
used for recognition. The first method uses the distance between the clusters which are considered as the linear space and the second
method uses the distance between key frames for recognition. Finally the results are compared with other methods.
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 -1مقدمه
شناسايي چهره از زمینههاي تحقیقاتي مهم مرتبط با مباحث
شناسايي الگو و بینايي ماشین است و علیرغم پیشرفتهاي قابلتوجه،
هنوز يک روش شناسايي کامل که داراي دقت و سرعت باال و مستقل
از تغییرات شدت روشنايي ،چرخش سر ،تغییرات سن ،پوشش قسمتي
از چهره و حاالت چهره باشد ،وجود ندارد .روشهاي شناسايي از جهت
نوع اطالعات ورودي به دو دستهي تصاوير ثابت و تصاوير ويدئويي
تقسیمبندي ميشوند .بیشتر الگوريتمهاي ارائهشده درزمینه شناسايي
چهره مربوط به تصاوير ثابت است .از جهت نوع اطالعات مورداستفاده
ميتوان روشهاي شناسايي را به سه دسته تقسیمبندي نمود :الف)
تصاوير دوبعدي که از دادههاي شدت روشنايي چهره براي شناسايي
استفاده ميکنند و نسبت به تغییرات زاويه چهره و زاويه نور تابشي
بسیار حساس هستند ،ب) تصاوير سهبعدي که از دادههاي سهبعدي يا
عمق جهت شناسايي استفاده ميکنند .اين تصاوير نسبت به تغییرات
شدت روشنايي و زاويه چهره مقاوم بوده ولي نسبت به موهاي چهره
بسیار حساس هستند .بهتازگي با توجه به اينکه تصويربرداري سهبعدي
چهره بسیار ارزان و سريع شده است ،اين روش بسیار مورد توجه قرار
گرفته است ،ج) روش سوم از ترکیب تصاوير دوبعدي و سهبعدي
جهت شناسايي استفاده ميکند .از جهت روش مکورد استفاده،
روشهکاي شناسايي چهره را ميتکوان بکه سکه دسته تقسیمبندي
نمود )1 :روشهکاي ظکاهکرگکرا )2 ،روشهاي مدلگرا )3 ،روشهاي
ترکیبي که از هر دو روش مذکور استفاده ميکنند ].[1
در روشهکاي ظکاهکرگرا از کل تصوير چهره يک بردار ويژگي به
دست آورده ميشود .با توجه به باالبودن ابعاد ،از روشهاي آماري
جهت کاهش بعد استفاده ميکنند .از روشهاي ظاهرگرا ميتوان روش
تجزيهوتحلیل المانهاي اصلي ( PCA1پیشنهادشده توسط  Turkو
 Pentlandدر سال  ،)[2] 1441روش تجزيهوتحلیل المانهاي مستقل
( ICA2معرفيشده توسط  Bartlettدر سال  )[3] 1441و روش
تجزيهوتحلیل جداساز خطي ( LDA3ارائهشده توسط  Belhumeurدر
سال  )[5]1442را نام برد .از روشهاي مدلگرا ميتوان به روش گراف
االستیکي [4] 4و از روشهاي دسته سوم ،ميتوان روشي که از ترکیب
چهره ويژه ،بیني ويژه و چشم ويژه استفاده ميکند ،اشاره کرد ].[1
استفاده از روشهاي ظاهرگرا به علت سادگي و نتايج مطلوب براي حل
مشکل شناسايي چهره بسیار رايج است.
در مقايسه با تصاوير ثابت ،ويدئو داراي اطالعات زيادي همچون
اطالعات زماني است .بنابراين شناسايي چهره بر اساس ويدئو بهتازگي
جزء بحثهاي مهم در شناسايي چهره شده است .روشهاي اولیه براي
شناسايي چهره بر اساس ويدئو ،بر مبناي تصوير ثابت بود که در آن
چهره بهطور خودکار از ويدئو تشخیص و تقسیمبندي شده ،سپس
روشهاي شناسايي چهره بر اساس تصوير ثابت اعمال ميشد .عملکرد
اين روشها را ميتوان با اعمال رديابي ارتقا داده و با تعیین چهره ديد

Serial no. 72

شناسايي چهره بر اساس ظاهر در ...

از روبرو از طريق تخمین زاويه و عمق در رشتهي ويدئويي ،دقت
شناسايي را بهبود بخشید.
روش ديگر شناسايي چهره بر اساس ويدئو ،استفاده از ويژگيهاي
مرکب همچون اثر انگشت ،چهره و صدا است .با توجه به اينکه
بهطورمعمول انسان از چندين ويژگي جهت شناسايي استفاده ميکند،
ميتوان انتظار داشت روش مرکب عملکرد بهتر از روشهايي که فقط
بر اساس چهره عمل ميکنند ،داشته باشد .استفاده از ويژگيهاي
مرکب يک راهحل جامع براي حالتي است که شناسايي تنها توسط
چهره امکانپذير نیست .بهطور مثال چهره دزد در حین ارتکاب دزدي
عموماً پوشانده است .تنها راه انجام شناسايي در اين حالت استفاده از
تجزيهوتحلیل حرکات بدن است.
با استفاده از ويدئو جهت شناسايي ،امکان بهکارگیري اضافههاي
موجود در رشتههاي ويدئويي وجود دارد که موجب اصالح عملکرد
شناسايي ميشود .همچنین مطالعات اخیر روانشناسي نشان ميدهد
اطالعات پويا در فرآيند شناسايي چهره خیلي مهم است .از طرف ديگر
نمايش مؤثرتري همچون مدل سهبعدي چهره و يا تصاوير با
تفکیکپذيري باالتر از رشتههاي ويدئويي به دست ميآيد که در
شناسايي چهره ميتواند مورد استفاده قرار گیرد .باوجود موارد
ذکرشده ،معايبي هم در استفاده از ويدئو در شناسايي چهره وجود
دارد ،بهطور مثال کیفیت پايین ويدئو ،تفکیکپذيري پايین تصوير و
عوامل مؤثر ديگر همچون تغییر شدت روشنايي ،تغییر زاويه ،حرکت،
انسداد ،فاصله زياد از دوربین و  ...عليرغم همه مزايا و معايب،
روشهاي مختلفي براي شناسايي چهره بر اساس ويدئو وجود دارد.
هدف از اين پژوهش ارائه يک روش جهت شناسايي چهره بر اساس
ويدئو براي حل مشکالت چرخش سر ،تغییر شدت روشنايي و پوشش
قسمتي از چهره است .نوآوري الگوريتم پیشنهادي شامل موارد زير
است:
 ارائه روش جديد در تعیین چهره در فريمهاي متوالي در رشکتهيويدئويي
 ارائه دو الگوريتم متفاوت براي خوشهبنکدي ويکدئوهکا جهکت بکهدست آوردن مدلهاي خطي و فريمهاي کلیدي حتي در حرکات
سريع سر.
 مقاوم بودن الگوريتم پیشنهادي به عدم مرکزيت چهره در ناحیکهتشخیص دادهشده بهعنوان چهره.

 -2بررسي منابع
 Zhaoو همکارانش سه مرحله مهم براي شناسايي چهره بر اساس ويدئو
را ذکر کردهاند .اين سه مرحله شامل بخشبندي و تخمین زاويه چهره
در يک رشته ويدئويي ،رديابي و مدلکردن چهره هستند ].[2
در ] Vivek ،[1و همکککارانش ي کک روش مککدلکککردن چهککره را
توصیف نموده اند که در اين مدل ويژگيهکاي چهکره و بافکت از رشکته
ويدئويي تخمین زده ميشوند .ايکن روش هکم از سکه مرحلکه اسکتفاده
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ميکند .بخشبندي چهره بر اساس رنگ پوست براي بکه دسکت آوردن
حالت اولیه رديابي ،استفاده از مدل سه بعدي چهره براي يکافتن چهکره
ديد از روبرو و ساختن يک زير فضاي ويژه از سر سهبعدي است.
در سال  Huang ،2002و همکارانش روش ديگري براي شناسايي
چهره بر اساس ويدئو ارائه نمودهاند ] .[4روش کار آنها به اين صورت
بود که جهت تشخیص چهره از رنگ پوست و شکل چهره که بهصورت
بیضي است استفاده نمودند .اين الگوريتم جهت پیدا نمودن چهره
سريع عمل ميکند .با استفاده از مشخصات رنگ پوست ،محلهاي
کانديد چهره مشخص ميشود و با توجه به شکل بیضي چهره ،از بین
اين کانديدها ،چهره تشخیص داده ميشود .براي شناسايي چهره از
ترکیب  PCAو مدل مخفي مارکوف استفاده نمودهاند و رشتهي
ويدئويي را بهصورت سري زماني در نظر گرفتهاند.
در ] Aggarwal ،[10همکارانش چهره متحرک را بهصورت يک
مدل پوياي خطي همراه با تغییرات ظاهر و زاويه چهره در نظر گرفته و
از مدل  ARMA5استفاده نمودهاند .انتخاب  ARMAبر اساس
توانايياش در مدلکردن تغییرات چهره (موقعیت ،زواياي چهره و )...
است .شناسايي با استفاده از مفهوم زاويه زيرفضا ،با محاسبه فاصله بین
رشتههاي ويدئويي آموزشي و نمونه آزمايشي انجام گرفته است .نتايج
بهدستآمده نسبت به تغییرات روشنايي و زاويه چهره مقاوم
است Zhou .و همکارانش مدل آماري از ويدئو را با استفاده از
ويژگيهاي سطح پايین (همچون  )PCAموجود در تصاوير به دست
آوردهاند که جهت تطبیق بین يک فريم تنها و رشته ويدئويي و يا بین
دو رشته ويدئويي مورد استفاده قرار گرفته است ].[11
 Satohتطبیق بین دو رشته ويدئويي را توسط انتخاب جفت
فريمهايي که نزديکترين فاصله را در بین دو رشته ويدئويي دارند،
انجام داد که درواقع همان تطبیق تصوير ثابت با تصوير ثابت است
] .[12در ] [13يک روش با استفاده از زواياي اصلي کرنل روي
فضاي تصوير اصلي و فضاي ويژه بهعنوان معیار شباهت بین رشتههاي
ويدئويي پیشنهاد شده است .روش زيرفضاي متقابل () MSM6
فريمهاي ويدئو براي هر شخص را بهطور مجزا در نظر گرفته و فضاي
ويژه را براي هر کدام محاسبه ميکند سپس با محاسبه زواياي اصلي
بین زيرفضاي مرجع و ورودي ،معیار شباهت دو زيرفضا به دست
ميآيد Liu .و همکارانش ] [15با استفاده از مدل مخفي مارکوف و
 ARMAشناسايي چهره را انجام دادهاند.

 Seeو همکارانش ] [14-11با استفاده از مفهوم منیفولد و جداساز
همسايگي ،7چهره را در رشتههاي ويدئويي شناسايي کردهاند .در ][12
 Chenو همکارانش شناسايي چهره را بر اساس تطبیق بین تصاوير
ثابت ،تصوير ثابت و ويدئو و بین تصاوير ويدئو را مورد بررسي قرار
دادهاند.
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 Leeو همکارانش ] [11چهره هر شخص را توسط منیفولد ظاهر با ابعاد
پايین در فضاي تصوير نشان دادند .منیفولد ظاهر غیرخطي و پیچیده
را با منیفولد زواياي چهره و ارتباطات بین آنها نمايش دادند.
بهعبارتديگر هر منیفولد زاويه چهره را ،توسط يک صفحه شباهت
تقريب زدند .جهت ساختن اين طرز نمايش ،نمونههايي از ويدئو توسط
الگوريتم  K-meansخوشهبندي شد .هر خوشه بهعنوان يک صفحه ،با
استفاده از  PCAمحاسبه و نمايش داده شد .ارتباطات بین منیفولد
زوايا توسط احتمال انتقال بین تصاوير در هر منیفولد زاويه چهره
مدلسازي شده و توسط رشتههاي ويدئو ،آموزش داده شد.
 Roweisو همکارانش با استفاده از روش خوشهبندي  K-meansو
جاسازي خطي محلي ) ،(LLE8فريمهاي نماينده هر منیفولد را
استخراج و با محاسبه فاصله بین آنها توانستند شباهت رشتههاي
ويدئويي را تشخیص دهند ].[14
 Wangو همکارانش توسط تبديل منیفولدها به زيرفضاها و محاسبه
فاصله بین آنها شناسايي چهره را بر اساس مجموعه تصاوير ،انجام
دادند ].[20
در ايران بیشتر تحقیقات انجاميافته درزمینه شناسايي چهره
مربوط به تصاوير ثابت است .در ] [21هرندي الگوريتم پايههاي محلي
بهینه را ارائه نموده است .در اين الگوريتم يک مجموعه نگاشت
غیرايزومتريک باهدف بیشینهکردن قدرت تفکیکپذيري کالسهاي
مجاور در فضاي چهره صورت ميپذيرد.
9
در ] [22بزرگتبار و همکارش از برنامهريزي ژنتیک )  (GPجهت
شناسايي چهره استفاده نمودند بدين صورت که ابتدا توسط PCA
ويژگيهاي چهره را استخراج سپس از  GPجهت دستهبندي تصاوير و
شناسايي چهره استفاده نمودهاند.
در ] [23شمسي بابلي و همکارانش عملیات شناسايي چهره را توسط
يک زيرفضاي بهینه که با استفاده از تجزيهوتحلیل المان اصلي
چندخطي و تجزيهوتحلیل جداساز چندخطي بهدست ميآيد انجام
دادهاند.

 -3الگوريتم پیشنهادي
الگوريتم پیشنهادي بر اساس ترکیب دو روش شناسکايي اسکتوار اسکت
روش اول تبديل دقیق منیفولد غیرخطي به زيرفضاهاي خطکي سکپس
انجام شناسايي با محاسبه کمترين فاصله بین زيکر فضکاها و روش دوم
استفکاده از مکراککز خوشهها بهعنوان فريمهکاي کلیکدي و اسکتفاده از
کمترين فاصله نقطهبهنقطه بین منیفولدها جهت شناسايي است .شکل
( )1بلکوک دياگرام طرح کلي الگوريتم پیشکنهادي را نشکان مکيدهکد
مهمترين مراحل الگوريتم پیشنهادي شامل مراحل زير است:
 -1تشخیص چهره در اولین فکريم و تشکخیص محکل چشکمهکا در
چهره تشخیص دادهشده
 -2يافتن چهره در فريمهاي متوالي
 -3خوشهبندي فريمها
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 -5شناسايي بر اساس زيرفضاها
 -4شناسايي بر اساس فريمهاي کلیدي
 -1ترکیب دو روش شناسايي
تشخیص چهره در اولین فريم

تشخیص محل چشمها در چهره

تعیین محدوده چهره بر اساس
فاصله دو چشم

يافتن چهره در فريمهاي متوالي
بر اساس محاسبه همبستگي در
پنجره جستجو

خوشهبندي (دو الگوريتم متفاوت)

تعیین فريمهاي
کلیدي

نرمالیزه نمودن
فريمها از نظر شدت
روشنايي و ابعاد

نرمالیزه نمودن
فريمها از نظر شدت
روشنايي و ابعاد

شناسايي چهره بر اساس ظاهر در ...

کمترين فاصله بین آنها محاسبه ميشود .در روش دوم مراکز خوشهها
بهعنوان نماينده هر خوشه تعیین و ککمتکرين فاصکله بکین ايکن نقکاط
محاسبه مي شود ،به عبارت ديگر در اين روش ،شناسايي توسط جفکت
فريمهايي که نزديکترين فاصله را در دو رشته ويکدئويي دارنکد انجکام
ميگیرد .درنهايت با ترکیب اين دو فاصله محاسبهشده شناسايي نهايي
انجام ميپذيرد .در ادامه در خصکو مراحکل مکذکور توضکیحاتي داده
ميشود.

 -1-3تشخیص چهره در اولین فکريم و تشکخیص محکل
چشم ها در چهره تشخیص دادهشده
در شناسايي چهره بر اساس ويدئو تشخیص بالدرنگ چهره خیلي مهکم
است .روشهاي تشخیص چهره بالدرنگ ،به دو گروه تقسیم ميشکوند
روش  Cascade AdaBoostکه توسکط  Viola & Jonesپیشکنهاد شکده
است ] [25و گکروه دوم از اطالعکات رنکگ جهکت تشکخیص اسکتفاده
ميکنند ].[24
براي تعیین ناحیه دقیق چهره ،محل چشمهکا را در اولکین فکريم
بهدست آمده و ناحیه چهره بر اساس آن مشخص ميشود .براي تعیین
محل چشمها روشهاي مختلفي ارائه شده است .مهمترين اين روشها
شامل روش تطبیق الگو ،روش فضاي ويکژه و اسکتفاده از تبکديل هکاف
است .يک روش ديگر ازترکیب دو نگاشت جزء روشکنايي )(EyeMapL
و اجزاي رنگ ) ( EyeMapCدر فضاي  YC b C rاستفاده مکيکنکد ].[21
 EyeMapLبا استفاده از عملگر هاي ريخت شناسي 10بهصکورت زيکر بکه
دست ميآيد ]:[21
()1

) Y ( x, y )  g ( x, y
) Y ( x, y )  g ( x, y

EyeMapL 

در  EyeMapاز اين واقعیت که ناحیه چشم داراي مقدار  C bبکاال و C r

محاسبه اندازهFFT

تعیین فاصله بین
خوشهها بر اساس
زواياي اصلي

شناسايي بر اساس
نزديکترين
همبستگي

شناسايي بر اساس
نزديکترين
همسايگي

پايین است بهرهگیري نموده و بهصورت زير تعريف ميشود ]:[21
()2

1 
C 
EyeMapc  (Cb ) 2  (Cr ) 2  ( b ) 
3 
Cr  

و در نهايت  EyeMapبهصورت زير به دست ميآيد ]:[21
()3

) EyeMap  ( EyeMapC ) AND( EyeMapL

شکل ( )2نتیجه ترکیب دو نگاشت را نشان ميدهد.

شناسايي نهايي

شكل ( :)1بلوک دياگرام الگوريتم پیشنهادي بر اساس ترکیب دو روش
شناسايي متفاوت.

همانطوري ککه از بلکوک ديکاگرام مشکخص اسکت بعکد از انجکام
خوشهبندي ،دو الگوريتم متفاوت بکراي انجکام فراينکد شناسکايي ارايکه
ميگردد .در روش اول بعد از نرمالیزه نمودن فکريمهککاي خککوشههکا،
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شكل ( EyeMap :)2بهدست آمده از ترکیب دو نگاشت را نشان ميدهد
].[21
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 -2-3يافتن چهره در فريمهاي متوالي
جهت تعیین چهره در فريمهاي متوالي ديگر ،از اين واقعیت که در يک
ويدئو فريمهاي متوالي داراي همبستگي باال هستند ،اسکتفاده ککرده و
همبستگي ناحیه مذکور در فريم اول را با فريم بعدي در حوالي ناحیکه
مشخص شده در اولین فريم ،بهدست ميآوريم .جکايي ککه بکیشتکرين
همبستگي را نتیجه بدهد ،بهعنوان ناحیه چهره در فريم مکذکور اسکت.
اين روش بهصورت تکراري براي کل فريمهکا انجکام مکيگیکرد .تعیکین
اندازه پنجره جستجو نقش اساسي در میزان محاسبات دارد.

 -3-3خوشهبندي فريمها
جهت ساختن مدل خطي محلي از منیفولد غیرخطکي ،چنکدين روش
پیشنهاد شده است که مهمترين آنهکا از روشهکاي خوشکهبنکدي بکر
اسککاس تکککرار همچککون  k-meansجهککت نسککبت دادن نمونککههککا بککه
خوشههاي مختلف استفاده ميکنند .اين روشها دو محدوديت اساسي
دارنکد .اول اينکه در ابتکداي اجراي الگوريتم بايستي تعکداد خوشکههکا
بهصورت دستي مشخص شوند ،ثانیاً خاصکیت خطکيبکودن مکدلهکاي
محلي قطعي نیست .در الگوريتم خوشهبندي تک شاتي 11که از مفهوم
 MLP12استفاده ميکند ،خاصیت خطيبودن نسبتاً بهتر ميشودMLP .
گسترش زيرفضاي خطکي مکاکزيمم اسکت ککه خطکي بکودنش توسکط
انحراف بکین فاصکله اقلیدسکي و کوتکاهتکرين فاصکله 13در تککه تعیکین
ميشود .با اين مفهوم از تکه خطي محلي ٬روش کار خوشهبنکدي تکک
شاتي به اين صورت خواهد بود که هر  MLPجديد از يک نقطه شکروع
و بهتدريج تا زماني که محدوديت خطيبودن از بین نرود ادامه مييابد.
اين روش نسبت بکه روشهکاي خوشکه بنکدي بکر اسکاس تککرار داراي
خاصیت خطي باالتري است و بهطور وفقي تعداد مکدلهکاي محلکي را
کنترل ميکند .سنگین بودن محاسکبات بکزرگتکرين ايکراد ايکن روش
است.
در اين مقاله دو الگوريتم متفکاوت بکراي خوشکهبنکدي ويکدئوهکا
پیشنهاد ميشود .درالگوريتم اول جهت تبديل منیفولکد غیرخطکي بکه
مدلهاي خطي از اطالعات موجود در يافتن چهره در فريمهاي متوالي
در رشتهي ويدئويي استفاده ميشود .به عبارت ديگر توسکط بردارهکاي
حرکت بهدستآمده در فريمهاي متوالککي مکيتککوان حککرکت سکر را
پیشبیني نموده و خوشهبندي فريمهکا را انجکام داد .ايکن روش داراي
مزاياي زير است:
 -1تعیین تعداد خوشهها و مدلهاي خطي کامالً هوشمندانه است
و با اجراي اين روش با توجه به حرکات سر تعداد خوشکههکاي
متفاوت براي هر رشته ويدئويي بهدست ميآيد.
 -2خطيبودن مدلها داراي دقت بااليي است.
 -3بهعلت موجودبودن اطالعات بردارهاي حرکت اين روش بسکیار
ساده است.
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 -5با توجه به تغییرات بردارهاي حرکت ميتکوان جهکت چکرخش
سککر را پککیشبینکي نمککوده و در هنگککام محاسککبه فاصککله بککین
زيرفضاها تعداد مقايسهها را به میزان قابل توجهي کاهش داد.
در روش دوم خوشهبندي فريمها ،اولین فريم هر ويدئو بکهعنکوان
مرکز اولین خوشه انتخاب ميشود با محاسبه همبستگي فريم بعدي بکا
اين فريم و تعیین يک آستانه ،فريمهاي متعلق به ايکن خوشکه تعیکین
ميشوند براي به دست آوردن دومین خوشه ،اولین فريمي ککه متعلکق
به اولین خوشه نميباشد بهعنوان مرکز خوشه دوم تعیکین مکيشکود و
مشابه حالت قبلي همبستگي فريمهاي متوالي با اين فريم محاسبه و با
اعمال آستانه فريمهاي متعلق به اين خوشه تعیین ميشوند .اين روش
تا زماني که همه فريمها به خوشههاي موجود تعلق يابنکد ،ادامکه پیکدا
ميکند .در نهايت فريمهاي کلیدي بهدسکتآمکده بکراي ترکیکبشکدن
خوشهها ،با آستانه تعیینشده مقايسه ميشوند .انتخاب مناسب آستانه،
نقش مهمي در تعیین تعداد خوشهها دارد.

 -5-3شناسايي بر اساس زير فضاها
با تبديل منیفولد غیرخطي بهصورت مجموعکهاي از مکدلهکاي خطکي
محلي از طريق محاسبه کمتکرين فاصکله بکین زيرفضکاها ،فاصکله بکین
منیفولدها به دست ميآيد.
زواياي اصلي 0  1   2  ...   r  ( / 2) 14بین دو زيرفضاي خطي
 S1و  S2بهصورت زير تعريف ميشود ]:[20
cos( k )  max max u kT v k

()5

u k S1 vk S 2

u kT u k  v kT v k  1, u kT u i  v kT vi  0
i  1,2,..., k  1

کککه در آن ))  r  min(dim(S1 ),dim(S2اسککت  vk ، ukو  kامککین
جفککت از بردارهککاي اصککلي اسککت .کسککینوسهککاي زوايککاي اصککلي٬
همبستگيهاي اصلي نامیده ميشوند .الگوريتم محاسبه زواياي اصکلي٬
بککر اسککاس SVD15ارائ که شککده اسککت .اگککر  P1  R D dو P2  R D d
بهترتیب نشاندهنده پايههاي متعامد دو زيرفضاي  S1و  S 2باشد و  d1و
 d 2ابعاد زيرفضاها باشند P1T P2 ٬SVD ،بهصورت زير محاسبه ميشود
]:[20
1

2

T
P1T P2  Q12 Q21

()4

)   diag( 1 ,... r

ککه در آن  Q12و  Q21مکاتريسهککاي متعامکد هسککتند .مقکادير منفککرد
 1 ,... rکسینوس زواياي اصلي است به عبارت ديگر همبستگي اصلي
به صورت زير به دست ميآيد ]:[20
() 1

k  1,2,....,r

cos( k )   k

]  U  P1Q12  [u1,...udو ]  V  P2Q21  [v1,...vdبردارهاي
اصلي مي باشند .استفاده از مفهوم زواياي اصلي جهت محاسکبه فاصکله
بین زيرفضاها براي اولین بار توسط  Hotellingمطرح شده است ].[22
از اين زوايا براي محاسبه فاصله بین زيرفضاها به شکیوههکاي گونکاگون
استفاده شده است که بهطور نمونه روشهاي زير را ميتوان نام برد:
1

2
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2

() 2
() 1

2

1


cos  i 

2

() 4
()10

1


sin 2 i 


2
2

1

1



i

i


d BC ( S1 , S 2 )  1 




d Max (S1 , S 2 )  1  cos2 1

 i ) 
2 







d P ( S1 , S 2 )  


(

2

 sin
i


d CF ( S1 , S 2 )  2


روابط ( )2تا ( ،)10بهترتیب ،از طريق مراجع [ ]21تا [ ]31قابل
استخراج ميباشند .با توجه به اينکه در بین اين زواياي اصلي ،زاويه
اول از اهمیت بااليي برخوردار است لذا در اين مقاله طبق بررسي
بهعملآمده ،از کسینوس زاويه اول بهعنوان معیار ارزيابي شباهت بین
زيرفضاها استفاده شده است.

 -4-3شناسايي بر اساس فريمهاي کلیدي
در روشهايي که براي شناسکايي از زوايکاي اصکلي اسکتفاده مکيکننکد
اساساً مدهاي مشترک تغییرات بین دو زيرفضکا مکنعکس مکيشکوند و
اطالعات موجود در هر زيرفضا ناديده گرفته ميشود .اين روش بهعنوان
اندازهگیري بر اساس تغییرات معکروف اسکت .در چنکدين روش ديگکر
ارائهشده ،نمونههاي منیفولد جهت اندازه گیري شباهت مدلها استفاده
شده است .اين روشها ،بهعنوان روش انکدازهگیکري بکر اسکاس نمونکه
شناخته ميشوند .بهعبارت ديگر در اين روشها فاصله بین دو منیفولد
غیرخطي توسط کوچکترين فاصله نقطکهبکهنقطکه محاسکبه مکيشکود
[ .]20بهتر است براي اندازهگیري کامل فاصله ،هر دو معیار را در نظر
بگیريم .در اين روش از فريمهاي کلیدي هر خوشه بهعنوان نماينده هر
خوشه جهت شناسايي استفاده ميشود .براي تعیین فريمهاي کلیکدي
در روش اول خوشهبندي ،بعد از به دست آوردن خوشهها ،فريمي را که
در داخل هر خوشه بیشترين تغییرات بردارهاي حرکت در جهت افقي
و عمودي را دارد بهعنوان فريم کلیدي آن خوشه انتخاب ميشود .ايکن
فريمها بههمراه اولین فريم هر رشته بکهعنکوان فکريمهکاي کلیکدي آن
رشته ويدئويي در نظر گرفته ميشوند .در روش دوم خوشهبندي اولین
فريم هر خوشه بهعنوان فريم کلیدي آن خوشه انتخاب ميشود.
با توجه به اينکه تصوير هر چهره بهدسکتآمکده ممککن اسکت در
وسط قرار نداشته باشد بنابراين جهت حل ايکن مشککل از انکدازه FFT
استفاده کرده ،سپس همبستگي بین تصاوير محاسبه ميشود.

 -1-3ترکیب دو روش شناسايي
بعد از محاسبه دو روش شناسايي مذکور با تعیین يک آستانه مطلکوب
براي هر کدام از روشهاي مکذکور ،در صکورتي ککه هکر ککدام از ايکن
روشها مقداري بزرگتر از مقدار آستانه نتیجه بدهد مکيتکوان چهکره
موردنظر را شناسايي نمود در غیکر ايکن صکورت مکيتکوان بکا ترکیکب
روشهاي مذکور شناسايي را انجام داد .با توجه به اينککه در الگکوريتم
پیشنهادي از اولین فريم بکراي مشکخص نمکودن موقعیکت چشکمهکا و
سپس مشخص کردن ناحیه چهره استفاده ميشود لذا اين الگکوريتم از
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لحاظ مکاني به انسداد نواحي چشم در اولکین فکريم حسکاس اسکت .از
طرف ديگر با توجه به اينکه فريمهاي انسداديافته در يک خوشکه قکرار
ميگیرند لذا روش ارائهشده زياد به انسداد از نظر تعداد فکريم حسکاس
نیست.

 -5نتايج الگوريتم پیشنهادي
در اين مقاله براي پیاده سکازي الگکوريتم پیشکنهادي از دو پايگکاه داده
] Honda/UCSD [32و ] CMU MoBo [33کککه در پککژوهشهککاي
شناسايي چهره در رشتههاي ويدئويي معروف هستند ،اسکتفاده شکده
اسککت .در پايگککاه داده ويکدئو  Honda/UCSDهککر رشککته ويکدئويي در
شرايط بیروني با سرعت  14فريم در ثانیه ضبط شده است که طول هر
کدام از رشتهها حداقل  14ثانیه است .تفکیکپذيري هر رشته ويدئويي
 150×510است .چهره هر شخص حداقل در دو رشته ويدئويي ضکبط
شده است .با توجه به اينکه تغییرات زاويه سر بکزرگتکرين چکالش در
شناسايي چهره است ،همه رشتهها شامل چرخشهاي سکر دوبعکدي و
سهبعدي هستند .در هر ويدئو شخص سکرش را مطکابق میکل خکود در
جهت و سرعت مورد نظر ميچرخاند.
پايگاه داده  CMU MoBoشامل  41رشته از  25شخص متفاوت اسکت
که در حال قدم زدن هستند .از هر شخص چهار رشته ويدئويي توسکط
چند دوربین ضبط شده است .با توجه به اينکه در برخي از رشکتههکاي
ايککن پايگککاه داده ،چشککمهککاي افککراد قابککل تشککخیص نیسککتند لککذا در
شبیهسازي انجاميافته فرض بر اين است که در هر رشته ،ناحیه چهکره
در اولین فريم از قبل تعیین شده است.
شکککل ( )3چنککد نمونککه از چهککرههککاي افککراد را در پايگککاههککاي داده
 Honda/UCSDو  CMU MoBoرا نشان مکيدهکد .بعکد از تشکخیص
چهره و چشکم ،ناحیکه چهکره را توسکط مربعکي بکا ابعکاد 2/1d×2/1d
مشخص مي کنیم که در آن  dفاصله بین دو چشم است .شکل ( )5اين
ناحیه مستطیلي را در پايگاه داده  Honda/UCSDنشان ميدهد.

(الف)

(ب)
شکل ( :)3چند نمونه از چهرههاي افراد در پايگاه دادههاي
الف)  CMU MoBoب) . Honda/UCSD

همانطوريکه قبالً توضیح داده شد در روش اول خوشهبنکدي ،از
اطالعات بهدسکتآمکده در موقعیکت چهکره حاصکله در داخکل پنجکره
جستجو ،استفاده ميشکود .پنجکره جسکتجوي مکورد اسکتفاده در ايکن
شبیهسازي داراي ابعاد  10پیکسل ×  10پیکسکل اسکت .تغییکرات در
جهت افقي و عمودي نسبت به فکريم قبلکي را بکه ترتیکب بکا  dxو dy
نشان ميدهکیم .بکه عبکارت بهتکر  dxو  dyابعکاد بردارهکاي حرککت
هستند.
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براي تعیین فريمهاي کلیدي ،در روش اول خوشهبندي ،عالوه بکر
اولین فريم هر رشته ويدئويي ،فريمهاي کلیکدي خوشکههکا بکر اسکاس
بیشتکرين مقکدار  dx  dyداخکل هکر خکوشه انتخاب مکيشکونککد.

d

2.8d

2.8d
شکل ( :)5ناحیه چهره بر اساس فاصله بین دو چشم در پايگاه داده
Honda/UCSD

شکل ( )4تغییرات  dxو  dyدر فريمهاي متوالي بکراي يککي از
ويدئوهاي پايگاه داده  Honda/UCSDرا نشان ميدهد .همانطوريککه
در شکل مشخص است با حرکت سر بهطکور مثکال بکه سکمت راسکت،
بردارهاي حرکت نیز به سمت راست حرککت مکيکننکد .بکا توجکه بکه
حرککت اين بکردارهکا ،ميتوان خوشه بندي مناسب را انجکام داده و بکا
بهوجود آوردن امکان مقايسه خوشه هاي معادل در دو رشته ويکدئويي،
دقت شناسايي را بهبود بخشید .شکل ( )1پکنج خوشکه بکهدسکتآمکده
توسط روش مذکور را نشان ميدهد .همانطوريکه قکبالً توضکیح داده
شد در روش دوم ،خوشهبندي با مقايسکه همبسکتگيهکاي فکريمهکاي
متوالي انجام ميگیرد .تعیین آستانه در اين مقايسکه نقکش اساسکي در
تعداد خوشههاي بهدستآمده دارد .در شبیهسکازي انجکاميافتکه مقکدار
آستانه  0/2اعمال شده است .شکل ( )2هفت خوشه بهدسکتآمکده بکا
روش مذکور را براي رشته ويدئويي اسکتفادهشکده در روش اول نشکان
ميدهد .با باالبردن حد آستانه به  ،0/4تعداد خوشهها بکه سکیزده و بکا
پايینآوردن حد آستانه به  ،0/4تعداد خوشه ها بکه چهکار عکدد تغییکر
مييابد.

بککهطورمثککال ايککن فککريمهککا بککراي يکککي از رشککتههککاي پايگککاه داده
 Honda/UCSDدر شکککل ( )4نشککان داده شککده اسککت .در روش دوم
خوشهبندي همانطوريکه توضیح داده شد ،اولین فريم هکر رشکته بکه
عنوان اولین فريم کلیدي انتخاب ميشود با محاسبه همبسکتگي فکريم
بعدي با اين فريم و تعیین يک آستانه ،اولین فريمي که متعلق به اولین
خوشه نميباشد بهعنوان فريم کلیدي دوم تعیین ميشود.
شکل ( )1فريمهاي کلیدي براي دو رشته از ويدئوهاي پايگاه داده
 Honda/UCSDرا نشان ميدهد .در ادامکه دو روش شناسکايي توضکیح
دادهشده بهطور مجزا اجرا ميشود .در شبیهسازي انجاميافته ،در روش
اندازه گیري بر اساس تغییرات مقدار آستانه  0/4و در روش اندازهگیري
بر اساس نمونه مقدار آستانه  0/41تعیین شده اسکت .در صکورت عکدم
وصول آستانههاي تعیینشده از ترکیب دو روش براي انجکام شناسکايي
با دقت باال استفاده ميشود .الگوريتمهاي پیشکنهادي مکذکور را بکا دو
روش زير مقايسه ميکنیم:
تطبیق نزديکترين همسايگي در خوشه بنکدي  K-meansو LLE
که يک نمونه از روش شناسايي بر اساس نمونه است.
 روش زيرفضاي متقابل که يک نمونه از روش شناسايي بر اسکاستغییرات است.

خوشه اول

خوشه دوم

Y

خوشه سوم

X

خوشه چهارم

شکل ( :)4تغییرات  dxو  dyدر يکي از ويدئوهاي پايگاه داده
 Honda/UCSDرا نشان ميدهد.

با توجه به اينکه ابعکاد و روشکنايي چهکرههکاي بکهدسکتآمکده از
رشتههاي ويدئويي ،متفاوت هستند بنابراين چهره ها را از نظکر ابعکاد و
تغییر شدت روشنايي نرمالیزه ميکنیم.
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خوشه پنجم
شکل  : 1خوشه هاي بهدست آمده با استفاده از تحلیل بردارهاي حرکت
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خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم

خوشه چهارم
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سر از نظر بار محاسباتي نسبت به روش دوم سکادهتکر اسکت .الگکوريتم
پیشکنهادي بکر روي رايانکهاي بکا مشخصکات پردازنکدهIntel Core i3 :
 M3350@2.27 GHzو حافظه 5 :گیگابايت اجرا گرديد و بکا احتسکاب
تشخیص چهره و اجراي فرآيند شناسايي ،مکدتزمکان پکردازش بکراي
پايگاه داده  Honda/UCSDبهطور متوسط  2/4ثانیه بهازاي هر فکريم و
براي پايگاه داده  2/2 CMU MoBoثانیه بهازاي هر فريم طول کشید.
جدول ( :)1نرخ متوسط شناسايي روشهاي مختلف شناسايي در پايگاه
دادههاي  Honda/UCSDو CMU MoBo
نرخ متوسط
شناسايي در پايگاه
داده CMU MoBo

Honda/UCSD

14/1

41/1

LLE+K-means

14/1

11/2

MSM

41/1

44/2

43/5

41/5

43/0

41/5

45/2

41/1

نرخ متوسط شناسايي
در پايگاه داده

خوشه پنجم

خوشه ششم

روش مورد استفاده

روش پیشنهادي خوشهبندي
اول
روش پیشنهادي خوشهبندي
دوم
روش پیشنهادي مقايسه
فريمهاي کلیدي
روش ترکیبي

-4نتیجه
خوشه هفتم
شکل ( :)2خوشه هاي بهدستآمده با استفاده از روش مقايسه
همبستگيها

(الف)

(ب)
شکل ( :)1تصاوير باال فريمهاي کلیدي براي دو رشته از ويدئوهاي پايگاه
داده  Honda/UCSDرا نشان ميدهد.

در محاسبه نرخ متوسط شناسايي ،براي هر شخص از پايگکاه داده
يک ويدئو جهت آموزش ،و بقیه رشتهها براي آزمکايش مکورد اسکتفاده
قرار ميگیرند .همچنین آزمايشها براي پنج ترکیب مختلف رشته هاي
آموزشي و آزمايشکي اجکرا مکيگکردد .جکدول ( )1مقايسکه روشهکاي
مختلف را نشان ميدهد .در اين جدول بکراي ذککر مقکادير روشهکاي
 LLE+K-meansو  MSMاز مرجککع [ ]20اسککتفاده شککده اسککت .روش
پیشنهادي اول براي خوشهبندي بکا وجکود اينککه داراي نکرخ متوسکط
شناسايي پايینتر نسبت به روش دوم است ولي بهدلیل تخمین حرکات
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در اين مقاله يک روش شناسايي چهره بکر اسکاس ويکدئو جهکت حکل
مشکالت چرخش سر ،تغییر شدت روشنايي و انسداد قسمتي از چهکره
ارائه شد .الگوريتم پیشنهادي بر اساس محاسبه فاصله بین منیفولکدهکا
بوده و از ترکیب دو روش شناسايي تشکیل يافته است روش اول تبديل
دقیق منیفولد غیرخطي به زيرفضاهاي خطي سپس انجام شناسايي بکا
محاسبه کمترين فاصله بکین زيرفضکاها و روش دوم اسکتفاده از مراککز
خکوشکهها بکهعنوان فريمهاي کلیکدي و اسکتفاده از ککمتکرين فاصکله
نقطهبهنقطه بین منیفولدها است .با توجه به نتايج بکهدسکتآمکده نکرخ
شناسايي نسبت به روشهاي ديگر بهبود يافته است.
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