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 استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في التعرف على شخص من خالل صورة الوجه
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  الملخص 

التعرف على الشخص من خالل صورة الوجه، ومن استخدامات  إلىيهدف هذا النظام 

كاميرات المراقبة  أمنهاالحفاظ على هذا النظام في المطارات والدوائر األخرى التي تستخدم في 

التي تقوم بالتقاط الصور من جهات وزوايا مختلفة، وتوجد هناك صفات في الوجه لكل شخص 

وفي هذا البحث تـم اسـتخدام التحـويالت    . التقاط الصورةكيفية  فيهاثابتة وال تتغير وال تؤثر 

لسحب تفاصيل أكثر دقة من الصورة، وبعدها تم اسـتخالص الصـفات   ) Wavelet( الموجية

قيـاس الموقـع   (والخصائص اإلحصـائية األربعـة    لالعتماديةأالعزوم السبعة باالعتماد على 

والتي تعالج مشاكل التقاط الصور مـن  ) الميل ومعامل االلتواءو االنحراف المعياريو المتوسط

  . قبل كاميرات المراقبة

تم في هذا النظام تكوين قاعدة بيانات لعدة أشخاص كل شخص له سبع صور مختلفـة  

وقد تم استخدام شبكة أيلمان العصبية كأداة للتعرف علـى  . وذلك لتكوين قاعدة بيانات التدريب

وعـدد دورات التـدريب   ) 0.001(على نسـبة خطـا   ) Elman(شبكة وتم تدريب, األشخاص

في هذا النظام مـع   MATLAB R2010aواستخدمت لغة %). 92(وبنسبة تعرف ) 1079(

  .Microsoft Excelقاعدة بيانات من نوع 

Person recognize using Elman neural network by face image  

Abstract  

 The purpose of this system is to recognize aperson`s using face 
image, and the uses of this system at airports and other offices which use 
surveillance cameras that take pictures of views and different angles and 
there are qualities in every person face which do not change and are not 
affected by the way the picture is taken. In this paper, the remittance  
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waves (Wavelet)are used in order to withdraw more accurate details of  

the image, and then  features were extracted  based on the seven 
resolution and the four statistical properties (location measurement mean,   
standard deviation and skewness and kurtosis), which address the 
problems of image capture by the surveillance cameras. 

 This system has been in the database configuration to many 
people's each person has seven different images in order to configure a 
database of training. I have been using Elman neural network as a tool to 
identify people, were trained network (Elman) on the line ratio(0.001)and 
the number of training courses(1079)and by know(92%). And used the 
language of MATLAB R2010a in this system with a database of the type 
of Microsoft Excel. 

  :المقدمة -1

 تحقيق أمنية الدولة وذلك للتعرف على األشـخاص المطلـوبين،   إلىيهدف هذا النظام 

حصائية األربعة والخصائص اإل لالعتماديةأاالعتماد في هذا البحث على العزوم السبعة واعتمد,

الشـبكات العصـبية    تاستخدموقد . التي تعالج مشاكل في التقاط الصورةالستخالص الصفات 

االصطناعية كأداة في إتمام عملية التعرف على الشخص وإلضافة الدقة والكفاءة في التعـرف  

تعتبر الشبكات العصبية أداة قوية في تمييز األنماط حتى وإن حيث , على صورة الوجه المطلوبة

وهناك أنواع عديدة من الشبكات العصبية لكن في , نماط قليلة جداًكانت المعلومات حول هذه األ

هذا النظام تم االعتماد على شبكة أيلمان العصبية وقد تم الحصول على نتائج جيدة ومضـمونة  

  . في عمل النظام

 :األعمال السابقة -2

معيارا في الوجه  21بحثاً استخدموا فيه  [1]وآخرون  Goldsteinنشر  1971في 

لكن المشكلة , ومواقع بعض النقاط المميزة وغيرها للتعرف عليه كلون الشعر وسماكة الشفاه

و  Kirbyطبق كل من  1987وفي عام . أن القياسات والمواقع تحدد يدوياً في هذا البحث

Sirovich [2] لخطي القياسية للتعرف على مبدا تحليل العناصر في الوجه وتقنيات الجبر ا

ثم استمرت البحوث  .نجاح هذه التقنية فيما بعد إلىالوجه، التي اعتبرت نقلة نوعية أدت 

وفي عام . ق الرياضية بكثرة وخاصة في العقد الماضيئراوتطورت وأخذت تستخدم الط

عقد هذا المخطط تحدد , بتمثيل الوجه على شكل مخطط [3]وآخرون  Wiskottقام  1997

تحتوي العقد على بعض معامالت التحويل , امبنقاط معينة مثل العينين واألنف وغيره

ثم تقارن المخططات , تمثل المسافة بين هذه النقاط edgesوالحواف , Waveletالمويجي 
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 2006وفي . اعدة البياناتللوجه المراد التعرف عليه مع مخططات الوجوه المخزنة في ق

تقنيات معالجة الصور إليجاد النقاط المميزة البارزة على الوجه  Kim [4] و Karlاستخدم 

  .ثم إيجاد المسافات والزوايا ما بين هذه النقاط لتوليد توقيع فريد للوجه في الصورة, بسرعة

ر الوجه تم أجراء عملية تمييز الوجه من خالل تحليل تعابي فقد [5] في البحث

أما . SVM (Support Vector Machine)الداعم  المتجه آلةباستخدام التحليالت الموجية و

ومن  normalizationتم تمييز الوجه وإزالة الضوضاء وإجراء عملية الـ فقد [6]في البحث 

تم التعرف على الوجه وذلك بعد فقد  [7]أما في البحث . ثم تدريب الشبكة وبعدها تمييز الوجه

 على اجراء عملية تصنيف قاعدة البيانات التي تحوي على صور الوجوه وذلك باالعتماد

PCA  وKPDA  الداعم  المتجه آلةباستخدامSVM وشبكة ايلمان العصبية.  

  ):  Wavelet(تحويالت الموجية  -3

 وكانـت لتحويـل صـورة    DWT2استخدمنا تحويل الموجات المنفصل ثنائي األبعاد 

واحدة هي نسخة من الصورة األصلية بترشيح واطـئ  : النتيجة أربع مجموعات من العوامل

والمجاميع الثالث األخرى هي نسخ من الصورة األصـلية بترشـيح   , تدعى معامالت التقريب

ـ : عاٍل وتدعى معامالت التفصيل أن . ةوهي مجموعة أفقية ومجموعة عمودية والثالثة قطري

ونستطيع ضغط الصورة بأخذ هذه المعامالت , في معامالت التقريبأكثر المعلومات تنحصر 

  .[8]فقط

 إلى تحويلها خالل من المستمرة المويجه من المتقطع المويجة تحويل على الحصول يتم

  :[9] االتي بالشكل الدالة كتابة وباإلمكان البعض بعضها عن منفصلة) samples( عينات

∫>==< dxxfxffC nmnmnm )()(,)( ,., ψψ  

  :االتية بالصيغة بكتابتها رغبة هناك وتكون

  ) Low Pass Filter(الواطئ التمرير مرشحات تمرير عند

∑ −−=
k

tmktmnm fagfC )()( ,12.  

  :تصبح العالي التمرير مرشحات امرار  وعند 

……..(1)    

………(2) 
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∑ −−=
k

kmknnm fahfa )()( ,12,  

  :ييأت وكما التوالي على والواطئ عاليال التردد مرشح يمثالن  gو  h ان حيث 

gl=(‐1)h‐1+1 

 ∫ φφ=  (2)dx n)-(x 2h 1/2
n   

 a العينات أن m,n فـي  موضـح  كمـا  التقريبية للحلول العالي التمرير مرشح معامالت تمثل 

 و) 3(المعادله Cm,n  ( أن و, )2(المعادلة في كما الواطئ التمرير مرشح معامالت تمثلm,n (

  المويجة معامالت عدد يمثل صحيح عدد k  و, صحيحة أعداد

  :اإلحصائية الخصائص -4

 مـا  وعـادة  الصورة وصف خاللها من يمكن دالالت إيجاد هو الخصائص اختيار مرحلة إن

 مـن  مجموعـة  لتصـنيف  مرجعا اتخاذها يمكن بحيث شمولية صفة ذات دالالت تلك تكون

 كـون . المترابطـة  غير الدالالت من محدد بعدد الصورة وصف خاللها من ويمكن, الصور

  .اإلحصائية الخصائص توضيح تم يلي وفيما. الصورة تمييز الهدف

المقياس األكثر استخداما هو المتوسـط وممكـن   ): Mean(قياس الموقع المتوسط  -4-1

 [10]:حسابه للمتغيرات الكمية فقط من خالل المعادلة االتية

)6(21 LL
LL

N
XXXX n+++

=  

الطبقـة الرماديـة لبيانـات            Xn:عدد نقاط البيانات  ،   :    Nالوسط الحسابي ،: X:حيث أن
  الصورة

  

تعطى بيانات الصورة مجموعة ): (Standard Deviationقياس االنحراف المعياري  -4-2

التباين يعرف , الذي يمثل المتوسطX ويتم تأشيرها بواسطة , Xمن المشاهدات الكمية للمتغير

      [11] :بمربع معدل االنحراف للمتوسط وكما في المعادلة اآلتية

 ∑
−

−
−

=
N

i
i XX

N
X

1

22 )7()(
1

1)( LLσ  

هـو   (s+d), ، ومن ثم حساب االنحراف المعياريstdهو االنحراف المعياري : σحيث أن

  [11] :الجذر ألتربيعي للتباين وكما في المعادلة االتية

)8()()( 2 LLXXstd σ=  

………. (3) 

………....(4) 

………... (5) 
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وبتعبير أدقـه هـو   , الميل هو مقياس التناسب أو التناسق): Skewness(قياس الميل  -4-3

أو مجموعه البيانات تعتبر متناسـقة إذا كـان الطرفـان    , التوزيع, مقياس النقص في التناسق

وأيـة بيانـات   , 0الميل لتوزيع طبيعي هـو  . األيمن واأليسر من النقطه المركزيه ومتماثالن

 إلـى الميل يكون ذا قيمه سالبه للبيانات المائلة , 0متناسقة يجب أن يكون فيها ميل مقارب لـ 

أي أن الطـرف األيسـر   ) يسار إلىمائل (نعني بـ, يمين إلىوموجبه للبيانات المائلة , يسار

nXXXللقيم . يكون أثقل من الطرف األيمن LL++   [12] :فان معادله الميل هي 21

)9(
)(1

3

3

1 LL
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
= ∑ = −

σ

N

i i XX
N

skeness  

هو قياس لمعرفه فيما إذا كانت البيانات فـي    ): (Kurtosisقياس معامل االلتواء    -4-4

البيانات يكون لها معامل التواء عال فيما إذا كان , القمة أو في األسفل بالنسبة للتوزيع الطبيعي

كون والبيانات ي, سرعتها وثقل إطرافها إلىلها قمة واضحة قريبه من متوسط الميل فضال عن 

قمـة   إلـى لها معامل التواء واطئ فيما إذا كان لها قمة واطئة قريبة من المتوسط فضال عن 

إن االنحراف الثاني من التناسق يعرف بمعامل االلتواء حيث يقارن مجموعة البيانـات  . حادة

 فاذا كانت قيمة التوزيع أعلى, في األطراف النهائية مع مجموعة البيانات في المنطقة المركزية

سيكون معامل االلتواء ذا قيمة موجبة وإذا كان التوزيع لديه التجميع اوطأ من  Gaussianمن 

Gaussian   ــالبة ــواء س ــل االلت ــه لمعام ــتكون قيمت ــات  . س ــن البيان ــه م لمجموع

nXXX LL++ فـان  , لهذا السبب 3قيمة معامل االلتواء لتوزيع طبيعي نموذجي هي 21

  [13] :معامل االلتواء المتزايد هو كما في المعادلة االتية
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Kurtosis  

  ): Seven  Moments( العزوم السبعة االعتمادية -5

التمييز الثابت تم استعمال العزوم السبعة بوصفها نموذجيه لعدد من التطبيقات النجاز   

كما اعتمدت على طريقة الجبر باستخدام معادلة غير خطية للقيم , لصورة نموذجيه ذات بعدين

وهي خاصية مطلوبة للثبـات عنـد ترجمـة    , geometric moments(GM)التي تمثل الـ

هذا النوع من القيم هو المقياس األمثـل  , والدوران) التكبير والتصغير(وتعديل الحجم, الصورة

في هذه الدراسـة تقنيـة   . تعرف على الحرف العربي والحرف االنكليزي والصور الرقميةلل

مع مجموعتها من القيم الثابتة تم استعمالها بسبب ميزتها بان تكون ثابتـة مقابـل    GM)(الـ
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هذه المجموعة من الثوابـت  , التحويل والتزحيف والتدوير وصفاتها لكل صيغه من المجموعة

معتمده علـى نـوع المشـكله المطلـوب     , دم قيمة ثنائية أو قيمة حقيقيةالتي ممكن أن تستخ

  .[14]معالجتها

 وتعرف العزوم المركزية  بـ   mpq وكمايأتي :

 

                                        ... 11                  

  :حيث

p, q = 0,1,2,... 
Y,X :التوالي على الصورية للوحدة والصادي السيني اإلحداثيات يمثالن .  

 p,q:  المنتظم العزم مرتبة يمثالن

:f(x,y) الصور في اواحد أو اصفر قيمتها وتكون[ الصورة إضاءة شدة دالة قيمة تمثل 
 .]الثنائية

y  و: x  محور باتجاه للصورة القياسية المراآز يمثالن y و. x  

 
: حيث  

    ,          
 

 
 
g =1/2(p + q) + 1                                                                    …(15) 
p + q = 2,3,... 

  
 تعطى والثالث الثاني العزم من invariant moment متغيرة غير عزوم سبعة اشتقاق يمكن
   :ييأت بما

φ1 = η20 + η02                                                                                                …(16) 
φ2 = (η20 − η02)2 + 4 η112                                                                                                    
…(12) 
φ3 = (η30 − 3η12)2 + (3η21 − η03)2                                                                …(17) 
φ4 = ( η30 + η12)2 + (η21 + η03)2                                                                   …(18) 
φ5 = (η30 − 3η12) (η30 + η12) [(η30 + η12)2 −3(η21+ η03)2], 
        + (3η21− η03) (η21+ η03) [3(η30 + η12)2 − (η21+ η03)2]                    …(19) 
φ6 = (η20 − η02) [(η30+ η12)2 − ( η21+ η03)2], 
        + 4η11(η30 + η12) ( η21 + η03)                                                             …(20) 
φ7 = (3η21 − η03) (η30 + η12) [(η30 + η12)2 − 3(η21+ η03)2 ], 
        + (3η12 − η30) (η21+ η03) [3(η30 + η12)2 − (η21 + η03)2]                  …(21) 
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 translation للتزحيف بالنسبة متغيرة غير العزوم هذه إن (Hu  1962) برهن لقد       
  .Scaling المقياس وتغير  Rotation والدوران

  

 ):(Elman neural networkشبكة أيلمان العصبية  -6

تم استخدام الشبكات العصبية في هذا المجال وذلك النها متخصصة في تمييز االنماط        

وفي هذا البحث تم استخدام شبكة ايلمان، وان هذا النوع من . المختلفة عبر عمليات التنفيذ

طبقة اإلدخال والطبقة الخفية وطبقة : الشبكات يتكون على األقل من ثالث طبقات من الخاليا

والتي تعطي تغذية راجعة بدون وزن أما  context layerومع هذا فان لديها , اجاإلخر

تقوم شبكة أيلمان بحفظ القيم ومن ثم , طبقة اإلخراج إلىاإلخراج فيكون من الطبقة المخفية 

 إلىإخراجها عند التنفيذ التالي للشبكة بإرسال هذه القيم عن طريق تدريب األوزان وإرجاعها 

والن شبكة أيلمان تمتلك ذاكرة ذات مدى قصير فهي ناجحة في مجال , ةالطبقة المخفي

تعتبر شبكة أيلمان نوعا من الشبكات ذات التغذية العكسية بمعنى أنها تمتلك   [15][16].التنبؤ

طبقة خاصة وهذا يعني ان هذه الشبكة تقوم بالتعليم  إلىاتصاالً من الطبقة المخفية رجوعا 

أي إنها )  اخراجات الشبكة+ الحاالت السابقة المسجلة + المدخالت الحالية (باالعتماد على 

تحدد بالتعليم ما هي الحالة المخزونة لديها من العملية السابقة والتي تكون مناسبة أي انه 

القيم الناتجة من العمليات السابقة والتي تساعد في سيكون لدينا طبقة مخفية إضافية ستسجل 

الرجعية التي  tansig)(العقد في الطبقة المخفية تنفذ بواسطة الدالة [15][17]. عملية التدريب

  -:[18]وذلك باعتماد المعادلة اآلتية. تعمل على منطقة محصورة من حيز اإلدخال

a1(k)= tansig (IW1,1p +  LW1,1a1 (k-1) + b1)                  …….      (22) 

الخطية التي تعمل على منطقة ) purelin(والعقد في طبقة اإلخراج تنفذ بواسطة الدالة

  -:[12]وذلك باعتماد المعادلة اآلتية. محصورة من حيز اإلخراج

  
)23())(()( 211,22 LLbkaLWpurelinka +=  

   -:حيث إن
 P :،مصفوفة اإلدخالIW1,1    : المخفية،مصفوفة الوزن للطبقة a1,a2     : مصفوفة

  . اإلخراج

 b1,b2     :مصفوفة إلbasis ،LW2,1   : ، مصفوفة الوزن لطبقة اإلخراجK : عدد دورات
 : ,الرجوع purelinالشبكة ادخال من الطبقات مخرجات حساب على تعمل عصبية تحويل دالة.  
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تهيئة األوزان عشوائياً بحيث تكون قيم األوزان صغيرة وتكـون ضـمن المجـال     تتم      

  . واعتمادها كأوزان ابتدائية للشبكة وتم وضعها ضمن قاعدة بيانات [1,0]

 :خوارزمية البحث -7

في هذا البحث استُخدمت تحويالت الموجية  وذلك للحصول على تفاصيل ادق، وتم استخدمت 

ادية والخصائص اإلحصائية األربعة الستخالص الصفات والتي تعالج العزوم السبعة ألالعتم

وقد تم استخدمت شبكة ايلمان كأداة في إتمام عملية . العديد من المشاكل في التقاط الصورة

التعرف على الشخص وإلضافة الدقة والكفاءة في التعرف على صورة الوجه المطلوبة، وبعد 

عمل النظام خُزنت القيم التي تم الحصول عليها من  الحصول على نتائج جيدة ومضمونة في

وفي هذا النظام تم استخدام مستويين . استخالص الصفات لكل صورة ملتقطة في قاعدة بيانات

  :من التعرف

العزوم السبعة (يقوم المستخدم بإدخال الصور المخزونة واستخالص الصفات : المستوى األول

لكل صورة وخزنها في قاعدة البيانات ويتم ) ربعةالالعتمادية والخصائص اإلحصائية اال

  .تدريب الشبكة المستخدمة على هذه النتائج التي تم الحصول عليها

يقوم المستخدم بإدخال الصورة المراد التعرف عليها واستخالص الصفات : المستوى الثاني

الشبكة  إلىتائج منها والحصول على النتائج دون خزنها في قاعدة البيانات ومن ثم إدخال الن

العصبية المستخدمة ومقارنة القيم النهاية مع القيم المخزونة في قاعدة البيانات وإظهار النتيجة 

  .يبين المخطط آلية عمل النظام في المستوى األول) 1(والشكل . النهائية من نظام التعرف
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  :قراءة الصور - 7-1

من ملف قاعدة ) R,G,B(في هذا النظام تُقرأ صور ملونة التي تتكون من ثالث طبقات 

ونظرا لكبر حجم الصورة فأن صيغة , البيانات والذي يكون مخزوناً ضمن مسار معلوم

وهذا النوع ال يعاني خسارة في ) BitMap(BMP)(الصور المستخدمة في النظام من نوع 

والصور بهذا االمتداد , حيث تكون الصورة عبارة عن مصفوفة ثنائية البعد أو ثالثية, البيانات

حجم محدد  إلىتكون عادة كبيرة الحجم وغير محددة فعندها يتم تغيير حجم الصور الملتقطة 

وقد استخدم في هذا , خصليكون حجم الصورة الجديد محدداً بهذا وجه الش) 128, 128(بـ

النظام عدد محدد من الصور لعدد من األشخاص الذين يمثلون األشخاص المطلوبين والمراد 

  .تمييزهم من مجموعة صور حيث أدخل سبع صور لكل شخص بشكل متسلسل

  

  :تهيئة الصور -2- 7

صور  إلىبعد خزن الصورة في قاعدة البيانات والتي تكون في الصيغة الملونة يتم تحويلها  

هذه الصيغة ألن العزوم السبعة والخصائص اإلحصائية  إلىرمادية والسبب في تحويلها 

فضالً عن أن صيغة , المستخدمة الستخالص صفات الصورة تعمل على هذا النوع من الصور

وكذلك  في حالة األلوان , األلوان الرمادية تسهل التعامل مع الصور عند تطبيق القوانين

ن الصورة خالية من المؤثرات الموجودة عليها في الصيغة الملونة والحصول الرمادية تكو

وهذا اإلجراء ضمن عمليات المعالجة األولية على الصورة ويستثنى . [18]على النتائج أدق

من هذه اإلجراءات عملية التقطيع على الصورة الن العزوم السبعة تأخذ قيمها من صفات 

عدة أقسام سيتم اخذ قيم العزوم السبعة من كل  إلىسيم الصورة الصورة الكاملة وفي حال تم تق

 normalizationجزء من أجزاء الصورة وبعد ان يتم استخالص صفات الصورة ، يتم عمل 

  . Min-max [19]normalizationوبطريقة 

  

  :waveletالتحويالت  -3- 7

حجم الصورة  ربع إلىان الهدف من استخدام تحويل الموجات هو تصغير حجم الصورة 

استخدمنا تحويل الموجات المنفصل ثنائي األبعاد . االصلي والتي تحتوي على تفاصيل ادق

: وكانت النتيجة هي أربع مجموعات من العوامل,  لتحويل الصورة DWT2المتمثل باألمر 

والتي سوف ) Aتدعى معامالت التقريب(واحدة هي نسخة من الصورة األصلية بترشيح واطئ 

والمجاميع الثالث األخرى هي نسخ من الصورة األصلية بترشيح , نها في هذا البحثنستفيد م

والثالثة قطري  Vومجموعة عمودية , Hوهي مجموعة أفقية :وتدعى معامالت التفصيل (عاٍل 
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D .(ونستطيع ضغط الصورة بأخذ هذه . إن أكثر المعلومات تنحصر في معامالت التقريب

االدخال لمعادالت التحويالت الموجية هو بيانات التدرجات  وكان.  [8][9]المعامالت فقط

الرمادية للصورة ، اما اخراجات التحويالت الموجية فسوف يتم اخذ جزء معامل الترشيح 

  .والتي منها يتم استخالص الخصائص) Aتدعى معامالت التقريب(الواطئ 

  :استخالص الصفات -4- 7

التي تمثل ) 32,32(فوفة ثنائية ذات بعدينيتم استخالص الصفات بعد الحصول على مص  

والحصول على , التحويالت الموجية إلىالرمادية  الصورة بعد تحويل الصورة من الصيغة

  : هذه الصفات تكون على شكل محورين

تم االعتماد على العزوم السبعة كأساساً الستخالص , العزوم السبعة الالعتمادية: المحور األول

كما أن , والتكبير أو التصغير والنقل, فات تبقى ثابتة خالل التدويرالصفات كون هذه الص

ومن العزوم ,  استخدامها يجعل عدد الخصائص المستخلصة قليلة وفعالة في الوقت نفسه

السبعة وعلى تسميتها ينتج سبعى قيم من األعداد الصحيحة كناتج الستخالص الصفات من 

  .بعة هو الثالثللعزوم الس orderوان قيمة الـ . الصورة

حيث تختلف قيم هذه الخصائص باختالف , الخصائص اإلحصائية األربعة: المحور الثاني

بمساعدة . الصور فتعتبر ميزة يمكنها أن تفيد في تمييز صورة وجه شخص معين عن اآلخرين

قياس االنحراف , )6(هذه الخصائص اإلحصائية وهي قياس الموقع المتوسط بتطبيق المعادلة 

وقياس معامل االلتواء بتطبيق ) 8(قياس الميل بتطبيق المعادلة , )7(ياري بتطبيق المعادلة المع

قيمة كناتج لكل من ) 11(وعند أتمام عملية حساب خواص الصورة والمتمثلة بـ). 9(معادلة 

قوانين العزوم السبعة الالعتمادية فضالً عن الخصائص اإلحصائية األربعة للصورة والتي 

, بشكل متسلسل وتضاف إليها بيانات األهداف) (Excelاعدة بيانات من نوع تخزن في ق

ولقد تم استخدام الخصائص اإلحصائية لزيادة عدد . وتعتبر كإدخال للشبكة العصبية المستخدمة

  .الصفات

  :قاعدة البيانات -5- 7

ل صورة عند تنفيذ قوانين العزوم السبعة الالعتمادية والخصائص اإلحصائية األربعة على ك

بحيث تسلسل , عموداً 14يتم خزن النتائج في قاعدة بيانات وتتكون من عدد من األسطر و

وفي , السطر يدل على اسم الصورة ونتائجها مخزونة فيها بشكل أفقي وتليها الصورة التالية

شخصاً كعينة ويمكن ادخال أي عدد ممكن بشكل متسلسل  16هذا النظام يتم إدخال صور  لـ 

يدخل له سبع صور بحيث أن أول سبع صور للشخص األول مع نتائجها  وكل شخص

ويليها على التوالي سبع صور للشخص التالي  وباإلمكان , المأخوذة من استخالص الصفات
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تنفيذ هذا العمل على عدد كبير من األشخاص وتم عرض عينات في البحث من األشخاص 

  .خزن البيانات يوضح كيف تم) 1(والجدول, المنفذ عليهم العمل 

  

  

  

  

  

بعد أن تم خزن قيم استخالص الصفات في قاعدة البيانات يتم خزن قيم أخرى وهي قيم 

لكل شخص مخزون في الهدف يتضمن قيمة , قاعدة البيانات أيضا إلىالـهدف وتضاف 

        في هذا النظام تم إدخال , ) Binary(وتخزن هذه القيم بصيغة الثنائية  قاعدة البيانات

كعينة ويمكن ادخال أي عدد ممكن وكل شخص له سبع صور لذلك  اًشخص 16لـ صور 

) صور من قاعدة البيانات يشمل أول سبع(يكون  للشخص األول بحيث , كون قيمة الهدفت

  .وتمثل قيمة الهدف) 0001(قيمة ثابتة وهي

   :هيكلية الشبكة العصبية وتدريبها - 7-6

في هذا البحث تم استخدام شبكة أيلمان العصبية التي توافقت مع النظام وذلك لنتائجها       

ة في عملها على قاعدة البيانات تعتمد الشبك. ءة في التعرف على األنماطذوات الكفاالدقيقة و

والشبكة تستقبل مصفوفتين , بشكل أساسي بحيث تأخذ منها قيم صفات الصورة وقيم الهدف

تتضمن , لشبكة كل منهما تكون مصفوفة أحاديةا إلىاتين المصفوفتين إلدخالهما  تم تهيئة هتو

استخالص  الةهي مصفوفة تحتوي على نتائج تم الحصول عليها في ح, المصفوفة األولى

فوفة كون حجم المصوي) ة والخصائص اإلحصائية األربعةلالعتماديالعزوم السبعة ا(الصفات 

قيم هي نتائج الخصائص  هي نتائج العزوم السبعة وأربعقيم  قيمة تتضمن سبع) 11(األولى 

د العمو إلىوهذه القيم تحدد موقعها من قاعدة بيانات من العمود األول , األساسية األربعة

يتم , الحادي عشر وتؤخذ بشكل متسلسل حسب تسلسل الصورة المخزونة في قاعدة البيانات

الشبكة حسب اإلدخال  إلىالعمودي إلدخالها  إلىتهيئه المصفوفة بتدويرها من الشكل األفقي 

هدف المخزون في تحتوي على الـفإما المصفوفة الثانية , vectorالذي يجب أن يكون بشكل 

قيم التي تمثل عدد قيم الهدف ويكون موقعها ) 3(كون حجم المصفوفة الثانية البيانات ويقاعدة 

  قاعدة البيانات):1(الجدول

 معلومات الشخص الواحد

  

 نتائج الخصائص اإلحصائيةنتائج العزوم السبعة
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تم أيضا تهيئة المصفوفة وت, الرابع عشر العمود إلىفي قاعدة البيانات من العمود الثاني عشر 

ولتوضيح طبقات , الشبكة إلىالشكل العمودي إلدخالها  إلىالثانية وتدويرها من الشكل األفقي 

  :لشبكة بشكل مفصلا

  

نتـائج  (وهي أول طبقة من شبكة أيلمان والتـي تتضـمن المصـفوفة األولـى    : طبقة اإلدخال

بعدد قيم استخالص الصفات ) عقدة 11(وعدد العقد تكون في هذا الطبقة , )استخالص الصفات

  .قيمة) 11(المخزونة في قاعدة البيانات والتي يكون عددها 

تكون بنفس عدد عقد طبقة اإلدخال وذلك الن الشبكة فيهـا إرجـاع وقتـي    : الطبقة الخفية

)(context layer والتي تعطي تغذية راجعة بدون وزن.  

  .هدفحسب بيانات ال  عقد تتكون من ثالث: طبقة اإلخراج

) 23(, )22(تبدأ مرحلة التدريب للشبكة وذلك بتطبيق القوانين بعد مرحلة بناء الشبكة 

استخالص (وتكون هذه القيم , ثم يتم أخذ قيم استخالص الصفات المخزونة في قاعدة البيانات

حيث تم تدريب الشـبكة علـى   , المثالي) التدريب(الشبكة إلنتاج الوزن إلىالمدخلة ) الصفات

الهـدف   إلـى دورة للوصـول  ) 1079(وعدد دورات مقدارها , )0.001(مقداره  نسبة خطأ

  .المطلوب

  :المطلوب الشخص على التعرف نظام -8

عند االنتهاء من المراحل السابقة تبدأ مرحلة التعرف على الشخص المطلـوب والتـي   

راءة صـورة  ق(  تمر فيه الصورة بالمراحل اآلتية تكون المرحلة األخيرة في هذا النظام بحيث

 موضحاً فيها الهدف لكل شخصقاعدة البيانات):2(الجدول
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األلـوان   إلـى تحويل الصـورة  , هو من األشخاص المطلوبين أم الأالشخص المراد معرفته 

الصـفات  , لالعتماديـة العزوم السـبعة ا (فاتاستخالص الص, waveletإلىالتحويل , الرمادية

  .إظهار الناتج النهائي للنظام, نظام التعرف على الشخص المطلوب, )اإلحصائية األربعة

  .الصورة من الصيغة الملونة ويتم تحويلها للصيغة الرمادية تدخل: أوال

  .التي يتم الحصول فيه على الجزء األكثر تفصيال waveletتطبق عليها تحويالت الـ: ثانيا

تدخل في مرحلة استخالص الصفات والحصول على النتائج وتخزن في مصفوفة أحادية : ثالثا

  .قاعدة البيانات إلىدون المرور 

  .الشبكة للحصول على النتائج النهائية إلىتدخل هذه المصفوفة : رابعا

تكون مطابقة للقيم أن سلفا في قاعدة البيانات وأما  ةهذه النتائج مع القيم المخزون تُقارن: خامسا

والنظام يرجع موقع هذه , ) 0.001( من قبلنا  تكون قريبة منها بنسبة خطأ محددة أو

وفي حالة عدم تقارب هذه القيم فان النظام يظهر , لشخص المعنيا إلىالقيم التي تشير 

كما هو موضح في , هذه الصورة ليست من ضمن األشخاص المعنيين على أن اًتنبيه

  ).2(الشكل
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  :النتائج العملية -9

    :المثال األول -1- 9

ألحد األشخاص المطلوبين وتكون الصورة ليست من الصورة الملتقطة والمراد التعرف عليها   

يتم . ضمن قاعدة البيانات ويتم التعرف على الصورة وعرض المعلومات عن هذا الشخص

  ):3(اختيار الصورة المراد التعرف عليها كما موضح في الشكل

  

 اختيار الصورة الشخص):3(الشكل

العـزوم  (اسـتخالص الصـفات  بعدما تم اختيار الصورة سيتم الحصول على نتائج   

ويتم عـرض نتـائج العـزوم السـبعة     ) الالعتمادية والخصائص االحصائية االربعة  السبعة

 كجزء من القيم التي تم الحصول عليهـا مـن نتـائج اسـتخالص    ) 4(الالعتمادية في الشكل

  :الصفات
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  من نتائج استخالص الصفات اًيبين جزء): 4(الشكل

, الشــخص الــذي يــتم التعــرف عليــه تــم عــرض صــورة ومعلومــات عــن    

ــ  ــل مفتاح ــبكة يمث ــاع الش ــات    اًوإرج ــدول المعلوم ــي ج ــخص ف ــات الش لمعلوم

   ).5(الشخصية كما موضح في الشكل 

  

  

  

  

  

  للشخص المعلومات الشخصية): 5(الشكل 

  :المثال الثاني -9-2

الصورة الملتقطة المراد التعرف عليها ليست ألحد األشخاص المطلوبين ويتم التعـرف        

على الصورة وعرض المعلومات بأن الصورة الملتقطة لهذا الشخص ليست من ضمن قاعـدة  

التعرف عليها وإثبات الصورة المراد  الصورة من المسار التي خزنت فيه يتم أختيار. البيانات

  .ضمن األشخاص المطلوبينأنها ليست من 

العـزوم  (ج استخالص الصـفات بعد أختيار الصورة، عندها سيتم الحصول على نتائ  

ويتم عـرض نتـائج العـزوم السـبعة     ) لالعتمادية والخصائص االحصائية االربعة السبعة ا

كجزء من القيم التي تم الحصول عليها من نتائج اسـتخالص  ) 6(لالعتمادية وكما في الشكلا

  :الصفات
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  من نتائج استخالص الصفات للصورة اًيبين جزء): 6(الشكل 

من خالل اختيار زر التمييز تم عرض صورة بأن ال توجـد معلومـات عـن هـذا       

  ).7(كما موضح في الشكل , الشخص في قاعدة البيانات

  النتيجة النهائية للصورة الملتقطة): 7(الشكل 

  

  :مناقشة النتائج -10

نسبة التعرف  بعد تنفيذ النظام المقترح ومقارنته مع األفكار المطبقة من قبل الباحثين السابقين 

  :تيةوتم حسابها بالطريقة اآل% 92المتحققة في النظام المبني في البحث كانت 



   ]166         [...استخدام الشبكات العصبية االصطناعية في التعرف على شخص 
  

  

  % = نسبة االكتشاف  

وهذه التقنيات  بحوث سابقةوقد استخدم بعض الباحثين تقنيات الجبر الخطي في        

يحصل تقصير فيها عند تكبير أو تصغير الصور أو دوران في الرأس كل هذه االحتماالت تم 

لى خصائص ثابتة تجاوزها في العزوم السبعة حيث ال تتأثر بالدوران والحركة بل تعتمد ع

  .يتم استخالصها من صفات الوجه مما ميز هذا البحث عن البحوث االخرى

  :االستنتاجات  -11

 ,قياس الموقع المتوسط(لالعتمادية والثوابت اإلحصائية األربعة قدرة العزوم السبعة ا. 1

على توفير قيم ثابتة  )قياس معامل االلتواء قياس الميل وو ,قياس االنحراف المعياريو

  . يمكن استخدامها  كصفات للصورة  لغرض التعرف على األشخاص المطلوبين

  .للحصول على صورة تمتلك صفات وتفاصيل أدق waveletتم استخدام . 2

نجاح الشبكة العصبية في عملية التعرف على األشخاص المطلوبين وذلك لقدرتها على . 3

  .التعامل مع بيانات مستمرة

لالعتمادية والخصائص االعزوم السبعة (ن عملية الدمج بين الصفات الهندسية إ. 4

  . تعطي نتائج جيدة في عملية التعرف على األشخاص المطلوبين) اإلحصائية األربعة 
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