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ABSTRACT 

         Faces detection and recognition process received considerable attention 

during the past decade, it is still considered one of the most important studies in the 

field of Image Processing, Pattern Recognition, and Computer Vision, where it drew the 

attention of many researchers from both the academic and industrial environments 

because of the broad scope of its practical applications. Face recognition system is 

considered as one of the biometric information processing systems that is easy to apply, 

the necessity of  identifying the identity in the areas of security and surveillance systems 

made face recognition system one of the most important biometric techniques used in 

the identification of the individual. 
In this work a system is designed for Online Face Detection and Recognition 

depending on multiple algorithms that are: AdaBoost algorithm for the face detection 

and the two algorithms Principle Component Analysis (PCA) and Linear Discriminate 

Analysis (LDA) to extract features and use back propagation neural network in 

recognition. 

This system has been applied on a group of people using different numbers of 

features extracted from the face. Good recognition ratios have been obtained reached 

(87.5%)  relying on the key frame in the calculation of the of recognition ratio and 

(94%) relying on the outcome of the 25 video frames in the calculation of the of 

recognition ratio. 

The System was implemented using graphical interfaces of Visual Studio C# 2010 

Language. 
Keywords: Face Detection, AdaBoost algorithm,  Principle Component Analysis 

(PCA), Linear Discriminate Analysis (LDA), back propagation neural network. 
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 الملخص
ا تمامتتا اريتترا اتتقد العاتت  الماضتتي ود متت اد  اعتت  متت   ك تتر ال  استتات  َحِظيتتع عمليتتة التتو الوجتتوز و  ميي  تتا

  ميتة يتي ملتاد معاللتتة الاتو  والتعترأل علتتو ارؤمتاا والربيتا الحاستتوذية ان اؤهتا جتيدع اؤتلتتاز الع مت  مت  اللتتاح ي  
. وياعت  ؤظتام  مييت  م  اق الريئتي  اركاد مية والاناعية بستر  الناتاا الواسته لهتا يتي ا يتر مت  التارياتات العمليتة

الوجه  ح   ؤظمة معاللة معلومات الماتامي  الحيويتة العمليتة التاري يتة    تان، وور ضترو ر التعترأل علتو الهويتة يتي 
ملتتادت  ؤظمتتة ارمتت  والمراللتتة جعلتتع ؤظتتام  مييتت  الوجتته واحتت ان متت    تتو  انيتتات الماتتامي  الحيويتتة المستتت  مة يتتي 

 التعرأل علو  وية الفرد.
 و يي  يا العمل  اميو ؤظام اعتمادان علو اوا زميات متع در لغرض الو الوجوز و ميي  ا باو ر آؤية 

 Principle Componentلكلو الوجه واوا زميتا  حليل المرالات ارساسية  AdaBoostو ي: اوا زمية 
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Analysis(PCA) التميي  ال اي و حليل Linear Discriminate Analysis (LDA)  قص المي ات دست
 .التميي  يي Back propagation Neural Network ال لفي ادؤتلا  نات واست  ام الللكة العارية

 و  اريق  يا النظام علو ملموعتة مت  ارات اص وذاستت  ام  عت اد م تلفتة مت  الميت ات المست لاتة للوجته 
يتي  Key Frame( عنت ما  تو ادعتمتاد علتو اداتا  التر ي  87.5%و و الحاتود علتو ؤست   مييت  جيت ر دلغتع  

 ااا  يي مو يي حساب ؤسلة التميي . 25%( عن ما  و ادعتماد علو محالة  94حساب ؤسلة التميي  و  
 2010ستتتتتتتتي اتتتتتتتتا ب  ستتتتتتتتتودمو فيلتتتتتتتتود متتتتتتتتع اجتتتتتتتترادات النظتتتتتتتتام باستتتتتتتتت  ام الواجهتتتتتتتتات الرستتتتتتتتومية للغتتتتتتتتة 

 Visual Studio C# 2010). 
، PCA  حليتتتتتتل المرالتتتتتتات ارساستتتتتتية اوا زميتتتتتتة ،AdaBoostاوا زميتتتتتتة الوجتتتتتته،   مييتتتتتت  تاحيااااااة:الكلمااااااات الم 
 .لا  عكسيت، الكة عارية نات اؤLDA التميي  ال اي  حليل اوا زمية

 المقدمة   1.

بالفي مو، والتح ياات اللنا ية  :  المراللةهام    مكلو الوجوز و ميي  ا  ملك الع م  م  التارياات 
و ارياا ها يي الا  اللرعي، وال  مات المارفية اإللكتروؤية اآلمنة، والهوا و الناالة، وذااقات اد تمار، و أمي  

النال ال ولي، والتحكو يي الوصود ويي الع م  م  الملادت  مراك الوصود الو الملاؤي. وللتعرأل علو الفرد يي 
 : [2] كور عملية  ميي  الوجه م  ثقث مراحل  ساسية  ي تو . [1] ارارى 
 . كلو الوجه •
 (.است قص المي اتالتاليل  للع ي للرياؤات   •

 التميي . •

 الدراسات السابقة   1.1
 ميي ز يي الاو  ال ادتة وايلك يي الاو   و يي ملاد الو الوجه   جريعد اسات ساباة  ع ر ناك 

باقتراح  [3](2008يي عام  آارور و  Jing Zhangقام : المتحراة م  اقد اؤظمة مراللة يي موية وم  ا مها
 Support آلة ال عو الموجه  حليل المرالات ادساسية و انية ارياة يعالة لكلو الوجه بادعتماد علو  انية

Vector Machine (SVM) , و ي  وزيه الم  ج   احاا يةو نا الوجه المحتمل متو ااتيا ز ع  اريق مي ر
ثو متو است  ام   , حوي وجه  ملك  وزيه م  ج  كرا ي م تلو ال م  منااة الوجه والمنااة التي د  ر  , انالتكرا ي 
و اايرا   19*19ؤمونج لاو  وجوز نات حلو   1000 لتأكي  منااة الوجه ع  اريق    يرها علو  PCAارياة 

علو ؤمانج م  صو  وجوز و اارى د      ان للتحاق م  الوجه المراح وق   و    يله  SVMمتو است  ام  انية 
 P. Lathaقام و ادادن عاليان يي عملية الو الوجه.   عاع SVMو  PCAار عملية دمج ارياة ,  حتوي وجوز

باست  ام اوا زمية  حليل المرالات ادساسية لغرض التاليل اللع ي لاو ر الوجه وم    [4](2009عام   آارور و 
ثو است  ام الللكة العارية نات التغي ة الراجعة يي عملية التميي , و و ااتلا   يز الارياة علو صو  وجوز م   

قام  اما .  جي  دادصل  و نو وذينع النتا ج ار  ميي  الوجه المعتم  علو الللكة العارية  Yaleقاع ر دياؤات 
Mayank Agarwal   باقتراح ارياة لتميي  الوجه  عتم  علو اوا زمية  حليل   [5]( 2010وآارور عام

المرالات ارساسية يي عملية است قص المي ات و ست  م الللكات العارية يي عملية التميي , وذ د م  است  ام  
ست  ام الكات عارية ع د ا مساٍو لع د ارا اص اليم  متو  ميي  الكة واح ر للميه ارا اص قام اللاحث با

صو  و ال الكة    ب لتميي  ا ص معي , والارا  النها ي للتميي   عتم  علو اإلاراج للميه الللكات العارية. 
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ية دتكوي  ؤظام لكلو الوجه و ميي ز باست  ام المعلومات اللوؤ [6](2011عام   Wang-xiaopingقام اللاحث و 
  RGBمرحلة لتح م  موقه الوجه يي الاو ر ونلك بع   حويل ي اد اللور م    ودؤمونج لور اللل  و ي  لتكوي  
 وزيه ااوسيار ال نا ي  و ي  احاا ية, ثو  أ ي مرحلة يال منااة اللل  ع  ب ية المنااق بارياة YCrCbالو 
والللكة العارية   اإلحاا ية دست قص ال واص   EigenFacesارياة عملية التميي  يتو است  اميي . اما اللع 

باقتراح ؤظام  [7] (2011عام    .Monadjemi S. Aو .Tofighi Aقام اللاح ار . اما يي عملية التانيف
صل  لكلو الوجه و ميي ز, يي مرحلة الو الوجه  و است  ام ارياة التاسيو بادعتماد علو لور اللل  مه  

مراحات   مع عملية است قص ال واص دواساةو الوجه د قة عالية,  لغرض الو AdaBoostاوا زمية 
للتاليل اللع ي للرياؤات, بع  ا متو ااتيا   ارياة  حليل المرالات ادساسيةوم  ثو است  ام  Gabor Filtersجادو 

  يي عملية التانيف. SVMواايرا است  ام  انية ارياة  حليل التميي  ال اي  ال واص باست  ام
                                                   كشف الوجه      2.1 

كلو الوجه  و  انية لتح م  الوجه الللري يي صو ر ما،  و و ااور  امة يي التعرأل علو الوجه وياع  
م  التارياات ارك ر  م يق و  مية يي الربيا الحاسوذية. ويمك  ال يام به ع  اريق وضه عقمات يي   ان واح 

منااة الوجه م ويا يي الاو ر ارصلية. ويمك     ا  ر متو الو الوجه حساديا باست  ام اوا زميات الكلو ع  
اد تمام يي الاو ر ارصلية التي  حتوي  الوجه التي  نفي عملية بحث ع  الوجه و رجه ملموعة م  المنااق نات

 :  [8]. متو  انيف ارا ق الو الوجه يي الاو ر الو   ذعة  صناأل  ي  [2]علو الوجوز التي  و الع و  عليها

    Knowledge Based Methods   ق معتمدة على المعرفة    ائطر  1.2.1
بادعتماد علو قواؤي  ملتاة م  معرية اللاح ي  لوجوز   ارسلوبق الو الوجه يي  يا ا ار متو  اوير 

متو وضه قواؤي  بسياة لوصو المي ات الوجهية والعققة دي   يز المي ات، م ق الوجه يي الاو ر عادر   انالللر. 
 امَ ل بمواقعهو   ريو، والعققات دي  المي ات  مك  و اؤو، و  حتوي علو عيني  متماثلتي  مه بع هما اللعض، 

 .[9]واللع  النسري دينهو 
 Feature Invariant Methods           ق الميزات الثابتة  ائطر   2.2.1

 كور موجودر دا ما  التيمي ات وجهية دنيوية لتح م  الوجوز و  عيي  موقعها و  ا لاد ييق ا  يز الار   ست  م
،  Facial Featuresت وجهية ،  و يز المي ات  ي: مي ااإلضادر  وحتو يي حادت  غيير وضعية الوجه 

 .  Multiple Featuresمي ات متع در و ، Skin Colorلور اللل   و ،  Textureالنسيج و 
الفو،  واط اللعر والتي متو و ،  وارؤوحاجلا العيني ،  و م ل العيني ،   Facial Featuresالمي ات الوجهية 
وذادعتماد علو المي ات المست لاة متو دناد  Edge Detectionق اكتلاأل الحواأل ا است قصها باست  ام ار 

يار  Textureمي ر النسيج   مالوصو العققات دي   يز المي ات و التحاق م  وجود الوجه.   احاا يؤمونج 
ومي ر لور اللل     .اراياد ست  م لفالهو و  ميي  و ع  ب ية   ر و اليي  مك   ان متمي   ان وجوز الللر  متلك ؤسيل

Skin Color  مي ر يعالة يي الع م  م  التارياات لكلو الوجه وايلك لكلو الي ،  وق   و  دوصفها  و است  امها
 :لتح م  النااا التي  م ل اللل  م ل ارلواراست  ام الع م  م  ي ادات  

RGB(Red,Green,Blue), normalized RGB , HSV(Hue,Saturation,and Value) or HIS 

(Hue,Saturation,and Intensity), YIQ(Luminance-Chrominance), YCrCb(Luminance-

Chrominance), YES,CIE XYZ, CIE LUV. 
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ق   مج الع م  م  المي ات ا يا   و مؤارا اقتراح ار  Multiple Featuresبالنسلة للتمي ات المتع در   ما
الوجوز المراحة ثو است  ام مي ات محلية   إل لاداللكل  و ور اللل  ق  ست  م مي ات عامة م ل لا واغل   يز الار 

 . [8]واللعر لتأكي  الوجوز المراحة  ارؤومفالة م ل العيني  و 
 Template Matching Methods         مالئمة القالب ائقطر  3.2.1 

باست  ام دالة.     و(  اكّور م ويان  ماميؤمونج وجه  ؤمونج وجه لياسي  عادر  يي مق مة الاال  متو  كوي  
ؤمونج ال ياسي لكل م  محيط الوجه،  مه اد Correlation Valuesصو ر متو حساب ليو اد  لاا  ادااد يعن  
ع م وجود وجه يي الاو ر.    والفو باو ر مستالة وذادعتماد علو ليو اد  لاا متو  ح م  وجود و ، وارؤو العيني ،و 
 ستايه التعامل بفعالية مه اداتقأل بالحلو و الوضعية و   دلسااتها يي التاريق ولكنها د  تمي   يز الارياةو 

متو  لويه اكلها للعل  يز الارياة   واارى متع در وقوال  يرعية  و حلام بأبعادليا متو دناد قوال   .اللكل للوجه
 .[8]غير متأثرر بالحلو و اللكل 

 Appearance Based Methods         ق المعتمدة على الظهور ائطر ال 4.2.1

و نا متو  كوي  ملموعة م  الاوال   النمانج( ع  اريق ملموعة م  الاو  الم  ذة و يز النمانج المتكوؤة 
ق المعتم ر علو الظهو   عتم  علو  انيات ا سوأل  ست  م يي عملية الو الوجه.  وذاو ر عامة يار الار 

ااا ص  مي ات(  إل لاد Machine Learning اآللي تعليو الو  Statistical Analysis اإلحاا ي التحليل 
 Principal Component  حليل المرالات ارساسية قا صو  الوجه و صو  غير الوجه، م   يز الار 

Analysis ،والللكات العارية Neural Network، وآلة ال عو الموجه Support Vector Machine، 
 .AdaBoost  [10]واوا زمية الت  ي   ،Hidden Markov Model وؤمانج ما اوأل الم فية

 Dimension Reduction Techniques           لبعدي للبياناتاتقنيات التقليل    3.1
الكلفة المن ف ة آللية    ي  الرياؤات والتاو  يي  انيات و  حسي  ق  ر الحاود علو الرياؤات   دت عمليات

عالية. ال يادر يي حلو الرياؤات المتم لة بع د   بعادؤلود ملموعة دياؤات نات  الور الرياؤات وقواع  الرياؤات ا  
الع م  م   يز المي ات متكر ر   ر انملكلة اريرر ل وا زميات ااتيا  المي ات   صلحعالنمانج وع د المي ات 

Redundant   لها عققة بالموضوع  وليIrrelevant  مؤدي  حيثوالتي  عمل علو زيادر حلو ي اد اللحث
ع لة  امة يي  ارياات التعلو  اربعاد يز ال يادر يي  م ل علو الرياؤات.  اضافيةمعاللة  اجرادصعوذة  الود و ز 

 اربعاد اليل  الويري  ليا ؤحتاج  تال  مساحة ا ؤية ووقع معاللة ار  ؤها ع  ي قن اآللي والتناي  ع  الرياؤات، 
 .اللع يع  اريق  انيات التاليل 

المي ات المكر ر والتي  ازالةالتانيف ع  اريق   داد و لتحسي   اربعادالغرض الر يسي م   اليل ار 
ت ااتيا  المي ات و است قص المي ات. ااتيا  المي ا  ما منل  بارياتي   ريمك  و  ليسع لها عققة بالموضوع،

ملموعة ج  ية م  المي ات ااتيا  ياط متو  وؤما ي العملية التي د متو ييها  ولي  ملموعة ج م ر م  المي ات و 
است قص المي ات يهي عملية  كوي  ملموعة ج م ر م  المي ات،    ما. اللع يالتاليل  الومما مؤدي  ارصلية

 .[11] ارصليةغير ااية للمي ات   وااية  كور عملية م ج   راي (   رالمي ات  يا  مك   است قصو 
 Recognition                            تمييز ال  4.1

ماا ؤتها مه ملموعة م    ،  متوFace Recognizerعن  ادااد صو ر وجه غير معروأل الو مامّي  الوجوز 
الوجوز المعروية التي  و    ي  الماَمّي  عليها و متو ا جاع  وية صو ر الوجه ارك ر  ااباان  ارهان( بالاو ر 
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م ل المساية   Distance Metricالم الة،  وعملية المااباة  ااس عادر باست  ام بعض الماامي  اللع  ة  
 : [12] ؤواع   ة اسو الو ثقثق  ميي  الوجوز ا ار .[2]ادقلي  ة 
ق  ست  م الاو ر ارصلية بأكملها اإدااد الو  ا و ي ار :  Holistic Methodsق الشمولية  ائالطر    1.4.1

 وغير ا. PCA,LDA,ICAؤظام  ميي  الوجوز م ل 
ا لتاد ؤاتاا يتي  تيز الارياتة  ود  متتو:  Feature Based Methodsق المعتمادة علاى الميازاتائا الطر    2.4.1

 .Classifierا سالها الو المانو  متوثو  ،الفوو  ،ارؤوو  ،مي ات محلية م ل العيني 
ق  ست  م المي ات المحليتة باإلضتاية التو منااتة الوجته ا و ي ار  :   Hybrid Methodق هجينةائطر     3.4.1

ياتتة متت  الارا تتق الستتاباة باتتو ر ، و عاتتي  تتيز الارا تتق الهلينتتة  دادن  ي تتل متت  استتت  ام اتتل ار كاملتتة يتتي التمييتت 
 منفردر.

 لكشف الوجه AdaBoost. خوارزمية 2
  ، 1997عام  Schapireو Freund ي اوا زمية ج م ر ؤسريا اقترحها العالمار   AdaBoostاوا زمية 

الما مة م  قرل    The Weighted Majority Algorithmو ي منح  ر م  اوا زمية ارغلرية المرجحة  
Littlestone  وWarmuth  واوا زمية ال يه دواساة ارغلرية 1994عام ،the Boost-by-Majority 

Algorithm   للعالوFreund  جميه  يز ال وا زميات ال قث ملموعة م  المانفات   رني . 1995عام
Classifiers [13]و ست  م آلية التاويع للتانيف. 
 :  [14]علو ثقث  ساسيات مهمة و ي  AdaBoost عتم  اوا زمية 

واليي  سمح للميت ات المستت  مة مت   Integral Image م يل ج م  للاو ر  سمو بالاو ر المتكاملة  التامة(  ➢
قرتتل الكااتتو  ر  احستت  بستترعة عاليتتة،  ان د  عمتتل ؤظتتام الكلتتو  تتيا باتتو ر ملااتترر متته ؤاتتاا الاتتو ر ووؤمتتا 

.  ولغتترض حستتاب Haar-like Featuresو ميتت ات النوايتتي المستتتايلة  و  ستتت  م ملموعتتة متت  الميتت ات  ستتم
 تتو  اتت  و  تتيا التم يتتل الل متت  للاتتو ر والتتيي  At Many Scales تتيز الميتت ات بستترعة عاليتتة وذأحلتتام ع متت ر 

 مك  حسابه مت  الاتو ر ارصتلية عت  اريتق ملموعتة عمليتات  لترى لكتل ؤااتة ييهتا،  وعنت  حستاب الاتو ر 
وعن   ي موقه وذتأي حلتو  تتو دت م  ثادتع  Haar-like Featureر عملية حساب  ي م  المي ات المتكاملة يا

Constant Time . 

متو دناد مانو بسيط ويعاد ع  اريق ااتيا  عت د قليتل مت  الميت ات المهمتة مت  ملموعتة اريترر مت  الميت ات  ➢
يتي الاتو ر يتار  Sub Window ،  داال  ي ؤايتير ج  يتةAdaBoostالمحتملة باست  ام اوا زمية الت  ي  

 كور اريران ج ان، ولغرض ضمار عملية  انيف سريعة يار عملية التت  ي   Haar-likeالع د الكلي لمي ات الت 
 ل  ار  ستلع   غلرية المي ات المتويرر و را  علو ملموعة صغيرر م  المي ات الحساسة. منل  ااتيا  الميت ر 

عتت  اريتتق جعتتل اتتل ماتتنو ضتتعيف  AdaBoost Learning Algorithmباستتت  ام اوا زميتتة التتت  ي  
متتو ااتيتا   Boosting Process عتم  ياط علو مي ر واح ر،  وؤتيلتة لتيلك يتار اتل مرحلتة مت  عمليتة الت يه 
 مانو ضعيف ج م  و ظهر  يز العملية اأؤها عملية ااتيا  مي ر ج م ر.
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والتتيي  عمتتل علتتو زيتتادر ستترعة الكااتتو  Cascade Structure ذتتط ملموعتتة الماتتنفات الفعالتتة يتتي سلستتلة  ➢
باو ر دمناميكية،  ان اؤه  عمل علو ا ماد منااق الاو ر التي د  حتوي وجته  ال لفيتة( بالمراحتل ارولتو مت  
 السلسلة و لاو المنااق المحتمل وجود الوجه ييها لت ال معاللات اضافية اقد المراحل التالية م  السلسلة.

 Features                الميزات  1.2
بادعتماد علو ليمة مي ات بسياة.  وار سر  است  ام المي ات  AdaBoost انو الاو  يي اوا زمية 

 عمل  Feature-Based Systemد د م  است  ام ؤااا الاو ر بلكل ملاار  و  ر النظام المعتم  علو المي ر 
 . Pixel-Based Systemاة   سرع بك ير م  النظام المعتم  علو النا

 Haar-likeو و است  ام ثقثة  ؤواع م  المي ات يي  يز الارياة   عو بمي ات النوايي المستايلة او 

Features  المي ر ارولو  ي مي ر النايير نات المستايلي ،Two-rectangle Feature  ليمة  يز المي ر  حس  ،
ااتي المستايلي .  ما المي ر ال اؤية يهي مي ر النايير نات ال قثة  م  اقد الفرا دي  ملموعي النااا داال من

ويتو حساب ليمتها ع  اريق حساب ملموع النااا داال المستايلي   Three-rectangle Featureمستايقت 
عة  ال ا جيي  ويتو ارحهو م  ملموع النااا للمستايل الوساي.  ما المي ر ال ال ة يهي مي ر النايير نات ار ذ

و حس  ليمتها م  اقد حساب الفرا دي  ملموع ؤااا ارزواج الاارية  Four-rectangle Featureمستايقت 
للمستايقت. علمان ار منااق المستايقت يي ال مي ر لها ؤف  الحلو واللكل، و ما  كور متلاو ر بلكل  ياي  و  

 .Viola and Jones [14]عالمار ( موضح المي ات المستايلة التي است  مها ال1عمودي. اللكل  

 Viola and Jones ن( نوافذ الميزات المستطيلة المستخدمة من قبل العالما1)الشكل
 Integral Image                   الصورة المتكاملة )التامة(   2.2

ار المي ات المستتايلة  مكت   ر  احست  بارياتة ستريعة باستت  ام  م يتل وستاي ج مت  للاتو ر  ستمو الاتو ر 
مفهتتوم الاتتو ر المتكاملتتة الميتت ات باستتت  ام عتت د قليتتل متت  العمليتتات، و تتيا  لعلهتتا بالفعتتل  ستترع المتكاملتتة. ويحستت  

 .  ماا ؤة مه غير ا م  ال وا زميات
 x,y ي علا ر ع  ملمتوع لتيو الناتاا التتي  اته  علتو ويستا  الموقته  x,yلموقه ليمة الاو ر المتكاملة عن  ا
(  وضتتح 1( موضتتح الاتتو ر ارصتتلية والاتتو ر المتكاملتتة المكايئتتة لهتتا، والمعادلتتة  2متت  الاتتو ر ارصتتلية واللتتكل  

 العملية :
ii(x, y) = ∑ i(x′, y′)                                                                                   … … . (1)

x′≤x ,y′≤y

 

 ان  ر: 
ii(x,y)   .ي الاو ر المتكاملة  
i(xʹ,yʹ)    .ي الاو ر ارصلية  
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ابستط ( وذاو ر متكر ر لكل ؤااة يار الاتو ر المتكاملتة  مكت   ر  حست  ب اتوات 3( و 2و باست  ام المعادلتي   
 علو الاو ر ارصلية:  واقار 

s(x, y) = s(x, y − 1) + i(x, y)                                                                                    … … (2)  
ii(x, y) = ii(x − 1, y) + s(x, y)                                                                                  …… (3) 

 . The cumulative row sum ،s(x,-1)=0  ،ii(-1,y)=0 م ل ملموع السار التراكمي     s(x,y)ان  ر 

 
 ( الصورة األصلية والصورة المتكاملة المكافئة لها2الشكل )

 
 Fourوذاستتتت  ام الاتتتو ر المتكاملتتتة يتتتار ملمتتتوع  ي مستتتتايل  مكتتت   ر  حستتت  باستتتت  ام   ذتتته ؤاتتتاا استتتت دد 

References Points  موضح ارياة حساب ملموع ؤااا المستايل م  اقد الاو ر المتكاملة3، واللكل ) . 

 
 المتكاملة( طريقة حساب مجموع نقاط المستطيل من خالل الصورة 3الشكل )

 1يي الموقته  Integral Image. يار ليمة الاو ر المتكاملة Dالمنااة ملموع النااا داال حساب    دؤا وفيه انا
 تو  4، وعنت  موقته A+C تو  3يتي موقته و  ، A+B تو  2ال يمة يي موقته و . Aيي المستايل  النااا و ملموع 

A + B  +C  +D . داال المنااة النااا وملموعD (3+2)-1+4به  مك  حسا . 
ليمتة   ما بالنسلة للمي ات المست  مة يي  انيتة التو الوجته والتتي  تكتور مت  مستتايقت متلتاو ر،  يلحستاب

المي ر نات المستايلي  ؤحتاج التو ستع ؤاتاا استت دد، وليمتة الميت ر نات ال قثتة مستتايقت  حتتاج التو ثمتار ؤاتاا 
( موضتح 4است دد لحسادها،  و سه ؤااا است دد يي حالة حساب ليمة الميت ر نات ار ذعتة مستتايقت،  واللتكل  

 .[14]ع د المااد  لحساب ال منها
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عدد نقاط االستدالل لحساب قيمة كل نوع من الميزات المستطيلة، الزوايا المؤشرة باألسهم تمثل نقاط ( 4الشكل )

 االستدالل التي تحتاجها الطريقة لحساب الميزة

 AdaBoostالتدريب باستخدام خوارزمية   3.2

عت د اريتر جت ا مت   ار است  ام المي ات المستتايلة بأحلتام ومواقته م تلفتة مت  ؤايتير اللحتث متؤدي التو  وليت 
 تيز الميت ات يتي اتل ؤايتتير بحتث، وستيكور حستاب اتل  تتيز الميت ات مكلفتان جت ان لتيا متتتو ااتيتا  ملموعتة صتغيرر متت  
 يز المي ات لتلكيل المانو الفعاد  الاوي( ع  اريق دمج ااي لتلك المي ات الم تا ر ونلك باست  ام اوا زمية 

 .AdaBoost [15]الت  ي  
بع تها  حتوي  Training-Setملموعة م  ؤمانج ملاميه التت  ي   AdaBoostالت  ي    ستارل اوا زمية

( رؤمتونج التت  ي  التيي 0ان متتو اعاتاد   Labeledوجه وذع ها اآلار د  حوي وجه و يز النمانج  كتور مؤاترر 
ر اددت ا يتتة لنمتتانج ( رؤمتتونج التتت  ي  التتيي  حتتوي وجهتتان،  امتتا متتتو  هيئتته اروزا1د  حتتوي وجهتتان يتتي حتتي   عاتتو  

 م تتتل عتتت د ؤمتتتانج  m، حيتتتث W=1/2mالتتتت  ي  ان  ر ؤمتتتانج التتتت  ي  التتتتي د  حتتتوي وجهتتتان متتتتو اعااب تتتا وزر  
 Lو م تتل  W=1/2Lالتت  ي  التتي د  حتوي وجهتان يتي حتي   ر ؤمتانج التت  ي  التتي  حتوي وجهتان متتو اعااب تا وزر 

  ع د ؤمانج الت  ي  التي  حوي صو ر وجه. 
حتت  عتلتتة(، يتتإنا  /ملموعتتة الماتتنفات ال تعيفة  ميتت ر مستتتايلة AdaBoostكمتا  ستتتارل اوا زميتتة التتت  ي  
، يتار عتت د الماتنفات ال تتعيفة K، وعت د الميت ات المستتتايلة المستت  مة Nكتار عت د ؤمتتانج صتو  التت  ي  الكلتتي 

مته اتل صتو ر مت  صتو  التت  ي  ،  حيث  ر ال مي ر مستتايلة واحت ر لهتا حت  عتلتة م تلتو KNسيكور مساويان لت 
بحيث  انو  لك الاو ر الو وجه يي حالة احتوا ها علو صو ر وجه  و الو د موج  وجته يتي حالتة عت م احتوا هتا 

 . AdaBoost [14]( موضح اداادت اوا زمية 5%، واللكل  100علو وجه دنسلة 

 

  AdaBoost( ادخاالت خوارزمية  5الشكل )
اتتنو ضتتعيف نو اقتتل ؤستتلة ااتتأ متت  دتتي  عتت د اريتتر متت  الماتتنفات ال تتعيفة، متتتو يتتي اتتل دو ر ااتيتتا  م

عت   (Positive)ويست  م ال مانو ضعيف مي ر مستايلة واح ر والتي  فال ؤمانج التت  ي  التتي  حتتوي وجته 
يت ر بلكل جي ، ويتو  ح م  ليمة ح  العتلتة الم تالي لكتل م (Negative)ؤمانج الت  ي  التي د  حتوي وجه  الفية( 
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قليل ياط م  ؤمانج الت  ي  بلكل صحيح، و يز العملية  كتر  يتي اتل دو ر.   والتي ع  ارياها د متو  انيف ع د
 اكتّور مت  اتقد عمليتة دمتج اايتة موزوؤتة  Strong Classifierوالمانو النها ي والتيي  ستمو الماتنو الاتوي 

 ود ميت  ي   تو ااتيتا  و مت  قرتل اوا زميتة التت  ي  ( مرتي  6. واللتكل  [15]للمانفات ال عيفة التتي  تو ااتيا  تا 
AdaBoost   لكلتتتو الوجتتته ان  راتتت  الميتتت ر ارولتتتو علتتتو ااصتتتية  ر منااتتتة العينتتتي  عتتتادر  كتتتور  ك تتتر  قمتتتان متتت

المنااتتة التتتي  اتته  حتهتتا  ي منااتتة ادؤتتو و التتوجنتي  امتتا الميتت ر ال اؤيتتة الم تتتا ر يتعتمتت  ااصتتية  ر العينتتي   ك تتر 
 .The Bridge of the Nose [14]قالة  جسر( ادؤو   قمان م 

 

عند تطبيقها من قبل العالمان  AdaBoost( اول ميزتين تم اختيارهم من قبل خوارزمية التدريب  6الشكل )
Viola and Jones لكشف الوجه 

 Cascade of Classifiers                     سلسلة المصن ات 4.2

 حتتتوي اتتل صتتو ر متتتو معاللتهتتا عتت دان اريتتران متت  ؤوايتتي اللحتتث والتتتي متتتو ااتلا  تتا الواحتت ر  لتتو اراتترى لكلتتو 
وجتتود  و عتتت م وجتتود وجتتته ييهتتتا، وذمتتا  ر اغلتتت  ؤوايتتتي اللحتتث  تتتيز د  حتتتوي وجهتتتان ول يتتتادر ستترعة الكااتتتو باتتتو ر 

 تتا مج ملموعتتة متت   قتتع ملكتتر،  ولل يتتام دتتيلكدمناميكيتتة  لتت   ر متتتو ا متتاد ؤوايتتي اللحتتث التتتي د  حتتتوي وجتته يتتي و 
، حيتتث  تكتتور  تتتيز السلستتلة متت  ملموعتتتة متت  المراحتتل واتتتل مرحلتتة  حتتتتوي Cascadeالماتتنفات الفعالتتة بسلستتتلة 

 مانو يعاد لتانيف ؤوايي اللحث اما الو وجه  و د موج  وجه. 
 حتوي المراحل ارولو مت  السلستلة علتو عت د قليتل مت  الماتنفات ال تعيفة و ا تّيو ييهتا ؤوايتي اللحتث باتو ر 
ستتريعة جتت ان، متتتو يتتي  تتيز المراحتتل ا متتاد عتت د اريتتر متت  ؤوايتتي اللحتتث التتتي متتتو  اتتنيفها بأؤهتتا د  حتتتوي وجتته،   متتا 

المراحتتتل التاليتتتة إلجتتتراد معاللتتتات اضتتتافية عليهتتتا،  ؤوايتتتي اللحتتتث التتتتي  لتتتتله بأؤهتتتا  حتتتتوي وجهتتتان متتتتو ا ستتتالها التتتو 
والمراحل التالية  كور  ك ر  عاي ان رؤها  حتوي علو ع د اكرر م  المانفات ال عيفة اما  ؤها  ست  م لتاليل ؤسلة 

 الكلو ال اائ.
 انا  تتو  اتتنيف ؤايتتير اللحتتث  تتيز يتتي اتتل Faceو كتتيا يتتار جتت د الاتتو ر دااتتل ؤايتتير اللحتتث  اتتنو اتتتوجه 

مراحتتل السلستتلة بأؤهتتا وجتته،  ويتتي الوقتتع ؤفستته انا  تتو  اتتنيف جتت د الاتتو ر دااتتل ؤايتتير اللحتتث يتتي  ي مرحلتتة متت  
المراحتتل بأؤهتتا د موجتت  وجتته ييتتتو ملااتترر ا متتاد ؤايتتير اللحتتث  تتيز  ي  ؤهتتا د  تت ال معاللتتة اضتتافية متت  قرتتل ب يتتة 

( موضتتتح ارياتتتة عمتتتل سلستتتلة 7اتتتو ر. اللتتتكل  المراحتتتل،  ويتتتتو ااتتتي ؤايتتتير بحتتتث  اتتترى   تتتو جتتت دان ج متتت ان متتت  ال
 . [15]المانفات الفعالة
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 ( طريقة عمل سلسلة المصن ات ال عالة7الشكل )

                   Principle Component Analysis (PCA)تحليل المركبات األساسية. 3

و تتتي ارياتتتة ،  حليتتتل المرالتتتات ارساستتتية  تتتي  انيتتتة لياستتتية  ستتتت  م يتتتي  مييتتت  ارؤمتتتاا و معاللتتتة اإلاتتتا ر
 .[16]ااور  ساسية يي  ميي  الوجوز   اع احاا ية  ست  م لتاليل  بعاد الرياؤات ودست قص المي ات والتي 

عت د مت  المتغيترات المتراباتة التو  ناوي عملية  حليل المرالتات ارساستية علتو اجتراد  ياضتي  اتوم دتحويتل 
ع د م  المتغيرات غير المتراباة  سمو بالمرالات ارساسية، و ر لط  يز المرالات بالمتغيرات ارصتلية عت  اريتق 

لتة  ساستية  ملتك  Orthogonal transformation حتوير متعامت   رفأل  تيا التحتوير بارياتة بحيتث  ر  ود مراف وياعتَ
تت  علتتو  لتتام  وثتتاؤي مراف   ستتميات ع متت ر بادعتمتتاد علتتو ميتت ار  PCAلتتة  ساستتية  ملتتك ثتتاؤي  علتتو  لتتام  و كتتيا. للت

 :   ارياها منها
Karhunen-Loe've Transform (KLT) ,The Hotelling Transform or Proper 

Orthogonal Decomposition.  

ا لاد متلهتات  ان متو  ود Eigen Faceباست  ام ارياة  ياضيان ا لاد المرالات ارساسية لتوزيه الوجوز متو 
المست  مة يي الت  ي  ثو متتو  ر يرهتا  نازليتا لمافوية التلام  لملموعة م  صو  الوجوز  Eigen Vectors اد ك 

، وم  ثو  ح م  ليمة معينة اح  عتلة حيث متو ا ماد متلهات اد ك  التتي Eigen Valuesحس  ليو اد ك  لها 
قل مت  حت  العتلتة، بعت  نلتك متتو   اتيط صتو  الوجتوز التو ملموعتة متلهتات اد كت  التتي  تو  كور ليو اد ك  لها ا

معتان اداتتقأل  وصتو ملموعتة مت  الميت ات و    عت والتي  Eigen Facesااتيا  ا للحاود علو ملموعة  سمو دت 
تت ي  كتتوي  دتتي  صتتو  الوجتتوز المستتت  مة يتتي التتت  ي , حيتتث  ر اتتل صتتو ر وجتته  ستتهو بماتت ا  معتتي  يتت   Eigenالت

Faces  المست  مة يي الت  ي . مساويان لع د صو  الوجوز  ااما  ر ع د 
ت  ت  PCAالفا ت ر الر يستية مت  الت  ستاع  دتاليتل حلتو قاعت ر الرياؤتات المالوذتة  Eigen Face تي  ر ارياتة الت

لتمييتت  صتتو ر الوجتته الم التتة يتتي عمليتتة اداتلتتا . ان د متتتو اتت ر الاتتو  المستتت  مة يتتي التتت  ي  ملااتترر ووؤمتتا متتتو 
اتتت ر متلهتتتات  وزاؤهتتتا التتتتي متتتتو ا لاد تتتا عتتت  اريتتتق استتتااا اتتتل واحتتت ر متتت  الاتتتو  المستتتت  مة يتتتي التتتت  ي  التتتو 

ت التتتي  تتو حستتادها. ويتتتو استتااا صتتو ر الوجتته الم التتة يتتي اداتلتتا  التتو ملموعتتة التتت  Eigen Facesملموعتتة متت  التت
Eigen Faces  ؤفستتها ويتتتو حستتاب متلتته  وزاؤهتتا ومتت  ثتتو ماا ؤتهتتا بمتلهتتات اروزار الم  وؤتتة يتتي قاعتت ر الرياؤتتات

 .[17]للحاود علو  ي ل  اادق
،  واتتل صتتو ر وجتته  تتي M,…..,I3,I2,I1Iي لنفتترض ار ملموعتتة صتتو  الوجتتوز المستتت  مة يتتي التتت  ي   تت 

 :[18]( ياؤه n*mعلا ر ع  مافوية ثنا ية اللع   
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 (.nm*1نو بع    Vectorمتو  حويل ال صو ر وجه يي ملموعة الت  ي  الو متله  ▪

(   تتو جميتته صتتو  الوجتتوز N*M،  نات  بعتتاد  T،] M,…..X3,X2,X1T=[ X كتتوي  الماتتفوية ال نا يتتة  ▪
 م تل  iX( واتل عمتود Mمستاويا لعت د صتو  الوجتوز   Tالمست  مة يي الت  ي ، ع د ارعمت ر يتي الماتفوية 

فيكور مساويا لاود المتله  Tم  ملموعة الت  ي ،  ما ع د الساو  يي المافوية   iمتله ليو لاو ر الوجه  
 . N=n*m ي  ر 

لتتتي  م تتل المعتت د للميتته صتتو  الوجتتوز المستتت  مة يتتي التتت  ي ( والتتيي حستتاب متلتته الوجتته المعتت د  الاتتو ر ا ▪
 (4( م  اقد المعادلة  nm*1 كور    ا نا بع   

μ =
1

M
∑ Xi                                                                                                      … … …  (4)

M

i=1

 

دتاريتتق  Tاتترح متلتته الوجتته المعتت د متت  اتتل متلتته متت  متلهتتات صتتو  الوجتتوز يتتي الموجتتودر يتتي الماتتفوية  ▪
 (5المعادلة  

Pi = Xi − μ                , i = 1,2, … , M                                                               … … . . (5) 
النتا ج مت   iييهتا  م تل المتلته  i( واتل عمتود N*Mنات بع    Aالنا ج م   يز العملية ستكور المافوية ال نا ية 

 . M,…..P3,P2,P1A=[P[ال اور الساباة،  
 ( 6( م  المعادلة  nm*nmوالتي  كور نات  بعاد   Sحساب مافوية التلام   ▪

S = A. AT                                                                                                             … … . . (6) 

 Eigen،  متتتو  ر يرهتتا  نازليتتا بادعتمتتاد علتتو لتتيو اد كتت  Sلماتتفوية التلتتام   iUبعتت  ا لتتاد متلهتتات اد كتت   ▪

Values  التابعة لهتا،  ويتتو ااتيd حمتل  علتو لتيو لن كت  دستت  امها يتي ال اتور  مت  متلهتات اد كت  التتي 
 اآل ية. 

متتتو ا لتتاد متلهتتات  وزار اتتل صتتو ر وجتته مستتت  مة يتتي التتت  ي  عتت  اريتتق استتااا اتتل منهتتا علتتو ملموعتتة  ▪
  (7متلهات اد ك  التي  و  اي ا م  اقد المعادلة 

Wi = Ui
T ∗ P                                                                                                     … … … (7) 

  م ل صو ر وجه بع  ارح الوجه المع د منه. P،  و  i=1,2,…..,dان  ر  
علو ال صو  الوجوز المست  مة يي الت  ي  يار النا ج سيكور  ر ال صو ر وجته  (7)بع   اريق المعادلة 

 حتتتوي عتتت د متتت  ال تتتيو مستتتاوي لعتتت د متلهتتتات اد كتتت  التتتتي  تتتو  d,…W2,W1[W[ستتتوأل متتتتو  م يلهتتتا بمتلتتته  وزار 
 ( والتي سيتو ا ؤها يي قاع ر الرياؤات دست  امها فيما بع  يي عملية التانيف. dااتيا  ا  

والتتتي  كتتور    تتا نات  بعتتاد  Test_imمرحلتتة اداتلتتا  ييتتتو اداتتاد صتتو ر الوجتته المتتراد  اتتنيفها   متتا يتتي
 n*m   و  حتتتود التتتو متلتتته  حتتتادي ني بعتتت )nm*1 ومتتت  ثتتتو  اتتترح منتتته الوجتتته المعتتت د التتتيي  تتتو حستتتابه ويتتتق )

علتتو متلتته  وزار صتتو ر و ايتترا متتتو استتاااها علتتو متلهتتات اد كتت  ؤفستتها التتتي  تتو ااتيا  تتا للحاتتود  (4)المعادلتتة 
 .(7)الوجه التي متو ااتلا  ا م  اقد المعادلة 
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 Linear Discriminate Analysis(LDA)           تحليل التمييز الخطي .4

ق ال ايتة للتاليتل ا ت  ي ارياة  الي  ة يي  ميي  الوجوز و ي ارياة يعالة يي عمليتة التاتنيف رؤهتا مت  الار 
 يتتت  التلتتتام  دتتتي  ارصتتتناأل  ي تتتت ال المتلهتتتاتا لتتتاد اوا زميتتتة  حليتتتل التمييتتت  ال اتتتي التتتو ستتتعو  للرياؤتتتات,  للعتتت ي 
-Within دتي   يتراد الاتنو الواحت    التل التلتام  دينمتا ،  Between-Class Scatter Matrix(SB)الم تلفتة 

Class Scatter Matrix(SWالاو  التابعة للاتن ) و ؤفسته و فاتل الاتو  التابعتة .  ي  ؤها  لمه   اا ب دي
والتتتي  م تتل  Intra-Personalو ستتمو    تتا  Within-Class Scatter Matrix (SW)لنصتتناأل الم تلفتتة. 

 Between-Classالتلامنات يي الظهو  للل ص ؤفسه والنا لة بسر  ااتقأل اإلضادر  و التعادير الوجهية دينما 

Scatter Matrix(SB)  والتي  سمو دتExtra-Personal  يإؤها  م ل التلامنات يي الظهو  بسر  ااتتقأل الهويتة
 ( موضح الفال اللي  دي  ارصناأل الم تلفة وداال الانو الواح .8 الل ص(، واللكل  

 
 ( يبين ال صل الجيد بين األصناف المختل ة وداخل الصنف الواحد8الشكل )

متو  كوي  متله  وزار لكل صو ر وجه سواد اار ضم  ملموعة الت  ي   و لاو ر الوجه الل م ر  LDAوؤتيلة للت  
ت   والتتي  ستمو  𝑆𝑊−1𝑆𝐵 المست  مة يي اداتلا ( , متله اروزار  تيا متتو  كوينته عت  اريتق متلهتات اد كت  لت

 .Fisher Faces [19]بالت 
( متتت  ارصتتتناأل K( و تتتيز الاتتتو   اتتته ضتتتم   Nلنفتتترض  ر عتتت د صتتتو  الوجتتتوز يتتتي ملموعتتتة التتتت  ي   

 jixم  صتو  الوجتوز،  والمتغيتر  jN،  وال صنو   ا ص( فيه K,….., X2,X1Xالم تلفة   ا اص م تلفي ( 
 -:j=1,2,….,K  i=1,2,….,Nj [21][20]،  ان  ر  jضم  الانو  i م ل متله الاو ر 

 ثنا ية الو متلهات  حاد ة. متو  حويل صو  الوجوز المست  مة يي الت  ي  م  مافويات  ▪

 The Covarianceو مافوية التلتام       jThe Sample Mean Vector µحساب متله الوجه المع د  ▪

jMatrix S  للانوj   ،j=1…K    9( و 8ويق المعاددت ) 

μ
j

=
1

Nj
 ∑ xji                                                                                                    … … … (8)

Nj

i=1
       

Sj =
1

Nj
 ∑ (xji − μ

j
) (xji − μ

j
)

T

                                                                 … … . . (9)
Nj

i=1
             

 ان  ر: 
jN  ع د صو  الوجوز يي ال صنو.  م ل 

jiX  م ل متله الاو ر i  ضم  الانوj . 
jµ  .م ل متله الوجه المع د  
 (10المعادلة   ويق The Within-Class Covariance Matrix (Sw)حساب مافوية التلام  ▪
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Sw = ∑ P(Kj)Sj                                                                                              … … … . (10)

K

j=1

 

 ان  ر: 
)=1/Kjp(K   ويم ل احتمالية ساباة للانوj  The Prior Class Probability 

K  )م ل ع د ارصناأل ارا اص  
 ( 11ويق المعادلة   The Overall Mean μ  متو حساب اجمالي الوجه المع د ▪

μ =
1

𝑁
 ∑ ∑ xji  =  

1

N

Nj

i=1

K

j=1

∑ Njμj
                                                                   … … … (11)

K

j=1

 

  م ل ع د الاو  الكلي يي ملموعة الت  ي   Nان  ر 
 (12 م  اقد المعادلة  SB The Between-Class Covariance Matrixحساب مافوية التلام   ▪

SB = ∑ P(Kj) (μ
j

− μ) (μ
j

− μ)
T

K

j=1

                                                           … … … (12) 

  م ل اجمالي الوجه المع د  µ  ان  ر
 ( 13متو ا لاد متلهات اد ك  للمافوية ال نا ية النا لة م  المعادلة   ▪

W =
SB

SW
                                                                                                           … … … . (13)      

حستتاب متلتته اروزار لكتتل صتتو ر وجتته ضتتم  ملموعتتة التتت  ي  ولاتتو  الوجتتوز المستتت  مة يتتي اداتلتتا  ويتتق  ▪
 (15 ( و 14المعاددت  

Training_Vector = WT.Image_Train_Vector                                       …….. (14) 

 Test_Vector = WT.Image_Test_Vector                                               …….. (15) 

 

 Back Propagation Network                         شبكة االنتشار الخل ي  .5

( يي  Hinton ,Williams  قرل ع د م  اللاح ي   و و  ايها ماكتل،  و [22]و ي الكة  علو بإاراأل 
ولا  لعرع دو ان   يسان يي اعادر دروز الللكات  1988( يي العام ,Rumehart McClellandsو    1986العام 

 .[23]واسه  لحل الك ير م  الملاكل علو ؤااا   دارن دوصفها العارية ادصاناعية 
الفكرر العامة لهيز الللكة  و است  ام ادؤح ا  الت  يلي لل اأ يي  ح مث اروزار لتاليل مرذه ال اأ دي   
ليو اداراجات للللكة وليو ااراجات اله أل،  ان متو است  ام ما ا  ال اأ النا ج باواؤي  التح مث لتغيير اروزار 

  الاة اإلاراج واؤتهادن بالاة اإلدااد وليلك سميع بللكة ادؤتلا  م  الللكة ادت ادن م Layerعن  ال الاة 
 .[22]ال لفي،وق   و ااتيا  ا مانفان يي النظام الماترح بسر  بسااتها وق   ها يي التعرأل علو ؤمط  حع ااراأل 

 خوارزمية تعليم شبكة االنتشار الخل ي 5.1

 :[24]المراحل التالية ار عملية  عليو     ي ( الكة ادؤتلا  ال لفي  مر ب
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   Forward Propagation           مرحلة االنتشار األمامي أ. 
اقد الالاة  الالاات( الم فية وصود الو الاة   Input Layer نتلر اإلاا ر ال االة م  الاة اإلدااد 

.  اقد مرحلة ادؤتلا  ارمامي م  معاللة اإلاا ر يار ليمة الوزر وليمة عامل  Output Layerاإلاراج 
ادؤحياز للللكة ملاو ثادتان والحالة لكل الاة م  ال لية ياط  ؤثر علو الالاة التالية لها م  ال لية.  ويي حالة  

  ال لفي لنلر ااا ر ال اأ عن  الاة اإلاراج متو التحويل الو ادؤتلا Targetع م  حايق اإلاراج المالوب 
The Error Signal . 

 Back Propagation       مرحلة االنتشار الخل ي )التغذية العكسية( ب. 
. Error Signal( دت ااا ر ال اأ Targetم عو الفرا دي  اإلاراج الح ياي للللكة واإلاراج المالوب  

اإلاراج الو الاة اإلدااد الاة بع   ارى، اما  اعّ د ليمة اروزار   نلر يي  يز المرحلة ااا ر ال اأ م  الاة 
للللكة باست  ام ليمة ال اأ الراجه. و ستمر عملية  ع مل اروزار وليمة عامل ادؤحياز للعل اإلاراج الح ياي 

 . للللكة مساويان  اريلان لإلاراج المالوب
 The Proposed System                                     . النظام المقترح       6

ار يكرر عمل النظام الماترح  و  ميي  ارا اص ومعرية  ويتهو يي حالة وجود و يي قاع ر دياؤات النظام   
 ملكور صو ان لهو يي قاع ر الرياؤات   غير الم ّ ب عليهو(     م ّ ب عليهو(  ي قن ع   ميي  ارا اص اليم  د

نلك م  اقد عملية الو و ميي  وجوز ارا اص التلاا ي. ان  عتم  ؤظام المراللة دوصفهو  ا اصان غريري  و 
 .متو الحاود عليه م  ااميرا مراللة live videoالماترح علو   يق يي موي حي 

 مراحل   يسة:    ذهمتكور النظام م  
يعن   فعيل  يز المرحلة متو الحاود علو   يق يي موي حي   . تو باو ر آؤية مرحلة  كوي  قاع ر الرياؤات حيث .1

الكاميرا واستاااع صو ر الوجه    مامو ر   اوا زمية الكلو بالعمل ويتو  ح م  موقه الوجه للل ص الواقو 
 م ل اسو الل ص وعمرز و قو الاو ر المأاونر.   ارى معلومات  ي قن ع وا ؤها 

 حميل الاو  التي  و  اي ا لنا اص و اريق اوا زمية  حليل المرالات  مرحلة است قص المي ات ويتو ييها .2
ارساسية ثو  ليها  اريق اوا زمية  حليل التميي  ال اي عليها دست قص المي ات منها ويتو ا ر النا ج يي  

 ملفات ؤاية.
 مرحلة    ي  الللكة العارية علو المي ات التي  و است قصها م  صو  الوجوز.  .3
مرحلة التميي  و كور باو ر آؤية. يعن   فعيلها  ر   اوا زمية الكلو والللكة العارية بالعمل وذملرد وقوأل  .4

الل ص  مام الكاميرا متو  ح م  موقه وجهه واست قص المي ات منه ووداالها الو الللكة العارية لغرض 
 ( موضح م اط النظام الماترح.9استرجاع معلوما ه الم  ؤة والمتم لة باسو الل ص وعمرز. واللكل  

 

 ( مخطط النظام المقترح9الشكل )
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 . النتائج7

 و اجراد الع م  م  التلا ب لريار ؤتا ج  اريق النظام الماترح،  وق   و يي الر ا ة اجراد التلرذة ادولو علو  
م  ال ثاؤية علو اعتلا  اؤه   Frame 12الحي وييها  و حساب ؤسلة التميي  بادعتماد علو  الت يق الفي موي 
(.   ما التلرذة ال اؤية والتي  و اجراب ا    ا  Frameااا ان  25 كل ثاؤية  حوي  Key Frameاإلاا  الر ي  

اا    ي  ووؤما علو محالة الت  علو الت يق الفي موي الحي ولك  ارياة حساب ؤسلة التميي  ييها د  عتم  علو ا
 ااا ان.   25ااا ان.  ي متو ااي اسو الل ص ارك ر  كرا ان اقد الت   25

 التجربة االولى: 1.7

 و  اريق ارياة التميي  الماترحة باو ر آؤية علو الت يق الفي موي الحي، ان  و ااي صو  لملموعة م   
صو ر لكل منهو وا ؤها لتكوي  قاع ر الرياؤات و مع عملية ( 40( ا ص، و و ااي  10ارا اص اللالغ ع د و  

ااي الاو  باو ر آؤية وذكاميرا المراللة المست  مة يي التميي  ؤفسها،  و و يي  يز التلرذة ادعتماد علو اداا   
 الر ي  يي حساب ؤسلة التميي .

 PCA +NNنتائج تطبيق الا  ❖
  وح  ا يي است قص ال واص  ارساسية حليل المرالات  و حساب ؤس  التميي  يي حالة است  ام ارياة 

م  متلهات اد ك  نات ادعلو   100والللكة العارية يي التميي  وذادعتماد علو اإلاا  الر ي ، يعن  ااي 
Eigen Values   ا  فعع ؤسلة التميي  الو   م  متلهات اد ك  150%، وعن  ااي 83.6ااؤع ؤسلة التميي

علو التوالي م  متلهات   250و 200% عن ما  و ااي 79.4% ثو الو 80.3%، واؤ ف ع  يز النسلة الو 83.9
ؤس  التميي  عن  ع د متلهات  و ر %.82.1م  متلهات اد ك  ا  فعع النسلة الو  300اد ك ، وعن  ااي 

 : (10اللكل  موضحة ب  علو التوالي( 300, 250, 200, 150, 100 اد ك  

 
 في التجربة االولى  PCA+NNطريقة اآلني لتمييز النسب  (10الشكل )

  PCA +LDA+NNنتائج تطبيق الا  ❖
علو التوالي م  متلهات اد ك  يي   (300,250,200,150,100) ؤسلة التميي  يي حالة ااتيا   و حساب 
ؤسلة التميي  يي ال حالة  و حساب و  LDAم  متلهات اد ك  يي الت  ليو معينة، ولكل حالة  و ااتيا  PCAالت 

  .(1  بالل ود و وضيحها
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 في التجربة االولى PCA+LDA+NN( نتائج التمييز اآلني لطريقة 1جدول )
نسبة التمييز  

نسبة الرفض  وجه مكان آخر الصحيح
 الخاطئ

نسبة القبول 
 LDA PCA الخاطئ

80.8125 2.125 8.0313 9.0312 25 

100 87.5 0.7812 6.25 5.4687 50 
87.5 0.7812 4.6875 7.0312 75 

85.9375 0.7812 4.6875 8.5937 100 
83.0882 1.4705 3.6764 11.7647 50 

150 86.7187 2.3437 2.3437 8.5937 100 
87.0229 0.0 1.5267 11.4503 150 
84.8217 3.8759 3.5503 7.7521 50 

200 82.9375 3.125 5.3437 8.5938 100 
82.2713 2.3255 7.6511 7.7521 150 
86.0465 3.1007 2.3255 8.5273 200 

83.5441 1.8601 3.7037 10.8921 50 

250 
85.0746 2.2388 2.9850 9.7014 100 
84.8209 2.5316 3.6807 8.9668 150 
81.4444 2.7440 5.4411 10.3705 200 
79.7037 1.7581 6.1851 12.3531 250 
82.6754 4.2018 5.6511 7.4717 50 

300 

79.0313 3.3438 8.8125 8.8124 100 
84.7826 2.1739 6.5217 6.5217 150 
86.5672 0.0 5.2239 8.2089 200 
84.4961 3.1007 5.4264 6.9767 250 
85.1562 3.125 3.9063 7.8125 300 

موضح اللكل  يي التلرذة ادولو وال اؤية اما  باو ر آؤية( موضح صو  ادا اص اليم   و  ميي  و 11اللكل  
نات ارعلو ليو اد ك  لملموعة صو  الوجوز المست  مة يي  Eigen Facesوصو   ( صو ر الوجه المعّ د12 

 الت  ي  يي التلرذة ادولو وال اؤية.  

 
 تمييزهم في التجربة االولى والثانية( صور األشخاص الذين تم 11الشكل )
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 صورة لمتجهات االيكن ذات األعلى قيم أيكن  15صورة الوجه المعدل و  (12الشكل )

 التجربة الثانية:  2.7

 يز التلرذة ملادهة للتلرذة الساباة ماع ا ار ارياة حساب ؤسلة التميي  د  عتم  علو ااا    ي  ووؤما 
 ااا .   25ااا ان  ي متو ااي اسو الل ص ارك ر  كرا ان اقد     الت   25علو محالة الت 

 PCA +NNنتائج تطبيق الا  ❖
  وح  ا يي است قص ال واص  ارساسيةرالات  و حساب ؤس  التميي  يي حالة است  ام ارياة  حليل الم

م  متلهات اد ك  نات ادعلو   100يعن  ااي  ااا ،  25والللكة العارية يي التميي  وذادعتماد علو محالة 
%،  87.8م  متلهات اد ك  ا  فعع ؤسلة التميي  الو  150%، وعن  ااي 86.3ليو اد ك  ااؤع ؤسلة التميي  
علو التوالي م  متلهات اد ك ،  250و 200% عن ما  و ااي 83.6% ثو الو 84.3 واؤ ف ع  يز النسلة الو

ؤس  التميي  عن ما  كور ع د متلهات  %. و ر84.5م  متلهات اد ك  ا  فعع النسلة الو  300وعن  ااي 
 : (13اللكل  علو التوالي موضحة ب (300,250,200,150,100)اد ك  

 
 في التجربة الثانية PCA+NNطريقة اآلني لتمييز النسب  (13الشكل )

  PCA +LDA+NNنتائج تطبيق الا  ❖
علو التوالي م  متلهات اد ك  يي   (300,250,200,150,100) ؤسلة التميي  يي حالة ااتيا   و حساب 
وؤسلة التميي  يي ال حالة  و حسادها    LDAم  متلهات اد ك  يي الت  ليو معينة،ولكل حالة  و ااتيا  PCAالت 

 .(2  بالل ود و  وضيحها
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    في التجربة الثانية PCA+LDA+NN( نتائج التمييز اآلني لطريقة 2جدول )
نسبة التمييز 

نسبة الرفض  وجه مكان آخر الصحيح
 الخاطئ

نسبة القبول 
 LDA PCA الخاطئ

84.6715 3.6496 4.3796 7.2993 25 

100 94.2029 0.0 1.4493 4.3478 50 
93.4307 0.0 2.1897 4.3796 75 
89.9281 0.7194 3.5971 5.7554 100 
87.5969 1.5503 4.6512 6.2016 50 

150 90.6977 0.0 3.8759 5.4264 100 
93.0233 0.0 2.3255 4.6512 150 
89.7638 1.5748 3.9370 4.7244 50 

200 87.3016 1.5873 4.7619 6.3492 100 
86.7188 1.5623 4.6876 7.0313 150 
86.2595 2.2901 4.5802 6.8702 200 

88.6364 1.5151 4.5455 5.3030 50 

250 
88.3721 1.5503 4.6512 5.4264 100 
90.4412 0.7353 3.6765 5.1470 150 
85.4839 3.2258 4.8387 6.4516 200 
84.3750 3.1250 5.4687 7.0313 250 
87.8049 1.6259 4.8781 5.6911 50 

300 

83.2 3.2 6.4 7.2 100 
89.3939 1.5 3.8031 5.3030 150 
90.2985 0.7463 3.7313 5.2239 200 
88.2353 1.4706 4.4118 5.8823 250 
88.8059 1.4925 3.7314 5.9702 300 

 . االستنتاجات8

 استعراض النتا ج التي  هرت م  اقد التلا ب والتارياات العملية علو ال وا زميات المعتم ربع  ا مام العمل و 
 يي النظام الماترح  و التوصل الو ملموعة م  ادستنتاجات: 

 زيادر امكاؤية التميي  للوجه الواح  او اك ر ضم  ااا  الفي مو يي حالة ادعتماد علو اداا  الر ي . ❖

عن ما  و  PCA+LDA+NNوايلك ؤس  التميي  يي ارياة  PCA+NNيي ارياة  ازد اد ؤس  التميي  ❖
 ااا ان يي مويان د دن م  ادعتماد علو اداا  الر ي  يي حساب ؤس  التميي .  25ادعتماد علو محالة 

 ااا ان يي حساب ؤس  التميي  ح د التميي  دوجه واح  يي اداا  الفي موي.  25ادعتماد علو محالة  ❖

وح  ا يي   PCAس  التميي  التي  و الحاود عليها يي التلرذتي  سوادن عن   اريق ارياة  علو ؤ ❖
 ي عن ما متو ااتيا  ع د متلهات اد ك  يي  PCA+LDAاست قص المي ات  و عن   اريق ارياة 

 ( م  ع د المتلهات الكلي النا لة والتي  حمل  علو ليمة   ك . %40 - %25دي    PCAاوا زمية 
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