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 مقدمه
 

از بین این روشها می توان به ، روش های متفاوتی وجود دارد چهره برای تشخیص و شناسایی 
 نام برد. چهره یها یژگیبر و یروش مبتنو   بر عکس یروش مبتن

 

زبان برنامه  و    OpenCVز کتابخانه ا و تقسیم شده بخش به سه برنامه ای که در اینجا شرح داده ایم
  .میاستفاده کرده ا  Python یسینو

این  در ، است بخش اول برنامه پرداختهفصل اول به توضیح  .دارای سه فصل می باشدگزارش این 
 است. شده خاص پرداخته  IDبا یک   datasetبه نحوه ایجاد بخش 

و نحوه عملکرد   ایم پرداخته  YMLدر فصل دوم به توضیح بخش دوم برنامه یعنی نحوه ایجاد فایل 
 نیز کامال توضیح داده شده است. دوم برنامه در بخش

و نحوه تشخیص   شده استفصل سوم به قسمت پایانی و اصلی برنامه پرداخته  در و در آخر ،
 کامال توضیح داده شده است . چهره
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 فصل اول 
 

 

 Dataset Creatorمجموعه داده ها  کنندهدتولی

 

 

 

 

باید سه مرحله را طی کنیم که   OpenCVبرای تشخیص چهره و شناسایی یک چهره به کمک 
 و سعی شده که کامال خط به خط کد ها توضیح داده شود. در این فصل به بخش اول پرداخته ایم .

 

 IDبرای تشخیص چهره ابتدا باید یکسری عکس از صورت فرد مورد نظر گرفته شود. و یک  
 به آن عکسها اختصاص داده شود .

، تمام عکس   2 شماره   IDو نفر دوم با  1 شماره  IDید نفر اول با برای مثال دو نفر را در نظر بگیر
ذخیره میشود و همین امر برای نفر  datasetدر  1شماره  IDیعنی  IDهای مربوط به نفر اول با همان 

 دوم هم صورت میگیرد.

تشخیص استفاده می کنیم تا چهره این دو نفر را  1تشخیص دهنده  ما از این عکسها برای آموزش
 دهد.

 به مجموعه عکس ها می پردازیم. IDفعال در این فصل به دریافت عکسها و اختصاص 

  کامل کدو در آخر همین فصل  پرداخته ایم  بدنه اصلی کدالزم به ذکر است که در اینجا به توضیح 
 را قرار داده ایم.

                                                           
Recognizer 0 -  
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 پیداست بدنبال یک صورت انسان در تصویر می گردد. این خط کد همانظور که از کامنت آن

 

 یک مستطیل در اطراف صورت تشخیص داده شده میکشد.و این خط هم 

 

 ذخیره می کند. imagesdbو تمام عکسهای گرفته شده از صورت را  در پوشه 

 بخش اول برنامه کامل کد
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گرفته و در یک پوشه  webcamعکس را از طریق  22همانطور که مشاهده می کنید کد باال و در کل 
 در مسیر جاری برنامه ایجاد کنید( ذخیره میکند. که باید) imagesdbتحت عنوان 

 ()helpنید از تابع اتوضیحات ریزتر در برنامه به شکل کامنت قرار داده شده و در صورت نیاز می تو
 هم استفاده کنید .
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 فصل دوم 
تشخیص دهندهآموزش به 

 

می پردازیم. می خواهیم  یا همان تشخیص دهنده Recognizerدر این فصل به نحوه آموزش              
آموزش دهیم که چطور یک صورت خاص را  از دیگر صورت ها تشخیص دهد برای  Recognizerبه 

 تبدیل کنیم.  YMLکس های گرفته شده در فایل قبلی را دریافت و به فایل ع اینکار ما باید تمامی

 

 .ابتدا به توضیح بدنه اصلی کد می پردازیم -

 

 
 imagePaths.و در متغیر های فایل ها را دریافت می کندتمام آدرس 

 

 
به یک  در آخر .وندشوتبدیل می gray به سپس ود ندر اینجا ابتدا عکس ها بارگذاری میشو

 قرار می گیرید. Idهر عکس جدا میشود و در متغیر  IDآرایه تبدیل میشود. و در خط هشتم 
 در خط دهم ، صورت تشخیص داده شده استخراج می شود.

در واقع یک صورت انسان تشخیص داده  و در حلقه بعدی اگر صورت وجود داشته باشد
 گیرد.قرار می faceSamplesو  Idsدر دو لیست .  شده باشد
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 کد کامل بخش دوم
 

 

 .ایجاد کنید  dbgeneratorتوجه کنید که باید در مسیر جاری برنامه یک پوشه با نام نکته : 

 در پوشه فوق ایجاد می شود. dbgenerator.ymlبعد اجرا این کد یک فایل با نام 

داده ایم ، توجه کنید که در واقع با اجرا این کد به تشخیص دهنده یک صورت خاص را آموزش 
 را تشخیص می دهیم. خاص یک صورت ، تصویر در فصل بعدی با استفاده از این فایل
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 فصل سوم 
 

 

 

 از قبل آموزش داده شده است که تشخیص و شناسایی یک صورتی

 

 

 

                   نظرشده در فصل قبل به تشخیص صورت مورد ایجاد YMLدر این فصل با استفاده از فایل        
 می پردازیم.

 بدنه اصلی کد  -

 

تشخیص  Id وسیلهرا مقدار دهی می کند ب Idتابع بکار رفته در خط اول در ابتدا متغیر              
نزدیکتر به صفر باشد  confرا مقدار دهی می کند. هر چقدر مقدار  confداده شده و سپس متغیر 

 دارد.  datasetبه این معناست که صورت تشخیص داده شده اختالف کمتری با 

که اگر اختالف کمتر از صورت عمل میکند در خطوط بعدی دو شرط تودرتو داریم که به این 
 IDوارد شرط بعدی شده وبررسی میکند که صورت تشخیص داده شده با کدام پنجاه بود 

 مطابقت دارد.
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 در خروجی نمایش می دهد.را   IDو اما در این خط یک اسم متناسب با 

کد کامل بخش سوم

 

      از خطوط توضیح داده نشده است زیرا یا قبال اشاره کرده بودیم یا ساده بوده اند.  بعضی
 می توانید به جزئیات بیشتری نسبت به کد دست پیدا کنید. ()helpبا کمک تابع نکته : 
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 نتیجه گیری 
 

ارائه شده در فصل اول از  برای تشخیص و شناسایی یک صورت ابتدا باید طبق توضیحات
    نظر تعدادی عکس گرفته شود سپس توسط تکه کدی که در فصل دوم شرح  صورت مورد

 تبدیل کنیم. YMLعکس ها را به یک فایل با پسوند   داده ایم

نظر را تشخیص  فرد موردم شرح داده ایم صورت و در نهایت با استفاده از کدی که در فصل سو
 دهیم.می 
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