
P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        هجلة جبهعة االنببر للعلىم الصرفة                    

2012 ,( 6), ( 2 ) :01-05 
 

1 

 العصبية Elman تمييز الوجه عن طريق لون الجمد باعتماد شبكة       

 ن محمد        غادة ذنون يونس                ـعامرة استقالل بدران            نادية مع

 كهية عهوو انحاسوب وانرياضيات -جايعة انًوصم
 

 

 

 

 :معمومات البحث
 

 الخالصة: 
 00/00/00تاريخ انتسهيى: 

 00/00/00يخ انقبول: تار

 2012/   12/   9 تاريخ اننشر:

DOI: 10.37652/juaps.2012.63370 

في هذا البحث تم اقتراح نظام الكتشاف الوجه عن طريق لون الجمد الذي يعتبر الصفة  الريييفي  ففي  
 Fast Fourierظام عمى خصايص لون الجمد الميتخمص  مفن تحويفل ففورير اليفري  الجمد، حيث اعتمد الن

Transforme (FFT)  بعفففدها يفففتم فحفففص مدفففاط  الجمفففد المرشفففح  عفففن طريفففق الشفففبك  العصفففبي  المدربففف ،
(Elman التخاذ قفرار التصفنيف فيمفا اذا كانفص الصفورل ا صفمي  تحفوي عمفى الوجفه خم الرتفم اختبفار النظفام )

مى مجموع  من الصور الممون  وكانفص النتفايذ ذاص معفدالص اكتشفاف جيفدل، بحيفث تجفاوزص نيف  المدترح ع
 ر%ر86الكشف 

 

 الكلوبت الوفتبحية:
  ،تًييز انوجه 

  ،نوٌ انجهد 

 .انعصبية Elman شبكة

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمــة
( (RGBيتم التعامل م  الصور الممون  لبحثفي هذا ا
 ،الوجه  نه يعتمد عمى لون جمد الوجفه شافالكتحديدي  ا لوان فدط 

فحص الصورل لمتأكد من خن يتم لذلك في مرحم  تهيي  الصورل 
 الصورل حديدي  ا لوانر

حيث يتم إدخال خلصورل الممون  ثم يتم تحويل الصورل من 
الصورل  خلوانلكي يتم خخذ  (YCBCR)نظام  إلى( (RGBنظام 

(، 10x10قط  حجمها) إلىورل ثم تدط  الص ،إضاءلالطبيعي  بدون 
 Spatialلتحويمها من  (FFT)بعدها تدخل كل قطع  عمى 

Domain إلى Frequency Domain متجه  ايتخالص، ثم يتم
وهذا المتجه ييكون  (FFT)خلخصايص من الدطع  الخارج  من 

لمشبك  خلعصبي  التي يتحدد هل الصورل تحتوي عمى  خإلدخالمتجه 
( الذي يوضح خلطريد  خلمتبع  في 1شكفل)وجه خم الر كما في ال

 رنظامخل
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 دترحالم نظام( المخطط االنييابي لم1لشكفل )ا
 

 اعمال سابقة 
 Backام شبك  دتم اكتشاف الوج   بايتخ [1]البحث في        

probagation عتماد تحويل اوب(DCT)تم  [2]البحثاما في  ر
تصنيف صور الوجه )الممثم  بداعدل بياناص( باالعتماد عمى مبدخ 

( KPCM( ومبدخ تحميل مركباص النوال )PCMيل المركباص)تحم
تم  (SVMوبايتخدام شبك  ايممان وطريد  دعم ال  المتجه)

تمييز الوجه  تم [3] ر وفي البحث%88عمى نتايذ جيدل  ولحصال
بعد تحويل الصورل إلى الميتوى الرمادي ومن ثم ادخال النتايذ الى 

 ر   جيدلوعا ما نو حصل عمى نتايذ  العصبي  Elmanشبك  
 

 Elmanشبكة 

 

 قـراءة الصـورة
 

 ycbcr)تحويل إلى )

 تقطيع الصورة

 متجـه الخصائص

(FFT) 

non face ORace F 
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 اكتشاف الوجه
إن الكتشاف الوجه مياح  فعال  في خنظم  البحث الوايع    

ن تمييز الوجه خطول تمهيدي  و مثل معالج  الصور وتمييز ا نماطر ا 
لتطبيداص وايع  مثل الهوي  الشخصي ، مراقب  الةيديو رررر الخ، 

رهناك [1]وكذلك فأن كةاءل االكتشاف تؤثففففر في كةاءل ا نظم 
 -ي تصنف إلى خربعه خصناف:هطرق مختمة  الكتشاف الوجه و 

 الطرق الميتندل عمى المعرف  ) الخبرل (ر 

 الطرق الميتندل عمى الخصايصر 

 طرق مطابد  الدوال ر 

 الطرق الميتندل عمى المظهرر 

 تهيئة ألصورة
النظفام صفورل ممونف  حديديف   إلفىيج  خن تكون خلصورل التي تفدخل 

داخل النظفام ويفتم فحفص  ايتخدامها، لكي يتم (True Color)ا لوان 
صفورل وهفذا الصففورل  ايفتيرادتفم  ففذذاال  خمالصفورل هفل هفي حديديف   خلفوان
حديدي  فيوف ييتمر النظام بالعمفل خي خن الصفورل منايفب   خلوانهاكانص 

ذالممعالجفف ،  غيففر حديديفف  فففأن  ايففتيرادهاالصففورل التففي تففم  خلففوانكانففص  وا 
ضففها وعنففدها نيفتورد صففورل خخففرىر وبعفدها يففتم ت ييففر حجمهففا النظفام يرف

 الوقص خالل المعالج ر اليت اللحجم مناي   إلى
 (YCBCR) إلى (RGB)التحويل من 

حيفث خن شفدل  ،(YCBCR) إلفى (RGB)يتم تحويل الصفورل مفن
وذلفك  نفه ففي فضفاء  cr, cbطبدتفي  ايفتخدامويفتم  (y)تهمفل خإلضفاءل

لذلك نموذج لون  cr, cbلوان ممثم  بديم مكوناص ا  (YCBCR)المون
 إهمفالوخن يفب   ر(2الحفظ الشفكل) الجمد يمكفن خن يشفتق مفن هفذا الدفيم

منففاطق جمففد  اكتشففافلمصففورل هففو لتيففري  الحيففاباص فففي  اإلضففاءلشففدل 
 ر[1][2]إضاءلالطبيعي  بدون  خلوانها إلىالوجه وتحويل الصورل 

Y   :-  (ر1)المعادل شدل اإلضاءل يتم الحصول عميها من 
)1(114.0587.0299.0 BGR      Cb  :-  هفي

 باالعتمفادويفتم الحصفول عميهفا  خ لفوانالةرق مابين المفون ا زرق وبفاقي 
 (ر2)المعادل عمى 

)2(1285.03313.01687.0  BGRCBCr  :-  
ويفففتم الحصفففول عميهفففا  خ لفففوانهفففي الةفففرق مفففابين المفففون ا حمفففر وبفففاقي 

 (ر3)المعادل عمى  باالعتماد
)3(1280813.04187.05.0  BGRCR 

 

          
 

 

            
 

 (ycbcr)( يوضح طبداص فضاء المون 2الشكل )
 

 المقترح لتمييز الوجه                                           نظامال
 تقطيع الصورة 

مدففففففاط  كففففففل مدطفففففف  يكففففففون خبعففففففادا   إلففففففىيففففففتم تدطيفففففف  الصففففففورل  
(10x10)  مدط  خبعاد ال اختياروتم(10x10)   ن هذا الحجم مناي 

لمشفبك   اإلدخفاللكي يكون حجم متجه الخصايص مناي  الفذي يفيكون 
 العصبي ر
 Fourierتحويل 

 (FFT)عمميف   كل مدط  ناتذ من عممي  التدطي  يدخل عمفى 
 Frequency إلفففى Spatial Domainلتحويفففل المدطففف  مفففن 

Domain  المصفةوف  وهفي لكي يفتم تركيفز معمومفاص المدطف  ففي خعمفى
 المعموماص التي نحتاجها لمتعرف عمى خصايص هذا المدط ر

 مرحمة ترشيح مقاطع لون الجمد
ففففأن threshold techniques)تدنيفففاص العتبففف  ) بايفففتخدام 

التفففي  cr,cbندفففاط لفففون الجمفففد ت عفففرف بوجفففود مجموعففف  معينففف  مفففن قفففيم 
 الفففن لمففون الجمففد، عففداها فففأ Rcr ,Rcbتطفابق مففدى معففين مففن قففيم الففف 

pixel وبعففد تجميفف  وجففوا مختمةفف   تصففنف عمففى خنهففا لييففص لففون جمفففدر
( لدففيم المكونففاص المونيفف  لعينففاص (histogramوتحميففل التوزيفف  التكففراري 

منطدفف  الجمففد وجففد خن  إلففى pixel الففف انتمففاء احتماليفف لففون الجمففد لتمثيففل 
 هففو لففون xالمكونففاص المونيفف  لمففون الجمففد تدفف  فففي مففدى معففينر خذا كففان 

فأنفففه  يدففف  ففففي ميفففتطيل محيفففو   cr ,cb الجمفففد وكفففان تمثيمفففه بفففف 
Rcbميفففبدا [cb]  وRcr[cr]   بتعبيفففر خخفففرCr1≤Cr≥Cr2 

و  Rcb=[Cb1,Cb2]، حيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففث خن Cb1≤Cb≥Cb2و

               ( (Yطبقة  RGB)صورة )

 Cr)طبقة ) Cb)طبقة )



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        جبهعة االنببر للعلىم الصرفة هجلة                    

2012 ,( 6), ( 2 ) :01-05 

 

3 

Rcr=[Cr1,Cr2]   والتي خوجدص تجريبيًا تيتخدم إلبعاد يري  لممدفاط
 ر[1]مل لون جمد الوجهتح التي ال

 
 ستخالص متجه الخصائصا

يفففتم ايفففتخالص متجفففه الخصفففايص مفففن المدطففف  الخفففارج مفففن  
ولدفد  crمفن  ينصفة وخول cbمن  ينالعممي  اليابد  حيث نأخذ خول صة

وذلففك بيففب  العمميفف  التجريبيفف  وايففتعرا  النتففايذ  ينصففة خولتفم اختيففار 
فيمففا خذا كففان   ينصففة خولتبففين خن معمومففاص المدطفف  المهمفف  تتركففز فففي 

 والمعمومففاص ا خففرى تهمففل  نهففا خقففل خهميفف ، (10x10)المدطفف  إبعففادا 
 ر (1x40)فنحصل عمى متجه خبعادا

Cb               :- 2  2خيطرx10)= )20  
Cr                :- 2  2خيطرx10)= )20 
  4x10 =   40متجه=                

( يوضفففففح 3العصفففففبي ر الشفففففكل)لمشفففففبك   اإلدخفففففالهفففففذا المتجفففففه يفففففيكون 
 ر[1]متجه الخصايص ايتخالص

 

 ( يوضح ايتخالص متجه الخصايص3)الشكل 
 ((Elman neural network  العصبية أيممان شبكة
الشبكاص العصبي  التي طفورص مفن العصبي  من  خيممانتعتبر شبك        

(ر هفففذا النفففوع مفففن الشفففبكاص يتكفففون 1998عفففام ) خيممفففانقبفففل جيةفففري الم 
ى ا قل من ثالث طبداص من الخاليفا: طبدف  اإلدخفال والطبدف  الخةيف  عم

والتففي تعطففي  context layerوطبدفف  اإلخففراجر ومفف  هففذا فففان لففديها 
ت ذي  راجع  بدون وزن خما اإلخراج فيكون من الطبد  المخةي  إلفى طبدف  

عنفففد التنةيفففذ  إخراجهفففااإلخفففراج، تدفففوم شفففبك  خيممفففان بحةفففظ الدفففيم ومفففن ثفففم 
رجاعهفا إلفى  التالي لمشبك  بذريال هذا الديم عفن طريفق تفدري  ا وزان وا 

الطبدففف  المخةيففف ر والن شفففبك  خيممفففان تمتمفففك ذاكفففرل ذو مفففدى قصفففير فهفففي 
 ناجح  في مجال التنبؤر

( يوضفففح هيكميففف  شفففبك  خيممفففان العصفففبي ، المتكونففف  مفففن 4الشفففكل)      
والطبدفففففففف  الويففففففففطى وطبدفففففففف   اإلدخففففففففالثففففففففالث طبدففففففففاص وهففففففففي طبدفففففففف  

 ر [4][5]راجاإلخ
 

 
 Elman( انتركية انعاو نشبكة 4انشكم)

تعتبففففر شففففبك  خيممففففان نففففوع مففففن الشففففبكاص ذاص الت ذيفففف  العكيففففي   
بمعنفى خنهففا تمتمفك اتصففال مففن الطبدف  المخةيفف  رجوعففا إلفى طبدفف  خاصفف  

انفففه هفففذا الشفففبك  تدفففوم بفففالتعميم باالعتمفففاد عمفففى )المفففدخالص  وهفففذا يعنفففي
الحالي  + الحاالص اليابد  الميجم  + اخراجاص الشفبك (  خي إنهفا تحفدد 

ها مففن العمميفف  اليففابد  والتففي تكففون بففالتعميم مففا هففي الحالفف  المخزونفف  لففدي
منايب  خي انه ييكون لدينا طبد  مخةي  إضافي  يتيجل قيم الناتج  من 

( 5والشففففكل ) ر[4][6]العمميففففاص اليففففابد  والتففففي تيففففاعد بعمميفففف  التففففدري 
 رElman[7]يوضح معماري  شبك  

 

 
 

 Elmanشبكة  يعًارية(: 5انشكم)

. Rعدد العناصر في عمود اإلدخالر : 
 S1عدد العصبوناص في الطبد  ا ولىر : 
 S2عدد العصبوناص في الطبد  الثاني ر : 

Pمصةوف  اإلدخال : 
IW1,1مصةوف  الوزن لمطبد  المخةي ر : 
b1,b2مصةوف  الف :basis ر 

LW2,1  راإلخراج: مصةوف  الوزن لطبد 
Kعدد دوراص الرجوعر : 

التففي  الرجعيفف  tansig))العدففد فففي الطبدفف  المخةيفف  تنةففذ بوايففط  الدالفف  
تعمففل عمففى منطدفف  محصففورل مففن حيففز اإلدخففالر وذلففك باعتمففاد المعادلفف  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Elman_srnn.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Elman_srnn.png
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1)(tan))1(()4( اآلتي : 111,11,1 bkaLWpIWsigka  
الخطيفف  التففي  (purelin)والعدففد فففي طبدفف  اإلخففراج تنةففذ بوايففط  الدالفف 

تعمففل عمففى منطدفف  محصففورل مففن حيففز اإلخففراجر وذلففك باعتمففاد المعادلفف  

2)())(()5( :[7]اآلتي  211,2 bkaLWpurelinka  
طبدففف   إن، حيفففث Elmanشفففبك   تفففم ايفففتخدام البحفففثوففففي هفففذا  
مففففن مجموعفففف  مففففن الخاليففففا عففففددها يعتمففففد عمففففى متجففففه تتففففألف  اإلدخففففال

( فتكفففون طبدففف  10x10) ( خميففف  لكفففل مدطففف 40الخصفففايص وييفففاوي )
طبدف   اختيفارالطبدف  الخةيف  حيفث تفم  (ر1x40عبارل عن متجه) اإلدخال

طبدتفين مفن الطبدف   ايتخدامولدد تم  (خاليار10خةي  واحدل تحتوي عمى)
الخةيفف  وخففالل التجربفف  خظهففرص نةففس النتففايذ فيمففا خذا كففان النظففام بطبدفف  

الوقفص  اليفت اللطبدف  خةيف  واحفدل وذلفك  إلفىخةي  واحدل لذا تم الرجوع 
النظام خيرع وذلك  نه كمما زاد عدد الطبداص  ايتجاب بحيث يكون وقص 

الطبدفف  الخةيفف  هففو لتدميففل  ايففتخدام، وخن يففب  خبطففأالخةيفف  يكففون النظففام 
بالنيفففب   فتتكفففون مفففن خميففف  واحفففدلر اإلخفففراجخمفففا طبدففف   نيفففب  الخطفففأر

ل يففففر جمففففد  0لجمففففد الوجففففه و 1المتوقفففف ( فففففتم تمثيمففففه  بففففف  اإلخراجلمهففففدف)
الحديدفففي  اإلخفففراجالوجفففه، حيفففث تبفففدخ الشفففبك  بأخفففذ الصفففورل ثفففم تحيففف  

ييففمى بينهمففا  واالخففتالفالهففدف( متوقفف  )ال اإلخففراجلمشففبك  وتدارنففه  مفف  
(Errorحيفففث هفففذا الخطفففأ يدفففارن مففف  نيفففب  معينففف ر ) مفففثاًل خذا كفففان ف

فففأن الصففورل تحتففوي عمففى  Error <0.0005كففان  ذاوا1,  الهففدف=
 وجهر

 تهيئة األوزاى 

تم تهيي  ا وزان عشواييًا بحيث تكفون قفيم ا وزان صف يرل وتكفون  
وتفففم وضفففعها لمشفففبك   ابتداييففف كفففأوزان  واعتمادهفففا [1,0]ضفففمن المجفففال 

ر وتففففم وضففففعها فففففي مصففففةوف  حجمها)عففففدد خاليففففا ضففففمن قاعففففدل بيانففففاص
ا وزان بالنيفففب  لطبدففف   عفففدد خاليفففا الطبدففف  الخةيففف ( هفففذاx  اإلدخفففال
  *1خمفا بالنيفب  لمطبدف  الخةيف  فيفتم وضف  ا وزان ففي متجفه ) راإلدخفال

 .عدد خاليا الطبد  الخةي (
 نسبة التعلن

ر معففدل ا وزان إيجففادنيففب  الففتعمم لمشففبك  مففن خففالل  إيجففاديففتم  
يمكففففن خن تكففففون نيففففب  الففففتعمم ماليمفففف  بصففففورل ميففففتمرل خففففالل عمميفففف  و 

، التدار  لمشبك  بطئبنيب  تعمم ثابت  تيب  في  االحتةاظوخن  التدري ،
 ولهذا تم خخذ معدل ا وزان في كل خطول تدري ر

 انة انتنشيط

فففي الشففبك   sigmoid functionط تففم ايففتخدام دالفف  التنشففي 
العصففبي  وذلففك  نهففا تكففبس مففدى اإلخففراج وكففذلك اإلخففراج الحديدففي بففين 

 الصةر والواحدر
 الىجه الكتشبف Elmanشبكة    خىارزهية استخذام 

باعتمفففاد  Elmanتبفففدخ عمميففف  اكتشفففاف الوجفففه بايفففتخدام شفففبك   
 -خلخوارزمي  اآلتي :

   اإلدخال هو متجه الخصايصر 

  فا وزان من الممتحميل                . 

 حيا  اإلخراج الحديدي من الشبك ر 

                       حيا  نيب  الخطفأر             
 الحتفوي فذنهفاففأن الصفورل تحتفوي عمفى وجفه وخال   error<=nكفان خذا 

 قيم  خطأ محددلر n عمى وجه، حيث خن 

 Elmanعولية تذريب شبكة 

منفاطق الوجفه فدفط عمفى  إدخفالجف  خن يفتم في عممي  التفدري  ي 
طريدف   ايفتخداموتم  ،الشبك  لكي يتم تدري  الشبك  عمى لون الوجه فدط

وفيمففففا يمففففي خطففففواص الخوارزميفففف  المتبعفففف  فففففي تففففدري   التففففدري  بمعمففففمر
 -الشبك :

 البداي ر 

مت يففر يمثففل  هييفف تو (ر 1مت يففر يمثففل اإلخففراج المتوق )الهففدف هييفف ت ر1
تهييفففف  خوزان الشففففبك  لطبدفففف   ر(10)طبدفففف  الخةيفففف عففففدد الخاليففففا فففففي ال

وخفففزن مت يفففراص ا وزان ففففي ممفففف ل فففر   اإلدخفففال والطبدففف  الخةيففف ر
 تحميمها فيما بعدر

 (ر9 -3لكل زوج تدري  نةذ خلخطواص من ) ر2

  تحميل ا وزان من الممف ر3

 حيا  نيب  التعمم عن طريق إيجاد معدل ا وزانر ر4

 حيا  اإلخراج الحديدي من الشبك ر ر5

                                                                                                                                      الخطفأريا  نيب  ح ر6

 الخةي رتعديل خوزان الطبدف   ر7

 اإلدخالرتعديل خوزان طبدف   ر8

 خزن ا وزان المعدل  ر  ر9
 الىجه  اكتشبف عولية

)التفي تفم ادخالهفا ميفبدًا الفى هذا العمميف  يفيتم اختبفار الصفورل  في      
ام الر ففففاذا كانفففص تحتفففوي عمفففى وجفففه  فيمفففا اذا كانفففص( Elmanالشفففبك  

ذا ه،تم اكتشافالصورل تحتوي عمى وجه يي  بفأن بفينتظهر ريفال  ت  يف ال وا 
يبفففين عمميففف   (7()6وفيمفففا يمفففي الشفففكل ) روجفففه تحتفففوي عمفففى ال الصفففورل

  اكتشاف الوجهر
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 (6انشكم)

 
 (7انشكم)

 هنبقشة النتبئج:

، حيفث ذاص ا لفوان الطبيعيف  الوجفه البرنامذ يكتشفف صفور       
تم مالحظ  ان الخوارزميف  ال تفتمكن مفن اكتشفاف صفور الوجفه التفي  هان

دًا او نيفففففب  التبفففففرج ظفففففاهرل كمفففففا ففففففي فيهفففففا نيفففففب  االضفففففاءل  عاليففففف  جففففف
 (ر8الشكل)

 
 (8انشكم )

 االستنتبجبت

ييرع من عمل النظام وذلفك  thresholdالعتب  تدنياص  يتخداماخن  .1
 لون الجمدر البعيدل عن نها تيتبعد قط  الصورل ذاص ا لوان 

مدطفف  الصفففورل ممففا ييفففهل  خلفففوانيعطينفففا تففردداص  Fourierتحويففل  .2
 تمييز لون الوجهر

 ادى الى زيادل كةاءل النظامر Elmanخن ايتخدام الشبك   .3
صفففففور عفففففددها مفففففن العمفففففى مجموعففففف   مدتفففففرحال نظفففففامال اختبفففففار تفففففم .4

 ر%86 ( صورل وخظهر النظام نيب  كةاءل1888)
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Face Detection by Skin Color based on Elman Neural Network 
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Abstract:  

In this paper, a propose system was present for face detection by the color of skin which is the main feature in 

the skin, the system depends on the color properties that extracted from the skin using Fast Fourier Transforme (FFT), 

then, the Neural Network (Elman) used to test the filtered skin peaces for make dicession if the original colored image 

has a face or not.The proposed system was tested upon group of colored images and the results give a good average in 

detection exceeds 86%. 
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