
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 به منظور تشخيص جنسيتاص دارد. سال از روی عكس تمام رخ آنها اختص 81این مقاله به موضوع بهبود تشخيص جنسيت افراد باالی  -چكيده

ا با توجه به گروه سنی ههای پرسنلی تمام رخ استفاده می شود که این عكسی عصبی بر روی عكسهای شبكهاز روش پيشنهادی الگوریتم

نفر مرد(  011نفر زن و  011عكس از زنان و مردان ) 011به باال و بدون توجه به نژاد و قوميت،  بر روی  811*811 هایبا تعداد پيكسلمطرح شده، 

آوری رد بررسی واقع شد که به منظور از بين بردن محدودیت نژاد و قوميت، دیتاهای مورد نياز از بين تصاویر اشخاص ایرانی و غير ایرانی جمع مو

، پس از اتمام پژوهش، سعی در %11-01های آنان در بازه ی ی سوابق گذشتگان و بررسی درصد موفقيت پژوهشگردید.  هم چنين پس ازمطالعه

 ها خواهيم داشت.ات فرضيه ای در خصوص موفقيت تر روش پيشنهادی نسبت به سایر روشاثب

 شبکه عصبیتشخیص جنسیت، پردازش تصویر،  -كلید واژه

 

 مقدمه -8

روی تصررویر، كبردردیرربی  امررروزه تشررخیص جنسرریت ازررراد از

یربی متعردد و درب متعددی پیدا نموده است و از ایر  رو پرهوی 

است. از كبردردیربی ایر   یبی متنوع درای ای  امر ارائه شدهروش

توان ده تبلیغبت یوشمند، دهبود محسوس در عملکرد موضوع می

یبی تشخیص یویت را نبم دررد. دره عنروان م رب  درر در الگوریتم

در گربم مهرم و یمکبرانشربن  Ahmed Badawiآقبی  اسبس نظر 

در پزشررکی قرربنونی، شنبسرربیی جنسرریت یرر   تشررخیص یویررت

 [.11]جنبیتکبر و ده حداقل رسبندن تعداد مظنونی  است

چنی  ده منظور پی دردن ده ایمیت زرراوان مسربله تشرخیص یم

توان اشبره كرد كه ای  مسربله یری قررون متمربدی جنسیت، می

دحث و دررسی قرار گرزته است ده یوریکه در قرون مورد توجه و 

یبی دسیبر سبده و در قرون اخیر رزته رزته گذشته از یریق روش

 یبی پیشرزته تری درای تشخیص جنسیت استفبده شد.از روش

یربی یوشرمند، امرروزه در درقرد قبدرل استفبده از الگوریتم

ر دره شرود. ایر  امریبی قورت گرزته دیده میتوجهی از پهوی 

یبی یوشرمند دررای شربیه سربزی دلیل سهولت و جذادیت روش

در تبلیغربت  م رب  عنروان دره یبی انسبنی است،رزتبریب و قبدلیت

 یر  تبلیغبتی از نمبی  قفحه كنبر ی  در است یوشمند ممک 

 نمربی  قفحه ده كه ازرادی جنسیت تشخیص منظور ده دوردی 

و درای یر جنسیت تبلیغبت یدزمنرد  شود استفبده كنند،می نگبه

 [. 11پخ  شود]

یرب و یبی عصبی از دامنه و وسعت دسریبری در زمینرهشبکه

 مسربئل حرل یبی متنوعی درخوردار یستند و دریب و شبخهرشته

 دره یسرتند منبسربی دسیبر جبیگبه دارای واقعی دنیبی یپیچیده

 حرل كره مسربئلی حرل درای مهندسبن و پهویشگران كه ایگونه

 از اسرت ممک  غیر حتی و دشوار دسیبر معمو  یبیروش دب آنبن

 درنبمره یر  عصبی یشبکه یرزی از گیرند،می دهره یبروش ای 

 ترب دره نمبیرد عمرل انسبن مغز یمبنند دتواند كه است اززاری نرم

 گرردد و عرهوه تر آزموده كبر محیط، دب دیشتر تعبمل و زمبن مرور

دبشد یرم چنری   منطقی گیری نتیجه ده قبدر محبسببت انجبم در

 [.11و  3دید] ارائه را منبسب رایکبر جدید شرایط در

 مصرنوعی یروش در مهرم مسبئل از نیز یکی تصویر پردازش

 رشرد تصرویر پرردازش موضروع كنون، تب 1691 سب  از. دبشدمی

بر روی عكس شبكه عصبی پرسپترون چند الیه بهبود تشخيص جنسيت با استفاده از 

  تمام رخ
 2و ادوالفضل گندمی 3، محس  معدنی1و2الهبم آریبنسب

 Elham_Arianasab@yahoo.comگروه مهندسی كبمپیوتر، پردیس علوم و تحقیقبت یزد، دانشگبه آزاد اسهمی، یزد، ایران، 1
 Elham_Arianasab@yahoo.com گروه مهندسی كبمپیوتر، واحد یزد، دانشگبه آزاد اسهمی، یزد، ایران،2

 Maadani@qodsiau.ac.ir ایران، ،نگروه مهندسی درق، واحد شهر قدس، دانشگبه آزاد اسهمی، تهرا3
 Gandomi@iauyazd.ac.ir، گروه مهندسی كبمپیوتر، واحد یزد، دانشگبه آزاد اسهمی، یزد، ایران2



 

   

 

 

 
 

 

 گرچره شرود،مری استفبده متعددی موارد در و است كرده زراوانی

-روش نیبزمنرد عمومبً امب یستند، نبمرتبط یم دب مسبیل ای  اغلب

 و تعبیرر تصویری، دررای ایهعبت ارتقبی ده قبدر كه یستند یبیی

[. دب توجه دره مزیرت ركرر شرده، ایر  16و  5دبشد] انسبن تحلیل

 تعیری  دررای مقبله، ای  روش ده عنوان مبنبی اقلی پردازش، در

 .استجنسیت استفبده  شده

جهرت دهبرود در عملکررد تشرخیص  لذا در ایر  مقبلره، دره

یبی جنسیت، الگوریتم مبتنی در یبقه دندیبی مبتنی در الگوریتم

، SVMیربی ی عصبی ارائه شرده اسرت نتربین آن درب روششبکه

LBP+SVM  وThreshold Adaboost [1 ،1 ،6  مقبیسرره 11و ]

 دید.كه دهبود قبدل توجهی را نشبن می شده است

یبی پرسنلی تمبم رخ ده از عکسدر قبلب تعریف شده، استفب

یربی سرنی جروان، میبنسرب  و از تمبمی اشخبص دبلغ دنیب در رده

دبال و ددون در نظر گرزت   ده 111*111یبی دزرگسب ، دب پیکسل

دبشرد. كتبدخبنره مرورد اسرتفبده  شربمل مذیب، نهاد و قومیت می

نفر مرد( و قبدل اسرتفبده دررای  211نفر زن و  211عکس ) 111

 یبست.و آزمبی  در تمبم الگوریتم  تتس

یبی مورد دررسی انردازه گیرری شرده و در ای  روش پبرامتر

شود، یوریکره ادتردا ب یر ی  از اعضبی قورت محبسبه میتنبس

، ادرویرب، دمربو و یبعرض تمبمی اعضب قورت اعم از: چشمیو  و 

شوند سپس نسبت یو  ده عرض یر عضرو دره دیبن محبسبه می

یب دره شود تب محدودیت و وادستگی تعداد پیکسله میدست آورد

رزولوش  تصویر حذف شود. ای  كبر درای عکرس تمربمی زنربن و 

ی كبمه مجزا و جدا از یم انجبم شده، سرپس مردان در دو دسته

شود ده درای یر عضو میبنگی  گرزته مییبی ده دست آماز نسبت

پرس یب در یر دو دسته پرداخته خواید شد، ده دررسی میبنگی و 

یرربی متفرربوتی یسررتند، از آن پبرامتریرربیی كرره دارای میرربنگی 

یب روی آنهب اعمب  خوایند گردیرد. دره عنروان انتخبب و الگوریتم

ی مردرو  دره پربرامتر ی میبنگی  ده دست آمدهم ب  اگر مقبیسه

خوایرد  دمبو زنبن و مردان یکسبن دبشد، پربرامتر مردویره حرذف

شد و اعمب  الگوریتم در روی پبرامتریبی دیگری قرورت خوایرد 

پذیرزت كه دارای تفربوت قبدرل توجره ترری نسربت دره سربیری  

 كه درخی از آنهب عببرتند از : یستند.

 كم  در احراز یویت  -1

 ای در تشخیص زردپی  زمینه  -2

 تبلیغبت یوشمند. -3

تگبن اختصربص ده مروری درر كربر گذشر 2در ادامه، قسمت 

دارد.  دررسی روش پیشنهبدی، شبیه سبزی و نتبین ده ترتیرب در 

 آورده شده است. 5و  1، 3یبی  قسمت

 مروری بر کارهای گذشته -0

یربی متفربوتی در دحث تشخیص جنسیت از یریق چهره، دررسی

انرد، از دنبب  داشرتهانجبم شده است كه نتبین منحصر ده زردی ده

 یب:جمله ای  دررسی

موسوی ده یمراه یمکبران در مقبله خود دیبن داشتند: تشرخیص 

یبی سیبه رنگ جنسیت دب استفبده از دو روش پیشنهبدی پیکسل

ی گردن و گوش و مقبیسره آنهرب درب سره روش تشرخیص و نبحیه

جنسیت دیگر مورد دررسی قررار گرزرت و نتربین آن دره قرورت 

ه رنگ اعرهم یبی سیبدبالتری  در قد موزقیت درای روش پیکسل

 [.1گردید]

Suri  :نیررز درره یمررراه یمکرربران در ایرر  درربره ایررراد نمودنررد

تشخیص جنسیت دب استفبده از روش تركیبی جدیردی از یریرق 

PCA  و استفبده از زرمو  ریبضی خطبی میبنگی  مردع آزمروده و

 [.9یبی مواجه شده اعهم گردید]ی آن ده یمراه محدویتنتیجه

مکبرانشربن درر ایر  نظرر دودنرد كره: آقبی علی یوسرفی و ی

یبی عصبی مرورد یبی شبکهتشخیص جنسیت دب استفبده از روش

دررسی قرار گرزت و پس از انجبم تکرار آزمبیشبت، روش الگوریتم 

 [.2ی پس انتشبر خطب دارای دبالتری  امتیبز دود]دهبود یبزته

زهرریم منرربن درره اتفرربق سرربیری  مطرررخ نمودنررد: تشررخیص 

 PCAو  ICAیربی كربی  ادعربد سرتفبده از تکنیر جنسیت دب ا

دررسی شد كه یر دوی آنربن دارای نتربین خروب و قبدرل قبرولی 

 [.12دودند]

Jain  ده یمراه یمکبرانشبن دیبن نمودند: تشرخیص جنسریت

ی آنهرب درب و مقبیسه SVMو  ICAیبی پیشنهبدی در اسبس روش

ررسری مورد دررسی واقع شد  و پس از د COSو  LDAیبی روش

از نتربین دهترری   ICA+SVMیب ده قرورت تركیبری، روشروش

 [.13درخوردار دود]

 Khryoshcher  دب یمکبری سبیری  مطرخ نمودند: تشرخیص

ی و مقبیسره AF-SVMجنسیت  دب استفبده از روش پیشرنهبدی 

مورد دررسی قرار گرزرت كره در  KDDAو  SVMآن دب دو روش 



 

   

 

 

 
 

 

یربی مرورد نظرر دارای آن روش پیشنهبدی دب توجره دره ویهگری

 [.11دبالتری  درقد موزقیت دود]

Grassi  و یمکبرانشبن دیبن داشتند: نتبین ده دست آمرده دره

گونه ای دود كه استفبده از روش پیشنهبدی تشخیص جنسیت در 

و  RBFی ، تبرردیل سینوسرری گسسررته و شرربکه عصررب2Dپبیرره 

  PCAاستفبده از الگوریتم انتخبب زركبنس ضم  مقبیسه درب روش 

ده عنوان روشی موزرق و منبسرب در زمینره تشرخیص جنسریت 

 [.15شنبخته و مورد استفبده واقع شد]

Jaswante  ده اتفبق یمکبران مطرخ نمودند: روش پیشنهبدی

پبیه جدید الگوریتم ویوال و جونز در اسبس اقل لئونبردو داوینچی 

گذاری شده است و پیچیدگی كمی دارد لذا دررای پیربده سربزی 

زمبن واقعی منبسب است. و ای  روش، ده عنوان  روشری منبسرب 

درای یبقه دندی جنسیت در دو گرروه زنربن و مرردان مشرخص 

 [.19گردیده است]

 روش پيشنهادی -3

در ایرر  مقبلرره درره منظررور تشررخیص جنسرریت از روش جدیرردی 

ایده اقرلی آن درگرزتره از اقرل لئونربردو  استفبده شده است كه

داوینچی، ده منظور تشخیص یندسه درای تشرخیص پبرامتریربی 

یربیی چرون: قورت دوده است. در تعیی  یندسه قورت از زبقله

یب، یب، یو  و عرض چشمیو  و عرض قورت، یو  و عرض ادرو

یب، یو  و عررض دمربو و یرو  و عررض دیربن زبقله دی  چشم

 ده است.استفبده ش

نحوه عملکرد دب دهره گیری از ای  اقل ده منظرور دره دسرت 

یب ای  گونه دوده است كه دب استفبده از نرم ازرزار آوردن ای  زبقله

متلب، تصویر تمبمی ازراد مورد دررسی، خوانرده شردند. در جمرع 

مرد( ده منظور  211زن و  211آوری تصبویر ازراد مورد دررسی، )

تصرویر زنربن و  251ت نرهاد و قومیرت، از از دی  درردن محردودی

، 23، 22، 21، 21یربی معتبرر خربرجی]مردان توسط دیتب دریس

تصررویر از تصرربویر پرسررنلی ازررراد ایرانرری  151[ و 29و  25، 21

استفبده شد. سپس درای یر تصویر یمبن یور كره در شرکل زیرر 

قبدل مشبیده است، ده یور جداگبنه، تعداد پیکسرل یرر تصرویر و 

ل یندسی از قبیل یو  قورت، عرض قورت، یو  و عرض زواق

ادروی راست، یو  و عررض ادرروی چرط، یرو  و عررض چشرم 

راست، یو  و عرض چشم چط، زبقرله دری  دو چشرم، یرو  و 

 عرض دمبو و یو  و عرض دیبن، اندازه گیری و ثبت شد. 

 

 
 یبی چهرهگیری ویهگی: اندازه1شکل 

ده دربال در نظرر  111*111 از آنجب كه تعداد پیکسل تصبویر

گرزته شده درود، دررای از دری  درردن ایر  محردودیت و یکسربن 

نمودن زواقل یندسی، تصبویر در دو دسرته زنربن و مرردان قررا 

گرزتند و درای یر دسته ده یور جداگبنه نسبت یرو  دره عررض 

یرب ب محبسربه شرد و از تمربمی ایر  نسربتقورت و تمبمی اعضر

ور م ب  درای دسته مردان كره مشرتمل میبنگی  گرزته شد. ده ی

تصویر دود، درای یر تصویر عدد ده دسرت آمرده از یرو   211در 

نسربت دره  211قورت در عرض قورت تقسیم شرد و سرپس از 

دست آمده میبنگی  گرزته شد، دره یرور مشربده ایر  كربر دررای 

نتربین دره  از در یر دو گروه زنبن و مردان انجبم شد و تمبمی اعضب

یربیی دره دسرت ه متوسط گیری شد، سرپس میربنگی دست آمد

آمده ده قورت نظیر دره نظیرر در یرر دو گرروه مرورد مقبیسره و 

ولی كه در دخر  دعرد توضری  ادررسی قرار گرزت و نتبین در جد

 داده خواید شد، ثبت گردید.

 های مناسباستخراج پارامتر -3-8

و در اینجب دب استفبده از روش پیشنهبد شده، ده منظرور تشرخیص 

( اسرتفبده 2( و )1یربی )یبی منبسب، از جردو استخراج پبرامتر

 شود.می
 یبیبی چهره خبنم(: ویهگی1جدو  )

یبی قورت ویهگی  میبنگی  

91691169/1 نسبت یو  ده عرض قورت   

ادرو راست  نسبت یو  ده عرض  16916215/9  

336199612/9 نسبت یو  ده عرض ادرو چط   

چشم راست  نسبت یو  ده عرض  161651912/2  

چشم چط  نسبت یو  ده عرض  51111219/2  

119111/1 نسبت یو  ده عرض دمبو   

دیبن  نسبت یو  ده عرض  555111/2  



 

   

 

 

 
 

 
رتقو نسبت زبقله دی  دو چشم ده عرض  313293611/1  

 

 یبی چهره آقبیبن(: ویهگی2جدو  )

یبی قورت ویهگی  میبنگی  

591521612/1 نسبت یو  ده عرض قورت   

ادرو راست  نسبت یو  ده عرض  131255121/3  

161159261/3 نسبت یو  ده عرض ادرو چط   

چشم راست  نسبت یو  ده عرض  211932319/2  

چشم چط  نسبت یو  ده عرض  226225111/2  

511631219/1 نسبت یو  ده عرض دمبو   

دیبن  نسبت یو  ده عرض  1916936/2  

رتقو ده عرض نسبت زبقله دی  دو چشم  291622113/1  

 

یب دب توجه ده نتبین حبقرل از در تشخیص و استخراج پبرامتر

(، ادرو ده خبیر دیشتری  اخرتهف نسربت دره 2( و )1یبی )جدو 

سبیر پبرامتریب ده عنوان دهتری  پبرامتر و پرس از آن دره ترتیرب، 

چشم، دمبو، قورت، دیبن و زبقله دی  دو چشم مشخص شردند 

یربیی پبرامتر ادرو، چشم، دیبن و زبقله دی  دو چشرم، پربرامترو 

دودند كه ده عنروان پربرامتر منبسرب تشرخیص داده و اسرتخراج 

شدند و ده عنوان ورودی شبکه عصبی، ده منظور انجربم آزمربی  

 مورد استفبده قرار گرزتند.

 (BP)قانون یادگيری پس انتشار خطا  -3-0

یربدگیری اسرت كره دررای  الگوریتم پس انتشبر خطرب، الگروریتم

رود. در ایر  روش از یبی چند الیه پرسپترون دره كربر مریشبکه

آموزش دب نبظر استفبده می شود ددی  قورت كه درردار خروجری 

شود و ده مقردار ده عنوان نبظر درنظر گرزته می (target)مطلوب 

ری شربکه دره درردار در یو  زرایند یبدگی (𝑎𝑜𝑢𝑡)خروجی شبکه 

 [1گردد.]نزدی  میمطلوب 

-از دو مسیر اقلی تشکیل مری (BP)قبنون پس انتشبر خطب 

شود. مسیر او  ده مسیر رزت موسوم است. در ایر  مسریر درردار 

شرود و اعمرب  مری (MLP)ورودی ده شبکه چد الیه پرسرپترون 

یربی یبی پنهبن ده الیرهتبثیرش از یریق الیه میبنی یب یمبن الیه

یبی یر و توادع تحری  روی ت  ت  نرون یبددخروجی انتشبر می

یربی شربکه ثبدرت در یو  ای  مسیر پربرامتر كنند.مل میالیه ع

مبنند. ای  مسریر درب معربدالت زیرر یستند و ددون تغییر دبقی می

 شود:دیبن می

(1) 𝑎𝑖+1(K) =  𝑓i+1 (𝑊𝑖+1(𝐾) × 𝑎𝑖 +

𝑏𝑖+1(𝐾))           𝑖 = 0,1, … , 𝐿 − 1 
i  دبشرد كره : شمبره الیه در حب  محبسبه می𝑎i  دره عنروان

ام ده عنروان ورودی   i+1خروجی الیه قبلی درای محبسببت الیه 

 كند. عمل می

در مسیر دوم یب یمبن مسیر درگشت، در عکرس مسریر رزرت 

گردند. ای  تغییرات در اسبس یبی شبکه تغییر و تنظیم میپبرامتر

ب  خطب در الیه خروجری تشرکیل پروسه اقهخ خطبیی كه سیگن

دانیرد، درردار خطرب، شوند.  یمبن یور كه میداده است انجبم می

دبشد كره اختهف دی  دردار پبسخ مطلوب و پبسخ واقعی شبکه می

-دعد از محبسبه در مسیر درگشت از الیه خروجی ده سرمت الیره

-یبی شبکه در كل شبکه توزیع مرییبی پیشی  و از یریق الیه

 گردد.

شرود ینگبمی كه دردار خروجی دب دردار مطلوب مقبیسره مری

امری  الگرو  Kام از الیه آخر درای  nمقدار خطب در خروجی نرون 

 شود:ده قورت زیر تعریف می
(1)    𝑒n(𝐾) =  𝑡𝑛(K) −  an(K)                                    

ام از  nای خطب را دررای نررون توانیم مقدار لحظهدنبدرای  می

𝑒𝑛الیه خروجی، ده قورت 
2(K)  تعریف كنیم. یمی  یرور میرزان

خطبی شبکه را دب شبخص زیرر كره درادرر مجمروع مردعربت خطرب 

 كنیم:است، مشبیده می
(2) �̂�(𝐾) =  ∑ ej

2n
j=1 (𝐾)                                              

آموزش دیده است  MLPو درای ای  كه ددانیم، تب چه حد شبکه 

 كنیم:دبشد، تعریف میمی �̂�را كه تقریبی از  �̂�avع و تبد

(3) �̂�avr(𝐾) =  
1

𝑛
 ∑ �̂�𝑛

𝑗=1 (𝑗)                                         
یبی تر  یبی چند الیه پرسپترون، در خهف شبکهدر شبکه

الیه آن، مد  یر نرون دارای ی  تبدع تحری  غیر خطی مشرتق 

از مشتق توادع زیگموئیدی پذیر دبید دبشد زیرا درای محبسبه خطب 

تروان در آینرد مرینت ییپردولی  ده راحتی ده دسرت مریو تبنها

MLP .از ای  توادع استفبده كرد 

(1) 𝑓sig(n) =  
1

1+𝑒−𝑛                                                     
(5) 𝑓ṡig(𝑛) = 𝑓(𝑛). (1 − 𝑓(𝑛))                                  

(9) 𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑛) =  
𝑒𝑛−𝑒−𝑛

𝑒𝑛+ 𝑒−𝑛                                                

(1) 𝑓�̇�𝑎𝑛ℎ(𝑛) = 1 − 𝑓2(𝑛)                                          



 

   

 

 

 
 

 

F̂(K)��مشتق تبدع محرک در 

∂Wn(K)
F̂(K)��و  

∂bn(K)
شرود دره نمبیبن مری 

تروانیم مری iیبی شربکه در یرر الیره قسمی كه دب داشت  پبرامتر

 دنویسیم:

(1) 𝜕�̇̂�(K)

∂Wi(K)
=

∂F̂(K)

∂e(K)
.

𝜕e(K)

∂ai(K)
.

𝜕𝑎𝑖(𝐾)

∂𝑛i(K)
.

𝜕𝑛𝑖(𝐾)

∂W𝑖(K)
                     

(6)   
𝜕�̂�(K)

∂𝑏i(K)
=

𝜕�̂�(K)

∂e(K)
.

𝜕e(K)

∂ai(K)
.

𝜕ai(K)

∂ni(K)
.

𝜕ni(K)

∂bi(K)
               

 كه در آن:

(11) 
𝜕ai(K)

∂ni(K)
= 𝑓̇ (𝑛𝑖(𝐾))                                     

(12) 
𝜕�̂�(K)

∂e(K)
= 2e(K)                                          

  

(13) 
𝜕𝑒(𝐾)

𝜕𝑎𝑖(𝐾)
= −1                                               

(11) 
𝜕𝑛𝑖(𝐾)

𝜕𝑏𝑖(𝐾)
=   و  1

∂ni(K)

∂Wi(K)
= 𝑎i−1(𝐾)                           

توان در یر الیره و دررای را می MLPیبی شبکه حب  پبرامتر

 یر نرون از آن الیه اقهخ كنیم:

(15-1)     Wn(K + 1) = Wn(k) − α ×
∂�̂�(K)

∂Wn(K)
=

Wn(K) − α × ∆Wn(K)                                               

(15-2)      𝑏𝑛(𝐾 + 1) = 𝑏𝑛(𝑘) − α ×
𝜕�̂�(K)

∂bn(K)
=

bn(K) − α × ∆𝑏n(K)                                               
شبکه مهم اسرت. یبی یبدگیری درای آموزش نحوه ارائه داده

كره شربکه از یب ده شبکه دبیستی یروری دبشرد ترتیب ارائه نمونه

ردار دبشد و یب درخوبب و آموزش درادری نسبت ده نمونهمکبن انتخ

یب را ده قورت تصربدزی دره شربکه اعمرب  ددی  جهت دبید نمونه

 كنیم.

 شبيه سازی -0

ده منظور انجبم شبیه سبزی در ای  مقبلره، دره دررسری نتربین دره 

یبی پرسپترون چند الیه در روی دیترب دریس دست آمده از شبکه

تصرویر مررد پرداختره  211تصرویر زن و  211نفری شبمل  111

 11یربی تصربدزی شود كه در ای  راستب، آموزش در روی دادهمی

دوره تکرار درب  3نفری یمراه دب  111نفری و  91نفری،  31نفری، 

داده یبی تصبدزی متفبوت در روی یر ی   دب تعداد مسبوی زنربن 

یبی استفبده شرده تر دادهیقو مردان انجبم شد. )درای مقبیسه دق

در آموزش، در شبکه عصبی، یکسبن است.( آزمبی  شبکه عصبی 

یب مورد دررسی قررار گرزرت و دررای دسرته در روی كل داده نیز 

دندی نتبین حبقل از خروجی و یبقره دنردی آنهرب در دو دسرته 

دررای  1درای شنبسبیی مرردان و از عردد  1زنبن و مردان، از عدد 

 نبن استفبده شد.شنبسبیی ز

ده منظور انجبم شبیه سبزی، پس از انجبم آموزش و آزمبی  

یب در اسبس روشی كره توضری  داده شرد، نتربین دره در روی داده

ی پرسرپترون چنرد نفری شربکه 111یبی دست آمده درای داده

-شروند. در ایر  جردو  از داده( نشبن داده می3الیه، در جدو  )

یربی عصربی چندالیره دررای ه شبکهنفری درای مقبیس 111یبی 

دررسی تبثیر اززای  الیه و نرون در یر سه حبلت اسرتفبده شرده 

 است.

  درر روی سره حبلرت دهترری  الزم ده ركر است كه آزمربی

یرب( و )ادرویب(، اززای  پبرامتریبی منبسب )ادرویرب و چشرمپبرامتر

چشم( اززای  پبرامتریبی نبمنبسب )ادرویب، دیبن و زبقله دی  دو 

 دررسی شد.
یبی عصبی یبی ورودی در شبکهیبی حبقل از دررسی داده(: میبنگی 3جدو )

 پرسپترون ت  الیه و چند الیه

 چندالیه حبلت دررسی ورودی داده ورودی

نفر 111 %91/11 دهتری  پبرامتر   

نفر 111 یبی منبسباززای  پبرامتر   61%  

نفر 111 یبی نبمنبسباززای  پبرامتر   19%  

 نتيجه -5

یبی در مقبیسه شبکه پرسپترون چند الیه در روی نتبین داده 

( در سه حبلت مذكور، یمبنطور كه قبدل 3نفری جدو  ) 111

 مشبیده است، استفبده از شبکه پرسپترون چند الیه ده دلیل

یب و تر دودن در حل مسبئل پیچیده تر و امکبن اززای  الیهقوی

تر، از درجه ایمیت نتیجه دهینه منظور ده دست آوردن یب دهنرون

 دبالیی درخوردار است.

رون ، یمربنطور كره از لذا درای دررسی تبثیر اززای  الیه و نر

( مشرخص 1( و نمرودار )3نفری جردو  ) 111یبی مقبیسه داده

یبی منبسرب در مقبیسره درب حبلرت دهترری  است، اززای  پبرامتر

یرور كره انتظربر پبرامتر، در شبکه پرسپترون چنرد الیره، یمربن

 %3داشتیم، در میزان دهبود تشخیص جنسیت دب اختهف تقریبی 

منبسرب در میرزان یربی نربدارای تبثیر اززاینده و اززای  پربرامتر

دارای ترربثیر  %1دهبررود تشررخیص جنسرریت دررب اخررتهف تقریبرری 

كبینده دوده است. كه البته نتبین ده دست آمرده درب توجره دره در 

یبی شبکه عصبی)دهتری  پبرامتر، اززای   نظر گرزت  نوع ورودی



 

   

 

 

 
 

 

پبرامتریبی منبسب و اززای  پبرامتریبی نبمنبسب(، كبمه منطقی 

و قبدل انتظبر است. یم چنی  در یمه حبلتهب، اززای  الیره دارای 

 نتیجه دهتری نسبت ده اززای  نرون دوده است.
 

 
جنسیت در سه حبلت (: دررسی تبثیر اززای  الیه و نرون در تشخیص 1نمودار)

 زوق
 

در در مقبیسه روش پیشنهبدی استفبده شرده در ایر  مقبلره 

یر سه حبلرت  دهترری  پربرامتر، ازرزای  پبرامتریربی منبسرب و 

و  SVM ،LBP+SVMیربی دب روشاززای  پبرامتریبی نبمنبسب، 

Threshold Adaboost( دیده می2، یمبنطور كه در نمودار ) ،شود

ن موزقیرت دهبرود روش پیشرنهبدی در ایر  توان متوجه میزامی

 مقبله شد.
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