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 مقدمه  

  يي جنا  هاي  يلم ف  ياآ،  گروه دانشگاهي خبرگزاري آنا    بنيانبه گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوري و دانش 

چهره مجرم    يا   ير تصو  يمترس   ي را برا   ي هنرمندان طراح  يي، و بازجو  يق تحق   هاي   يمكه در آن ت   يد را به خاطر دار 
  ير شخص بودند تا او را دستگ   ينو سپس آنها به دنبال ا  يگرفتند؟كار م  شده بود، به  يفكه توسط شاهدان توص

  كنند.

  ي است كه نه! چراكه ظهور فناور  يهياست؟ بد   يجمجرمان را  ياهنوز هم در كشف جرم    ها  يك تاكت  نيا  آيا
  ين چهره مجرمان از ب  يطراح  ي را فراهم كرد و روزها  يرچهره و تصو  يص تشخ  هاي   ي فناور  ي،هوش مصنوع 

با استفاده از چهره  يتهو  ييد تأ  يا  ييرفت. روند شناسا آسانتر كرده    يارامروز را بس  يقاتشان، تحق   اشخاص 
  يات را بر اساس جزئ  يي چهره، قادر هستند الگوها  يص تشخ  ي مجهز به فناور   هاي  عامل  يستم است. ابزار و س 

  كنند.  يسهو مقا وتحليل  يهصورت فرد ضبط، تجز

  يباشد،م  ها  يلمو ف  يرچهره انسان در تصاو   يابيبه سمت كشف و مكان  يحركت اصل  يكروند    ينا  كه  آنجا  از
  متحول كرده است.  يزرا ن يگري مختلف د يها بخش يت،در مورد جرم و جنا يقاتعالوه بر تحق ي فناور ينا

ب  ترين   يعيطب  ير، چهره و تصو  يصتشخ  يامروزه فناور   يقت، حق   در   ين . ايشودمحسوب م  يومتريك سنجش 
  مستقر شود. يتواند مدارس م يحت  يااز مكانها ازجمله فرودگاه، ادارات  ياريدر بس ي فناور

  يشود داده م   يحترج يومتريكب يارهايمع  يگرصورت به د يص تشخ  يه،عنب يصبا اثرانگشت و تشخ يسه مقا در
  اييندهفرا  يراز سا يعترچهره نسبتاً سر يص تشخ ين، . عالوه بر ايبردم ين را از ب  ي به هرگونه تعامل بدن يازو ن

  مشابه است.

ا  عالوه  اپل، ما  يهايفناور  ي ها  شركت  ين، بر  ف  يكروسافتبزرگ ازجمله گوگل، آمازون،  در تالش    يسبوكو 
  را كسب كنند. يومتريك ب ينوآور  ينهدر زم ي و پروژه، برتر  يقبخشِ تحق ينچند  يق هستند تا از طر

غول    ين چهره توسط چند   يل و تحل  يرتصو  يصتشخ  هاي   ينه در زم  ي از اكتشافات نظر  يديروند جد   يتوانيم م  ما
  ين شروع كرد. ا  ٢٠١٤خود را در سال    DeepFaceبرنامه    يسبوك. به عنوان مثال، فيممشاهده كن  يافزار   نرم

شده، مربوط   ي عكسبردار آنهادو چهره كه از    يادهد كه آ  يصدرصد تشخ   ٩٧,٢٥دقت    يزانبا م يتواند برنامه م
  كرد.  يرا معرف  FaceNetگوگل،  يز عد نسال ب يك. يرخ ياشخص است   يك به 
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احساسات   يص سروصدا به پا كرده است، تشخ  يرچهره و تصو  يص كه در بازار تشخ  يي روندها  ين از آخر  يكي
  ي فناور   ين. ايكند م  يلرا تحل  ياحساسات انسان  ي،(ساكن) در زمان واقع  يكاستات  يراست كه با استفاده از تصاو

تعجب، ترس و    يت،عصبان  ي، شاد  زجار، ان  يل از قب  يعواطف   يتواند از صورت، م  يبردار  نقشه   يند با استفاده از فرا
.  كنند   يطور مثبت استفاده نم  به   ي مردم از فناور  ي حال، برخ  يندهد. با ا  يصغم را در چهره انسان تشخ   يا

احساسات   يص تشخ  هاي  يتمت الگورمورداستفاده در پش  يوه از ش   يناز پژوهشگران و محققان همچن  يبرخ
  روش منسوخ شده است.  ينكه ا  كنند   يانتقاد كرده و ادعا م

تا سال    يرتصو   يصتشخ  يبازار جهان  ياس كه مق  يكند م  بيني  يشها پ  ها، گزارش   سرزنش  ينوجود همه ا  با
  دالر برسد. يلياردم  ١٢به   ٢٠٢٥چهره تا سال   يص بازار تشخ يندالر و همچن  يلياردم ٨١,٨٨به  ٢٠٢٦

در سراسر جهان   يابزار و محصوالت ينچن يتقاضا برا ي،هوش مصنوع هاي ييتوانا يرش در پذ  يعتسر يلدل  به
  يگيرند كار م  را به  يرچهره و تصو  يصتشخ  يهايكه فناور  يمناطق  يشترينب  ين،است. عالوه بر ا   يافته  يشافزا
ايباشند م  يانهو خاورم  يانوسيهاق-ياآس   ي،شمال  يكاي آمر   ينده در آ  ي شمال  يكايآمر  يرود م  ار انتظ  ين، ب  ين . در 
  كند.  يجاد ا يدالر يليارد م  ٣١,٢٨درآمد    ٢٠٢٦بازار باشد و تا سال   يندر ا  يشتريشاهد رونق ب يكنزد

  يص تشخ  يت در قابل  ييو باال  يع سر  يارازنظر نرخ رشد مركب ساالنه رشد بس  يانوسيهاق-ياآس   يگر، طرف د  از
  دارد.   يرچهره و تصو

  داده   ي اعتبارسنج  يتي،و امن  ي نظارت  هاي   يستمدر س   اي  يندهطور فزا  به  يرچهره و تصو  يصتشخ  هاي  قابليت
  گذاري  يهسرما  يجادا  باعث  ين همچن  يفناور   ين. ايشوند كار گرفته م  ها به   داده  وتحليل  يهو تجز  يص ها، تشخ
 يهافناور   يگر د  يدر بازارها  ييرشد باال  ينده آ  يدر سالها  يشود م  بيني   يش شده و پ  ي و توسعه نوآور  يقات در تحق

  داشته باشد.
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  كارهاي موجود

  مسائل
  . ه سالمتز استفاده از تشخيص چهره در حو .١
 .تشخيص چهره در سوانح .٢

 . نابيناكاربرد تشخيص چهره براي استفاده افراد  .٣

 . استفاده از تشخيص چهره براي يافتن افراد .۴

 . كاربرد تشخيص چهره در برقراري امنيت مدارس .۵

  

  راه حل ها 
 ه سالمت.زاستفاده از تشخيص چهره در حو .١

ها و مطب پزشكان به  شود. بيمارستانها نيز به امري مهم تبديل مي با افزايش جمعيت كنترل سالمتي آن 
توانند از پس كنترل سالمتي تعداد زيادي افراد جامعه بربيايند. پس به سيستمي نياز است كه  نمي تنهايي  

تواند عمليات غربالگري بتواند اين عمليات را در سطح وسيع و سرعت باال انجام دهد. فناوري تشخيص چهره مي 
هداشت و درمان خواهد شد. و تشخيص بيماري را با دقتي باال انجام دهد و باعث تحولي عظيم در صنعت ب

روش  از  درمان  و  بهداشت  متخصصان  از  بسياري  نيز  براي  امروزه  چهره  تشخيص  كمك  به  غربالگري  هاي 
 . كنند ها استفاده ميتشخيص بيماري 

 

 .تشخيص چهره در سوانح .٢

ي  ي نامطلوبدر هنگام سوانح يكي از مسائل اصلي حفظ آرامش است و هرگونه هرج و مرج ممكن است نتيجه 
را به بار بياورد. در چنين مواقعي هر لحظه و ثانيه بسيار ارزشمند است و توانايي پاسخ به موقع يك امر حياتي  

هاي تشخيص چهره كه قابليت اسكن بدن را دارد براي يافتن  شود. در هنگام سوانح استفاده از دوربين تلقي مي 
  اين   در  چهره  تشخيص  فناوري   همچنين.  بود  خواهد   كاربردي  بسيار  …قربانيان و تشخيص ميزان جراحت و

  به   مراحل  تمامي  تا  بدهد   مراقبت  كادر   به  را  نياز  مورد  اطالعات  تمامي  مصدوم  فرد  شناسايي  با  تواند مي  مواقع
  شود.  انجام  باالتري سرعت و  دقت  با و  خوبي
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 . كاربرد تشخيص چهره براي استفاده افراد نابينا  .٣

در دنياي رسانه محور امروزي ما، دستيابي به اطالعات براي افراد نابينا يك چالش است. محصولي كه بتواند  
نشانه  به  را  بصري  براي  اطالعات  شنيداري  .  بود  خواهد   كاربردي   بسيار   كند،   تبديل  نابينا  كاربران هاي 

توانند به افراد نابينا براي تشخيص و  كنند مي مي   استفاده چهره  تشخيص  فناوري  از  كه  موبايلي  هاياپليكيشن
تواند  درك محيط اطراف و محتواي بصري موجود كمك كنند. براي مثال اپليكيشن مجهز به اين فناوري مي 

زند يا چه احساسي دارد و اين مسئله به ايجاد  به شخص امكان آن را بدهد مثال فرد مقابل او دارد لبخند مي 
  . افراد ديگر بسيار كمك خواهد كردارتباط بين او با 

 

 . استفاده از تشخيص چهره براي يافتن افراد .۴

توان براي يافتن افراد بسيار كاربردي باشد. از افراد تحت تعقيب گرفته تا قربانيان  فناوري تشخيص چهره مي 
اند. در دنياي ديجيتالي و  كرده و يا يافتن كودكان و يا افراد مسن داراي آلزايمر كه راه خانه خود را فراموش  

پيشرفته امروزي گم شدن يك فرد قابل قبول نيست. چون با وجود فناوري همانند تشخيص چهره به راحتي  
توان از اين فناوري براي محافظت از قشر آسيب پذير  توانند رفت و آمد افراد مختلف را دنبال كرد و مي مي 

  . جامعه استفاده كرد

 

 .در برقراري امنيت مدارس كاربرد تشخيص چهره .۵

  از   توانند مي   … ها وهاي والدين است مدرسه، دانشگاه، آموزشگاهاز آنجايي كه امنيت فرزندان يكي از اولويت 
فناوري  م   امنيت  برقراري  براي   چهره   تشخيص   فناوري  اين  به كمك  آنها  استفاده كنند.  آموزشي خود  حيط 

آموزان را كنترل كنند و از هرگونه خطر پيشگيري كنند. عالوه بر  فعاليت دانش توانند ورود و خروج افراد و  مي 
توانند از تاييد هويت به كمك تشخيص چهره استفاده  آن براي اجازه ورود به مدرسه براي افراد متفرقه مي 

  هشدار   ان كاركن  به  …تواند در هنگام خطر يا ورود يك فرد غريبه و هاي هوشمند اين چنيني مي كنند. سامانه 
  نمايد. آگاه  را هاآن  و  دهد 
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  روش شناسي 

 آموزش 

١. Python 
 Basic Concepts 
 Strings & Variables 
 Control Structures 
 Functions & Modules 

 

٢. Machine Learning 
 The Basic 
 Classification 

 

٣. Git 
  برسيinit 

  آشنايي و يادگيريbranch 

  استفاده ازGitHub 

  حلConflict 

 تگ زدن 

  امضا كردن تگ و كاميت ها 

 ديباگ كردن 

  آموزشGitLab 

  

  پژوهش  
رو بهبود ببخشيم و به    ها   اون   در وسايل اطرافمون گشتيم كه بتونيممشترك  ضعف  اول از همه به دنبال يك  

  .تبديل كنيم اءشيانقطه قوت اون 

و بهترين    كشيديم و اون ها رو مرتب كرديم    Miroو نقشه اي در  بعد ، راه حل هاي مختلف رو پيدا كرديم
كرديم انتخاب  رو  ها  به  ،  اون  تا  گشتيم  راه  اون  كردن  پياده  براي  روش  بهترين  دنبال  به  هاب  گيت  در  و 

Libfaceid  رسيديم .  

  . رو نصب كرديم تا بتونيم در حداقل زمان بهترين نتيجه رو ببريم   anacondaچند برنامه مثل 
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  پياده سازي 
تشخيص  براي بكارگيري و مقايسه مدل هاي يافتن چهره، تشخيص چهره،    libfaceidاستفاده از كتابخانه  

  چهره واقعي از عكس، تشخيص احساسات، تشخيص سن، تعيين خطوط چهره... 

  

  خروجي هاي طرح و نتايج  
  جلسه ارايه آمده است. در فيلم   ارايه خروجي هاي بدست آمده و نتايج نهايي

  

  كارهاي آينده 
و پياده سازي يك محصول جامع براي ذخيره سازي اطالعات چهره هاي ديده شده در پايگاه داده و    طراحي

ريم  زير است كه قصد دا  ورتطراحي محصول صورت گرفته به ص  براي كاربردهاي مختلف.تحليل اين داده ها  
  توسعه دهيم.  libfaceidكتابخانه هايي مثل در بلند مدت اين محصول را با استفاده از 

  

  

  منابع 
https://github.com/richmondu/libfaceid 

 


