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امل�شتخل�ص
ا لتجربة نظام حا�شوبي ذكي ي�شاعد يف حل  تقدم هذه الورقة ملخ�شً
م�شكلة التائهني الزائرين للحرمني ال�شريفني خالل رحلة احلج والعمرة. 
ب مبدئيًّا من خالل موقع  النظام احلا�شوبي كتطبيق برجمي ُجرِّ ويعمل 
الحتياج.  وتكييفه ح�شب  الإنرتنت، وميكن تطويره  �شبكة  اإلكرتوين على 
والزوار،  واملعتمرين  النظام ملواكبة م�شاعفة عدد احلجاج  اأهمية  وتاأتي 
اإي�شال  ال�شعودية 2030 يف حماولة  العربية  اململكة  روؤية  يتواءم مع  ومبا 

العدد اإىل ثالثني مليون ن�شمة )باإذن اهلل(.       
مب�شط  ب�شكل  عليه  العمل  مت  التائهني  خلدمة  تقنية  النظام  ويعد 
ترابطه مبحور  وخ�شو�شًا  علمي  ب�شكل  درا�شته  فاعليته وحماولة  لإثبات 

حتليل ال�شور التقني. 
التائهني بدرا�شة جمموعات من �شور  ب نظام التعرف على  وقد جرِّ
الأ�شخا�ص )عدد 100 زائر للحرمني ال�شريفني( من 25 دولة قاموا باأداء 
املراقبة  كامريات  عرب  التقاطها  مت  التي  ال�شور  يف   بالبحث  املنا�شك، 
ملحاولة اإيجاد �شور مطابقة ملوا�شفاتهم اأو متقاربة معهم، ما اأثبت احتياج 
النظام للتعرف على ال�شور بتغريات طفيفة يف �شورهم ح�شب الو�شعية 

والن�شك. 
الذين  الأ�شخا�ص  يخدم  النظام  اأن  اإىل  العلمية  الورقة  وخل�شت 
يخدم  كي  م�شتقبال  تطويره  وميكن  املفقودين،  ِعداد  يف  اأنهم  يفرت�ص 
يكون  اأن  ميكن  حيث  اأمنّيا،  املطلوبني  عن  البحث  يف  الر�شمية  اجلهات 

الربنامج احلا�شوبي اأكرث دقة وموثوقية يف امل�شتقبل.

Abstract
   This paper describes an integrated recognition system for 
identifying faces of the people. The work is intended to help 
recognizing lost, missing, dead, and found unknown people visiting 
the Grand Mosques during Hajj and Umrah seasons in the two Holy 
cities of Makkah and Medina in the Kingdom of Saudi Arabia. The 
importance of this work is assumed increasing as the number of 
visitors will increase aiming to reach the total estimated number of 
pilgrims around 30 million as planned by the Saudi government in 
year 2030.
    The proposed technique is tested by studying faces of 100 Hajj 
visiting people taken randomly from 25 countries where every 
person is pictured from different angles and in different situations 
and behaviors. The different pictures built a new testing database 
specialized for the changes expected on faces due to Hajj & 
Umrah situations, which was named HUFRD (Hajj & Umrah Face 
Recognition Database). The study gave interesting results. It is just 
in its beginning phase where more accuracy as well as sophisticated 
image processing techniques would be involved for the promising 
future.

Trialing a Smart Face-recognition Computer System to Recognize Lost People 
Visiting the Two Holy Mosques
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1. مقدمة 
يزور اململكة العربية ال�شعودية  �شنوّيًا اأكرث من ع�شرة ماليني م�شلم 
يت�شرفون   - والعمرة  احلج  وزارة  من  الأخرية  لالإح�شائيات  طبًقا   -
جميًعا باأداء احلج والعمرة والزيارة. ومن املتوقع اأن يزداد هذا العدد 
املطاف  تو�شعة  م�شروع  اإنهاء  بعد  ا  وخ�شو�شً القادمة  ال�شنوات  خالل 
يف   2030 ال�شعودية  العربية  اململكة  روؤية  مع  يتواءم  مبا  املكي  باحلرم 
ونظرًا  اهلل(.  )باإذن  ن�شمة  مليون  ثالثني  اإىل  العدد  اإي�شال  حماولة 
لكثافة احل�شود العالية من خمتلف اجلن�شيات، والتي جتتمع يف اأماكن 
املنا�شك مبكة املكرمة و الزيارة باملدينة املنورة؛ تكرث عملية التيه بني 
املجموعات، والتي ت�شبب اإرباًكا وا�شًحا للزائرين ما يوؤدي اإىل تعطيلهم 
والإ�شكالت  الأمني  الإحراج  ذلك  اإىل  اأ�شف  لن�شكهم،  اأدائهم  وتاأخر 
التحدي  وهو   ،]1[ ذلك  تبعات  من  وال�شيا�شية  والجتماعية  ال�شحية 
االورقة  هذه  يف  تقنيًّا  عليه  التغلب  يف  امل�شاعدة  حماولة  تتم  الذي 
العلمية،وذلك بتجربة نظام حا�شوبي ذكي يتعرف على التائهني بتمييز 

الوجوه خلدمة زوار احلرمني ال�شريفني ]2[.
ويقرتح يف هذه الورقة تطبيق النظام الذكي وجتربته كنظام مبدئي 
للتعرف على وجوه التائهني يف رحلة احلج والعمرة. حيث يعمل النظام 
علىالتعرف على الأ�شخا�ص عن طريق حتليل وفح�ص جميع الوجوه يف 
قاعدة البيانات، وت�شليط ال�شوء على ال�شمات املميزة التي تختلف من 
وجه لآخر، وهذا هو الأكرث اأهمية بالن�شبة للبحث العلمي ]3[. وعندما 
يكون حتديد الهوية  للوجه غري معروف، يتم ا�شتخراج �شفات جغرافية 
قاعدة  املوجودة يف  بالوجوه  ومقاربتها  ومقارنتها  الوجه  لهذا  هند�شية 

البيانات وهو املتبع علمًيا وتقنًيا وقد اأظهر نتائج مقبولة ]4[.
ِعداد  يف  اأنهم  يفرت�ص  الذين  الأ�شخا�ص  كذلك  النظام  ويخدم 
كامريات  تلتقطها  التي  ال�شور  البحث يف  للربنامج  فيمكن  املفقودين، 
لإيجاد  البيانات،  قاعدة  يف  الوجوه  ب�شور  مقاربتها  لتتم  املراقبة 
بال�شكل  املو�شح  الهدف  هو  كما  ملوا�شفاتهم  ومطابقة  م�شابهة  �شور 

الفرتا�شي  �شكل -1.

برامج  على  بالتائهني  للتعريف  املقرتح  احلا�شوبي  النظام  ويعتمد 
من  م�شتفيًدا  الوجوه،  درا�شات  على  بالرتكيز  ال�شور  ملعاجلة  تقنية 
خوارزميات تعدين بيانات ال�شور يف قواعد البيانات املعروفة املنت�شرة 
 FERET و   UMIST و    ORL الوجوه مثل:  التعرف على  لدرا�شات 
و Yale  و PIE و AR، وال�شتفادة منها مبا يتالءم مع ظروف احلج 
والعمرة والزيارة، حيث مت اقرتاح تكوين قاعدة بيانات للحج والعمرة 
اأثناء  توؤكد ظهور تغيري طفيف للوجوه قبل الإحرام،  HUFRD والتي 
اأداء املنا�شك، عند حالقة �شعر الراأ�ص، وحال التعر�ص لظروف الإجهاد 

املختلفة ]5[ . 
ويتوقع لهذا النظام - بعد تطويره - امل�شاعدة الفاعلة يف التعرف 
على الوجوه املعر�شة للحوادث، وخلدمة حالت الوفاة، ب�شبب الإ�شكالت 
 ،]6[ والقطارات  وال�شيارات  الطرق  حوادث  ت�شببها  التي  العر�شية 
خالل  ح�شوله  ميكن  الذي  التدافع  اأثناء  والختناق  احلريق  وحوادث 
اأداء املنا�شك، بالإ�شافة اإىل �شقوط الأ�شياء غري املتوقعة، وغريها من 
الإ�شابات العر�شية التي قد حت�شل - ل قدر اهلل - خالل مو�شم احلج 

.]7[

2. أهمية البحث
ترجع اأهمية هذا البحث اإىل اأنه ي�شهل على زوار احلرمني ال�شريفني 
من احلجاج واملعتمرين البحث عن ذويهم التائهني ]3[. وطبق الربنامج 
الأ�شخا�ص  افرتا�شات  على  وبناًء  خا�شة  بتفا�شيل  التائهني  موقع  عرب 

بنموذج التائهني كالتايل:
اإدخال  يتم  وبناًء عليه   ، اأو مفقود يحتاج م�شاعدة  تائه  - �شخ�ص 
بياناته لعر�شها ومقارنتها بقواعد البيانات )بطريقة مب�شطة( 
للبحث عن �شخ�ص تائه اأو مفقود يف اأي مكان يف امل�شاعر، اأو 

مكة، اأو املدينة، اأو ما حولها.
- �شخ�ص موجود مت البحث عنه، فيتم تو�شيح كيفية التوا�شل مع 

هذا ال�شخ�ص ومكانه، وطريقة توا�شله باأهله وعائلته.
اإمكانية تعريف الأ�شخا�ص ملجموعاتهم، و�شرعة التوا�شل معهم   -

بطريقة �شهلة ودون انتظار طويل لال�شتعالم .
- اإمكانية الإعالن عن مواقع اأخرى مماثلة وذات عالقة مبوؤ�ش�شات 
موقع  اأو  احلج،  لوزارة  التابع  اإر�شاد احلجاج  كموقع  الطوافة، 

الأ�شئلة ال�شائعة يف احلج والعمرة.
ومن مميزات النظام وموقعه الإلكرتوين الرئي�شي اأنه يعمل بطريقة 
اآلية عرب �شبكة الإنرتنت، وميكن م�شتقباًل ربطه بقواعد املعلومات لدى 
ال�شتفادة منه عرب  ي�شهل  ما  والعمرة،  ووزارة احلج  وزارة اخلارجية، 
عن  ال�شتعالم  لالأ�شخا�ص  ويتيح   ،]2[ الذكية  والأجهزة  احلا�شوب 
ذويهم ب�شهولة ومن اأي مكان يتوجدون فيه.  ولتنوع احلجاج واملعتمرين 
حيث  اللغات،  متعدد  لي�شبح  املوقع  تطوير  كذلك  مت  فقد  والزائرين 

جتربة نظام حا�شوبي ذكى للتعرف على التائهني بتمييز الوجوه خلدمة زوار احلرمني ال�شريفني

�شكل ١- الهدف الفرتا�شي للتعرف على الوجوه هو حتديد الأ�شخا�ص 
بدقة عن طريق حتليل ال�شور.

Figure 1- Face recognition purpose is identifying people.



1122

�شملت التجربة العلمية البدء باللغة العربية واللغة الإجنليزية، وميكن 
التح�شني باإ�شافة اللغات الأخرى ح�شب الأولوية واحلاجة.

واملوقع  الدرا�شة  عن  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  بع�ص  طرح  مت  كما 
الإلكرتوين، وكيفية تطويره، وربطه بال�شكل املطلوب مع نظام التائهني 
اجلانب  يف  بتح�شينه  منه  ال�شتفادة  واإمكانية  ال�شريفني،  احلرمني  يف 

العملي لي�شبح فاعاًل على مدار العام ]4[.
اأحد خمرجات درا�شة حت�شني التعامل مع  اإن النظام يعترب  وحيث 
ال�شريفني لأبحاث  باإ�شراف مبا�شر من معهد خادم احلرمني  احل�شود 
 - للتائهني  اإر�شاد  كنظام   - املوقع  فكرة  فقد مت عر�ص  والعمرة  احلج 
على �شرطة احلرم والإدارات اخلا�شة بخدمات �شئون احلرمني لبحث 

اإمكانية تطويره وال�شتفادة املثلى من التجربة.

على  التعرف  في  العلمي  البحث  تحديات   .3

الوجوه
�شور  درا�شة  علم  يف  ا  ُملحًّ اأمًرا  ا  تقنيًّ الوجوه  على  التعرف  اأ�شبح 
تقدًما  ال�شور  لتحليل  احلديثة  التطبيقات  اأثبتت  حيث  احلا�شوب، 
الوجه  على  التعرف  حتدي  �شياغة  فيمكن  النتائج.  دقة  يف  وجناًحا 
الفيديو،  اأو �شور  الثابتة  ال�شور  بال�شتنباط من  روؤية احلا�شوب(  )يف 
با�شتخدام  عام،  مكان  يف  اأكرث  اأو  �شخ�ص  من  التحقق  اأو  والتحديد 

قاعدة بيانات خمزنة للوجوه كما يف اخلوارزمية �شكل -2.
اإىل  ا  تقنّيًّ الوجوه  على  للتعرف  البحثية  التحديات  تق�شيم  وميكن 

مراحل درا�شة كالتايل:
• �شور الوجه من الأمام.

• �شور الوجه من اجلوانب.
• �شور م�شابهة، اأو كاذبة، اأو مبعدلت اأو تغيريات ثابتة اأو مرنة.

• �شور الذكور واختالفها عن الإناث.
على  التعرف  يف  الكفاءة  لزيادة  الإح�شاء  علم  من  ال�شتفادة   •

الوجوه.
• تطوير مناذج للتنبوؤ بالأ�شخا�ص و�شط احل�شود املزدحمة جّدًا.

• تاأثري اخلوارزميات ونظام التدريب احلا�شوبي على اأداء التعرف 
على الوجوه.

من  الوجه  ل�شورة  الأوىل  مراحل  الثالث  على  البحث  ركز  وقد 
  ،]3[ تغريات  تعرتيها  التي  امل�شابهة  وال�شور  اجلوانب،  ومن  الأمام، 
ودر�شت  الوجوه،  على  للتعرف  العاملية  البيانات  قواعد  روجعت  حيث 
طرق عملها وعالقتها القيا�شية عن طريق النقاط الثنائية، و امل�شافات 

الهند�شية باإتباع اخلطوات التالية:
1. Distance matrix for all images is produced. 
2. This matrix is split up into distance files to build rela-

tion for images of same person. 
3. One file is produced to summarize every image. 
4. Each line in these file contain the name of another 

image and the distance to that image. 
5. The file has the same name as the “probe image” 
6. Distance file is placed in a distance directory. 
7. The base metric will yield a similarity score, where 

higher similarity yields higher scores. 
8. High score similarity values are negated to produce a 

“distance like” metric.
9. All algorithms assume that smaller distances are a 

closer match. 
ن�شب  عن  بالبحث  الوجوه  على  التعرف  مناذج  ا�شتخدام  مت  وقد 
والأنف  الأعني  بني  امل�شافة  مثل:  الثابتة  الوجه  عالمات  بني  امل�شافات 

وحدود الفم كما هو مو�شح يف ال�شكل -3.

عدنان عبدالعزيز قطب، �شالح عبداحلميد على اأحمد

�شكل  ٢ـ  خوارزمية التعرف على الوجوه.
Figure 2- Face Recognition Algorithm.
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ومقدار  التغيري،  وتاأثري  ال�شور،  تعميم  اإىل  النظر  درا�شـــــة  ومتت 
علمي  كتحدي  يكمن  الذي  الثابتة،  العالمات  بتحديد  الربنامج  ف�شــــل 
يف  مو�شح  هو  كما  الدقيقة،  غري  املتحركة  ال�شور  يف  ا  خ�شو�شً قائم 

ال�شــكل -4.
Hajj & Um- الوجوه للحج والعمرة  بيانات   ومت اقرتاح قاعدة 
rah Face Recognition Database = HUFRD  بعد مراجعة 
بع�ص قواعد البيانات العاملية للتعرف على الوجوه، والتي اأثبتت املراجع 
  Yaleو FERET و UMIST و  ORL : درا�شتها يف هذا املجال مثل

و PIE و AR ، كما يف العر�ص التايل.

ومقترح  الوجوه  على  التعرف  بيانات  قواعد   .4
HUFRD

فيما يلي ت�شتعر�ص الورقة نبذة خمت�شرة عن قواعد البيانات العــاملية 
املخت�شة بالتعرف علــــــــى الوجــــــــوه مثل : ORL  و UMIST وFERET و

:HUFRD ونقدم بعدها مقرتح  AR و PIE و Yale

 ORL  أ. قاعدة بيانات
ا بقاعدة بيانات  ظهرت قاعدة بيانات  ORL للوجوه )ُتعرف اأي�شً
AT&T( لت�شتخدم يف �شياق م�شروعات التعرف على الوجوه التي كانت  
جُترى بالتعاون مع )جمموعة الكالم والروؤية والآليات( بق�شم الهند�شة 
يف جامعة كامربدج. حيث ت�شمنت ع�شر �شور خمتلفة لالأ�شخا�ص لكل 
ال�شور يف  التقاط  املو�شوعات مت  بع�ص  ويف  متميًزا،  مو�شوًعا   40 من 
التقطت  وقد  الوجه،  وتعبريات  الإ�شاءة  وباختالف  خمتلفة،  اأوقات 
PGM، وحجم كل  جميع ال�شور على خلفية داكنة متجان�شة يف �شكل 

�شورة هو 92x112  بك�شل كما يف الأمثلة �شكل - 5.

جتربة نظام حا�شوبي ذكى للتعرف على التائهني بتمييز الوجوه خلدمة زوار احلرمني ال�شريفني

�شكل ٣ ـ  فكرة مب�شطة للعالمات الثابتة للتعرف على الوجوه.
Figure 3- Stable clues in face recognition.

�شكل ٤ ـ  حماولة تعميم ال�شور وف�شل الربنامج لربط عالقة بينها.
Figure 4- Faces unrecognized because of ambiguity .

.ORL شكل ٥ ـ مناذج من �شور الوجوه. قاعدة بيانات�
Figure 5- Sample of ORL dataset for faces recognition.

املعاجلة  والتخزين

حتديد العالماتالتعيني والرتابطاملقارنة عند احلاجة

منوذج ترابط العالمات املميزة
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.UMIST شكل 7 ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة بيانات�
Figure 7- Sample of UMIST dataset for faces recognition.

.FERET شكل 8 ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة بيانات�
Figure 8- Sample of FERET dataset for faces recognition.

.Yale شكل 9 ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة بيانات�
Figure 9- Sample of Yale dataset for faces recognition.

�شكل 6 ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة البيانات اليابانية.
Figure 6- Sample of Japanese dataset for faces recognition.

عدنان عبدالعزيز قطب، �شالح عبداحلميد على اأحمد

ب. قاعدة البيانات اليابانية 
تتكون قاعدة البيانات اليابانية من ع�شرة اأ�شخا�ص، ويختلف عدد ال�شور 
ا مع اختالف تعبريات الوجه كما يف  لكل �شخ�ص من 20 اإىل 23 �شورة، واأي�شً

�شكل  - 6.
 UMIST  ج. قاعدة بيانات

تتكون قاعدة بيانات UMIST )املعروفة كذلك بقاعدة بيانات �شيفيلد( 
من 564 �شورة لع�شرين فردًا من خمتلف الأجنا�ص والأ�شكال، ويف جمموعة 
خمتلفة من التعبريات، كما اأن ال�شور مرقمة على التوايل، وجميع امللفات يف 

�شكل PGM  ذات حجم التقريب 220x220 بك�شل ، كما يف �شكل -7.

 FERET د. قاعدة بيانات
تعترب تكنولوجيا التعرف على الوجوه FERET اإحدى قواعد البيانات 
املعروفة والتي مت جمعها يف الفرتة بني الأعوام 1993 و 1996، ومت تطويرها 

بوا�شطة DARPA لت�شبح اأكرث فاعلية لال�شتخدام، كما يف �شكل -  8.

 Yale  هـ. قاعدة بيانات
تعتمد قاعدة بيانات الوجوه Yale على نظام ال�شور )GIF( كما يف 
�شكل - 9، وتبني �شورها بواقع 11 �شورة خمتلفة خمتارة لكل حدث خمتلف، 
وللدرا�شة مت اختيار 15 حدث ب�شوء خافت، منها 3 �شور تعرب عن الجتاهات 
كالأمام واليمني والي�شار، و 8 �شور اأخرى تو�شح حالة ال�شخ�ص املختلفة 
مثل: الفرح، والغ�شب، والنعا�ص، واملفاجاأة، وعند لب�ص النظارة وغريها، وهو 
املقارب املماثل علمًيا للحالت املختلفة يف هذه الدرا�شة ب�شبب اأداء منا�شك 

احلج والعمرة كما هو احلال يف قواعد بيانات الوجوه املختلفة التالية.

  Multi-PIE و PIE   ز. قاعدة بيانات
    تعتمد قاعدة بيانات PIE على ال�شور بحالت خمتلفة، بحيث حتوي 
13 و�شعية خمتلفة لـ 68 مو�شوعًا منفردًا يف مكان خمتلف. وقد روعي يف 
تكوين قاعدة البيانات انخفا�ص الإ�شاءة يف 4 �شور متنوعة لكل و�شعية، 
وب�شكل ظاهر تكوين العالقات بينها كما يف ال�شكل -10. ومن ثم مت جمع 
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.PIE شكل 10 ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة بيانات�
Figure 10- Sample of PIE dataset for faces recognition.

جتربة نظام حا�شوبي ذكى للتعرف على التائهني بتمييز الوجوه خلدمة زوار احلرمني ال�شريفني

ال�شور باأ�شكال خمتلفة يف قاعدة بيانات مب�شمى )Multi-PIE(، حيث 
الأهداف، ومت جمع 15 �شورة  الوجوه متعددة  ال�شور على تعبريات  تثبت 
منفردة حلالت بعدد 377، والتي التقطت من زوايا خمتلفة باآلت متعددة يف 
نف�ص الوقت،  ما �شاعد كثرًيا يف ترابط العالقات بني ال�شور لنف�ص الأ�شخا�ص 

كما يف �شكل -11.

 AR  حـ. قاعدة بيانات
التعبريات املختلفة،  على   AR الوجوه  بيانات �شور      تعتمد قاعدة 

وعند   ، وال�شراخ  والغ�شب،  البت�شام،  مثل  املتاحة  الطبيعية  والتغريات 
لب�ص النظارة وتغطية الرقبة، وتغيري طفيف يف ال�شكل اأو املالب�ص وغريها 
كما يف ال�شكل -12. فقد مت جمع اأكرث من 4000 �شورة خمتلفة لعدد 126 
حالة تعبريية، وذلك ل70 رجاًل و 56 امراأة  ما جعلها قاعدة بيانات جيدة 

لعتمادها يف درا�شة الوجوه احلديثة.

 HUFRD طـ. قاعدة بيانات مقترحة
يقرتح يف هذه الدرا�شة �شرورة التاأكيد على تكوين قاعدة بيانات الوجوه 

.)Multi-PIE( متعددة PIE شكل 11 ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة بيانات�
Figure 11- Sample of Multi-PIE dataset for faces recognition.
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املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  لزوار  والعمرة،  احلج  لدرا�شات  املتخ�ش�شة 
HUFRD )Hajj & Umrah Face Recognition Da-  با�شم
املعروفة  البيانات  قواعد  بني  اختالف جذري   ُوجد  اإنه  tabase(، حيث 
اأنه ميكن ظهور تغري  ]3[، ومبا  الزوار  البحثية لدرا�شة وجوه  واملتطلبات 
الوجوه قبل الإحرام، واأثناء اأداء املنا�شك، وعند حالقة �شعر الراأ�ص، وحال 
التعر�ص لظروف الإجهاد املختلفة وهو تغري طبيعي غري م�شطنع غالًبا - 
ب�شبب الإرهاق وفعل �شعائر احلج والعمرة - ما اأبرز احتياًجا موؤكًدا لقرتاح 
هذه الدرا�شة، وذلك بتكوين قاعدة م�شتقلة جديدة لبيانات الوجوه للحجاج 
واملعتمرين كما يف ال�شكل -13وباإ�شراف معهد خادم احلرمني ال�شريفني 
ن، وي�شبح نواة  ومرجعية  لأبحاث احلج والعمرة، الذي ميكن اأن يطّور ويح�شَّ

اأ�شا�شية لأبحاث التعرف على وجوه زوار احلرمني ال�شريفني ]8[.
وقد مت تكوين قاعدة بيانات الوجوه  HUFRD من ت�شوير  100 زائر 
للحرمني ال�شريفني، خمتلفني من 25 دولة قاموا باأداء املنا�شك ]9[، و�شاركوا 
يف الدرا�شة باإ�شراف املعهد، وقد اأخذت �شور خمتلفة لهم ب�شبب التغريات 

ح�شب الو�شعية، والن�شك، واحلالة كما يف ال�شكل  -14.
وميكن تلخي�ص قواعد بيانات الوجوه املختلفة بالإ�شافة للقاعدة املقرتحة  

HUFRD  يف اجلدول -1.

5. اختبار برنامج التعرف على الوجوه
احلجاج  بيانات  لدرا�شة  الوجوه  على  التعرف  نظام  برجمة  تعتمد 

. AR شكل 1٢ ـ مناذج من �شور الوجوه - قاعدة بيانات�
Figure 12- Sample of AR dataset for faces recognition.

عدنان عبدالعزيز قطب، �شالح عبداحلميد على اأحمد

جدول ١- ـ تلخي�ص يبني قواعد البيانات املختلفة ل�شور الوجوه.

عدد الأ�شخا�ص امل�شجلني يف قاعدة قاعدة البيانات
عدد ال�شور لكل �شخ�صتفاوت عدد ال�شورالبيانات

ORL4010ثابت لكل �شخ�ص

UMIST2019-48 متغري ح�شب الأ�شخا�ص

JAFFE1020-23متغري ح�شب الأ�شخا�ص

FERETكثري وغري حمددمتغريكثري

Yale1511ثابت لكل �شخ�ص

PIE6860ثابت لكل �شخ�ص

Multi-PIE33740ثابت لكل �شخ�ص  يف كل جل�شة

AR12626ثابت لكل �شخ�ص

HUFRD1006-15متغري ح�شب الحتياج
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�شكل 1٣ ـ منوذج مبتدئ لقاعدة بيانات الوجوه كمقرتح  للحج والعمرة - جمموعة من ال�شور ملائة �شخ�ص، خمتلفة للزوار مت جمعها با�شتئذان امل�شاركني 
املبا�شر بتن�شيق وم�شوؤولية معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة.

Figure 13- HUFRD: Hajj & Umrah Face Recognition Database.

جتربة نظام حا�شوبي ذكى للتعرف على التائهني بتمييز الوجوه خلدمة زوار احلرمني ال�شريفني
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�شكل 1٤ ـ جمموعة من ال�شور املختلفة للزوار، يف قاعدة البيانات املقرتحة HUFRD مت جمعها با�شتئذان امل�شاركني املبا�شر بتن�شيق وم�شوؤولية معهد خادم 
احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة

Figure 14- Sample of HUFRD dataset for faces recognition.

عدنان عبدالعزيز قطب، �شالح عبداحلميد على اأحمد
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املدخلة م�شبًقا على جمموعة من ال�شور )�شت على الأقل( لكل حاج يف 
اأو�شاع خمتلفة، مثل: ال�شورة الطبيعية الأمامية للحاج، و�شورة اأخرى 
وهو يرتدى نظارة طبية، واأخرى وهو يرتدي نظارة واقية من ال�شم�ص، 
�شكل -15،  والأي�شر كما يف  الأمين  له من جانب وجهه  ال�شور  وبع�ص 
خالل  من  احلاج  على  التعرف  ت�شهيل  حماولة  الأو�شاع  تعدد  ويف�شر 
اأجهزة ت�شوير الفيديو التي تر�شد حتركاته يف جميع اأو�شاعه املختلفة. 
وا�شتخدمت اأقرب هذه ال�شور يف التعرف على ال�شخ�ص نف�شه يف حالة 
الحتياج اأثناء زيارة احلرمني ال�شريفني، اأو ممار�شة اأحد منا�شك احلج 

والعمرة ]10[.

أ. كيفية عمل البرنامج
اأننا  رغم  املعقدة  الأمور  اآلّيًا من  الوجوه  على  التعرف  نظام  يعترب 
حياتنا  يف  و�شل�ص  اعتيادي  ب�شكل   - اهلل  بف�شل  كب�شر   - ذلك  منار�ص 
�شكل  النموذج  يف  كما  الربنامج  عمل  كيفية  تو�شيح  وميكن  اليومية. 
-16، والذي متت ال�شتفادة منه بت�شرف من املرجع ]16[، حيث تبداأ 
اخلطوات بالتقاط ال�شور من الكامريا )م�شتقلة اأو من اأجهزة م�شاندة 

معرفة للنظام بكونها ثابتة اأو متنقلة(. 
ويبداأ النظام بتق�شيم ال�شورة اإىل �شرائح )frames( ليبحث عن 
�شريحة ال�شورة التي حتوي على دقة مقبولة، ومعامل مكتملة ذات تعداد 
نقطي مكافئ. وبعدها يتم حتويل نقاط الإحداثيات والعالمات لل�شور 
Local Bi- )املحددة بطريقة حا�شوبية اإىل نقاط متييز ثنائية حملية 

الرقم  لل�شخ�ص، بحيث ي�شبح  ُتربط برقم تعريفي   )nary Pattern
التعريفي لل�شخ�ص موحًدا لكل �شورة ذات الأو�شاع املختلفة. ويتم حفظ 
اإليها ومقارنتها حال  نقاط التمييز يف قاعدة بيانات ال�شور، والرجوع 

الحتياج اإىل التعريف بالأ�شخا�ص.  
ولتو�شيح برنامج اإعادة تعريف �شور الوجوه عن طريق حتديد نقط 
تن�شيق  يتم   ،)Local Binary Pattern( املحلية  الثنائية  التمييز 
تلخي�ص  وميكن  وجه،  بكل  للتعريف  رئي�شة  ا�شتدللية  كعالمات  نقاط 

اخلوارزمية باخلطوات الثالث الرئي�شية كالتايل:
1- Define 4 Parameters: Radius, Neighbors, Grid X, and 

Grid Y.
• Radius: used to build circular local binary pat-

tern and represents the radius around the central 
pixel set to 1.

• Neighbors: number of sample points to build cir-
cular local binary pattern. More sample points 
are preferred for more accuracy but degrades 
computational cost. The suggestion is to use 8.

• Grid X: number of cells in horizontal direction. 
More cells gives finer grid providing higher di-

mensionality of resulting feature vector. Use it 
to be 8.

• Grid Y: number of cells in the vertical direction. 
More cells leads finer grid helping with higher 
dimensionality of resulting feature vector. We 
set it to 8.

2- Training the Algorithm: 
• First, use facial images dataset to train the algo-

rithm. 
• An ID is set for each person used for all his im-

ages, i.e. linking related input images together. 
Images of same person must have same ID.

3- Apply Local Binary Pattern operation: 
• highlight the facial characteristics 
•  use sliding window concept to select binary pat-

tern
• utilize parameters of radius and neighbors to cre-

ate intermediate image to be used to describe 
original image computationally. 

ب. اختبار تجريبي للنظام 
من  جمموعات  على  جتريبي  ب�شكل  النظام  هذا  اختبار  مت  لقد 
ال�شور، حيث مت اإعداد البيانات ب�شت �شور لكل �شخ�ص )من امل�شاركني 
لالأغرا�ص  �شورهم  من  لال�شتفادة  ا�شتئذانهم  مت  وقد  الدرا�شة،  يف 
البحثية، باإ�شراف مبا�شر من معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث 
احلج والعمرة(؛ وعند جتربة هذا النظام على اثنتني من ال�شور ال�شت 
املحلية  الثنائية  التمييز  نقط  حتديد  النظام  ا�شتطاع  �شخ�ص؛  لكل 
)Local Binary Pattern( على ال�شور الأخرى املطابقة لها، رغم 
كون ال�شور ملَتَقطة من زاويا خمتلفة، و متت ال�شتفادة من ا�شتبيانات 
احلرمني  خادم  معهد  من  مبا�شر  باإ�شراف   ]11[ للح�شود  ال�شتفتاء 
قطار  ت�شغيل  جتربة  يف  وحركتهم  والعمرة  احلج  لأبحاث  ال�شريفني 
امل�شاعر]12[، بالإ�شافة ملعرفة بع�ص الأحداث والفعاليات للمجموعات 

امل�شجلة من برامج التوا�شل الجتماعي ]13[.
ال�شكل  يف  كما  الإنرتنت  على  كبوابة  النظام  جتربة  متت  وكذلك 
-17، للم�شاعدة يف حل م�شكلة التائهني واملفقودين الذين يتم التعرف 
عليهم خالل زيارة احلرمني ال�شريفني يف مو�شم احلج والعمرة، وكذلك 
احلرام  امل�شجد  بوابات  بع�ص  واإقفال  لفتح  القرار  متخذي  م�شاعدة 
وامل�شجد النبوي ال�شريف، وميكن اعتماد هذه التجربة كتطبيق م�شاند 
م�شتنبط من التمثيل املرئي للبيانات كما مت تف�شيله يف موؤمتر الريا�ص 

عام 2015 ]14[. 
ال�شور  ومعاجلة  احلا�شوبية،  الروؤية  تقنيات  الدرا�شة  وا�شتخدمت 
كدعم برجمي للبوابة الإلكرتونية، وخا�شة بر�شد املفقودين واملوجودين 
يف احلرم ]15[، ويكون تفعيل النظام الر�شمي ب�شرورة ت�شجيل الزوار 
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�شكل رقم )1٥( ـ  مناذج ل�شور خمتلفة لنف�ص الأ�شخا�ص من جمموعة بيانات الزوار مت جمعها با�شتئذان امل�شاركني املبا�شر 
بتن�شيق وم�شوؤولية معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة.

Figure 15- Sample of Hajj visitors' pictures as pilot dataset for faces recognition.

�شكل 17ـ  بوابة الإنرتنت  للم�شاعدة يف حل م�شكلة التائهني من الزوار.
Figure 17- Internet website interface.

�شكل 16ـ  كيفية عمل الربنامج
Figure 16- System framework procedure.
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�شكل 18ـ   اآلية ت�شجيل الزوار لبياناتهم ال�شخ�شية و�شورهم.
Figure 18- Visitor registration of personal information.

�شكل 19ـ   ت�شجيل الزوار لبياناتهم ال�شخ�شية و�شورهم.
Figure 19- Modelling the smart face-recognition computer system.

جتربة نظام حا�شوبي ذكى للتعرف على التائهني بتمييز الوجوه خلدمة زوار احلرمني ال�شريفني

طريق  عن  وذلك   ،18- ال�شكل  يف  كما  و�شورهم  ال�شخ�شية  لبياناتهم 
خادم  معهد  باإ�شراف  الطوافة  وموؤ�ش�شات  الر�شمية،  اجلهات  تعاون 
احلا�شوبي  النظام  لتفعيل  والعمرة  احلج  لأبحاث  ال�شريفني  احلرمني 

ب�شورة �شحيحة، وهو التحدي اجلديد لتطبيق هذه الربنامج.
وميكن تلخي�ص تكوين النظام من را�شدي بيانات الوجوه )هواتف 
وحمرك  الرئي�شي،  واخلادم  كمبيوتر(  واأجهزة  وكامريات،  نقالة، 

البحث، ونظام التنبيه كما يف ال�شكل )19(.

6. الخاتمة والتوصيات
يف  الوجوه  على  التعرف  عن  درا�شة  العلمية  الورقة  هذه  قدمت 
احلرمني ال�شريفني اأثناء اأداء منا�شك احلج والعمرة.  حيث متت جتربة 
بافرتا�ص  بياناتهم  �شجلت  الذين  للزوار  الوجوه  على  التعرف  نظام 
اأ�شواأ الأحوال  اأو البحث عن املفقودين، وميكن كذلك - يف  و�شع التيه 
يتم  الذين  املوتى  على  للتعرف  الربنامج  من  ال�شتفادة   - اهلل  قدر  ل 

العثورعليهم وي�شعب اإيجاد اإثباتاتهم الر�شمية. ومتت جتربة الربنامج 
كموقع اإنرتنت لإثبات فعاليته املبدئية ما اأظهر جناًحا مبدئًيا واحتياًجا 

حقيقيًّا للبحث املتعمق يف هذا ال�شدد.
وقد روعي يف هذه الورقة تقدمي تلخي�ص قواعد بيانات الوجوه التي 
ت�شتخدم للدرا�شات امل�شابهة، حيث اأثبتت الحتياج اإىل القرتاح املقدم 
 ،HUFRD اجلديدة  الوجوه  بيانات  قاعدة  باإن�شاء  املوؤلفني  قبل  من 
والتي تراعي تغري الوجوه فيها قبل الإحرام، واأثناء اأداء املنا�شك، وعند 
حالقة �شعر الراأ�ص، وحال التعر�ص لظروف الإجهاد املختلفة. واأظهرت 
ُمقاربة مع �شور  الدقة املتزنة ت�شبح مقبولة عندما تكون  اأن  الدرا�شة 
التائهني ماأخوذة من �شت �شور لكل �شخ�ص، وتقل الدقة كثرًيا عندما 
يكون عدد ال�شور اأقل من ذلك، حيث اأثبتت التجارب ارتفاع الدقة اإىل 
واأعراق  جن�شيات  من  لل�شور  البيانات  قاعدة  تكون  عندما   %90 ن�شبة 
هو  كما  املت�شابهة  ال�شور  بني  اخللط  قليل  احلا�شوب  في�شبح  خمتلفة 
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التائهني  موقع  يف  التجريبي  الربنامج  تطوير  مت  عليه  وبناًء  املتوقع. 
املفقودين  الأ�شخا�ص  اإىل  الو�شول  و�شرعة  ملعرفة  النرتنت  �شبكة  على 
وتو�شيلهم اإىل ذويهم يف اأ�شرع وقت، وقد اأثبت الربنامج جناًحا جيًدا 

واحتياًجا لزيادة البحث يف هذا املجال.
ختاًما ميكن تلخي�ص تو�شيات هذه الورقة كالتايل:

ملعرفة  الوجوه  على  التعرف  تقنية  من  ال�شتفادة  تطوير  احتياج   -
ا يف حالة التيه اأو الفقدان. الأ�شخا�ص، وخ�شو�شً

الأقل،  على  خمتلفة  �شور  �شت  الأ�شخا�ص  بت�شوير  التو�شية   -
وتكوين ملفات ال�شور لكل امل�شتفيدين من  موؤ�ش�شات احلجاج 

واملعتمرين.
باحلج  خمت�شة  الأ�شخا�ص  لوجوه  بيانات  قاعدة  تكوين  اقرتاح   -
اأداء  اأثناء  الإحرام،  قبل  فيها  الوجوه  تغري  تراعي  والعمرة، 
لظروف  التعر�ص  وحال  الراأ�ص،  �شعر  حالقة  عند  املنا�شك، 

الإجهاد املختلفة.
الوجوه   على  للتعرف  باحلا�شوب  ال�شور  الهتمام مبجال حتليل   -
باعتباره اأحد اأهم املجالت البحثية خلدمة احلجاج واملعتمرين.
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