
 

را  FaceID ، در پایتون چگونه می توان با استفاده از دیپ لرنینگ

 اجرا کرد؟ Xدر آیفون 

 
( است که  FaceIDروش باز کردن قفل با استفاده از تشخیص چهره )  Xیکی از ویژگی های بحث برانگیز آیفون 

باز کردن  یرا برا یدی، مجبور شد روش جدهیتلفن بدون حاش ساختاپل پس از شده است.  TouchIDجایگزین 

در  سنسور اثر انگشت به قرار دادناز رقبا  یکه برخ یدر حال کند. ایجاد عیآسان و سر شکلیبه  یقفل گوش

؛ کندرا ایجاد  یو انقالب انهنوآور روشیتلفن باز کردن  وهیش در گرفت می، اپل تصمجدید بسنده کردند یتیموقع

 ،کوچک و بسیار شرفتهیپ یجلو نیدورب کی بهره گیری ازبه لطف  !یعنی نگاه کردن به صفحه نمایش گوشی

 کیاز چهره کاربر با استفاده از  یری، تصونیعالوه بر ا از چهره کاربر است. ینقشه سه بعد جادیقادر به ا Xآیفون 

با استفاده از  دارد. یشتریب پایداری طیدر نور و رنگ مح راتییکه نسبت به تغ شود یمادون قرمز ضبط م نیدورب

هر بار که  نی، بنابرارا ضبط کنندچهره کاربر  تری کامل اتیهوشمند قادر هستند با جزئ یتلفن هادیپ لرنینگ ، 

 نی، اپل اظهار داشته است که اکمال تعجبدر  دهند. یم صیشود او را تشخ یتلفن توسط صاحب آن برداشته م

  است. ١:١٠٠٠٠٠٠برجسته آن  یخطا زانیو مبوده تر  منیا TouchIDاز  یروش حت



 

 نیم. در ایهر مرحله تمرکز کرد یساز نهیبه یو چگونگ قیعم یریادگیبا استفاده از  ندیفرآ نیا جادیبه نحوه ا ام

. کرد یساز ادهیپ Kerasبا استفاده از می توان را  FaceIDبه  هیشب تمیم که چگونه الگوریده ینشان م ،مقاله

 نیمشابه دورب اریبس یخروج یکه دارا ،محبوب اریبس RGB نیدورب کی، Kinectبا استفاده از   یینها یها شیآزما

 ، انجام شده اند. است X فونیآ یجلو یها

 :FaceIDمفهوم 

در  FaceIDنحوه عملکرد  قیدق لیو تحل هیتجز ،قدم نیاولعملکرد پیچیده ای دارند.  FaceID یعصب یشبکه ها

پس از  ، اثر انگشت خود را ثبت کند.حسگر مکرر لمسابتدا با  است، کاربر مجبور TouchIDدر  است. X فونیآ

فعالیت خواهد بود. آماده  TouchIDو  هکرد لیرا تکمثبت فرایند ، تلفن هوشمند مختلف نمونه گیری ١٥حدود 

 یساده است: کاربر فقط به گوش اریبس ندیفرا ا ثبت کند.صورت خود ر دیکاربر بانیز  FaceID دربه طور مشابه 

مختلف  یحالت ها درصورت  نیبنابرا .چرخاندمی  رهیدا کیرا به دنبال  شسر یو سپس به آرام کند ینگاه م

تواند در مورد  یشگفت آور م عیروش ثبت سر نیاحاال قفل صفحه نمایش آماده فعالیت است.  .شود یثبت م

تنها  FaceID در یعصب ی، شبکه هابه عنوان مثال .دیبه ما بگو یادیز یزهایچ یاساس یریادگی یها تمیالگور

این است که  یریادگی یبه معنا  یشبکه عصب کی یبرا  یانجام طبقه بند را انجام نمی دهند. یطبقه بند عمل

 جهت یآموزش یداده ها یاز برخ دیبا نیبنابرانگاه می کند کاربر واقعی آن است یا خیر. آیا شخصی که به آیفون 

 نجای، در اقیعم یریادگیاستفاده از  متعدد موارد علی رغماما . استفاده کند "نادرست" ای "درست" ینیب شیپ

آموزش  ،به دست آمده از چهره کاربر دیجد یبا استفاده از داده ها دیبا عصبی شبکهابتدا  .ستیمؤثر ن کردیرو نیا

، بعالوهاین امر نیازمند زمان، انرژی و داده های آموزشی از چهره های مختلف برای تشخیص تصویر است.  .ندیبب

 Siameseبا شبکه عصبی پیچشی  FaceIDاما کند.  در حالت آفالین را فراهم نمیاپل  آموزشامکان  روش نیا

 طراحی شده که در حالت آفالین توسط اپل برای ثبت چهره آموزش می بیند. )توضیح در بخش بعد( 

 ( Siameseشبکه عصبی  چهره ها و اعداد در شبکه های عصبی )

به اشتراک  زیوزنها را ن یشده است که تمام لیتشک کسانی یدو شبکه عصب از اساسا Siamese یشبکه عصب کی

به این صورت . اموزدیرا ب ریمانند تصاو ها از داده ینوع خاص نیتواند محاسبه فاصله ب یم یمعمار نیا گذارد. یم

 بعدی ترسیم می کند. nعصبی آن ها را در یک فضای منتقل شده و شبکه  Siameseداده از طریق شبکه که 

نقاط مختلف داده ها در طبقه بندی های سپس به شبکه آموزش داده می شود تا این ترسیم را تا زمانی که 

 یژگیو نیکه مهمتر ردیگ یم ادی، شبکه در دراز مدتمختلف تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک شوند، ادامه دهد. 

 یبرا کند. جادیدار ا یمعن ترسیم کیکرده و  یفشرده ساز هیآرا کیرا در ها  ها را از داده ها استخراج کرده و آن

 فیکوچک توص نمودار کیرا با استفاده از ها سگ  مختلف یکه چگونه نژادها دیتصور کنموضوع  نیا درک درست



 

از گ سرنگ  یرمزگذار یبرا احتماال دارند. یتر کینزد ، نمودارهایمشابه یها که سگ این صورتبه ؟ دیکن یم

و  شکل گوش ها از عددی دیگر  یبرا از عددی دیگر، مشخص کردن اندازه سگ یبرا، دیکن یعدد استفاده م کی

شبکه  کی خواهند داشت. گریکدیمشابه  ییدارهانمو، شباهت دارند گریکدیکه به  ییها ، سگبیترت نیبه ا. رهیغ

انجام خودکار  کدگذار کیکه  ی، مشابه کارشما انجام دهد یکار را برا نیکه ا ردیبگ ادیتواند  یم Siamese یعصب

 دهد. یم

 
توجه کنید که معماری شبکه عصبی چگونه شباهت بین ارقام را یاد می گیرد و به طور خودکار آنها را در دو بعد دسته بندی می کند. 

 .تکنیک مشابهی روی صورت ها اعمال می شود

دهد که کدام چهره  صیاستفاده کرد تا تشخآموزش  یچهره برا یادیتوان از تعداد ز یم کیتکن نیاده از ابا استف

سخت  یاز مثال ها دیتوان ی، م( اپل همانند) یو قدرت محاسباتکافی با داشتن بودجه بیشترین شباهت را دارد. 

واکنش نشان  رهیهمچون دوقلوها ، حمالت خصمانه )ماسک( و غ یبه موارد عصبی تا شبکه دیاستفاده کن زین یتر

 دهد. 

 ؟ستیچ کردیرو نیاستفاده از ا یینها تیمز

، که چهره کاربر دمحاسبه کن اده ود صیتشخ یگریآموزش د چیتواند کاربران مختلف را بدون ه یم شبکه نکهیا

 FaceID،  نیعالوه بر ایا خیر.  قرار داردنقشه نهفته چهره ها در  ،هیاول میپس از گرفتن چند عکس در هنگام تنظ

( شی، کاله ، آرا نکی)به عنوان مثال ، ع یناگهان راتیی: هم تغشود شما سازگار  ظاهریدر  راتییقادر است با تغ



 

 ینقشه انجام م نیچهره مرجع در ا یکار با اضافه کردن بردارها نیا. صورت( یموهامانند )جزئی  راتییتغو هم 

 شود. یشما محاسبه م دیشود ، که بر اساس ظاهر جد

 

 Kerasدر   FaceIDاجرای 

ما به زمان  یمجموعه داده ها جادیا داده است. میدار ازیکه ما ن یزیچ نیاول دیپ لرنینگ یدر مورد همه پروژه ها

 یمجموعه داده هااز  ه همین دلیلب باشد. زیچالش برانگ اریتواند بس یم نیدارد و ا ازیاز افراد ن یاریبس یو همکار

کمک گرفتیم. در این مجموعه داده، افراد با اشکال مختلف و جهات مختلف موجود در اینترنت  RGB-Dچهره 

 وجود دارند. همان طور که در هنگام استفاده از آیفون اتفاق می افتد.

شبکه عصبی به شکلی آموزش ایجاد کردیم.  SqueezeNetدر ابتدا یک شبکه عصبی پیچشی بر اساس معماری 

داده می شود که فاصله بین تصاویر یک شخص را به حداقل رسانده و فاصله بین تصاویر اشخاص مختلف را به 

بعدی ترسیم کند. به گونه ای که  ١٢٨. پس از آموزش ، شبکه قادر است چهره ها را در آرایه های حداکثر برساند

 یاست که برا یبدان معن نیااز تصاویر افراد دیگر فاصله دارد. تصاویر یک شخص در کنار هم طبقه بندی شده و 

که در هنگام باز  یریتصو و چهره شده در مرحله ثبت رهیذخ ریتصاو نیفاصله ب دیشبکه فقط با، باز کردن قفل

 تیاز امن باشد تر، )هرچه کمآستانه مشخص باشد کی ریاگر فاصله ز ، محاسبه کند.دریافت می کندکردن قفل 

  شود. یبرخوردار است( قفل دستگاه باز م یشتریب

 

 FaceIDشبیه سازی  آزمایش

. ابتدا ثبت چهره کاربر. FaceIDبا شبیه سازی یک چرخه معمول را بررسی می کنیم.  مدلحال نحوه عمل این 

نباید قادر به باز  کهگریافراد د یا توسطباشد(  زیآم تیموفق دیکاربر )که با توسطچه  سپس مرحله باز کردن قفل

 باشند.  دستگاه نکرد

 مرحله ثبت چهره راو  هشخص را از مجموعه داده گرفت یکعکس از  یسر کی: میکنمی شروع چهره ثبت با 

 می کنیم. یساز هیشب



 

 

 قفل دستگاه را باز کند.  با حالت های مختلف چهره کند یافتد اگر همان کاربر سع یم یچه اتفاق مینیحال بب

 

  .ایجاد می کندرا  ١/١ فاصلهاز افراد مختلف به طور متوسط  RGBD ری، تصاو گریاز طرف د



 

 

 باشد. یکاف ه توسط دیگراناز باز کردن قفل دستگا یریجلوگ یبرا دیبا ٤/٠در حدود  ای آستانه، نیبنابرا


