
 الخالصة

 المجال كان لقد. البيومترية التقنيات مجال في البحوث من كبير حقل هو البشري الوجه تحديدان 
 .اإلنساني الوجه لتعقيد نظرا هامة قضية يزال ال فإنه ذلك، ومع. عديدة لسنوات الدراسة من المتنامي

 وبعد جوهتحديد مكان الو  على قادرة هي والتي ،خوارزميات كاملة وصفشمل هذا البحث دراسة  
 .عليها والتعرف هاتحديد ذلك

لغرض التمييز  التدريب بعد العينينتشفير  نظام  نتائج أساس على الوجه على التعرف وسيكون
 مفتوحة برمجية مكتبة باالعتماد على  جونز فيوال خوارزمية قتم تطبيو  ،والتعرف على الوجه 

لغرض   والوجه االمامي  النهج يتم  الكشف عن العيون هذا في ، حيث انه  الحاسوبية للرؤية
العيون  اكتشاف الوجوه ، حيث يتم استخدام طريقة تحويل الصورة الى مقياس رمادي وتستخدم

 .الوجوه تحديد لغرض 

 رماديالمقياس ذات ال الصورة أخذت.   البصرية C ++  لغة في البرمجية التعليمات كتابة تمت 
 (.فيريه مكتبات) والصور الملونة من  ( للتكنولوجيا الجاهزة  مكتباتال) مجموعة من 

 ودائرة حول الوجه  خضرا صندوقظهور  الوجه، لكشف ات التي تم عملها خوارزميوتبين تلك ال
 .حول العينين خضراء

 بيانات لتسجيل 10g أوراكل البيانات قاعدة تم استخدام   نستخدمها التي البيانات قاعدة في 
تمت  الرسومية المستخدم واجهاتان  ،التعرف على الوجوه و  التدريب مرحلة في هاوعرض الشخص
 .8 اإلصدار SE جافا باستخدام

 -وكانت كاالتي: رئيسية مراحل ثالث من يتكون الرئيسي النظامان  

 يأل الصور والتقاط وجه االنسان عن والكشف النظام تدريبعبارة عن   األولى المرحلة •
 . سلسلة مصنف هار  على ا"بناء شخص

باستخدام المدرج االحصائي ثنائي ) الملفات وتخزين تجهيزعبارة عن  الثانية المرحلة  •
 .(االنماط

 . العينين تشفير أساس على الوجه وتحديد عبارة عن التعرف الثالثة المرحلة  •



 استخدام مع لوجهل صورة أي لتحديد تنفيذهاالتي يتم   البيومترية الطرق احدى  الوجه تحديدان 
 .الوجه لهذا األساسية الخصائص

 عنها الكشفالوجوه التي تم   مجموع من المئوية النسبة احتسابادناه  بعد ان تم  النتائج وأظهرت 
  الصحيحة نسبةال تمثلالتي   جوهالو  مجموع نسبة الى   ترحةقالم خوارزميةال بواسطة

 دورا تلعب عيونان ال حيث  صحيح بشكل عيونال اكتشاف يتم واضحة الصور كانت إذا •
 عن كشفبال كاذبةال يجابيةالنتائج اال  من يقلل ألنه الوجه االمامي  عن للكشف هاما

 . ( ٪98.97ة االكتشاف )قحيث كانت  د وجوهال

 .بدقة العينين ويكشف أقل وقتا يستهلك تصميم لدينا أخرى ناحية من •

راءة الوجه قعلى  يعمل ظامحيث ان الن الوجه تحديددالة لغرض   بتشغيل مياقبعد ذلك تم ال 
 ةطابقويتم م عيونشفرة  باالعتماد على  البشري الوجه على يتم التعرف ثم الكاميرا من االمامي

 .البيانات قاعدة في المخزنة والصور البيانات مع ذلك

 صور على التعرف يتم حيث ٪.98 من أعلى التعرف على الوجوه معدل نسبة أن النتائج أظهرتف
 والصور الوجه صورةل المدخالت بين المقارنة طريق عن وهالوج صور من البيانات قاعدة في الوجه

 .البيانات قاعدة في

 المقترح والنظام القياسي جونز الفيوال من المستهلك والوقت الدقة بين مقارناتتم عمل   وأخيرا،
 .العينين باالعتماد على شفرة  الوجه على والتعرف العين، عن والكشف للوجه،

 والتعرف على الوجه. لكشفل األمثل كان التدريب نهج أن المقارنة نتائج أشارت وقد

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

            Human Facial recognition is a significant field of research 

in the area of biometrical techniques. It’s been a growing field of 

study for many years. However, it is still a significant issue due 

to the complexity of the human face. In this study fully automated 

suggestions will be described, which are capable of locating faces 

and afterwards identifing and recognizing them.  

Facial recognition based on coding eyes system results will be 

presented after training to detecte and recognize.  

Open CV’s computer vision library and Viola-Jones algorithm 

which using to removes the falsely detected faces depending on 

coding eyes. The set of images taken from the (MIT libraries) 

were colored and the (FERET libraries) the images were 

Grayscale.  

The suggested algorithm works for face detection as well as 

a result, in data base oracle 10g is used to register person’s data 

and displayed in training and recognition. 

           The main system consists of three main stages. 

The first stage was the training system and the detection of the 

human face and taking pictures of a person based on Haar cascade 

classifier. 

The second stage was the processing and storage of the files 

(LBPH), and the third stage was the recognition of face based on 

coding eyes. Facial recognition is  one  of  the  biometrical  



approaches implemented for  identifying  any  facial  image  with 

the use of  the  basic properties  of  that  face.  

        The results showed that the percentage is calculated by total 

faces detected by (proposed algorithm / total faces present). The 

correct percentage becomes 98.97 % if the images are clear and 

eyes are properly detected. Eyes play an important role for 

detecting front and faces because it reduces the false positive 

detected faces. On the other hand our design consumes less time 

and detects eyes accurately. 

 Then run the function for the recognition of face, the system is 

operating the faces were read in front from the camera then 

recognize of the human face based on the coding eyes and match 

it with data and images stored in the database. 

The results showed that the percentage of recognizing rate is greater 

than ninety-eight percent. From the database of face images the face 

images are recognized via the comparing with the database images 

and input face image. 

Finally, a comparisons is done between accuracy and consumed 

time of standard viola-jones and proposed system for face 

detection based on coding eyes. 

The results of comparison have indicated that training was the 

optimal training approach for the facial detecting and recognizing 

system. 
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