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ABSTRACT

The rapid development of internet has brought explosive growth in information

of World Wide Web. In image and video search engines, the search of images

of people is a fundamental job. In the last years, face recognition has become a

popular area of research in computer vision, it is typically used in network

security systems and access control systems but it is also useful in other

multimedia information processing areas.

This dissertation attempts to study face images taken at different pose

views (0º, ±30º, ±45º, and ±60º) under different illuminations and applying a

sequence of pre-processing operations to an image before face recognition. The

sequence of operations includes several different techniques to be implemented

on images to enhance the performance of the detection and recognition of

faces. The experimental results indicate good performance and enhance the rate

of face detection ratio, especially at pose view (±45º, and ±60º) which gives a

detection ratio (99.6%, and 98.8%) respectively.

Three types of feature extraction techniques are combined after

transforming the image by the Wavelet Transform and the Discrete Cosine

Transform (DCT). The statistical, the moments, and DCT features  can be

viewed as powerful image descriptors that capture global characteristics of an

image and they are said to be invariant under geometrical transformations like

rotation which makes them suitable for most of the recognition applications.

The dissertation  uses various methods of similarity measurements used

for image retrieval techniques and face recognition applications. A combined

measure of various similarity measures with different weight, given to each

measure, is adopted. These weights are specified by the results of thousands of

tests. The effectiveness of the this method is demonstrated by the results of

tests which indicate that the combined measure gives a better performance than

using each measure individually. This combined method gives an average

retrieval precision of (82%) and the average recall of (91%).



The proposed system applies a parallel Cooperative Coevolutionary

Genetic Algorithm with modified operators as features selection algorithm to

reduce the dimensionality of the features space and consequently reducing the

overall time. Three proposed GA operators are presented. Also, the technique

of parallelism, used in the Cooperative Coevolutionary Genetic Algorithm

together with the use of the proposed operator reduced the average time to

approximately (1,713 milliseconds) compared with (75,628 milliseconds), the

average time of the sequential algorithm. The same precision value resulted

from the sequential and parallel CCGA is (96.9%) and recall value is (85.7 %).

The proposed system builds a face search system, based on the utilizing

of the Genetic Algorithm,  the standard Particle Swarm Optimization (PSO),

and the PSO with three proposed improvements added to the standard PSO (it

is called BIM-PSO).

The dissertation adopts these three models of artificial intelligence

individually to produce a desirable methodology that enhances performance in

this system.

The BIM-PSO was compared with the standard PSO and GA. The

system investigates the effectiveness of these algorithms in retrieving and

identifying face images.

The experimental results show that the BIM-PSO is more robust, faster,

and performs better than the standard PSO and the GA in terms of precision,

recall, and time.  The values of precision, recall, and time achieved by BIM-

PSO are (80 %), (85 %) and (75 milliseconds) respectively.
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الخالصة
الى نمو ھائل في معلومات الشبكة العالمیة. في محركات البحث لألنترنتأدى التطور السریع 

صور الناس ھي وظیفة أساسیة. في السنوات األخیرة، أصبح عن الصور والفیدیو البحث عن
التعرف على الوجوه مجاال شائعا في البحوث في تطبیقات الرؤیة الحاسوبیة، ویستخدم عادة في 
أنظمة أمن الشبكات ونظم مراقبة الدخول اضافة الى مجاالت اخرى من معالجة المعلومات 

الوسائط المتعددة.و

، ٠ºاسة صور الوجوه التقطت من زوایا نظر ووضعیات مختلفة (تحاول ھذه األطروحة در
±٣٠º ،±٤٥º٦٠±، وº ( تحت درجات إضاءة مختلفة وتطبیق سلسلة من عملیات ما قبل

عملیات ما قبل المعالجة سلسلة من التقنیات المعالجة للصور قبل التعرف على الوجھ. تتضمن
الكشف والتعرف على الوجوه. أعطت النتائج المختلفة یتم تنفیذھا على الصور لتحسین أداء

± ، و٤٥º(± أداءا جیدا وحسنت معدل نسبة كشف الوجھ، وخصوصا في وضع زاویة التجریبیة
٦٠º() على التوالي.٩٨.٨و ٪٩٩.٦الذي یعطي نسبة الكشف ( ٪

التحویل تم الجمع بین ثالثة أنواع من تقنیات استخالص الخصائص بعد تحویل الصورة بطریقتي 
). یمكن اعتبار المقاییس اإلحصائیة والعزوم DCTالمتقطع (المویجي وتحویل جیب التمام

واصفات صورة قویة والتي توفر خصائص شاملة للصورة، وھذه الخصائص DCTوخصائص 
تكون ثابتة وال تتأثر بالتحوالت الھندسیة مثل الدوران مما یجعلھا مناسبة لمعظم تطبیقات التمییز.

عمل األطروحة أسالیبا مختلفة لقیاس التشابھ الستعمالھا في تقنیات استرجاع الصور تست
وتطبیقات التعرف على الوجوه. تم اعتماد مقیاس مركب مكون من مقاییس تشابھ مختلفة 

وزن مختلف إلى كل مقیاس. یتم تحدید ھذه األوزان من نتائج آالف االختبارات. وبإعطاء
یقة من خالل نتائج االختبارات التي تشیر إلى أن ھذا اإلجراء یعطي أداءا وتتجلى فعالیة ھذه الطر

أفضل من استخدام كل مقیاس بشكل فردي. طریقة المقیاس المركب ھذه اعطت متوسط دقة 
٪).٩١٪) ومتوسط استرجاع (٨٢استرجاع (

عملیاتھا تطوریة المتوازیة مع تعدیل -ویطبق النظام المقترح الخوارزمیة الجینیة التعاوني
كخوارزمیة اختیار الخصائص للتقلیل من أبعاد فضاء الخصائص وبالتالي تقلیل الوقت الكلي 

تقنیة التوازي المستخدمة في للمعالجة. یتم اقتراح ثالث عملیات للخوارزمیة الجینیة. أیضا،
لجینیةالعملیات اعمالتطوریة  جنبا إلى جنب مع است-الخوارزمیة الجینیة التعاونيخوارزمیة

میلي ثانیة) ٧٥٦٢٨میلي ثانیة) مقارنة مع (١٧١٣المقترحة قد قللت معدل الوقت لحوالي (
قیمة الدقة كانت نفسھا في الخوارزمیة المتسلسلة والمتوازیة .المتسلسلةمعدل وقت الخوارزمیة

٪).٨٥.٧٪) وقیمة االسترجاع ھي (٩٦.٩بمقدار (

لوجوه مستفیدا من استعمال الخوارزمیات الجینیة النظام المقترح یبني محرك بحث خاص با
) القیاسیة، وخوارزمیة تحسین سرب الجسیمات PSOوخوارزمیة تحسین سرب الجسیمات (

)PSOتحسین سرب الجسیمات () مع ثالث تحسینات مقترحة مضافة إلى خوارزمیةPSO (
).BIM-PSOالقیاسیة (سمیت بـ  



اعي الثالثة ھذه بشكل فردي لوضع المنھجیة المرغوب اعتمدت األطروحة نماذج الذكاء االصطن
مع خوارزمیة BIM-PSOتمت مقارنة اداء خوارزمیة فیھا بشكل یعزز األداء في ھذا النظام.

).اختبر النظام فعالیة GA) القیاسیة ومع الخوارزمیة الجینیة (PSOتحسین سرب الجسیمات (
الوجوه.ھذه الخوارزمیات في استرجاع وتحدید صور 

)  أكثر قوة وأسرع وتعطي أداءا أفضل BIM-PSOأظھرت النتائج التجریبیة أن خوارزمیة (
من خوارزمیة تحسین سرب الجسیمات القیاسیة ومن الخوارزمیة الجینیة من حیث  معیار الدقة 

)  التي BIM-PSOو االسترجاع والوقت. كانت قیم الدقة واالسترجاع والوقت باستعمال الـ  (
میلي ثانیة) على التوالي.٧٥٪) و (٨٥٪)، (٨٠قت (تحق
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