
Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 02, 2022 (55-68) 
 

55 
 

 

Detecting A Medical Mask During The COVID-19 Pandemic Using Machine 

Learning: A Review Study 

 
Mohammed A. AbdulGhani1*, Laheeb M. Ibrahim2 

 
1*,2Department of Software Engineering, College of Computer Sciences & Mathematics, University of Mosul, 

Mosul, Iraq 
 

E-mail: 1*mohammedse44@gmail.com, 2laheeb_alzubaidy321966@uomosul.edu.iq  
 

(Received March 03, 2022; Accepted April 05, 2021; Available online June 01, 2022) 

 

DOI: 10.33899/edusj.2022.133181.1221, © 2022, College of Education for Pure Science, University of Mosul. 

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

 

Abstract : 

Since the emergence of the COVID-19 pandemic, there have been government instructions to 

citizens to wear a medical mask in crowded places and institutions to prevent or reduce the spread of the 

pandemic, as the most common method of transmission of COVID-19 is (coughing or sneezing), the 

spread of infection of this disease can be reduced by wearing a mask Medical , and to ensure that 

everyone wears a mask is not easy. 

In this paper, we try to study research in the field of identifying the medical mask and the machine 

learning algorithms used to build a system capable of detecting the medical mask in faces through 

images and video in real time. We also explain in this research an overview of the importance of 

machine learning and deep learning methods, especially Convolutional Neural Network (CNN) and the 

basic steps for creating the system We reveal the medical mask, and we highlight the methods and stages 

of building the model with its accuracy and get acquainted with the datasets used in building the model 

and the size of the data set (number of images) used in the training and testing phase of the model and 

the mechanism by which The researcher worked out to build his own system. 

 

Keywords: Detection of medical mask, a convolutional neural network, machine learning, deep 

learning, prevention from the COVID-19. 

 

 

 ( باستخدام تعلم اآللة: دراسة مراجعة COVID-19) 19-جائحة كوفيد  أثناءالكشف عن الماسك الطبي 
 

 محمد عبدالستارعبدالغني*1 ،  لهيب محمد إبراهيم2

 
 قسم البرمجيات، كلية علوم الحاسوب والرياضيات، جامعة الموصل، الموصل، العراق  2*، 1

 الخالصة: 

هناك تعليمات حكومية للمواطنين بارتداء الماسك الطبي في األماكن المزدحمة والمؤسسات كانت   COVID-19 منذ ظهور جائحة
)السعال أو العطس(، يمكن تقليل انتشار عدوى هذا    و شيوعًا ه COVID-19 ان أكثر طرق انتقال  إذلمنع او تقليل انتشار الجائحة،  

 .ليس باألمر السهل خاص للماسك الطبيالمرض من خالل ارتداء الماسك الطبي، ولضمان ارتداء جميع األش
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على الماسك الطبي و خوارزميات تعلم اآللة المستخدمة لبناء نظام قادر على الكشف    للتعرفنحاول في هذا البحث دراسة البحوث  
طرق اآللة و   ايضا نبذة عن اهمية تعلمنوضح في هذا البحث    ،الماسك الطبي في الوجوه من خالل الصور والفيديو في الوقت الحقيقي  

ونسلط الضوء   ،( والخطوات االساسية إلنشاء النظام الكشف عن الماسك الطبي CNNالسيما الشبكة العصبية التالفيفية ) ،التعلم العميق
( البيانات  على مجموعة  ونتعرف  دقته  مع  النموذج  بناء  النموذج وحجم مجموعة  Datasetsعلى طرق ومراحل  بناء  في  المستخدمة   )

 النموذج وآلية التي عمل بها الباحث لبناء النظام الخاص به.  البيانات)عدد الصور( المستخدمة في مرحلة التدريب واالختبار
 

 .الشبكة العصبية التالفيفية، تعلم االلة، التعلم العميق، وقاية من فايروس كورونا ،الكشف عن الماسك الطبي المفتاحية:الكلمات 
 
 .المقدمة 1

العالمية في    تأعلن الصحة  "كوفيد  2020سنة    ذار آمنظمة  لمرض  المسّبب  المستجّد  فيروس كورونا  يتفّشى في 19-ان  " والذي 
أرجاء   الحين     .[1]  "عالمياً   "وباءً   العالممختلف  ذلك  المنظمةمنذ  ارتداء  أصدرت  اهمها  االرشادات من   ،الطبيالماسك    مجموعة من 

 .  الماسك الطبي المصابين واألصحاء  لصناع القرار في الدول والمجتمعات بشأن استخدام األشخاص االرشادات ونصائحتتضمن 
لجهاز التنفسي إلى بشكل رئيسي من شخص الى اخر عن طريق الرذاذ التنفسي. حيث تنتقل قطرات ا COVID-19 مرض  ينتشر

عائًقا بسيًطا للمساعدة في منع وصول قطرات   ماسك الطبييعتبر الولهذا  .  صرخأو يعطس أو يتحدث أو ييسعل الشخص  الهواء عندما  
 .[ 2]من شخص الي اخررذاذ القطرات وصول  قللي الماسك الطبيالجهاز التنفسي إلى اآلخرين. تشير الدراسات إلى أن  

ارتداء    ان التي يتوجب  الطبياالماكن   المطارات،   والمستشفيات، الجامعي، والمتاجر،  الحرم  مثال  هيو والتي يتم فرضها    الماسك 
والمحطات،  البنوك، ذلك    المصانع  إلى  ارتداء  وما  لفحص  اشخاص  يتم تخصيص  الطبيحيث  يدويا    الماسك  ذلك  الطريقة ويتم  وهذه 

 تسبب اهدار للوقت والموارد البشرية وهنالك احتمال كبير في فقد الكشف او االنشغال اثناء الفحص.
مجال في  الحديثة  التطورات  ُادخلت  االخيرة  اآلونة  اآل في  وتعلم  الحاسوبية  العميق  (Machine Learning)  ةلالرؤية  والتعلم 

(Deep learningسهول )التعلم العميق الذي هو جزء من تعلم    ة   اآللة تصميم نماذج للكشف والتمييز في مجاالت متعددة حيث يقدم 
اإلجراءات،  على  التعرف  الحركة،  وتتبع  االشياء  على  التعرف  مثل  الحاسوبية،  الرؤية  متنوعة من مشاكل  في مجموعة  كبيرة  خطوات 

 وتقدير الوضع البشري وتصنيف االشياء وما الى ذلك. 
الماسك الطبي الموضوع على األ البحوث والدراسات التي تمت في مجال تمييز  الدراسة استعراض  مدى   يانف والفم، وبنتناولت 

األشخاص مرتدي   على مجموعة من صور  المستخدمة  اآللة  تعلم  كفاءة( خوارزميات  )أو    الماسكوغير مرتدي    الطبي  الماسكفعالية 
 .الطبي

التعلم  وتتناول    الثالثة  الفقرةوالتعلم العميق،    اآللة  تعلم  التي تتناول  الثانية  الفقرة  البحث:يتضمن     الرابعة   الفقرة  العميق،خوارزميات 
الخطوات العميق    تلخص  التعلم  خوارزميات  باستخدام  الطبي  الماسك  عن  الكشف  نظام  تصميم  في  (، MobilNetV2 نموذج)اساسية 

 االستنتاجات.  تتناول السادسة  الفقرةواخيرا  السابقة،تتناول الدراسات  الخامسة الفقرة
 التعلم العميق و  اآللةتعلم . 2

القائمة على برمجة الحواسيب بمختلف  ، هو أحد الفروع المنبثقة عن علم الذكاء االصطناعي(Machine Learning)  اآللةتعلم  
إليها باالعتماد على البيانات المتوفرة لديها وتحليلها مع تقييد التدخل البشري    الموكلةأشكالها لتصبح قادرًة على أداء المهام وتنفيذ األوامر  

تغييبه   أو  توجيهها  أن مصطلح  .تماماً في  إلى  في سنة   اآللة تعلم   ويشار  آرثر صامويل  االصطناعي  الذكاء  رائد  بإيعاٍز من  قد ظهر 
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في هذه الحالة يجب أن تعتمد على تحليل البيانات المدخلة    ، ومن الجديِر بالذكر فإن اآللة IBM   ضمن نطاِق عمل مختبرات  1959
 [3].إليها مسبًقا لمواجهة األوامر والمهام المطلوبة منها، فيكون دور العنصر البشري ضئياًل جًدا في نهاية المطاف

على عاتق اآللة مسؤولية اتخاذ القرار عند الحاجة لذلك، وتحديد ما يجب تنفيذه من مهام ومتى وكيف ولماذا دون أي مساعدٍة ويقع 
يتضمن    .بشريٍة إطالًقا، إذ سيسهم ذلك حتًما في إنجاز المهام بأسرع وقٍت ممكن مقارنًة مع الوقت الذي يستهلكه البشر إلنجاز المهام

اآل التطبيقات  لةتعلم  حقول  من  كبيرًا  الطبيعية  :عددًا  اللغات  األنماط،   معالجة  الحيوية،    تمييز  الكيميائية،    المعلوماتية   المعلوماتية 
 . [5] [4] لخ ... ا  تمييز الكالم و

تعتمد الخوارزميات المستخدمة في تعلم اآللة على مجموعٍة من النماذج الرسومية وأدوات القرار كشجرة القرار ومعالجة اللغات الطبيعية 
بال والقيام  القرار  اتخاذ  اآللة على  تحفيز  وبالتالي  الُمحللة والمعالجة؛  البيانات  أتمتة  بمهمة  للقيام  االصطناعية  العصبية  مهام والشبكات 

االنحدار و ،  األقصىتعزيز التدرج  و ،  العشوائية  الغابةو القرار،    ةوهي  شجر   اآللةفي تعلم    تقليديةوهناك طرق    .[6]سهولةلها بكل    لموكلةا
تؤدي دوًرا في غاية األهمية يضاهي دور   اآللةإلى أن الشبكات العصبية االصطناعية المستخدمة في تعلم    وال بد من اإلشارة اللوجستي.

حاجة  من الدور المعقد الذي تقوم به الخوارزميات وأدواتها فقد ظهرت ال  وانطالقا،  ودماغهاألعصاب وشبكاتها في جسم اإلنسان البشري  
 .Deep Learning(  [7](بما ُيعرف بالتعلم العميق  الملحة  

 
( العميق  بحث    (Deep Learningالتعلم  مجال  نظرياتهو  إيجاد  يتناول  عن  وخوارزميات جديد  بنفسها  تتعلم  أن  لآللة  تتيح 

التعلم   يعد فرع من فروع علوم  .الذكاء االصطناعي وأحد فروع العلوم التي تتناول علوم  ،طريق محاكاة الخاليا العصبية في جسم اإلنسان
المتعمق على إيجاد أساليب استنباط درجة عالية من المتجردات بتحليل مجموعة  (1، الحظ الشكل )اآللي التعلم  ، تركز معظم أبحاث 

   (4 ,3 ,2)االشكال  الحظ.[10] [9][8]وغير خطية   متحوالت خطية باستخدام بيانات ضخمة

 
 .[11] العميق : العالقة بين الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي والتعلم 1الشكل 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%AE%D8%B7%D9%8A
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 .[12] التعلم االلي لخوارزميات   الميزاتاستخراج  ة عملي  :2شكل 
 

 

 
 

 . [13] البسيطة العصبية  : الشبكة3شكل ال
 

 
 .  [14]العميقةالعصبية  : الشبكة4الشكل 

 
 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 02, 2022 (55-68) 

59 
 

 أنواع شبكات التعلم العميق -3
 وهي: شبكات التعلم العميق يوجد ثالث انواع من 

❖ ( التغذية  األمامية  العصبية  البسيطة    من  وهي  (:Feed-Forward Neural Networkالشبكة  العصبية  الشبكات 
عقد اإلدخال وتخرج  في اتجاه واحد. تمر البيانات عبر (input layer)المدخالت  واالساسية للغاية، حيث تنتقل البيانات أو  

اإلخراج العكسي  (output layer).من عقد  االسترجاع  تقنية  العصبية على طبقات مخفية، فال توجد  الشبكة  قد تحتوي هذه 
(BackPropagationفي هذ ) [16][15]النوع من الشبكة ا. 
❖ ( المتكررة  العصبية  المتكررة  (:  Recurrent Neural Networkالشبكة  العصبية  من    (RNN)الشبكة  أخرى  فئة  هي 

االصطناعية   العصبية  هذه  إذ  الشبكات  تساعد  الخلية،  نفس  إلى  أخرى كمدخل  معينة مرة  خلية عصبية  تغذية مخرجات  يتم 
 . [18][17] الطريقة الشبكة العصبية على التنبؤ بالمخرجات

حتوي هذه الشبكة على  ، تConvNetsسمى ايضا  ت:  (Convolutional Neural Network)الشبكة العصبية التالفيفية   ❖
أداًء ممتاًزا في العديد من التطبيقات مثل تصنيف الصور واكتشاف األشياء والتعرف   ConvNetsكما أظهرت  طبقات متعددة  

حسب    مصنفة  CNN يوجد عدة معماريات جاهزة لـ [20]. [19]  الطبيةالطبيعية وتحليل الصور    اتعلى الكالم ومعالجة اللغ
مثل   انشائها   ,LeNet-5, AlexNet, VGG-16 ,Inception-v1, Inception-v3, ResNet-50, Xception)تاريخ 

Inception-v4, Inception-ResNets, ResNeXt-50) [19]   [21 ] . دى  لCNN    من رئيسية  أنواع   الطبقات، ثالثة 
 وهي: 

 
يتم    (:Convolution Layer) االلتفافطبقة   -1 التي  األولى  الطبقة  هي  الطبقة  اهذه  طريقها  الميزات  عن  ستخراج 

المدخلة الصور  هذه   (input)المتنوعة من  في  المدخلة ومرشح  تنفذ    الطبقة،.  الصورة  بين  لاللتفاف  الرياضية  العملية 
معين بحجم مثال بحجم  المدخلة  فوق صورة فمن    7x7  بحجم  والمرشح  224x224    الصورة  المرشح  تحريك  خالل 

أخذ    (، )التفافاإلدخال الص حايتم  الضرب  المرشح وأجزاء صورة(  Dot productنقطي )ل  وحسب حجم  اإلدخال   بين 
معلومات حول الصورة   عطيناالتي ت  (Feature map)خريطة الميزات  ُيطلق على اإلخراج اسم    الموقع. في تلك    المرشح

الزوايا والحواف.   الميزات  تغذى    الحًقا،مثل  إلى طبقات أخرى   (Feature map)خريطة  العديد من   هذه  للتعرف على 
 . [22]  الميزات األخرى للصورة المدخلة 

(  Feature mapالهدف األساسي من هذه الطبقة هو تقليل حجم خريطة الميزات )  (:Pooling Layer) طبقة التجميع -2
عادة ما تعمل طبقة التجميع كجسر بين الطبقة االلتفاف   السابقة لتقليل العمليات الحسابية.الذي تم استخراجه من طبقة  

 . FC( Fully connected) [23]() وطبقة االتصال الكامل
الكامل -3 االتصال  في    FCتعتبر  (:  Fully Connected Layer) طبقة  االخيرة  طبقات  من   ،معماريةالمن  تتكون 

المدخالت لهذه الطبقة    .األوزان جنًبا إلى جنب مع الخاليا العصبية وتستخدم لربط الخاليا العصبية بين طبقتين مختلفتين
َبْسط) عملية  المصفوفاFlatteningهو  ذات  تحويل  اي  اليه  القادمة  السابقة  للطبقات  واحدة  (  مصفوفة  الى  الثنائية  ت 

(. في هذه المرحلة، تبدأ عملية  FNNتتم عادًة عمليات الرياضية كما يتم في شبكة العصبية األمامية التغذية )إذ  احادية  
 .العصبية التالفيفية يوضح طبقات الشبكة 5، الشكل [24] التصنيف
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 .[25]د لتصنيف األرقام المكتوبة بخط الي التالفيفية العصبية الشبكة معمارية   : 5الشكل 

اليد،    ( 5) الشكل المكتوبة بخط    24x24يتم ادخال صورة بحجم  إذ  يوضح معمارية الشبكة العصبية التالفيفية لتصنيف األرقام 
الى  و    Flattenعمل   ومن ثم  MaxPooling  ويتم تمريرها الى طبقة التالية   5x5( بحجم  Filterذات طبقة واحدة ويتم التفافه بمرشح )

 .  2ليتنبأ بالرقم عملية التصنيف وتتم ( Output layer) االخراج ةطبقمع   FCعملية
 
 (MobilNetV2 )نموذجخوارزميات التعلم العميق باستخدام  الماسك الطبيكشف عن الإلنشاء نظام  اساسيةخطوات -4

 )نموذجفي تصميم نظام الكشف عن الماسك الطبي باستخدام خوارزميات التعلم العميق  األساسيةالخطوات  الفقرةنوضح في هذه  
MobilNetV2:وكما يلي ) 

تنزيلها    : يمكن(ماسك طبي/ بدون    بماسك طبي  )صور وجوه  الماسك الطبيبتصنيف    البيانات الخاصة  ةقاعد  وتجهيزجمع   .1
،  )طبيماسك  بدون  صورة لوجوه    600  بماسك طبي  صور وجوهصورة    600)صورة    1200لنفترض    ، Kaggleالـموقع    من

 . (6شكل ) الحظ
 

 
 .[ 26]( ماسك طبي/ بدون   بماسك طبي  )صور وجوه تحتوي على  بيانات  ةقاعد  :6شكل 

 
 . الماسك الطبي للكشف عنالمخصص عميق التعلم التدريب نموذج  البيانات هو ةقاعدهدفنا من 

العميق  خاصة    ةتبمك  ماتخداس .2 الكومبيوتربالتعلم    Tensorflow،  Scikit-learn،      Keras،OpenCVمثل  :  ورؤية 
 .[9]بايثون  ةبلغ ةالمتوفر 

للبيانات   .3 المسبقة  وتت(Pre-Processing) المعالجة  وهماLabelingتسمية)الضمن  :  الصور   ) with_mask    و  
without_mask  ،    باستخدام مكتبة   224×224تحويل ابعاد الصور الى Keras(  يتعامل   نستخدمه ذلك ألن النموذج  الذي
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وهذا يفيد في تسريع    1-0إلى    255-0تحويل مجال قيم بكسالت صورة من    ،بيكسل(    224×224مع صور ملونة بأبعاد  
 .Scikit-learn% كبيانات اختبار باستخدام مكتبة 30% كبيانات تدريب و70تقسم البيانات الى  ، عملية التدريب

نريد في هذا النموذج تصنيف الصورة المدخلة الى صنفين رئيسين  :  MobileNetالنموذج    تحميل:  واالختبار  التدريبعملية   .4
  “Transfer Learning”هذا ما يعرف  (و عصبونينج تحوي  اخر أي جعل طبقة اال  without_mask أو  with_maskأما
بالنهاية   ،تتضمن تعديل أوزان طبقة اإلخراج  تدريبها على البيانات التي تمت معالجتها مسبقة وهنا عملية التدريب فقطو    )[19]

معينة   مشاكل  من  يعاني  كان  اذا  النموذج  حالة  معرفة  يمكن  خاللهما  ومن  الدقة  ومنحنى  التدريب  منحنى  برسم  ال أنقوم  م 
 النموذج. ويحفظ بعملية التدريب الختبار كفاءته نقوم  نموذجان انتهينا من عملية بناء ال بعد  ، atplotlibMمكتبة  باستخدام

نموذج   ينبئوبهذا  من ثم تمريرها الى النموذج الكشف عن ماسك الطبي  و   الوجوه  لتحديدالنماذج    أحديستخدم    :النموذجتنفيذ   .5
 ( 7حظ شكل )ال .ال طبي أمالماسك ال يرتديكان الوجه  إذا  لمعرفةالتصنيف 

 
 العميق.خوارزميات التعلم باستخدام  الماسك الطبي كشف عن الإلنشاء نظام  :7شكل 

 
 

 السابقةالدراسات -5
باستخدام خوارزميات التعلم االلي والتعلم العميق وكما   تمييز الماسك الطبينتناول الدراسات التي بحثت في مجال  الفقرةفي هذه 

 يلي: 
تعلم باستخدام    تدفق الفيديو  خالل  من  طوير نظام تعرف على الوجهبتفي دراستهم    2020  عامفي  واخرون    Sanjaya, S.Aقام  

على    جيدتسعى إلى األداء ال  ةتالفيفيالعصبية  الشبكة  الهي بنية  و   MobileNetV2بناء النموذج الخاص بهم باستخدام    حيث تم  ،اآللة
باتباع  بني    المحمولة،األجهزة   جمعالتالية  خطواتالنموذج  البي  :  وتقسيم  المسبقة  والمعالجة  واختــــــــالبيانات  وتنفيذ ــــــانات  النموذج  بار 
الدراس  النموذج، هذه  تجاربـــــــأجريت  بيانـــــ ة  مجموعتي  على  أصليتين.  ــــــــــــــــ ها  البيانــــــــمجم أخذت  ات  األولــــــــــوعة  مـــــــــات  مجمــــــى  وعة  ـــــــن 
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ماسك مع  صورة    1916الدراسة  تستخدم هذه    ،RMFD (Real-World Masked Face) اتـــــــــة بيانــــــــــومجموع  Kaggleات  ـــــــبيان
 .[27]بالمائة  96.85% الدقة النموذج، حقق الطبيماسك بدون صورة  1930و الطبي

 
احث انه  ـــــــفي بحثهم نظام اكتشاف الوجوه المقنعة من الغير المقنعة في الصور، ذكر الب  2020واخرون في سنة    .Das, Aاقترح  

تعليــــــــــالنظ  أنشئ حزم  مع  اآلـــــــــام  مثل  ــــــــــــلم  نموذج   .  .Scikit-Learnو    OpenCVو    Kerasو    TensorFlowي  استخدام  تم 
التدريب لنموذجهم المقترح على  أجري  .  CNNالوجه، ومن ثم بناء النموذج باستخدام بنية    لكشف  Cascade Classifier  المدرب مسبقا

البيانات االولى من  Datasets)البيانات  مجموعتين من   فيها    1376(، تتكون مجموعة   الماسك صورة ألشخاص يرتدون    690صورة 
المأخوذة من    الماسكصورة ألشخاص ال يرتدون    686والباقي   الثانية  البيانات  إما   853من    Kaggleالوجه، تتكون مجموعة  صورة 

المجموعة  . اما  95.77%احث انه حصل على دقة تصل إلى  . مع مجموعة بيانات االولى ذكر البماسك الطبيأو بدون    ماسك الطبيب
الدقة   النموذج من خالل تحسين طبقة  وذكر  .  94.58%الثانية فكانت  اداء   هحيث ان هذ  ،MaxPoolingالباحث انه يمكن تحسين 

 . [32] وأ بتقليل عدد الخاليا العصبية. يمكن أن يؤدي وجود عدد أكبر من الخاليا العصبية إلى أداء أس  قوميالطبقة 
 

 .Sharma, V " بواسطة Face Mask Detection using YOLOv5 for COVID-19ت دراسة بعنوان "ياجر   2020سنة  
الطبيحيث تم تصميم نظام لكشف   الحقيقي، قسّ   الماسك  البيانات ، في وقت  الى اربع مراحل : األولى هي جمع  المشروع  الباحث  م 

بين  المطور. من  النموذج  اختبار  هي  األخيرة  والمرحلة   ، النموذج  تدريب  الثالثة هي  والمرحلة   ، النموذج  تطوير  الثانية هي  والمرحلة 
خوارزمية  استخدم الباحث .Pythonغة  يتم استخدامها بل  OpenCVو  TensorFlow  وNumPy األدوات والتقنيات المستخدمة هم   

YOLOv5،    ،هذا  واستخدم  هذه خوارزمية أساسية للتعلم اآللي الكتشاف األشياء. الغرض منه هو تمييز األشياء من الفيديو أو الصورة
النموذج باستخدام    ماسك الطبيالنموذج لتحديد   الفيديو. تم اختبار  الت  YOLOv5xوكذلك    YOLOv5sمن  دريب من اكتملت عملية 

هو مشروع يتيح البرمجة لجميع الراغبين بالتعلم دون الحاجة الى كومبيوترات ذات مواصفات  )  Google Collabخالل تشغيلها في  
من حيث   YOLOv5xأفضل تمامًا من    YOLOv5sذكر الباحث ان اداء النموذج    عالية حيث يتم استخدام الحواسيب السحابية(

 . [36]   األداء والسرعة
 

التعلم في وقت الحقيقي باستخدام    الماسك الطبيواخرون في بحثهم نظام الكشف عن   .Mehendale, N اقترح  2020وفي سنة  
 الماسك ، أو يرتدي  الماسكتقدم النموذج تصنيفًا من ثالث فئات، أي أن الشخص يرتدي    Facemasknet العميق تم تسمية نموذجهم بـ

بشكل   الماسك حسب ما تم ذكره، يصنف النموذج الحاالت التي يتم فيها ارتداء    في الوجه  الماسكبشكل غير صحيح أو لم يتم اكتشاف  
 .[38] 98.6%غير صحيح هي عندما يتم تغطية األنف والفم جزئيا. ذكر ان النموذج الخاص بهم حصل على دقة 

 
الوجه. احتوت    الماسك الطبي علىواخرون في بحثهم طريقة لتعرف على الوجه في حالة ارتداء   .Qin, B قدم  2020وفي سنة  

 Image) : المعالجة المسبقة للصورة، واكتشاف الوجه واالقتصاص، والدقة الفائقة للصورةرئيسةالخوارزمية المقترحة على أربع خطوات  

Super-Resolution)  تدريب الطريقة وتقييمها على مجموعة بيانات عامة من  تم  .طبيال  ماسك، وتحديد ظروف ارتداء Medical 

Masks، [39]   98.70%صورة، وذكر الباحث ان الطريقة عمل نموذجهم حصل على دقة   3835تحتوي على . 
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كار تقنية في الوقت الحقيقي يمكنها الكشف عن الوجوه غير المقنعة في واخرون في بحثهم إلى ابت  .Sethi, Sقدم    2021في عام  
 ,Backbone, Neck)العمود الفقري والرقبة والرأس ):  مكونات رئيسية  ثالثتحت  النموذج الخاص بهم    هيكل  لفأت  العامة،األماكن  

Head    الميزاتوتحويلها إلى خريطة   استخراج المعلومات من الصور  مهام  العمود الفقري   يتم في إذ  هنا(Feature map)   أي يتوافق مع
اتيجيات على العمود الفقري مع ثالثة نماذج مشهورة مدربة مسبًقا  ر تم تطبيق است  ،)يتم تطبيق مفهوم نقل التعلم(    ةشبكة عصبية تالفيفي

اما   المقترح.  هملنموذجالعمود الفقري  ليكون االختيار األمثل لبناء    ResNet50  ان  وجد.  AlexNetو  MobileNetو  ResNet50وهي  
إلى كاشف الهوية أو    يرمز  ،الراس  األخيرالمكون    للصور،على كل مهام المعالجة المسبقة المطلوبة قبل التصنيف الفعلي    يحتوي  الرقبة

 . [28] 98.2%لوحظ أن التقنية المقترحة تحقق دقة  العميق.المتنبئ الذي يمكنه تحقيق هدفهم المنشود للشبكة العصبية للتعلم 
 

التالفيفية    استخدام  واخرون .Shah, R يقترح    2021عام   في العصبية  التي يتم   طريقةCNN الشبكة  الوجه  أقنعة  للكشف عن 
نموذج ،مشابه لها  اليتم وضعها في المكاتب و االماكن    ي ومن خالل تدفق الفيديو في وقت الحقيقعلى الوجوه  وضعها أو عدم وضعها  

ه باستخدام مكتبات  تتم تصميم النموذج المقترح هنا ونمذج  .  MobileNetV2الشبكة العصبية التالفيفية المستخدمة في بحثهم هو بنية  
Python    وهيTensorFlow  وKeras  وOpenCV،  طريقة نقل التعلم    باستخدامة هذا  يتم استخدام البنيTransfer Learning   يتم(

 المثال،استخدام نقل التعلم وهي المعرفة المكتسبة أثناء حل مشكلة واحدة وتطبيقها على مشكلة مختلفة ولكنها ذات صلة. على سبيل  
اي يتم اعادة   الماسك الطبي يمكن تطبيق المعرفة المكتسبة أثناء تعلم التعرف على مجموعة مختلفة من الصورة عند محاولة التعرف على

الباحث انه يمكن توصيل النظام بأي نظام مراقبة مثبت في مقر العمل    ذكراستخدام نموذج مدرب مسبقا الى تدريبها مع بيانات جديدة(  
بها  وعلى النظام  وضع  المشرف  أو  لتأكيد  والتحقق  السلطات  النظام  خالل  من  الشخص  تنبيه  ويرسل هويته، من  رسالة  إلى    النظام 

بدون   المبنى  إلى  إذا دخل شخص ما  المخول  البيانات    .طبي  ماسكالشخص  تدريب نموذجهم على مجموعة  دقة    ان معدل  ذكربعد 
 . [ 29] 95-97% في نموذجهم هو بالماسكالكشف عن شخص 

 
سنة   بحثهم  قدموا واخرون  .Talahua, J.S   2021في  يستخدمون  نظامًا    في  عندما  حتى   ، األشخاص  على  الماسك للتعرف 

الصور   الطبي االلي  من  تعليم  األولى صورالقاعدتي    استخدموا   ،باستخدام  ال   بيانات:  وآخرين  الوجه  أقنعة  يرتدون  الذين  األشخاص 
-Real“ دة البيانات  ــــــــــدم قاعاسُتخ  ،  MobileNetالبنية المستخدمة هي    ،يرتدونها والثاني يستخدم لتدريب نظام التعرف على الوجه  

World-Masked-Face-Dataset” علــــــالمتاح بنية    ،  Git-Hubى  ــــــــة  ان  الباحث  بنسبة    MobileNetV2ذكر  في  35أسرع   ٪
  ،([30] في   SSD مزيد من المعلومات حول)  Single Shot Detector Liteاكتشاف األشياء مقارنة باإلصدار األول ، عند دمجه مع  

اما بالنسبة لتعرف على الوجه فتم استخدام نموذج الكشف   ،الفكرة المقترحة  يتم استخدام "نقل التعلم" في الطبقات االخيرة لتطبيقها على  
( خالل أسبوع ، تم الحصول على مقاطع  1)  : خطوات التاليةوأجريت الخطوات    OpenCV Deep Learningعن الوجه المستند إلى  

التقاط   تم  عليها،لتي تم الحصول  ( من مقاطع الفيديو ا2. )  فيديو يومية لوجه كل فرد ، بهدف التقاط زوايا مختلفة وظروف بيئية مختلفة
لحظات   في  نهاية  مختلفة.الصور  التدريب.  في  عملية  ويتم  الملتقطة  الصور  على  االشخاص  على  االسماء  وضع  يتم  ذكر   االجراء 

الحصول على   تم  ان  إذا99.65الباحث  الطبي    ٪ في تحديد ما  الماسك  الشخص يرتدي  دقة  كان  تم تحقيق  ٪ في  99.52أم ال. و 
 . [31]ماسك طبيللتعرف على الوجه بدون  99.96%بينما تم الحصول على دقة  بأقنعة،التعرف على الوجه لعشرة أشخاص 
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اكتش.Adusumalli, H اقترح    2021سنة   نظام  بحثهم  في  الطبي  اف  ــــواخرون  عنــــــتحالماسك  "ـــــــت   Face Maskوان 

Detection Using OpenCV  مثل محطات السكك  في األماكن العامةوهو استخدامه  هذا النظام    استخدام من" ذكر الباحث الغرض
عوناً  سيكون  انه  كما  التسوق  ومراكز  والمؤسسات  كبيراً   الحديدية  استُ   للشركات  اآللي  الضخمة.  التعلم  المشروع  في  باستخدام  خدمت 

OpenCV  وTensorFlow.    استخدم النموذجMobileNetV2    صورة بها أشخاص بأقنعة 1916صورة، منها    3835لتدريب على
تدريبه على وجوه (. يتم انشاء نموذج اخر يتم  ذكرناها سابقا  كما المدربةنقل التعلم في النماذج    استخدامشخصًا بدون أقنعة )يتم    1919و

لهذا الشخص كتسميات اإللكتروني  البريد  االسم وعنوان  النموذج مع  لتدريب  المستخدمة  الصور  يتم توفير  لتلك    (Labeling)  البشر. 
يتم استخراج الوجه الغير مقنعة الى نموذج التعرف على الوجه  إذ  هنا يتم برز فكرة المشروع    ،  OpenCV  الصور. يتم ذلك باستخدام

حتى  الماسكوسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى هذا الشخص يحذره من أنه ال يرتدي  طبي ماسكفإنه يكتشف اسم الشخص الذي ال يرتدي  
 . [33] اتخاذ االحتياطات يتمكن من

 
في بحثهم نظامًا لكشف اقنعة الوجه من خالل تدفق الفيديو في وقت الحقيقي تحت   اقترحواواخرون   Suresh, K.   قدم  2021سنة  

  ذكر الباحث انه باستخدام   ،"  Face Mask Detection by using Optimistic Convolutional Neural Network عنوان "
العميق    حزم البيانات      Kerasو    TensorFlowتعلم  مجموعة  تدريب  حوالي  Kaggle  موقع  من  مأخوذةتم  صورة 3918 تضم 

ذكر الباحث ان تم استخدام   ،عملية التدريب  إلجراء MobileNetالعملية أيضًا استخدام النموذج  تضمنتألشخاص بأقنعة وبدون أقنعة 
النظام على جهاز محمول أو    داممن الممكن ان يتم استخ  ألنهوذلك    ResNetمن نماذج اخرى مدربة مثال    بدالً   MobileNetالنموذج  

ه  بحيث تكون النفقات الحسابية لشبكة هذ  MobileNetأي جهاز مضمن ، حيث تكون مواصفات الحوسبة مقيدة للغاية ، فقد تم اقتراح  
 . [34] يهرأأقل بكثير مقارنة بالشبكات االخرى حسب 

 
Sreevani, P.     تكمن    ال،أم    الطبيالماسك  في بحثهم نظاما لتحديد ما إذا كان الشخص يرتدي    اقترحوا   2021في سنة    واخرون

 Vgg16و    MobileNetV2العصبية التالفيفية التي تتم مقارنتها بشبكة    عصبية: الشبكةالفكرة وراء بحثهم هو استخدام ثالث شبكات  

 الماسك ون يرتد ألشخاصصورة   5000التي تحتوي على   لوجهالطبي ل  ماسكيتم استخدام مجموعة بيانات  بينهم،عالن االفضل فيما واال
واحدة    مجموعتين،تم تقسيم مجموعة البيانات إلى    .Kaggle  موقع  ( منDatasetsتم تنزيل مجموعة بيانات)  .الماسكوبدون  واخرون  
لالختبار. بعد المعالجة المسبقة لمجموعة البيانات تم   20و % للتدريب من الصور   80%  النظام. يتم إعطاء  الختبارواآلخر   للتدريب

بينما حصل الشبكة العصبية   94حصل على دقة %  MobileNetV2و  %89على دقة  Vgg16 حصل    .ادخال البيانات الى النماذج
فإنبالمقارنة مع دقة    .85العادية على %  CNNالتالفيفية   الدقةأفضل معدل    MobileNetV2  النماذج  وأكثر كفاءة من   من حيث 

 . [35]ث الباح  يدعيالناحية الحسابية كما 
 

تم استخدام    المحسن، YOLO-v4 خوارزميةعلى  بناًء    الماسك الطبيواخرون دراسة حول تعرف على   .Yu, J أجري   2021سنة  
ذكر انه يقلل من تكلفة الحسابية للشبكة ويحسن القدرة التعليمية للنموذج   الميزات،الستخراج   المحسن  CSPDarkNet53    خوارزمية

منها    10855مجموع الصور    اي   MaskedFace-Net و RMFD تم استخدام مجموعة بيانات   الدقة،مع خوارزميات اخرى لتحسين  
واشار ان نتائج الدقة النموذج وصل الى    لالختبار،صورة    2161( و  verificationصورة لقياس دقة )  868صورة للتدريب و    7826

 .[ 37] حسب ما تم ذكره %98.3
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تطويرفي    واخرون  .Mandal, B قدم  2021سنة   الذين   بحثهم  األشخاص  تحديد  على  قادر  العميق  التعلم  على  قائم  نموذج 
التعلم المدربة مسبقة لمشروعهم ResNet-50 حيث تم استخدام بنية  (،الماسكيستخدمون أقنعة الوجوه )  Transfer) من خالل نقل 

Learning)،   بـفي الوقت والذاكرة عند مقارنتها    أفضلذكر الباحث ان هذه البنية تتمتع بأداء VGGNet19 وDenseNet121  ،  تم
الباحث ان النموذج الخاص بهم   (، ذكرReal-world masked face recognition dataset)  RMFRDاستخدام مجموعة بيانات  

 . [40]  89.7%حصل على نسبة دقة 
واخرون يوضح فيها تطوير نظامًا والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان المشاة يرتدون   .Solin, L اجريت دراسة بواسطة  2021سنة  

لتدريب كاشف   TensorFlow(TensorFlow object detection API)  الكائنات  تم استخدام واجهة برمجة تطبيقات  ، أقنعة أم ال  
  ذكر الباحث انه تم برمجة النظام بواسطة البرمجة النصية باستخدام  ، من الصور    والمقنعةالكائنات على اكتشاف الوجوه غير المقنعة  

Python بيانات على مجموعة  النموذج  تدريب  على     FMLD تم  يحتوي  انه  ،صورة    41900والذي  الباحث  دقة  تحصل  ذكر  على 
 .[41]بعد محاولة الثانية لتحسين النموذج  %86.4

 الطبي باستخدام طرق التعلم االلي  الماسكوالدراسات التي اجريت في مجال اكتشاف  البحوث( يوضح ملخص 1الجدول ) 
 .لي الطبي باستخدام طرق التعلم اآل  الماسك الكشف عنوالدراسات التي اجريت في مجال  البحوث ( ملخص1جدول ) 

رقم   ت

 المرجع

 حجم البيانات  مجموعة بيانات الخوارزمية

( ة)صور  

 السنة دقة النموذج

1 27 MobileNetV2 RMFD 3846 96.85% 2020 

2 32 
Deep learning 

library 
From Kaggle Repository 

1376 
95.77% 2020 

3 38 
(Deep learning) 

Facemasknet 
Created by user 

35 
98.6% 2020 

4 39 
Deep learning 

library 
Medical Masks 

3835 
98.70% 2020 

5 31 MobileNet RWMFD 13359 99.96% 2021 

6 28 
ResNet50, 

MobileNet, AlexNet 
 

5000 
98.2% 2021 

7 33 MobileNetV2 From Kaggle Repository 3835  2021 

8 34 MobileNet From Kaggle Repository 3918  2021 

9 35 
MobileNetV2, 

Vgg16, custom CNN 
From Kaggle Repository 

5000 
94% 2021 

10 37 YOLO-v4 MaskedFace-Net, RMFD 10855 98.3% 2021 

11 40 ResNet-50 RMFRD 95000 89.7% 2021 

12 41 
Deep learning 

library 
FMLD 

41900 
86.4% 2021 

البحث   الضوء على  في هذا  بتسليط  ا  اثنا عشرقمنا  الطبي عل  لكشف عناتجاه بحثي حول   تم مراجعةحيث    .الوجه   ىالماسك 
تحليل مجموعات البيانات هذه من مصادر  و بيانات    اتمجموع  خمس  دراسة   وتم  الوجه  ىصور الماسك الطبي علالبيانات  المجموعات  



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 02, 2022 (55-68) 

66 
 

لتحسين كفاءة نماذج الكشف عن الماسك   إلنشاء مجموعات بيانات أكبر جديدة  اً معانه يمكن استخدام مجموعات البيانات    ووجد  الصور،
   .الطبي على الوجه

تصنيفها إلى فئتين: األساليب التقليدية واألساليب القائمة    الوجه تم  ى الماسك الطبي علراجعة سلسلة من طرق الكشف عن  وبعد م
في الكشف على الماسك الطبي على الوجه    استخداماً كبر  األ  فإنها تمثل النسبة  اآللة، تعلم  . بالنسبة للطرق القائمة على  لةتعلم اآلعلى  
 تقنيات السائدة والواعدة.الهي  ألنها

 استنتاجات-6
البحث ان   لتعلم اآللةاالنستنتج في هذا  العديدة  العميقاآللة  تعلم    ةاهميمدى    يبين   ستخدامات  التي تواجه   والتعلم  المشاكل  لحل 

الرذاذ التنفسي، من خالل البحوث التي عن طريق  الذي ينتقل    COVID-19لحل مشكلة انتشار    ااستخدامه  مثال على ذلكالمجتمعات،  
وغير مرتدي  الطبي    الماسك  لغرض الكشف عن مرتديوتدريبها    تعلم العميق اجريت لحل هذه المشكلة استنتجنا انه يمكن بناء شبكات  

ال  اً ايض  تبينو .  الطبي  الماسك أربع مراحل  دراساتان معظم  تتألف من  الخصوص  للبي  بهذا  بناء  ان رئيسية: جمع ومعالجة مسبقة  ات، 
النموذج   أن  لوحظ  عمل.  لكل  الفريدة  الميزات  بعض  مع  النموذج  وتنفيذ  النموذج  اختبار  النموذج،   ResNet50وتدريب 

 . لطبيا الماسكلديها أعلى دقة عند تدريبها مقارنة باآلخرين لمهام الكشف عن   MobileNetV2و
المصمم لغرض  استنتجنا أيضا أن دقة   الماسك  امرتدي  الكشف عن  النموذج  الطبي او غير مرتدي   رةبصو   الطبي تعتمدلماسك 

ر اكث    ويفضل ان تكون    ةكبير   صور التدريبيفضل ان تكون عدد    الصور( حيث)عدد    Datasetsحجم مجموعة البيانات  على    ةكبير 
النموذج ن  إفتدريب  البيانات  صور  أي بمعنى كلما زاد عدد    ترتدي(وجوه ال    الطبي و  الماسكترتدي  صورة لكل حالة )وجوه    2000من  

بالكشفي تحسينتتم  و   كفوءة  ةبصور   قوم  وزيادة    عملية  الخطأ(  )تقليل  بيانات  الخطأ  لمجموعة  افضلية  إعطاء  مع  النموذج  دقة 
RWMFD . 
لغة  كما   ان  الواسع   Pythonلوحظ  المكتبات  والتعلم اآللي والذكاء االصطناعي بفضل نظام  البيانات  لتحليالت  المفضل  الخيار 

الماسك   الكشف عن  النظام  الذي يحتاج  البيانات وتحويلها ومعالجتها  التعامل مع  يتيح  تكون مواصفات أن  خيرا يمكن  وأ  الطبي،الذي 
 .وكفاءته على سرعة بناء النموذج تأثير RAMالذاكرة الوصول العشوائي   وحجمالحاسوب المستخدم مثل المعالج  

في تصميم   ةالتالفيفيالشبكة العصبية    خصوصاً خوارزميات التعلم العميق و ومنها  لة  ان يستخدم خوارزميات تعلم اآل  وبالنهاية يفضل
في حل المشاكل   ةعالي  ةكفاء   ةالتالفيفيالشبكة العصبية    المتالك  الوجه في الزمن الحقيقي نظراً   ىالماسك الطبي عل  الكشف عننماذج  
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