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طراحی یک سامانه چندگانه تأیید هویت بیومتریک با استفاده از یک حسگر بدون تماس مبتنی بر
اطالعات موجود در بافت دست
3

مهران تقیپور گرجیکالیی ،1سیّد محمّد رضوی ،*2ناصر مهرشاد

 -1استادیار 2 ،و  -3دانشیار ،گروه الکترونیک ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه بیرجند
(دریافت ،19/40/11 :پذیرش)19/40/14 :

چکیده
یکی از ابزار مؤثر در ارتقاء امنیت سایبری استفاده از سامانههای امن ،با قابلیت اطمینان مناسب برای احراز هویت فرد است .ساامانههاای
مبتنی بر خصیصههای بیومتریک توانسته اند تا حدود زیادی بر این مشکل غلبه کنند .در بسیاری از موارد مالحظاتی چاون هزیناه ،ساروت و
دقت چالش هایی را در انتخاب ساختار و معماری سامانه تأیید هویت ایجاد میکنند .در این مقاله بهمنظور افزایش دقت و امنیت سامانه تأییاد
هویت و دروینحال کاهش هزینه سختافزاری از یک حسگر برای دریافت تصویر داخل دست استفاده شده است .پس از دریافت تصویر دست،
به شش زیر بخش ،تقسیمبندی شده و درنهایت با استفاده از فیلتر بانک کمانی گابور بهونوان توصیفگر ویژگیهای منحصربهفاردی از تصااویر
استخراج شده است .همچنین با استخراج دانش موجود در منحنیهای  FARو  FRRبهمنظور تخمین وزن تأییدکنندهها و با استفاده از جما
وزندار امتیاز تأییدکنندهها برای ترکیب اطالوات در سطح امتیاز انطباق ،سامانه تأیید هویتی طراحی شده است که با وجاود اساتفاده از یاک
حسگر و با بهرهگ یری از پتانسیل موجود در ساختار چندگانه میانگین خطای معادل  EERآن برای پایگاه  COEPحدود  %5/52بوده و میانگین
زمان سپریشده برای تأیید هویت آن کمتر از  0/91ثانیه است.
واژههای کلیدی :بافت دست ،بیومتریک ،سامانه چندگانه تأیید هویت ،فیلتر بانک کمانی گابور

 -1مقدمه

1

جلوگیری از آسیب دیدن ،استفاده غیرمجاز یا سوءاساتفاده و
ترمیم اطالوات الکترونیکای و ساامانههاای ارتبااطی و اطالواات
محتوی آنها (در صورت نیاز) ،با هدف حصول اطمینان از تاأمین
محرمانگی ،تمامیت و قابلیت دسترسی را حفاظت سایبری گویند
[ .]9گسترش فناوری اطالوات و استفاده گسترده زیرساختهاای
حساس و حیاتی کشور از تجهیزات الکترونیکی قابل برنامهریزی و
شبکه های ارتباطی شامل سخت افزار ،نرم افزار و داده در سالهای
اخیر لزوم توجه ویژه به حفاظت سایبری را بیش از پیش نمایاان
ساخته است .از سویی باید توجه نمود که تمرکز بیش از اندازه بر
حفاظت سایبری ،تأثیر منفی بر کارآیی و سهولت بهارهبارداری از
سامانه حفاظت سایبری دارد .به وبارتی افزایش بیش از حد دقت
در سامانه های حفاظت سایبری کاهش سهولت استفاده و ساروت
را به همراه خواهد داشت .لذا میبایست مصالحهای باین ساهولت
استفاده ،دقت و سروت برقرار نمود .سامانههای سایبر ممکن است
* رایانامه نویسنده مسئولsmrazavi@birjand.ac.ir :

در معرض تهدیدات مختلفای قارار بگیرناد و دچاار آسایبهاای
گوناگون شوند .جدول ( )9ابعاد و الیاههاای امنیتای و تهدیادات
حوزه سایبری منطبق بار اساتاندارد ISO 7498-2:1989 | CCIT
 Rec. X.800: 1991را نشان میدهد.
با توجه به جدول ( )9احراز هویت یا به وباارتی مشاخ تار
تأیید هویت یکی از ابعاد مهم امنیتی در حوزه سایبری مایباشاد
که در معرض تهدیداتی چون سارقت ،حاذف یاا از دسات رفاتن
اطالوات و افشای اطالوات می باشد .طراحی سامانه ای که بتواناد
در وین سهولت استفاده ،از دقت و سروت مناسب برخوردار باشد،
میتواناد امنیات ف اای ساایبری یاک زیرسااخت را تاا حادود
قابل توجهی ارتقاء بخشاد .بادیهی اسات کاه در صاورت خطاای
سامانه در تأیید هویت صحیح ،مابقی ابعاد امنیتی ف ای سایبری
نیز تحتالشعاع قرار خواهند گرفت.
سامانه های تأیید هویت بیومتریک یکی از قابلاطمینانتارین
سامانه های امنیتی برای احراز هویت به شمار می آید که با توجاه
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به درجه اهمیت و امنیت فیای سایبری از معماریهای مختلفی
برخوردار است.
جدول ( .)1تهدیدات امنیتی در تقابل با ابعاد امنیتی منطبق بر
استاندارد

ISO 7498-2:1989 | CCIT Rec. X.800: 1991

تخریب اطالعات

احراز هویت

-

-
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X
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انکارناپذیری
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X
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X
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اطالعات

کنترل دسترسی

X

X

X

X

-

ابعاد امنیتی

افشای اطالعات

تحریف یا تغییر اطالعات

سرقت ،حذف یا از دست رفتن

وقفه یا انسداد سرویسدهی

تهدیدات امنیتی

محرمانگی داده

-
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جریان ارتباطات

-

-

X

X

-

برخی از این سامانه ها که غالباً برای کاربردهای ومومی که از
درجه امنیتی پایین تری برخوردار است مبتنی بر تاک بیومتریاک
هستند ،مانند چهره ،تصویر حرارتی چهره ،صوت ،ونبیه ،شبکیه،
اثرانگشت ،اثر کف دست و بسایاری از خصیصاههاای بیومتریاک
دیگر که به منظور ارتقاء قابلیت اطمینان و امنیت سامانه بهصورت
چندگانه یا شورایی مورد اساتفاده قارار مایگیرناد .بارای نموناه
میتوان به سامانه مبتنی بر ترکیب اثرانگشت و اثار کاف دسات،
مبتنی بر ترکیب صوت و چهره ،مبتنای بار ترکیاب واروق کاف
دست و  ....نام برد .دراینبین اگرچاه ساامانه هاای تأییاد هویات
چندگانه به دلیل باالتر بودن قادرت تفکیاک پاذیری ،کام باودن
تغییرات درون کالسی ،باال بودن تغییرات بین کالسی ،ومومیت و
مقاوم بودن نسبت به فریب در قیاس با سامانههای مبتنی بر تاک
بیومتریک گزینه مناسبتاری بارای ارتقااء ابعااد امنیتای فیاای
سایبری می باشند ،اما به چند دلیل به شرح ذیل کمتر موردتوجه
بودهاند:
 -1-1هزینه سختافزاری
اغلب سامانههای تأیید هویت چندگانه از چندین حسگر متفاوت
برای گرفتن دادههای موردنیاز استفاده میکنند .استفاده بیش از
یک حسگر منجر به افزایش هزینه سختافزاری میگردد .برای
مثال در [ ]5یک حسگر برای دریافت اطالوات اثرانگشت استفاده
شده است و حسگری دیگر برای دریافت تصویر اثر کف دست و
یا در [ ]3دو حسگر برای دریافت اطالوات وروق انگشتان و
شبکیه چشم استفاده شدهاند.

 -7-1تأخیر زمانی دریافت اطالعات
وموماً به دلیل متفاوت بودن نوع ساختار حسگرهای مورداستفاده،
زمان سپری شده برای دریافت اطالوات یکسان نیست .برای مثال
در [ ] 4دو حسگر کامالً متفاوت یکی برای ثبت امیااء و دیگاری
برای دریافت اطالوات چهره مورد استفاده قرارگرفتاهاناد و یاا در
[ ] 2دو حسگر متفاوت برای ثبت اطالوات وروق کف دست و اثار
انگشاات اسااتفاده شااده اساات .در چنااین مااواردی یکاای از
تأییدکنندهها میبایست منتظر ورودی اطالوات دیگری باشد.
 -9-1عدم تجانس
یکی از بزرگترین چالشها در سامانههای تأیید هویات چندگاناه
واادم همگااون بااودن دادههااای ورودی از حسااگرهای مختلااف
میباشد .وموماً چنین سامانههایی نیازمند نرمالساازی اطالواات
پیش از ترکیب دارند که میتواند بر روی جواب نهاایی تأثیرگاذار
باشد .برای مثال در [ ]2از دو حسگر متفاوت یکی برای ونبیاه و
دیگری برای چهره استفاده شده است .در چنین شرایطی به دلیل
فنّاور ی مورد نیاز برای ثبت اطالوات ونبیه زمان بیشتری نسابت
به چهره سپری میشود.
یکی دیگر از چالش های مطارح ناوع بیومتریاک و توصایفگر
مورد استفاده است ،بافات یکای از متاداولتارین و مطارحتارین
ویژگیهایی است که در خصیصههای بیومتریک مرتبط با چهره و
دست میتوان یافت .بهصورت کلی روشهای مبتنای بار بافات را
می توان به دو گاروه وماده تقسایم نماود :روشهاای آمااری 9و
ساختاری .]7[ 5از توصیفگرهای آماری می تاوان باه طیاف تاوان
فوریه ،3ماتریس های هم رخدادی ،4تحلیل مؤلفه اصالی ،2میادان
تصادفی مارکوف و روش های فیلتر کاردن چناد تفکیاک پاذیری
مانند تبدیل گابور یا موجک اشاره کرد که از بافت تصویر بهوسیله
توزی آماری شدت تصویر ویژگی استخراج میکنند .ماتریس هام
رخدادی )  C (i, jرا میتاوان یکای از پرکااربردترین توصایفگرها
قلمداد کرد .این ماتریس تعداد هم رخدادی پیکسلها باا مقاادیر
خاکستری  iو  jرا در یکفاصله  dمشخ میشمارد .فاصله  dباا
زاویه و طول در مختصات قطبی ( )d, θتعریف میشود و در ومل
مقاادار  ،θماایتوانااد  42 ،10 ،932 ،980 ،552 ،570 ،392و 0
باشد [ .]7رابطه ( )9ماتریس هم رخدادی را تعریف میکند.
()9
}

{

که در رابطه (( card{} ،)9کاردینال) تعداد وناصر مجمووه
1- Statistical
2- Structural
3- Fourier Power Spectra
4- Co-Occurrence Matrices
5- PCA: Principle Component Analysis
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را مشخ می کند .بر اسااس توصایفگر مااتریس هام رخادادی
می توان حاداقل چهاار ویژگای انار ی ،9اینرسای ،5همبساتگی،3
تفاضل گشتاور 4را استخراج کرد که به ترتیب در روابط ( )5تا ()2
مشاهده می شوند [ ،]7در مقاله [ ]8برای شناسایی افاراد از روی
بیومتریک چهره از الگوهای مبتنی بر آنتروپی استفاده شده است.
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در [ ]1ویژگی های مبتنی بر بافت اثر کف دست با استفاده از
توصیفگر تبدیل موجک گابور اساتاندارد ،اساتخراج گردیاد .ایان
توصیفگر دارای خصیصههای چندجهته بوده و برای انادازهگیاری
فرکانس های فیایی محلی بهینه است .روش دیگری بنام کد کف
دست 2برای تأیید هویت مطرح کردند در [ ]90مطرحشده اسات.
در [ ] 99روش کد ترکیب کف دست با استفاده از قوانین ترکیاب
در سطح ویژگی را برای اساتخراج ویژگای از کاف دسات مطارح
کردند .در باین توصایفگرهای بافات تااب تبادیل گاابور یکای از
موفقترین ابزار مطرح شده برای استخراج ویژگی از بافت میباشد
که در این حوزه کاربرد فراوانی داشته است .برای مثاال در مقالاه
[ ] 95از روشی مبتنی بر تاب تبدیل گاابور بارای شناساایی کاف
دست استفاده شده است .در این مقاله ابتدا تصویر ورودی با تااب
تبدیل گابور کانوالو میشود ،سپس پاسخ فیلتار گاابور باه چهاار
قسمت غیر همپوشان تقسیم میشود ،مجدداً بلوکها به چهار زیر
بلوک تقسیم میشوند و درنهایت در هر زیر بلوک مقدار میاانگین
انر ی و انحراف از معیار پیکسالهاا محاسابه و باهصاورت باردار
ویژگی مرتب می شوند .نکتاه حاا ز اهمیات در ایان مقالاه وادم
استفاده از زوایای مختلف است ،چراکه اومال فیلتر گابور در یاک
راستا ویژگیهای دیگر تصویر را در راستاهای دیگر از بین میبارد
و بخشاای از اطالوااات مفیااد از بااین ماایرونااد .بااهصااورت کلاای
1- Energy
2- Inertia
3- Correlation
4- Difference Moment
5- Palm print Code
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توصیفگرهای مبتنی بار بافات ومومااً ویژگایهاایی را اساتخراج
می کنند که دارای تفکیک پذیری باالیی بوده ،میتوانند باا حفا
ماهیت و تفکیک پذیری در یک بردار ویژگی ترکیب شوند و غالبااً
نسبت به چرخش حساس نیستند ،اما ودم انطباق توصایفگرهای
بافت با تمامی الگوهای موجود در بیومتریک موردمطالعه استفاده
از آن را دچار مشکل میکند .بهمنظور استخراج ویژگای بافات در
راستاهای دیگر فیلتر بانک گابور مطرحشاده اسات .فیلتار باناک
گابور با توجه به اینکه زوایای گوناگون و فرکانسهای مختلفای را
تحت پوشش قرار میدهد ،کاربرد گستردهای در سامانههای تأیید
هویت مبتنی بر بیومتریکها پیداکرده است [.]94-93
در این مقاله به منظور ارا ه یک سامانه امن برای تأیید هویات
که هم هزینه سخت افزاری پایینی داشته باشد و هم بتواند دقت و
سااروت قاباال قبااولی ارا ااه دهااد از فیلتاار بانااک کمااانیگااابور
استفاده شده است .اساتفاده از تصاویر معماولی از داخال دسات،
بخش بندی آن و استفاده از اطالوات موجود در منحنیهای FAR
و  FRRباارای تخمااین وزن هاار یااک از تأییااد کنناادههااای از
ویژگیهای سامانه پیشنهادی است.
در ادامه روش پیشنهادی مطرح می شاود ،ساپس نتااید بدسات
آمده و نحوه رسیدن به مدل نهایی در فصل سوم ارا ه میگاردد و
در نهایت نتیجهگیری در فصل چهارم ارا ه میشود.

 -7روش پیشنهادی
 -1-7بخشبندی تصویر دست
ابتدا یک پردازش ساده در فیای  RGBبهمنظور حذف نقاط ثابت
صورت گرفته است به نحوی که با اوماال فیلترهاایی سااده بارای
یافتن رنگهای زرد ،آبی و سبز ،این نقاط حذف میگردناد .ایان
ومل به این دلیل انجام میشود که در مراحل بعدی مخصوصاً در
مرحله تبدیل از فیای رنگی به سطح خاکستری و باینری مشکل
وجااود ایاان نقاااط نباشااد .شااکل ( )9نمونااهای از تصااویر دساات
ثبتشده در پایگاه داده را نشان میدهد.

شکل ( .)1پیشپردازش اولیه برای حذف نقاط ثابت

 -1-1-7یافتن میزان انحراف دست
میزان کجی یا انحراف دست بر اساس معیار خط وماودی کاه از
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وسط کف دست میگذرد محاسبه مایگاردد .هماانطاور کاه در
اشکال ( – 5الف و ب) دیده میشود ،ابتدا تصویر دست در ساطح
خاکستری که در گام قبل بهدست آمده بود ،باا اساتفاده از روش
اوتسو [ ]92به تصویر دودویی یا باینری تبدیل میگردد .سپس با
استفاده از روش ریختشناسی باز کردن 9انگشت با دقات پاایینی
بریده شده و ناحیه بدون انگشت از دست بااقی مایماناد .در ایان
مرحله مرکز ناحیه باقیمانده محاسبه میشود.
در گام بعدی نقطه دوم که مرکز فیای باین انگشاتان اسات
که با استفاده از دستور بستن 5بهدست میآیاد .در ایان گاام نیاز
مرکز بین انگشتان محاسبه میشاود .توجاه باه ایان نکتاه حاا ز
اهمیت است که با توجه باه تناوع زاویاه انگشاتان از یکدسات و
همچنین در پایگاه داده ،یافتن نقطه دوم بهونوان نقطاه مرکازی
که انگشتان آن را پر میکنند میتواند معیار درستی از موقعیت و
انحراف تصویر دست ارا ه کند ،شاکل ( )5فرآیناد تخماین زاویاه
انحراف تصویر دست را نشان میدهد.

به کف دست برخوردار هستند از آن جدا میشوند .توجه باه ایان
نکته حا ز اهمیت اسات کاه اکثار روشهاایی کاه اماروزه بارای
استخراج کف دست استفاده میشوند اوالً به دلیل خطا در یاافتن
محل دقیق کف دست و ثانیاً به دلیل وادم پوشاش کاافی تماام
مساحت اثر کف دست اطالوات مفیدی را از دست میدهند .پس
از جدا کردن ناحیه کلی کف دست ،با یافتن مرکز آن و مشاخ
کردن ناحیه مورد والقه 3بیشترین قسمت ممکان از کاف دسات
بهونوان اثر کف دست انتخاب میشود.
همانطور که مالحظه میشود ،بیشترین اثر کف دست ممکن
از تصویر دست استخراج شده است .با توجه به مناب مورد مطالعه
بدیهی است که هرچقدر بتوان اثر کف دسات در ابعااد بیشاتری
اساتخراج کارد ،بااهتبا آن اطالواات مفیاادتری قابال اسااتخراج
میباشد.

(ج) آستانه گذاری
بر اساس ورض ناحیه
انگشتان
(ج) چهار انگشت
فوقانی با حذف ناحیه
قبلی

(ب) بازشده تصویر
باینری و محاسبه
نقطه مرکز آن

(الف) تصویر باینری
از دست

(ه) ناحیه  ROIاثر کف
دست در ابعاد × 400
400
(و) اتصال دونقطه محاسبهشده و
اتصال آنها به یکدیگر

(ب) یافتن محیط
تصویر باینری شده
دست

(الف) تصویر چرخیده
شده

(د) استفاده از بستن تصویر و محاسبه
نقطه مرکزی

شکل ( .)7روند محاسبه میزان انحراف تصویر دست .خط قرمز بیانگر
انحراف تصویر از معیار ومودی که با خط سبز نشان داده شده است.
در این مثال میزان انحراف  1/091درجه بوده است.

 -7-1-7جدا کردن اثر کف دست
پس از یافتن میزان انحراف دست ،هماانطاور کاه در شاکل ()3
دیده می شود ،ابتدا آن را چرخاناده ،ساپس باا اساتفاده از روش
اوتسو تصویر را به فیای باینری بارده و کاانتور (محایط) تصاویر
دست چرخیده شده را بهدست میآوریم .در گاام بعادی باا قارار
دادن یک حد آستانه بارای فاصاله نقااط کاانتور و اوماال آن در
راستای ومودی و افقی انگشتان دست که از ورض کمتری نسبت
1- Open
2- Close

(و) ناحیه کف دست

(د) جدا کردن ناحیه کف
دست

شکل ( .)9جدا کردن ناحیه کف دست

 -9-1-7استخراج انگشتان
در این مرحله بر روی تصویر بااینری بااقیماناده از قسامت قبال و
لحاظ کردن یک حد آساتانه بارای مسااحت اشایاء بااقیماناده در
تصاویر ،پاند اثرانگشات بااقیمانااده برچسابگاذاری شاده و جاادا
می شوند .شکل ( )4به خوبی نحوه برچسبگذاری بر روی انگشاتان
را نشان میدهاد .مشاکل بعادی در انگشاتان و مخصوصااً انگشات
شست 4می باشد که وموماً در راستای ومودی قارار ندارناد ،لاذا در
این مرحله با یافتن اسکلت انگشت موردنظر و میازان انحاراف آن از
حالت ومود محاسبهشده تصویر انگشت به حالت استاندارد چرخانده
میشود .شکل ( )2مثالی از نحوه یافتن ناحیه اثر انگشاتان را نشاان
میدهد؛ و تصویر خروجی نهایی را نشان میدهد.
3- ROI: Region Of Interest
4- Thumb Finger

22

طراحی یک سامانه چندگانه تأیید هویت بیومتریک با استفاده از یک حسگر بدون تماس مبتنی بر :...سیّد محمّد رضوی و همکاران

 -7-7فیلتر بانک کمانی گابور
رابطه ( )90تاب فیلتر کمانی گابور را نشان میدهد [ .]92همانند
فیلتر گابور استاندارد از سه قسامت تشاکیلشاده اسات؛ حامال
مختلط سینوسی ،پوش گوسی و ضاریب  Kکاه در اینجاا متغیار
(الف) تصویر باینری بعد از جدا
(ب) برچسبگذاری انگشتان دست
کردن ناحیه کلی کف دست
شکل ( .)4جدا کردن انگشتان و برچسبگذاری بر روی آنها

است.
∑

()90

در رابطه فوق n ،بیانگر تعداد پیکسلهای کمان است ،یعنای
به ازای هر پیکسل بر روی کماان پایاه یاک فیلتار گاابور شاکل
میگیرد و درنهایت این فیلترهای پایه باا یکادیگر جما شاده و
فیلتر گابور کماانی اصالی را مایساازند .رابطاه ( )99و ( )95باه
ترتیب پوش گوسی و حامل مختلط سینوسی هستند که بار روی
(الف)
انحراف
51/92
درجه

(ث)
انحراف
92/84
درجه

(ت) انحراف
 5/98درجه

(پ) انحراف
 9/90درجه

(ب)
انحراف
4/29
درجه

(د) انگشت
کوچک

(خ) انگشت
حلقه

(ح) انگشت
میانی

(چ)
انگشت
اشاره

(س) ابعاد
20 × 300

( ) ابعاد
70 × 320

(ز) ابعاد 400
× 70

(ر) ابعاد
70 × 320

(ذ) ابعاد
10 × 520

(غ)

(ع)

(ض)

(ص)

(ش)

پیکسلهای کمان پایه اومال میشوند.
()99
()95

(

)

) )

)

(

(

(

بهمنظور حف ساختار گوسی در طول کمان ضریب  Carcباه
ضریب  Kدر رابطه ( )93اضافه شده است ،به صورتی که بیشترین
مقدار ضریب برای مرکز کمان اسات و هرچقادر از مرکاز کماان
(ج)
انگشت
شست

فاصله میگیریم بهصورت نمایی این مقدار کم میشود.
()93
در رابطه فوق φc ،زاویه کمان مرکزی است β ،α ،و  χپاارامتر
مقیاس بوده که از رابطه ( )94بهدست میآید.
()94
در رابطه فوق F0 ،بیانگر فرکانس اومالی فیلتر کماانی گاابور
است که بر اساس فرکانس ماکزیمم و مقیاس در نظر گرفتهشاده
از رابطه ( )92محاسبه میشود.
()92

√

همانطور که مالحظه میشود ،به پارامترهاای فیلتار کماانی
گابور نسبت فیلتر گابور استاندارد والوه بر ابعااد فیلتار ،فرکاانس
ماکزیمم ،مقیاس و زاویه چرخش ،طاول کماان نیاز اضاافهشاده
شکل ( .)5تصاویر جداشده انگشتان( .الف) تا (ث) اسکلت انگشتان
میباشد که برای محاسبه میزان انحراف انگشتان از حالت استاندارد
استفاده میشود( .ج) تا (د) تصویر باینری انگشتان با چرخش
موردنیاز بر اساس زاویه محاسبه شد در قسمت قبل( .ذ) تا (س)
ناحیه انگشت بر اساس ابعاد مورد نظر( .ش) تا (غ) تصاویر بهبودیافته
به کمک همسانسازی هیستوگرام

است .وموماً به دلیل پوشاش تماام طیاف فرکانسای موجاود در
تصویر بافت برای استخراج حاداکثری ویژگایهاا از فیلتار باناک
استفاده می شود .به همین منظور باا اساتفاده از فیلتار گاابور در
زوایای چرخش مختلف و مقیاسهای مختلف یک باناک فیلتاری
تشکیل میشود.

مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری “ ،سال پنجم ،شماره  ،1بهار1931
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 -7-4-7وزندهی به تأییدکننده ها با استتفاده از دانتش

 -9-7استخراج ویژگی و انطباق
برای استخراج بردار ویژگی ابتدا فیلتر بانک پیشنهادی به تصاویر
ورودی اومال میشود ،با فرض اینکه تعداد مقیاسهاای در نظار
گرفتهشده  Siباشد و تعاداد زوایاای چارخش  ϴjآنگااه ،تعاداد
فیلترها و پاسخ فیلترها برابر خواهد بود با  .ϴj × Siهر پاسخ فیلتر
بانک به بلوکهای غیر همپوشان تقسیم میشاود و از هار بلاوک
ویژگی های هیستوگرام استخراج میگردد .باا فارض اینکاه  Bnو
 HBnبه ترتیب تعداد بلوک غیر همپوشان و مجمووه ویژگیهاای
هیسااتوگرام موجااود در آن بلااوک باشااد ،آنگاااه بااردار ویژگاای
هیسااتوگرام باارای پاسااخ فیلتاار  iو  jبراباار خواهااد بااود بااا
} Hij={HB1,HB2,…,HBnکه  iو  jبه ترتیب بیانگر مقیاس iام
و چرخش  jام میباشند .با الصاق بردارهای ویژگی بهدستآمده از
تمام پاسخ های فیلتر بانک بردار ،ویژگی نهایی بهدسات مایآیاد.
رابطه ( )92بردار ویژگی هیستوگرام گابور بافت تصاویر اثار کاف
دست ورودی خواهد بود.
{
}
()92

موجود در منحنی DET
9

منحنی  DETبیانگر تغییرات خطاهای نرخ پاذیرش غلاط و
نرخ ودم پذیرش غلط 5می باشد که در اکثر موارد بهصاورت یاک
منحنی همانند شکل ( -2الف) نشان داده میشود .خطاهای تأیید
هویت را میتوان بهصورت شکل ( -2ب) نیز نمایش داد.

(الف) منحنی ( DETتغییرات خطای  FRRبرحسب )FAR

 -4-7ترکیب اطالعات در سطح امتیاز انطباق
در تأیید هویت مقایسه یکبه یک بوده و تأیید و یا ودم تأیید
هویت فرد بر اساس حد آساتانهای تعیاین مایشاود کاه از قبال
تعریف شده است .لذا رویکرد ترکیب اطالوات اتخاذ شده ،ترکیاب
در سطح امتیاز انطباق خواهد بود.
 -1-4-7ترکیب در سطح امتیاز انطباق
یکی از روشهای متداول و کارآمد ترکیاب در ساطح امتیااز
انطباق ،جم وزن دار امتیاز تأیید کنندههاای مختلاف مایباشاد

(ب) تغییرات خطای  FARو  FRRبرحسب تغییرات حد آستانه تأیید
هویت

[ .]97بارزترین مشکل چنین روشهایی ودم تخماین ماؤثر وزن

شکل ( .)1نمونه از منحنیهای مورداستفاده برای ارزیابی

هر یک از تأیید کنندهها میباشاد کاه در بخاش بعادی باا ارا اه

وملکرد سامانه تأیید هویت

راهکاری این مشکل تا حدود زیادی برطرف گردیاد .فارض کنایم
V  V1 , V2 , V3 , , Vm 

مجمووه  mتأییدکننده باشد .چنانچاه

 w  w1, w2 , w3, , wmو 



SV1 , SV2 , SV3 , , SVm

SV 

باااااااه

ترتیب مجمووههای وزنهای تخمین زدهشده و امتیازهای انطباق
تأیید کنندهها برای تصاویر ورودی باشاند ،آنگااه امتیااز نهاایی
ترکیب با فرض هنجار باودن وزنهاا باا اساتفاده از رابطاه ()97
بهدست میآید.
()97

∑

در این حالت با توجه به اینکه مجموع وزنها یک میباشاد،
لااذا حااداکثر و حااداقل مقاادار  sدر همااان رنااد امتیازهااای
تأییدکنندهها میباشد.

به صورت کلی این دو منحنی شاخصهای مناسب برای نشان دادن
وملکرد یک سامانه تأیید هویت میباشند .لذا با توجاه باه شاکل
( -2ب) ،میتوان اطالوات ارزشمندی را بهمنظور تخماین میازان
تأثیرگذاری تأییدکننده مورد نظر در تصمیم نهایی و یا به وبارتی
وزن مااؤثر آن اسااتخراج نمااود .یااک تأییدکننااده قااوی دارای
شاخصههای زیر است:
 به ازای حد آستانه زیاد مقدار  FARباید حداقل باشد.
 به ازای حد آستانه کم مقدار  FRRباید حداقل باشد.
درنتیجه هرچقدر آستانه افزایش یابد ،ساامانهای بهتار اسات کاه
 FARآن سری تار صافر شاود و هرچقادر آساتانه کااهش یاباد،
سامانهای بهتر است که  FRRآن سری تر صفر شود.
1- FAR: False Acceptance Rate
2- FRR: False Rejection Rate
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بنابراین FAR ،با مقدار کم در آساتانه زیااد امتیااز بااالیی دارد و
 FRRبا مقدار کم در آستانه پایین امتیاز باالیی دارد.
از سویی افت خطا بین دو آستانه میتواند مالک مناسابی باشاد.
برای هر دو خطای  FARو  FRRهرچقدر اخاتالف باین دو حاد
آستانه بیشتر باشد ،بهتر است .چراکه این اختالف نشان میدهاد
خطا با چه نرخی در حال کم شادن اسات .هرچقادر خطااهاای
مذکور سری تر کاهش یابند نشاندهنده وملکرد بهتار ساامانه در
تأیید هویت است .با توجه به موارد مذکور ،با فرض اینکاه  Dfrrو
 Dfarبه ترتیب بیانگر اختالف خطاا باین خطاهاا در آساتانه  iام و
()i+1ام در نمااااااودار  FRRو  FARباشااااااند و چنانچااااااه
 Th  Th1 , Th2 , Th3 , , Thn مجمووه حدود آستانههای ماورد
استفاده باشد به نحویکاه  Th1کمتارین و  Thnبیشاترین حادود
آستانه باشند .از روابط ( )98-91میتوان بارای محاسابه وزنهاا
استفاده کرد.
()98
(

|

|

(

∑

))

()91

در روابط فوق I thi ،بیانگر میزان تأثیرگاذاری حاد آساتانه در
وزن نهایی میباشد.
 -9-4-7محاسبه نرخ برابری خطا
نرخ برابری خطا 9یکی از شاخ های متداول برای ارزیابی خطای
سامانه تأیید هویت است .همانطاور کاه در شاکل ( )2مالحظاه
می شود ،این مقدار بیانگر نقطه ای است که مقدار دو خطای FAR
و  FRRبا یکدیگر برابر می شاود .بارای محاسابه خودکاار مقادار
 ،EERبهصاورت معماول در ابتادا دو نقطاه از خطاهاای  FARو
 FRRرا بهدست میآورند ،سپس مقادار  EERمایتواناد کمیناه،
بیشینه و یا میانگین دو نقطه ماذکور باشاد .در چناین شارایطی
وموماً خطای زیادی رخ می دهد برای اجتناب از این خطا ،در این
مقاله بهجای انتخاب دونقطه که کمترین فاصله را ایجاد میکنند،
دو جفت نقطه که دو کمترین فواصل را ایجاد مایکنناد انتخااب
می شود .با فرض اینکه مجموواه هاای  P1  P1FAR , P1FRR و
 P2  P2FAR , P2FRR دو جفت نقطه که کمترین فواصل را دارند
باشند ،آنگاه ،مقدار  EERرا میتوان با استفاده از روابط ( )55تاا
( )54تخمین زد .نتاید بهدساتآماده و مقایساه آن باا محاسابه
شهودی و دستی نشان میدهد روش پیشنهادی به مقادار واقعای
نزدیکتر است.
()55
()53
1- EER: Equal Error Rate
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 -9شبیهسازی و بحث روی نتایج
در تمااام مراحاال شاابیهسااازی ،وماال انطباااق باار اساااس معیااار
همبسااتگی دو بااردار انجااامشااده اساات .در ایاان معیااار میاازان
همبستگی یا به وبارتی شباهت دو باردار ویژگای  xو  yاز طریاق
رابطه ( )52محاسبه مایشاود .چنانچاه دو باردار کاامالً بار هام
منطبق باشند یا به هم نزدیک باشند ،این مقادار همبساتگی باه
واحد یا معادل آن  900نزدیک مایشاود و هرچقادر دو باردار از
یکدیگر دور باشند این مقدار به صفر نزدیکتر میشود.
()52

√

√

که در اینجا Dxy ،معیار همبستگی دو بردار را نشان میدهاد،
 xو  yبه ترتیب مقادیر متوسط بردارهای  xو  yهستند .شایان
ذکر است در هر آزمایش هویتهای موجود در پایگااه داده ماورد
مطالعه به سه قسمت تقسیم شده است ،آزماایش بارای ساه باار
مجزا انجام میپذیرد .در هر تکرار یکی از قسمتها برای آموزش و
مابقی برای آزمایش مورد استفاده قرار میگیرناد .در ایان بخاش
برای هر فرد  2تصویر اول به ونوان گالری و  3تصویر بااقیماناده
بهونوان تصااویر آزماایش انتخااب شادهاناد .شاایان ذکار اسات
محاسبات در نرمافزار متلب نسخه  5094aدر لپتاپ شخصای باا
پردازنده  AMD 5 GHzو  8گیگابایت رم انجاام پذیرفتاه اسات.
روش پیشنهادی در این مقاله از دو بخش اصلی تشکیلشده است
که وبارتند از:
وزندهی به هر کدام از تأیید کنندهها
توصیفگر فیلتر بانک کمانی گابور
به منظور ارزیابی دقیق تر روش های پیشانهادی ،نتااید در دو
بخش مورد ارزیابی قرار میگیرند .در ابتدا روش پیشنهادی بارای
وزندهاای مااورد ارزیااابی قاارار ماایگیاارد ،سااپس در بخااش دوم

توصیفگر فیلتر کمانی گابور با فیلترهای گابور دیگر در قالب فیلتر
بانک مورد مقایسه قرار می گیرند .درنهایات نیاز در بخاش ساوم
مدل نهایی پیشنهادی مطرح می گردد .شایان ذکر است بهمنظاور
ودم تأثیرگذاری بهبود کیفیت تصویر در نتاید نهایی و همچناین
ایجاد شرایطی که بتوان تأثیر مساتقیم روش هاای پیشانهادی را
موردبررسی قرار داد ،ساده ترین حاالت ممکن بارای ارزیاابی هار
بخش استفاده شده است .از سویی باهمنظاور حفا سااده باودن
شرایط در ارزیابیهای مطرحشده تنهاا از ساه تصاویر اثرانگشات
اشاره ،اثرانگشت میانی و اثرانگشات حلقاه اساتفاده شاده اسات،
چراکه با توجه به مساحت اثر کف دست بادیهی اسات اطالواات
بیشتری در آن نهفته است و در پاسخ نهایی تأثیر به سازایی دارد.
شایان ذکر است در این مقاله به منظور ارزیابی جام تر و معتبرتار
از روش اوتبارسنجی متقابل چندباره 5استفاده شده است .به ایان
2- K-fold Cross Validation
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موردمطالعاه باه k

ترتیب که هویتهای موجود در پایگاه تصااویر
دسته تقسیم می شاود .در هار باار اجارای آزماایش یاک دساته
بهونوان هویت ها (تصاویر) آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند و
مابقی بهونوان تصاویر آزمایش استفاده میگردند.

 -7-9ارزیابی روش وزندهی پیشنهادی
شاخ هاایی کاه مایتواناد باهوناوان معیااری بارای وزندهای
تأییدکنندهها در یک سامانه چندگانه مورداستفاده قرار بگیرد نرخ
خطای معادل ( )EERو مساحت زیار منحنای  ROCمایباشاند.
اگرچه این معیارها میتوانند معیارهای مناسبی باشند ،اما استفاده
از دانش موجاود در منحنایهاای  FARو  FRRمایتواناد نتااید
مطلوبتری به همراه داشته باشد .در این قسمت سعی شده است
تا ارزیابی در سادهترین حاالت صاورت بپاذیرد ،لاذا ابعااد بلاوک
ویژگی  900×900در نظر گرفته شده است .جادول ( )5مقایساه
تخمین وزن پیشنهادی ،اساتفاده از شااخ  EERو اساتفاده از
فیاای زیار سااطح منحنای  DET5را باه ازای اسااتخراج  55و 53
ویژگی در هر بلوک را نشان میدهاد .در ایان مرحلاه ترکیاب در
سطح امتیاز بهصورت جم وزن دار امتیاز تأییدکننادههاا صاورت
پذیرفته است.

 -1-9پایگاه داده
9

پایگاه تصاویر دست  COEPتوسط دانشاگاه پوناه منتشار شاده
است که نتیجه یک سال تصویربرداری از دست  928نفر است که
از هار کادام  8تصااویر در پایگااه داده ثباتشااده اسات .تصاااویر
بهوسیله یک دوربین دیجیتال معمولی به صورت رنگی در فرمات
 RGBگرفتهشده است و در قالاب  JPGو در ابعااد 9500×9200
پیکسل ذخیره شده اند .باوجود آنکه در سایت این پایگاه داده به
تعداد  928نفر اشاره شده است ،اما تصاویر موجود در پایگاه داده
 923نفر میباشد (کد نفراتی که در این پایگاه داده وجود ندارناد
به ترتیب وبارتناد از 82 ،25 ،92 ،2 :و  .)928لاذا مجماوع کال
تصاویر موجود برابر است با  .9304در شاکل ( )7چناد نموناه از
تصاویر این پایگاه داده نشان دادهشده است.

شکل ( .)2نمونههایی از تصاویر موجود در پایگاه

نتاید بهدستآمده نشان می دهد با افازایش ویژگای وملکارد
روش پیشنهادی در وزندهی به تأییدکنندهها افزایش مییاباد .از
آنجاییکه در مدل نهایی تعداد ویژگیهای بیشتر خواهد بود ،لاذا
پیش بینی می شود روش پیشنهادی از وملکرد مطلوبی برخاوردار
باشد.

داده COEP

جدول ( .)7مقایسه روشهای تخمین وزن در فرآیند تأیید هویت
تعداد ویژگی
استخراجشده

اثرانگشت

اثرانگشت

اثرانگشت

ترکیب مبتنی

ترکیب مبتنی

ترکیب مبتنی بر

اشاره

میانی

حلقه

بر وزن AUC

بر وزن EER

وزن پیشنهادی

وزن AUC

0/3320

0/3942

0/3204

-

-

-

وزن EER

0/3089

0/3407

0/3295

-

-

-

روش وزندهی

از هر بلوک
مرحله آموزش
(میانگین وزن
4 =55

تخمین زدهشده)

0/3340

0/3512

0/3322

-

-

-

97/95

98/85

91/41

94/03

90/25

90/20

0/3345

0/3047

0/3295

-

-

-

(میانگین وزن

وزن EER

0/3082

0/3402

0/3290

-

-

-

تخمین زدهشده)

وزن پیشنهادی

0/3322

0/3512

0/3348

-

-

-

92/72

97/59

98/04

95/45

1/44

1/30

مرحله آزمایش
مرحله آموزش
8 =53

مرحله آزمایش

وزن پیشنهادی
میانگین نرخ
)%( EER
وزن AUC

میانگین نرخ
)%( EER

1- http://www.coep.org.in/resources/coeppalmprintdatabase

2- AUC: Area Under Curve
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طراحی یک سامانه چندگانه تأیید هویت بیومتریک با استفاده از یک حسگر بدون تماس مبتنی بر :...سیّد محمّد رضوی و همکاران

 -9-9ارزیابی توصیفگر پیشنهادی
در این بخش ،ابتدا فیلترکمانی گابور در قالب فیلتر بانک با دیگار
فیلترهای گابور و سپس روش پیشنهادی باا دیگار توصایفگرهای
متداول بافت مورد مقایسه قرار میگیرد .توجه به این نکتاه حاا ز
اهمیاات اساات ،در ارزیااابی نتاااید ،روش پیشاانهادی مبتناای باار
منحنی های  FARو  FRRبرای وزندهی مورداستفاده قرارگرفتاه
است .همچنین به منظور ارا ه یک مقایساه منصافانه ساعی شاده
است تعداد ویژگیهایی که در حاالت مختلف استخراج میشاوند
یکسان باشند.
در این مرحله نیز ترکیب در ساطح امتیااز باهصاورت جما
وزندار امتیاز تأییدکنندهها صورت پذیرفته است .بهمنظور ارزیابی
وملکرد فیلتر گاابور پیشانهادی در ایان قسامت از فیلتار باناک
استفاده شده است .فیلتر باناک در  5مقیااس ( s=9و  ) s=5و 4
زاویه (ͦ  10 ͦ ،42 ͦ ،0و ͦ  )932تنظیم شده اسات .همچناین تماام
پاالیهها با ابعاد  50×50با فرکاانس مااکزیمم  0/9اوماال شاده و
طول فیلتر کمانی گابور  L=0.5πلحاظ گردیده است .جادول ()3
میانگین مقدار خطای  EERحاصال از اوماال فیلتار باناکهاای
مطاارحشااده باار روی تص ااویر پایگاااه داده  COEPرا در مرحلااه
آزمایش نشان مایدهاد .شاایان ذکار اسات باا توجاه باه آنکاه
میخواهیم در سادهترین حاالت مقایسهها انجام بپذیرد ،لذا ابعااد
بلااوک اسااتخراج ویژگاای را  900×900و تعااداد ویژگاایهااای
استخراجشده از هر بلوک را  5در نظر گارفتیم ،لاذا باا توجاه باه
آنکه تعداد فیلترهای موجود در فیلتر باناک  8مایباشاد ،طاول
بردار ویژگی برابر است با .5×4×8=24

سامانه را کاهش میدهد ،لذا در این قسامت باهمنظاور برقاراری
مصالحه ای بین دقت و سروت حاالت مختلف را مورد ارزیابی قرار
میدهیم .همچنین در این بخش به منظور ارزیابی حاالت مختلف،
ابعاااد بلااوک اسااتخراج ویژگاای  80×80و تعااداد ویژگاایهااای
استخراجشده از هر بلوک  52لحاظ شده است .این ابعااد و تعاداد
ویژگی با بررسیهای متعدد انتخاب شدهاند
جدول ( .)9مقایسه میانگین نرخ خطای  EERبرای تأیید هویت
توصیفگرهای بافت
توصیفگر
فیلتر بانک
لگاریتمی

فیلتر بانک گابور
استاندارد
فیلتر بانک گابور
استاندارد
بهبودیافته
فیلتر بانک کمانی
گابور

میانگین نرخ
)%( EER

اثرانگشت اشاره

33/22

اثرانگشت میانی

49/07

اثرانگشت حلقه

49/95

اثرانگشت اشاره

50/07

اثرانگشت میانی

50/19

اثرانگشت حلقه

55/32

اثرانگشت اشاره

92/13

اثرانگشت میانی

92/23

اثرانگشت حلقه

92/00

اثرانگشت اشاره

93/49

اثرانگشت میانی

90/11

اثرانگشت حلقه

8/80

ترکیب با توصیفگر فیلتر بانک لگاریتمی

39/91

ترکیب با توصیفگر فیلتر بانک گابور استاندارد

94/95

ترکیب با توصیفگر فیلتر بانک گابور استاندارد بهبودیافته

8/18

ترکیب با توصیفگر فیلتر بانک کمانی گابور

7/21

هیستوگرام

8/84

مرکز هیستوگرام

93/57

هیستوگرام گرادیان

8/32

گشتاور کارتزین

42/11

گشتاور مستقل از مقیاس و جابجایی

1/83

همبستگی

51/30

انر ی

39/72

 -4-9ارائه مدل نهایی

اینرسی

39/42

با توجه به نتاید بهدستآمده میتوان مالحظه نمود که روشهای
پیشنهادی از وملکرد مطلوبی برخوردار هستند ،اما نتیجه نهاایی
کماکان نیاز به بهبود دارد ،لذا در ایان قسامت دو اقادام اساسای
انجام می پذیرد؛ اولین اقدام ،پاس از بخاشبنادی تصاویر دسات
ورودی ،همانناااد شاااکل (( )2ش -غ) باااا اساااتفاده از براباااری
هیستوگرام کنتراست افزایشیافته و کیفیت تصویر ورودی افزایش
می یابد .دومین اقدام انتخااب ترکیبای مناساب از بیومتریاکهاا
می باشد ،بدیهی است که چنانچه از تمامی بیومتریکهای موجود
استفاده کنیم دقت سامانه افزایش می یابد ،اما این انتخاب سروت

آنتروپی

37/99

نتااید بااهدسااتآمااده تفاااوت معناااداری را بااین ناارخ فیلتاار
پیشنهادی و فیلترهای گابور دیگر و توصیفگرهای متاداول بافات
نشان میدهد .بهنحویکه نرخ خطای فیلتار باناک کماانی گاابور
بیش از  %9کمتر از وملکرد فیلتر بانک گابور استاندارد بهبودیافته
است .از سویی این تفاوت را میتاوان در تاک بیومتریاکهاا نیاز
مشاهاده نماود .لاذا مایتاوان از وملکارد مطلاوب فیلتار گاابور
پیشنهادی در قیاس با فیلترهای هم نوع خود اطمینان داشت.

.
 -1-4-9تحلیل حساسیت نسبت به تعداد بیومتریک
در این گام ،یک قدم به انتخاب مدل نهایی نزدیک شدهایم .یکای
از فاکتورهای مهم در طراحی یک سامانه تأییاد هویات چندگاناه
انتخاب تعداد و نوع بیومتریکها مورد اساتفاده مایباشاند .روش
پیشنهادی در این مقاله بر اطالوات موجود در یک دست اساتوار
است ،به نحوی که با بخشبندی تصویر یک دسات باه  2تصاویر
یک سامانه تأیید هویت چندگاناه را باه وجاود مایآورد .در ایان
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بخش سعی شده است حساسیت روش پیشنهادی را باه تعاداد و
نوع بیرمتریکهای مورداستفاده بررسای شاود 1 .حالات مختلاف

جدول ( .)5جز یات مدل پیشنهادی سامانه تأیید هویت
اجزای سازنده

روش پیشنهادی

روش ترکیب اطالوات

جم وزندار امتیاز تأییدکنندهها

روش وزندهی به شناسایی
کنندهها

مبتنی بر منحنی ( DETروش
پیشنهادی)

اثرانگشت اشاره و اثرانگشت میانی هستند و بارای حالات پانجم،

تعداد بیومتریکهای مورداستفاده

5

بیومتریک های مورداستفاده اثر انگشت اشاره ،اثر انگشت حلقاه و

نوع بیومتریکهای مورداستفاده

اثر کف دست و اثرانگشت اشاره

توصیفگر بافت

فیلتر کمانی گابور انطباقپذیر بهینه
(روش پیشنهادی)

ابعاد بلوک استخراج ویژگی

80×80

تعداد ویژگیهای استخراج شده
در هر بلوک

52

مورد بررسی قرار گرفته است ،بهنحویکه در  2حالات اول تعاداد
بیومتریکها  3میباشد ،اما تنوع آنها متفاوت است .بارای مثاال
در حالاات اول بیومتریااکهااای مااورد اسااتفاده اثاار کااف دساات،

اثر انگشت شست میباشند.
همچنین  4حالت باقی مانده به بررسی تعداد بیومتریک هاای
مورداستفاده می پردازد .شایان ذکر است ،در کناار بررسای ناوع و
تعداد بیومتریک های مورد استفاده ارزیابی فقادان یاک یاا چناد
بیومتریک نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در بسیاری از موارد
شاهد هستیم یک فرد ممکن است باه دالیلای پاس از ثبات اثار
دست خود در مرحله ثبت اطالوات یک یا چند انگشت خود را از
دست بدهد ،در چنین شرایطی نیز سامانه میبایست باه وملکارد
مطلوب خود ادامه دهد .جدول ( )4میانگین نرخ خطای  EERبه-
ازا ی حاالت مختلاف کاه بیاانگر تناوع و تعاداد بیومتریاکهاای
مختلف هستند را نشان میدهد.
با توجه به نتاید بهدستآمده در این مرحله با در نظرگارفتن
میانگین نرخ خطای  EERدر حالتی که از تمام بیومتریکها یعنی
بخشهای دست استفاده کنیم ،خطای کمتری خواهیم داشت؛ اما
با توجه به میانگین زمان سپریشده برای هر بار تأیید هویت ایان
حالت بهینه نمی باشاد .چنانچاه بخاواهیم باین ساروت و دقات
مالحظه ای برقرار کنیم ،حالت ششم بهترین انتخاب است ،یعنای
حالتی که تنها از اثر کف دست و اثرانگشت اشاره استفاده میکند.
لذا با توجه به بررسی صاورت گرفتاه جادول ( )2جز یاات مادل
پیشنهادی را نشاان مایدهاد .جادول ( )2مقایساه نهاایی روش
پیشنهادی با توصیفگرهای مطرح بافت والوه بر موارد اشاره شده
در جدول ( )3مانند  LBP ،HOGو  LPQنشان میدهد.
جدول ( .)4بررسی حاالت مختلف در انتخاب تعداد و نوع
بیومتریک مورداستفاده در سامانه تأیید هویت پیشنهادی

جدول ( .)1مقایسه روش پیشنهادی و توصیفگرهای مطرح بافت در
تأیید هویت برای پایگاه تصاویر COEP

توصیفگر

Avg. EER

هیستوگرام

2/54

مرکز هیستوگرام

2/95

هیستوگرام گرادیان (]98[ )HOG

8/35

الگوی باینری محلی (]91[ )LBP

4/21

کوانتیزگی فاز محلی (]50[ )LPQ

2/05

گشتاور کارتزین

3/95

گشتاور مرکزی

4/32

گشتاور مستقل از مقیاس و جابجایی

1/55

گشتاور تفاضل معکوس

95/81

همبستگی

98/45

اینرسی

94/29

انر ی

92/39

واریانس

92/40

آنتروپی

97/55

فیلترکمانی گابور انطباقپذیر بهینه (توصیفگر
پیشنهادی)

7/75

میانگین زمان

حاالت

میانگین نرخ )%( EER

[]3 ،5 ،9

5/57

0/3534

[]4 ،3 ،5

5/80

0/5790

[]2 ،2 ،4

3/15

0/5117

[]2 ،3 ،9

5/73

0/3549

[]2 ،4 ،5

5/23

0/5703

[]5 ،9

5/52

0/9849

(ثانیه)

[]4 ،3 ،5 ،9

5/50

0/4922

[]2 ،4 ،3 ،5 ،9

5/33

0/2991

[]2 ،2 ،4 ،3 ،5 ،9

5/93

0/2819

نتاید ارا ه شاده در جادول ( ،)2مقایساه وملکارد توصایفگر
پیشنهادی و توصیفگرهای مطرح بافت بر اساس ترکیب اطالوات
بهدستآمده از اثر کف دست و اثر انگشت اشاره در ساطح امتیااز
انطباق مایباشاد .نتااید بیاان شاده ،نشاان مایدهاد توصایفگر
پیشاانهادی از وملکاارد بساایار مطلااوبتااری نساابت بااه دیگاار
توصیفگرها برخوردار می باشد ،به نحوی که توانسته است کمتارین
خطا را در تأیید هویت از خاود نشاان دهاد .شاکل ( ،)8منحنای
 DETو تغییرات خطاهای  FARو  FRRرا برای وملکرد توصایفگر

طراحی یک سامانه چندگانه تأیید هویت بیومتریک با استفاده از یک حسگر بدون تماس مبتنی بر :...سیّد محمّد رضوی و همکاران

پیشنهادی در تأیید هویات تصااویر پایگااه ماورد مطالعاه نشاان
میدهد.
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منحنی ( DETو یا منحنی های  FARو  )FRRمنجر باه طراحای
سامانه تأیید هویتی شده است که با خطای حدود  %5/5و انحراف
از معیار  %0/2از دقت و قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار است.
سروت مناسب :اساتفاده از تنهاا دو حساگر در مادل نهاایی
سامانه پیشنهادی در کنار توصیف مناسب بافتهای مورد مطالعه
توسط فیلتر بانک کمانی گابور منجر به طراحای ساامانهای شاده
است که تنها در کمتر از  0/91ثانیه میتواند با خطای قابل قبولی
هویت فرد را تأیید یا رد کند.

(الف) منحنی ( DETتغییرات خطای  FRRبرحسب )FAR

اگرچه سامانه از دقت قابل قبولی برخوردار است ،اماا امکاان
بهبود آن وجود دارد ،میتوان با بهرهگیاری از الگاوریتمهاای فارا
ابتکاااری پارامترهااای فیلتاار بانااک کمااانی گااابور را بهینااه کاارد
بهنحویکه خطای سامانه به کمتر از  %9کاهش یابد.

 -5مراجع

(ب) تغییرات خطای  FARو  FRRبرحسب تغییرات حد آستانه تأیید
هویت

شکل ( .)8وملکرد سامانه تأیید هویت پیشنهادی بر روی پایگاه
داده COEP
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ABSTRACT
One of the most impressive tools for evaluation of Cyber security is the usage of the secure verification
system with high reliability. Biometric based verification systems have been able to overcome this problem
to a large extent. In many cases, some consideration such as hardware cost, speed and accuracy make challenges to choose the architecture of verification system. In this paper, an ordinary sensor is used to increase
the security and accuracy of the verification system and also decrease the hardware cost. After acquiring
the hand image, it is divided into 6 segments and finally by using Arc-Gabor filter bank as a descriptor,
unique features are extracted from images. Also, by extracting knowledge from the FAR and FRR curves in
order to estimate verifiers’ weight and using weighted score summation for information fusion in the level
of matching score, the verification system is designed. In this system, by utilizing one ordinary sensor and
potential of multimodal architecture, its average of Equal Error Rate for COEP database is around 2.25%
and also the average of elapsed time for verification is less than 0.19 seconds.
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