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واقع گردیده  مورد توجه شدتبه کندیمرهای بیومتریک شناسایی خودکار افراد را براساس رفتا طوربهکه  روندیبرای بسیاری از محققان،  ده:کیچ
بیومتریکی، باعث متمایز  یهامؤلفهکه در مقایسه با سایر  رودیم شماربهبیومتریک  یهاروش نیترمتداوله از عنبی کمکبهاست. بررسی هویت 

 یابیمکان، Retinexتصویر با الگوریتم  ءارتقامرحله اصلی تشکیل شده است:  1شدن آن در کاربردهای امنیتی شده است. الگوریتم پیشنهادی از 
، استخراج ویژگی و کدگذاری عنبیه. در این مقاله، روش خودکار جدیدی برای یسازنرمالعنبیه،  یبندبخشیه، مرزهای داخلی و خارجی عنب

یژگی استفاده شده است و سپس با پنجره متحرک برای تولید بردار و روشاستخراج ویژگی از تصاویر عنبیه ارائه شده که در این الگوریتم از 
 یسازنهیبهمسئله تعیین مقادیر بهینه بردارهای ویژگی  (Improved Particle Swarm Optimization)دسته ذرات  استفاده از الگوریتم بهبود یافته

تا حد قابل توجهی  ازیموردنپیشنهادی مقاله، فضای حافظه که با روش  دهدیم، نشان CASIAروی مجموعه داده  شدهانجام یهاشیآزما. گرددیم
نرخ تشخیص ، (FRR)نادرست  رشیپذعدم، نرخ (FAR)نرخ پذیرش نادرست  ازجملهمختلف عملکرد  معیارهایز ا یریگبهرهبا و کاهش یافته 

عمل  یترکمیخطابا دقت بهتر و  تواندیمروش نشان داده شده که این  یریپذمیتصم، نرخ خطای مساوی و شاخص %33/31الگوریتم به میزان 
پیشین  یهاروشتصویر دقت تشخیص هویت افراد نسبت به  یهایژگیوکردن  داروزنتکاملی پیشنهادی و با  ، با استفاده از الگوریتمعالوهبهنماید. 

 افزایش یافته است.
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Abstract: For many researchers, a process that automatically identifies people based on biometric behavior seriously been 

considered. Iris recognition has appeared as one of the most promising methodologies to provide reliable human identification.  The 

process of iris recognition is divided many major steps. Image enhancement using Retinex algorithm, locate internal and external 

borders of the iris, iris segmentation, normalization, feature extraction and matching. In this paper, a new method is proposed to 

feature extraction from the iris images that uses a sliding window and then the feature vectors are optimized using the improved 

particle swarm optimization. Experiments conducted on data collection CASIA, show that the proposed method, greatly reduced 

storage space requirements and performance by taking advantage of various criteria including false acceptance rate (FAR), false 

rejection rate (FRR), the algorithm detection rate of 98/93%, equal error rate and index decidable shown that this method can operate 

with better accuracy and fewer errors. Also, identity recognition accurate is increased compare to the other methods using the 

improved particle swarm optimization. 
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 مقدمه -1

هر شخص را  هاآن کمکبه توانیممجزایی دارند که  یهامشخصهافراد 
، [6]شامل الگوهای صدا  هامشخصهاز دیگری تفکیک نمود. این 

 [2]، الگوهای شبکیه [7] رفتنراه، [3]، ساختار صورت [2]شت اثرانگ
 یهامشخصههستند. الگوهای پیچیده عنبیه یکی از  [1] و عنبیه

 هایژگیو نیتردبخشیامیکی از  عنوانبهاست که از آن  فردمنحصربه
 استفاده نمود. درواقع تشخیص توانیمبرای تشخیص افراد خاص 

تریک است که از ش خودکار شناسایی بیومعنبیه یک رو کمکبههویت 
و در  کندیمشناسایی افراد استفاده  منظوربهالگوهای عنبیه 

باال و با مقیاس خیلی بزرگ مانند پروژه  یبا سطوح امنیت کاربردهایی
Aadhar [4] شهروند قابل استفاده است.  هاونیلیمشناسایی  منظوربه

ورودی را دریافت نماید و یک الگوی  کندیمبیومتریک سعی  روشیک 
 نیترشیبتصاویری که  ،دادهگاهیپابا مقایسه آن با سایر الگوهای 

 .  کندشباهت را به الگوی ورودی دارند شناسایی 
، نازک و رنگی در چشم است که رنگ یارهیداعنبیه یک ساختار 

 . عملکرد عنبیه [1]آن بستگی به چگونگی رنگ دانه آن دارد 
اندازه مردمک برای کنترل میزان روشنایی است که  قطر و یکاردست

 یهاروشتحقیقات زیادی برای توسعه  .ابدییماز طریق شبکیه انتقال 
که  [3] عنبیه برای تصاویر نویزی چشم صورت گرفته یبندبخشدقیق 

ظاهرًا هیچ یک از کارهای موجود استراتژی نسبتًا مؤثری برای 
توسعه  این مقاله،گیزه کلیدی ان .اندنبودهعنبیه دقیق تشخیص 

 صورتبه تواندیمکدگذاری دقیق عنبیه و استراتژی انطباق است که 
عنبیه را با یک بردار ویژگی نسبتًا کوچک استخراج  یهایژگیوکارا 

به دست  همینگبا محاسبه فاصله  هایژگیونماید. میزان شباهت 
بی شده و ارزیا CASIA. روش پیشنهادی روی مجموعه داده دیآیم

یک  یریکارگبهکه البته با  است %33/31دارای میانگین بهبود 
این میزان دقت نیز افزایش  (IPSO)الگوریتم بهبود یافته دسته ذرات 

 زیر خالصه  صورتبه. توزیع اصلی این مقاله یافته است
 :شودیم

 تصویر با الگوریتم  ءارتقاRetinex کیفیت بهبود  منظوربه
 تصویر

 یبندبخشمرزهای داخلی و خارجی عنبیه و  یابیمکان 
 بررسی و تحلیل تصویر کردنساده منظوربهعنبیه 

 حذف اثرات نامطلوب و عوامل  منظوربهتصویر  یسازنرمال
 Daugmanمدل  کمکبه زائد در فرآیند شناسایی هویت

rubber sheet [61] 
 پنجره  روش کمکبهستخراج ویژگی و کدگذاری عنبیه ا

 1متحرک

 الگوریتم بهبود یافته  کمکبهبردارهای ویژگی  یسازنهیبه
 دسته ذرات

  فاصله  یریگاندازهمعیار  کمکبهمحاسبه میزان شباهت
 همینگ

مروری بر  2در بخش  .ابدییمزیر سازمان  صورتبهادامه مقاله 
تصویر،  ءارتقامرحله  3کارهای پیشین صورت گرفته است. در بخش 

 یسازنرمالو  یبندبخشلی و خارجی عنبیه، مرزهای داخ یابیمکان
تصویر برای استخراج خودکار نواحی عنبیه تشریح شده است. در 

بردارهای  یسازنهیبهو  کدگذاری عنبیه، استخراج ویژگی 7بخش 
ارزیابی عملکرد و  2بیان شده است. در بخش  IPSOویژگی با روش 

ایسه با سایر کدگذاری عنبیه پیشنهادی و استراتژی انطباق و مق
و  یریگجهینتانطباق عنبیه آورده شده است. سرانجام  یهاروش

 .اندآمده 1کارهای آینده در بخش 

 موجود هایروش -2

عنبیه  یهایژگیودر استخراج  پیشیندر این بخش، برخی از کارهای 
 تشخیص عنبیه تجاریموجود  یهادستگاهبحث شده است. تقریبًا تمام 

. ندینمایماستفاده  یک مدل انطباقعنبیه از  براساس کدهای باینری
برای کدگذاری  6337در سال  Dangmanفیلترهای گابور ابتدا توسط 

زیرا فرکانس و جهت نمایش فیلتر گابور  [66]عنبیه پیشنهاد داده شد 
ین در نمایش و تفکیک بینایی انسان مشابه هستند و بنابرا تشخیصدر 

الگذر در پردازش تصویر برای استخراج . این فیلترهای بابافت مؤثراند
. فیلتر گابور دو بعدی رندیگیمویژگی و تحلیل بافت مورداستفاده قرار 

Daugman  یک موج سینوسی است که روی یک تابع گوسین بیضی
عنبیه کاربرد دارد.  کمکبهشخیص هویت و در ت شودیسوارمشکل 
اویر بافتی نشان وسیع روی یک مجموعه بزرگ از تص یهاشیآزمانتایج 

به نسبت کارا باشد اما از  تواندیمکه استفاده از فیلترهای گابور  دهدیم
: عیب اول این است که یک تابع بر پایه گابور بردیمدو عیب عمده رنج 

و این خصوصیت، نیازمندی حافظه و افزونگی را  باشدینممتعامد 
ستخراج ویژگی به . عیب دوم این که تابع گابور برای ادهدیمافزایش 

زمان محاسباتی زیادی نیاز دارد که این باعث کاهش سرعت تشخیص 
 .شودیمهویت افراد 

که برای تقسیم  شودیمیک تابع ریاضی تشریح  عنوانبهموجک 
مختلف فرکانسی  یهامؤلفهیک تابع یا یک سیگنال پیوسته زمان به 

یک  یهایپکو به  شوندیم یبنداسیمق هاموجک. رودیم کاربه
 هالیتبد. این [62] شوندیمموجک نوسانی با طول متناهی تبدیل 

تیزی دارند و صحت تجزیه  یهاکیپبرای توانایی نمایش توابعی که 
 شوندیمباعث  هامشخصه. این شوندیمناپایدار استفاده  یهاگنالیس

 یهادستگاهکه موجک نماینده خوبی برای ایجاد بردارهای ویژگی در 
این است که برای  موجککی از معایب ییص عنبیه باشد اما تشخ

با فرکانس باال و پهنای باند باریک مناسب نیستند.  ییهاگنالیس
همچنین پیچیدگی محاسباتی باال و زمان طوالنی در تشخیص هویت 

 اشخاص دارند.
از تصاویر چشم از  هایژگیوبرای استخراج  [63]نویسندگان در 

سطح که چهار سطح  Nدر  هاموجکفاده کردند. هاآر است یهاموجک
تصویر به چهار زیرتصویر است مورداستفاده قرار  تقسیمحداکثر برای 
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اولی از طریق یک  که . نتایج از چهار زیرتصویر تشکیل شدهرندیگیم
دومی از طریق یک فیلتر ، افقی و عمودی یهاجهتفیلتر باالگذر در 

سومی ، تر باالگذر در جهت عمودیدر جهت افقی و یک فیل گذرنییپا
در  گذرنییپااز طریق یک فیلتر باالگذر در جهت افقی و یک فیلتر 

افقی  یهاجهتدر  گذرنییپاجهت عمودی و آخری از طریق یک فیلتر 
فقط از اولین تصویر  نویسندگاناین  .شودیمو عمودی انتقال داده 

با  اعدادهستند.  6و  -6بین  حقیقیاستفاده کردند که شامل مقادیر 
به مقادیر باینری  صفرو مقادیر منفی به  یکتبدیل مقادیر مثبت به 

سه یا چهار تصویر  ،دیگر موجک هاآر یهانسخه. شوندیمکوانتیزه 
ضرائب عمودی برای تولید بردار که  [67] کنندیمتولیدی را اعمال 

لف ضرائب موجک در سطوح مخت. رندیگیمویژگی مورداستفاده قرار 
 دست بههر زاویه فاز  .شودیمبرای یافتن بهترین بردار ویژگی بررسی 

 ضرائب و  شودیمآمده در صفحه مختلط به یک چهارم کوانتیزه 
"، ضرائب بین 61به " 2/1و  1"، ضرائب بین 66به " 2/1از  تربزرگ

 .شوندیم" تنظیم 11به "  -2/1از  ترکم" و ضرائب 16به " 1و  -2/1
تصاویر  یهایژگیوصفر در هر وضوح برای کدگذاری  یهاتقاطع

عنبیه با یک تقریب نمایش  یهایژگیو. رندیگیممورداستفاده قرار 
و یک نمایش تقاطع  شوندیمنمونه ساخته  یهادادهو با  شوندیمداده 

 عنوانبههاآر  یهاموجک .شودیمصفر براساس تبدیل موجک تجزیه 
خطی  صورتبه توانندیماز نظر زمانی  متعامد، یهاموجک نیترساده

دقت باالیی در تشخیص هویت  اما هستندد و بسیار سریع نمحاسبه شو
 عنبیه ندارند.  کمکبهافراد 

یک روش استخراج ویژگی  )RED( 2الگوریتم تشخیص انرژی مرز
 2162و همکارانش در سال  Ivesاست که در ایاالت آمریکا توسط 

جهت برجسته مرزهایی  بریمبتنین الگوریتم . ا[62]توسعه پیدا کرد 
و فیلترینگ تکراری  روشو یک  شوندیماست که روی تصویر ظاهر 

پنجره متحرک است. داده ورودی از طریق یک آرایه پریودیک و پنجره 
. با ضرب پیکسل ورودی قرار شودیمدر همان زمان انتقال داده  3×3

. دیآیمنتایج به دست  ،لترداده شده در مرکز پنجره با هر مقدار فی
. شوندیمو برای آن پیکسل ذخیره  شوندیم جمعنتایج هر فیلتر باهم 
کامل فیلتر  طوربه کهیزمانیکسل تصویر ورودی تا این روند برای هر پ

مختلف افقی و  دارجهت. با مقایسه نتایج دو فیلتر شودیمشود تکرار 
. اگر شودیمکثر دو تنظیم . بیت به حداشوندیمعمودی الگوها تولید 

در  شودیم" تنظیم 6فیلتر عمودی مقدار حداکثر دارد بیت به مقدار "
" تنظیم 1دارد و بیت به "غیر این صورت فیلتر افقی حداکثر مقدار را 

. با وجود پایین بودن بار محاسباتی در این روش، میزان دقت شودیم
همیت در اینجا مطرح یک معیار با ا عنوانبهباال در تشخیص هویت، 

 نیست.

 تصویر سازینرمالعنبیه و  بندیبخش -3

مرزهای داخلی و خارجی،  یابیمکانتصویر،  ءارتقادر این قسمت، مرحله 
تصویر تشریح شده است. مرحله  یسازنرمالعنبیه و  یبندبخش

 Retinexکه از الگوریتم  گرددیمتصویر آغاز  ءعنبیه با ارتقا یبندبخش

 کندیمبین مرزهای کناری و مردمک استفاده  کیفیت تصویر برای بهبود
تصویر  Iکه  شودیم( تعریف 6رابطه ) صورتبهآن تک مقیاسی و نوع 

 و  تابع لگاریتم طبیعی و  Retinex ،logتصویر خروجی  Rورودی، 
نشانگر  *و پارامترهای آفست هستند. نماد  یبنداسیمقضرائب 

( 2رابطه ) صورتبهگوسین است که  یک فیلتر Fکانولوشن است و 
  .شودیمتعریف 
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[. 61]است  یسازنرمالضریب  Kانحراف استاندارد فیلتر و  σکه 

. توضیحات باشدیممساحت زیر نمودار گوسین مساوی یک  همچنین،
 . بیان شده است [61] روابط فوق در منبع ترمفصل

تصویر چشمی است که مربوط  یابیمکانعنبیه  یابیمکانهدف از 
از طریق دو دایره تخمین زده  تواندیمبه یک عنبیه است. ناحیه عنبیه 

مرز خارجی  تواندیمیک دایره مرز عنبیه/صلبیه است که  که شود
دقیق  یابیمکاننامیده شود و دایره دیگر مرز عنبیه/مردمک است. برای 

 اخلی و خارجی عنبیه مراحل زیر باید طی شوند:مرزهای د
 مرکز مردمک چشم یابیمکان: 6مرحله 
: انتخاب یک بالک کوچک تصویر ورودی و استخراج اطالعات 2مرحله 

 cannyلبه براساس عملگر تشخیص لبه مانند عملگر 
لبه است. برای  دهندهصیتشخ نیتریقو canny دهندهصیتشخ

یر با یک فیلتر گوسین با انحراف استاندارد مشخص کردن آن ابتدا تصو
σ  سپس در هر نقطه، گرادیان محلی شودیمبرای کاهش نویز هموار .

0.5)2
y+g2

x(g  و جهت لبه)y/gx(g1-tan  نقطه لبه شودیممحاسبه .
محلی در جهت گرادیان بیشینه  طوربهست که قدرت آن ا یانقطه

تا در  رسندیمبه توان  ندشویملبه تعیین  عنوانبهاست. نقاطی که 
تصویر گرادیان برآمده شوند. سپس این الگوریتم در امتداد قله این 

را که در قله برآمدگی  ییهاکسلیپو تمام  کندیمحرکت  هایبرآمدگ
و درنتیجه یک خط نازک در خروجی ایجاد  کندیمقرار ندارند صفر 

، hystersis یریگآستانهبرآمدگی توسط  یهاکسلیپ. سپس شودیم
است  2Tو  1Tکه مبتنی بر استفاده از دو آستانه  شوندیم یریگآستانه

 یهاکسلیپرا  2Tاز  تربزرگبرآمدگی با مقادیر  یهاکسلیپ. T1T>2که 
 2Tو  1Tبرآمدگی با مقادیر بین  یهاکسلیپو  ندیگویملبه قوی 

 . شوندیملبه ضعیف گفته  یهاکسلیپ
قوی اتصال  یهاکسلیپضعیفی که با  یهاکسلیپبا دخالت دادن 

 . [64] شودیمهشت دارند پیوند لبه انجام 
نواحی مردمک و در  یابیمکانبرای  hough: اعمال تبدیل 3مرحله 

 مرز درونی  یابیمکانواقع همان 

(1) 

(2) 
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: استخراج اطالعات لبه از یک بالک کوچک تصویر براساس 7مرحله 
 مقادیر گرادیان خاکستری خطوط

مرزهای خارجی  یابیمکانبرای  Radon: استفاده از تبدیل 2مرحله 
 عنبیه

انجام  یسازنرمالدقیق ناحیه عنبیه، روند  یبندبخشپس از 
برای روند  تواندیم Daugman rubber sheet. مدل شودیم

نقطه مرجع در  عنوانبهعنبیه به کار رود. مرکز مردمک  یسازنرمال
 طورهمانعاعی در طول ناحیه عنبیه . بردارهای ششودیمنظر گرفته 

. از آنجاکه شوندیمانتقال داده  اندشدهنشان داده  6که در شکل 
مجدد نقاط بسته به  یسازمرتبمردمک در مرکز عنبیه نیست برای 

مدل  6جهت اطراف دایره، یک فرمول اساسی موردنیاز است. شکل 
Daugman rubber sheet  احیه عنبیه را ن کردننرمالاعمال شده برای

 . دهدیمنشان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Daugman rubber sheet: مدل 1شکل 

 

دوباره  هاکسلیپکل ناحیه عنبیه از طریق مقادیر خاکستری این 
 یهامختصاتاز طریق ترکیب  تواندیم. این اطالعات شودیممشخص 

گردد. این مدل هرکدام از نقاط مجزای مرز درونی و مرز خارجی تعیین 
 دوباره  (r,)درون ناحیه عنبیه را به جفت مختصات قطبی 

تا  1در گستره  یاهیزاو و  [0,1]در فاصله  rکه  کندیم یبنداسیمق
باشد که در مختصات  یاهیعنبتصویر  s(x,y)درجه است. اگر  311

 ت قطبی است.نمایش در مختصا s(r,) ،کارتزین نمایش داده شود
مختصات  o,yo(x( ،مختصات کارتزین مرز درونی x)i,yi(اگر  همچنین

به ترتیب نرخ نمونه در جهت زاویه و  Nو  Mکارتزین مرز خارجی و 
 به صورت زیر تشریح شود: تواندیم یسازنرمالالگوریتم  شعاع باشند

اس براس o,ro,yo(x(و  x)i,ri,yi(: به دست آوردن پارامترهای 6مرحله 
به معنی مرز  oو  iکه اندیس  s(x,y)مرز عنبیه تصویر عنبیه  یابیمکان

 درونی و خارجی است.
 

رابطه  صورتبه تواندیم: فاصله بین مرز مردمک و مرز عنبیه 2مرحله 
 .[61] محاسبه شود (3)

22 )()('
oioi

yyxxr   

 

حاسبه م( 7با استفاده از فرمول ): همچنین زاویه جهت اتصال 3مرحله 

 .[61] شودیم

oi

oi

xx

yy
arc




 tan  

 

قطبی  یهامختصاتقطب. در  عنوانبه: انتخاب مرکز مردمک 7مرحله 

pr = )r( برای مرز خارجی عنبیه 

Njq ,...,2,1
180






 
 

))cos('('

)cos(')(

222
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از  تواندیم شدهنرمال: هر مقدار خاکستری پیکسل عنبیه 2مرحله 

 .آید دست به (4رابطه )با اعمال  (x,y) یهاتیقعموطریق این 

)(
1

)(*)
1

1(  R
M

p
r
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pp

pp

RYy
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. اندشده[ ذکر 61( در منبع ]4( تا )3روابط ) ترقیدقجزئیات 

عنبیه را نشان  یسازنرمالو  یبندبخشمراحل اصلی  2شکل 
 . دهدیم

 Daugmanمدل  تصویر عنبیه با استفاده از یسازنرمالپس از 

rubber sheet کرده و  تحلیلبافت تصویر را به خوبی  توانیم
مطلوب تصویر را در قالب بردارهای ویژگی استخراج  یهایژگیو

 نمود.

 

 
  

 مردمک

  r 
0 1 

 مرز داخلی

 مرز خارجی

 
 

 

1 

0 

r 

 مرز داخلی

 مرز خارجی

 درجه 060 درجه 0

 

(0) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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 هيعنب یسازنرمالو  یبندبخش: مراحل اصلی 2شکل 

 

 بیهعن کمکبهبرای تشخیص هویت  شدهارائهتم الگوری -4

 در ادامهفلوچارت کلی تشخیص هویت پیشنهادی، در این بخش ابتدا 
و در  هاآن یسازنهیبهو  نحوه محاسبه بردارهای ویژگی تصویر عنبیه

 . شودیمعنبیه توضیح داده  کمکبهبازشناسی هویت انتها 

 کلیات تشخیص هویت پیشنهادی -4-1

نشان داده  3مرحله اصلی که در شکل  پنجشناسایی عنبیه اصواًل به 
 از: اندعبارتکه  شودیم یبندمیتقس اندشده

 دریافت تصویر عنبیه (6

 یسازنرمالو  یبندبخش، ءتصویر عنبیه: ارتقا پردازششیپ (2

 استخراج ویژگی (3

 بردارهای ویژگی یسازنهیبه (7

 انطباق (2

 

 مراحلکه  دهدیمروند کلی اجرای تحقیق حاضر را نشان  3شکل 
 یسازنرمالو  یبندبخشکیفیت تصویر،  ءدریافت تصویر عنبیه، ارتقا

کامل بیان شدند. پس از این مراحل نوبت به  صورتبهدر بخش سوم 
مرحله در روند تشخیص  نیترتیاهمبا  عنوانبهمرحله استخراج ویژگی 

هرکدام از تصاویر موجود  یهایژگیو. برای این منظور، رسدیمعنبیه 
و با یک الگوریتم  شده استخراج با تحلیل بافت تصاویر دادهگاهیپادر 

تصویر با استفاده از  یهایژگیو یسازنهیبه. شوندیمتکاملی بهینه 
شده است. با الگوریتم  انجاماصالح شده پیشنهادی  PSOالگوریتم 

PSO بهینه شده و  ،اصالح شده، بردارهای ویژگی رهیافت پیشنهادی
سپس با . ابدییمفزاینده افزایش  صورتبهدقت تشخیص هویت 

و  شده یبنددستهی عنبیه استفاده از روش فاصله همینگ، الگوها
و الگوریتم به کارایی  رندیگیمهویت افراد مورد شناسایی و بررسی قرار 

. تشریح جزئیات روند کلی تشخیص هویت در ابدییممؤثری دست 
 .اندشدهبعدی آورده  یهابخش

 
 

 

 
 هيص عنبيتشخ روند: 3شکل 

 عنبیه هایویژگیانتخاب  -4-2

تشریح شد. در این قسمت نحوه  3تصویر عنبیه در بخش  پردازششیپ
 استخراج ویژگی عنبیه بیان خواهد شد. 

مراحلی است که باعث افزایش  نیترمهمیکی از انتخاب ویژگی 
ویژگی عنبیه یک شخص با  .شودیمشناسایی الگو در کارایی 

دقیق  یدهسازمانعنبیه سایر اشخاص یکسان نیست. برای  یهایژگیو
که شخص در ناحیه عنبیه دارد باید  یازکنندهیمتما یهایژگیوافراد، 

مهم عنبیه باید کدگذاری شود تا  یهایژگیواستخراج گردد. فقط 
 بین الگوهای عنبیه صورت گیرد. یترقیدقمقایسه 

 صورتبهستفاده کرده و پنجره متحرک ا روشاز  شدهارائه الگوریتم
مجاوری که در  یهاکسلیپو از  شودیمتکراری روی هر پیکسل اعمال 

. در این روش، کندیماستفاده  اندگرفتهقطر این پنجره قرار 
. شوندینمکه در خارج از پنجره قرار دارند در نظر گرفته  ییهاکسلیپ

ط همان فق شودیمپنجره برای پیکسل بعدی شیفت داده  هنگامی که
اندازه تصویر عنبیه پس از  .شوندیمدر نظر گرفته  هاکسلیپدسته 
. هر پیکسلی که در تصویر ابدییمکاهش  2×631به  یسازنرمال

، شودیمپنج پیکسل قبل و بعد از آن در نظر گرفته  شودیمپردازش 
، عالوهبه. شودیماستفاده  6×66بنابراین از یک پنجره متحرک به ابعاد 

زش از پیکسل ردیف اول و ستون ششم آغاز شده و برای هر پنج پردا
 بیست و پنجم ادامه دارد.صد و ردیف تا ستون 

 

 با  افتهیء ارتقاتصویر 

 Retinexالگوریتم 

 پردازششیپ

 استخراج ویژگی

 انطباق

 پایان

 هایژگیوی سازنهیبه

 تصویر ورودی

 مردمک یابیمکان

 و عنبیه 

 شدهنرمالتصویر عنبیه  شدهیبندبخشه عنبی

 شروع

 دریافت تصویر
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 شدهفیتعرکه در گستره  ییهاکسلیپهمه  کهیزماناین عمل تا 
به دست آید ادامه  2×621و یک بردار نتیجه  شوند پردازشقرار دارند 

. هر دیآیمی و خطا به دست از طریق سع متحرک . اندازه پنجرهابدییم
و برای  یافتهباشد زمان محاسبات افزایش  تربزرگچقدر اندازه پنجره 

 و ظرفیت حافظه  تربزرگ یاشدهنرمالکار به یک تصویر عنبیه 
 است اما صحت  ترعیسریک پنجره کوچکتر  .هستنیاز  یترشیب

 :شودیممراحل اصلی این روش به صورت زیر خالصه دارد.  یترکم
ابتدا مرکز پنجره متحرک در ردیف اول و پیکسل ستون ششم قرار 

 . کندیمبیان  ترواضحرا  یابیمکاناین  7. شکل ردیگیم

 
 
 

 هير عنبي: قرار گرفتن پنجره متحرک روی تصو4شکل 

 
که برای پیکسلی که در مرکز پنجره  دهدیمنشان  7شکل 

کسل در قبل از آن و پنج پیکسل دیگر متحرک قرار گرفته است پنج پی
حال پنج پیکسلی که قبل از پیکسل در بعد از آن قرار گرفته است. 

تا پنج عدد به  شوندیماز پیکسل مرکزی کم  اندگرفتهمرکزی قرار 
 6مثال اگر فرض کنیم که مقدار پیکسل مرکزی  عنوانبهدست آید. 

به  اندگرفتهسل قرار باشد و مقادیر پنج پیکسلی که قبل از این پیک
باشد پنج عدد به دست آمده که حاصل تفریق  1و  6، 6، 1، 6ترتیب 

 6و  1، 1، 6، 1پیکسل مرکزی است به ترتیب دارای مقادیر  از هاآن
سپس فاصله پنج پیکسلی که قبل از پیکسل مرکزی قرار خواهند بود. 

( 1رابطه ) این فاصله طبق. شودیمتا پیکسل مرکزی محاسبه  اندگرفته
 .دیآیمبه دست 
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مقدار  cxمتحرک و  پنجرهدرون  یهاکسلیپمقادیر  5xتا  1xکه 

 76/6 و یا  2جذر  ،در این مثال، مقدار فاصلهپیکسل مرکزی است. 
قبلی از  یهاکسلیپ. حال پنج مقداری که از تفاضل شودیممحاسبه 

در ( 6و  1، 1، 6، 1 )در این مثال اندآمدهپیکسل مرکزی به دست 
و با این کار پنج عدد  شودیم( ضرب 76/6مقدار فاصله )در این مثال 

نحوه . شوندیمباهم جمع  ضربحاصلسپس مقادیر . دیآیم دست به
 .آورده شده است( 3رابطه )محاسبات در 
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اد مختلط قسمت حقیقی اعد عنوانبه آمده دست بهمجموع 
نمایش  a j + b1 n = صورتبهاگر عدد مختلط را . شودیمتنظیم 

=  12/2 خواهد بود. در این مثال خاص Rهمان مقدار  bدهیم مقدار 

b  =R باشدیم. 
از  اندگرفتهدر ادامه پنج پیکسلی که بعد از پیکسل مرکزی قرار 

 اگر تا پنج عدد دیگر به دست آید. مثاًل شوندیمپیکسل مرکزی کم 
باشد و مقادیر پنج پیکسل  6فرض کنیم که مقدار پیکسل مرکزی 

باشد حاصل تفریق این مقادیر از  6و  1، 6، 1، 1بعدی به ترتیب 
را خواهند داشت.  1و  6، 1، 6، 6پیکسل مرکزی به ترتیب مقادیر 

تا  اندگرفتهسپس فاصله پنج پیکسلی که قبل از پیکسل مرکزی قرار 
و یا  3. این مقدار در مثال ما جذر شودیماسبه پیکسل مرکزی مح

 یهاکسلیپ. سپس پنج مقداری که از تفاضل دیآیمبه دست  43/6
و  6، 1، 6، 6)در این مثال  اندآمدهبعدی از پیکسل مرکزی به دست 

و با این کار پنج  شودیم( ضرب 43/6( در مقدار فاصله )در این مثال 1
 .شوندیمباهم جمع  ضربحاصلیر . سپس مقاددیآیمعدد به دست 

 قسمت موهومی اعداد مختلط تنظیم  عنوانبه آمده دست بهعدد 
 . در این مثال خاصشودیمقرار داده  aدر قسمت  1nو در عدد  شودیم

63/2  =a 1 مختلط و عدد باشدیمn 12/2 صورتبه  +j 63/2  = 1n ر د
 . دیآیم

و برای نمایش  دیآیم در مرحله بعد زاویه عدد مختلط به دست
. مقدار این زاویه شودیم یابیمکاناولین پیکسل به یک آرایه جدید 

 .شودیم( محاسبه 61طبق رابطه )

)(tan
a

b
Arc  

. دیآیمبه دست  Arc tan( 27/1) مقدار زاویه در این مثال خاص
عرف درایه دارد و مقدار هر عضو آن که م Feature_Vector1 ،111آرایه 

خواهد بود. بنابراین در  بردار ویژگی اولیه است همان مقدار زاویه 
 . باشدیم  Arc tan  =Feature_Vector1[1]( 27/1) مثال ما،

و تا  شودیمسپس پنجره متحرک برای پیکسل مجاور حرکت داده 
ام برسد روند تکرار 622پنجره به ردیف اول و پیکسل  کهیزمان

ام 1پایین برای ردیف بعدی و مرکز در پیکسل سپس پنجره به. شودیم
 111نمایی از محدوده . شودیمو روند تکرار  شودیمه حرکت داد

 به تصویر کشیده شده است. 2( در شکل 2×621) شدهپردازشپیکسل 
  

    .......     

    .......     

    .......     

    .......     

    .......     

 

 شنهادیيپردازش شده در روش پ (5×121) کسليپ ششصد: 5شکل 
 

پیکسل عنبیه پردازش شدند آرایه  111در انتها وقتی تمام 
Feature_Vector1 ،111  .مقدار خواهد داشت 

           

(8) 

(9) 

(10) 

125 
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به چهار سطح کوانتیزه  هاهیزاووقتی آرایه جدید پر شد مقادیر 
 زیر است: صورتبهو این روند  شوندیم

. شودیم" تنظیم 6بود به " [π/2,-π/4-]  لاگر زاویه در گستره او
.  اگر زاویه شودیم" تنظیم 2بود به " [π/4,0-] اگر زاویه در گستره دوم

.  اگر زاویه در گستره شودیم" تنظیم 3بود به " [π/4,0] در گستره سوم
 .شودیم" تنظیم 7بود به " [π/4,π/2] چهارم

بعد ضرب در فاصله و  یریگتفاضلدر بیان توجیه دلیل آنکه چرا 
، انتقال به عدد مختلط و سپس زاویه عدد هاکسلیپاقلیدسی مقادیر 

به این نکته مهم  توانیممختلط در اینجا مورداستفاده قرار گرفته است 
بافتی  یهایژگیواستخراج  منظوربهانجام این عمل اشاره نمود که 

ذاری همسایه و ارائه یک کدگ یهاکسلیپ یسنجشباهت بریمبتن
 صورتبهجدید با قدرت تفکیک باال و پیچیدگی محاسباتی پایین 

قبل و بعد  یهاکسلیپدرواقع مقادیر شدت گرفته است.  تجربی انجام
 .شوندیماز پیکسل مرکزی با این پیکسل مقایسه 

الگوهای  (LBP)در الگوهای باینری محلی از آنجا که 
، اطالعات شوندیمغیریکنواخت با یک برچسب با یکدیگر ترکیب 

که شامل  یدر تصاویر و شودیمالگوهای بافت دور ریخته  آماری
با انحنای باال، خطوط و مرزهای  ییهالبهچندین شکل پیچیده مانند 

برای استخراج  LBPهستند استفاده از  هاگوشهمتقاطع مختلف یا 
-Coیک ماتریس از طرف دیگر،  اطالعات بافت عملی نیست.

occurrence (یرخدادهم) کسلیپ دو یر خاکستریمقاد نرخ رخداد 

گر یکدیاز  یبخصوص و جهت فاصله در ر کهیتصو از وابسته
 به تصویر پیکسلهای یردمقار چقد هر .کندیم انیب را ،اندقرارگرفته

 قطر یرو یترشیب تجمعان میزن هما به، باشد ترکینزد همدیگر
جربی مشخص شد که . با بررسی تمدآ هداخو وجودبه ماتریس صلیا

 یهایژگیواین ماتریس نیز قادر به تشخیص دقیق هویت افراد نشد. 
را  بودن دارجهتو  کنتراست صوصیاتی از بافت، نظیر زبری،تامورا خ
بر روی  یشناسروانبه واسطه مطالعات  هایژگیو. این کندیمتعریف 

 . اندشدهادراک انسان از بافت طراحی 
 یهایژگیوو بسیاری دیگر از  هایژگیوین ا ،پس از بررسی تجربی

بافتی قادر به تشخیص دقیق هویت نبودند بنابراین روش ساده و 
پیشنهاد داده شد که نحوه  دقیقی که در قسمت فوق بیان گردید

را اصالح نمود. نرخ باال در تشخیص هویت افراد  هاکسلیپمقایسه 
 .کشدیمدقیق بودن این روش را به تصویر 

برای عملیاتی که در پنجره ، شدهارائهتجربی  یهالیتحلبر عالوه 
از تحلیل  توانیم شدهانجامهمسایگی  یهاکسلیپرک برای متح

از مختصات یک  یامجموعه xySریاضی نیز بهره گرفت. فرض کنیم 
باشد. پردازش همسایگی،  fدر تصویر  (x,y)همسایگی به مرکز نقطه 

ختصات در تصویر پردازش شده مثل یک پیکسل متناظر را در همان م
g  که مقدار آن پیکسل توسط عمل خاصی  یطوربه کندیمایجاد

در تصویر ورودی با مختصات  ییهاکسلیپکه شامل  شودیمتعیین 
، محاسبه شدهمشخص. حال اگر عملیات باشدیم xySموجود در 

در همسایگی خطی به  Var2و  Var1دو کمیت  ضربحاصلمجموع 
به مرکز  شدهپردازشنقطه پنج پیکسل قبل و پنج پیکسل بعد از اندازه 
(x,y)  در این منطقه، مجموعه  هاکسلیپ یهامکانباشدxyS  را

 .( بیان نمود66با معادله ) توانیم. این عملیات را سازدیم
 





xyScr

Varyxfcrfyxg
),(

2)),(),((),( 

 

هستند که مختصات  ییهاکسلیپمختصات سطر و ستون  cو  rکه 
 Var2و  f(x,y)-f(r,c)همان  Var1هستند و  xySاعضای مجموعه  هاآن

. شودیم( تعریف 1است که در مطابق رابطه ) یافاصلههمان مقدار 
مرکز  کهیطوربه شودیمایجاد  (x,y)با تغییر مختصات  gتصویر 

و عملیات  رودیم fهمسایگی، از پیکسلی به پیکسل دیگر در تصویر 
. این نوع فرآیند قادر دینمایمهمسایگی را در هر مکان جدید تکرار 

و با دقت باالیی تحلیل نماید و در خیلی  یخوببهاست بافت تصاویر را 
جزئیات مربوط به این کاربردی پردازش تصویر به کار رود.  یهابرنامهاز 

 . اندشده[ ذکر 61]تحلیل همسایگی در منبع 

 IPSOعنبیه با الگوریتم  هایویژگی سازیبهینه -4-3

 عنبیه بیان خواهد شد.  یهایژگیو یسازنهیبهدر این قسمت نحوه 
ولی با معرفی  هستندقطعی  تشخیص هویت یهاتمیالگوراکثر 
جستجوی تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک و الگوریتم  یهاروش

متفاوت  کاماًل حلراهدسته ذرات امکان جستجو  در فضای  یسازنهیبه
 شده است. ریپذامکان

ابتکاری که بر مبنای جمعیت کار  یسازنهیبه یهاروشیکی از 

است. ایده اصلی این روش توسط کندی و  PSOالگوریتم  کندیم

 یجمعدستهکه از رفتار  [63]مطرح شد  6332ابرهات در سال 

و  هادهپرناز  یادسته. ردیگیمبرای یافتن غذا الهام  هایماهو  هاپرنده

دام از کو هیچ گردندیمدر یک فضای تصادفی به دنبال غذا  هایماه

. دانندیماز محل غذا اطالعی ندارند و تنها فاصله خود تا غذا را  هاپرنده

 ترکینزد غذا به هک است پرنده کردندنبال هاروش نیبهتر از یکی

 دهینام ذره هک است مسئله یفضا در نکمم جواب یک پرنده است. هر

و هر ذره دارای یک مقدار شایستگی است که توسط تابع  شودیم

است  ترکینزدو هر ذره که به جواب  شودیمشایستگی مسئله محاسبه 

 .[21] دارد یترشیبشایستگی 

است که با  یسازنهیبهسراسری  یهاروشیکی از  PSOالگوریتم 
 هاذرهمکان  روزکردنبهسپس با  کندیماز ذرات شروع به کار  یادسته

 دهدیمبرای یافتن جواب بهینه در فضای مسئله به جستجو ادامه 
 idXکه  شودیممشخص  idVو  idX. هر ذره با دو بردار [26]

امین ذره هستند. iام از d سرعت بعد idVموقعیت مکانی و  دهندهنشان
که معرف  pbestدر هر مرحله از حرکت جمعیت، مکان هر ذره یعنی 

 gbestاست که خود ذره تاکنون به دست آورده و  یابهتجربهترین 
 روزبهکه در بین تمام ذرات به دست آمده  یاتجربهیعنی بهترین 

(11) 
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، سرعت و موقعیت جدید ذره طبق k. در هر مرحله از تکرار شودیم
 .شودیم( محاسبه 63( و )62روابط )
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ضرائب یادگیری در بازه صفر و دو و  2cو  1cضریب اینرسی،  Wکه 

1rand  2وrand  دو عدد تصادفی در بازه صفر و یک هستند. توضیحات
شرط توقف، پس از . اندشده[ آورده 63این روابط در منبع  ] ترمفصل

قسمت اول . باشدیمتعداد معینی تکرار و یا همگرایی تا مقدار معینی 
قسمت دوم  .عرف ضریبی از سرعت فعلی ذره است( م62در رابطه )

بهترین تجربه شخصی است و قسمت  سمتبهحرکت ذره  دهندهنشان
بهترین تجربه گروهی است و در مجموع  سمتبهسوم، حرکت ذره 

و جستجو حول بهترین ذره  شودیمفضای جستجو کوچک  جیتدربه
که  یاهذربرای تا بهترین جواب به دست آید اما  ردیگیمشکل 
صفر است ذره در  هاآن( برای 62دوم و سوم معادله ) یهاقسمت

و بقیه ذرات نیز  کندیمراستای بردار حرکت قبلی خود حرکت 
و درنتیجه الگوریتم سریعًا به یک  شوندیماین ذره همگرا  سمتبه

 PSO. برای رفع مشکالت الگوریتم شودیمبهینه محلی همگرا 
 اصالح شده استفاده کرد.  PSOالگوریتم از  توانیماستاندارد 

افزایش فضای جستجو، زمان اجرا استاندارد، با  PSOدر الگوریتم 

به دست آوردن نتایج و  . برای حل این مشکالتابدییمافزایش  شدتبه

استانداردی که پس از تعدادی تکرار اصالح  PSOاز الگوریتم  ،تقریبی

را محدود  Xیک از ابعاد بردار حوزه هر  و میکنیمشده است استفاده 

و رویه  میسازیمو برای رسیدن به نتایج تقریبی آن را متقارن  میکنیم

PSO  شبه کد الگوریتم  6. شکل میینمایماستاندارد را دوباره فراخوانی

IPSO  که در آن  دهدیمرا نشانd  پارامتر تجربی مورداستفاده برای

مقاله با استفاده از این در این  محدودسازی فضای جستجو است.

 کهینحوبه اندشده یسازنهیبهالگوریتم، بردارهای ویژگی عنبیه 

 دقت حاصل گردد.  نیترشیب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 IPSOتم ي: الگور6شکل 

استاندارد پس از تعداد معینی تکرار ممکن است در  PSOالگوریتم 
 PSO بهینه محلی گرفتار شود بنابراین در این مقاله از الگوریتم

بهره گرفته شده و پاسخ نهایی در بهینه سراسری رخ خواهد  شدهاصالح
داد. این کار باعث بهبود عملکرد سیستم تشخیص هویت پیشنهادی 

 . شودیم

 بازشناسی هویت  -4-4

به  4 عنبیه در شکل کمکبهنهادی برای بازشناسی هویت روش پیش
حل ضروری تصویر کشیده شده است که یک الگوی عنبیه با انجام مرا

خیلی از  دادهگاهیپاو با الگوهای عنبیه  گرددیمشناسایی عنبیه تولید 
انطباق در مرحله کدگذاری  معیار. یک شودیماشخاص انطباق داده 

 یریگاندازهکه مشابهت بین دو الگوی عنبیه را  شودیمویژگی استفاده 
 . کندیم

 شنهادیيت پيهو یيشناسا روند: 7شکل 
 

 

، درون کالسی یهاسهیمقادر وجود دارد.  یادستهدو نوع مقایسه 
. شودیممقایسه یک تصویر عنبیه با سایر تصاویر برای هر شخص ثبت 

 تصویر عنبیه ناشناخته

و  cannyی مرز عنبیه با استفاده از تشخیص لبه ابیمکان

 houghتبدیل 

 

 کیفیت تصویر ءارتقا منظوربه Retinexاعمال الگوریتم 

ی عنبیه با استفاده از مدل سازنرمالی و بندبخش
Daugman rubber sheet 

 

استخراج ویژگی با استفاده از روش پنجره متحرک و 

 عملیات ریاضی

 

 

 ی الگوی عنبیه با استفاده از روش فاصله همینگبنددسته

 

 

 الگوهای عنبیه دادهگاهیپا

 

 

 تشخیص فرد ناشناخته

 

ی بردارهای ویژگی عنبیه با استفاده از الگوریتم سازنهیبه
IPSO 
 

(12) 

(10) 

k = 1  % k is a global counter 

do{ 

      [global_best_position] =  

                                              standard_pso(k,X_bond) 

      X_lower bound = global_best_position-  

                        ((X_UpperBond-X_LowerBound)/d) 

      X_Upper bound = global_best_position +  

                        ((X_UpperBound-X_LowerBound)/d) 

     } while(k<= maximum iteration) 

return [global_best_position gbest] 
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زیر  یهاسهیمقا. اما در شودیمشناخته  بررسیروند  عنوانبهاین عمل 
یافتن کالس، مقایسه یک تصویر عنبیه با تمام تصاویر عنبیه برای 

که این روند پروسه  ردیگیمتصاویری که به آن تعلق دارند صورت 
راج ویژگی بسیار با نام دارد. این دو دسته برای روند استخ شناسایی

 اهمیت هستند.
تفاده از روش فاصله همینگ الگوهای عنبیه با اس یبنددسته

ای زیرا برداره شودیمروش انطباق انتخاب  عنوانبهکه  شودیمانجام 
که  یامربوطه یهاتیبویژگی باینری هستند. فاصله همینگ تعداد 

و درصد  کندیمرا پیدا  اندمتفاوتبین دو الگوی بیومتریک 
. وقتی دو الگوی عنبیه کندیمناسازگاری دو کد ویژگی را مشخص 
 هایژگیویک و وقتی تمام  هاآنیکسان نیستند مقدار فاصله همینگ 

 n[. اگر طول کد 22صفر است ] هاآنینگ یکسان هستند فاصله هم
 صورتبه Bو  Aبیت باشد سپس فاصله همینگ نرمال شده بین 

 .[22] شودیم( تعریف 67رابطه )





n
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1
 

که تصمیم بگیریم دو عنبیه  دهدیمروند انطباق به ما اجازه 

یا  مساوی و HDمقایسه شده به یک شخص متعلق هستند و یا نه. اگر 

از یک آستانه باشد دو الگوی عنبیه را متعلق به یک دسته و  تربزرگ

. منبع میریگیممختلف در نظر  یهادستهمتعلق به  صورتنیرایدرغ

 .کندیم( را تشریح 67[ نحوه استفاده از رابطه )22]

ن مقاله جهت تشخیص هویت افراد ایده پیشنهادی اصلی در ای

در  ،کاربردی یهانهیزم نیترمهماز یکی  عنوانبه ،عنبیه کمکبه

در مرحله استخراج  بافتی قدرتمند گرفیتوصاستفاده از یک 

و رسیدن به  شدهاصالح PSOالگوریتم  یریکارگبه، تصویر یهایژگیو

، کاهش میزان مصرف معقول زمانمدتدر  پاسخ بهینه سراسری

به نرخ حافظه با داشتن بردارهای ویژگی با ابعاد محدود و رسیدن 

 تشخیص باال در شناسایی هویت اشخاص است.

 سازیپیادهنتایج  -5

از  آمده دست بهو نتایج تجربی  هاشیآزمادر این بخش، جزئیات 

برای تعیین عملکرد کدگذاری عنبیه  CASIAدر دسترس  دادهگاهیپا

 پیشنهادی و روند انطباق بیان شده است.

تصاویر  یهاداده مجموعهدر این کار از  شدهانجام یهاشیآزماتمام 
 کندیماستفاده  اندشدهنرمال  2×631که به اندازه  CASIA دادهگاهیپا

عنبیه با اعمال پنجره متحرک و عملیات ریاضی  یهایژگیوکه 
از  فرد 636تصویر مربوط به  332از  یارمجموعهیز. اندشدهاستخراج 

 افزارنرماستفاده از  کدهای آن بااستفاده قرار گرفته که مورد دادهگاهیپا
MATLAB R2013  61تصاویری از شده است.  یسازادهیپنوشته و 

انتخاب شده در حالی که از هشت تصویر چشم چپ  فرد برای آموزش
برای استفاده شده است.  و یا تست برای ارزیابی عملکردفرد  636سایر 

یک الگوی بیومتریک ایجاد  شودیمهر شخصی که به سیستم وارد 

. یک شودیم. الگوی ورودی با هر الگوی مشخصی انطباق داده شودیم
. کندیممشابهت بین الگو و نمونه را مشخص  شدهحیتشرنسبت انطباق 

. شودیمالگو با باالترین نسبت انطباق به آن شخص اختصاص داده 
نسبت انطباق باید از یک سطح خاص تجاوز کند. اگر به این سطح 

الگوها استخراج شده  ،. در حالت بررسینخواهد شدپذیرفته نرسید الگو 
که آیا مشابهت بین الگوی ورودی  شودیمبررسی و در حالت شناسایی 

 .گرددیک انطباق ایجاد  هست تاو الگوهای کالس به اندازه کافی بزرگ 
نرخ پذیرش عملکردی،  معیاربرای ارزیابی روش پیشنهادی، دو 

که  شودیماعمال  (FRR) 4شتباها رشیپذعدمو نرخ  (FAR) 3اشتباه
FRR  یا نرخ خطایIکه ثبت نام کرده و توسط  ، احتمال اینکه فردی

( محاسبه 62رابطه ) صورتبهو  باشدیمسیستم شناسایی نشده 
 .شودیم




)(nFRR  

 

فرد شایسته  nبررسی ردشده برای  یهاتالشبه ترتیب تعداد  و  که 

همچنین . [1]فرد شایسته است  nبررسی برای  یهاتالشو تعداد کل 

FAR  یا خطای نوعII احتمال اینکه فردی که ممکن است در سیستم ،
و  باشدیم فرد دیگری شناخته شود عنوانبهثبت نام کرده و یا نکرده 

 .شودیممحاسبه  (61رابطه ) صورتبه




)(nFAR  

 

فرد شایسته و تعداد  nشتباه برای موفق ا یهاتالشتعداد  و  که 

 .[1]فرد شایسته است  nاشتباه برای  یهاتالشکل 

 یهانرخ FRRو  FARعملکردی  معیارهایبرای  عالوهبه
نسبت تعداد تصاویر  عنوانبه تواندیمکه  میکنیمتشخیص را اعمال 

به تعداد کل  شودیمصحیح تشخیص داده  صورتبهورودی که 
( 62روابط )تعریف نمود.  شوندیمبه سیستم وارد  تصاویر ورودی که

[ 1] منبع( معیارهای ارزیابی عملکردی هستند که در 61و )
 .اندگرفتهمورداستفاده قرار 

را با  در این تحقیق شدهارائهنتایج تشخیص عنبیه  6جدول 
 Gagan [23]، Alvarez [27]، Day [22] ،Isnanto [21،] یهاروش

Minaee [24،] Popplewell [21 و ]Nigam [23 ] و  کندیممقایسه
، پیشنهادیتوسط روش  آمده دست بهکه نتایج  دهدیمنشان 

میزان صحت را دارد. نرخ صحت در روش پیشنهادی ما  نیترشیب
این میزان دقت  IPSOکه البته با استفاده از الگوریتم  است 33/31%

از  6ر جدول موجود د یهاروشدر تمامی نیز افزایش یافته است. 
تصویر  636تصویر چشم افراد برای آموزش و  61با  CASIA دادهگاهیپا

 افراد برای تست استفاده شده است.چشم 
را با  شدهارائهاندازه بردار ویژگی تولیدشده در کار  2جدول 

 Daugman [31] ،Masek [36]، Addison [32] ،Popplewellکارهای 
 ر این تحقیقد شدهارائه. روش ندکیممقایسه Nigam [23 ] [ و21]

. یک کندیم( تولید 2×621پیکسل ) 111یک بردار ویژگی به اندازه 

(15) 

(16) 

(14) 
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و حجم حافظه  کندیمبردار ویژگی کوچکتر سرعت سیستم را توزیع 
 .دهدیمموردنیاز را کاهش 

 

 یهاروششنهادی با يص روش پيتشخ یهانرخسه ي: مقا1جدول 

 گرانيد

 صينرخ تشخ روش

 %33/31 شنهادیروش پی

 IPSO 31/33%روش پیشنهادی با اعمال 

Gagan 17/34% 

Alvarez 31% 

Day 6/36% 

Isnanto 42/11% 

Minaee 26/32% 

Popplewell 21/43% 

Nigam 13/41% 

 

روش پیشنهادی مقاله با داشتن معیارهایی از قبیل داشتن 
تشخیص  زمانمدتپیچیدگی محاسباتی پایین، مصرف حافظه محدود، 

روش نسبت به کارهای پیشین به  سازییادهپاندک و اصل سادگی 
 نتیجه دقیقی دست یافته است.

 

 یهاروششنهادی با يژگی روش پيسه اندازه بردار وي: مقا2جدول 

 گرانيد

 روش
ژگی ياندازه بردار و

 کسل(ي)پ

 111 روش پیشنهادی

Daugman 2171 

Masek 3111 

Addison 411 

Popplewell 321 

Nigam 121 

 
روش پیشنهادی در مقایسه با تحقیقات  ترکمتشخیص  زمانمدت

به اثبات  MATLABدر  tocو  ticپیشین با استفاده از دستورات 
 ابعاد بردار ویژگی آن کوچک است. رسیده است زیرا

 5کنندهافتیدرنتایج آزمایش به شکل نمودارهای مشخصه عملیات 
(ROC)  شیده شده است. در حقیقت با تنظیم به تصویر ک 1در شکل

در  (GAR) 6که نرخ پذیرش درست ROCآستانه انطباق، یک نمودار 
 تواندیمممکن  یهاآستانهبرای تمام  (FAR)برابر نرخ پذیرش نادرست 

، ترسیم درصد تشخیص درست مثبت حاصل ROCایجاد شود. منحنی 
زیر  و هرچه مساحت باشدیمحسب درصد تشخیص اشتباه مثبت بر

عمل  ترموفق صورتبهباشد الگوریتم  ترکینزدبه یک  ROCمنحنی 
 خواهد کرد.

برای محاسبه نرخ تشخیص، نمودار مشخصه انطباق جمعی  
)CMC(7  عنوانبهمختلف  یهادستهبا استفاده از نرخ تشخیص و 

که از مفهوم مدل مجموعه بسته استفاده  شدهرسم  3در شکل پارامتر 
تست در مجموعه  یهادادهمدل هر نمونه در مجموعه  . در اینکندیم

احتمال تشخیص یک  CMC. نمودار شودیمآموزشی نیز ارائه  یهاداده
 که از چندین فرد استخراج  دهدیمرا نشان  دادهگاهیپافرد درون 

 شامل سه مرحله است: CMC. شودیم
 

  یهادادهتست و نقاط  یهادادهابتدا فاصله بین نقاط 
 . شودیمی محاسبه آموزش

  سپس برای هر نقطه داده تست یک رتبه ترتیب برای تمام
 نیترکمبا  یادادهدر مجموعه آموزشی از نقطه  هادادهنقاط 

 . شودیمفاصله برای فاصله در دورترین نقطه مرتب 

  سرانجام درصد زمان یک نقطه داده تست مرتبط با نقطه
 . شودیممحاسبه  nداده آموزشی در درون رتبه 

 

احتمال شناسایی درست یک فرد از مجموعه  6نقطه با رتبه 
معیار  عنوانبه CMCنمودار  6. بنابراین رتبه دهدیمآموزشی را نشان 

 . ردیگیمعملکرد تشخیص مورداستفاده قرار 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0.96

0.965

0.97

0.975

0.98

0.985

0.99

0.995

1

1.005

False Acceptance Rate

G
e
n
u
in

e
 A

c
c
e
p
ta

n
c
e
 R

a
te

 
 

 شنهادیيروش پ ROC: 8شکل 
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 روش پیشنهادی CMC :9شکل 
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نقشه جمله با چندین روش انطباق عنبیه از شدهارائهروش 
 گشتاورهای زرنیک[ و 37[، گابور ]33] (PWMap) شخصی یدهوزن

(ZM) [32 مقایسه شده است. نمودارهای ]ROC  وCMC دست به 
از  ترسیم گردیده است. 66و  61مختلف در شکل  یهاروشاز  آمده

 یهاروشافت که روش پیشنهادی نسبت به یدر توانیماین نمودارها 
متوسط دقت روش ما  ورطبهران صحت تشخیص باالتری دارد و دیگ

در مجموع  IPSOافزایش یافته است و با اعمال الگوریتم  %1/2دود ح
 دقت نسبت به کارهای پیشین افزایش یافته است. 13/3%

دو معیار  (’d) یریپذمیتصمشاخص و  (EER) 8نرخ خطای مساوی
بسیار رایج هستند که در ارزیابی معیارهای بیومتریک مورداستفاده قرار 

نشان  (E,d)زوج  صورتبهرا  ’dو  EER[. اگر مقادیر 31] رندیگیم
شاخص  ’dهمان نرخ خطای مساوی و  Eدهیم که در آن 

نقشه  یهاروشاست، مقادیر این پارامترها برای  یریپذمیتصم
شخصی، گابور، گشتاورهای زرنیک و روش پیشنهادی  یدهوزن

( 123/1، 7432/1(، )1312/1، 6222/3)(، 1217/1، 764/3) بیترتبه
که باز هم حاکی از برتری روش  اندشدهمحاسبه ( 1212/1، 1331/1و )

 . باشدیمدیگران  یهاروشپیشنهادی نسبت به 
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 گرانيد یهاروششنهادی با يروش پ ROCسه ي: مقا11شکل 
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 گرانيد یهاروششنهادی با يروش پ CMCسه ي: مقا11شکل 

 

 شدهگزارشا بهترین روش در مقایسه ب آمده دست به EERمقدار 
بهبود یافته  1212/1به  1231/1[( از 21)روش گشتاورهای زرنیک ]

بهبود داده  1331/1به  7432/1نیز از  آمده دست به ’dاست و مقدار 

به از نظر دقت درنتیجه روش انطباق عنبیه پیشنهادی شده است. 
 دست یافته است. یریگچشممیزان بهبود 

که اندازه پنجره متحرک  انددهیگردحاصل  تمام نتایج فوق وقتی
تجربی به  صورتبهبوده است. این میزان اندازه پنجره متحرک  6×66

و  2×66جمله مختلف از یهااندازهبا  ییهاپنجرهدست آمده است. 
که به دلیل پایین  اندافتهیدست  یترکممقادیری دیگر به میزان دقت 

 اینجا ارائه نشده است.در  شانیکم، نتایج هاآنبودن دقت 
هزینه محاسباتی الگوریتم بستگی به اندازه دسته ذرات دارد. در 

 ییهاینگران. یکی از میاکردهذره استفاده  211از  شدهارائه یهاشیآزما
و  1cدسته ذرات وجود دارد انتخاب مقادیر  یسازنهیبهکه در الگوریتم 

2c  ( 64که رابطه ) میاردهکانتخاب  ینحوبهاست. ما این مقادیر را
در نظر گرفته شده   2c = 2/6و  1c  = 2/6 مقدارهمواره برقرار باشد که 

 .است
  

 

˂ 3 2+ c 1c 
 

بهبودیافته پیشنهادی با رسیدن به پاسخ  PSOبنابراین الگوریتم 
در نرخ تشخیص هویت  یریگچشمبهینه سراسری منجر به بهبود 

 ال فضای حافظه زیاد دست یافت. و اشغ برزمانبدون داشتن فرآیندی 

 و کارهای آینده گیرینتیجه -6

پنجره  روشبازشناسی هویت با عنبیه بر مبنای  روند در این مقاله یک

ارائه شد. در روش  هاکسلیپمتحرک و عملیات ریاضی روی 

را مورداستفاده قرار  Retinexالگوریتم  ،تصویر ءقاپیشنهادی، جهت ارت

چون  عالوهبهشدند.  یابیمکانو خارجی عنبیه دادیم و مرزهای داخلی 

کاهش میزان مصرف حافظه از اهمیت باالیی برخوردار است، درنتیجه 

در روش خود، اندازه بردار ویژگی در مرحله استخراج و کدگذاری عنبیه 

میزان نرخ تشخیص، نرخ خطای مساوی و شاخص  کاهش یافت.

و  1212/1، %33/31به ترتیب  شدهارائهدر روش  یریپذمیتصم

بردارهای ویژگی توسط  یسازنهیبهکه البته با  به دست آمدند 1331/1

 %31/33الگوریتم بهبود یافته دسته ذرات میزان نرخ تشخیص به 

از آزمایش روش جدید روی مجموعه داده  آمده دست بهنتایج رسید. 

CASIA کمکبهرا در حل مسئله بازشناسی هویت جدید ، برتری روش 

 نشان داد. هاروشیه نسبت به سایر عنب

 بریمبتنمعماری یک  توانیمدر آینده، براساس این نتایج 

دستگاه مستقل به همراه یک سیستم بینایی شامل یک  افزارسخت

سیستم بر تراشه یک ماشین مناسب برای تشخیص عنبیه با استفاده از 

(SOC) یک مجهز به  تواندیماین معماری جدید که  مدرن ساخت

باشد. این کار موجب تسریع زمان  FPGAمبتنی بر  کنندهانطباق

استخراج و کدگذاری تصاویر عنبیه خواهد  منظوربهپردازش تصاویر 

 شد.

(17) 
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مهدی  ،شهرام جمالی ،وحید شاکر ،مهدی آقاصرام ،محمد مؤمنی [21]
و  یاضربهارائه یک فیلتر جدید برای حذف نویزهای »، نوشیار

کشف و دفاع  منظوربه PSOب فیلتر پیشنهادی با الگوریتم ترکی
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1 Sliding Window 
2 Ridge Energy Direction (RED) 
3 False Acceptance Rate (FAR) 
4 False Rejection Rate (FRR) 
5 Receiver Operating Characteristic (ROC)  
6 Genuine Acceptance Rate (GAR) 
7 Cumulative Match Characteristic (CMC) 
8 Equal Error Rate (EER) 


