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 در، پژوهشگران اخیراً دریافتهاند الگوی چین و چروک پوست در بخش خارجی بند انگشت که بهاصطالح اثر بند انگشت نامیدده مدیشدود:چکیده
 الگوریتمی معرفی میشود، بر این اساس در این مقاله.افراد مختلف منحصربهفرد بوده و میتواند بهعنوان یک مشخصه بیومتریک به کار گرفته شود
 بدا اسدتفاده از گشدتاورهای متعامدد شدبه زرنیدک، در الگوریتم پیشنهادی.که به تشخیص هویت انسان با استفاده از تصاویر بند انگشت میپردازد
بهعنوان یک توصیفگر قدرتمند ویژگیهای سراسری و محلی تصویر بند انگشت ورودی استخراج شده و سپس با ترکیب آنها بردار ویژگدی تصدویر
 بهمنظدور ارزیدابی. در نهایت با استفاده از یک شبکه عصبی پرسپترون با یک الیه مخفی هویت تصویر ورودی مشخص میگردد.تشکیل شده است
 با شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی و انجام. از پایگاه داده تصاویر بند انگشت دانشگاه پلی تکنیک هنگکنگ استفاده شده است،الگوریتم پیشنهادی
 نتایج آزمایشها نشان میدهد که نرخ بازشناسی و. بهترین حالت به ازای مقادیر مختلف پارامترهای عملی بهدستآمده است،آزمایشهای گوناگون
 بهبود قابل قبولی به دست، در مقایسه با تحقیقات پیشین،نرخ خطای برابر بهدستآمده از سیستم پیشنهادی در حالت تک انگشتی و چند انگشتی
.آورده است
. شبکه عصبی مصنوعی، گشتاورهای متعامد شبه زرنیک، تصدیق هویت، تشخیص هویت، اثر بند انگشت، بیومتریک:واژههای کلیدی
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Abstract: Researchers have recently found that skin pattern of the outer surface around the phalange which is called Finger Knuckle
Print (FKP), is unique in different people and can be used as a distinct biometric characteristic. In this paper, a new identification
system is proposed based on FKP images. In this system, Pseudo Zernike Moments (PZMs) which have the best overall performance
in terms of robustness to noise, information redundancy and capability for image representation among the commonly used moments,
are utilized for feature extraction. By using PZMs for the whole and partitioned FKP images, the global and local features which are
concatenated to create the final feature vector are extracted. In the classification stage, a MLP neural network is utilized. Through
considering recognition rate and equal error rate obtained for the proposed method in single instance (finger) and multi instance
(finger) scenarios using PolyU FKP database, an acceptable improvement can be observed compared with the previous algorithms.
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 -1مقدمه
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد سدری سیسدتمهدایی از قبیدل
بانکداری الکترونیکی یا بازرگانی الکترونیکی که نیازمند شناسایی خودکار
افراد با دقت ،سرعت و ضریب ایمنی باال هستند ،سیستمهدای تشدخیص
هویت خودکار افدراد مبتندی بدر ویژگدیهدای منحصدربهفدرد آنهدا کده
بهاصطالح ویژگیهای بیومتریک نامیده میشوند ،جایگداه ویدژهای یافتده
است [ .]1با توجه به اهمیت باالی ایدن موضدوو و کداربرد وسدی آن در
سددطج جهددان ،هرسدداله تحقیقددات گوندداگونی در زمین ده مشخصددههددای
بیومتریک افراد انجام میگیرد .برخدی از ایدن مشخصدههدا عبدارتاندد از
اثرانگشت ،چهره ،عنبیه چشم ،صوت و هندسه گوش [.]2
در این میان ،مشخصههای بیومتریدک مبتندی بدر دسدت ،بده دلیدل
استفاده آسان و کاربرپسند آن در طی سالیان اخیدر توجده زیدادی را بده
خود جلب کردهاند که از آن جمله میتوان به اثر انگشدت ،خطدوک کدف
دسدت ،هندسده دسددت و رگهدای پشددت دسددت اشداره کددرد .مشخصده
بیومتریک دیگری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است ،اثر خارجی بندد
انگشت 1است که به الگوی چینوچروکهدای پوسدت در سدطج خدارجی
بندانگشت اطالق می گدردد .ایدن مشخصده نسدبت بده اثرانگشدت دارای
مزایایی است ازجمله اینکه ازآنجاییکه افدراد معمدوالً اشدیاء را بدا بخدش
داخلی دست خود لمس میکنند ،امکان خراشدیده شددن و سدایش اثدر
بندانگشت نسبت به اثرانگشت کمتر است .همچنین به دلیل تماس کمتر
اثر بند انگشت با اجسام محیط پیرامون فرد ،امکان جعل آن نسبت به اثر
انگشت و نیز سوء استفاده از آن کمتر میشود .از طرفی با توجه به اینکده
شیارهای اثر بند انگشت عمیقتر از اثر انگشت است ،بددین ترتیدب اخدذ
تصویر بند انگشت با دقت معمولی نیز امکانپذیر است .بنابراین میتدوان
گفت که اثر بند انگشت قابلیت کافی برای بهکارگیری در شناسایی هویت
افراد را خواهد داشت [ .]3در این پژوهش نیز ،از این ویژگدی بیومتریدک
انسان استفاده شده است و بدین ترتیب سیستمی معرفی میشود که بده
تشخیص هویت انسان مبتندی بدر اثدر بندانگشدت مدیپدردازد .شدکل ،1
نمونهای از یک اثر بند انگشت را نمایش میدهد.

شکل  :1نمونهای از یک اثر بند انگشت

اولین پژوهش انجام شده در این حوزه مربوک به [ ]4اسدت .در ایدن
پژوهش از ویژگیهای سهبعدی سطج انگشت بهمنظور تعیین هویت فدرد
استفاده شده که به دلیل هزینه ،اندازه و سایز باالی تصاویر بهدستآمده،
استفاده از سنسور اخذ تصویر بند انگشت را در یدک سیسدتم بیومتریدک
تجاری محدود میکند .در [ ،]3برای نخسدتین بدار مسدتقیماً از تصداویر
بندانگشت تحت عندوان تصداویر اثدر بندانگشدت بدرای تشدخیص هویدت
استفاده شده است .در سیستم طراحی شده در این مقاله ،کاربر در حدین
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تصویربرداری باید انگشت خود را خم کند که این باعث میشدود خطدوک
موجود در بندانگشت با وضوح بیشدتری تهیده شدوند .همچندین در طدی
تصویربرداریهای متعدد جابهجایی انگشت در تصویر کمتر مشداهده مدی
شود .پس از اخذ تصاویر مربوطه ،با استفاده از ویژگی تحدب خطوک بندد
انگشت ،زیرتصاویر مورد دلخواه یا همان  ROI2استخراج میشدود .بددین
ترتیب در این پژوهش پایگداه دادهای متشدکل از زیرتصداویر بندانگشدت
بهدستآمده که تاکنون توسط محققان دیگر بهکرات مورد اسدتفاده قدرار
گرفتده اسدت [ .]5در [ ،]6از روش BLPOC3بدرای تطبیدق تصداویر بندد
انگشددت اسددتفاده شددده اسددت .در [ ،]7روش دی جدیددد بددرای اسددتخراج
ویژگیهای مختلف از زیرتصاویر  ،ROIبا استفاده از فیلترهای گابور 4ارائه
شده است .در این روش از اطالعات دامنه و جهت هر پیکسل با اسدتفاده
از این فیلتر استفاده میشود .در [ ،]8روشی برای استخراج ویژگی تحدت
عنوان تعبیه خطی وزندار 5پیشدنهاد شدده اسدت .ایدن روش بدهصدورت
همزمان از اطالعدات محلدی و ریرمحلدی بدهصدورت وزن دهدی گوسدین
استفاده میکند .در [ ،]9روشی جدید بدرای اسدتخراج ویژگدی و تطبیدق
تصاویر اثر بندانگشت با استفاده از سدیگنال مونوژنیدک 6پیشدنهادگردیده
است .ازآنجاییکه استخراج ویژگی در این روش نیاز به زمان زیادی ندارد،
این روش میتواند در کاربردهای بالدرنگ بهکار بدرده شدود .در [ ،]10بدا
استفاده از تبدیل ویژگی تغییرناپدذیر بدا مقیداس 7بده اسدتخراج ویژگدی
زیرتصاویر بند انگشت پرداختده شدده اسدت .در [ ،]11ابتددا هرکددام از
تصاویر اثر بندانگشت و اثرکف دست بهعنوان سیستمهای بیومتریک مجزا
در نظر گرفته شده و سپس توسط تداب همبسدتگی فداز ،8شدباهت بدین
تصاویر مشخص میگردد .در [ ،]12در ابتدا برای اسدتخراج ویژگدیهدای
محلی ،از ترکیب سه مشخصده دامنده،جهت و فداز محلدی بدا اسدتفاده از
تناسب فداز 9اسدتفاده شدده اسدت .سدپس بدرای اسدتخراج ویژگدیهدای
سراسری ،از ضرایب تبدیل فوریه برای هر تصدویر بندد انگشدت اسدتفاده
گردیده و در نهایت با استفاده از الگوریتم  ،LGIC10این ویژگیهای محلی
و سراسری با یکدیگر ترکیب شدهاند .در [ ،]13یک روش کدبندی جدید
ارائه شده است که سعی در استفاده از همه اطالعدات مربدوک بده جهدت
مبتنی بر پاسخ فیلتر گابور دارد و در بخشهایی از تصویر بند انگشت کده
در آن خطوک بدا جهدتهدای چندگانده وجدود دارد ،اطالعدات ارزشدمند
بیشتری را استخراج میکند .همچنین برای استخراج ویژگیهای ظریدف
در بافت تصاویر ،از هیستوگرام الگوی دودویدی محلدی  (LBP)11اسدتفاده
شده است .در [ ،]14دو استخراجگر ویژگی محلدی معدرو بده ندامهدای
تبدیل ویژگی نامتغیر با مقیاس ]15[ )SIFT)12و ویژگدی مقداوم تسدری
شده ،]16[ )SURF(13بهکاررفته است و پدس از اسدتخراج نقداک کلیددی
مربوطه ،از روش ترکیب هندسی14جهدت تشدخیص هویدت بندد انگشدت
استفاده میشود .در [ ،]17ابتدا از فیلتر گابور جهت استخراج ویژگیهای
عمده ( )Majorاستفاده میشود و بده تطبیدق ویژگدی تصدویر ورودی بدا
تصدداویر پایگدداه داده پرداختدده مددیشددود .درصددورتیکدده امتیدداز تطبیقددی
بهدستآمده در محدودهای قرار گیرد که نرخ خطای رد با خطای پذیرش
آن به یکدیگر نزدیک باشند ،از تبدیل  SURFجهت استخراج ویژگیهای
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جزئی ( )Minorاستفاده میشود .الزم به ذکر است منظور از ویژگیهدای
عمده ،ویژگیهایی میباشند که در فاز اول بازشناسی استخراج میشدوند
و درصورتیکه تصویر ورودی در فاز اول بهصورت صحیج شناسایی نشدود،
با استفاده از تبدیل  ،SURFویژگیهای جزئی در فاز دوم اسدتخراج مدی
شوند .با توجه به رعایت تعادل بین سرعت و دقت در این روش ،میتدوان
از آن در کاربردهای بالدرنگ استفاده کرد .در [ ،]18از ترکیب در سطوح
امتیازبندی و تصدمیم گیدری فدازی قابدل تطبیدق اسدتفاده شدده اسدت.
همچنددین در [ ،]19از ترکیددب موجددکهددای ،Hartley ،Haar ،DCT15
 Walshو  Kekreبا یکدیگر جهت تولید بیست عدد موجک هیبریدی نوو
 1و  2استفاده شده است .این موجکها به استخراج ویژگیهدای تصداویر
بند انگشت میپردازند.
در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است که با استفاده از گشدتاورهای
متعامد شبه زرنیک یا بهاختصدار  )Pseudo Zernike Moments( PZMدر
حالت دوبعدی ویژگدیهدای سراسدری و محلدی تصداویر بندد انگشدت را
استخراج میکند .گشتاورهای شبه زرنیک کده بدهعندوان یدک توصدیفگر
قدرتمند دارای ویژگیهایی ازجمله متعامد بودن ،حساسیت کم نسبت به
نویز و ریر حساس بدودن بده چدرخش مدیباشدند [ ،]20پدیشازایدن در
کاربردهای متعددی از پردازش تصویر ازجمله تشدخیص حدرو الفبدای
زبانهای مختلف در متون قدیمی [ ،]22 ،21تشخیص هویت مبتندی بدر
خطوک کف دست [ ،]23تأیید هویت مبتنی بر امضداء [ ]24و تشدخیص
هویت مبتنی بر تصویر چهره [ ،]25مورد استفاده قرار گرفتهاند .با توجده
به عملکرد بسیار خوب این گشتاورها در حوزه بیومتریک [ ]23-25و نیز
اینکه تاکنون در حوزه تشخیص هویت مبتنی بر ویژگدی بیومتریدک بندد
انگشت ،به کار گرفته نشدهاند ،بنابراین در این تحقیق بدر آن شددیم کده
الگوریتمی ارائه کنیم که اولدین بدار از گشدتاورهای شدبه زرنیدک جهدت
استخراج ویژگی از تصاویر بند انگشت بده دو صدورت سراسدری و محلدی
استفاده کند و کارایی این گشتاورها را در مبحث تشخیص هویت مبتندی
بر اثر بند انگشت مورد ارزیابی قرار دهیم.
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم به بررسی گشتاورهای متعامد شبه
زرنیک پرداخته شده است .در بخش سوم ،الگدوریتم پیشدنهادی تشدریج
میشود .در بخش چهارم نیز نتایج آزمدایشهدا و شدبیهسدازی الگدوریتم
پیشنهادی بررسی میگردد.
 -2گشتاورهای متعامد شبه زرنیک

گشتاورهای شبه زرنیک یکی از انواو گشتاورهای متعامدد اسدت کده بده
دلیل توانایی باالی آنها در توصیف تصویر و مقاوم بودن آن در برابر نویز،
در کاربردهای مختلفی استفاده میشدود .هسدته گشدتاور شدبه زرنیدک،
مجموعهای از چندجملهایهای متعامد شبه زرنیک 16است کده در داخدل
دایرهای به شعاو واحد تعریف میشدود .گشدتاور دوبعددی مخدتلط شدبه
زرنیک از مرتبه nو با تکرار  mمربوک به تصویر سطج خاکستری پیوسدته
) f(x, yبهصورت رابطه ( )1تعریف میشود [.]25
()1

V n*, m (x , y )f (x , y )dxdy
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که در رابطه فوق ∞  n = 0,1,2, … ,و  mشامل مقدادیر صدحیج متبدت و
منفی است که در شرک  |m| ≤ nصدق میکند .نماد * نیدز متدراد بدا
مزدوج مختلط است.
چندجمله ای های شبه زرنیک ) Vn, m ( x, yبهصورت رابطه ( )2تعریدف
میشوند.
V n , m (x , y )  R n , m (r )e jm

()2

که  r = √x 2 + y 2طول بردار متصل از مبدد مختصدات بده پیکسدل بدا
مختصات ) (x,yو)𝑥𝑦 (  θ=tan−1زاویده بدین بدردار  rو محدور xهدا اسدت.
چندجملهایهای شعاعی ) R nm (rنیز بهصورت رابطه ( )3تعریف میشود.
()3

) ( n s

| n | m

!) (2n  1  s

 (1) . s !(n  | m | s )!(n  | m | 1  s )! r
s

s 0

R n , m (r ) 

با توجه به رابطه ( R n,−m (r) = R n,m (r) ،)3است.

 -3الگوریتم پیشنهادی
بلوک دیاگرام کلی سیستم پیشنهادی مطابق شکل  2است .همانطور که
در شکل  2نشان داده شده است ،در الگوریتم پیشنهادی ابتدا تصویر
ورودی پس از انجام فرآیند ناحیه بندی ،بهصورت سراسری و محلی به
بلوک استخراج ویژگی گشتاورهای شب زرنیک اعمال میشود .سپس،
بردارهای ویژگی استخراج شده سراسری و محلی به یکدیگر الحاق شده و
بردار ویژگی واحد تصویر ورودی تشکیل میگردد .در نهایت بردار ویژگی
مذکور ،به قسمت طبقهبندی که یک شبکه عصبی  MLPمیباشد،
بهمنظور شناسایی هویت تصویر ورودی ،اعمال میگردد .در ادامه
بخشهای مختلف این بلوک دیاگرام تشریج میشود.
 -1-3استخراج ویژگیهای سراسری تصاویر بند انگشت با
استفاده از گشتاورهای متعامد شبه زرنیک
برای محاسبه گشتاور شبه زرنیک برای یک تصویر دیجیتال با ابعداد
 Nباید انتگرالهای موجود در معادله( )1با مجموو جایگزین شود:
()4

* n  1 N 1 N 1
)Vn,m ( x, y) f ( x, y
i 1 j  0



×N

PZM n, m ( f ( x, y)) 

همچنین الزم است مختصات پیکسلهای موجود در هر ناحیه توسط
یددک تبدددیل نگاشددت خطددی در محدددوده صددفر و یددک نرمددالیزه شددود.
بهعبارتدیگر ،مرکز هر ناحیه در تصویر ناحیه بندی شده بهعندوان مبدد
در نظر گرفته میشود و مختصات پیکسلها به دایره واحدد ،یعندی 𝑥 2 +
 y 2 ≤ 1نگاشت میشود .برای این تبدیل نگاشدت ،دو روش وجدود دارد
[ .]25در روش متداول این تبدیل که در شکل  3نمایش داده شده است،
با فرض آنکه ابعاد هر تصویر𝑁 × 𝑁 باشد ،این ناحیه بهصورت محیطی به
دایره واحد نگاشت میشود .در این روش پیکسلهدایی کده خدارج دایدره
واحد قرار میگیرند ،در محاسبه گشتاور شبه زرنیک شدرکت نمدیکنندد.
به عبارت دیگر ،تمامی اطالعات مربوک به این پیکسدلهدا از بدین رفتده و
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بنابراین توانایی توصیف تصویر توسط گشتاورهای شبه زرنیدک اسدتخراج
شده ،کاهش مییابد.

y

j
1

N-1

0

نگاشت محاطی

x

N-1
i

شکل :4نگاشت محاطی تصویر𝐍 × 𝐍 به دایره واحد.

این تبدیل خطی با استفاده از معدادالت  5و  6بدر روی تصدویر بندد
انگشت ،اعمال میشود:
2
2

)j, j  0,1,...,( N  1
2 N 1

()5

xj  

2
2

)i , i  0,1,...,( N  1
2 N 1

() 6

yi 

بنابراین شکل گسسته گشتاور شدبه زرنیدک از مرتبده  nو تکدرار
برای تصویر سطج خاکستری دیجیتال نگاشت یافته ) 𝑖𝑦  𝑓(𝑥𝑗 ,بدهصدورت
زیر بازنویسی میشود:
m

* n  1 N 1 N 1
) Vn,m ( x j , yi ) f ( x j , yi
 ( N ) i  0 j  0

()7

ضریب نرمالیزاسیون)𝑁(𝜆  ،برابر با نسبت تعداد پیکسلهدای موجدود در
ناحیه قبل از نرمالیزاسیون به سطج ناحیه نرمالیزه شدده مدیباشدد .ایدن
ضریب نرمالیزاسیون برای روش نگاشت محاطی به دایره واحدد ،برابدر بدا

شکل  :2بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی.

2

 λ(N) = N2است.
بددا توجدده بدده اینکدده)) 𝑦 ∗ (f(𝑥 ,
 𝑃𝑍𝑀𝑛,−𝑚 (f(𝑥𝑗 , 𝑦𝑖 )) = 𝑃𝑍𝑀n,mو
𝑖 𝑗
∗
|)) |𝑃𝑍𝑀𝑛,−𝑚 (f(xj, yi ))| = |PZMn,m(f(xj, yi ))| = |𝑃𝑍𝑀𝑛,𝑚 (f(xj, yiاست ،در
این پژوهش اندازه گشتاورهای شبهزرنیک مرتبده  ،nاز صدفر تدا  nmaxو
تکرارهای  m ≥0برای استخراج ویژگی در نظر گرفتهشده است .تمام این
گشتاورها برای حالت  nmax = 5در جدول  1نمایش داده شدهاند.

y

j

N-1

0

نگاشت محیطی
x

جدول  :1لیست گشتاورهای متعامد شبه زرنیک مرتبه  0تا 5

N-1
i

شکل :3نگاشت محیطی تصویر𝐍 × 𝐍 به دایره واحد.

در روش دیگری که در شکل 4نشان داده شده و در این پژوهش نیدز
مورد استفاده قرارگرفتده اسدت ،کدل ناحیده𝑁 × 𝑁 توسدط دایدره واحدد
محصور میشود .بهعبارتدیگر کل تصویر مربوطه بده درون دایدره واحدد
محاک میشود .در این روش با توجه به اینکه کلیه پیکسلها در محاسدبه
گشتاورهای شبه زرنیک شرکت می کنندد ،مشدکالت روش قبلدی وجدود
ندارد.

Serial no. 85

PZM n, m ( f ( x j , yi )) 

تعداد
گشتاورها

لیست گشتاورهای متعامد شبه زرنیک ()PZM

1

𝑃𝑍𝑀0,0

0

2

𝑃𝑍𝑀1,0 , 𝑃𝑍𝑀1,1

1

3

𝑃𝑍𝑀2,0 , 𝑃𝑍𝑀2,1 ,𝑃𝑍𝑀2,2

2

4

𝑃𝑍𝑀3,0 , 𝑃𝑍𝑀3,1 , 𝑃𝑍𝑀3,2 , 𝑃𝑍𝑀3,3

3

5

𝑃𝑍𝑀4,0 , 𝑃𝑍𝑀4,1 , 𝑃𝑍𝑀4,2 ,𝑃𝑍𝑀4,3 , 𝑃𝑍𝑀4,4

4

6

𝑃𝑍𝑀5,0 , 𝑃𝑍𝑀5,1 , 𝑃𝑍𝑀5,2 , 𝑃𝑍𝑀5,3 , 𝑃𝑍𝑀5,4
,𝑃𝑍𝑀5,5

5

مرتبه گشتاور
)(n
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در نهایت ،بردار ویژگی واحد سراسری برای تصویر )  f(xj , yiبهصورت
زیر بیان میشود:
()8



PZM  f ( x j , yi )  

, v  0,1,..., u

 PZM  f ( x , y ) | u  0,1,..., n

max

i

j

u ,v

تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک اثر بند انگشت . . .

الزم به ذکر است که معادله گشتاور شبه زرنیک ،حالت خاص معادله
گشتاور شبه زرنیک قطعهای است به ازای حالتی کده انددازه ناحیده ()W
برابر با اندازه تصویر  Nباشد .یعنی.W=N :
𝑞𝑝,
𝑞∗𝑝,
PPZMn,−m (f(𝑥𝑗 , 𝑦𝑖 )) = PPZMn,mو
ازآنجاییکه )) 𝑖𝑦 (f(𝑥𝑗 ,
𝑞𝑝,
|)) 𝑖𝑦 |PPZMn,m (f(𝑥𝑗 ,

=

𝑞∗𝑝,
|)) 𝑖𝑦 |PPZMn,m (f(𝑥𝑗 ,

است ،بردار ویژگی برای ناحیه (قطعه) ) 𝑓p,q(a, bبهصورت زیر بیدان مدی
شود:

در رابطه فوق”|“عالمت قدر مطلق است.
 -2-3استخراج ویژگیهای محلی تصاویر بند انگشت با استفاده
ازگشتاورهای متعامد شبه زرنیک

()10

جهت استخراج ویژگیهای محلی تصداویر بندد انگشدت ابتددا الزم اسدت
تصویر ورودی به مجموعهای از نواحی هماندازه بدون همپوشدانی تقسدیم
میشود .با فرض آنکه ابعاد هر تصدویر)، f(x. yبرابدر  N × Nو انددازه هدر
ناحیه  W × Wباشد ،تعداد این نواحی برای هر تصویر بند انگشدت برابدر

N 2
 (Wخواهد بود .این نواحی میتوانند بهصورت زیر توصیف شوند:
با )

 f p , q (a, b)  



nmax

PPZM

PPZM up,,vq  f ( x j , yi )  | u  0,1,..., nmax , v  0,1,..., u



در رابطه فوق ‟|” ،عالمت قدر مطلق است.
درنهایت از گشتاورهای شبه زرنیک قطعه ای اسدتخراج شدده ،بدردار
ویژگی واحدی مطابق رابطه ( )11به دست میآید.
()11

N 

W 




PPZM  f ( x, y)   PPZM  f p,q (a, b) | p, q  1,2,...,
nmax



) f p ,q (a,b )  f (W ( p  1)  a,W (q  1)  b

()9

که ) fp,q(a, bبه ناحیه موجود در مکان ) (p,qاز تصویر اشاره میکند a .و
 bاعداد صحیج بوده و از  1تا  Wتغییر میکنند .همچنین  pو  qنیز اعداد
N
 (Wتغییر میکنند .شکل  5متالی از ناحیده بنددی
صحیج بوده و از  1تا )
یک تصویر بندانگشت به هشت ناحیه را نشان میدهد.

شکل  :5ناحیه بندی تصویر بند انگشت.

جهت استخراج ویژگیهای محلی تصاویر بند انگشت ،همانند بخدش
استخراج ویژگیهدای سراسدری ،از الگدوریتم گشدتاورهای متعامدد شدبه
زرنیک به روش نگاشت محاطی به دایره واحد اسدتفاده مدیشدود .بددین
ترتیب با بسط رابطه ( ،)7به نواحی) (p,qاز تصویر) ،f(x,yرابطده گشدتاور
شبه زرنیک قطعهای17از مرتبه  nو تکدرار  mبدرای یدک ناحیده از تصدویر
سطج خاکستری دیجیتال ()  ) f(xj , yiبه فرم رابطه ( )9به دست میآید.
PPZM np,,mq ( f ( x j , yi )) 
* (n  1) W 1W 1
)  Vn,m ( x j , yi ) f (W ( p  1)  x j ,W (q  1)  yi
 (W ) i  0 j  0

()9

در رابطه فوق ،متغیرهدای pو  ،qموقعیدت ناحیده را در تصدویر مشدخص
N
𝑊 تغییدر
می کنندد .ایدن متغیرهدا اعدداد صدحیحی هسدتند کده از  1تدا
می کنند .همچنین ضدریب نرمالیزاسدیون)𝑊(𝜆 برابدر بدا نسدبت تعدداد
پیکسلهای موجود در ناحیه قبل از نرمالیزاسیون به سطج ناحیه نرمالیزه
شده می باشد .این ضریب نرمالیزاسیون بدرای روش نگاشدت درون دایدره
2

واحد ،برابر با  λ(𝑊) = W2است.

Serial no. 85

=

𝑞𝑝,
|)) 𝑖𝑦 |PPZMn,−m (f(𝑥𝑗 ,

 -3-3واحد طبقهبندی و تطبیق ویژگی
در ایددن تحقیددق ،از یددک شددبکه عصددبی پرسددپترون بددا یددک الیدده
مخفی )MLP(18و تاب تحریک سیگموئید 19بهعنوان طبقدهبنددی کنندده
بردارهای ویژگی استفاده شده اسدت .در مرحلده آمدوزش ایدن شدبکه ،از
بردارهددای ویژگددی اسددتخراج شددده از تصدداویر موجددود در پایگدداه داده
گالری( )Galleryو در مرحله تست از بردارهای ویژگی اسدتخراج شدده از
تصاویر موجود در پایگاه داده پروب ( )Probeاستفاده میشود .الزم به ذکر
است با توجه به اینکه تعداد نودهای الیه خروجی شبکه عصدبی اسدتفاده
شده برابر با تعداد کدالسهدا در نظدر گرفتده شدده اسدت ،در فداز تسدت
الگوریتم پیشنهادی در مد تشخیص هویت ،هویت (کالس) تصویر ورودی
عمالً برابر با اندیس نودی از الیه خروجی میباشد که بیشترین مقددار را
در بین تمام نودهای الیه مذکور دارد.

 -4نتایج آزمایشها و شبیهسازیها
شبیهسازی و آزمایشهای انجام شده بر روی این سیستم بده سده دسدته
کلی تقسیم شدده اندد .در آزمدایشهدای اول و دوم ،بده ترتیدب سیسدتم
پیشنهادی برای تعیین هویت بند انگشت مبتنی بر ویژگیهای سراسدری
و محلی استخراج شده توسط الگوریتم پیشنهادی بررسی شده و بهتدرین
مقادیر مربوک به پارامترهای الگوریتم که در بخش مربوطه به تشدریج آن
خواهیم پرداخت ،تعیین میشوند .در آزمایش سوم ،با توجده بده بهتدرین
مقادیر پارامترهای بهدستآمدده از آزمدایشهدای اول و دوم ،یدک بدردار
ویژگی واحد متشکل از ویژگیهای محلی و سراسری بهدستآمده و مورد
ارزیابی قرار میگیرد .در نهایدت ،بهتدرین نتیجده بدهدسدتآمدده از ایدن
سیستم تشخیص هویت ،با سیستم های پیشنهادی در مطالعدات پیشدین
مقایسه میشود.
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الزم به ذکر است که کلیه آزمایشها انجام شدده ،بدا کدامپیوتری بدا
مشخصات  4 ،CPU 2.50 GHzگیگابایت حافظه  RAMو توسط نرمافدزار
 Matlab 2013نسددخه ) (8.1.0.604شددبیهسددازی و مددورد ارزیددابی قددرار
گرفتهاند.
 -1-4تشریح پایگاه داده
برای انجام آزمایشها و شبیهسدازیهدا ،از پایگداه داده اثدر بندد انگشدت
دانشگاه پلیتکنیک هنگکندگ [ ]5اسدتفاده شدده اسدت .در تهیده ایدن
تصاویر از  165داوطلب ،متشکل از  125نفر مدرد و  40نفدر زن اسدتفاده
شده است .نمونه های موجود در پایگاه داده ،در طی دو جلسه و از چهدار
انگشت مختلف افراد گردآوری شدهاند .این انگشتان عبارتاند از :انگشدت
سبابه دست چپ یا  ،)Left Index( LIانگشت میانه دسدت چدپ یدا LM
( ،)Left Middleانگشددت سددبابه دسددت راسددت یددا  )Right Index( RIو
انگشت میانه دست راست یا  .)Right Middle( RMبدینصورت که در هر
جلسه  6تصویر از هرکدام از چهار انگشت فرد تهیه میشدود .بندابراین از
هر فرد  48تصویر از چهار انگشت مختلدف وی موجدود اسدت .در نهایدت
پایگاه داده دارای  7920تصویر از  660انگشت مختلدف خواهدد بدود .در
تمام آزمایشهای انجام شده ،تصاویر جم آوری شده در طی جلسده اول
( 3960تصویر) بهعنوان تصاویر آموزشی (گالری) و تصاویر گردآوری شده
در جلسه دوم ( 3960تصویر)  ،بهعنوان تصداویر تسدت (پدروب) در نظدر
گرفته شده است.

تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک اثر بند انگشت . . .
PZM 0,0 ( f ( x j , yi )) 

()12

N 1 N 1

2
2
) V * ( x j , yi ) f ( x j , yi )  f ( x j , yi
2  0,0
 N i 0 j 0


که در رابطه فوق )  f ( x j , yiمیانگین پیکسل هدای تصدویر ورودی اسدت.
بنابراین بهصورت تجربی ،ماکزیمم مرتبه گشتاور شبه زرنیک پیشدنهادی
عبارت است از مرتبه  1تا .20
نتایج عملی به دست آمده از این آزمایش با انتخاب پدارامتر مداکزیمم
مرتبه گشتاور شبه زرنیک سراسری( ،)nmax-Gبرای بند انگشتان مربوک به
دست چپ در شکل  6و دست راست در شکل 7نمایش داده شده اسدت.
مطابق با آنچه دراین نمودارها مشاهده میشود ،با افزایش مرتبه گشدتاور
شبه زرنیک در مرحله استخراج ویژگی ،نرخ بازشناسی تصاویر بند انگشت
افزایش یافته است .بدین ترتیب به ازای  nmax-G=20ندرخ بازشناسدی ایدن
سیستم برابر با  %79است.

 -2-4آزمایش اول :بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی با
استخراج ویژگیهای سراسری
در این آزمایش ،با استفاده از الگدوریتم پیشدنهادی گشدتاورهای متعامدد
شبه زرنیک ،به استخراج ویژگیهای سراسری زیر تصاویر  ROIدر پایگداه
داده به ازای مقادیر مختلف ماکزیمم مرتبه گشتاور شبه زرنیدک )(nmax-G
پرداخته شده است.
در تعیین ماکزیمم مرتبه گشتاورهای متعامد شبه زرنیک ،باید توجه
داشت که هر چه این مرتبه باالتر میرود تعداد ویژگیهای بیشتری از هر
تصویر بند انگشت استخراج میشود و لذا طبقهبندی تصداویر مربوطده بدا
دقت باالتری انجام میشود که این مسئله به نرخ بازشناسی بهتر سیستم
کمک خواهد کرد .اما از طرفی افزایش حجم بردارهدای ویژگدی ،معدایبی
نیز دارد از قبیل افزایش حافظه مورد نیاز جهت ذخیرهسازی اطالعات در
پایگاه داده و کاهش سرعت پردازش سیستم .بدین ترتیدب در بده دسدت
آوردن ماکزیمم مرتبه گشتاورهای شبه زرنیک ،باید مصالحهای بین ندرخ
بازشناسی و سرعت پردازش سیستم انجام گرفته و مناسدبتدرین مقددار
انتخاب شود .همچنین بنابر رابطده  ،7مدیتدوان نشدان داد کده گشدتاور
شبهزرنیک مرتبه صفر ،میانگین پیکسلهای تصویر مربوطه را شامل مدی
شود و لذا شامل اطالعات هویتی تصویر بند انگشدت نیسدت .اثبدات ایدن
نکته در رابطه ( )12نشان داده شده است.
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شکل :6نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر ویژگیهای
سراسری به ازای ماکزیمم مرتبه :)1( ،PZMانگشت اشاره چپ،
(:)2انگشت میانه چپ.

شکل  :7نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر ویژگیهای
سراسری به ازای ماکزیمم مرتبه  :)1( ،PZMانگشت اشاره راست:)2( ،
انگشت میانه راست.
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نکته حائز اهمیت در این نمودارها ،این اسدت کده بده ازای مداکزیمم
مرتبه گشتاور شبه زرنیک باالتر از  ،9روند افزایش نرخ بازشناسی کنددتر
شده است .از طرفی با افزایش مرتبه گشتاور شبه زرنیک ،تعدداد ویژگدی
استخراجی افزایش می یابد .بنابراین مزیت گشدتاورهای شدبه زرنیدک بدا
مرتبه پایینتر ،کاهش حجم اطالعات ذخیره شدده در پایگداه داده اسدت.
بدین ترتیب بهترین حالت ،مربوک به  nmax-G=9اسدت .بددین ترتیدب در
حالت  nmax-G=9از الگوریتم پیشنهادی ،تعداد ویژگیهای استخراجی برابر
با  54عدد و نرخ بازشناسی  %72/5بهدستآمده است.

تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک اثر بند انگشت . . .

کل ناحیهها (هشت ناحیه) برابر با  160عدد است .درنهایت بده ازای ایدن
پارامترها ،نرخ بازشناسی برابر با  %80/54به دست آمد.

 -3-4آزمایش دوم :بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی با
استخراج ویژگیهای محلی
در این بخش ،به ارزیابی سیستم پیشدنهادی بدا اسدتفاده از ویژگدیهدای
محلی تصاویر بند انگشدت مطدابق بدا آنچده در بخدش 2-3تشدریج شدد،
پرداخته میشود.
با توجه به اینکه ،در تصاویر  ROIموجود در پایگاه داده ،اندازه تصاویر
 220×110پی کسل هستند ،و نیز با توجه به اینکه ،برای ناحیهبندی ایدن
تصاویر و استخراج ویژگی آنهدا مطدابق الگدوریتم پیشدنهادی بایدد ایدن
نواحی در دایره واحد بهصورت مربعی باشند ،بدین ترتیب ،انددازه ندواحی
انتخابی ما عبارتاند ازw=5،11،22،55،110 :
همچنین همدانگونده کده در رابطده ( )12اثبدات شدد ،مرتبده صدفر
گشتاورهای متعامد شبه زرنیک فقدط میدانگین پیکسدلهدا در ناحیده را
بازنمایی میکند و حاوی اطالعات هویتی تصویر نیسدتند ،ایدن قضدیه در
مورد استخراج ویژگیهای محلی نیز صادق است لذا کمترین مقدار مرتبه
گشتاور شبه زرنیک قطعهای را برابر با  1در نظر گرفتهایم.
برای تعیین ماکزیمم مرتبه گشدتاور شدبه زرنیدک در حالدت محلدی
( ،)nmax-Lبهطور عملی مشدخص شدد کده بدرای مرتبدههدای بداالتر از ،6
سیستم تشخیص هویت بسیار کند و درعینحدال در کدارایی آن چنددان
تأثیری نداشته است .بنابراین در مرحلده اسدتخراج ویژگدیهدای محلدی،
پارامتر ماکزیمم مرتبه گشتاور شبه زرنیک محلی از  1تا  6انتخاب شدده
است و تحت بررسی قرار گرفته است.
نتایج عملی بهدستآمدده بدا انتخداب پارامترهدای  wو  nmax-Lبدرای
انگشتان دست چپ و راست به ترتیب در شکلهدای  8و  9نمدایش داده
شده است.
از بین این حالتها ،بهتر است حالتی انتخاب شود که کمترین حجم
اطالعات را نسبت به حالتهای دیگر داشته باشد .بددین ترتیدب بهتدرین
حالت عبارت است از:
 اندازه ناحیه (قطعه) در مرحله ناحیه بندی تصویرw=55:
 مداکزیمم مرتبده گشددتاور شددبه زرنیددک قطعددهای جهددت اسددتخراج
ویژگیهای محلیnmax-L=5:
بدین ترتیب به ازای مرتبه گشتاورشدبه زرنیدک قطعدهای nmax-L=5
تعداد ویژگیهای استخراجی از هر ناحیه از تصویر برابر با  20عدد و برای
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شکل :8نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر ویژگیهای محلی
به ازای ماکزیمم مرتبه  :)1( ،PZMانگشت اشاره چپ :)2( ،انگشت میانه
چپ.

شکل :9نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر ویژگیهای محلی
به ازای ماکزیمم مرتبه  :)1( ،PZMانگشت اشاره راست :)2( ،انگشت
میانه راست.

 -4-4آزمایش سوم :بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی با ترکیب
ویژگیهای محلی و سراسری
این آزمایش ،ترکیبی از آزمایش اول و دوم است .بهعبارتدیگر با تعیدین
پارامترهای بهینه تجربی در بخش2-4و 3-4در این آزمایش به اسدتخراج
ویژگیهای محلی و سراسری آنها پرداختده و سدپس ایدن ویژگدیهدای
محلی و سراسری بهدستآمده را با هم ترکیب کرده و تشکیل یک بدردار
ویژگی واحد دادهایم .پارامترهای بهینه بهدستآمده از آزمایش اول و دوم
عبارتاند از nmax-L=5 ،nmax-G=9:و w=55
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)Proposed Approach (Right Middle

100

98
96

جدول  :2نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر ویژگیهای محلی و
سراسری (تک انگشتی).

94

نرخ بازشناسی ()Recognition Rate
92

مبتنی بر
ویژگیهای سراسری
و محلی

مبتنی بر
ویژگیهای محلی

مبتنی بر
ویژگیهای
سراسری

انگشتان

%96/12

%80/48

%71/40

اشاره چپ ()LI

%95/82

%78/32

%70/70

میانه چپ ()LM

%95/97

%78/60

%70/64

اشاره راست ()RI

%96/41

%80/54

%72/50

میانه راست ()RM

)Cumulative Match Score (%

در این حالت سایز بردار ویژگی بهدستآمده برابر با  214میشود .بدا
شبیهسازی ایدن سیسدتم متشدکل از ویژگدیهدای محلدی و سراسدری و
مقایسه آن با آزمایشهای قبلی ،نتایجی مطابق جدول  2بدهدسدتآمدده
است.

تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک اثر بند انگشت . . .

90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

همانگونه که مشداهده مدیشدود بدا ترکیدب ویژگدیهدای محلدی و
سراسری ،نتایج حاصل نسبت به دو روش قبل یعنی استخراج ویژگیهای
محلی یا سراسری عملکرد بهتری داشدته اسدت .در بهتدرین حالدت ندرخ
بازشناسی معادل با %96/41به ازای انگشت میانه راسدت بدهدسدتآمدده
است .شکل  10نیز نمدودار همگرایدی شدبکه عصدبی مدورد اسدتفاده در
الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.

Rank

شکل  :11نمودار  CMCالگوریتم پیشنهادی به ازای انگشت میانه راست.

 -5-4ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با تحقیقات پیشین
با مقایسه نرخ بازشناسی حاصل از نتایج شبیهسازی سیسدتم پیشدنهادی
در بهترین حالت نسبت به الگوریتمهای پیشین ارائه شده در این زمینده،
نتایجی مطابق با جدول 3بهدستآمده است .همانطور که جدول  3نشان
میدهد ،الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر گشتاورهای شبه زرنیک ،نسبت به
الگوریتمهای ارائه شده در مقاالت پیشین ،بهتر عمل کرده است .با وجود
اینکه برتری الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتمهدای مدورد مقایسده
 ]27[ Edge Detectionو  ،]14[ Geometric Hashing-SIFTناچیز مدی
باشد ،ولی میتوان به مقاوم بودن الگوریتم پیشنهادی نسدبت بده ندویز و
ریر حساس بودن آن نسبت بده چدرخش تصداویر ورودی در مقایسده بدا
الگوریتم  Edge Detectionو کم بودن بار محاسباتی در قسمت استخراج
ویژگی در مقایسه بدا روش  Geometric Hashing SIFTاشداره کدرد کده
برتری این الگوریتم را نسبت به روشهای مورد مقایسه افزایش میدهدد.
الزم به ذکر است کده روش  ،Edge Detectionمبتندی بدر اطالعدات لبده
تصویر میباشد کده شددیداً بده ندویز و چدرخش تصدویر حسداس اسدت.
همچنین با وجود اینکه روش  Geometric Hashing SIFTمقاوم نسدبت
به نویز و ریر حسداس بده چدرخش تصدویر ورودی مدیباشدد ،ولدی بدار
محاسباتی آن در قسمت استخراج ویژگی زیاد است.
جدول :3مقایسه نرخ بازشناسی بهدستآمده از الگوریتم پیشنهادی با

شکل  :10نمودار همگرایی شبکه عصبی مورد استفاده در الگوریتم
پیشنهادی.

در سیستم های شناسایی هویدت ،بده منظدور نمدایش بهتدر عملکدرد
الگوریتم ،معموالً کارایی آن بهصورت تدابعی از رتبده ( )Rankنشدان داده
میشود .طوری که وقتی  Rank=Rدر نظر گرفته میشود ،به ایدن معندی
است که تعداد تصاویر بازشناسی شده بهصورت صحیج ،میتواند در داخل
 Rنزدیکترین همسایه در نظر گرفته شدودCMS (Cumulative Match .
) Scoreنیز درصد بازشناسی صحیج را نشان میدهد .شدکل  ،11نمدودار
) CMC (Cumulative Match Characteristicالگدوریتم پیشدنهادی را در
بهترین حالت که به ازای انگشت میانه راست میباشد ،نشان میدهد.
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الگوریتمهای پیشین در حالت تک انگشتی.
نرخ بازشناسی
()Recognition Rate

الگوریتم

%87/8

[OCLPP ]26

%95/6

[Edge Detection ]27

%96/3

[Geometric Hashing-SIFT ]14

%96/41

الگوریتم پیشنهادی)(PZM

 -6-4ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در رویکرد تأیید هویت
در این قسمت ،نتایج ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در رویکرد تأیید هویدت
ارائه میشود .همانطور کده در بخدش  1-4گفتده شدد ،دیتدابیس مدورد
استفاده شامل تصاویر چهار نوو انگشت مختلف میباشد .لدذا هدر یدک از
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مجموعههای گالری و پروب شامل  165کدالس و  )165×6( 990تصدویر
نمونه میباشد .بنابراین ،تعداد تطبیقهدای واقعدی ( )Genuineو ظداهری
( )Imposterدر ایددن آزمددایش ،بدده ترتیددب برابددر بددا  )990×6( 5940و
 )5940×164( 974160میباشد .الزم به ذکر است درصورتیکه تصداویر
آزمایش و آموزش مربوک به یک انگشت باشند ،تطبیق از نوو واقعی و در
ریر اینصورت از نوو ظاهری میباشد.
منحنی) DET (Detection Error Tradeoffکه نمودار "ندرخ پدذیرش
اشتباه" برحسب "نرخ رد اشتباه" میباشدد ،بدرای سیسدتم پیشدنهادی در
حالت تک انگشت (به ازای انگشت میانه راست) در شکل  ،12نشان داده
شددده اسددت .جدددول  4نیددز نتددایج نددرخ خطددای برابددر  EER20الگددوریتم
پیشنهادی را در مقایسه با کمترین مقدار مذکور که توسط الگوریتمهدای
پیشین به دست آمده است ،نشان میدهد .الزم به ذکر است ندرخ خطدای
برابر ،مقداری است که در آن مقدار ،نرخ پذیرش اشتباه و نرخ رد اشتباه،
با هم برابر میشوند.

تشخیص هویت مبتنی بر بیومتریک اثر بند انگشت . . .

همچنین جدول  ،5نرخ خطای برابر را برای سیسدتم پیشدنهادی در
حالت چندوجهی (به ازای ترکیبات مختلف انگشتان دسدتهدای چدپ و
راست) ،در مقایسه با الگوریتمهای پیشین ارائه میکند .همانگونه که در
جدول  5مشاهده میشود  ،نرخ خطای برابر الگوریتم پیشنهادی در حالت
چندوجهی نیز نسدبت بده الگدوریتمهدای پیشدین ،کمتدر مدیباشدد کده
نشاندهنده عملکرد بهتر آن است .الزم به ذکر است در این مقاله مشدابه
الگوریتمهای مورد مقایسه که در جدول  5ذکر شدهاندد ،از قاعدده SUM
برای ترکیب اطالعات انگشتان ،استفاده شدده اسدت .بدهعندوان متدال در
ترکیب  ، LI+LMفاصله تطبیق کل بدرای کداربر برابدر اسدت بدا مجمدوو
فواصل مربوک به تطبیق اثر پشت انگشت سبابه چپ کاربر با قالب متناظر
در دیتابیس و تطبیق اثر پشت انگشت میانه چپ کاربر با قالب متناظر در
دیتابیس.
جدول  :5مقایسه نرخ خطای برابر بهدستآمده از الگوریتم پیشنهادی با
الگوریتمهای پیشین (چند انگشتی).
ترکیب مختلف انگشتان

%0

%0/29

%0/36

%0/32

%0/33

%0

%0/27

%0/26

%0/26

%0/2

& ImCompCode
[MagCode ]7

%0

%0/1

%0/15

%0/15

%0/13

الگوریتم پیشنهادی
()PZM

LI+LM +
RI+RM

LM + RM

LI + RI

RI + RM

LI + LM

---

%0/31

%0/4

%0/31

%0/72

[BLPOC ]6
[CompCode ]3

الگوریتم

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
شکل  :12منحنی  DETالگوریتم پیشنهادی به ازای انگشت میانه راست.
جدول  :4مقایسه نرخ خطای برابر بهدستآمده از الگوریتم پیشنهادی با
الگوریتمهای پیشین (تک انگشتی).
نرخ خطای برابر
)(EER

الگوریتم

%1/09

[CompCode ]3

%1/44

[ImCompCode &MagCode ]7

%0/43

[OE-SIFT ]10

%0/40

[LGIC ]28

%0/358

[LGIC2 ]12

%1/063

[MoriCode&MtexCode ]13

%0/24

الگوریتم پیشنهادی ()PZM

%0/09

[Geometric Hashing-SURF ]14

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،نرخ خطای برابر سیستم
پیشنهادی در بهترین حالت که به ازای انگشت میانه راست میباشد ،برابر
با مقدار  %0/24بهدستآمده است که در مقایسه بدا اکتدر الگدوریتمهدای
ارائه شده در مقاالت پیشین ،نرخ خطای برابر پایینتری میباشد.
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هد اصلی این تحقیق ،ارائه الگوریتمی مناسب بدرای شناسدایی هویدت
افراد از طریق تصاویر دوبعدی اثر بند انگشت بوده است .این الگدوریتمهدا
باید بهگونهای طراحی شوند که عالوه بر عدم نیداز بده زمدان زیداد بدرای
استخراج ویژگی و تشخیص ،دقت باالیی را در شناسایی افدراد بده دسدت
آورند .در این پژوهش در بخش استخراج ویژگدی از گشدتاورهای متعامدد
شبه زرنیک و همچنین در بخش طبقهبندی بردارهای ویژگدی اسدتخراج
شده ،از یک شبکه عصبی MLPبا تاب تحریک سیگموئید اسدتفاده شدده
است .در الگوریتم پیشنهادی با استخراج ویژگیهدای سراسدری و محلدی
تصاویر بند انگشت و ترکیب آنها ،سعی شدده اسدت کده دقدت سیسدتم
پیشنهادی تا حد ممکن افزایش یابد .بدا انجدام آزمدایشهدای متعددد بدا
استفاده از پایگاه داده تصاویر بند انگشت دانشگاه پلی تکنیک هنککنگ،
مشاهده شد که استفاده از الگوریتم پیشنهادی در تشخیص هویت مبتنی
بر بند انگشت عملکرد قابل قبولی دارد بهطوریکه باعدث افدزایش دقدت
سیستم میگردد .همچنین مشاهده شد که با اعمال الگوریتم گشتاورهای
متعامد شبه زرنیک برای استخراج ویژگیهای سراسری ،مراتب باالتر این
گشتاور ،بر دقت تشخیص این سیستم تأثیرگذار است ،اما این امدر سدبب
افزایش بعد بردار ویژگی استخراجی و یا بده عبدارتی افدزایش پیچیددگی
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 همچن دین ای دن مسددئله بددرای اسددتخراج.محاسددباتی سیسددتم م دیشددود
 بنابراین با انتخداب بهتدرین مقددار در.ویژگیهای محلی نیز صادق است
ماکزیمم مرتبه گشتاورهای شبه زرنیک برای استخراج بردار ویژگیهدای
 طوری که تغییر محسوسدی در،محلی و سراسری و تشکیل برداری واحد
EER بهترین دقت تشخیص و کمترین خطدای،دقت سیستم ایجاد نشود
.به دست آمد
راهکارهای پیشنهادی ما برای توسدعه الگدوریتم پیشدنهادی کده در
:تحقیقات بعدی به آن خواهیم پرداخت عبارتاند از
 استفاده از گشتاورهای شدبه زرنیدک مرتبده بداالتر بده همدراه یدک
الگددوریتم کدداهش بعددد بددردار ویژگددی بددرای متددال الگددوریتم
.LDA،PCAهای
 اسدتفاده از الگددوریتمهددای دیگددری در مرحلده طبقددهبندددی کننددده
بردارهای ویژگدی ازجملده درخدت تصدمیم گیدری و ماشدین بدردار
.پشتیبان هرکدام مزایای منحصربهفرد خود را دارند
 اسددتفاده ازروش فددازی در مرحلدده ترکیددب امتیازهددای تطبیقددی
.بهدستآمده از ویژگیهای سراسری و محلی استخراج شده

 سپاسگزاری-6
این پژوهش با حمایت مالی دانشدگاه تربیدت دبیدر شدهید رجدایی طبدق
. انجام گردیده است95/10/12  مورخ26643 قرارداد شماره
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زیرنویسها
1

Finger Knuckle Print (FKP)
Region Of Interest (ROI)
3
Band-Limited Phase-Only Correlation
4
Gabor Filter
5
Weighted Linear Embedding (WLE)
6
Monogenic
7
Scale Invariant Feature Transform(SIFT)
8
Phase Correlation Function (PCF)
9
Phase Congruency
10
Local–Global Information Combination (LGIC)
11
Local Binary Pattern
12
Scale Invariant Feature Transform
13
Speeded Up Robust Feature
14
Geometric Hashing
15
Discrete Cosine Transform (DCT)
16
Orthogonal Pseudo Zernike Polynomials
17
Patch Pseudo Zernike Moment (PPZM)
18
Multi Layer Perceptron (MLP)
19
Sigmoid
20
Equal Error Rate (EER)
2
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