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چکیده

با پیشرفت سریع بنیان گسترش فناوری اطالعات و کامپیوتر ،تشخیص کاربران و افراد ضرورت می یابد .امروزه سیستم های
شنناسایی متفاوتی برای تشخیص و احراز هویت کاربران وجود دارد .ولی خصوصیات بیومتریکی وجه تمایز خاص خود را دارد
و از این رو مورد اسنتباا ررار گرفته اسنت .اثر انگشنت ردیمی ترین و گسنترده ترین خصوصیت بیومتریک جهت شناسایی
افراد می باشد که معموالً به خاطر عمومیت  ،سادگی و منحصر به فرد بودنش نسات به سایر روشها و خصوصیات بیومتریکی
مثل کف دسنت ،ههره  ،عنایه و ضنربان ر ب و ...مورد توجه ررار گرفته است .امروز از این تکنولوژی نه تنها جهت شناسایی
افراد در مراکز جرم شنناسنی و انتظامی استفاده می شود ب که در مراکز اداری و تجاری نیز کاربردهای گسترده ای پیدا کرده
اسنت .همین گسنترش کاربردهای اثر انگشنت ،نیاز به شنناسایی خودکار اثر انگشت را بیشتر کرده است .بدین صورت که از
اواخر سنده گششنته میالدی تاکنون روش های مخت فی جهت شنناسنایی خودکار اثر انگشت استفاده شده است .در این مباله
سنعی می کنیم شناسایی اثر انگشت را با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه فازی و با کمک روش های پردازشی باینری
انجام دهیم .بر این اساس تصاویر مربوط به اثر انگشت با باالترین صحت عم کردی تفیکیک شدند.
کلمات کلیدی:نزدیک ترین همسایه فازی  ،باینری محلی  ،تشخیص اثر انگشت

-1مقدمه

در جامعه امروز ما تشنخیص هویت نبش مهمی را ایفا می کند .در تشنخیص هویت سنعی می شننود تا برای هنین سواالتی
پاسخ پیدا کنیم .۱:آیا یک فرد خاص همان کسی است که ادعا می کند؟ . ۲آیا سوابق و یا اطالعاتی از یک فرد خاص موجود
است؟  .3آیا یک فرد خاص حق ورود به سیستم را دارد؟ .۴یک کارمند خاص مجاز به هه عم یاتی در سیستم است؟
برای پاسنخ دادن به این سنواالت در اولین گام باید هویت فرد را مشخص کرد .از طرفی دیگر با رشد سریع تکنولوژی شاهد
آن هسننتیم که ارتااط بین افراد بیش از پیش الکترونیکی می شننود .بنابراین نیاز داریم تا هویت افراد را بطور دریق و خودکار
تعیین کنیم .با اینکه شنناسنایی افراد بصنورت خودکار در جامعه امروز امری ضروری به نظر می اید اما شناسایی افراد توسط
خصیصه های فیزیکی آن ها موضوع تازه ای نیست .انسان ها یکدیگر را با توجه به خصیصه های فیزیکی شان شناسایی می
کنند .ما در مالرات حضوری یکدیگر را از روی ههره تشخیص می دهیم و یا در ارتااط ت فنی با توجه به صدای فرد مبابل به
هویت او پی می بریم .در روش های سنننتی اطالعاتی که فرد در اختیار دارد بیانگر هویت اوسننت .از جم ه این اطالعات می
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توان به ک مه رمز و یا یک شماره شناسایی اشاره کرد که این روش های سنتی دارای مزایا و معایای هستند .یکی از این مزایا
سنادگی و کم هزینه بودن ان ها اسنت .سنیستمی که بخواهد هنین شاخص هایی را مورد شناسایی ررار دهد هندان پیچیده
نخواهد بود و با هزینه اندکی نیز رابل پیاده سازی است .اما عیب سیستم این است که این شاخص ها رابل دزدین هستند و یا
ممکن اسنت فراموش شنوند .در وارع در روش های سننتی سیستم رادر نیست تا بین فرد وارعی و فرد نفوذ کننده تمایز رایل
شنود و هر کسنی که دانش مورد نظر را در اختیار داشنته باشند به عنوان فرد وارعی شناسایی خواهد شد پس می توان نتیجه
گرفت که س نیسننتم های سنننتی از امنیت کافی برای جامعه الکترونیکی امروزی ما برخوردار نیسننتند .اما امروزه تعیین هویت
رطعی افراد در ماادله اطالعات یک عنصر حیاتی در ایمنی داده ها است .بنابراین روش های مخت فی برای تعیین هویت افراد
وجود دارد .یکی از پایه های خودکار سازی تعیین هویت افراد  ,شناسایی انسان ها بر اساس ویژگی های بیومتریک انها مانند
ههره ,الگو های گفتاری و اثر انگشننت و ...اسننت .تعیین هویت افراد با اسننتفاده از اثر انگشننت نسننات به سننایر روش های
بیومتریک تعیین هویت بطور گسترده ای مورد استفاده ررار می گیرد .به برامدگی ها و فرو رفتگی های موجود در پوست نوک
انگشنت اثر انگشت گویند .بزرگترین دلیل استفاده گسترده و عمومی از اثر انگشت بعنوان ابزار تعیین هویت این است که اثر
انگشنت افراد منحصر به فردند و در طو عمر فرد ت ییر نمی کنند .روش های شناسایی اثر انگشت یکی از جالب توجه ترین
روش های تشنخیص الگو برای تعیین هویت افراد هسنتند .تکنیک های شنناسنایی اثر انگشت اطمینان و ثاات در تشخیص
هویت را تضنمین می کنند و بدین ترتیب در کاربردهای مخت ف مورد اسنتفاده ررار می گیرد .از جم ه اثر انگشنت در صنننایع
کامپیوتری مانند  Business,Network,Software liciensingو وسایل جانای مانند ماوس و صفحه ک ید کاربرد دارد.
همچنین در روشننن کردن اتومایل  ,رفل گاو صننندو یا درب ها و یا کارت های اعتااری اسننتفاده می شننود .از طرد دیگر
مشنکالت عم ی زیادی در سنیستم های شناسایی اثر انگشت وجود دارد .هر دفعه که یک اثر انگشت گرفته می شود ممکن
است بخاطر راب یت کشسانی پوست  ,تحریفاتی در شکل و محل اثر انگشت ایجاد شود .عالوه بر این اطمینان باال و پردازش
بالدرنگ  ,فاکتورهای مهم مورد نیاز در سنیستم خودکار شناسایی اثر انگشت هستند .برای حل این مشکالت  ,استخراج ریزه
ها از تصاویر اثر انگشت و کاربرد ان ها در تطایق اثر انگشت مورد بررسی ررار می گیرد.
-2روش انجام کار

به منظور پیاده سننازی روش انجام کار  ،اطالعات پایه ( )Data Baseاثر انگشننت تهیه شننده از مباالت مرجع  ،از  ۱1نفر
مخت ف می باشد که از هر نفر  8اثر انگشت ثات شده است .یعنی در مجموع  Data Baseکار شامل  81عکس با فرمت tif
از اثر انگشت این نمونه ها می باشد .مجموعه پیاده سازی  3مرح ه اص ی دارد که در ادامه هر مرح ه بیان خواهد شد.
-1-2پردازش تصاویر

در مرح ه او تصناویر اثر انگشت مورد نظر توسط برنامه فراخوانی میشود .هدد اص ی در این رسمت بهاود کیفیت تصویر به
منظور انجام بهتر مراحل بعدی اسننت .این پردازش تصننویر به کمک یک فی تر میان گشر مثل همه ی پردازش تصننویرهای
هویتی انجام شده است .در این رسمت از تابع گوسین استفاده شده است.
ت ییرات ک ی روشنایی در کل تصویر(مثل وجود سایه) دارای مختصات فرکانسی پایینی میباشد .از اینرو استفاده از یک فی تر
باالگشر باعث رفع آن میگردد .ولی از سننوی دیگر اسننتفاده از فی تر باالگشر بس نیاری از اطالعات مفید دیگر را از بین میبرد.
همچنین اسنتفاده از فی تر باالگشر باعث حفظ اطالعات دارای فرکانس باال(مثل لاهها) میشود .ولی باعث حفظ نویز تصادفی
نیز خواهد شد .بنابراین برای حفظ اطالعات مفید داخل تصویر می توان از فی تر میانگشر استفاده نمود .یکی از رایجترین این
نوع فی ترها  DoGمیباشنند که در حبیبت یک فی تر میانگشر اسننت .برای این منظور ابتدا کانولوشننن تصننویر را با دو تابع
گاوسین با انحراد معیارهای متفاوت(( پیکسل) σ۱=۲-۴و( پیکسل)  )σ۲=۱محاساه و سپس از هم کم مینماییم.
))1( L(x, y, σ) = IE (x, y) ∗ G(x, y, σ
) −(x2 +y2

1

= ))2( G(x, y, σ
e σ2
2πσ2
) )3( D(x,y)= L(x, y, σ1 ) − L(x, y, σ2
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پس از پردازش تصویر هر عکس در یک ماتریس به ابعاد  ۲52*۱9۲در می آید و در ماتریس خودش ررار می گیرد.
در ادامه این رسنمت که در وارع تبریاا ادامه پردازش تصنویر اص ی و مهیا کردن ماتریس اص ی برای کالس بندی است  ،از
الگوی باینری ( )LBPمح ی اسنتفاده شند .عم گر  LBPاولین بار توسط اوجاال و همکارانش معرفی شد .این عم گر نسات
به ت ییرات سطوح روشنایی مباوم و از لحاظ محاسااتی بسیار کارا میباشد .از این عم گر برای توصیف بافت تصویر در بینایی
ماشنین اسنتفاده میشنود .از جم ه زمینههایی که از این عم گر استفاده میگردد ،میتوان به شناسایی ههره  ،تح یل حرکت،
شنناسنایی غده در تصاویر آندوسکوپی و تبطیع پالک در تصاویر اُلتراسوند اشاره کرد .این عم گر در شکل اولیه خود برای هر
پیکسنل یک همسنایگی  3×3در نظر میگیرد .مبدار پیکسنل مرکزی به عنوان سنط آستانه برای همسایگی مزبور در نظر
گرفته میشنود .به طوری که هر پیکسنل همسنایگی که از مبدار پیکسل مرکزی بزرگتر یا مساوی باشد با مبدار یک و اگر
کوهکتر باشند با مبدار صفر جایگزین میگردد .به این ترتیب هر پیکسل با یک نمایه باینری مشخص میشود .هیستوگرام
مبادیر نمایه بهدسنت آمده برای هر پیکسل را میتوان به عنوان شاخصی برای توصیف بافت تصویر در نظر گرفت.استفاده از
نمنایههای مربوط به الگوهای یکنواخت و نادیده گرفتن الگوهای غیر یکنواخت از دو جهت حائز اهمیت اسنننت .او اینکه
بیشنتر الگوهای مح ی باینری مربوط به تصاویر طایعی از نوع یکنواخت هستند .اوجاال و همکارانش ،با تکیه بر آزمایشهایی
که بر روی تصاویر بافتهای مخت ف انجام دادهاند ،ادعا کردهاند که حدود  91درصد الگوها با استفاده از الگوی باینری مح ی
یکنواخت با همسنایگی ( )8،۱و حدود  01درصد تمام الگوها با استفاده از الگوی باینری مح ی یکنواخت با همسایگی ()۱2،۲
رابل توصیف هستند .استفاده از الگوهای باینری مح ی یکنواخت از لحاظ آماری دارای پایداری بیشتری هستند و نتایج بهتری
را در کاربردهای مخت ف میدهند .شنواهد نشنان میدهد که استفاده از عم گر فو برای توصیف بافت تصویر نسات به نویز
حسناسنیت کمتری دارد و از طرفی نمایههای اختصاصی با این روش دارای طو کمتر و با اطمینان باالتری به توصیف بافت
میپردازد.
اسنتفاده از عم گر  LBPبرای اسنتخراج ویژگی در شنناسایی ههره به وفور مورد استفاده ررار گرفتهاست .در ادامه به صورت
اجمالی به توصنیف فرآیند آن پرداخته می شننود .در بیشننتر موارد در شننناسننایی ههره ،ابتدا تصننویر ههره به ب وکهایی افراز
میشنننونند .سنننپس عم گر مزبور بنه هر ینک از این ب وکها اعما میگردد .در مرح ه بعد برای هر ب وک به طور جداگانه
هیسنتوگرامی اسنتخراج میشنود .و در نهایت این هیسنتوگرامها با هم ت فیق میشنوند و کدی را تشکیل میدهند که بیانگر
تصویر ههره میباشد .شکل زیر این مراحل را به صورت نمادین نشان میدهد.

شکل : 1نحوه استخراج هیستوگرام در عملگر LBP
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حا در این مطالعه هم به منظور افزایش درت پردازش از این روش برای اسننتخراج هیسننتوگرام مورد نظر اسننتفاده شننده که
میتوان حالت ک ی آن را در شکل زیر دید.

شکل : 2نحوه اعمال  LBPدر تصاویر اثر انگشت

-2-2دسته بند تصاویر آموزش و آزمون

در ابتدای این مرح ه ماتریس تصاویر نرما میشود که در وارع یعنی از انحراد معیارش کم می کند و تبسیم بر میانگین می
نماید .حا نوبت به این می رسد که اطالعات مربوط به آموزش و آزمون برای مرح ه ی بعد  ،از همدیگر به صورت رندم و
اتفاری جدا شوند .ع ت استفاده از حالت رندم مانند تمام پیاده سازی ها  ،ت ییرات میزان صحت و افزایش کارایی برنامه است.
پس از بررسی حالت های مخت ف این تبسیم بندی و با توجه به میزان صحت جواب نهایی  ،بهترین مبدار این تبسیم بندی
 1,5یا همان  %51بدست آمد .در وارع یعنی نیمی از داده ها برای  trainو نیمی دیگر برای  testاستفاده شوند .در اینجا 81
هیستوگرام از  81تصویر وجود داشت که  ۴1عدد برای تست و  ۴1عدد برای کالس بندی استفاده شد.
-3-2طبقه بندی داده ها

برای طابه بندی و کالس بندی داده ها از روش  FKNNکه در وارع همان فازی  KNNاست  ،استفاده شده است .ایده
استفاده از  KNNو پنجره پارزن از روی روش تخمین هگالی احتما بر اساس کرنل ) (KDEمیباشد که بعدها از آن برای
مسئ ه طابهبندیکنندهها استفاده شده است .هر دو روش مزبور مانایی احتماالتی دارند و غیرپارامتری میباشند .برای محاساه
احتما ررار گرفتن  kنمونه در یک حجم ) (Vاز رابطه زیر استفاده می شود .این رابطه از توزیع دوجم های حاصل میشود.
که در رابطه باال  kبیانگر تعداد نمونههایی است که در حجم  Vررا میگیرند و  Nبیانگر تعداد کل دادگان است .در این روش
Kثابت است و  Vاز روی دادگان بدست میآید .به این منظور کرهای فرضی حو نبطهای فرض میشود و شعاع کره آنبدر
افزایش مییابد تا دریباً حاوی  Kنمونه از دادگان شود .سپس تخمین هگالی در آن نبطه ،با توجه به حجم کره و رابطه زیر
بدست میآید .در ادامه نشان داده خواهد شد که هگونه میتوان این روش تخمین هگالی را توسعه داد و در دستهبندی
مشاهدات استفادهکرد .بدین منظور ،روش تخمین هگالی بهطور جداگانه برای مشاهدات مربوط به دستههای مخت ف داده،
اعما میگردد .فرض کنید دادگانی از  Nمشاهده موجود باشد که تعداد  Nkنبطة آن مربوط به کالس  Ckباشد ،بهطوری
که:
K
NV

4

p ( x) 
()4
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برای دستهبندی مشاهده جدید  ، xابتدا کره ای حو  xدر نظر گرفته میشود که به تعداد  Kعدد از مشاهدات را بدون توجه
به دسته ،در بر میگیرد .ورتی حجم کره برابر  Vگردید و به تعداد  Kkنمونه از کالس  Ckباشد میتوان تخمینی از هگالی
احتما  xبه شرط تع ق به کالس(  Ckمبید به کالس) ،احتما غیرمبید و احتما  Priorرا به صورت زیر محاساه نمود.
( )5احتما مبید به کالس
( )2احتما غیر مبید

Kk
N kV

K
NV

p( xk | C k ) 

p ( x) 
Kk
K

p(C k ) 

()0احتما Prior
حا با استفاده از تئوری بیز میتوان احتما پسین کالس به شرط مشاهده را به شرح ذیل محاساه نمود.
p( x | Ck ) p(Ck ) K k

)p ( x
K

p(Ck | x) 

()8
کالسی که بیشترین احتما پسین را حائز شود ،بهترین جواب برای نمونه جدید خواهد بود .به عاارت دیگر برای تعیین کالس
یک نمونه جدید ،ابتدا  kنمونه نزدیک به آن از دادگان آموزش مورد بررسی ررار میگیرد .برای تعیین میزان نزدیکی معیارهای
مخت فی وجود دارد که سادهترین آن فاص ه ار یدسی میباشد .آنگاه داده جدید متع ق به کالسی است که تعداد دادگان مربوط
به آن کالس ،از ببیه بیشتر باشد .به عنوان نمونه در شکل( k=5 )۱1میباشد . xqداده جدیدی است که باید دسته آن
تعیین شود .همانطور که دیده میشود در همسایگی مزبور ،تعداد نمونههای مربوط به کالس( )-از تعداد نمونههای مربوط به
کالس()+بیشتر است .پس  xqمتع ق به کالس ( )-است .

شکل : 3نحوه تعیین کالس داده جدید با استفاده از روشKNN

حا در ادامه این مرح ه ماتریس فازی  KNNبرای داده ها ارائه می شود تا بتوان از صحت کالس بندی در انتهای کار با
خار شد.
-8نتیجهگیری

میزان صنحت بدسنت آمده از این پژوهش با توجه به مبادیر ثات شنده در اجراهای مخت ف  ،درصند رابل راولی می باشد و
حدود  85تا  91درصد است .سه نکته اص ی در مورد مبدار نتایج حاصل از برنامه وجود دارد.
نکته او میزان جداسنازی اطالعات برای آزمون و آموزش اسنت که با توجه به بررسنی های انجام شده بهترین مبدار برای
این جدا سازی و استخرج میزان  rateبرابر  1,5است .
نکته دوم در مورد مبدار عدد  Kدر رسمت سوم برای  FKNNاست .بهترین مبدار  kبا توجه به صحت های خروجی برنامه
برای این پیاده سازی برابر است با  K = 1,2 .مبدار بیشتر این عدد میزان صحت برنامه را کاهش می دهد .
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 با هر بار اجرای برنامه درصد صحت کار ت ییر.نکته سوم در مورد متفاوت بودن میزان صحت در اجراهای مخت ف برنامه است
 ع ت این موضنوع این است که هون ما در هر بار اجرای کد داده ها را به صورت رندم برای تست و طابه بندی جدا.می کند
 اما مجموعه صحت ها. این حالت رندم باعث می شنود در هر بار اجرای برنامه یک درصد از صحت کار ارائه شود، می کنیم
.در تمامی اجراها در یک بازه مشخص و رابل راو می باشد که این نشان دهنده ی درستی برنامه ی نوشته شده است
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