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   چکیده
تاری قابل رفهای بیومتریک به منظور شناسایی و احراز هویت افراد بوسیله مشخصات فیزیکی یا سیستم

. گیرند، نظامی و امنیت ملی مورد استفاده قرار میتجاری های مختلف ازجملهگیری انسان، در حوزهاندازه
اولیه،  های، دارای معایبی از جمله نویز در دادهبا استفاده از یک منبع بیومتریک طراحی سیستم امنیتی

عل هویت و عدم جهانشمولی است. بسیاری های برون کالسی، حمالت جهای درون کالسی، شباهتتفاوت
های مالتی بیومتریک که با تلفیق چند منبع بیومتریک طراحی تواند بوسیله سیستماز این مشکالت می

تواند در سطح سنسور، سطح ویژگی، سطح امتیاز و سطح تصمیم تلفیق اطالعات میشوند حل شود. می
دیگر با توجه به غنای اطالعاتی بردارهای ویژگی،  نسبت به سطوح انجام شود. تلفیق در سطح ویژگی

اکثر  ،امتیاز و تصمیملیکن بدلیل سهولت تلفیق در سطوح برای افزایش دقت سیستم مفیدتر است. 
در این مقاله با بررسی جامع یا تصمیم متمایل هستند. امتیاز  سطحها به سمت تلفیق در پژوهش
 نقاط ضعفهای تلفیق در سطح ویژگی را تشریح و روش هعمدهای گذشته در حوزه بیومتریک، پژوهش

عنوان معیار اصلی، سعی  بهبا توجه به مدنظر بودن دقت سیستم  .خواهیم کردو قوت هر کدام را بیان 
 ایجو بیان نت به بحث و بررسی مقاالتدر پایان  تیک انجام شود.سیستمابصورت  مقاالت مرور خواهد شد

سازی های آماری تئوری و نتایج حاصل از پیادهبراساس تحلیل ،گیرینتیجهبخش  .خواهیم پرداخت
 شود.های تلفیق در سطح ویژگی بر روی دو بیومتریک اثرانگشت و عنبیه انجام میروش

 
 سطوح تلفیق ،افراد ی مدال، تلفیق اطالعات، شناساییاحراز هویت، بیومتریک، مالت: هاهکلیدواژ
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 همقدم -1

گیری باشند های فیزیکی، فیزیولوژیکی و رفتاری انسان که قابل اندازهشناسایی افراد براساس خصوصیتبه دانش 
باشد  2یک خصوصیت بیومتریک باید منحصر به فرد .(Dantcheva et al., 2016, p. 1)شود میگفته  1بیومتریک

و بین افراد مختلف تمایز ایجاد کند. همچنین در تمام طول عمر یا یک دوره زمانی طوالنی، ثابت و بدون تغییر 
احراز هویت از طریق بیومتریک به عنوان یک روش شناسایی و  .(Hong & Jain, 1998, p. 1295)بماند باقی 

یک  .(Torres, Nogueira, & Pujolle, 2013, p. 800)شود میکنترل دسترسی در علوم کامپیوتر استفاده 
سیستم بیومتریک با استفاده از ویژگی استخراج شده از خصوصیات افراد و مقایسه آن با الگوی ذخیره شده در 

بنابراین یک سیستم بیومتریک . (Ortega-Garcia et al., 2004, p. 51)دهد میدیتابیس کار شناسایی را انجام 
ماژول از جمله سنسور، ماژول استخراج ویژگی،  5اسایی الگو است که باید دارای بطورکلی یک سیستم شن

 .(Jain et al., 2004, p. 6)باشد گیر و ماژول تصمیم 3دهندهتطبیقدیتابیس، ماژول 
 ,Jain et al., 2016)نیست نقص بودن آنها های بیومتریک در کاربردهای مختلف، دلیل بر بیاستفاده از سیستم

p. 95). های بین های درون کالسی، شباهتهای اولیه، تفاوتها ممکن است بدلیل نویز در دادهاین سیستم
 & Ross)د ننکن کالسی، عدم جهانشمول بودن و حمالت جعل هویت برای برخی از کاربردها بدرستی عمل

Poh, 2009, p. 274).  ا تلفیق اطالعات دو یا ب ،همانگونه که از نام آن پیداست 4بیومتریک مالتییک سیستم
 تواند بسیاری از این مشکالت را رفع کند.یک، میچند سیستم بیومتر

 ,.Jain et al)شود می گیر باعث تغییر شکل اطالعاتجریان داده در یک سیستم بیوتریک از سنسور تا تصمیم

2011, p. 224). ور گیری شده بوسیله سنسدازههای اندر ابتدا اطالعات بصورت داده خام یعنی تصاویر یا سیگنال
های داده خام معموال عالوه بر کاهش حجم و ابعاد، اطالعات متمایزکننده آن است. سپس با استخراج ویژگی

شود. در مرحله بعد پس از مقایسه بردار ویژگی با الگوهای موجود در دیتابیس، اطالعات تبدیل به استخراج می
ک کند. واضح است که برای طراحی ییر اطالعات را به یک تصمیم تبدیل میگامتیاز شده و نهایتا ماژول تصمیم

سطح  4بیومتریک باید در یکی از این حاالت، اطالعات دو سیستم را با هم تلفیق کنیم. در نتیجه  مالتیسیستم 
 ,Conti et al., 2010)هستند برای تلفیق داریم که سطح سنسور، سطح ویژگی، سطح امتیاز و سطح تصمیم 

p. 386). 
ک های مولتی بیومتریهای انجام شده برای طراحی سیستمبررسی پژوهشدر ابتدا  نویسندگان این مقاله،هدف 

ظور است. برای این من های قبلیروشو سپس ارائه روشی کارآمد برای بهبود با رویکرد تلفیق در سطح ویژگی 
های تئوری آنها را تحلیل نمودیم. سپس با های مرتبط با تلفیق سطح ویژگی را بررسی و روشابتدا پژوهش

ی و های تئورهای تئوری را آزمودیم. خالصه بررسیها و مقایسه نتایج آنها، درستی تحلیلسازی این روشپیاده
تلفیق، معایب و مزایای هر کدام شرح  بخش دوم مقاله، سطوح مختلف خواهد شد. در ادامه بیان درعملی ما 

                                                           
1 biometric 
2 uniqueness 
3 matcher 
4 multibiometric 
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در بخش سوم بیان شده و سپس همزمان با تشریح  ،. دالیل انتخاب سطح ویژگی برای تلفیقشودمیداده 
. نهایتا در بخش خواهد شد مرورهای انجام شده در این زمینه سطح ویژگی، پژوهشدر های مختلف تلفیق روش

خواهیم و بیان اشکاالت هر کدام و پیشنهادات برای کارهای آینده های انجام شده چهارم به تحلیل پژوهش
 .پرداخت

 
 سطوح تلفیق-2

بیومتریک تعیین اطالعاتی است که باید با هم تلفیق شوند. با  مالتیمهمترین مسئله در طراحی یک سیستم 
توان سطوح تلفیق را به دو دسته تقسیم کرد: تلفیق پیش از توجه به حجم اطالعات در هر سطح بطور کلی می

 بندی به دو نکته اشاره دارد اول اینکهاین دسته. (Jain et al., 2005, p. 2271)تطبیق و تلفیق پس از  1تطبیق
یری از جمله گهای بیومتریک به پایان رسیده و بدنبال تنظیم پارامترهای تصمیمپس از تطبیق عمال کار با داده

از شناسایی تواند در فبندی هستیم. دوم اینکه تلفیق پس از تطبیق فقط میبرای بهترین طبقه 2تعیین حد آستانه
 انتخاب نادرست سنسور یا نوع ویژگی استخراج شده، باعث نام. در نتیجه اگر بدلیلاتفاق بیفتد و نه در فاز ثبت

 ها شویم امکان حذف نویز در مراحل پس از تطبیق وجود ندارد.ورود نویز به داده
 
 تلفیق در سطح سنسور-2-1

ست ها ممکن ااند شامل نویز هستند اما تلفیق این دادهگیری شدههای خام که بوسیله سنسور اندازهاگرچه داده
های خام در دو حالت افزایش اطالعات مفید و مورد نیاز برای مراحل بعدی شناسایی شود. تلفیق داده باعث

های بدست آمده از یک نمونه که بوسیله دو یا چند سنسور مختلف ممکن است انجام شود. اول تلفیق داده
ه بوسیله چند دوربین که در توان از تصاویر ضبط شدبعدی چهره میاند مثال برای ساختن مدل سهبدست آمده

به چنین سیستمی اصطالحا یک سیستم  .(Lu et al., 2004, p. 1)کرد اند استفاده های مختلف نصب شدهجهت
کاملی از نمونه با هم های بدست آمده از یک سنسور برای تولید نمایش شود. دوم دادهگفته می 3چند سنسوری
تواند مثال برای تولید اثرانگشت کامل بوسیله یک سنسور کوچک و قابل حمل، اثر یک انگشت میتلفیق شوند. 

چنین سیستمی اصطالحا . (Liu et al., 2013, p. 2492)شود چندین بار گرفته شده و بصورت خودکار ترکیب 
ویر به این عملیات، در حوزه پردازش تص .(Prabhakar et al., 2003, p. 39)است  4اییک سیستم چند نمونه

تلفیق در سطح سنسور . (Jain et al., 2011, p. 226)شود میتلفیق تصاویر یا تلفیق در سطح پیکسل گفته 
و یک  مثال تلفیق یک داده صوتی .ها باید از یک نوع باشندهایی است از جمله اینکه دادهدارای محدودیت
 .را با یک سیگنال موجی تلفیق کرد های عددیدهتوان دایا اینکه نمی ،پذیر نیستاثرانگشت امکان
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 تلفیق در سطح ویژگی-2-2
توانند با هم ترکیب شده و یک بردار ویژگی واحد را تشکیل دهند. چند بردار ویژگی مربوط به یک کالس می

ه ک این بردارهای ویژگی ممکن است مربوط به یک بیومتریک بوده و بوسیله یک الگوریتم استخراج شده باشند
 .Jain & Ross, 2002, p)است  همگن هستند. در چنین حالتی هدف بهبود الگوی ذخیره شده در دیتابیس

بینی کند که پس از طی زمان مشخصی احتمال تغییر در بیومتریک افراد مثال اگر طراح سیستم پیش .(4064
ر بار احراز هویت فرد، الگو ذخیره تواند از چنین مکانیزمی استفاده کند. در این حالت پس از هوجود دارد می

یژگی هایی از آن با بردار وشده در دیتابیس بوسیله بوسیله معیار مشخصی سنجیده شده و در صورت نیاز بخش
نام شود. یا ممکن است بردار ویژگی آزمایش حاوی تعدادی ویژگی جدید باشد که در فاز ثبتآزمایش تلفیق می

 الگوی موجود در دیتابیس باید بصورت خودکار قابلیت بروزرسانی داشته باشد. در نتیجه .شناسایی نشده بودند
اگر بردارهای ویژگی بوسیله چند الگوریتم متفاوت استخراج شده باشند یا مربوط به دو بیومتریک مجزا باشند 

 :(Jain et al., 2011, p. 230)هستیم با یک تلفیق ناهمگن مواجه هستیم. در این حالت با چند مشکل مواجه 
های مختلف با هم سازگار نیستند مثال تلفیق بردار مینوشیا و ضرایب همبستگی چهره فضای ویژگی بردار (1

 معنی است.ویژه کامال بی
ارتباط بین فضاهای ویژگی مختلف شناخته شده نیست و ممکن است تلفیق ناهمگن باعث افزایش  (2

 ه شود.کنندهای تفکیکهای تکراری و کاهش اثر دادهداده
باز هم تلفیق دو بردار ویژگی بدلیل افزایش طول بردار  ،در صورت برطرف کردن دو مشکل اشاره شده (3

 شود.ویژگی باعث افزایش بار محاسباتی و کاهش کارایی سیستم می
ا مدنظر در سطوح دیگر ربیومتریک، تلفیق  مالتیدهند که برای طراحی یک سیستم از اینرو محققان ترجیح می

ها در این سطح، در صورت تلفیق صحیح بردارهای . اما واضح است بدلیل غنای اطالعاتی ویژگیدهند قرار
 شاهد افزایش کارایی سیستم خواهیم بود. ،ویژگی

 
 تلفیق در سطح امتیاز-2-3

جداگانه برای رسیدن به  دهندهتطبیقشود که امتیازات تطابق از دو تلفیق در سطح امتیاز زمانی انجام می
ای مختلف نسبتا هدهندهتطبیقتصمیم نهایی با هم ترکیب شوند. دسترسی و تلفیق امتیازات تولید شده بوسیله 

ترین نوع تلفیق است. تلفیق در سطح امتیاز زمانی چالش ساده است. در نتیجه تلفیق در سطح امتیاز، متداول
 Snelick)دهد میاهمگن باشند. ناهمگن بودن دو امتیاز به دالیل زیر رخ برانگیز است که دو امتیاز تولید شده ن

et al., 2005, p. 450): 
یاز دهنده دیگر، امت، فاصله یا عدم شباهت باشد در حالیکه تطبیقدهندهتطبیقممکن است خروجی یک  (1

 شباهت تولید کند. بعالوه ممکن است محدوده توزیع امتیازات متفاوت باشد. 
 متفاوتی باشند.  1ها دارای توزیع احتمالدهندهتطبیقامتیازات ممکن است به دلیل مشخصات متفاوت  (2

                                                           
1 probability distributions 
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های تلفیق در سطح امتیاز متفاوت خواهند بود. این موضوع بستگی به این دارد که سیستم در حال اجرای روش
در یک سیستم احراز هویت، تلفیق . (Jain et al., 2006, p. 329)شناسایی عملیات احراز هویت است یا عملیات 

بندی با دو کالس در نظر گرفته شود، اما عملیات شناسایی در یک تواند به عنوان یک مسئله طبقهامتیاز می
ها بندی چند کالسی است. یعنی در عملیات شناسایی تعداد کالسبیومتریک، یک مسئله طبقه مالتیسیستم 

 Nandakumar)باشد تواند کامال پیچیده ، میدهندهتطبیقبا توجه به ذات  تواند بسیار زیاد باشد. مرز تصمیممی

et al., 2008). ی تواند به دو دسته اصلبندی میهای تلفیق امتیاز براساس مدل بکار رفته برای طبقهتکنیک
 .2، تلفیق براساس تبدیل1تقسیم شود: تلفیق براساس نرخ احتمال

 
 تلفیق در سطح تصمیم-2-4

های شود که فقط خروجی تصمیمبیومتریک، تلفیق در سطح تصمیم زمانی انجام می مالتیدر یک سیستم 
فقط اجازه دسترسی به  3های تجاریدهندههای مختلف در دسترس باشد. مثال بسیاری از تطبیقدهندهتطبیق

یومتریک ب مالتیسیستم  هایی برای ساخت یکدهندهدر نتیجه وقتی چنین تطبیق .دهندتصمیم نهایی را می
یق های پیشنهاد شده برای تلفپذیر است. موارد زیر روششوند، فقط تلفیق در سطح تصمیم امکاناستفاده می

 :(Jain et al., 2011, pp. 250-252)هستند در این سطح 
مختلف  دهندهتطبیقهای چند ترین روش برای تلفیق تصمیمساده ،4قوانین ترکیب عطفی و فصلیاستفاده از 

یم یعنی وقتی از ترکیب عطفی استفاده کن .نهایت استاست. عیب این دو قانون، تمایل آنها به نقطه عملکرد بی
 رود. این موضوعدر حالیکه نرخ خطای رد کردن بسیار باال می ،کندنرخ خطای پذیرش به سمت صفر میل می

ها بیشتر هندهدتطبیقنسبت به بقیه  دهندهتطبیقیک  العکس است. زمانیکه نرخ خطایببرای ترکیب فصلی 
های شود و به همین دلیل بندرت از آنها در سیستمباشد، استفاده از این قوانین باعث کاهش کارایی سیستم می

 ترین راهکار برای تلفیق در سطح تصمیم استمتداول ،بیومتریک فعلی استفاده شده است. رای اکثریت مالتی
اده ها اختصاص دها، به یکی از کالسدهندهتطبیقمونه بیومتریک ورودی بواسطه موافقت اکثریت که در آن ن

 ,.Jain et al)است ها به یک اندازه خوب دهندهتطبیقشود که عملکرد تمام شود. در این روش فرض میمی

2006, p. 329). ها نیاز نیست و دوما دهندهقتطبیای در مورد مزیت این روش این است که اوال هیچ دانش اولیه
ت متفاوت باشد، منطقی اس هادهندهتطبیقبرای تولید تصمیم نهایی نیازی به آموزش نداریم. هنگامیکه دقت 

هایی که دقت بیشتری دارند بدهیم. این مسئله باعث ایجاد روش دهندهتطبیقهای که وزن بیشتری به تصمیم
دیل کند، تلفیق براساس تبدار شده است. در روش دیگری که از طرح تلفیق بیزی استفاده میرای اکثریت وزن

مقادیر احتمال پیوسته، طراحی  شکلهای مختلف بدست آمده به دهندهتطبیقای که از های گسستهتصمیم
 شده است.

 
                                                           
1 likelihood-ratio-based fusion 
2 transformation-based fusion 
3 commercial off-the-shelf (COTS) 
4 AND and OR rules 
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 های تلفیق در سطح ویژگیروش-3
در سطح ویژگی، اطالعات بهتری از لحاظ کیفیت و کمیت در مقایسه با دیگر سطوح در اختیار داریم. اگر هدف 

برای  ها باشد، واضح است که بهترین سطحپذیری کالساز طراحی یک سیستم مالتی بیومتریک افزایش تفکیک
رایندهای یک سیستم بیومتریک، حجم اطالعات مدام در حال فشرده در طول فتلفیق، سطح ویژگی خواهد بود. 

ای از امتیازات یعنی اعداد اسکالر مواجه هستیم. در نتیجه خصوصا پس از تطبیق که با مجموعه ،شدن است
 ,Oloyede & Hancke, 2016)دارد و تصمیم برتری ی نسبت به تلفیق در سطوح امتیاز تلفیق در سطح ویژگ

p. 15). تخراج باشد. اول اینکه اساما مزیت تلفیق در سطح ویژگی نسبت به سطح سنسور ناشی از دو مسئله می
شود که باعث تسهیل در یافتن روش تلفیق مناسب و ها میویژگی باعث تولید الگوی ثابتی برای تمام کالس

ستخراج ویژگی بدلیل ها پس از تلفیق دارد. دوم اینکه در طول اتاثیر بیشتر در متمایز شدن کالس
های خام به حداقل رسیده باشد. البته های متوالی انتظار داریم نویز موجود در دادهپردازشها و پسپردازشپیش

های اضافی مثل نویز و برجسته شدن انتخاب درست روش استخراج ویژگی، شرط اصلی برای حداقل شدن داده
 کننده است.های تفکیکداده

خش دوم اشاره شد منظور از تلفیق در سطح ویژگی، ترکیب دو یا چند بردار ویژگی مربوط به همانطور که در ب
یک کالس است بصورتی که نتیجه آن یک بردار واحد باشد. در نتیجه بطور کلی برای تلفیق در سطح ویژگی 

بصورت سریالی است، اول ترکیب دو بردار ویژگی  : (Yang et al., 2003, p. 1371)داریم دو استراتژی پیش رو 
𝑋اگر بردارهای ویژگی  = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)  و𝑌 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑞)  باشند تلفیق سریالی آنها بصورت𝑍 = (𝑥1, … , 𝑥𝑝, 𝑦1, … , 𝑦𝑞)  است. و دوم ترکیب دو بردار ویژگی بصورت موازی است، که در این حالت معموال بردار

 گیرد:وهومی قرار میبزرگتر در فضای حقیقی و بردار دیگر در فضای م
(1) 𝑍 = (𝑥1 + 𝑖𝑦1, 𝑥2 + 𝑖𝑦2, … , 𝑥𝑞 + 𝑖𝑦𝑞 , 𝑥𝑞+1, … , 𝑥𝑝)  

𝑛ابعاد فضای ویژگی در این حالت برابر با ابعاد بردار ویژگی بزرگتر است  = max(𝑑𝑖𝑚𝑋, 𝑑𝑖𝑚𝑌)  است. در
رسد که ترکیب موازی بدلیل جلوگیری از افزایش نامطلوب ابعاد بردار ویژگی نهایی، مناسبتر نگاه اول بنظر می

است اما نباید فراموش کرد که معیار اصلی برای انتخاب سطح ویژگی به عنوان سطح تلفیق، افزایش 
ازی تعریف سه عنوان یک مسئله بهینهها است. در نتیجه بحث تلفیق در سطح ویژگی بپذیری کالستفکیک

ها را در وهله اول از نظر افزایش دقت سیستم بررسی کرد و سپس به مسائلی شود. یعنی باید هر کدام از روشمی
 توان دو حالت کلی برایمثل کاهش بار محاسباتی و کاهش زمان شناسایی پرداخته شود. با چنین رویکردی می

 تلفیق در نظر گرفت: انتخاب ویژگی و استخراج ویژگی. تشکیل بردار نهایی حاصل از
 
 انتخاب ویژگی-3-1

شوند. بندی استفاده میهای انتخاب ویژگی در حوزه شناسایی با هدف کاهش ابعاد و افزایش دقت دستهالگوریتم
ایی سهای استخراج شده در یک سیستم بیومتریک با هدف ایجاد تفکیک و افزایش دقت شنابسیاری از ویژگی

ریک های استخراج شده از بیومتاند اما با قرار گرفتن در کنار ویژگیدر فضای ویژگی همان بیومتریک تعریف شده
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آل انتخاب ویژگی یافتن یک زیرمجموعه با حداقل دیگر باید تاثیر آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد. تعریف ایده
ها و در نتیجه دقت ردنظر یعنی تفکیک کردن کالسها است که هدف مواندازه ممکن برای ابعاد ویژگی

ن های ممکحل برای این مسئله محاسبه تابع هدف برای تمام زیرمجموعهبندی را حداکثر کند. اولین راهدسته
ای عضوی برای مسئله dحل زیاد بودن تعداد حاالت ممکن است. انتخاب بهترین مجموعه است اما مشکل این راه

𝑛𝑑لزم بررسی ویژگی، مست mبا  = 𝑚!(𝑚−𝑑)!𝑑! که حتی برای مسائل با تعداد کم ابعاد بردار  ،حالت ممکن است
، های انتخاب ویژگیهای شناسایی، تعداد بسیار زیادی است. هدف از بکارگیری الگوریتمویژگی در سیستم

 ,Prakash & Murty)است کاهش فضای جستجو بوسیله وارد کردن شرایط و قیدهای منطقی به معیار اصلی 

1995, p. 781).  های مختلف انتخاب ویژگی را نشان می دهد.بندی روشدسته 1شکل 

 
 (Dash & Liu, 1997, p. 148)گی ویژهای مختلف انتخاب بندی روش: دسته1شکل 

ه حالت انتخاب ویژگی هستند کشود که ترکیب سریالی و موازی نوعی از با توضیحاتی که ارائه شد مشخص می
اسایی ها در حوزه شناند. ترکیب سریالی ویژگیبندی مناسب تشخیص داده شدهها برای طبقهتمام ویژگی ،در آن
های بافت به منظور های مبتنی بر قالب و ویژگیبا تلفیق ویژگی 2001بیومتریک، اولین بار در سال  مالتی

روش تلفیق موازی را  1در سال بعد یانگ. (n & Wechsler, 2001Chengju)شد شناسایی چهره پیشنهاد 
 نشان داد که هاهای اصلی آنهای حروف چینی و سپس استخراج مؤلفهپیشنهاد داد و با تلفیق موازی ویژگی

یانگ در تکمیل کار خود روش پیشنهادی را بر  .(Yang et al., 2002, p. 295)یابد میدقت شناسایی افزایش 
ها بهتر از تلفیق سریالی عمل تست کرد و نشان داد که تلفیق موازی ویژگی 2روی سیستم شناسایی چهره فیشر

های اصلی چهره و کف دست با استخراج مؤلفه 2004در سال  3فنگ .(Yang et al., 2003, p. 1378)کند می
 .(Feng et al., 2004)کرد ها را به روش سریالی تلفیق بصورت خطی و غیر خطی، آن

                                                           
1 Yang 
2 fisherface 
3 Feng 



 هدر همایش –در این قسمت چیزی ننویسید 

8 

 

ها های فیشر از چهره و دست، بیان کرد که برای سازگاری بهتر ویژگیاستخراج ویژگی با 2005در سال  1راس
در همان  .(Ross & Govindarajan, 2005, p. 2)کنیم قبل از تلفیق سریالی باید محدوده تغییرات آنها را نرمال 

های ویولت از عنبیه و چهره و تلفیق سریالی آنها، برای اولین بار از بیومتریک عنبیه در سال با استخراج ویژگی
های چهره و کف بار دیگر تلفیق ویژگی 2002در سال  .(Son & Lee, 2005)شد تلفیق سطح ویژگی استفاده 

ور راج ویژگی هر دو بیومتریک بوسیله فیلتر گاببیومتریک استفاده شد که استخ مالتیدست برای شناسایی 
دار برای انجام شده بود. همچنین با توجه به تفاوت نرخ شناسایی چهره نسبت به کف دست، ترکیب سریالی وزن

از  2های ثابت نسبت به مقیاسراتنی در همین سال با استخراج ویژگی. (Yao et al., 2007)شد  آنها پیشنهاد
در سال  3فو .(Rattani et al., 2007)کرد ت و نقاط مهم چهره، آنها را بصورت سریالی تلفیق مینوشیای اثرانگش

های اصلی چهره و کف دست بطور های گابور و سپس استخراج غیرخطی مؤلفهبا استخراج ویژگی 2002
دار، جمع وزن روش .(Fu et al., 2008)بکار گرفت دار آنها را برای تشکیل بردار ویژگی جداگانه، جمع وزن

 شود.ر فضایی غیر مختلط تعریف میزیرمجموعه تلفیق موازی است که در آن بردار نهایی د
با استخراج ویژگی فیشر از چهره و ویژگی گابور از عنبیه برای نزدیک کردن فضای  2002در سال  4وانگ

 ,.Wang et al)داد های گابور عنبیه را مورد استفاده قرار های اصلی ویژگیها قبل از تلفیق موازی، مؤلفهویژگی

سبت به مقیاس از عنبیه و چهره، های ثابت ندر همین سال در پژوهشی دیگر پس از استخراج ویژگی .(2009
بر روی هرکدام از بردارهای ویژگی،  5گیری مکانیابتدا با اجرای یک الگوریتم انتخاب ویژگی موسوم به نمونه

در  .(Rattani & Tistarelli, 2009)شدند ابعاد آنها کاهش یافت و سپس بوسیله تلفیق سریالی با هم ترکیب 
ها با توجه به شود، نمونههای موجود در یک فضای دوبعدی انجام میی نمونهگیری مکانی که بر روروش نمونه

در سال  6کانتی .(Wang et al., 2012, p. 2)شوند میمعیارهایی از جمله کیفیت و مکان قرارگیری انتخاب 
رکیب ت های ویولت گابور لگاریتمی از دو بیومتریک عنبیه و اثرانگشت را استخراج وطی پژوهشی ویژگی 2010

با معیار فاصله همینگ در نظر  دهندهتطبیقسریالی اختالف فاز آنها در هر پیکسل را به عنوان ورودی یک 
کند مشخص می XORفاصله همینگ معیاری است که با استفاده از عملگر  .(Conti et al., 2010)گرفت 

های ثابت نسبت به ا استخراج ویژگیب 2الگوهای باینری تا چه حد با هم شباهت دارند. در همین سال، کیسکو
مقیاس از کف دست و چهره، نرخ شناسایی تلفیق موازی و سریالی آنها را برای یک دیتابیس حقیقی و یک 

ود شتواند باعث افزایش دقت شناسایی دیتابیس مجازی محاسبه و نشان داد که استفاده از دیتابیس مجازی می
(Kisku et al., 2010, p. 518). 

 سازیبهینه های باینری محلی از عنبیه و امضا، از الگوریتمبا استخراج ویژگی 2011تحقیق دیگری در سال 
ها های مناسب استفاده شد و در مرحله بعد برای افزایش تفکیک کالسبرای انتخاب ویژگی 2ازدحام ذرات باینری

                                                           
1 Ross 
2 scale invariant feature transform (SIFT) 
3 Fu 
4 Wang 
5 spatial sampling 
6 Conti 
7 Kisku 
8 binary particle swarm 
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است ردار ویژگی نهایی انجام شده ، یک مرحله پردازش اضافی روی ب1خطی کنندهتفکیکبوسیله آنالیز 
(Almayyan et al., 2011) .  الگوریتم ازدحام ذرات که برای یافتن حالت بهینه در فضاهای گسسته طراحی

ها و پرندگان، بسیاری از پارامترهای الگوریتم ژنتیک را در خود شده با الهام از رفتارهای اجتماعی گروهی ماهی
های اصلی حاالت وانگ در همین سال با تلفیق موازی مؤلفه. (Kennedy & Eberhart, 1995, p. 1942)دارد 

 خطی روی آنها توانست دقت کنندهتفکیکمختلف چهره که با کرنل بدست آمدند و در مرحله بعد اعمال آنالیز 
 .(Wang et al., 2011)دهد شناسایی چهره را افزایش 

رد کدار برای تلفیق موازی ویژگی ویولت شبکیه و عنبیه چشم استفاده از جمع وزن 2مدرسی 2014در سال 
(Modarresi & Oveisi, 2014). دار باید مقیاس جمع ضرایب همواره مساوی و در صورت استفاده از جمع وزن

ی و الگوی کننده خطهای اصلی، آنالیز تفکیکبا استخراج مؤلفه 3از یک تجاوز نکند. در همین سال اسکندری
باینری محلی برای عنبیه و چهره، بوسیله الگوریتم ازدحام ذرات بر روی ترکیب سریالی آنها روش انتخاب ویژگی 

های ثابت نسبت به مقیاس را از تصویر ویژگی 4قوالمی 2015در سال  .(Eskandari et al., 2014)کرد را اعمال 
در همین سال الگوی باینری  .(Ghoualmi et al., 2015) نمودگوش و عنبیه استخراج و بصورت سریالی تلفیق 

استخراج شده و بصورت سریالی تلفیق شدند سپس انتخاب ویژگی  5محلی از کف دست و چهره توسط فرمانبر
ترکیب سریالی  .(Farmanbar & Toygar, 2016)شد بوسیله الگوریتم جستجوی بازگشتی بر روی آن انجام 

در همین  .(Joshi & Kumar, 2016)شد استفاده  2016امضا توسط جوشی در سال های ویولت چهره و ویژگی
بیومتریک کف دست و الگوی  مالتیدر تلفیق سطح ویژگی برای سیستم  6سال اولین بار ویژگی مقاوم سریع

 .(Gurunathan et al., 2016)گرفت رگ دست مورد استفاده قرار 
های اشاره شده، واضح است سعی شده در استفاده شده در پژوهشهای ها و روشبا بررسی جزئیات الگوریتم

های له روشهای مختلف بوسیهایی استفاده شود که سازگار باشند یعنی بیومتریکتلفیق سریالی و موازی، ویژگی
استخراج ویژگی یکسان به فضای ویژگی مشابهی منتقل شوند. همچنین در اکثر موارد قبل از تلفیق، محدوده 

ها بوسیله تعداد کمی از پژوهش سازی شده است.ات مثل میانگین و واریانس بردارهای ویژگی نرمالتغییر
های جدید پس از تلفیق بردارهای ویژگی و تولید الگویی مناسب از های آماری سعی در استخراج ویژگیآنالیز

 بررسی آنها خواهیم پرداخت.اند که در ادامه به ها داشتهبردار ویژگی نهایی برای افزایش تفکیک کالس
 
 استخراج ویژگی-3-2

های های مبتنی بر استخراج ویژگی، هدف یافتن ترکیبات خطی یا غیرخطی از بردار ویژگی بیومتریکدر روش
کننده آنها باقی بماند و اطالعات اضافی یا تکرای حذف شود. رسیدن به مختلف است بطوریکه اطالعات تفکیک

 ن روش، مشروط به درک صحیح از فضاهای ویژگی و ارتباط بین آنها است.یک نتیجه صحیح از ای
                                                           
1 linear discriminant analysis (LDA) 
2 Modarresi 
3 Eskandari 
4 Ghoualmi 
5 Farmanbar 
6 speed up robust features (SURF) 
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را برای تلفیق در سطح  2روش آنالیز آماری چندمتغیری بنام آنالیز همبستگی کانونیکال 2005در سال  1سان
در این روش، بردارهای ویژگی متفاوت از چهره استخراج شده و سپس  .(Sun et al., 2005)برد ویژگی بکار 

ای هشود که همبستگی باالیی با هم داشته باشند. در نهایت از ویژگیهایی از هر بردار استخراج میویژگی
 های استخراج شده از تصاویر مختلف یکهمبسته برای تلفیق ویژگی استفاده شده است. واضح است که ویژگی

ه باشد. در ادامه بپذیر میاما کشف این همبستگی در بستر تحلیل آماری امکان ،با هم همبستگی دارندفرد 
 پردازیم.بررسی آنالیز همبستگی کانونیکال می

 
 هاروش آنالیز آماری همبستگی کانونیکال برای تلفیق ویژگی-3-2-1

یک روش آماری در مورد ارتباط متقابل دو  در آنالیز آماری چند متغیری، آنالیز آماری همبستگی کانونیکال
کننده خطی دارد و در زمینه و آنالیز تفکیک 3های اصلیبردار تصادفی است که اهمیتی مشابه با آنالیز مؤلفه

های مختلف ازجمله پردازش سیگنال، بینایی ماشین، شبکه عصبی و شناسایی صدا استفاده شده است. برای 
تابع  کنیم. سپس بوسیله یکدو دسته بردار ویژگی از یک الگوی یکسان استخراج میاستفاده از این روش ابتدا 

های همبسته را برای شناسایی شود. در مرحله بعد ویژگیمعیار همبستگی، دو دسته ویژگی جدید تولید می
وریکه برای نباشند. بط 4های پراکندگی، یکتاکنیم. این مسئله در حالتی قابل حل است که ماتریساستفاده می

های کم مناسب نیست. با توجه به اینکه بردارهای ویژگی متفاوت از یک الگو مسائل فضای ویژگی بزرگ و نمونه
کنند. بنابراین در صورتی که پس از بهبود کیفیت باهم های متفاوتی را منعکس میشود، خصوصیتاستخراج می

شود بلکه اطالعات اضافه و تکراری هم حذف خواهد میکننده موثر حفظ تلفیق شوند، نه تنها اطالعات تفکیک
 شد.

کنیم. در را فرض می Yو  Xدارند را با نام  5ایده اساسی: برای انجام این کار دو بردار تصادفی که میانگین صفر
𝑎1کند که همبستگی بین نمایش را به شکلی پیدا می βو  αیک جفت بردار تبدیل با نام  CCAاینصورت  = 𝛼𝑇𝑥  و𝑏1 = 𝛽𝑇𝑦  .حداکثر شود𝑎1  و𝑏1 هستند. سپس باید دومین جفت  6اولین جفت از متغیرهای کانونیکال

تا  دهیمرا طوری بیابیم که همبستگی جفت دوم باهم حداکثر ولی با جفت اول حداقل شود. اینکار را ادامه می
 Yو  Xمطالعه میزان همبستگی دو بردار  استخراج شوند. به این ترتیب برای Yو  Xهای کانونیکال تمام ویژگی

 فقط نیاز است تا بردارهای کانونیکال را بدست آوریم.
تعداد بردارهای  nباشد که در آن  𝑌𝜖𝑅𝑞∗𝑛و  𝑋𝜖𝑅𝑝∗𝑛تئوری و الگوریتم تلفیق در سطح ویژگی: فرض کنید 

ویژگی از فضای دوم  qز فضای اول و ویژگی ا pهستند. یعنی  Yو  Xبه ترتیب، ابعاد بردارهای  qو  pآموزش و 
∗𝑋اند. هدف، پیدا کردن ترکیبات خطی استخراج شده = 𝑊𝑥𝑇𝑋  و𝑌∗ = 𝑊𝑦𝑇𝑌  است که در آن𝑊𝑥 = (𝛼1, , … , 𝛼𝑑)  و𝑊𝑦 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑑)  هستند. در نتیجه برای𝑋∗  و𝑌∗ :داریم 

                                                           
1 Sun 
2 canonical correlation analysis (CCA) 
3 principal component analyasis (PCA) 
4 singular 
5 zero-mean 
6 canonical variates 
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(2) 𝑋∗ = (𝛼1𝑇𝑥, 𝛼2𝑇𝑥, … , 𝛼𝑑𝑇𝑥)𝑇 = (𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑑)𝑇𝑥  
(3) 𝑌∗ = (𝛽1𝑇𝑦, 𝛽2𝑇𝑦, … , 𝛽𝑑𝑇𝑦)𝑇 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑑)𝑇𝑦  

در نهایت تبدیل خطی بر طبق اینکه تلفیق بصورت سریالی یا موازی انجام شود، یکی از دو حالت زیر خواهد 
 بود:

(4) 𝑍1 = (𝑋∗𝑌∗) = (𝑊𝑥𝑇𝑥𝑊𝑦𝑇𝑦) = (𝑊𝑥 00 𝑊𝑦)𝑇 (𝑥𝑦) 
 

(5) 𝑍2 = 𝑋∗ + 𝑌∗ = 𝑊𝑥𝑇𝑥 + 𝑊𝑦𝑇𝑦 = (𝑊𝑥𝑊𝑦)𝑇 (𝑥𝑦) 
 

سازی کرد پیاده 2DCCAهای دوبعدی تحت عنوان آنالیز همبستگی کانونیکال را برای آرایه 2002در سال  1لی
در  2در همین سال کیم .(Lee & Choi, 2007)شود میکه با استفاده از آن امکان آنالیز تصاویر خام فراهم 

روش سان را  توانکننده خطی میپژوهشی نشان داد که با ترکیب آنالیز همبستگی کانونیکال و آنالیز تفکیک
های گابور با استخراج ویژگی 2012در سال  3یانگ .(7Kim et al., 200)داد های مختلف تعمیم برای کالس

های کالس های محلی برایاثرانگشت و رگ انگشت، آنالیز همبستگی کانونیکال را به شکلی بکار برد که ویژگی
های این روش بوسیله ایجاد برچسب برای کالس .(Yang & Zhang, 2012)بماند مختلف دست نخورده باقی 

برای حل مشکل فضاهای  2014در سال  4دهد. هوهمبستگی کانونیکال با ناظر را ارائه می مختلف، نوعی آنالیز
را پیشنهاد داد که در آن ماتریس کواریانس  regularized CCAروش  5هاویژگی بزرگ و تعداد کم نمونه

 .(Hou & Sun, 2014)شود میپذیر های تبدیل امکانپذیر خواهد بود و یافتن ماتریسمعکوس
چهره از آنالیز همبستگی  2برای تلفیق ویژگی گابور و ویژگی هیستوگرام مشتقات جهتی 2015در سال  6حقیقت

دو روش استخراج ویژگی آنالیز  2در همین سال لین .(Haghighat et al., 2015)استفاده کرد کانونیکال 
های مختلف همزمان بر روی ویژگی را به منظور تلفیق ویژگی، 2دارنده محلیهمبستگی کانونیکال و نمایش نگه

طی پژوهشی از آنالیز همبستگی کانونیکال برای تلفیق  2016در سال  .(Lin et al.,2016)اعمال کرد چهره 
حقیقت در همین سال روش  .(Yang & Sun, 2016)شد الگوی باینری محلی کف دست و رگ دست استفاده 
پیشنهاد داد که در  10کنندهنوان آنالیز همبستگی تفکیکجدیدی براساس آنالیز همبستگی کانونیکال تحت ع

در سال  .(Haghighat et al., 2016)کند میهای متفاوت در سطح ویژگی بسیار خوب عمل تلفیق بیومتریک
روش آنالیز همبستگی کانونیکال را بصورتی  12بوسیله شبکه عصبی پرسپترون چند الیه 11ساکار 2012

                                                           
1 Lee 
2 Kim 
3 Yang 
4 Hou 
5 small sample size (SSS) 
6 Haghighat 
7 histograms of oriented gradients (HOG) 
8 Lin 
9 locality preserving projection (LPP) 
10 discriminant correlation analysis (DCA) 
11 Sakar 
12 multilayer perceptron (MLP) 
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 .(Sakar & Kursun, 2017)باشد ها حفظ شود و نتیجه شناسایی چهره موثر السسازی کرد که برچسب کپیاده
 پردازیم.کننده در آزمایشات متفاوت، در ادامه به تشریح آن میبه دلیل نتایج پایدار روش آنالیز همبستگی تفکیک

 
 هاکننده برای تلفیق ویژگیروش آنالیز آماری همبستگی تفکیک-3-2-2

کند. کالسی محدود میهای درونکالسی را حذف کرده و آنها را به همبستگیهای بینهمبستگیاین روش 
کند های متناظر دو مجموعه ویژگی را حداکثر میکننده که همبستگی ویژگیخاصیت آنالیز همبستگی تفکیک

سته های مختلف را ناهمبهای متعلق به کالساز روش آنالیز همبستگی کانونیکال گرفته شده اما همزمان، ویژگی
های کم که برای کننده این است که مسائل تعداد نمونهکند. از مشخصات آنالیز همبستگی تفکیکمی

گی دهد. روش آنالیز همبستهایی مثل آنالیز همبستگی کانونیکال غیر قابل حل بودند را پوشش میالگوریتم
 ها و فقدان ساختار کالسی.مونهکانونیکال دو مشکل قابل بحث دارد: مسئله تعداد کم ن

عداد در واقع ت ،ها استها کمتر از تعداد ویژگیدر بعضی کاربردهای بیومتریک مثل شناسایی چهره، تعداد نمونه
𝑛) کافی نیستبرای آموزش  هانمونه < 𝑝𝑜𝑟𝑛 < 𝑞 این مسئله باعث تولید ماتریس کواریانس یکتا و در .)

شویم. یهای تبدیل مواجه مشود. بنابراین با مشکل بزرگی برای یافتن ماتریسآن میپذیر نبودن نتیجه معکوس
های توان ابتدا از آنالیز مؤلفهراه حل ارائه شده برای این مشکل، کاهش ابعاد بردار ویژگی است. بنابراین می

 همبستگی کانونیکال استفاده کرد. اصلی و سپس از آنالیز
های کاهش ابعاد براساس آنالیز ها استفاده کنیم. روشفکیک کردن براساس کالسعالقمندیم تا از تهمچنین 

 لیکن .شوندخطی که بهترین تفکیک کالسی را ایجاد کند استفاده می یکننده خطی برای یافتن نمایشتفکیک
مبستگی چون مرحله دوم یعنی آنالیز ه ،تواند قابل استفاده باشدای نمیاستفاده از یک راهکار دو مرحله

ن به برد. بنابرایکننده خطی را از بین میکانونیکال خواص استخراج شده در مرحله اول یعنی آنالیز تفکیک
ردن ها، بطور همزمان کار تفکیک کتبدیالتی نیاز داریم که عالوه بر حداکثر کردن همبستگی بین جفت ویژگی

 ها را برای هر مجموعه ویژگی انجام دهد.کالس
شوند گروه تقسیم می cستون ماتریس به  nکالس مختلف داریم. بنابراین  cها، ماتریس داده فرض کنید در

𝑛مین کالس هستند )iهای متعلق به تعداد ستون 𝑛𝑖بطوریکه  = ∑ 𝑛𝑖𝑐𝑖=1 همچنین .)𝑥𝑖𝑗 ∈ 𝑋  بردار ویژگی
و میانگین  �̅�𝑖مین کالس با iدر  𝑥𝑖𝑗دهد. میانگین بردارهای مین کالس را نشان میiمین نمونه در jمتناظر با 

شود. ماتریس پراکندگی بین کالسی بشکل زیر نشان داده می �̅�ها با در تمام مجموعه ویژگی 𝑥𝑖𝑗بردارهای  
 شود:تعریف می

(6) 𝑆𝑏𝑥(𝑝×𝑝) = ∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖 − �̅�)(�̅�𝑖 − �̅�)𝑇 = Φ𝑏𝑥Φ𝑏𝑥𝑇𝑐
𝑖=1  

 

 که در آن داریم:
(2) Φ𝑏𝑥(𝑝×𝑐) = [√𝑛1(�̅�1 − �̅�), √𝑛2(�̅�2 − �̅�), … , √𝑛𝑐(�̅�𝑐 − �̅�)]  
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𝑝ها باشد )ها بیشتر از تعداد کالساگر تعداد ویژگی ≫ 𝑐 ماتریس کواریانس با فرمول ،)(Φ𝑏𝑥𝑇 Φ𝑏𝑥)𝑐×𝑐 تر راحت
Φ𝑏𝑥Φ𝑏𝑥𝑇)از فرمول  )𝑝×𝑝 شود. بردارهای ویژه مهم از محاسبه میΦ𝑏𝑥Φ𝑏𝑥𝑇 تواند برای افزایش کارایی از می

Φ𝑏𝑥𝑇روی بردارهای ویژه  Φ𝑏𝑥  بدست آید. بنابراین ما فقط باید بردارهای ویژه(Φ𝑏𝑥𝑇 Φ𝑏𝑥)𝑐×𝑐  .را بدست آوریم
Φ𝑏𝑥𝑇ها بشکل خوبی تفکیک شده باشند، اگر کالس Φ𝑏𝑥  یک ماتریس قطری خواهد بود. پس در صورتی که یک

 توانیم تبدیالتی را پیدا کنیم که آن را قطری کند:نیمه معین مثبت و متقارن باشد می ماتریس
(2) 𝑃𝑇(Φ𝑏𝑥𝑇 Φ𝑏𝑥)𝑃 = Λ̂  

یک ماتریس قطری از مقادیر ویژه حقیقی و نامنفی است  Λ̂یک ماتریس متعامد از بردارهای ویژه و  Pکه در آن 
بردار ویژه اول باشد که متناظر با  rشامل  𝑄(𝑐×𝑟)اند. فرض کنید که این مقادیر ویژه بصورت نزولی مرتب شده

 باشند. آنگاه داریم: Pمقدار ویژه غیرصفر از ماتریس  rبزرگترین 
(2) 𝑄𝑇(Φ𝑏𝑥𝑇 Φ𝑏𝑥)𝑄 = Λ(𝑟×𝑟)  

𝑄تواند با نگاشت می 𝑆𝑏𝑥بردار ویژه بامعنی از  rپس  → Φ𝑏𝑥𝑄 :بدست آید 
(10) (Φ𝑏𝑥𝑄)𝑇𝑆𝑏𝑥(Φ𝑏𝑥𝑄) = Λ(𝑟×𝑟)  

𝑊𝑏𝑥تبدیل  = Φ𝑏𝑥𝑄Λ−1  دهد.کاهش می rبه  pکند، ابعاد ماتریس داده را از را یکانی می 𝑆𝑏𝑥که  ⁄2
(11) 𝑊𝑏𝑥𝑇 𝑆𝑏𝑥𝑊𝑏𝑥 = 𝐼  
(12) �́�(𝑟×𝑛) = 𝑊𝑏𝑥(𝑟×𝑝)𝑇 𝑋(𝑝×𝑛)  

اند. مشابه ها تفکیک شدهماتریس پراکندگی بین کالسی و کالس Iدر یک فضاست،  Xنمایش  �́�که در آن 
کنیم که ماتریس پراکندگی پیدا می Yرا برای دومین مجموعه ویژگی یعنی  𝑊𝑏𝑦راهکار باال، ماتریس تبدیل 

های ماتریسدهد. کاهش می rبه  qرا از  Yکند و ابعاد ، یکتا می𝑆𝑏𝑦بین کالسی را برای دومین بیومتریک یعنی 
𝑟های نرمال و متعامد غیر مربعی با ابعاد در واقع ماتریس Φ́𝑏𝑦و  Φ́𝑏𝑥بروز شده  × 𝑐 تند. اگرچه هس�́�𝑏𝑥 = �́�𝑏𝑦 = 𝐼 های هستند اما ماتریسΦ́𝑏𝑥𝑇 Φ́𝑏𝑥  وΦ́𝑏𝑦𝑇 Φ́𝑏𝑦 های روی قطر آنها قطری اکید هستند درحالیکه درایه

هر کالس تقریبا  1شود تا مرکز هندسیهای دیگر تقریبا صفر خواهند بود. این مسئله باعث میتقریبا یک و درایه
د ها کامال تفکیک شده خواهنداقل همبستگی را داشته باشد، بنابراین کالسها حبا مراکز هندسی دیگر کالس

اند. باید در یک های پراکندگی آنها یکانی شدهشوند که ماتریستبدیل می �́�و  �́� به Yو  Xبود. به این ترتیب 
های دیگر همبستگی غیرصفر داشته های متناظر در مجموعههایی بسازیم که فقط با ویژگیمجموعه ویژگی

ل بدیهای تای که مربوط به مجموعه ویژگیباشد. برای رسیدن به این هدف باید ماتریس کواریانس بین مجموعه
�́�𝑥𝑦شده هستند یعنی  = �́��́�𝑇 را برای قطری کردن  2را قطری کنیم. در اینجا تجزیه مقادیر تکین�́�𝑥𝑦  استفاده

 کنیم.می
(13) �́�𝑥𝑦(𝑟×𝑟) = 𝑈∑𝑉𝑇  ⇒  𝑈𝑇�́�𝑥𝑦𝑉 = ∑  

𝑊𝑐𝑥های قطر اصلی آن غیرصفر هستند. فرض کنید یک ماتریس قطری است و درایه ∑که در آن  = 𝑈∑−1 2⁄ 
𝑊𝑐𝑦و  = 𝑉∑−1  باشد پس داریم: ⁄2

                                                           
1 centroid 
2 singular value decomposition (SVD) 
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(14) (𝑈∑−1 2⁄ )𝑇�́�𝑥𝑦(𝑉∑−1 2⁄ ) = 𝐼  
های بدست های ویژگی را با ماتریسکند. اکنون باید مجموعهرا یکانی می �́�𝑥𝑦ماتریس کواریانس  این معادله،

 آمده تبدیل کنیم:
(15) 𝑋∗ = 𝑊𝑐𝑥𝑇 �́� = 𝑊𝑐𝑥𝑇 𝑊𝑏𝑥𝑇 𝑋 = 𝑊𝑥𝑋  
(16) 𝑌∗ = 𝑊𝑐𝑦𝑇 �́� = 𝑊𝑐𝑦𝑇 𝑊𝑏𝑦𝑇 𝑌 = 𝑊𝑦𝑌  

𝑊𝑥که در آن  = 𝑊𝑐𝑥𝑇 𝑊𝑏𝑥𝑇  و𝑊𝑦 = 𝑊𝑐𝑦𝑇 𝑊𝑏𝑦𝑇 های تبدیل نهایی هستند.ماتریس 
، از روش آنالیز همبستگی 1های نظارتیطی پژوهشی به منظور شناسایی چهره در سیستم 2012حقیقت در سال 

معموال تصاویر چهره افراد که از . (Haghighat & Abdel-Mottaleb, 2017)است کرده کننده استفاده تفکیک
کیفیت هستند. در مرحله آموزش، تصاویر باکیفیت در یک دسته و شود بیهای نظارتی گرفته میطریق دوربین

های اتریسکننده، مگیرند. سپس با روش آنالیز همبستگی تفکیککیفیت در دسته دیگر قرار میتصاویر بی
ت متعلق شود که تصویر تسخص میآید. در فاز شناسایی با ضرب ماتریس تبدیل در تصاویر مشتبدیل بدست می

 به کدام کالس است.
 
 گیریبندی، بحث و نتیجهجمع-4

ر بیومتریک با رویکرد تلفیق د مالتیهای های فراوانی در زمینه طراحی سیستمهمانگونه که بیان شد پژوهش
طح ویژگی ستلفیق در و ساختار مشخصی برای  سیستماتیکروش تا کنون ام شده است. لیکن سطح ویژگی انج
ه و های انتخاب شد. در موارد مربوط به انتخاب ویژگی، هر پژوهشگر با توجه به نوع بیومتریکانجام نشده است

ها پیشنهاد داده است و در نهایت های مختلف قابل استخراج از آنها، روشی را برای تلفیق ویژگیخواص ویژگی
 های مجزا دارای دقت شناسایی باالتریسه با بیومتریکبه این مسئله بسنده کرده که روش پیشنهادی در مقای

مشابهی  و مقاالت (Rattani et al., 2009)و  (Wang et al., 2009)و  (Son et al., 2005)مثال در مقاله است. 
ترین بیان شده که عنبیه یکی از دقیقاند، ها برای تلفیق انتخاب کردهکه عنبیه را به عنوان یکی از بیومتریک

 های تک بیومتریک با هدفدانیم که استخراج ویژگی در سیستمها برای بحث شناسایی است. میومتریکبی
شود و از طرفی اطالعات بسیار زیادی در بافت عنبیه وجود دارد. پس بیان ها انجام میافزایش تفکیک کالس

ن استداللی اثبات است. اما چنی این دلیل برای توجیه انتخاب عنبیه در یک سیستم تک بیومتریک منطقی و قابل
بیومتریک بیشتر بر پایه حدس و گمان بوده و نه براساس منطق.  مالتیبرای استفاده از عنبیه در یک سیستم 

های بیومتریک دیگری از جمله اثرانگشت، چهره و یا امضا، های عنبیه باید در ترکیب با ویژگیچراکه ویژگی
به  ها مثل اثرانگشت کهشد. همچنین این مسئله برای دیگر بیومتریکها را داشته باخاصیت تفکیک کالس

 .کندهم صدق میتنهایی قدرت شناسایی باالیی دارند 
ر هبرای تولید اند داریم، واضح است که فرض کنید دو مجموعه ویژگی متفاوت که از یک پدیده استخراج شده

ر د شود.تا نمایش خاصی از آن پدیده ارائه  شودمیبه پدیده موردنظر اعمال  ، تبدیالت خاصیمجموعه ویژگی

                                                           
1 surveillance systems 
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گیری است. اما اگر درک درستی کند که مدرج و قابل اندازهمیواقع پدیده را از فضای اصلی به فضایی منتقل 
و های یکسان از داز فضاها وجود نداشته باشد و دو مجموعه ویژگی با هم تلفیق شوند احتماال در نهایت ویژگی

ها و کمرنگ های متفاوتی دارند در کنار هم قرار خواهند گرفت. این کار موجب افزونگی دادهیشفضا که نما
 یابد.شده و دقت شناسایی کاهش میها دشوار شود تا جاییکه تفکیک کالسکننده میهای تفکیکشدن ویژگی

 Rattani et)و  (Yao et al., 2007)و  (Ross et al., 2005)و  (Feng et al., 2004)در مقاالت دیگری از جمله 

al., 2007)  و(Fu et al., 2008)  های مختلف به یکبرای حل این مشکل، ابتدا بیومتریکدیگر مقاالت مشابه، و 
های شود. این مسئله با ذات سیستماند و سپس عملیات تلفیق بر روی آنها اعمال میفضای یکسان نگاشت شده

ها و استخراج اطالعات حاوی الگوهای مشخص هستیم کشف رابطه بین ویژگی شناسایی الگو که در آنها بدنبال
دهد یالذکر نشان مهای آماری برای اثبات درستی چنین عملیاتی در مقاالت فوقتناقضی ندارد. اما فقدان تحلیل

، هاییهای مختلف در آنها وجود دارد. در چنین پژوهشهمچنان مسئله عدم درک ارتباط بین بیومتریک
بوده  های دیگرای بین روش پیشنهادی خودش با روشپژوهشگر با بیان نتایج آزمایشات تنها بدنبال مقایسه

های مبتنی بر استخراج ویژگی تا حدی است و نه یک روش آنالیز آماری برای شناسایی الگو. این مسئله در روش
 مرتفع شده است.

بستگی کانونیکال برای ارزیابی همبستگی بین تصاویر چهره با از روش آنالیز هم (Sun et al., 2005)در مقاله 
دهد پژوهشگر درک صحیحی از مسئله دارد. اما شرایط محیطی و روشنایی متفاوت استفاده شده که نشان می

سنده کند. نویدر ابتدای مقاله، روش آنالیز همبستگی کانونیکال را به عنوان یک روش کاهش ابعاد معرفی می
مقاله دوباره به این نکته اشاره دارد که عالوه بر هدف اصلی یعنی کاهش ابعاد، افزایش دقت شناسایی  در انتهای

ت. در ها نبوده اسهم مشاهده شده است. بنابراین دیدگاه نویسنده، تحلیل آماری با هدف افزایش تفکیک کالس
روش آنالیز همبستگی کانونیکال  سازیاین نقص برطرف شده و هدف پژوهش، مدل (Kim et al., 2007) مقاله

کننده خطی است. یعنی پژوهشگر بدنبال افزایش همبستگی کانونیکال با استفاده از ساختار روش آنالیز تفکیک
های مختلف است. اگرچه این طرز های یک کالس و همزمان کاهش همبستگی کانونیکال بین کالسبین نمونه

ق چند حلی برای تلفیبی در تلفیق سطح ویژگی باشد، اما نویسنده راهتواند راهکار مناسبرخورد با مسئله می
 بیومتریک مختلف ارائه نکرده است.

تحت عنوان آنالیز همبستگی  (Haghighat et al., 2016)بهترین روش تلفیق در سطح ویژگی در مقاله 
این روش ابتدا آنالیز  های قبلی دارد. درکننده ارائه شده که سعی در پوشش دادن مشکالت پژوهشتفکیک
کننده خطی روی هر بیومتریک بصورت جداگانه انجام شده و سپس بوسیله آنالیز همبستگی کانونیکال، تفکیک

دهد که این روش، تفکیک مناسب بین شوند. آزمایشات نشان میبردار ویژگی دو بیومتریک با هم تلفیق می
دارد. اما از دید تحلیل آماری واضح است که دقت شناسایی کند و دقت شناسایی مطلوبی ها را ایجاد میکالس

ها انتظار کننده خطی در مرحله اول است. یعنی با افزایش تعداد کالسموفقیت آنالیز تفکیک به این روش وابسته
 داریم دقت شناسایی کاهش یابد.
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 ک ساختار سیستماتیک وتوان نتیجه گرفت که تا رسیدن به یبا مواردی که تا اینجا در بحث مطرح شد می
و همچنان برای پژوهش در این زمینه جای کار وجود  استاستاندارد برای تلفیق در سطح ویژگی، فاصله زیادی 

ت ها، افزایش دقتواند شکل درستی داشته باشد که اوال دیدگاه غالب در پژوهشدارد. ساختار موردنظر زمانی می
های مختلف یعنی تمام مجموعه ها باشد. دوما با داشتن این دید، خواص بیومتریکشناسایی و تفکیک کالس

ری گی، بطور کامل استخراج شده و از نظر آماری تحلیل شوند. در تئوری اطالعات، برای اندازههای ممکنویژگی
با توجه به اینکه اکثر . (Shannon, 1948) شودتصادفی بودن فضای مورد بررسی از معیار آنتروپی استفاده می

دو ، پس شوندیره میسطح روشنایی( ذخ 256فقط  ها در زمان اخذ، بصورت تصاویر خاکستری )بیومتریک
نیستند. بنابراین آنتروپی یک سیستم مولتی بیومتریک، حاصلضرب آنتروپی دو زیرسیستم بیومتریک، مستقل 

یک ایده کلی، طراحی و استفاده از تابع  .(Mamta & Hanmandlu, 2015, p. 3703) نخواهد بودبیومتریک 
ی قصد نمایش دهد. در کارهای آت بخوبی ق ویژگی راتصادفی بودن فضای تلفی بتواندآنتروپی مناسبی است که 

 مالتیها در هر سیستم حل جامعی جهت حداکثر کردن تفکیک کالسداریم با استفاده از این ایده به راه
 لفیق در سطح ویژگی دست پیدا کنیم.بیومتریک مبتنی بر ت

سریالی، موازی، آنالیز همبستگی های تلفیق الذکر، روشهای فوقبررسی تئوری روش پس ازدر این پژوهش، 
زار متلب افدر نرم ،دو بیومتریک عنبیه و اثرانگشت بر روی را کنندهکانونیکال و آنالیز همبستگی تفکیک

ین بیشتر کنندهروش، مشخص شد آنالیز همبستگی تفکیک 4با مقایسه نتایج حاصل از این  دیم.سازی نموپیاده
 کانونیکال آنالیز همبستگیپس از آن به ترتیب تلفیق موازی، تلفیق سریالی و  وکند را ایجاد می دقت شناسایی

مجددا نتایج را بدست آورده و با نتایج از عنبیه و اثرانگشت،  های جدیدیاستخراج ویژگیسپس با قرار دارند. 
فزایش ت شناسایی اقها را هوشمندانه انتخاب کنیم، دقبلی مقایسه کردیم. این مقایسه نشان داد که اگر ویژگی

دقت  ، افزایششدهروش اصالحسازی کننده و پیادهدر مرحله بعد با اصالح آنالیز همبستگی تفکیک یابد.می
، ارائه خواهد شد نویسندگان که توسط این در مقاالت بعدیسیستم در فاز شناسایی را مشاهده نمودیم. 

 د.وشمیمنتشر  ،و مستندات مربوط به نتایج سازی بطور مفصل تشریحهای پیادهالگوریتم
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