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شناسايي هويت افراد با استفاده از اثرانگشت از گذشته مورد  :چکيده

هاي کوچک براي هر جستجو تمامي  داده در پايگاه. توجه بشر بوده است

هاي بزرگ مقرون  ه اين موضوع در پايگاه دادهتصاوير بررسي ميشوند ک

. ه غلبه کالسبندي بر مبناي نقاط تکين استيک را. به صرفه نيست

مشکل استفاده از اين روش امکان تعيين چند نقطه تکين و يا پيدا 

روش پيشنهادي قادر به کالسبندي . نشدن برخي نقاط تکين است

اي اين کار ابتدا با اعمال يک بر. باشد اثرانگشت در تصاوير فاقد دلتا مي

ماسک بر روي تصوير جهتي، نقاطي که امکان تعيين اشتباه  وفيلتر 

دارند حذف شده و پس از تعيين نقاط تکين در صورتي که موقعيت 

دلتا تعيين نشده باشد با بررسي تقعر و تحدب خطوط خارج شده از 

تايج ن. شود هسته مکان دلتا تعيين شده و تصوير کالسبندي مي

 FVC2002تصوير از پايگاه  ۸۰۰سازي روش پيشنهادي بر روي  پياده

 يدارادهد که اين روش در صورت حذف تصاوير فاقد هسته،  نشان مي

 .باشد يم% ۲.۶گيري  با نرخ عدم تصميم% ۸۷.۲دقت روش 

اثرانگشت، طبقه بندي اثرانگشت، تصوير ميدان  :كليدي يها واژه

 جهت، نقاط تکين

 مقدمه  -١

توان سرعت  ميمختلف  يها گاه داده اثرانگشت به دستهيپا بندي دستهبا 

شخص مانند جنس، سن و  ياگر اطالعات فرد. ش داديرا افزا يبازشناس

ن اطالعات يداده را با توجه به ا گاهيتوان پا ميمشخص باشد،  رهيغ

ن اطالعات در دسترس يشه ايکه هميياز آنجا. کرد بندي دسته

اثرانگشت  يگاه داده با توجه به شکل کليپا يندب باشند، طبقه ينم

ن ي، ايص نوع اثرانگشت ورودين با تشخيبنابرا. رسد يبه نظر م تر يمنطق

  .شوديسه مياثرانگشت تنها با طبقه مربوط به خود مقا

توسط  ١٨٢٣اثرانگشت در سال  يبند ن بار طبقهينخست يبرا      

Purkinji  در . م کرده بوديدسته تقسمطرح شد که اثرانگشت را به نه

م کرد و عاقبت در يگالتون اثرانگشت را به سه دسته تقس ١٨٩٢سال 

ش يو گالتون تعداد طبقات را به چهار طبقه افزا يهنر ١٨٠٠سال 

 ييو جنا يحقوق يدر حال حاضر در کاربردها يبند ن طبقهيدادند که ا

 يبند طبقه يبرا يمختلف يهايژگيو. [1] رديگ يمورد استفاده قرار م

و   Kawagoeبعنوان مثال. اثرانگشت مورد استفاده قرار گرفته است

Tojo ١ن و روند خطوطياز نقاط تک ،Kamijo  دان جهت ياز م

در ]. ٤، ٣، ٢[گابور استفاده کرده اند يها يژگياز و Hong و  Jainريتصو
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و ] ٥[ن يدان جهت و نقاط تکياز م Wang  و Liز ير نياخ يهاسال

Hong گابور استفاده  يهايژگين و ويدان جهت، نقاط تکيق ميتلف از

  ].٦[کرده است 

ن با استفاده از شاخص يق پس از استخراج نقاط تکين تحقيدر ا      

روند خطوط و  يژگين کاذب، با استفاده از ويپوآنکاره و حذف نقاط تک

هار ها به چاثرانگشت. اند شده يبند فاقد دلتا طبقه يها هسته، اثرانگشت

  .اندم شدهيچ، راست حلقه و چپ حلقه تقسي، پيامهيدسته خ

. ح داده شده استيت توضيفيدرباره بهبود ک -۲ در ادامه در بخش       

ن در اثرانگشت يتک ن نقاطييتع يروش مورد استفاده برا -۳ در بخش 

 ين اضافيحذف نقاط تک يبرا يشنهاديروش پ -۴ ه شده و در بخش يارا

ن مکان دلتا با در نظر گرفتن خطوط ييتع -۵ آورده شده و در بخش 

قابل  يساز ادهيج پينتا -۶ در بخش . است خارج شده از هسته آمده

ه يشنهادات ارايه پيو ارا يز به جمع بندين -۷ در بخش . مشاهده است

  .شده است

  ت اثرانگشتيفيبهبود ک -٢

مشخصه  يهايژگيات وکه خطوط در اثر انگشت حامل اطالعيياز آنجا

ت ساختار خطوط در آن از يفيباشد، ک ميا ينوتياستخراج م هنگام

، خطوط و اثرانگشت کيآل در  دهيدر حالت ا. باشد يمهم م يها مشخصه

ن يا. ثابت باشدمحلي  يها د متناوب بوده و روند آنها در جهتيارها بايش

خطوط نازک  ا ازينوتيل کرده و استخراج ميخطوط را تسه يابيرد ،نظم

ر و ساختار خطوط يت تصويز شفافيمعموالً نو. سازد يممکن مشده را 

ط يها و شرايل گوناگونيبه دل ينويز گاهن يا. برد ين مياثرانگشت را از ب
کنواخت با دستگاه، ير يو تماس غ يفي، مانند زخم، رطوبت، کثپوست

ز و بهبود يکاهش نو ير برايبهبود تصو يها ن روشيبنابرا. ]۷[ديبوجود آ

  . رديگ ميارها انجام يف خطوط و شيتعر

در  Hongبهبود اثرانگشت توسط  يمعمول برا ياز روشها يکي      

ر با يکانولوشن تصو ين روش بر مبنايا]. ۸[ارائه شده است ۱۹۹۸

ن يمراحل ا. باشديگابور با جهت خطوط و فرکانس آنها م يلترهايف

جهت خطوط، برآورد فرکانس خطوط ، برآورد يتم شامل نرمالسازيالگور

ر ييتغ يبا اندک Hongز از روش ين مقاله نيدر ا. باشديلترکردن ميو ف

  . ر استفاده شده استيبهبود تصو يبرا

زه يک نرماليار ين صفر و انحراف معيانگير به ميدر گام اول تصو      

ن ييو با تع يمساو يهام به بلوکير نرمال با تقسيع تصويتقط. شود يم

اندازه بلوک و حد  شده وانس داخل بلوک انجام يوار يحد آستانه برا

  ].۹[ر کندييتواند تغير ميت تصويفيانس بسته به کيآستانه وار



موجود  يجهت خطوط موضع( ريتصو ٢دان جهتين ميتخم يگام بعد

بهبود  يبرابه جهت موضعي لتر گابور يف ازيل نيبه دل. باشديم )در آن

ن مقاله با يدر ا .باشد يم ياساس ين گام از گامهايا، مؤثر اثرانگشت

] ١٠[مطرح شده در  قيبه طر ن مربعات خطا ين کمتريتخم استفاده از
  .کسل مشخص شده استياستفاده از بلوک، جهت هر پ يبه جا

لتر يساختن ف يز براين يگرير جهات، پارامتر مهم ديعالوه بر تصو      

ر فرکانس نشان دهنده فرکانس يصوت. خطوط است يگابور فرکانس محل

 يمعرفز از روش ين فرکانس نيتخم .خطوط در اثرانگشت است يمحل

ر خارج از محدوده فرکانس با يمقاد محاسبه شده و Hongشده توسط 

  ].۱۰[شوند يم يابي انيه ميهمسا يهار بلوکياستفاده از مقاد

لتر يفساخت  يبرا محاسبه شده اطالعات فرکانس و جهت خطوط      

انتخاب  يويژگل يلتر به دليف اين .شود يماستفاده  گابور با تقارن فرد

نه در جهت و فرکانس يشيپاسخ ب يم برايامکان تنظ ،فرکانس و جهت

لتر گابور يک فين از يبنابرا. داراستر اثرانگشت را يمشخص در تصو

ز يتوان جهت حفظ ساختار خطوط و کاهش نويم شده ميتنظ يبخوب

  :شود ميف ير تعريلتر گابور با تقارن زوج بصورت زيک في. کرداستفاده 

)١( 

  

 

 

)٢(   

)٣(   

 و  ، ينوسيفرکانس موج کس fلتر گابور، يجهت ف که در آن 

 و  ، و yو  x ين در طول محورهايانحراف استاندارد از پوش گوس

  .کنند ميف يلتر را تعريم فيمختصات فر yو  x يمحورها

ير اعمال ميتصو يلتر، بر روير با فيتصو يلتر گابور با کانوالو زمانيف      

و  ازمند مقدار جهت ير نيدر تصو کسل يکانولوشن پ. شود

 Gر گابور لتياعمال ف]. ١٠[باشد ميکسل يپ فرکانس خطوط 

  :رديگ ير انجام ميبصورت ز Eافته ير بهبود يبدست آوردن تصو يبرا

)٤( 

  

 

ر اثرانگشت يتصو Nر فرکانس خطوط،يتصو Fر جهت، يتصو Oکه در آن 

  .باشند يلتر گابور ميطول و عرض ماسک ف wyو  wxنرمال شده و 

و  ريکردن تصو ينرير اثرانگشت شامل بايمراحل آخر بهبود تصو      

 يشناسک عمل شکلينازک کردن خطوط . باشديخطوط م ينازک ساز

د تا عرض يسا ينه را ميش زميپ يها کسليپ يدر پ ياست که بطور پ
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ک يتم نازک کردن خطوط در ياعمال الگور]. ۱۰[کسل شوديک پيآنها 

ک ين حال يخطوط را حفظ کرده و در ع يوستگير اثرانگشت پيتصو

ر نازک يتصو. دهديرا ارائه م ينرير بايتصوشده از  يبندنسخه اسکلت

  .رديگ يمورد استفاده قرار م يژگياستخراج و يشده برا

  نين نقاط تکييتع -٣

 يبند در طبقه) هسته و دلتا(ن اثرانگشت يمکان و تعداد نقاط تک

که اثرانگشت بصورت کامل يدر صورت. دارند ياثرانگشت نقش مهم

مشخص باشد،  يبخوب آن يشده و هسته و دلتا يربرداريتصو

ک ياتومات يبند در طبقه. آن توسط انسان آسان خواهد بود يبند طبقه

اثرانگشت در صورت وجود استفاده  يز از هسته و دلتاياثرانگشت ن

ن گام ياثرانگشت نخست يح هسته و دلتاين استخراج صحيبنابرا. شود يم

استخراج  ن اثرانگشت باينقاط تک. اثرانگشت خواهد بود يبند در طبقه

با . ديآ يجهت اثرانگشت بدست م يدان برداريم يوستگينقاط ناپ

کسل يک پين با دقت يق نقاط تکيدان جهت مکان دقين مياز ا استفاده 

  ]. ١١[است ييقابل شناسا

شاخص پوآنکاره و روش  ين مقاله بر مبنايروش مورد استفاده در ا      

 از  توان با استفاده يرا م شاخص پوآنکاره. باشد يم] ١١[شده در  يمعرف

ک کانتور بسته در جهت يبا دنبال کردن . ح داديتوض يدان برداريم

 يهادان جهت و اضافه کردن تفاوتيپادساعتگرد در اطراف هسته در م

و انجام آن در  π يدر راستا ير تجمعييک تغيا منجر به ين زوايماب

 ينواح يل بر رودر هنگام اعما. خواهد شد -π ياطراف دلتا در راستا

]. ٢[صفر خواهد بود ير جهت تجمعييستند، تغين نينقاط تک يکه حاو
کانتورها،  يجهت بر رو يرات تجمعييمحاسبه تغ يجدا از مسأله چگونگ

کوچکتر  يمنحن. باشد يز مهم مينه کانتور نيز و شکل بهيانتخاب سا

 ياه بزرگتر ممکن است زوج ياشتباه شده و منحن يمنجر به آشکارساز

ن ين روش نقطه تکيدر ا. نکند ييهم را شناسابک ينزد يهسته و دلتا

ن يص دو نکته تکين تشخيها آزموده شده و بنابراکسليپ  يبودن تمام

تم ارائه شده در يق از الگورين تحقيدر ا. باشد يک به هم ممکن مينزد

. کنديدان جهت مجذور شده، استفاده مياستفاده شده که از م] ١١[

و شاخص براي تمامي  -π٢، دلتا π٢هسته داراي شاخص ن يابنابر

  . باشد هاي باقي مانده دقيقاً برابر صفر مي پيکسل

 زهاينو يل وجود برخيشود بدليمشاهده م ۱شکل همانطور که در       

ک يز وجود دارد، لذا در ين اضافه نين نقاط تکيير امکان تعيدر تصو

ن شده حذف ييتع ين اضافينقاط تک يمرحله پس پردازش

  ).۱شکل (ندشو يم

  ن اشتباهيحذف نقاط تک -٤

 يگاه ،دان جهت اثرانگشتيم يشاخص پوآنکاره بر رو اعمالبا توجه به 

نه، يزم پس شاشات درا وجود اغتير و يت تصويفين بودن کييل پايبه دل

اثرانگشت  يبند جه طبقهيشود که نت يم ييهسته کاذب شناسا يتعداد



ق پس از اعمال شاخص پوآنکاره ين تحقيدر ا. دهد ير قرار ميرا تحت تاث
  .کاذب ارائه شده است يها حذف هسته ير برايز يراهکارها

کسل محاسبه يهر پ يدان جهت برايشده م يساز ادهيدر روش پ •

ا يز و يل نويدان جهت به دليامکان وجود اغتشاش در ملذا  شود، مي

دان ين با هموار کردن ميبنابرا. اد استيوجود خراش در انگشت ز

دان جهت، ير ميتصو ٤×  ٤ يدر بلوکها يريگنيانگيجهت با م

  .شود ميع جهت کاهش داده يرات سرييتغ

از  انس با استفادهيحدآستانه وار يک ماسک بر مبنايدر گام دوم  •

 يکيش مورفولوژيک فرسايپس از  شده وجاد ير نازک شده ايتصو

ن ماسک هستهيا. شود يس شاخص پوآنکاره اعمال ميماتر يبر رو

ر يل اغتشاش در تصويبه دل که ر،ينه تصويپس زمکاذب در  يها

ر يکه در مرز تصو ييهااند و هستهص داده شدهيدان جهت تشخيم

 . ندک ياند، حذف م هل شدينه تشکياثرانگشت با پس زم

 
  کاذب تکين نقاط حذف مراحل ۱شکل 

از شاخص  بدست آمده تمامي نقاط تکين) ب. (تصوير اصلي) الف(

حذف برخي نقاط تکين کاذب با استفاده از هموارسازي )ج. (پوآنکاره

. حذف تمامي نقاط تکين کاذب با استفاده از ماسک ) د.(ميدان جهت

 .)اندها با دايره و دلتاها با مثلث مشخص شده ههست(

  اثرانگشت يطبقه بند -٥

شتر يباشد، در بياثرانگشت م يها که معموالً دلتا در کنارهيياز آنجا

هسته  يشود ولير ظاهر نمياثرانگشت، در تصو يربرداريمواقع در تصو

ر اثرانگشت تخت گرفته يکه تصو ير بوده و هنگاميمعموالً در وسط تصو

 يق روشين تحقين اساس در ايبر ا. شود مير ظاهر يشود، در تصويم

بر هسته انگشت  ياثرانگشت ارائه شده است که مبتن يکالس بند يبرا

  . ندارد يريا عدم وجود دلتا در کارکرد آن تأثيبوده و وجود و 

که هسته در يکاذب، در صورت يها ن روش پس از حذف هستهيدر ا      

در  و  يا مهيخ يهار در دسته اثرانگشتيه باشد تصور وجود نداشتيتصو

ر در دسته يدو هسته باشد تصو ير اثرانگشت دارايکه تصويصورت

 ک هسته،يصورت وجود در . شود مي بندي دستهچ يپ يهااثرانگشت

راست حلقه و چپ حلقه  يها به دسته ارائه شده ر توسط روشيتصو

ش از دو باشد، مرحله حذف يب ها تعداد هسته اگر. شوديم بندي دسته

 شکلن روش در ياگرام ايبلوک د. شوديکاذب دوباره انجام م يها هسته

  .شود يمشاهده م ۲

  

  اثرانگشت يطبقه بند ياگرام روش ارائه شده برايبلوک د ۲ شکل

  يين مکان دلتا تع

 يرتصو ي، بر رواثرانگشت، خط خارج شده از هسته بندي دستهبراي 

در مرحله بعد بر روي خطوط استخراج  .شود تا انتها دنبال مي  نازک شده

براي اين منظور تابع به  .شود شده، يک منحني درجه دو تقريب زده مي

دف اين ه .شود در نظر گرفته مي ۵معادله  صورت ماتريسي و همانند

  . تعيين شوند pاست که ضرايب ماتريس 

 مطابق LMSبراي تعيين ضرايب از روش مينيمم مربعات خطا يا       

  .شود استفاده مي ٦معادله 

)٥(  
  

)٦(   

قرار دارند که از بين آنها ضريب  pپس از اين کار ضرايب معادله در       

 ينعر و تحدب اجهت تق. ي تحدب و تقعر است دهنده درجه دوم نشان

که با استفاده از آن  جهت خطوط اثرانگشت است ي دهنده نشان نيمنح

البته براي استفاده از . ميتوان موقعيت هسته در تصوير را تعيين کرد

تقعر و تحدب خطوط محورهاي مختصات چرخش داده شده و موقعيت 

x  وy با اين کار درصورتي که خط داراي . در آن جابجا شده است

به سمت چپ باشد ضريب متغير درجه دو مثبت بوده و دلتا در  تحدب

سمت چپ هسته قرار دارد و در صورتي که خط داراي تقعر به سمت 

چپ باشد ضريب متغير درجه دو منفي بوده و دلتا در سمت راست 

بدليل اينکه ممکن است در اين حالت نوع خط بخاطر . هسته قرار دارد

اه تعيين شود، لذا از چندين خط خارج شيب آن و يا نقطه شروع اشتب

ابتدا يک ناحيه مستطيل کار  ينا يبرا. شده از هسته استفاده شده است

گردد که  پيکسل در اطراف هسته انتخاب مي ۱۵×  ۳۰شکل با ابعاد 

  . شود مشاهده مي ٣ شکلآن را در از  يا نمونه



 

  ناحيه اطراف يک هسته براي تعيين اجزاي به هم پيوسته: ٣ شکل

سپس در اين ناحيه، اجزاي به هم پيوسته تعيين شده و هر کدام به 
پس از آن خطي که شامل . شود عنوان يک سرِ خط در نظر گرفته مي

اين جزء به هم پيوسته است را تا انتها دنبال کرده تا نقاط آن بدست 

 و ۵معادله با داشتن نقاط خط، يک منحني درجه دو با استفاده از . آيند
بر روي آن برازش شده و نوع خط با توجه به ضريبِ متغيرِ  ۶معادله 

اين کار براي تمامي اجزاي به هم پيوسته انجام . شود توان دو تعيين مي

تقعر بدست آمده  ، بر اساسيگير شده و پس از آن در مرحله تصميم

 يگير براي تصميم. گردد مختلف، نوع اثرانگشت تعيين مي براي خطوط

ست آمده است، خط تقعر و تحدب بد ينچند يبرا نکهيبا توجه به ا نيز

از بين آنها حالتي که داراي بيشترين تکرار است، به عنوان نوع خط در 

گشت، به همراه کليه خطوط دو اثران ٤ شکلدر . شود نظر گرفته مي

   .شود دنبال شده در آن مشاهده مي

 

دو تصوير اثرانگشت که خطوط خارج شده از هسته در آن : ٤ شکل

  .نشان داده شده است

  نتايج تجربي - ٦

 FVC2002نتايج پياده سازي الگوريتم پيشنهادي بر روي پايگاه داده 

مشاهده  ١ جدولباشد در  گشت مياثران ۸۰۰که شامل  DB1_a بخش

درصد صحت بر روي کل  ۸/۸۴%نتايج پياده سازي نشاندهنده . شود مي

 ۸/۱%همچنين . باشد مينرخ عدم تصميم گيري  ۶/۳%پايگاه داده با 
تصاوير ناقص بوده و فاقد هسته بودند که به اشتباه در دسته خيمه اي 

باشند و کاربر  با حذف تصاوير ناقص که فاقد هسته مي. رار گرفته استق

با % ۸۷.۲باشد دقت روش  بندي صحيح آن نمي انساني نيز قادر به کالس

با حذف تصاوير ناقص و همچنين . باشد مي% ۲.۶گيري  نرخ عدم تصميم

  .يابد ميافزايش  ۸/۸۹%تصميم گيري نشده، درصد صحت به 

  نتيجه گيري -٧

دهد که تصاوير، مستقل از  سازي روش پيشنهادي نشان مي پيادهنتايج 

پذيري و  داشتن يا نداشتن دلتا با دقت بااليي قادر به تفکيک

الگوريتم پيشنهادي در حالتي که تصوير بحدي . بندي هستند کالس

ناقص باشد که مکان هسته نيز در آن قابل شناسايي نباشد دچار خطا 

براي بهبود روش استفاده از . کند بندي مي ستهشده و تصاوير را اشتباه د

گيري از الگوريتمهاي تعيين کيفيت  موقعيت دلتا در تصوير و بهره

تصوير اثرانگشت که بتوان با استفاده از آن موقعيت نقاط را با خطاي 

 .شود کمتري تعيين کرد پيشنهاد مي

يشنهادي بر روي پايگاه داده نتايج پياده سازي الگوريتم پ ١ جدول

FVC2002-DB1_a  
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