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  چکیده

بازشناسی الگوی عنبیه نیز .با افزایش نیاز به طراحی سیستمهای امنیتی ، فناوری بیومتریک  در جهان به سرعت رو به رشد نهاد 
یـک  . باشـد  می از مهمترین بیومتریکها است که هم در زمینه تحقیقات و هم در زمینه کاربردهای عملی از موضوعات مورد توجه

درایـن مقالـه   .  سیستم بازشناسی الگوی عنبیه از بخشهای مکانیابی، استخراج ویژگی و مقایسه و تطبیق تشکیل شـده اسـت   
نتـایج در ایـن   . نگاری ارائه  شده است روشی کارامد بر مبنای تبدیل ویولت متعامد  برای استخراج ویژگی در سیستمهای عنبیه

 .باشددهد که به عنوان یک الگوریتم بومی قابل دفاع مینهادی را نشان میبخش ، کارامدی روش پیش

  

 

 ، استخراج ویژگی بیومتریک، بازشناسی عنبیه :کلمات کلیدی
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  مقدمه - 1

بیومتریکها ابزاری برای تعیین هویت و یا تایید هویت افراد 
در میان  نگاری سیستمهای عنبیهکه   [1,2].هستند

قابل منحصربفرد بودن الگوی عنبیه و غیرل بیومتریکها بدلی
تقریبا برداری مصنوعی از آن و پایداری ویژگیهای عنبیه کپی

 .خطاناپذیر هستند و قابلیت اطمینان باالیی دارند

شامل بخشهای  به طور کلی یک سیستم بازشناسی عنبیه
دریافت تصویر ، مکانیابی، استخراج ویژگی و مقایسه و 

  .[6] باشدتطبیق می

بخش استخراج ویژگی از نقاط کلیدی در همه سیستمهای 
نوع طبقه بندی کننده و سرعت و پیچیدگی .بازشناسی است

بندی  به استخراج ویژگی مربوط محاسباتی بخش طبقه
به عالوه اگر استخراج ویژگی بسیار کارامد  باشد  میشود

 بوسیله  دریافت تصاویر میتواند با رزولوشن پایین و

 [19]ای ارزانتر انجام شود دوربینه

  

ِDaugman را برای استخراج ویژگی   تبدیل ویولت گابور
عنبیه بکار برد و از  اطالعات فاز بافت استفاده کرد و با توجه 
به اینکه خروجی فاز تبدیل گابور در کدام قسمت از محور 
مختصات است به هر پیکسل یک کد دوبیتی اختصاص داد و 

بیتی تولید کرد و برای  iris code 2048در نهایت یک 
استفاده  Hammingبازشناسی نیز از فاصله 

از نقاط عبور از   Boashashو Boles .[4,5,7,9,10].نمود
صفر تبدیل ویولت یک بعدی در رزولوشنهای مختلف بر 
روی دایره های متحد المرکز عنبیه  برای کارکتربندی بافت 

اساس عدم شباهت  عنبیه استفاده کردند و مقایسه را بر
کارهای آنها را با  Reilloو  Avila.[6,14]توابع انجام دادند

برای  Hamming استفاده از فاصله اقلیدسی و فاصله 
بافت عنبیه را به   Wildes [15,16].مقایسه ادامه دادند

صورت یک ساختمان هرم الپالسی  با چهار سطح رزولوشن 
یز شده برای مقایسه متفاوت نشان داد و از کورولیشن نرماال

 [4,7,11] بین تصویر ورودی و تصویر مدل استفاده کرد

  

Lim   و همکاران یک تصویر عنبیه را با استفاده از تبدیل
مرحله تجزیه کردند اطالعات  4دو بعدی در  Haarویولت 

بیتی  87فرکانس باالی چهارمین سطح را به صورت یک کد 
- برای طبقه LVQی کوانتیزه کردند و از یک شبکه رقابت

و همکارانش از  Tieniu tan   . [6,13]بندی استفاده کردند
چند کاناله برای استخراج ویژگی استفاده  Gaborفیلترهای 

و دیگران تصویر عنبیه را با استفاده از  Park. [6,13].کردند
دار تقسیم زیر باند جهت 8دار به فیلتر بانک جهت

غییرات سریع در  تصویر و دیگران محل ت  Tan.[13]کردند
در دوسطح به  متعامد تبدیل ویولتعنبیه را با استفاده از 

دست آورده و پس از تبدیل به کد باینری از آن  به عنوان 
 [12]بردار ویژگی استفاده کردند

برای تائید هویت سیستمهای  در این مقاله روشی جدید 
  bior3.5 تبدیل ویولتبر اساس بازشناسی الگوی عنبیه 

 همچنین  ارائه شده استمقایسه و  برای استخراج ویژگی 

با دو معیار آستانه تطبیقی و آستانه  ارامدی روش ارائه شدهک
  .ثابت بررسی شده است 

  

  مواد و روشها-2

استفاده شده  CASIA1های  بانک در این مقاله  از داده
 Libor Masekاز نتایج  در بخش مکانیابی  [8]است 

بدلیل این که در این مقاله هدف  [4] نیمکاستفاده می
تصاویری که مکانیابی صحیح بررسی ویژگی پیشنهادی است 

در آنها انجام نشده است را کنار گذاشته و ارزیابی  الگوریتم 
دهیم که مکانیابی استخراج ویژگی  را با تصاویری انجام می

بدین . عنبیه در آنها به طور صحیح انجام گرفته است  
نمونه متفاوت خواهیم داشت  75تصویر از  525ما  ترتیب

 135975مقایسه درون کالسی و  1575که در نهایت 

  .مقایسه بین کالسی خواهیم داشت

 pentium(R) Dسازیهای این مقاله با کامپیوتر تمام شبیه

cpu 3.00 GHZ  1.00باGB of RAM  و نرم افزار
MATLAB 7.4 انجام شده است.  

ویولتهای متعامد  خانوادهاز  سازیبرای فشرده
)biorthogonal (ین خانواده از ویولتها کنیم ااستفاده می

های محلی و هم ویژگیهای عمومی  برای هم مشخصه
به عالوه نقاط   [17]. ندنکبازشناسی عنبیه را استخراج می

مبین نقاط   هااکسترمم محلی در تبدیل ویولت با این ویولت
به همین  .[12]نال اصلی استبا تغییرات سریع در سیگ

دلیل پس از استخراج ناحیه عنبیه و نرمالیزاسیون و بهبود 
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به تصویر نرمالیزه  را   کیفیت تصویر تابع ویولت دو بعدی
گردد که ضرائب مشاهده می. کنیمشده اعمال می
approximation   سطح اول دارای اطالعات مفیدی از

  )1(شکل . باشدتغییرات محلی تصویر اصلی می

  

  

تصویر فشرده شده در سطح اول و ضرائب )1(شکل
approximation سطح اول  

  

این مسئله است که تغییرات  روش  نکته قابل توجه در این
ده این روش یشدید در تصویر اهمیت دارد و کل تصویر در ا

اهمیت چندانی ندارد بنابر این میانگین ضرائب را بدست 
کنیم تا تغییرات وضوح یآورده از ضرائب اصلی کم م

و در نهایت این ضرائب را به عنوان بردار .بیشتری پیدا کنند
   .گیریمویژگی در نظر می

  

  باشدماتریس بردار ویژگی به فرم زیر می

F= 2-D approximation coefficients level 1-Mean 

(2-D approximation coefficients level 1) (1) 

 

اینکه تغییرات محلی در تبدیل در حقیقت با توجه به  
دهنده نقاط با تغییرات سریع در تصویر اصلی ویولت نشان
را مدلی از سیگنال  approximationباشد ضرائب عنبیه می

و میزان شباهت این مدلها را با هم . گیریماصلی در نظر می
 . کنیمبررسی می

   

ه در ادامه و برای مقایسه  شباهت بین ویژگیهای بدست آمد
همانطور که .کنیم بین ویژگیها را حساب میتابع همبستگی 
درون  تابع همبستگیمشهود است  )2شکل( در شکلهای زیر

باشد کالسی نسبت به  بین کالسی  دارای پیک تیزتری می
-رسد که ایده بررسی شکل تابع و اندازهبنابر این به نظر می

یژگی گیری میزان تیز بودن پیک تابع همبستگی بین دو و
معیار مناسبی برای سنجش میزان شباهت بین دو عنبیه 

  .باشدمی

  

   

 
و ) سمت راست (کورولیشن بین دو ویژگی درون کالسی ) 2(شکل

و   166.659کالسی درون Maxمقدار )سمت چپ(بین کالسی 
  .باشدمی 47.5587بین کالسی  Maxمقدار 

  

بین  سهمقایای رار بیدر این مقاله از سه معبه همین منظور 
در .کنیم استفاده می با استفاده از تابع همبستگی ویژگیها

روش اول مقدار  پیک تابع کورولیشن  را به عنوان معیاری 
با توجه . یم ه ادر نظر گرفتدو عنبیه برای سنجش شباهت 

شود که هر چه شباهت بیشتر باشد این به شکلها دیده می
  .تیزتر خواهد بودنیز  پیک 

که  )3شکل (شودکورولیشن دیده می  با چرخش تابع
و در .تغییرات شکل تابع در راستای ستونی بیشتر است 

راستای سطرها جز وجود چندین قله و دره تغییرات دیگری 
باشد که تغییرات شود و این هم به این علت میمشاهده نمی

و  Ma. باشند ای پراکنده میبافت عنبیه در راستای زاویه
استفاده کرده و تصویر نرمالیزه  واقعیت همکارانش از این

شده دو بعدی عنبیه را به بردارهای یک بعدی کاهش دادند 
[12]  

  

  

  

  

  

  

  

چرخش تابع کورولیشن بین کالسی در جهت ) 3(شکل
  )سمت چپ(ای و زاویه) سمت راست(شعاعی

  

به همین دلیل شاخص دومی که به عنوان معیار سنجش 
پیک کورولیشن  به میانگین  ایم نسبتشباهت به کار برده

  است که در آن سطر پیک اتفاق افتاده است  سطری

(Peak to Mean of the Row’s Peak Ratio) 

 

first level of wavelet

2-D approximation coefficients
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PeaksRowofMean

Peak
PMRR

'
=

 (2) 

 

نسبت مقدار پیک کورولیشن  به میانگین کل  تابع 
کورولیشن شاخص دیگری است که برای سنجش میزان 

 (Peak to Mean Ratio)ایم   شباهت استفاده کرده

MeanTotal

Peak
PMR =

   )3(  

پذیری کالسها از معیار برای بررسی میزان تفکیکهمچنین 
ه مطابق این معیار هرچه ک.  [18]یم ه افیشر استفاده کرد

فاصله  میانگین دو کالس از یکدیگر بیشتر باشد و واریانس 
و   ها حول میانگین متمرکز شدهکالسها کوچکتر باشد داده

 باشد پذیری کالسها بیشتر میتفکیک 

2

2

2

1

2

212

2

2

121

)(
),,,(

σσ
ηησσηη
+
−

=f

   )4(  

),,,(که در آن 
2

2

2

121 σσηη  به ترتیب میانگین و واریانس
  .باشندمی برون کالسیکالسی و توزیع ویژگیهای درون

یعنی درصد افرادی که به   FRR1برای محاسبه خطای  
ویر را برای آموزش و تص 6از هر کالس . اندغلط رد شده

  .ایمتصویر هفتم را برای تست در نظر گرفته

- تصویر انجام داده بدین 7کالسی را برای هر مقایسه درون

 7میانگین هر .خواهیم داشت  ×77ترتیب یک ماتریس 

سطر را بدست آورده و مقدار آستانه برای پذیرش و یا عدم 
  کنیمساب میپذیرش را از رابطه زیر ح

)6/5*))(*6/1)(min(( matricediagmatricemeanthereshold −=  

   )5(  

کالسی نمقایسه درومعیار  ماتریس  matriceکه در آن 
باشد که مقایسه هر تصویر با خودش از میانگین هر سطر می

کمترین مقدار میانگین سطرها به عنوان .کسر شده است 
شود و آستانه پذیرش یا عدم پذیرش در نظر گرفته می

فتم با این آستانه مقایسه شده اگر از آستانه میانگین سطر ه
بیشتر بود نشانه پذیرش و اگر کمتر بود نشانه عدم پذیرش  

  باشد در آن کالس می



 〈

=
else

theresholdmeanif
error

0

)6:1,7(1

)6(  

 

                                                 
1 False rejection rate 

 درحقیقت با  این روش یک آستانه تطبیقی
2

خواهیم داشت 
 .کند که مقدار آن برای هر کالس تغییر می

FAR3برای محاسبه خطای 
یعنی تعداد افراد غیرمجاز که (  

باشد الگوریتم تست به شکل زیر می) اندبه غلط تائید شده
را برای تست در نظر ) تصویر 525(ها تعدادکل داده% 20
تایی از   100برای هرکالس یک بردار .ترتیبگیریم بدینمی

تصاویری که مربوط به آن کالس نیستند به طور تصادفی به 
که در نتیجه  دهیمت آن کالس تشکیل میعنوان بردار تس

 PMRسپس میزان  داده برای تست خواهیم داشت   7500

این بردار را با اعضای کالس مورد نظر محاسبه کرده 
هر داده تست با اعضای کالس مذکور را  PMRمیانگین 
واضح است که هیچیک از عناصر بردار . آوریمبدست می

  PMRاگر میانگین باشند پس تست عضو این کالس نمی

داده تستی از آستانه پذیرش کالس مذکور بیشتر باشد خطا 
  اتفاق افتاده است 

را با  استفاده از  FRRو FARعالوه بر این میزان خطای 
روش آستانه ثابت  نیز بدست آورده و نتایج این دو روش را 

آستانه  تقریبی  کنیم بدین شکل که مقدار با هم مقایسه می
EER4در نقطه 

به عنوان آستانه مطلوب در نظر گرفته و    
به روش توضیح داده شده در باال مقدار خطاها را در دو 

  آوریم مجددا بدست می  FRRو  FARحالت 

  

  :نتایج-3

با استفاده از سه  پذیری کالسهامقایسه میزان تفکیک)1(جدول 
 Biorthogonalویولت از خانواده  هفتذکر شده برای  روش

  

  

                                                 
2 Adaptive thereshold 
3   False acceptance rate 
4  Equal error rate 

Method Max PMRR PMR 

Bior2.6 2.52256 1.51009 3.8837 

Bior3.5 2.4731 1.71609 4.4733 

Bior4.4 2.14254 1.41835 3.94642 

Bior2.2 2.5045 1.69179 4.20332 

Bior1.5 2.13435 1.50181 3.97992 

Bior3.3 2.37403 1.79973 4.33387 

Bior6.8 2.42351 1.42739 3.60613 
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کالسی برای کالسی و بروندار  هیستوگرام  دروننمو) 2(شکل
   Max,PMRR,PMRبا سه معیار  bior3.5 تبدیل ویولت

  

  

برای برحسب آستانه   FRRو  FARخطای منحنی ) 3(شکل
 PMRبا معیار  الگوریتم پیشنهادی

  

با دو روش آستانه ثابت  FARو FRRمحاسبه خطای ) 2(جدول
 PMRبامعیار  و تطبیقی  برای الگوریتم پیشنهادی

Verification 

method 

FRR FAR 

Adaptive 

thereshold 

1.3333 1.72 

Total 

thereshold=15.2 

4.7619 4.8928 

 

  :بحث -4

ویولت از  7پذیری کالسها  برای میزان تفکیک)1(در جدول 
و با استفاده از سه روش مقایسه  Biorthogonalخانواده 

 bio3.5دهدکه ویولت مینشان داده  شده است  نتایج نشان 

میزان ) 2(شکل .پذیری را برای کالسها داردبهترین تفکیک
وبا سه معیار  bior3.5را برای ویولت  کالسهاپذیری تفکیک

و شکل ) 1(با استفاده از جدول . دهدمطرح شده نشان می
 و ویولت  PMRتوان به این نتیجه رسید که معیار می)  2(

bior3.5 کندپذیری را ایجاد میفکیکبیشترین مقدار ت.  

 با تغییر آستانه  FRRو  FARخطای منحنی ) 3(در شکل 

برای رسم این . روش پیشنهادی  رسم شده است  برای
تغییر داده و  بردار   25تا 5منحنی  مقدار آستانه را از 

PMR دهیم ، مقادیر کالسی را مورد بررسی قرار میدرون
  FRRعنوان خطای  کوچکتر از آستانه مورد نظر به

کالسی بین  PMRبه همین ترتیب بردار .شود محسوب می
را بررسی کرده و مقادیر بزرگتر از آستانه مورد نظر به عنوان 

  شود در نظر گرفته می FARخطای 

و  FARگیری شده به مقایسه خطای اندازه) 2(جدول 
FRR  الگوریتم پیشنهادی با دو روش آستانه ثابت و   برای
مقدار آستانه ثابت مقدار تقریبی آستانه . پردازدیقی میتطب

و . انتخاب شده است )3(شکل با استفاده از   EERدر نقطه 
الگوریتم استفاده شده برای تست روش توضیح داده شده در 

دهد که نتایج نشان میبررسی .باشد بخش مواد و روشها می
را نسبت به روش  کمتریتطبیقی خطای  روش آستانه

این امر به این دلیل است که . دهدستانه ثابت نشان میآ
برای هر کالس یک مقدار آستانه مجزا برای پذیرش و چون  

گیری یا عدم پذیرش در نظر گرفته شده است دقت اندازه
  .افزایش میابدنسبت به روش آستانه ثابت خطا 

  :گیرینتیجه - 5

ه در عنبی استخراج ویژگیروشی جدید برای  در این مقاله
ضرائب با استفاده از  نگاری سیستمهای عنبیه

approximation  ارائه شده  های متعامدویولتمرتبه اول و
و  Maxاز سه معیار نیز در بخش مقایسه و تطبیق  واست 

PMRR وPMR  برای بدست  به عالوه شده است  استفاده
عالوه بر مقدار آستانه ثابت   FRRو  FARآوردن خطای 
     مطرح گردیده است ستانه تطبیقی روشی بنام آ

دهنده نتایج تائید هویت برای الگوریتم پیشنهادی نشان
باشد به عالوه  این روش بدلیل اینکه از کارایی این روش می
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ضرائب مرحله اول تابع ویولت برای استخراج ویژگی استفاده 
تبدیل کند در مقایسه با روشهای مشابه دیگر که از می

حل دوم به باال برای استخراج ویژگی استفاده در مرا ویولت
تبدیل اند حجم محاسباتی کمتری برای یافتن ضرائب کرده
  . دارد ویولت

دقت استفاده از آستانه تطبیقی  همانطور که بیان شد 
بیشتری در محاسبه خطاهای تائید هویت دارد بنابر این 

از  FARو  FRRدر محاسبه خطاهای که شود پیشنهاد می
  .روش به جای روش آستانه ثابت استفاده شود این
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