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 چکيده
 
 

انسان ها از ديرباز و به طور طبيعي از ويژگي هاي بيومتريک ديگران مانند صورت و صدا 

در جوامع امروزي . يا دست خط براي شناسايي و تشخيص هويت آن ها استفاده مي کرده اند

با پيشرفت . ه ويژه در مورد مسائل امنيتي اهميت زيادي پيدا کرده استتشخيص هويت افراد ب

سريع تکنولوژي بسياري از ابزارهاي مورد نياز براي رسيدن به اين هدف در دسترس ما 

 .قرار دارند

تحقيقات و پيشرفت هاي به دست آمده در دهه هاي اخير فصل جديدي را در تائيد و تشخيص 

نتيجه آن روش هاي اتوماتيک بر پايه ويژگي هاي فردي انسان ها  هويت آغاز کرده است و در

سامانه هاي بيومتريک جديد داراي قابليت تشخيص هويت افراد با سرعت . پايه گذاري شده اند

 . و دقت و اطمينان و راحتي و همچنين ارزاني باال را در اختيار ما قرار داده اند

ل طراحي و پياده سازي يک سامانه شناسايي جديد بر پژوهش انجام شده در اين پايان نامه شام

در اين پايان نامه ابتدا الگوريتم جديدي براي پيدا . مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم مي باشد

و  2سپس با استفاده از موجک دوبچيز. کردن مرزهاي عنبيه و همچنين پلک ها ارائه مي شود

در مرحله . ر تصوير ، يک کد توليد مي شودجهت مختلف، براي ه 8نيز فيلترهاي گابور در 

بعد کد به دست آمده از هر تصوير با کدهاي موجود در بانک اطالعاتي مقايسه شده و با 

 .تعريف يک آستانه عمل تشخيص هويت انجام مي شود

نفر مي باشد،  108تصوير از  756که شامل  CASIAنتايج به دست آمده بر روي تصاوير 

تحليل حساسيت . را نتيجه داده است 0،0022و نرخ خطاي معادل % 99.76درصد موفقيت 

نويز و تباين نيز صورت گرفته است که نتايج به دست . سامانه در برابر تغييرات شدت نور 

 . آمده نشان دهنده کارايي مناسب سامانه است
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 معرفي: فصل اول 
 
 
 فناوري بيومتريک   1-1   

 

با پيشرفت تکنولوژي . ان های قديم مورد توجه بشر بوده استاز زمتشخيص هويت افراد 

در دنياي جديد فعاليت و برخوردهاي افراد به گونه اي توسعه يافته است که در آن تشخيص 

کنترل گذرنامه، سيستم هاي بانکي اتوماتيک . افراد به صورت سريع و مطمئن مورد نياز است

اتوماتيک بودن، سرعت و . تشخيص هويت هستند و سيستم هاي امنيتي مثال هايي از کاربرد

 .قابليت اطمينان از اهداف مشترک همه ي روش هاي شناسايي افراد است

براي تشخيص هويت افراد در مکان هاي عمومي مثال در فرودگاه ها معموال از مدارکي 

اين نوع معيارهاي . مانند گذرنامه که حاوي مشخصات صاحب آن است استفاده مي شود

به همين . اسايي قابليت اطمينان پاييني دارند چون مي توان آن ها را به راحتي جعل کردشن

. دليل الزم است که از يک روش که بر مبناي بدن انسان است براي شناسايي استفاده کرد

روشي که هم منحصر به فرد باشد هم به راحتي قابل اندازه گيري باشد و در طول زمان تغيير 

 .نکند

بيومتريک به دنبال روشي هستند که شناسايي افراد را به بدن انسان يعني  روش هاي

انتظاري که از اين روش ها مي رود اين است که . ويژگي هاي منحصر به فرد آن مربوط کنند

بهتر از روش هاي مرسوم عمل کنند زيرا بر مبناي چيزي که هستيد عمل مي کنند نه چيزي 

 .يدکه مي دانيد يا همراه خود دار

معموال منظور از بيومتريک استفاده ي اتوماتيک يا نيمه اتوماتيک از ويژگي هاي 

فيزيولوژيکي و يا ويژگي هاي رفتاري که به بدن انسان بستگي دارند براي تشخيص و يا تاييد 

مشخصه هاي فيزيولوژيکي به عنوان مثال شامل اثر انگشت يا تصاوير . هويت فرد است

رفتاري شانل اعمال يا رفتاري است که از فرد سر مي زند مانند  مشخصه هاي. صورت است

در مورد مشکالت روش هاي قديمي که از شماره رمز عبور به . امضا يا لحن صحبت کردن
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سامانه هاي کارت خودپرداز بانکي، وقتي فرد مي  جاي سامانه بيومتريک استفاده مي کنند مثل

را  (PIN)ت که شماره تشخيص هويت شخصي خود خواهد از کارت خود استفاده کند الزم اس

در اين سامانه تائيد و يا تشخيص هويت بر مبناي چيزي که شخص به همراه دارد . وارد کند

به اضافه اطالعاتي شخص با خود دارد مي باشد، که اين يک مشکل بالقوه در اين ) کارت(

فرد ديگري مي تواند با  سيستم است زيرا کارت ممکن است دزديده شود وشماره رمز را هم

در حالي که در سامانه هاي بيومتريک اين مشکالت وجود ندارند و امکان . خود داشته باشد

تقلب در آن ها خيلي کم است و مي توانند به عنوان سامانه هاي ايده آل تشخيص هويت مورد 

 . استفاده قرار گيرند

رل ورود و خروج افراد مورد سامانه هاي بيومتريک معموال براي مقاصد نضارت و کنت

. طرز کار نمونه اي از سيستم هاي نظارت را نشان مي دهد 1-1شکل  .استفاده قرار مي گيرند

در اين سيستم ها ويژگي بيومتريک فرد توسط دستگاه گرفته شده و کد آن استخراج مي شود، 

فرد مورد نظر و در صورتي که . سپس با کدهاي ذخيره شده درپايگاه داده مقايسه مي شود

براي شناسايي معموال يک انسان نيز در چرخه . شناسايي شود دستگاه، اپراتور را آگاه مي کند

 [1]شناسايي وجود دارد که تصميم نهايي را مي گيرد 

  

 

 
 طرز کار نمونه اي از سيستم هاي نظارت 1-1شکل 

      

درصد تشخيص دادن به  در کاربردهاي عملي، کارايي سيستم عبارت است از تعادل بين 

که اولي عبارت است از تعداد افرادي . (FRR)و نرخ تشخيص ندادن به اشتباه  (FAR)اشتباه 
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که اشتباه تشخيص داده شده اند و دومي برابر تعداد افرادي است که در پايگاه داده وجود داشتند 

 .ولي تائيد هويت نشده اند

ر مهم هستند که قابليت اطمينان آن ها را باال سامانه هاي بيومتريک داراي دو خصوصيت بسيا

مي برند و عبارتند از اينکه اوال شخصي که مي خواهد تائيد هويت شود بايد شخصا در هنگام 

فرآيند حضور داشته باشد و دوما تشخيص هويت نيازي ندارد که شخص اطالعاتي را حفظ يا 

 .شديادآوري کند يا اينکه چيزي را با خود همراه داشته با

 در سامانه هاي بيومتريک با دو مساله روبرو هستيم 

 اثبات اينکه شخصي که ادعا مي کنيد هستيد يا نه -1

 اثبات اينکه شخصي نيستيد که ادعا مي کنيد -2

يک سامانه بيومتريک شامل يک مرحله پيش ثبت نام است و شخص پس از اين مرحله مي 

سامانه هايي که از خصوصيات رفتاري  در. تواند به دفعات توسط سامانه تائيد هويت شود

اين تغييرات مي . شخص استفاده مي کنند، اين ويژگي ها نبايد نسبت به تغييرات حساس باشند

 .توانند سالمتي فرد يا حالت روحي فرد در طول زمان باشد

 هر سامانه بيومتريک بايد توانايي انجام دو کار زير را داشته باشد 

 تشخيص هويت  -1

 تائيد هويت -2

مرحله تشخيص هويت يک جستجوي يک در چند مي باشد و بدين صورت است که سامانه 

ابتدا بايد مشخص کند که آيا فرد در بانک اطالعاتي موجود است يا نه و درصورت وجود فرد 

 .در بانک اطالعاتي بايد مشخص کند که اين شخص شناسايي شده چه کسي است

به يک است، سامانه کد ورودي را با کد موجود در مرحله تائيد هويت که يک مقايسه يک 

 . و ادعا شده مقايسه مي کند و مشخص مي کند که آيا تشخيص داده شده درست است يا نه

در بيشتر سامانه هاي بيومتريک مرحله ثبت نام در سامانه از مرحله تشخيص هويت جدا 

 در سامانه ثبت نام کرده است يا شده است، زيرا در مرحله ثبت نام بايد مساله اينکه آيا فرد قبال

نه مد نظر قرار گيرد تا از ثبت نام يک نفر در سامانه با چند هويت مختلف جلوگيري شود و 

قابليت اطمينان سامانه باال رود، در حالي که در مرحله تشخيص هويت مساله مهم فقط يافتن 
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حل مختلف يک سيستم مرا 2-1شکل . فرد از بين کدهاي ذخيره شده در پايگاه داده است

 .و ارتباط اين دو مرحله را نشان مي دهد) ثبت نام و تائيد هويت(بيومتريک 

 

 

 و ارتباط اين دو مرحله) ثبت نام و تائيد هويت(مراحل مختلف يک سيستم بيومتريک  2-1شکل 

 

يک شناسه بيومتريک خوب که مي تواند به عنوان ويژگي در سامانه بيومتريک مورد 

 .قرار گيرد بايد خصوصيات زير را داشته باشداستفاده 

هر فرد آن ويژگي را به طور منحصر به فرد و متمايز با : منحصر به فرد بودن -1

 .ديگران داشته باشد

بتوان آن ويژگي را در مورد هر فرد به راحتي، با سرعت باال و : استخراج پذيري -2

 .بدون نياز به پردازش هاي زياد به دست آورد

يعني اينکه اختالف اين ويژگي در مورد دو فرد متفاوت : يک پذيري باالقابليت تفک -3

 .خيلي زياد باشد تا به راحتي قابل تقکيک باشند

يعني اينکه ويژگي استخراج شده در طول زمان و در اثر تغييراتي در : پايداري -4

 .يک شخص در طول عمرش به وجود مي آيند بدون تغيير باقي بماند

 :اول عبارتند ازبيومتريک هاي متد 

 استفاده از اثر انگشت   -1

 استفاده از تصاوير صورت   -2

 استفاده از تصاوير عنبيه چشم -3
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 استفاده از هندسه دست -4

 استفاده از بو يا خواص شيميايي -5

 استفاده از تصاوير شبکيه  -6

 استفاده از امضا  -7

 استفاده از صدا  -8

 استفاده از اثر کف دست  -9

چند نمونه از  3-1شکل . [2]نيز وجود دارند البته انواع ديگري از بيومتريک ها

 .بيومتريک هايي را که کاربرد زيادي دارند نشان مي دهد

 .در ادامه به معرفي چند مورد از بيومتريک هاي پرکاربرد مي پردازيم

 

 

 چند نمونه از بيومتريک هايي را که کاربرد زيادي دارند 3-1شکل 
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  اثرانگشت   1-1-1
 

ي ازمعروف ترين انواع بيومتريک ها است که اززمان هاي قديم براي اثرانگشت يک

قبل ازاختراع کامپيوترواتوماتيک شدن فعاليت ها عمل . [3]شناسايي افراد به کارمي رود

اين امر باعث کندي وخسته کنندگي . تطابق به صورت دستي و توسط انسان ها انجام مي شد

يص با استفاده از کامپيوتر،مراحل کار اتوماتيک به هرحال ازطريق تشخ. فرايند مي گرديد

 .شده وانجام آن ها کاهش يافت

ها براي ثبت تصاويرانگشت افراد ) CCD  )Devices ِ Charge Coupledدرآغازاز

استفاده    مي شد، با پيشرفت تکنولوژي روش هاي تصويربرداري با رزولوشن باال به وجود 

علي رغم اين پيشرفت تکنولوژي، . استفاده مي شودآمد که درآن از حسگرهاي سيليکوني 

معايب تصويربرداري : دارات دراين باره مي گويد. معايب آن هم چنان باقي مانده است

ازانگشت عبارتست ازنيازبه تماس فيزيکي با حسگرنوري واحتمال به دست آمدن تصويربا 

راي مدت طوالني که باعث کيفيت پايين به دليل کثيف بودن انگشت يا زخم و يا کار سخت ب

 .[4]تغيير شکل انگشت مي شود

نمونه اي از تصاوير اثر انگشت که در سامانه هاي بيومتريک مورد  4-1-در شکل

 .استفاده قرار مي گيرد نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كه در سامانه هاي بيومتريك مورد اثرانگشتنمونه اي از تصاوير4-1در شكل

 استفاده قرار مي گيرد
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اخيرا از حسگرهاي صوتي براي تصويربرداري از انگشت استفاده مي شود که نيازي به 

پيشرفت هاي حاصله در : يم با انگشت فرد ندارند، در اين باره مالتون مي گويدتماس مستق

تصويربرداري بدون تماس و با استفاده از حسگرهاي صوتي امکان طراحي حسگرهاي اثر 

علي رغم پيشرفت هاي تکنولوژي . [5]انگشت با انعطاف پذيري باال را فراهم آورده است 

ي تواند براي تشخيص هويت که کاربردهاي امنيتي دارد تضميني وجود ندارد که اين روش م

 .به کار رود

در نتيجه ي پيشرفت هاي تکنولوژيکي در طراحي حسگرها، قابليت اطمينان بيومتريک 

  FAR 0.01%اثرانگشت که توسط انجمن بين الملي بيومتريک اعالم شده است برابر

ي کاربردهاي امنيتي کافي است البته اين درجه از دقت برا. [6]است   FAR  0.001%در

ولي بايد توجه کرد که اين دقت در شرايط آزمايشگاهي و نه در شرايط عملي و واقعي به دست 

دقت اين روش درحدود يک دهم مقدار ) شرايط غيرآزمايشگاهي(آمده است، در سايرموارد 

ت که از پيشنهاد کرده اس  [8]که در نتيجه ي آن استات  [7]ذکر شده گزارش شده است

 .تصاوير اثرکف دست به جاي اثر انگشت استفاده شود تا درجه ي امنيت سيستم باال تر رود

استات هم چنين بيان مي کند که از لحاظ تئوري براي يک فرد امکان اينکه اثر انگشت 

اين امر نشان دهنده ي آن است که بعضي از .  [8]فرد ديگري را همراه داشته باشد وجود دارد

ي اثرانگشت را به راحتي مي توان گمراه کرد که باعث نامناسب بودن اين روش حسگرها

 .براي کاربردهاي امنيتي مي شود

جرايمي که با وجود استفاده از اثرانگشت : با اين وجود انجمن جهاني بيومتريک مي گويد

د هويت رخ     داده اند از مقبوليت تکنولوژي اثرانگشت نکاسته است زيرا اين دو روش تايي

به هر حال منابع ديگري از اشتباهات جنايي که مربوط به استفاده . کامال با هم متفاوت هستند

که نشان دهنده ي اين امر است   [11-9]از تکنولوژي اثرانگشت مي باشد گزارش شده است

که مقبوليت عمومي روش اثرانگشت درکاربردهاي کنترل دسترسي، در بعضي اجتماعات 

 .پايين است

ر مورد مسائل امنيتي همه ي افراد بايد امکان ثبت نام درسيستم را داشته باشند ولي در د

مورد کاربرد هاي کنترل دسترسي ممکن است برخي افراد تمايلي براي ثبت نام در سيستمي 

همچنين ممکن است بعضي افراد قابليت . را که از اثر انگشت استفاده مي کنند، نداشته باشند
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بعضي افراد فاقد ويژگي هاي : مي گويد کلمنت. يستم اثر انگشت را نداشته باشنداستفاده از س

عالوه بر اين بعضي گروه .  [12]منحصر به فرد کافي براي استفاده از اثر انگشت مي باشند

.  [13,14]هاي کاري مانند کارگران ممکن است داراي اثر انگشت هاي صدمه ديده باشند

 .کن است که قابليت ثبت نام در چنين سيستمي را نداشته باشندبنابراين بعضي گروه ها مم

به طور کلي کارايي بيومتريک اثر انگشت ممکن است براي برخي کاربرد هاي کنترل 

دسترسي قابل قبول باشد ولي به دليل در دسترس بودن دستگاه هاي تصوير برداري و هم چنين 

ندارند، بيومتريک اثر انگشت براي مقاصد  وجود افرادي که امکان استفاده از اين سيستم را

 .امنيتي مناسب نمي باشد

 

 :اثر کف دست   1-1-2

 

مشابه اثر انگشت، دراثر کف دست از الگوي خطوط و انحناهاي موجود در دست فرد        

بر خالف اثر انگشت از تصاوير کف دست مي . براي تشخيص هويت افراد استفاده مي کنند

ي افراد سالخورده و هم چنين کارگراني که داراي اثر انگشت صدمه ديده و توان براي شناساي

در نتيجه اثر انگشت نامناسب براي استفاده از بيومتريک اثر انگشت هستند استفاده 

اين امرباعث مي شود که اين تکنولوژي براي کاربردهاي امنيتي بسيار مناسب .  [15,16]کرد

 .د در آن ثبت نام کنندباشد زيرا افراد بيشتري مي توانن

سال مورد استفاده قرار گرفته است شو  100با وجود اين که اثر کف دست براي بيش از 

اين روش هرگز براي تشخيص افراد در سيستم هاي اتوماتيک به کار نرفته است : مي گويد

 که نشان  [17]وفقط در مواردي از شکل دست و نه الگوهاي موجود در آن استفاده شده است

 .دهنده ي ناقص بودن تکنولوژي است

نمونه اي از تصاوير اثر کف دست که در سامانه هاي بيومتريک مورد  5-1در شکل 

 .استفاده قرار مي گيرد نشان داده شده است
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رنجر گزارش مي دهد که پليس انگلستان در حال تهيه ي پايگاه داده اي از تصاويراثر 

که هدف آن تهيه ي امکانات  [18]از سيستم شناسايي است  کف دست به عنوان قسمتي

از اينجا مي توان نتيجه گرفت که اين . جستجوي مجرمين با استفاده از اثر کف دست مي باشد

پايگاه داده که در حال تهيه است نه  به دليل دقت و قابل استفاده بودن ثکنولوژي بلکه به اين 

شناسايي است که در حين اعمال جنايي باقي مي ماند، دليل که اثر کف دست تنها بيومتريک 

هيچ مدرکي دال بر اين که رنجر و يا سايرين از اثر کف دست براي شناسايي افراد به صورت 

 .گسترده استفاده مي کنند وجود ندارد

آزمايشات انجام شده روي اثر کف دست نشان   [19]با توجه به اظهارات تريگر و فالک

از طرف ديگر . روش بسيار دقيق است و امکان گمراه کردن آن وجود نداردمي دهند که اين 

به . شو و زانگ مي گويند که مشخصات هندسي با روش بسيار ساده اي اندازه گيري مي شوند

اين .  [17]همين دليل مي توان به راحتي از يک دست غير واقعي براي اين کار استفاده کرد

دهنده ي نا مشخص بودن دقت بيومتريک اثر کف دست مي درجه از تفاوت ديدگاه ها نشان 

 .باشد

ابعاد کف دست بسيار بزرگتر ازانگشت مي باشد در نتيجه : به هر حال جين مي گويد

ومي توان   [20]انتظار مي رود که اثر کف دست دقتي خيلي بيشتر ازاثر انگشت داشته باشد

 .ست بيشتر از اثر انگشت مي باشددر مورد بيومتريک اثر کف د FFRنتيجه گرفت که دقت 

ثر كف دست كه در سامانه هاي بيومتريك مورد نمونه اي از تصاوير ا5-1در شكل
 استفاده قرار مي گيرد
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است چون اين تکنولوژي امکان گمراه ) بدتر( نيز در اين مورد بيشتر FARدر ضمن 

براي کاربرد هاي امکان دسترسي، اثر کف دست را مي توان براي ثبت نام . شدن زيادي دارد

ولي براي . در سيستم تهيه کرد زيرا افراد از مراحل کار آگاه هستند و همکاري مي کنند

جستجوي افراد تقريبا غير ممکن است که بتوان اثر انگشت يک تروريست را تهيه کرده در 

به عالوه از نظر عملي کار سختي است که از کف دست افراد بدون همکاري . سيستم ثبت کرد

 .بنابر اين اثر کف دست براي کاربرد هاي امنيتي مناسب نيست. آن ها تصوير برداري کرد

 

 : هندسه دست   1-1-3

 

به جاي تصويربرداري از کف دست همانند کاري که در مورد تکنولوژي اثر کف دست 

انجام مي شود، هندسه ي دست گونه اي ازبيومتريک ها ست که از طول و عرض و ضخامت 

 . [21]و مساحت سطح انگشت ها و دست به عنوان بيومتريک شناسايي استفاده مي کند

من جهاني بيومتريک معرفي شده است اندازه گيري ها توسط در سيستمي که توسط انج

اندازه گيري به  90در طول اين پروسه، . [22]انجام گرفته اند CCD ،32Kيک آرايه ي 

 .[22]صورت جداگانه انجام گرفته و ذخيره شده اند

با توجه به نوع ويژگي هايي از دست که در اين روش به کار مي روند مي توان نتيجه  

که روش هندسه ي دست نسبت به کثيف بودن دست فرد حساس نيست وبنابراين روش  گرفت

ريلو  -يکي ديگر از مزاياي اين روش به گفته ي سانشز. مناسبي براي کارگران مي باشد

که باعث مي شود افراد زيادي تمايل به   [23]مستقل بودن آن از پليس و مسائل جنايي است

ه باشند و بنابراين براي کاربرد هاي کنترل دسترسي مناسب ثبت نام در چنين سيستمي داشت

 .است

در حال حاضر تصاوير دست جزو پر : انجمن جهاني بيومتريک بيان کرد 2001در سال 

عالرغم . [24]کاربردترين روش هاي بيومتريک است بسيار مناسب کنترل دسترسي مي باشد

نشان  2002سه ي بيومتريک ها در سال اين که هندسه ي دست بسيار متداول است نمودار مقاي

 .[7]مي دهد که بيومتريک هاي ديگري نيز وجود دارند که بسيار دقيق تر از اين روش هستند
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نمونه اي از تصاوير هندسه دست که در سامانه هاي بيومتريک مورد  6-1در شکل 

 .استفاده قرار مي گيرد نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز تصوير دست نمي توان در جستجوي يک نفر از بين چند نفراستفاده ادعا مي شود که ا

که باعث ناکارآمدي در کاربرد  [25]کرد و فقط به تاييد هوييت يک فرد خاص محدود مي شود

علت اين امر کامال روشن نيست ولي به هر حال مي توان نتيجه گرفت . هاي جستجو مي شود

يعني عدم قابليت استفاده در .ي قبل مي باشدکه هندسه  دست نيز داراي معايب روش ها

 .کاربردهاي جستجو براي يک فرد به دليل در دسترس نبودن بيومتريک هاي افراد مورد نظر

 

 

 ): بو( شيميايي  1-1-4

 

. متفاوتي از بيومتريک ها، تکنولوژي شيميايي است که به بو نيز معروف است نوع

ي ماده ي شيميايي مختلف تشکيل شده که ميزان بوي بدن انسان ازحدود س: ديسارت ميگويد

وجود اين مواد يا عدم وجود شان يک بوي منحصر به فردي را در افراد به وجود مي 

نمونه اي از تصاوير هندسه دست كه در سامانه هاي بيومتريك مورد 6-1در شكل
 استفاده قرار مي گيرد
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مي توان اين مواد شيميايي را شناسايي کرده و از نتايج بررسي آن ها به يک . [26]آورد

 .[27]بيومتريک شناسايي دست پيدا کرد

بيان مي  [27]مطالعات انجام شده در. وژي موردترديد استکامل وجامع بودن اين تکنول

هيچ محصول اقتصادي  2006کند که اين تکنولوژي در ابتداي راه خود است و تا قبل از سال 

حتي اگر اين روش، روش مطمئني براي : ديسارت ادامه مي دهد. توليد نخواهد شد از آن

يي پيچيده و زمان بري است که باعث مشکل شناسايي باشد، اين تکنولوژي نيازمند آناليزشيميا

 .[26]شدن استفاده از آن در دنياي واقعي مي شود

از مقاله ي ديسارت مي توان نتيجه گرفت که قابليت اطمينان بوبه عنوان يک بيومتريک نا 

انعطاف پذيري و منحصر به فرد بودن و قابليت به  [28]شناخته است، هم چنين وايز و هانسن

به عالوه . ه عنوان بيومتريک را براي بوبه عنوان مسائل ناشناخته مطرح مي کنندکار رفتن ب

بيان مي کند که اين بيومتريک  [26]مي توان نتيجه گرفت که پيچيدگي و زمان بر بودن روش

 .در کاربردهاي بر خط قابل استفاده نيست و بنابراين براي جستجوي افراد مناسب نيست

معايب اين روش شامل ناپايدار بودن ترکيبات شيميايي در نتيجه  دارارات ادامه مي دهد که

رژيم غذايي نيز باعث تغييردر اين ترکيبات مي . [4]ي تغييرات هورموني و احساسي است

با توجه به مسائل بررسي شده نتيجه مي شود عالرغم اين که ممکن است اين روش در . شود

د دراين تکنولوژي باعث نامناسب بودن آن براي آينده مورد استفاده قرار گيرد، نواقص موجو

 .کاربردهاي جستجومي شود

بيومتريک از قديم االيام به عنوان ياريگر تشخيص هويت افراد، همان طور که در باال 

اين سامانه ها با بيومتريک اثر انگشت شروع . گفته شد مورد استفاده قرار مي گرفته است

ما اين اطمينان را مي دهند که وقتي از بيومتريک در کنار  شدند و به دليل مقاوم بودنشان به

 .ديگر سامانه ها استفاده کنيم، ايمن و قابل اطمينان هستند

 عنبيه چشم   1-2

 

عنبيه به ناحيه رنگي قسمت خارجي چشم اطالق مي شود، که در ناحيه مياني چشم و دور 

يل شده است که در طول قسمت عنبيه از يک ديافراگم نازک تشک. مردمک قرار گرفته است

ناحيه عنبيه به ). 7-1شکل (داخلي چشم کشيده شده و توسط عدسي چشم نگهداشته مي شود 
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شکل مخروط بريده شده و سه بعدي است، که از طرف قاعده به ناحيه مژگاني چشم وصل شده 

ديده  است و ازطرف سر دور مردمک قرار گرفته است اين قسمت از عنبيه ناحيه اي است که

 . مي شود و از تصاوير آن به عنوان بيومتريک استفاده مي شود

 

ک مخروط است که يه به شکل يه عنبيشود ناح يهمان طور که مشاهده م. ه چشميناح يدرون ياز از بافت ها يريتصو 7-1شکل

 .ده شده استين بريياز باال و پا

 

.           در جلوي آن به وجود مي آورددر جلوي عنبيه ناحيه قرنيه قرار دارد که يک پوشش شفاف 

نشان داده شده  9-1و بافت هاي چشم در شکل  8-1تصويري از نماي جلوي عنبيه در شکل 

وظيفه عنبيه کنترل مقدار نور ورودي به مردمک مي باشد که به وسيله ماهيچه هاي . است

. ند صورت مي پذيردمنبسط و منقض شونده موجود درعنبيه که اندازه مردمک را تنظيم مي ک

قطر عنبيه % 80تا % 10ميلي متر بوده و اندازه مردمک مي تواند از  12قطر متوسط عنبيه 

عنبيه شامل اليه هاي مختلفي بوده که پايين ترين اليه آن اليه اپيتليوم نام دارد و . [29]تغيير کند

اليه اپيتليوم نام دارد و  اليه استورمال که باالي. شامل سلول هاي متراکم رنگدانه اي مي باشد

غلظت .شامل رگ هاي خوني ، سلول هاي رنگدانه اي و دو عضله ذکر شده عنبيه مي باشد 
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اليه خارجي عنبيه که چند اليه بوده ،با .رنگدانه هاي اليه استورمال مبين رنگ عنبيه است 

 .[30] چشم قابل ديدن است و شامل دو ناحيه مي باشد که غالبًا در رنگ متفاوت است

 

 
 تصويري از نماي جلوي عنبيه 8 -1شکل 

 

ناحيه بيروني مژگاني و ناحيه دروني مرتبط با مردمک ، توسط ناحيه ديگري بنام کوالتره 

تشکيل عنبيه از سومين ماه .که بصورت الگوهاي زيگزاگ مانند است از هم جدا شده اند

ي عنبيه در سال اول زندگي الگوهاي منحصر بفرد مرئ. [30]زندگي جنيني شروع مي شود 

چگونگي .تشکيل شده و رنگدانه هاي اليه استورمال در چند سال اول زندگي تثبيت مي گردند 

تنها . [31]تشکيل بافت عنبيه بصورت تصادفي بوده و ربطي به عامل هاي ژنتيکي ندارند

ي باشند که عامل موجود در عنبيه که به عوامل ژنتيکي بستگي دارد سلول هاي رنگدانه اي م

با توجه به اينکه بافت عنبيه به عوامل ژنتيکي بستگي ندارد، دو . مبين رنگ عنبيه خواهند بود

چشم يک نفر کامٌال داراي بافت هاي مستقل از هم در عنبيه بوده و همچنين بافت چشمهاي 

 .دوقلوها با هم متفاوتند

ژگي هايي است که در تشخيص هويت مبتني بر تصاوير عنبيه شامل تجزيه و تحليل وي

بافت هاي پيچيده عنبيه مي توانند .بافت رنگي چشم محصور بين مردمک و عنبيه قرار دارند

شيارها و برآمدگي ها، بافت هاي زيگزاگي، : شامل ويژگي هاي مشخص و فراواني از قبيل

 اسکن عنبيه از يک دوربين عکس برداري متوسط و معمولي. [32]حلقه ها و لکه ها باشند 
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اين مزيت سامانه . استفاده مي کند که نيازي به تماس نزديک شخص و دوربين ندارد

بيومتريک در مقايسه با ديگر سامانه ها که نياز به تماس فيزيکي دوربين با شخص دارند، مثل 

عنبيه از هر فرد به فرد ديگر منحصر . اسکن شبکيه، کاربر احساس راحتي بيشتري مي کند

،  [33]ي مختلف فراواني وجود دارند که پيرامون مردمک قرار گرفته انداست چراکه بافت ها

در دستگاه هاي .  [34]بدين جهت گفته مي شود عنبيه از اثر انگشت منحصر به فردتر است

به چشم دارد و يا از لنز استفاده مي کند نيز به  ساخته شده، تصوير برداري از فردي که عينک

 . [30]به درستي قادر به تشخيص هويت مي باشد راحتي صورت گرفته و دستگاه 

 

 
 بافت هاي چشماز  يريتصو 9-1شکل 

 

 

 

 سامانه تشخيص هويت با استفاده ازتصاوير عنبيه  1-3
 

 طرز کار سامانه    1-3-1

 



   قطعه بندي: فصل دوم
 
 

 20

عنبيه بافتي داخلي  و محافظت شده و ايزوله از محيط بيرون است که به خوبي از بيرون 

ژگي ها باعث مي شوند که عنبيه به عنوان بافتي مناسب براي تشخيص اين وي. ديده    مي شود

بافت عنبيه از ماه سوم دوران جنيني شروع به ساخته . هويت مورد توجه محققان قرار گيرد

ولي ممکن است که  [35]شدن مي کند و در ماه هشتم تقريبا به طور کامل ساخته شده است

 .ليه زندگي تغيير کرده و کامل تر شوندرنگدانه هاي موجود در آن تا سالهاي او

از روش هاي پردازش تصوير گوناگون براي استخراج ويژگي از خصوصيات منحصر 

کد . به فرد تصاوير عنبيه استفاده مي شود و تصوير را به يک کد بيومتريک تبديل مي کنند

ز تصاوير کدهاي به دست آمده ا. بيومتريک نتيجه اعمال عملگرهاي رياضي به تصوير است

مختلف پس از استخراج در پايگاه داده سامانه ذخيره مي شوند و وقتي شخصي بخواهد در 

سامانه تشخيص هويت شود ابتدا کدي از تصوير عنبيه او استخراج مي شود و سپس اين کد با 

در اين مرحله سامانه به دنبال کدي مي .ساير کدهاي موجود در پايگاه داده مقايسه مي گردد

که کمترين تفاوت را با کد به دست آمده از شخص دارد، اگر فاصله کد يافته شده ازحد گردد 

آستانه اي کمتر بود فرد تشخيص هئيت داده مي شود و در غير اين صورت تشخيص داده نمي 

 . شود

سامانه تشخيص هويت توسط تصاوير عنبيه اخيرا مورد توجه قرار گرفته است و بحث 

سط پروفسور جان داگمن در دانشگاه کمبريج انگلستان انجام شده اصلي در اين زمينه تو

اين سامانه مطمئن ترين سامانه در بين سامانه هاي است و در شرايط .  [29],[36]است

گوناگون و براي تعداد زيادي از افراد مورد آزمايش قرار گرفته و هيچ گونه خطايي از خود 

ست، به همين دليل در بيشتر محصوالت تجاري از بوده ا% 100نشان نداده است و موفقيت آن 

سامانه ديگري که نرخ موفقيت بااليي را نشان داده است، سامانه . اين سامانه استفاده مي شود

تصوير هيچ گونه خطايي از خود نشان نداده  520اين سامانه بر روي . [32],[31]وايلدز است

تصوير نرخ موفقيت  6000ر روي است که ب [37]سامانه ديگر سامانه ليم . [32]است

با توجه به نتايج گرفته شده در روش هاي مختلف، مي توان نتيجه . را نشان داده است% 4/98

گرفت که در مقايسه با ساير روش هاي بيومتريک مثل اثر انگشت و صورت يا صدا، سامانه 

مشکل اصلي . [36]هاي مبتني بر تصاوير عنبيه از قابليت اطمينان باالتري برخوردار هستند

در آزمايشات مربوط به اين بيومتريک نبود تصائير زياد از عنبيه است که باعث مي شود 
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در ضمن در اکثر آزمايشات از . نتايج به دست فقط روي پايگاه تصاوير کم به دست آيند

 .  تصاوير با کيفيت باال استفاده مي شود

يار سخت و پيچيده است و شخصي بافت عنبيه براي دوباره سازي به صورت مجازي بس

که بخواهد از هويت عنبيه شخص ديگري به طورغير قانوني استفاده کند چاره اي جز اينکه 

سامانه اسکن عنبيه براي . بافت عنبيه آن شخص را به طور زنده در اختيار داشته باشد ندارد

ات و نوسان اندازه تشخيص زنده بودن بافت عنبيه که از آن تصوير برداري مي کند از تغيير

به منظور تصوير برداري خوب و با کيفيت . [38]مردمک در برابر نور استفاده مي کند

پيکسل  70تصوير برداري بايد در راستاي شعاع عنبيه حداقل  مناسب از بافت عنبيه، سامانه

پيکسل نمونه برداري مي  140تا  100امروزه در سامانه ها از .نمونه برداري کند

در حال حاضر براي به دست آوردن تصوير مناسب از عنبيه الزم است که . [39],[38]شود

شخص به مدت چند ثانيه به دوربين خيره بماند که اين امر باعث سخت شدن عمل تصوير 

البته تصوير برداري از عنبيه براي مدت طوالني ضرري براي . برداري براي کاربر مي شود

ط بايد از نور مناسبي براي تصوير برداري استفاده کرد و فق) بر خالف شبکيه(چشم ندارد 

چون نور نامناسب ممکن اثت باعث ازبين رفتن اطالعات وجزئيات موجود در تصوير شود و 

 .خطاي سامانه را افزايش دهد

 

 خالصه مراحل پروژه  1-4

 

نبيه هدف از اين پروژه پياده سازي يک سامانه بيومتريک بر مبناي استفاده از تصاوير ع

استفاده شده است، و پايگاه تصاوير به  7نسخه  MATLABدر اين پروژه از نرم افزار . بود

 108تصوير خاکستري از  756است که شامل  CASIAکار رفته در پروژه، پايگاه تصاوير 

سامانه پياده سازي شده شامل چند زيرسامانه مي باشد که مبين هر گام از . [40]نفر مي باشد 

مشخص کردن مرزهاي داخلي و (اين مراحل شامل قطعه بندي . نوشته شده استنرمافزار 

نگاشت تصوير عنبيه به يک نوار مستطيلي (، نرماليزه کردن )خارجي عنبيه در تصاوير چشم

، کد کردن ويژگي ها )انتخاب شده است ×51264شکل با ابعاد مشخص که در پايان نامه 

و استفاده از کدهاي شامل ويژگي هاي ) ژگي از تصوير نرماليزه شدهاستخراج بردار وي(
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مقايسه کد فرد با ساير کدهاي موجود در (استخراج شده ازعنبيه به منظور تشخيص هويت 

 .مي باشد) پايگاه داده به من ظور يافتن هويت فرد در بين اطالعات ذخيره شده
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 يقطعه بند: فصل دوم
 
 
 مقدمه   2-1

 

باشد که  ير ميه به صورت زيرعنبيت با استفاده از تصاويص هويانجام عمل تشخ يکلمراحل 

 :آورده شده است 1-2ات آن توسط دکترجان داگمن در شکليجزئ

 يربرداريتصو -1

 )مردمک -ه يه و مرز عنبيصلب -ه يدا کردن مرز عنبيپ( ر يپردازش تصو -2

 هير عنبيزه کردن تصوينرمال -3

 زه شدهيرنرماليازتصو يژگياستخراج و -4

 گاه دادهيره شده در پايذخ يبه دست آمده ازقسمت قبل با کدها يژگيسه کد ويا مقايتطابق  -5

 

 
 

 
 

  روندنماي سامانه تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه 1-2شکل 
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 يربرداريتصو   2-2

 

پردازش به صورت  يرچشم برايد تصويه ابتدا بايرعنبيت به کمک تصاويص هويتشخ يبرا 

 .نشان داده شده است 2-2ر در شکل ين تصاوياز ا ينمونه ا. ه شوديتال تهيجيد

و نور مادون قرمز  ير چشم انسان با استفاده از نور مرئياز تصاو يگاه داده اين پروژه پايدر ا

گاه يپروژه پا يبعد ير استفاده شده در قسمت هايگاه تصاويپا يه شده است وليته

 .باشد يم    CASIAريتصاو

 

 

 :ريپردازش تصو  2-3

 

ن يه، همچنيه و صلبين عنبيافتن مرز بي –ه يعنب يکردن مرزها داين قسمت ابتدا پيهدف از ا 

پلک  –ه توسط پلک ها يمسدود شده از عنب يافتن نواحيو سپس  –ه و مردمک ين عنبيمرز ب

 .باشد يومژه ها م -پوشانند  يه را ميعنب ينييو پا ييباال يها معموال قسمت ها

ر موجود يتصاو. آمده ازچشم افراد داردربه دست يت تصاويفيبه ک ين مرحله بستگيت ايموفق 

فاقد  يربرداريل استفاده از نور مادون قرمز در تصويبه دل CASIA [41] يگاه داده يدرپا

چون از  LEI [42] يگاه داده ير پايدر تصاو يول. ه هستنديه مردمک و عنبيانعکاس در ناح

 .شود ياهده ماستفاده شده است انعکاس در چشم مش يربرداريتصو يبرا ينور مرئ

 يره است در صورت استفاده از نور مرئيآن ها ت يه يعنب يه يکه ناح يبه عالوه در افراد

د که يآ يه و مردمک به وجود ميعنب يه ين ناحيب ياختالف شدت نور کم يربرداريتصو يبرا

 .دينما ين دو قسمت را دشوار ميک ايتفک

ق ير دقيص غيرا که در صورت تشخت است چيص هويستم تشخين بخش سيمهم تر يقطعه بند

 .آورد ين مييستم را پايت سيستم شده و در صد موفقيه اطالعات نادرست وارد سيعنب يمرزها

چند  يدا کردن آن سپس به معرفيک پيکالس يف لبه و روش هايبر تعر يدر ادامه به مرور

 :ميردازپ يه ارائه شده اند ميعنب يدا کردن مرزهايپ يکه برا يينمونه از روش ها
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 يف لبهتعر   2-3-1

 

ا شروع ير تمام يکه تصو ييست و عبارت است ازجاين يکيزيت فيک واقعيه يمرز مانند سا 

رسند در  يجسم به هم م يافق يعمود يکه صفحه ها ييتوان به عنوان جا يلبه را م. شود يم

شب وجود ک يروشن و تار ين پنجره يکه ب يزيتوان آن را به صورت چ يا مينظر گرفت 

 .ستيضخامت ن يبه زبان ساده ترلبه دارا.دارد، تصور کرد

ر استفاده يخود تصو يها يژگيتواند از و يدا کردن لبه ميتم پيک الگوريدر موارد خاص، 

 يتواند برا يکند، م يدا ميبه شکل خط راست را پ يکه مرزها يابيبه عنوان مثال لبه . کند

 .داشته باشد يخوب يليخ ييا کارامانند ساختمان ه يص دادن اجساميتشخ

 

 ک يکالس ياب هايلبه    2-3-2

 

 Cannyاب يلبه   2-3-2-1

 

 :ل شده استيتشک ياز سه قسمت اصل Cannyاب يتم لبه يالگور 

 .زيف نويتضع -1

 .توانند به عنوان لبه در نظر گرفته شوند يکه م يدا کردن نقاطيپ -2

 .ن آن ها کم استلبه بود يکه احتمال نقطه  يحذف نقاط -3

 

 زينو  2-3-2-1-1

 

شود که نقاط لبه  يشود و باعث م يز موجب خراب شدن لبه ها ميدا کردن لبه، نويدر مسائل پ 

 ين مشکل به کار ميمقابله با ا يکه برا يياز روش ها يکي. ص داده نشونديتشخ يبه خوب

 .است يدو بعد يگوس يک پنجره ير با يکردن تصو کانوالو رود،
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ر قرار داده يزتحت تاثير را نيگر خود تصوياز طرف د يکند ول يف ميز را تضعيکار نو نيا

باشد که در آن  يم Cannyتم يالگور ين مرحله يز اوليحذف نو. کند يز مات ميولبه ها را ن

 .شود يکانوالو م يدو بعد يگوس يک پنجره يربا يتصو

 

 استخراج نقاط لبه   2-3-2-1-2

 

توانند به عنوان لبه در نظر گرفته شوند  يکه م ياز نقاط يه ايب اوليقرز، تيپس از حذف نو

ان در آن يرا که گراد يشود و نقاط ير استفاده ميان تصوين مرحله از گراديدر ا. شود يزده م

دوم  ين کار، مرحله يا. شود يبه عنوان لبه انتخاب م)  يبه صورت محل( نه است يشيها ب

 .دهد يمل يرا تشک Cannyتم يالگور

 

 حذف  2-3-2-1-3

  

دا شده بودند يقبل به عنوان لبه پ ياست که در مرحله  يتم حذف نقاطيآخر الگور يمرحله 

 يزير نويلتر کردن تصويرا فياست ز ين مرحله ضروريا. ستنديدر واقع جزء نقاط لبه ن يول

 يند و براک يح داده شد به طور کامل آن ها حذف نمياول توض يکه در مرحله  يبه صورت

 .مختلف انجام داد يهاScale ن کار را با يد ايدا کردن مرز بايپ

ان آن ها کمتر از در آستانه است، ممکن است يبردار گراد يحذف کردن نقاط لبه که اندازه 

در نظر  TlوTh ين امردو حد آستانه ياجتناب از ا يبرا. باعث از دست رفتن نقاط لبه شود

که در آن ) (x,yيابتدا نقطه : شوند ير انتخاب ميه به صورت زو نقاط لب. شود يگرفته م

|)x,y(VI<|Th ن نقطه که ياز اطراف ا يشود وسپس نقاط ياست به عنوان لبه انتخاب م

 .شوند يلبه انتخاب م يز به عنوان نقطه ياست ن  x',y'(|VI<Tl(|آن ها يبرا
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 انيعملگر گراد  2-3-2-2

 

شتر يدر ب. خاص ير در جهت هايمشتق اول تصو يحاسبه ان عبارت است ازميعملگرگراد 

ان يگراد يم که اندازه يدان يم. شود يانجام م يو افق ين عمل در دو جهت عموديموارد ا

 :برابر است با) (x,yيدر نقطه   f)(x,yريتصو

 

 
 :ر استيو جهت آن به صورت ز

 

 
 که در آن

 

 
 

 شود يق استفاده ممشت يفرنس به جاياز د Fyو Fx يمحاسبه  يبرا

 

 
 

به  يو عمود ير است که به طور افقيز يلتربانک ها معادل دو پنجره يکه از نقطه نظر ف

 شوند ير اعمال ميتصو

 

 



   قطعه بندي: فصل دوم
 
 

 29

 :ميم، دارياستفاده کن يريفرنس گين وزن دارقبل از ديانگيو اگر از م

 

 
 

 نيعملگر ال پالس  2-3-2-3

 

ن يکند و مستقل از جهت مرزها ست به هم يده مر استفاين از مشتق دوم تصويعملگر الپالس 

 :ر استين عملگر به صورت زيا. ک برداريک مقدار اسکالر است و نه ين عملگر يل ايدل

 

 
 

 شود يب زده مير تقريکه در حالت گسسته با عبارت ز

 

 
 

 .ش دادير نمايز يتوان آن را با پنجره  يم يلتريو از نقطه نظر ف

 

 
 

را با نقاط عبور از يان است زيشتراز عملگر گراديب يليز خين به نويست عملگر الپاليحساس

ک ير کوچک و نزديمقاد يزدارايز نيگنال نويشتر موارد سيکه در ب يصفرارتباط دارد در حال

ز را يشود تا اثر نو ير اعمال مين گذر به تصوييلتر پايک فيل ابتدا ين دليبه هم. صفر است

ر يز نظين يگريد يعملگر ها. شود ين اعمال ميسکاهش دهد و سپس عملگرالپال
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نجا به يوجود دارد که در ا يابيلبه  ي، عملگر مار براينظم ي، عملگر بCompassعملگر

 .ميپرداز يشرح آن ها نم

 

 روش داگمن   2-3-3

 

ه و مردمک يعنب يرويدا يدا کردن نواحيپ يل برايفرانسيد –داگمن از اپراتور انتگرال  

 .کند يرا توسط دو کمان جدا م ينييو پا ييباال يو پلک ها استفاده کرده

 :ر استيل به صورت زيفرانسيد –اپراتور انتگرال 

 

( ) ( ) ( )
∫∂

∂
×

cc

cc
yxr

yxr ds
r
yxI

r
rG

,,
,, 2

,max πσ 

 

 يک تابع نرم کننده ي G(r)شعاع جستجوو  rر چشم است، يهمان تصو I(x,y)که در آن 

 يروير دايپراتور به دنبال مسن ايا. است r  ،x0 ،y0داده شده توسط  يرويمرز داs و  يگوس

در کانتور ) (x,yر شعاع و محل مرکزيير در شدت نور با تغيين تغيشتريب يگردد که دارا يم

 .است يرويدا

 يشود و در هر بار اعمال کردن مقدار نرم کنندگ ير اعمال مين باربه تصوين اپراتور چنديا

 يابيمحل  يز به روش مشابهيها نپلک . شود يق مرز ها کاهش داده ميدق يابيمحل  يآن برا

 .شود يل ميتبد ينجا به کانتور سهمويدر ا يروين تفاوت که کانتور دايشوند به ا يم

را از يل هاف در نظر گرفت زيرات تبدييتوان به صورت تغ يل را ميفرانسيد –روش انتگرال 

ز ينو يدارار يکه تصو ين روش در صورتيا. کند يجستجو استفاده م ير برايمشتق اول تصو

 يرا به صورت محليبدهد ز ياز انعکاسات، ممکن است جواب نا درست يز ناشيباشد مانند نو

 .کند يکار م
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 جداسازي عنبيه و پلکها از تصوير چشم   2-3-4

  

مرز داخلي بين عنبيه و مردمک و مرز  –هدف از اين بخش مشخص کردن مرزهاي عنبيه 

ه مراکز و شعاع هرکدام همچنين مشخص کردن مرز بين به همرا -خارجي بين عنبيه و صلبيه

عنبيه را مي توان به صورت دو دايره تو در تو و غير هم . پلکها و قسمت داخلي چشم مي باشد

مرکز که پلکها و مژه ها باال و پايين آن را مسدود کرده اند، و پلکها را مي توان به صورت دو 

 .تسهمي در باال و پايين عنبيه در نظر گرف

 

 جداسازي مرز داخلي و محاسبه شعاع و مرکز مردمک چشم  2-3-4-1

 

ديده مي شود شدت نور مردمک از بقيه نقاط چشم کمتر است،  2-2همان طور که در شکل 

به همين دليل . همچنين اختالف شدت نور ناحيه مردمک با نواحي مجاور آن خيلي زياد است

 Robertsيا  Sobel maskيي لبه ي ساده مانند ميتوان آن را به کمک يک الگوريتم شناسا

mask از ساير قسمت هاي تصوير جدا کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسايي شده اند  sobel maskدر روش ارائه شده در پايان نامه ابتدا نقاط کانديد لبه توسط 

 سپس با استفاده از تبديل هاف براي پيدا کردن دايره مرز بين عنبيه و مردمک) 3-2شکل (

 .مشخص شده اند

 

 
د كه ناحيه مردمك داراي شدت نور كمتر از ساير نواحي در اين تصاوير مشاهده مي شو 2-2شكل 

 چشم است
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يک روش ضعيف براي پيدا کردن نقاط لبه است که فقط لبه هايي را که در آن   sobelماسک 

ها شدت نور تصوير جهش بزرگي دارد را تشخيص مي دهد که اين ويژگي اين ماسک مناسب 

پيدا کردن مرز داخلي مردمک است چون ساير مرزهاي موجود در تصوير چشم داراي 

ييرات شدت نور کم هستند و توسط اين ماسک تشخيص داده نمي شوند به جز در مورد تغ

برخي از لبه هاي مربوط به مژه ها که آن ها را در مرحله ي بعد توسط تبديل هاف حذف مي 

 .نشان داده شده اند 4-2افقي و عمودي در شکل  sobelماسک هاي . کنيم

 

1 2 1 

0 0 0 

1- 2- 1- 
 

1- 0 1 

2- 0 2 

1- 0 1 

 )ينييجدول پا( يعمود sobelو ماسك  )ييجدول باال( يافق sobelماسك  4-2شكل                              

 

تبديل هاف دايروي به اين صورت است که تصوري را به فضاي پارامترهاي دايره مي برد 

به روي آن قرار دارند را وسپس با تغيير دادن اين پارامتر ها دايره اي که بيشترين تعداد نقاط ل

به عنوان مرز انتخاب مي کند، با اين کار قسمتهايي از مژه ها که به اشتباه به عنوان لبه در 

 
لبه ياب مناسبي براي پيدا كردن مرز  sobelدر اين تصاوير مشاهده مي شود كه ماسك  3-2شكل 

 مردمك است و لبه هاي مردمك به خوبي در آن قابل رويت هستند
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با اين . مرحله ي قبل ظاهر شده بودند حذف مي شوند، چون اين نقاط شکل منظمي ندارند

 .روش سه پارامتر مربوط به مرکز و شعاع دايره ي مرز مشخص مي شوند

ي که استفاده از تبديل هاف دارد اين است که چون فضاي جستجو را به فضايي با بعد اشکال

بار محاسباتي زيادي دارد و وقت گير )  پارامتر 3در اينجا (برابر تعداد پارامترها مي برد

براي حل اين مشکل مي توان از محدود کردن ناحيه جستجو و کوچک کردن ابعاد . است

 .تصوير استفاده کرد

نشان داده شده است که  5-2وير مرزبه دست آمده با استفاده از روش ارائه شده در شکل تص 

تنها مشکل اين روش دايره اي نبودن مرز مردمک است . نشان دهنده کارايي اين روش است

که ناشي از تصوير برداري با زاويه و غير مستقيم است که در اين موارد قسمتي از اطالعات 

 .ا اغتشاشات ناخواسته اي به وجود مي آينداز دست مي روند ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ه براي چند تصوير مختلفمردمك  به دست آمد-مرز داخلي عنبيه يا مرز عنبيه2-5 شكل 
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 جداسازي پلک ها و مشخص کردن مرز بين پلک ها و عنبيه2-4-3-2   

 

ديده مي شود قسمت هاي بااليي و پاييني عنبيه توسط پلک هاي باال  6-2همانطور که در شکل 

از دست مي دهيم و به جاي آن و پايين مسدود مي شوند و در نتيجه قسمتي از اطالعات را 

اطالعات ديگري به دست مي آيند که چون بسته به شرايط مختلف مقدار اين انسداد و در نتيجه 

مقدار اطالعات ناخواسته که وارد سيستم مي شود تغيير مي کند، الزم است که نقاط مربوط به 

الوه بر مشخص کردن پيدا کردن ناحيه پلک ها ع. اين اغتشاشات شناسايي شده و حذف شوند

اغتشاشات ناشي از آنها پيدا کردن مرز بيروني عنبيه را نيز تسهيل مي بخشد زيرا قسمت 

 عمده ي نقاط لبه ي ناخواسته مربوط به پلک ها مي شوند

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

نقاط کانديد لبه  sobelبراي بدست آوردن مرز بين پلک باال و عنبيه، ابتدا با استفاده از ماسک 

چون پلک باال داراي مرز کامال مشخص است و تغييرات شدت نور در عبور . يدا مي کنيمرا پ

البته در تصوير لبه ي . از آن  خيلي زياد است باا ستفاده ازاين ماسک تشخيص داده مي شوند

به دست آمده مرزهاي مردمک نيز ظاهر مي شوند که چون در مرحله ي قبل ناحيه مردمک 

 .ن آن ها را حذف کردپيدا شده بود مي توا

چون پلک باال تقريبا يک سهمي است، براي پيدا کردن منحني گذرنده از آن مي توان از تبديل 

 هاف استفاده کرد که معادله  آن به صورت زير است

 
همانطور كه مشاهده مي شود قسمت عمده ي عنبيه در اين تصاوير توسط پلك ها مسدود  6-2شكل 

 شده است
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( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )21sincoscossin 2 −−+−=−+−− jjjjjjjjj kyhxakyhx θθθθ       

 
jaدر معادله باال  )پيچ تنظيمي براي ميزان انحنا،   )jj kh زاويه  jθمقدار پيک سهمي و  ,

مشاهده مي شود به دست آوردن معادله ) 1-2(در معادله ي . است Xچرخش نسبت به محور 

همانطور که قبال هم گفته شد حل . سهمي مستلزم استفاده از تبديل هاف با چهار پارامتر است

ست و چون سرعت در طرراحي يک سيستم بيومتريک حائز چنين معادله اي بسيار زمان بر ا

اهميت است، لذا در عمل حل اين معادله امکان پذير نيست و بايد از روش جايگزين ديگري 

 . بهره برد

با دقت در تصاوير چشم هاي مختلف مشاهده مي شود که براي بدست آوردن پلک باال با 

معادله ي درجه . ه جاي سهمي استفاده کردتقريب خوبي مي توان از يک معادله درجه دوم ب

دوم داراي سه پارامتر است و حل آن با تبديل هاف خيلي سريع تر از حل معادله ي سهمي 

است، ولي اين راه حل هنوز زمان زيادي الزم دارد به همين دليل با توجه به تابع بودن معادله 

تفاده از روش حداقل مربعات خطا درجه دوم مي توان با پيدا کردن تعدادي از نقاط آن و اس

 .معادله درجه دوم را بدست آورد

نقطه از مرز پلک انتخاب شده وسپس با استفاده از  50در روش پياده شده در پايان نامه ابتدا 

نشان داده  7-2روش حداقل مربعات معادله درجه دوم مرز پلک باال به دست آمد که در شکل 

 .شده است

 

 

 

 

 

 

 

  
عنبيه به خوبي تشخيص داده شده است كه  –شود  مرز پلك  در اين تصاوير مشاهده مي 7-2شكل 

 لگوريتم استنشان دهنده ي مناسب بودن تقريب هاي به كار گرفته شده در ا
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کردن مرز بين پلک پايين و عنبيه از الگوريتمي مشابه پيدا کردن مرز پلک باال  براي پيدا

استفاده شد، فقط در قسمت پيدا کردن نقاطي از مرز براي عبور دادن منحني از آنها، چون 

مرز پاييني خيلي معلوم نيست نقاط بدست آمده خيلي نسبت به نويز حساس هستند، ابتدا 

  sobelمردمک وباالي آن از تصوير حذف شدند و سپس از ماسک قسمتهاي مربوط به ناحيه 

 .نشان داده شده است 8-2نتايج اين مرحله در شکل . براي به دست آوردن لبه ها استفاده شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداسازي مرز خارجي و محاسبه شعاع و مرکز عنبيه چشم3-4-3-2   

 

مرز بين عنبيه (اکردن مرز خارجي عنبيه مهمترين و پيچيده ترين قسمت مرحله قطعه بندي پيد

مي باشد، زيرا اوال مرز کامال مشخصي در اين ناحيه وجود ندارد و مرز موجود به ) و صلبيه

صورت پخش شده است، ثانيا مرزهاي ديگري در تصوير چشم وجود دارند که در آن ها 

تواند مرز ضعيف در نتيجه هر روشي که ب) 2-9شکل (تغييرات شدت نور بِسيار زياد است 

ناحيه خارجي عنبيه را تشخيص دهد به طور قطع اين لبه ها نيز در آن ظاهر خواهند شد و 

چون هم تعداد اين نقاط لبه ي ناخواسته زياد است و هم داراي شکل هاي منظم و مشابه خود 

رائه بنا بر اين در مرحله جدا سازي مرز خارجي عنبيه بايد روشي ا. مرز خارجي عنبيه هستند

از آنجايي که . شود که بتواند نقاط لبه ي ناخواسته را تشخيص داده و آن ها را حذف کند

 
مرز بين پلك پايين و عنبيه، مشاهده مي شود مرز به خوبي در اين تصاوير مشخص شده 8-2شكل 

 است
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موفقيت مراحل بعدي سامانه تشخيص هويت بستگي زيادي به اين مرحله دارد لذا در به دست 

 . آوردن نتايج اين مرحله بايد دقت زيادي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبه  cannyاست، چون  cannyتفاده از روش لبه ياب اساس روش پياده شده در پايان نامه اس

ياب قوي اي است مرزهاي زيادي را در تصوير پيدا مي کند، در مرحله بعد نقاط لبه ي اظافي 

 .را حتي االمکان حذف مي کنيم

 :منابع اصلي اغتشاش در اين روش عبارتند از

 نقاط لبه مربوط به مرزهاي مردمک 

 نقاط لبه مربوط به پلک باال  

 نقاط لبه مربوط به پلک پايين  

 نقاط لبه مربوط به مژه ها  

 نقاط لبه مربوط به طرح هاي داخلي ناحيه عنبيه 

 نقاط لبه مربوط به سايه هاي موجود در تصوير به خصوص در گوشه هاي صلبيه 

ولي مشکل . براي پيدا کردن مرز خارجي عنبيه بايد همه ي اغتشاشات نامبرده را حذف کنيم

هنوز حل نشده باقي مي ماند مسئله ي نبودن لبه ي مشخص که داراي تغييرات شديد  اصلي که

در شدت نور باشد در مرز بيروني عنبيه ويا به عبارتي ضعيف بودن مرز خارجي عنبيه است 

 .هم قادر به تشخيص آن ها نيست cannyکه حتي لبه يابي مانند 

 

نمونه هايي از تصاوير چشم، همانطور كه مشاهده مي شود عنبيه مرز مشخصي كه به   9-2شكل 
 راحتي قابل تشخيص باشد ندارد
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 رز بيروني عنبيهبهبود کيفيت تصوير براي پيدا کردن م4-4-3-2   

 

نشان داده شده است  2-10براي حل اين مشکل ابتدا با استفاده از ماسک الپالسين که در شکل 

مقادير لبه ها را بدست مي آوريم و سپس اين مقادير را از تصوير اصلي کم مي کنيم، بدين 

ته با اين کار ترتيب نقاط لبه اي که تغييرات شدت نور در آن ها زياد بود تضعيف مي شوند، الب

نقاط لبه ي مربوط به مرز خارجي عنبيه نيز تضعيف مي شوند ولي چون تغييرات شدت نور و 

. در نتيجه مقدار حاصل از ماسک الپالسي در آن ها کم است تضعيف اين نقاط کم خواهد بود

 .تصوير اصلي و تصوير بدست آمده بعد از اعمال روش فوق را نشان مي دهد 2-11شکل 

 

1- 1- 1- 

1- 8 1- 

1- 1- 1- 

 به كار رفته در پروژه يماسك الپالس 10-2شكل                                                     

 

را بر روي آن اعمال کنيم، چون  cannyمزيت استفاده از اين روش اين است که اگر لبه ياب 

له ي آستانه گذاري براي انتخاب مرز قوي با تغيير شدت نور زياد در آن وجود ندارد، در مرح

نقاط لبه آستانه ي پايين تري انتخاب مي شود و در نتيجه نقاط بيشتري از مرز ناحيه ي عنبيه 

را روي تصوير اصلي و همچنين  cannyنتايج اعمال لبه ياب  2-12شکل .آشکار مي شوند

در حالت دوم مرز تصوير بهبود يافته توسط روش فوق را نشان مي دهد، مالحظه مي شود که 

 .بيروني عنبيه بهتر مشخص شده است
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پس از به دست آوردن تصويري که در آن مرز عنبيه به خوبي مشخص شده است بايد 

     اغتشاشات ناشي از موارد مطرح شده در باال را حذف کنيم زيرا همانطور که در شکل

 .ناخواسته ي زيادي به عنوان لبه انتخاب شده اندمشاهده مي شود هنوز تعداد نقاط 13-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وير به دست آمده پس از اعمال ماسك الپالسين و تص)شكل هاي سمت راست(تصوير اصلي2-11شكل 
، هماطور كه مشاهده مي شود مرزهاي  خيلي قوي در تصوير اصلي تضعيف شده اند در)هاي سمت چپ شكل(

 حالي كه مرزهاي ضعيف تغيير چنداني نكرده اند

 مرزهاي عنبيه در تصوير اصلي و تصوير پس از اعمال ماسك همان طور كه مشاهده2-12شكل
مي سود در تصوير سمت راست عالوه بر اينكه مرز خارجي عنبيه به خوبي مشخص شده است، 

 بخشي از مرزهاي قوي موجود در تصوير اصلي نيز حذف شده اند
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حذف نويز ناشي از نقاط لبه مربوط به مرزهاي مردمک وپلک باال و    2-3-4-5
 پلک پايين

 

مرزداخلي عنبيه يا مرز بين عنبيه و مردمک را به دست  2-3-4-2با توجه به اينکه در قسمت 

 . بوط به مرزهاي مردمک را حذف کنيمآورده بوديم، مي توانيم نقاط لبه مر

نيز مرزهاي مربوط به ناحيه بين پلک هاي باال و پايين و عنبيه را پيدا   2-3-4-3در قسمت 

کرده بوديم در نتيجه مي توانيم نويز ناشي از ن قاط لبه مربوط به پلک باال و پايين را حذف 

 .کنيم

  .نشان داده شده است 2-13نتايج اين مرحله در شکل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 حذف نويز ناشي از نقاط لبه مربوط به مژه ها    2-3-4-6

  

مژه ها معموال به شکل خطوط باريک به ظخامت يک تا سه پيکسل هستند، روي يک ناحيه ي 

از . وجود دارد) مژه و پس زمينه ي آن(پس زمينه که معموال اختالف زيادي بين اين دو ناحيه 

 .ن براي شناسايي و حذف آن ها کمک گرفتاين ويژگي مژه ها مي توا

روش پياده شده در پايان نامه بدين صورت است که مقدار شدت روشنايي هر تصوير را با 

شدت روشنايي چند پيکسل از هر دو طرف آن پيکسل مقايسه مي کنيم و در صورتي که 

. نتخاب مي کنيمپاختالف زيادي بين آن ها بود آن نقطه را به عنوان يک پيکسل از مژه ها ا

و مرزهاي به) شكل سمت راست(مرزها پس از حذف لبه هاي مربوط به مردمك و پلك ها 2-13شكل 
 )شكل سمت چپ(دست آمده در قسمت قبل 
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نشان داده شده است، مشاهده مي شود که مژه ها تقريبا به طور  2-14نتايج اين کار در شکل 

 .کامل شناسايي شده اند

 

 

 

 

  

 

 

 

تنها اشکال اين روش در برخورد با مژه هايي است که خيلي به هم نزديک هستند و در مورد 

 .چنين حالتي خيلي کم است آن مژه ها جواب نمي دهد که البته احتمال وقوع

 

 

 حذف نويز ناشي از نقاط لبه مربوط به طرح هاي داخلي ناحيه عنبيه7-4-3-2   

 

) شکل سمت چپ(2-15 در مورد طرح هاي داخلي ناحيه ي عنبيه، همان طور که در شکل 

مشاهده مي شود نقاط لبه مربوط به  آن ها به صورت فشرده و در کنار هم هستند در حالي که 

نقاط مربوط به مرز خارجي عنبيه به صورت فشرده نيستند و در يک پنجره با طول محدود 

تعداد خيلي کمي از آن ها قرار مي گيرد بعالوه اين طرح ها فقط در نواحي نزديک مرز داخلي 

بنابراين اگر . عنبيه يا مرز مردمک قرار دارند و فاصله ي زيادي با مرز بيروني عنبيه دارند

با طول محدود را روي تصوير حرکت دهيم  و هرجا که تعداد نقاط بيشتر از يک  يک پنجره

حد آستانه داخل پنجره قرار داشتند، آن نقاط را از مجموعه نقاط کانديد براي لبه بودن حذف 

نتايج اين مرحله در . کنيم نويز ناشي از طرح هاي داخلي ناحيه عنبيه نيز حذف خواهد شد

 .نشان داده شده است) استشکل سمت ر( 2-15شکل 

 تصوير اصلي كه در آن مژه ها مشخص شده اند 2-14 شكل
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حذف نويز ناشي از نقاط لبه مربوط به سايه هاي موجود در تصوير   8 -2-3-4
 در گوشه هاي صلبيه

 

يکي از منابع اغتشاش در تصاوير عنبيه، اغتشاش ناشي از سايه ي گوشه هاي چشم روي 

تغييرات شدت نور در مرز  ناحيه ي صلبيه است که چون تغييرات شدت نور در آن ها همانند

از طرف ديگر چون . ناحيه ي عنبيه است با آستانه گذاري نمي توان آن ها را حذف کرد

مرزهاي اين نواحي معموال به شکل دايروي هستند و با شعاع و مرکزي نزديک شعاع و 

ا مرکز عنبيه، با هيچ يک از روش هاي ارائه شده در قسمت هاي قبل نمي توان اين اغتشاش ر

نشان ) شکل سمت چپ(16-2نقاط لبه ي به وجود آمده ناشي از اين نيز در شکل . حذف کرد

 .داده شده است

براي حل اين مشکل از اين تفاوت بين مرز خارجي عنبيه و مرز سايه استفاده مي کنيم که، 

هنگام حرکت از سمت مردمک به سمت بيرون، در مرز بين عنبيه و صلبيه شدت نور نقاط 

از شدت نور نقاط بيرون اين ناحيه است در حالي که در ) تيره تر(ناحيه ي عنبيه کمتر داخل 

مورد نقاط اطراف مرز سايه ها برعکس شدت نور نقاط داخل بيشتر از نقاط خارج مرز 

نتايج اين مرحله در شکل . با استفاده از اين ويژگي مي توان اين مرزها را از هم تميز داد.است

 .نشان داده شده است)  استشکل سمت ر(2-16

 
و مرز به دست آمده پس از حذف ) شكل سمت چپ(مرز به دست آمده از اعمال قسمت قبل  2-15شكل 

 )شكل سمت راست(طرح هاي داخلي عنبيه
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 بدست آوردن پارامترهاي دايره ي بيروني عنبيه9-4-3-2   

 

پس از بهبود کيفيت تصوير براي استخراج مرز بيروني عنبيه و حذف کليه ي اغتشاشات 

                                                  .تصوير، به مرحله ي پيدا کردن دايره ي بيروني عنبيه مي رسيم

از تبديل هاف دايره اي براي پيدا کردن پارامترهاي دايره  2-4-3-2در اينجا نيز همانند قسمت 

ات اين مرحله و با توجه به اينکه مراکز ي بيروني استفاده مي کنيم و براي تسريع عملي

مردمک و عنبيه با وجود هم مرکز نبودن، به هم خيلي نزديک هستند، ناحيه ي جستجو براي 

                                            . مرکز عنبيه را به يک پنجره حول ورکز مردمک محدود مي کنيم

نتيجه .با حل اين معادله ي هاف با سه پارامتر مشخصات دايره ي بيروني عنبيه بدست مي آيد

نمونه هايي از نتايج  18-2همچنين شکل . نشان داده شده است 17-2ي اين مرحله در شکل 

 .     بدست آمده در قسمت هاي قبل را نشان مي دهد

 

 

 

 

 

 
و مرز به دست آمده پس از ) شكل سمت چپ(مرز به دست آمده از اعمال قسمت قبل  2-16شكل 

 )شكل سمت راست(لبه هاي مربوط به سايه هاي موجود در تصوير    حذف 

ه براي چند تصوير مختلف مشخص شده استيدايره خارجي عنب17-2شكل
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دهد مشاهده مي شود كه الگوريتم پياده شده مرزها را به خوبي تشخيص مي.يي از لبه هاي بدست آمدهنمونه ها 18-2شكل
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 يزنرمال سا: فصل سوم
 
 
 مقدمه   3-1
 

ه يانتقال ناح يت جدا شد، مرحله بعدير چشم با موفقيه از تصويه عنبيکه ناح يوقت

. سه را انجام داديمقا يبوده که بتوان به راحت يابعاد ثابت ياست که دارا يه به مختصاتيعنب

شد، که با ير ميه در تصاويده شدن عنبيل کشير چشم معموال به دلين ابعاد تصاويب يناسازگار

 يز مين يگريل ديدال. ط باشديرات نور محييتواند به علت بزرگ شدن مردمک در اثر تغ يم

، چرخش لنز ير بردارين تصوير بودن فاصله از دوربييمتغ: ل باشد که عبارتند ازيتواند دخ

ه را به يه عنبي، ناحيند نرمال سازيفرآ. ن، چرخش سر و چرخش چشم در کاسه چشميدورب

ط متفاوت از چشم ير گرفته شده در شرايکند که بتوان دو تصو يم يره بازسازدوبا يصورت

ابعاد  يه داراياست که دو ناح يه به صورتيه عنبيل ناحين کار با تبديسه کرد و ايرا با هم مقا

باشد و  يه همواره هم مرکز نميه مردمک با عنبين است که ناحيگر اينکته د. باشند يکساني

 يز در هنگام نرمال سازين مورد نيا. [29]در صورت است  ينيه فرم ببسته ب يمعموال کم

 .د در نظر گرفته شوديه بايه عنبيناح
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 موجود يبر روش ها يمرور  3-2
 

 روش ارائه شده توسط داگمن   3-2-1

 

 ين صورت ميشتر مقاالت به آن استناد شده است بديکه در ب [5]داگمن  يشنهاديمدل پ

ک جفت در مختصات يه به يه عنبيل داگمن، هر نقطه موجود در ناحيند تبديرآباشد که در ف

) يقطب )θ,r شود، که در آن  يل ميتبدr و  [0,1]در فاصله  يشعاعθ در حوزه  يه ايزاو

[ ]π2,0 ن يات کارتزه از مختصينگاشت عنب. است( )yx,  زه شده و يک مختصات نرماليبه

 .شود يف مير توصيتوسط معادله ز ير هم مرکز قطبيغ

 

( ) ( )( ) ( )θθθ ,,,, rIryrxI → 

 

 و

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )θθθ

θθθ

lp

lp

ryyrry

rxxrrx

+−=

+−=

1,

1,

 

 

)که در آن  )yxI )، ير وروديه در تصويه عنبيناح , )yx,  ين نقاط وروديکارتزمختصات ،

( )θ,r متقابل، يزه شده قطبيمختصات نرمال xp , yp  , xl  وyl نقاط موجود  يمختصات ها

مدل ارائه شده توسط داگمن . باشند يم θ يه در راستايمردمک و عنب يمرزها يرو

اندازه  يط و ناسازگارير نور محيياثر تغه در يل بزرگ شدن عنبياز قب يرنده مسائليدربرگ

ه يب ناحين ترتيبد. ه ارائه دهديبا ابعاد ثابت از عنب يشيک نماير است تا بتوان يه در تصاويعنب

ک نوار نگاشته شده، با در نظر گرفتن مرکز مردمک به عنوان نقطه مرجع يه به صورت يعنب

ن مدل ين موضوع که ايبا وجود ا. شود يش داده ميه نمايعنب يو خارج يداخل يو مرزها

ر هم مرکز يو غ يربردارين تصوير از دوربيير اندازه مردمک، فاصله متغييرنده تغيدربرگ

ا يمسئله چرخش سر  يبرا يز هست، اما راح حلير نيتصاو يه در بعضيبودن مردمک و عنب
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 θ يراستا در يژگيدر سامانه داگمن، چرخش به صورت انتقال بردار و. دهد يچشم ارائه نم

 .رنديک راستا قرار گينکه دو کد موجود در يدر مرحله تطابق در نظر گرفته شده تا ا

 

 يمجاز يره هايروش دا   3-2-2

 

شوند که  يش ميمايپ يه ابتدا طورير عنبيتصاو [16]در روش ارائه شده توسط بولز 

را بتوان به  يکيم، يکن يسه ميرا با هم مقار يدو تصو يو وقت. ک اندازه باشنديقطر  يدارا

را که يدارد ز يه کارکرد متفاوتين روش نسبت به بقيا. ر مرجع در نظر گرفتيعنوان تصو

م، يه را با هم مطابقت دهيه عنبينکه دو ناحيرد تا ايپذ يصورت نم يقبل يبه معنا ينرمال ساز

که دو  يهنگام. افتد ياتفاق م يعدسات بيمقا يج، براينتا يره سازيو ذخ يبلکه نرمال ساز

ره يه با استخراج و ذخيعنب يها از از نواح يژگيباشند، و يکسانيابعاد  يه داراير عنبيتصو

رد، که مرکز همه آن يگ يهم مرکز صورت م يره هايذا ير شدت نور در راستايمقاد يساز

را که تعداد نقاط يشود ز يانجام م يک نوع نرمال سازيب ين ترتيبد. ها مرکز مردمک است

ده داگمن است که ين همان ايقت ايدر حق. باشد يکسان ميه ير عنبياستخراج شده از هر تصو

م تطابق را يخواه يه که ميه عنبيبه اندازه ناح ينجا بستگيعامل تناسب انتخاب شده در ا

ت ک شکل با ابعاد ثابيکه در نگاشت داگمن با  ير است در صورتييم دارد و متغيصورت ده

نخا ينکه در ايگر در سامانه داگمن ابعاد نگاشت ثابت بوده حال ايبه عبارت د. ميسروکار دار

مقابله با مشکل  يبرا يدرباره راحکار اتخاذ يدر ضمن در سامانه بولز حرف. ر استييمتغ

 . دوران ذکر نشده است

 

 ان نامهياده شده در پايروش پ   3-3

 

 1-3بر روش داگمن است که در شکل  يمبتنان نامه ينگاشت استفاده شده در پا

ک يه به صورت يه عنبيب ناحين ترتيبد. ن روش نشان داده شده استينگاشت در ا يچگونگ

ان نامه يدر پا. ديآ يه و مرکز مردمک بدست ميعنب يزه شده با توجه به مرزهاينوار نرمال

 .نگاشته شده است  )θ و r يدر راستاها بيبه ترت( ×51264ک نوار    ي يه رويه عنبيناح
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گردد و  يمرکز مردمک که در قسمت قبل به دست آمده است به عنوان نقطه مرجع منظور م

. شود يبا ابعاد مورد نظر نگاشته م يه مربوطه به نواري، ناحθه يو زاو rشعاع  يراستا

 ينام برده م يهر شعاع انتخاب شده و از آن به عنوان دقت شعاع يدر راستانقطه  يتعداد

شود به عنوان دقت  يه در نظر گرفته ميه عنبيکه حول ناح ين تعداد خطوط شعاعيهمچن. شود

ک يستند، يشتر اوقات هم مرکز نيه بياز آن جا که مردمک و عنب. شود ينام برده م يه ايزاو

از است که به صورت ين تفاوت مراکز نيد با توجه به اياس جديمقبردن نقاط به  ينگاشت برا

 ان گرددير بيز

 

 
 و

 
yxه با يمرکز مردمک نسبت به مرکز عنب ييجابجا oo ه در ين لبه مردمک و لبه عنبي، فاصله ب,

. ذکر شده است 2-3ه بوده که در شکل يان گر شعاع عنبيب lrمشخص شده و r'با  θه يزاو

 .دارد يان ميب θاز  يه را به صورت تابعيمعادله نگاشت، شعاع عنب

اين شكل الگورِِيتم نرماليزه كردن داگمن را به .عنبيه بر روينواري با ابعاد دلخواهچگونگي نگاشت ديسك 1-3شكل 
 صورت تصويري بيان مي دارد  
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انگر ين مقدار بيشده که ا يدلخواه نقاط، نمونه بردار يهر شعاع به مقدار يدر راستا

. ه نگاشت گردديه عنبيه مشخص ناحيهر شعاع در زاو يستان است که چه مقدار دقت در رايا

 يگردد که راستا يه ميه عنبياز ناح يس دو بعديک ماتريد يمنجر به تول يند نرمال سازيفرآ

با توجه . باشد يم يآن نشان دهنده دقت شعاع يعمود يو راستا  يه اين دقت زاويآن مب يافق

ستفاده شده است، مساله دوران را در بخش تطابق ا ينرمال ساز ينکه از مدل داگمن برايبه ا

 .م کرديحل خواه

 

 

گر اين موضوع است كه اين دو دايره  نمايي از استقرار موقعيت هاي مردمك و عنبيه در حالت كلي كه بيان 2-3شكل 
 ت را نشان مي دهد  مي توانند هم مركز نباشند و همچنين فرآيند نگاش
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استخراج 
 ويژگی
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 يژگياستخراج و: فصل چهارم
 
 

 مقدمه   4-1

 

ک نوار يه به ين ناحيه و نگاشتن ايعنب يو خارج يداخل يدا کردن مرزهايپس از پ

ن يا. مياستخراج کن يژگير وک بردايد از نوار بدست آمده ي، با×51264ل شکل با ابعاد يمستط

ه استفاده کرده يمنحصر به فرد بافت عنب يها يژگيباشد که از و يد به گونه ايبا يژگيبردار و

داطالعات مهم يبردار به دست آمده فقط با. گر تفاوت داشته باشديهر فرد با فرد د يو برا

ره شده را با يذخ يکدها و ير ورودين تصويسه بيه را کد کند که بتوان مقايموجوددر بافت عنب

 يانيه اطالعات باند ميت با استفاده از تجزيص هويتشخ يشتر سامانه هايب.ت انجام داديموفق

 .کنند يد ميمناسب را تول يه در حوزه فرکانس، کدهايبافت عنب

به دست  يژگيکه در آن بردار و. ت استيص هوين بخش سامانه تشخيمهم تر يژگياستخراج و

ابعاد  يد دارايه باشد، بايتمام اطالعات مهم موجود در بافت عنب يد حاوينکه باياآمده عالوه بر 

 يبرا يادينکه حجم زيبا ابعاد بزرگ عالوه بر ا يرا بردارهايز باشد زياالمکان کوچک ن يحت

ز درمراحل استخراج و تطابق به سامانه يرا ن ييباال يره کردن الزم دارند، حجم محاسباتيذخ

 .دکنن يل ميتحم
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  يژگياستفاده شده در استخراج و يابزارها يبرخ يمعرف   4-2

 

 گابور يلترهايف   4-2-1

 

. شود يه استفاده مير عنبياز تصاو يژگياستخراج و يگابور عموما برا يلترهاياز ف

استفاده شده است  يژگياستخراج و يگابور برا يلترهايک دسته از فيروش ها از  يدر بعض

) ير ورودين روش ها تصويعموما در ا. [46] [45] [44]  [43] ) ( ) Ω∈yxyxI که در (,,,

) يلتر گابور دو بعديبا تابع ف) ر استيرمجموعه ازنقاط تصويک زي Ωآن  ) ( ) Ω∈yxyxg ,,, 

) يژگير کانوالو شده و تابع گابور ويبه صورت ز )yxr  .شود يمحاصل  ,

 

                         ( ) ( ) ( )∫∫
Ω

−−= ηξηξηξ ddyxgIyxr ,,, 

شتر ياطالعات ب يبرا(ر است يگابور به کار رفته به صورت ز يلترهايکه در آن ها خانواده ف

 .مراجعه شود [47] ,[48]به 

 

              ( ) ( )( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += +− ϕ

λ
πσγ

ϕθλ

'2cos,
2222 2/''

,,

xyx eg yx 

 که در آن

 

            
5.056.0

cossin',sincos'

==

+−=+=

γλσ

θθθθ

and

yxyyxx

 

 

گنال در حوزه زمان و فرکانس به يک سينه يش بهينما يتوانند برا يگابور م يترهاليف

لتر گابور يک فيشود  يده ميهمانطور که در معادله باال د. رنديطور توام مورد استفاده قرار گ

 ين کار باعث ميا. شود يجاد ميا ينوسيا کسي ينوسيک تابع سيبا  يک تابع گوسيق ياز تلف

م، چراکه تابع ينه اطالعات را در دو حوزه زمان و فرکانس داشته باشيبه قيک تلفيشود تا 
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 يکه در حوزه  يشوددر صورت يداده م) زهيلوکال(ص يکامال در حوزه فرکانس تخص ينوسيس

 يياز تابع نما ينوسيتابع کس يکه در معادله باال به جا يدر صورت. ستين گونه نيزمان ا

 يقيحق يقسمت ها. خواهد بود يو موهوم يقيحق يقسمت ها يدارا يم، تابع خروجياستفاده کن

نشان داده شده  1-4در شکل  ينوسيکس يبه جا ييبا در نظر گرفتن تابع نما  gتابع  يو موهوم

 .اند

 
 )ب)                                     (الف(                                   

 

 

ک نقطه خاص در حوزه زمان را يص در يتخص يبع گوسک تايبا  ينوسيک تابع سيق يتلف

 يخالص خارج م ينوسياز حالت س يسازد، هرچند که در حوزه فرکانس تابع را کم يممکن م

 ينوسيک تابع سيق آن با يتابع بدست آمده از تلف  3-4وشکل  يتابع گوس 2-4در شکل . سازد

 .لتر گابور است نشان داده شده استيکه همان ف

 
 

قسمت موهومي ) ب(قسمت حقيقي  )الف(قسمت هاي حقيقي و موهومي فيلتر گابور 1-4شكل 

 منحني پوش گوسي فيلتر گابور2-4شكل
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مختلف به  يها يريقطع وجهت گ يگابور با فرکانس ها يلترهايک دسته از فيجه اعمال ينت

تعداد  nر است که يهر نقطه از تصو يبرا يبعد-n يژگيک بردار وي، ير وروديتصو

 .[49]ر است يتصو ياعمال شده بر رو يلترهايف

 
 

 

 روش به کار رفته در سامانه داگمن   4-2-1-1

 

گابور استفاده شده  يلترهايتوسط پروفسور جان داگمن که از ف در روش ارائه شده  

آن به صورت  يقيلتر گابور انجام شده و قسمت حقيک جفت فيگنال توسط يک سيه ياست، تجز

ک تابع يبا  ينوسيک تابع سيق يآن تلف يو قسمت مجاز يبا گوس ينوسيک تابع کسيق يتلف

لتر يرها به عنواناجزا متقارن و نامتقارن فلتيف يو مجاز يقيحق يقسمت ها. باشد يم  يگوس

مشخص شده  و  ينوسيکس/ينوسيلتر توسط فرکانس سيف يفرکانس مرکز. شوند يده ميز نامين

ک نوع يبا استفاده از  [36]داگمن. گردد ين مييتع يلتر توسط عرض باند گوسيعرض باند ف

ه يناح ياستفاده شده رو يعدلتر دوبيف. ه را کد کرده استيه عنبي، ناحيلتر گابور دوبعديف

)ر يتصو )yx,شود يف مير تعريبه صورت ز 

( )
( ) ( ) ( ) ( )[ ]ee yyvxxujyyxx

yxG 00002

2
0

2

2
0 2][, −+−−

−
+

−
−= π

βα
π

 

 

موجك گابور يك بعدي3-4شكل
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)که  )00 , yx ر، يت نقاط تصوين موقعيمب( )βα طول و عرض  يلتر برايم فيتنظ يچ هايپ ,

)لتر، يموثر ف )00 ,vu 2فرکانس حوزه زمان  يون که دارايزان مدوالسيم معرف
0

2
00 vuw += 

نشان داده شده  4-4متقارن زوج و متقارن فرد گابور در شکل  يدوبعد يلتر هايف. باشد يم

 . است

 

 

ن کار با يا.گابور را دمدوله کرد تا اطالعات را فشرده سازد يلترهايف يداگمن خروج

ر در يحالت امکان پذ 4رد، که ازيگ يسطح صورت م 4فاز به  زه کردن اطالعاتيکوانت

 ينشات م يقيحق-يقيو حق يمجاز-يقي، حقيقيحق-ي، مجازيمجاز-يمجاز يعنيمختلط  يفضا

 .نشان داده شده است 5-4-ه در شکلينحوه کد کردن چهار ناح. رديگ

ت اندازه آن ر از اطالعاينشان داده اند که اطالعات فاز تصو [50]م در يم و لياپنها

ه را با حذف يتوان بافت عنب يبا استفاده از اطالعات فاز م. هستند يشتريب يغنا يدارا

 يان مياندازه ب ير که توسط مولفه هاينقاط تصو ييآن مثل شدت روشنا ياطلتعات تکرار

 .شوند، کد کرد

ش هستندکه هر يت قابل نمايب 2چهار سطح در نظر گرفته شده توسط داگمن توسط 

ه يعنب ينواح. شود يره ميت اطالعات در کد ذخيب 2ه توسطير نرمال شده عنبيکسل در تصويپ

ب يضرا يک سريگابور نگاشته شده و  يلتر دو بعديفک چهارم ي يبر رو يبه صورت محل

آن ها مشخص کننده مختصات فاز در صفحه  يو مجاز يقيشوند که قسمت حق يد ميمختلط تول

ه شکل نسبت داده ين چهار ناحياز ا يکير مختلط به ين مقادياز اه هر کدام يزاو. مختلطاست

سي قسمت حقيقي يا زوچ فيلتر كه توسط يك كسينو)الف. (نمايي از يك چفت فيلتر گابور دو بعدي 4-4شكل 
قسمت مجازي يا فرد فيلتر كه توسط يك سينوسي مدوله شده با گوسي ) ب. (مدوله شده با گوسي سلخته مي شود

.ساخته مي شود
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 يتيب 2048ک کد يت يدر نها .شود يد ميت اطالعات فاز توليمتناسب با آن ها دو ب شده و

د  يز توليح گر نيک کد تصحين اندازه يشودو به هم يره ميذخ ييمحاسبه شده و به عنوان کد نها

 يمانند پلک ها و مژه ها استفاده م يتشاشات اضافمشخص کردن محل اغ يشود که برا يم

ن يوهمچن يره سازيشود که پروسه ذخ يمنجر م يتيبا 256ک کد يد ين کار به توليا. گردد

 .سازد يسه را کاراتر ميمقا

 

 

 

 

 

 
 

لتر در يکند و شکل ف ياستفاده م ينرمال ساز يبرا يسامانه داگمن از مختصات قطب

 .شود يم يسير بازنويبه صورتز ين دستگاه مختصات قطبيا
 

( ) ( ) ( ) ( )

eee
rriwrH 2

0
2
0

0, β
θθ

α
θθθ

−
−

−
−−−= 

 

)که در آن  )βα )ف قبل را دارند و يهمان تعار , )00 ,θr يلتر ميف يانگر فرکانس مرکزيب 

 .باشند

 .شود يش داده مير نمايزه کردن فاز با تابع زيون و کوانتيدمدوالس

 

{ } { }
( ) ( ) ( ) ( )

∫ ∫
−−−−−=

ρ φ

βφθαρθθω φρρφρ ddI eeeh ri 22
0

22
00,sgn

ImRe,ImRe, 

نواحي عنبيه به صورت محلي بر روي. فرآيند دمدوالسيون فاز براي كد كردن بافت عنبيه در روش داگمن 5-4شكل 
يك سري ضرايب مختلط توليد مي شوند كه قسمت حقيقي و مجازي فيلتر دو بعدي گابور نگاشته شده ويك چهارم 

زاويه هر كدام از اين مقادير مختلط به يكي از اين چهار . آن ها مشخص كننده مختصات فاز در صفحه مختلطاست
 .ناحيه شكل نسبت داده شده و متناسب با آن ها دو بيت اطالعات فاز توليد مي شود
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 گي درسامانه داگمنمراحل استخراج ويژ6-4شكل 
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}که در آن  }h ImRe,
آن  يو مجاز يقيت مختلط فرض شود که مقدار حقيتواند به عنوان ب يم 

)فوق بوده و  يبسته به عالمت انتگرال دو بعد )φρ ,I ه است که در ير عنبيتصو يسطرها

مراحل استخراج بردار  6-4ل در شک. ش داده شده استينما يسامانه مختصات بدون بعد قطب

 .در سامانه داگمن نشان داده شده است يژگيو

 
 

 ل موجکياستفاده از تبد   4-2-2

 

 يکه به دقت ها ييه به اجزايه عنبيه اطالعات ناحيتجز يتوانند برا يموجک ها م

ه ينسبت به تجز يق تريشتر و دقيموجک ها اطالعات ب. متفاوت متعلق هستند، استفاده گردند

که در  ييها يژگيقا ويتوان دق يدهند و م يه در حوزه فرکانس به ما ميل فوريله تبديه وسب

از  يگروه. سه کرديله آن ها با هم مقايت و دقت خاص وجود دارند را به وسيک موقعي

اعمال  يه دو بعديشوند، به ناح يده ميخانواده موجک به عنوان بانک موجک ها نام يلترهايف

ن موجک ياعمال ا يخروج. باشند يه خاص ميک پايک دقت و با ي يام براشوند و در کد يم

 .گردد يجاد ميه ايش فشرده و سرراست از بافت عنبيک نمايها سپس کد شده و 

 

 استفاده از موجک هار   4-2-2-1

 
ها از  يژگياستخراج و يل موجک هار برايبا استفاده از تبد  [51]م و همکارانشيل

ل گابور و موجک هار هر دو به عنوان موجک يتبد. شنهاد کرده انديا په سامانه خود ريعنب

ار يه بسير عنبياز تصاو يژگياستخراج و ين دو موجک براياز ا. شوند يمادر شناخته م

 ييتا 87ک کد يه يعنب يلتر کردن چند بعديم از فيدر روش ارائه شده توسط ل. شود ياستفاده م

سپس با توجه . ن گونه استيموجک هار بد يد چون خروجيآ يبه دست م  -1و 1ن ياز اعداد ب

. شود ين ميگزيه با صفر جايبق ييو آن ها+ 1که مثبت هستند با  يين اعداد آن هايبه عالمت ا

لتر کابور و يسه استفاده از فيم با مقايل.ديآ يبه دست م يتيب 87ک کد سرراست يت يدر نها
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از ) شتريب% 0.9(بهتر  يکمک موجک هار کمبه  ييت شناسايموجک هار نشان داد که موفق

 .موجک گابور است
 

 يک بعدياستفاده از عبور از صفر موجک    4-2-2-2

 

کد  يبرا يک بعدي ياز موجک ها [52]در روشارائه شده توسط بولز و بواشاش 

ک تابع نرم يموجک مادر به صورت مشتق دوم . ه استفاده شده استيعنب يکردن بافت ها

)د کننده مانن )xθ شود که  يف ميتعر 

 

( ) ( )
2

2

dx
xdx θψ = 

ه استفاده يکد کردن بافت عنب يلترها سپس براين گونه فيا ييدودو ياس هايعبور از صفر مق

)گنال يل موجک سيتبد. شود يم )xf اس يدر مقs ت يو موقعθ شود يان ميبر يبه صورت ز 

 

( ) ( ) ( )
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( )xfWs دوم  متناسب با مشتق( )xf  نرم شده با( )xsθ ل وابسته به نقاط يو عبور از صفر تبد

)انحنا در  )xf sθ× است. 
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 يلتر الپالس گوسيفاده از فاست   4-2-3

 
ه يه، از تجزيعنب يها يژگيلدز، به منظور کد کردن ويدر سامانه ارائه شده توسط وا

استفاده شده  يالپالس گوس يلترهايف. استفاده شده است يالپالس گوس يلترهايه با فيه عنبيناح

 باشند ير مين روش به صورت زيدر ا

 

eG
22

2

2

2 2
11 σρ

σ
ρ
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−
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⎛
−−=∇ 

 

. لتر استيهر نقطه از مرکز ف يفاصله شعاع ρو  يار استاندارد گوسيانحراف مع σکه 

 يشوند که قادر به فشرده ساز يش داده مينما يالپالس يلتر شده به صورت هرم هاير فيتصو

لتر و هرم ين فيات ايزئج. مانند يم يد و موثر باقيکه فقط اطالعات مف ياطالعات بوده به نحو

سطح دقت  4با  يک هرم الپالسي. [53]ان شده است يتوسط برت و آدلسون ب يالپالس يها

 .تم استفاده شده استين الگوريدر ا يژگيه و استخراج ويد کد عنبيتول يمختلف برا

 

 

 گريچند روش د يمعرف   4-2-4

 

 :شوند يم يت معرفر مقاالياعمال شده در سا يدر ادامه چند نمونه از روش ها

 

 [54]ل اجزاء مستقل ياستفاده از تحل -1

 [55]ند سوپر دقت يو فرآ يل اجزاء اصلياستفاده از تحل -2

 [56]ک کوآکرانس يهارال يس هاياستفاده از ماتر -3

 [57]ه و فراکتال ها يل فورياستفاده از تبد -4

طالعات فاز ه و استخراج ايل گسسته فوريب آن با تبديلبرت و ترکيل هياستفاده از تبد -5

 [58]ر يتصو
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م يمفاه ياجزا و معرف يو عملگر استخوان بند يشکل شناس ياستفاده ازاز عملگرها -6

 [59]ه، همانند اثر انگشت يخط در عنب يگره و نقاط انتها

 ينريک کد بايل يرات جهت آن و تشکيير و تغياستفاده از مشتق دوم شدت نور تصو -7

 [60]) دان جهاتيم(

ر ياز تصو ينريک کد بايو بدست آوردن  2زيل موجک دوبچيتبد اتياستفاده از جزئ -8

[61] 

 
 

 روش اعمال شده در پروژه   4-3 
 

 پيش پردازش قبل ازاستخراج ويژگي   4-3-1

 

قبل از اعمال روش هاي استخراج ويژگي به تصوير نرماليزه شده و کد کردن آن، با 

ن مناسب براي استخراج ويژگي توجه به اينکه ممکن است تصوير نگاشت شده داراي تباي

منشا عدم وجود . نباشد، بايد يک سري پيش پردازشهايي روي تصوير نگاشت شده انجام دهيم

تباين مناسب مي تواند موقعيت منبع نور باشد، ممکن است بسته به موقعيت قرار گرفتن منبع 

تصويرداراي  نور در هنگام تصوير برداري قسمت هايي از تصوير نسبت به ساير قسمت هاي

. شدت نور بيشتري باشند که اين عامل کد به دست آمده از تصوير را تحت تاثير قرار مي دهد

از .براي حل اين مشکل از برابرسازي شدت نور در تصوير نگاشت شده استفاده شده است

ديگر عوامل نامناسب شدن تباين تصوير وجود نويز فرکانس باال در تصوير است که براي از 

 .بردن آن مي توان از فيلتر تطبيقي وينر استفاده کرد تا تصوير داراي وضوح بهتري شودبين 

فيلتر تطبيقي وينر از خانواده فيلترهاي خطي و حذف کننده ي نويز فرکانس باال مي 

اين فيلتر به صورت تطبيقي خود را با واريانس هاي محلي تصوير وفق مي دهد و هرجا . باشد

باشد عمل نرم کردن ماليم انجام مي شود و هر جا که واريانس  واريانس تصوير بزرگ

 . تصوير بزرگ تر باشد فيلتر به طور خودکار عمل نرم کردن بيشتر را انجام مي دهد
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فيلتر وينر دوبعدي با تخمين ميانگين و واريانس تصوير حول هر نقطه به صورت، 

 .عمل فيلترسازي را انجام مي دهد

 

 

 

 

 

 

NMيک همسايگي  ηکه در آن  بوده که عمل فيلتر شدن  aحول هر پيکسل از تصوير ×

فيلتر وينر سپس بک فيلترسازي پيکسل وار طبق اين . قرار است روي آن صورت پذيرد

 . تخمين ها صورت مي دهد

 

 

 

 

اگر نويز خاصي مد نظر باشد که واريانسش معلوم باشد اين مقدار . انس نويز استواري 2νکه 

در غير اين صورت فيلتر از ميانگين کليه تخمين هاي محلي واريانس ها . به فيلتر داده مي شود

 . استفاده مي کند

در سامانه ي پياده سازي شده، ابتدا تصوير نرمال سازي شده عنبيه از لحاظ شدت نور 

سپس با استفاده از فيلتر . اين کار باعث بهبود کيفيت تصوير مي شود. بر سازي مي شودبرا

تصوير بهبود کيفيت يافته را فيلتر مي کنيم تا نويزهاي فرکانس  ×33وينر و پنجره اي با ابعاد 

 .باالي آن حذف شوند

تر در نزديکي مردمک اطالعات اصلي مربوط به پيچيدگي هاي تصاوير عنبيه بيش

وجود دارند و نواحي نزديک مرز خارجي عنبيه داراي اطالعات کمي هستند، همچنين 

بيشترين خطا در پيدا کردن مرزهاي عنبيه، در يافتن مرز خارجي عنبيه که تصوير در آن 

ناحيه داراي تباين کمتري است رخ مي دهد و استفاده از اين نقاط ناخواسته در استخراج کد 
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موفقيت سامانه مي شود، ناحيه ي پاييني تصوير نگاشته شده را  ژگي باعث پايين آمدن نرخوي

 . بااليي آن براي استخراج کد استفاده مي کنيم% 80حدف مي کنيم و فقط از 

مثالي از تصاوير عنبيه نرمال سازي شده قبل و پس از بهبود کيفيت و حذف   7-4در شکل 

 .پاييني تصوير نشان داده شده است نويز، همچنين بريدن قسمت هاي

 

 

 

 

 
 

لتر يشدت نور و ف يبرابر ساز يش پردازش هايشده قبل و بعد از اعمال پ يه نرمال سازير عنبياز تصاو يينمونه ها 7-4شکل 
 نريو يقيتطب

 

 

 استخراج ويژگي بر اساس فيلتر هاي گابور   3-1-2

  

براي بدست آوردن بردار ويژگي . ساختار عنبيه داراي پيچيدگي هاي زيادي است

. مناسب مي توان از اين پيچيدگي هاي ذاتي که براي هر شخص منحصر به فرد است بهره برد

بردار ويژگي مناسب برداري است که عالوه بر اينکه قابليت تميز دادن افراد مختلف 

با ابعاد بزرگ ازيکديگر را دارد، داراي ابعاد حتي االمکان کوچکي باشد زيرا بردار ويژگي 

نه تنها حجم محاسباتي بااليي را به سيستم تحميل کرده و سيستم را کند مي کند حافظه ي زيادي 

در اين پايان نامه ما روشي . در پايگاه داده اش اشال مي کند را نيز براي ذخيره کردن کد افراد
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ار ويژگي مناسب را را ارائه کرده ايم که با استفاده از فيلترهاي گابور و تبديل موجک برد

 .استخراج مي کند

از فيلترهاي گابور و تبديل موجک در تحليل الگوهاي عنبيه واستخراج ويژگي استفاده مي 

از موجک هار استفاده شده ودر چهار مرحله بردار ويژگي به  [62]شود، به عنوان مثال در 

 .صورت باينري توليد مي شود

  8-4که در شکل  2ي ابتدا از موجک دوبچيزدر اين پايان نامه براي استخراج ويژگ

نشان داده شده است، و در مرحله ي بعد با اعمال فيلترهاي گابور در جهت هاي مختلف به 

در  2طرز کار کلي موجک دوبچيز. تصوير فيلتر شده، بردار ويژگي نهايي بدست مي آيد

اعمال فيلتر باالگذر به به معناي دوبار  HHدر اين تصوير . ب نشان داده شده است-9 -4شکل 

يعني ابتدا فيلتر باالگذر به تصوير ورودي اعمال شده و سپس  HLتصوير ورودي است و 

اگر ابعاد تصوير ورودي فيلتر اوليه .فيلتر پايين گذر به خروجي مرحله ي قبل اعمال شده است
ام برابر nمرحله   باشد ابعاد تصوير خروجي در×64512

nn
64512

-9-4در شکل . است ×

ماتريس تخمين ضرايب  cAالف مراحل مختلف عمل فيلتر کردن نشان داده شده است و در آن 

به ترتيب ماتريس هاي ضرايب جزئيات در راستاهاي افقي و عمودي و  cDوcH،cVاست و 

به يک تصوير ودر سه  2دوبچيزخروجي اعمال موجک  10-4در شکل . قطري مي باشند

 .مرحله نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به كار رفته در پايان نامه2فيلتر دوبچيز8-4شكل
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همانطور که قبال هم ذکر شد مرحله ي اول استخراج ويژگي در روش ارائه شده اعمال 

تصوير نرمال سازي شده ي به دست آمده از . به تصوير نرماليزه شده است 2موجک دوبچيز

است، در اين مرحله ابتدا قسمتي اين تصوير که براي  ×52512داراي ابعاد  قسمت قبل

دو بار بر روي آن اعمال  2استخراج ويژگي مناسب است انتخاب شده وسپس موجک دوبچيز

درجه در دو طرف ناحيه ي عنبيه است،  90ناحيه ي انتخاب شده شامل دو کمان . مي شود

درجه ي آن در  30ناحيه ي عنبيه و درجه از هر کمان در نيمه ي پاييني  60بدين ترتيب که 

دليل انتخاب ناحيه ها به صورتي که توضيح داده شد اين است که معموال . نيمه ي بااليي است

قسمت بزرگي از ناحيه بااليي عنبيه توسط پلک باال و مژه ها مسدود شده است همچنين در 

وسط پلک پايين مسدود مورد بسياري از تصاوير قسمت هاي زيرين نيمه پاييني عنبيه نيز ت

شده است و در صورت استفاده از اين نواحي براي استخراج بردار ويژگي، وجود اين 

. انسدادها باعث از دست دادن اطالعات ودر نتيجه پايين آمدن نرخ موفقيت سامانه مي شوند

، به ولي کمتر اتفاق مي افتد که نواحي مياني عنبيه توسط پلک ها يا مانع ديگري مسدود شوند

در ضمن چون . همين دليل از اين ناحيه مي توان براي استخراج ويژگي مناسب استفاده کرد

انسداد پلک باال بيشتر از پلک پايين است قسمت اعظم کمان ها در نيمه ي پاييني عنبيه قرار 

ه سامانه داده مي براي استخراج بردار ويژگي ب ×52256بدين ترتيب ناحيه اي با ابعاد . دارند

 .شود
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 )الف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(                                                         

 

به اين ناحيه از تصوير  2زيپس از جدا کردن ناحيه مورد نظر دو بار موجک دوبچ

به عنوان ورودي به مرحله ي  9-4-نشان داده شده در شکل HHاعمال مي شود و خروجي 

با توجه به اينکه ورودي مرحله بعد دو بار از فيلتر . بعدي استخراج ويژگي وارد مي شود

پايين گذر عبور کرده است، جزئيات موجود در آن به شدت تضعيف شده اند، براي حل اين 

را به تصوير به دست آمده اعمال کرده و پس از تقويت  2مشکل يک بار ديگر موجک دوبچيز

با اين کار جزئيات مورد . درآن تصوير را دوباره بازسازي مي کنيم cDوcH،cVالمان هاي 

نياز براي استخراج ويژگي تقويت شده و بردار ويژگي بهتر و منحصر به فردتري به دست 

) ب(تصويري از استقرار فيلترهاي باالگذر و پايين گذر در تجزيه موجك به سطوح مختلف )الف( 9-4شكل 
ي نمايي از چگونگي تجزيه مورد استفاده توسط موجك با توجه به ابعاد تصوير ورودي در الگوريتم پياده ساز

 .خواهيم داشت 15*61مرحله تجزيه، تصاويري با ابعاد  3پس از .شده
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انتخاب شده از تصوير ورودي  يناحيه  به 2در واقع هدف از اعمال موجک دوبچيز. مي آيد

سمت آخر و مهم ترين قسمت روش ارائه شده کوچک کردن ابعاد تصويري که بايد وارد ق

چون تصوير به دست آمده پس از کاهش ابعاد بايد قسمت اعظم . براي استخراج ويژگي است

خصوصيات و ويژگي هاي تصوير اصلي را داشته باشد، در اين مرحله به جاي استفاده از 

استفاده شد تا هم روش هاي ساده و معمول براي کاهش بعد از روش شرح داده شده در باال 

 . ابعاد تصوير کوچک شوند و هم جزئيات از دست نروند

 

 
 

. آخرين و اصلي ترين مرحله ي استخراج ويژگي استفاده از فيلترهاي گابور است

ر ياز تصاو يژگياستخراج و يگابور عموما برا يلترهايهمانطور که قبال هم گفته شد، از ف

استخراج  يگابور برا يلترهايک دسته از فيها از  روش يدر بعض. شود يه استفاده ميعنب

) ير وروديتصو.  [46] [45], [44],  [43]استفاده شده است  يژگيو ) ( ) Ω∈yxyxI که (,,,

 چشم مرحله تجزيه به عنوان مثال به يک تصوير چشم و نشان دادن مرزهای تقريبی  4اعمال  10-4شکل 
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 يلتر گابور دو بعديبا تابع ف) ر استيرمجموعه ازنقاط تصويک زي Ωدر آن 

( ) ( ) Ω∈yxyxg ) يژگيکانوالو شده و تابع گابور و ريبه صورت ز ,,, )yxr  .شود يحاصل م ,

 

                         ( ) ( ) ( )∫∫
Ω

−−= ηξηξηξ ddyxgIyxr ,,, 

            

گنال در حوزه زمان و فرکانس به طور يک سينه يش بهينما يگابور برا يلترهاياز  ف

ک يق يلتر گابور از تلفيک فيده شد، ح دايهمانطور که قبالتوض. کنند يتوام مورد استفاده م

ک يشود تا  ين کار باعث ميا. شود يجاد ميا ينوسيا کسي ينوسيک تابع سيبا  يتابع گوس

کامال  ينوسيم، چراکه تابع سينه اطالعات را در دو حوزه زمان و فرکانس داشته باشيق بهيتلف

ن يزمان ا يحوزه  که در يشود در صورت يداده م) زهيلوکال(ص يدر حوزه فرکانس تخص

م، ياستفاده کن يياز تابع نما ينوسيتابع کس يکه در معادله باال به جا يدر صورت. ستيگونه ن

ک يبا  ينوسيک تابع سيق يتلف. خواهد بود يو موهوم يقيحق يقسمت ها يدارا يتابع خروج

سازد، هرچند که در  يک نقطه خاص در حوزه زمان را ممکن ميص در يتخص يتابع گوس

 .  سازد يخالص خارج م ينوسياز حالت س يوزه فرکانس تابع را کمح

 يها يريقطع وجهت گ يگابور با فرکانس ها يلترهايک دسته از فيجه اعمال ينت

 nر است که يهر نقطه از تصو يبرا يبعد-n يژگيک بردار وي، ير وروديمختلف به تصو

 .[49]ر است يتصو ياعمال شده بر رو يلترهايتعداد ف

گابور  يلترهاياز ف ييتا 8ک دسته يما از  يژگياستخراج و يوش ارائه شده برادر ر

)متقارن  )0=ϕژه استفاده شده است و يک فرکانس ويلترها از ين فيدر ا. مياستفاده کرده ا

)اعمال شده اند  ير وروديجهت مختلف به تصو 8لترها در يف )[ ]7,...,1,0,8 == kk πθ  

به  يژگيس وياستفاده از ماتر يمعموال به جا يينها يژگيست آوردن بردار وبه د يبرا

 ياديکند و هم حافظه  ز يل مياد را به سامانه تحميز يکه هم حجم محاسباتمده در باال دست آ

 يکيدهد، از  يهم نم ياز دارد، در ضمن پاسخ مناسبين يژگيو يس هايره ماتريذخ يبرا

لتر در آن يرا که اعمال ف يدر روش ارائه شده ما جهت. شود يس استفاده مين ماتريخواص ا

ا همان يآن جهت  يدا کرده و فقط شماره يکسل پيهر پ ين مقدار را دارد برايجهت بزرگ تر

)نقطه  يمثال اگر برا. ميبر يهر نقطه به کار م يبرا يژگيرا به عنوان و  0kمقدار  )00 , yx 
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)  يريلتر با جهت گيبه دست آمده در ف ييتا-8بردار  )80 πθ k= ن مقدار باشد يشتريب يدارا

 يرا م 0kدر واقع . شود ير انتخاب ميآن نقطه از تصو يبرا يژگيرا به عنوان و 0kعدد 

) ير در نقطه يتصو يريجهت گ يتوان کد شده  )00 , yx يژگيبا انتخاب بردار و. فرض کرد 

 يه که کدير عنبياز تصاو يژگيمعمول در استخراج و ين صورت، بر خالف روش هايبه ا

ر به دست آمده از ير در هر نقطه و مقاديتصو ييکنند فقط به مقدار شدت روشنا يد ميکه تول

از نظر  يار متنوع و غنيبس يد و از الگوهادار ير بستگيتصو يالت مختلف بر روياعمال تبد

ر در يتصو يها يريگ -ن روش از جهتيکنند، در ا ير استفاده نمياطالعات موجود در تصو

از  يتوان به درک نسب يکد به دست آمده م يشود، و از رو ياطراف هر نقطه استفاده م

 . ديه رسير عنبيتصو

 يباشد وارد مرحله بعد يم ×1561 ابعاد ين مرحله که دارايکد به دست آمده در ا

ر يبه دست آمده از تصاو ين مرحله با کدهايشود و در ا يسامانه که مرحله تطابق است، م

 . شود يسه مير به دست آمده بودند مقايه که در زمان ثبت نام تصويعنب

ستخراج کد ا يه انتخاب شده براياز ناح يينکه ممکن است قسمت هايبا توجه به ا

ل رخ دادن خطا ين ممکن است به دليتوسط پلک ها و مژه ها مسدود شده باشند، همچن يژگيو

ه در نظر گرفته شوند الزم يه عنبيه به عنوان ناحياز صلب ييقسمت ها يدر مرحله قطعه بند

 .ده شوديشياند يژگيه استخراج وين نقاط از ناحيحذف ا يبرا يرياست که تدب

ه است يعنب يافتن مرز خارجياز وجود خطا در  يم که ناشحل مشکل دو يبرا

حل  يم، و برايکن ير را حذف ميتصو ينييپا% 20ح داده شد يهمانطور که قبال هم توض

ه پلک ها و مژه ها به دست يبه عنوان نا ح يکه در مرحله قطعه بند يه ايمشکل اول از ناح

 يه قرار دادند را از کد حذف مين ناحيا ر که درياز تصو يم و نقاطيکن يآمده بود استفاده م

از . م که مشخص کننده نقاط مسدود شده استيکن يد ميتول ينريک کد باين کار يا يبرا. ميکن

 . ميکن ين نقاط را در آن مرحله حذف مين کد در مرحله تطابق استفاده کرده و ايا

شکل دار م يه و که در آن ها نواحير عنبياز تصاو يينمونه ها 12-4در شکل 

 . مشخص شده اند نشان داده شده است
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 نمونه هايي از تصاوير عنبيه و كه در آن ها نواحي مشكل دار مشخص شده اند 11-4شكل 
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 تطابق: فصل پنجم
 
 
 مقدمه   5-1
 

سه يار تطابق و مقايک معياز به يد نيآ يبه دست م يژگيند استخراج ويکه از فرآ يکد

ن دو کد يزان شباهت بين ميفراهم سازد که مب يرا به عنوان خروج ياز دارد، که اندازه اين

ر يتصاو يار تطابق برايمع يباشد که خروج يد به گونه ايار اندازه باين معيا. ه باشديعنب

ک محدوده ينامند، در  يم ين کالسيسه بيط مختلف، که آن را مقايک فرد در شرايه چشم يعنب

ه چشم ير ازعنبيه تصاويک چشم و بقياز  ير وروديتصو يتطابق برا يقرار گرفته و خروج

جدا  يگريک بازه دينامند، در  يم يسه برون کالسياد مختلف، که آن را مقامتعلق به افر يها

ر جدا از هم و متفاوت داشته ياالمکان مقاد يد حتين دو حالت بايا. رندين قرار بگياز بازه ب

ا دو يتا مشخص شود که آ. ن آن ها انجام دادينان باال بيبا اطم يريم گيک تصميباشند که بتوان 

در سامانه ارائه شده توسط . ريا خيک فرد باشند يتوانند متعلق به  يشده با هم مکد تطابق داده 

ن امر باعث يکامال از هم جدا هستند و ا يو برون کالس يداگمن دو محدوده فاصله درون کالس

 .ستم شناخته شودين سين سامانه به عنوان مطمئن تريشده است که ا

مربوط به  يک از کدهايبا هر  يورود ريانجام عمل تطابق کد مربوط به تصو يبرا

که کد با  ييشود و جستجو تا جا يسه ميره شده است مقايگاه داده ذخيگر که در پاير ديتصاو

 .ابدي يدا شود ادامه مين فاصله پيکمتر
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 تطابق پرکاربرد يتم هايالگور يبرخ يمعرف   5-2

 

ن نوع يدر ا يخ دهچون سرعت پاس يوجود دارد ول ياديز يتطبق روش ها يبرا 

ده و زمان بر هستند استفاده کرد به يچيکه پ ييتوان از روش ها يار مهم است نميسامانه ها بس

 يدسيا فاصله وزن دار اقلينگ يار ساده مانند فاصله هميتطابق بس يتم هايل از الگورين دليهم

ج بردار قسمت استخرا يشود و در عوض بر رو يت استفاده ميص هويتشخ يدر سامانه ها

 .   کنند يرا استخراج م يمنحصر به فرد مناسب و خوب يها يژگيد کرده و ويتاک يژگيو

 

          يدسيفاصله اقل   5-2-1

 

ا ي يدسيح باشند، فاصله اقليازجنس اعداد صح يريمقاد يکه کدها دارا يدر صورت

 يد شده ميدو کد تولن يسه بيمقاصد تطابق و مقا يبرا يابزار مناسب يدسيفاصله وزن دار اقل

ن امر است يان گر ايدهد که ب يارائه م يريار اندازه گيک معي يدسيفاصله وزن دار اقل. باشد

ار که توسط ژوو ين معيا. ه باشنديتوانند به هم شب ير مختلف، تا چه حد ميمقاد يکه دو کد دارا

 .گردد يان مير بيبه صورت ز [62]زاستفاده شده است ين
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)و  ير وروديتصو يژگين عنصر بردار ويامiان گر يب ifکه  )k
if iبردار کد  يژگيو نيام

)و  kباشد که در آن  يگاه داده ميره شده در پليذخ )k
iδ ستانداردار ايانحراف معiيژگين ويام 

ره شده يذخ ياز کدها يکيد شده اش با يتوسط کد تول ير وروديتصو. ام استkه يدر کد عنب

 .ه داشته باشدين مقدار را در آن کد نسبت به بقي، کم ترWEDکه  يشود وقت يتطابق داده م

 

 



 تطابق: پنجمفصل 
 
 

 76

      زه                          ينرمال يهمبستگ   5-2-2

 

ر ين تصويزه شده بينرمال يار همبستگيدر روش خود با استفاده از مع [63] لدزيوا

ش ين نمليا. آورد ين حالت تطابق را به دست ميگاه داده، بهترير موجود در پايو تصو يورود

 شود   يان مير بيتطابق به صورت ز
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، p1ار استاندارد ين و انحراف معيانگيم mn× ،1σ ،1μ ير با اندازه هايدو تصو  p2و p1که 

2σ   ،2μ ار استاندارد ين و انحراف معيانگيمp2 ر يمرحله ز 4 يلدز دارايروش وا. باشند يم

 . است

در آن  يکه عمل هم تراز ييد فضايه به دستگاه مختصات جديعنب يبردن الگوها 

 رديگ يصورت م

موجود  يه هم تراز شده که بتواند الگو و بافت هايعنب يش از الگوهايک نمايانتخاب  

 .ان سازديه را به صورت واضح نمايدر عنب

موجود در بانک اطالعات  ير گرفته شده و کدهاين تصوين تطابق بيمحاسبه بهتر 

 رياوتص

ا از يآ ير بانک اطالعاتيد گرفته شده و تصاوير جدين که تصويدرباره ا يريم گيتصم 

 .ريا خيه استخراج شده اند يک عنبي

 

 نگيفاصله هم   5-2-3

 

سه ين دو کد مقاياست که ب ييت هاين تعداد بينگ مبيفاصله هم يريار اندازه گيمع

ص يسه دو الگو در سامانه تشخيمقا يگ برانياستفاده از فاصله هم. ستنديه نيشونده به هم شب
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ر يد شده از دو تصويا دو کد توليان کند که آيتواند به ماب يه مير عنبيت بر اساس تصاويهو

 . ا نهيک چشم هستند يمتعلق به 

مقدار دو  ينگ به صورت مجموع تفاوت هاي، فاصله همYو   Xسه دو کد، مانند يمقا يبرا

عناصر  يتمام يبه ازا Yو  Xدو کد  XORمجموع عملگر  گريا به عبارت دي Yو  Xت يب

 ر استينگ به صورت زيرابطه فاصله هم. موجود در آن ها است
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تواند باشد که  يم ينريبا يمناسب در کدها يريار اندازه گيک معينگ يفاصله هم

نگ فقط ياگمن محاسبه فاصله همدر سامانه د. ز مورد استفاده قرار گرفته استيتوسط داگمن ن

مربوط به عوامل  يباشند و نواح يه ميه عنبيشود که متعلق به ناح يانجام م ييت هايب يبرا

 .گردنديه جدا شده باشند حذف ميبه همراه عنب يکه ممکن است در مرحله جداساز ياضاف

 يم ينفراوا يدرجات آزاد ياست که دارا ييها يژگيه شامل ويه عنبياز آنجاکه ناح

د کند که يتول يتيک بافت منحصر به فرد به صورت کد چند بيتواند  يه ميه عنبيباشند، هر ناح

ر يد شده توسط دو تصويگر کد توليبه عبارت د. گر باشديه ديد شده توسط عنبيمستقل از کد تول

مال مستقل د شده کاياگر دو کد تول. دارند يبا هم همبستگ يک نفر به اندازه کافيه متعلق به يعنب

نگ آن ها يفاصله هم يه مختلف،  از نظر آماريد شده از دو عنبياز هم باشند، مانند دو کد تول

 ين کامال تصادفيافتد که استقالل دو کد از هم مب ين از آن رو اتفاق ميا. خواهد بود 0،5برابر 

برابر  ک باشد،يا يت در هر کد به صورت صفر يک بينکه ياحتمال ا يعني. بودن آن هاست

 يديگر مخالف هم در دو کد توليم ديه موافق و نيکد عنب يت هاياز ب يميپس ن.خواهد بود 0،5

نگ آن ها برابر صفر خواهد يه منتج شده باشند، فاصله هميک عنبياگر دو الگو از .خواهند بود

 يممتناظر در دو کد مانند هم  يت هايرا که دو کد به شدت به هم همبسته هستند و بيز. بود

 . باشند
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 ان نامهيروش اعمال شده در پا   5-3

 

تطابق استفاده  يبرا يمختلف يارهاياستخراج شده، از مع يژگيبا توجه به نوع بردار و

ن ينکته مهم در بخشتطابق ا. ميشود که در قسمت به به شرح چند نمونه از آن ها پرداخت يم

ن ياز مهم تر يکينکه يت و ايهو صيتشخ يازسامانه ها ياست که با توجه به نوع کاربر

تم يتوان از الگور يباشد، نم يسامانه به کاربر مين دستگاه ها، سرعت پاسخ دهيپارامترها در ا

ز يت نيص هوير مراحل سامانه تشخين مسئله در مورد سايا. ده استفاده کرديچيتطابق پ يها

ده يچيپ يتم هايز الگوره استفاده ايبافت عنب ياطالعات يل غنايالبته به دل. صادق است

موجود در  يمحصوالت تجار يشتر مقاالت و حتيل است که بين دليبه هم. ندارد يضرورت

 .کنند ياستفاده م يدسينگ و اقليار ساده تطابق مانند هميبس يبازار از روش ها

، که در آن هر نقطه از يژگيدر روش ارائه شده با توجه به نوع خاص بردار و

ر روش ها يارائه شده در سا يارهايتوان از مع يکد شده است، نم 8و  1ن يب ير با عدديتصو

با توجه به . است ينريد شده در اکثر روش ها به صورت بايکد تول يرا خروجياستفاده کرد، ز

از مقاالت که کد آن ها به  ياريبه کار رفته است، در بس [64]نگ که در يهم ينکه فاصله يا

ارها داده است، در ير معيبهتر از سا يفاده قرار گرفته و پاسخاست مورد است ينريصورت با

ب که ين ترتينگ استفاده شده است، به ايمشابه فاصله هم ياريروش ارائه شده در پروژه از مع

)در نقطه  يژگيکه مقدار بردار و يدر صورت )00 , yx گر در آن نقطه يد يژگيبا مقدار بردار و

ص داده يک و درصورت نا  برابر بودن آن ها عدد صفر به آن نقطه تخصيبرابر باشد عدد 

ار شباهت دو يکسل ها با هم جمع شده و معيص داده شده به پير تخصيشود، و سپس مقاد يم

نکه ين صورت، و با توجه به ايار تطابق به ايبا در نظر گرفتن مع. ديآ ير به دست ميتصو

ر به يبودن آن ها است، مقاد يکيبرابر  7ه نقاط متناظر ر مربوط بيکسان نبودن مقادياحتمال 

که در آن ها از فاصله  ييارهاينسبت به مع يار تطابق به طور کليدست آمده به عنوان مع

 . خواهند بود يشود اعداد بزرگتر ينگ استفاده ميهم

ت قرار يبا توجه به موقع. است ير وروديگر در بخش تطابق دوران تصويعامل مهم د

سر و چشم فرد در هر دفعه  ي، ممکن است که راستاير برداريتن سر فرد در هنگام تصوگرف

 ير گرفته شده از چشم مير هم تراز شدن تصاويباشد که باعث غ يمختلف يدر حالت ها
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ا يمشکل دوم . ر باشديرناپذييز تغياس نير مقييد نسبت به انتقال و تغيتم باين الگوريهمچن.شود

داگمن برطرف  ياس با استفاده از عملگر نرمال سازير مقييبه انتقال وتغ نسبت يريرناپذييتغ

ن يشتر مقاالت از ايرا ارائه داده است و در ب يحل مشکل دوران داگمن روش يبرا. شود يم

ن صورت است که قبل از انجام عمل يمواجهه با دوران استفاده شده است، بد يروش برا

چند  ير برايک تصوي يدهد و کد را به جا ير مکان مييرا دوران و تغ يژگيتطابق، بردار و

 يد کرده و عمل تطابق را برايبه دست آمده اند تول ير اصلير که از دوران دادن تصويتصو

ر به دست آمده، به عنوان ين مقادين مقدار را از بيدهد و سپس کمتر يآن ها انجام م يهمه 

حل  ين روش برايز از ايان نامه نيه در پادر روش ارائه شد. رديگ يار تطابق در نظر ميمع

 .مشکل دوران استفاده شده است

که قرار  ين صورت است که، در مرحله اين کار در سامانه داگمن به ايطرز انجام ا

گر در جهت چپ و راست يکد د يک کد بر روي. ده شودين دو کد سنجينگ بياست فاصله هم

ن کدها در حاالت مختلف اندازه ينگ بيه همت حرکت داده شده و فاصليت به بيبه صورت ب

نگاشته  يبه نوار افق يه در مرحله نرمال سازيعنب يروينکه نوار دايل ايبه دل. شود يم يريگ

ه است و جهت چرخش با جهت يه عنبيکد معادل چرخش ناح يرو يافق يشد حرکت در راستا

نگاشته شده  ييتا 512ار ک نويه به يه عنبيدرجه ناح 360چون . کد متناظر است يحرکت رو
512معادل چرخش به اندازه  يافق ينوار نگاشت شده  يت رويب 2است حرکت به اندازه 

360  

تم دوبرابر تعداد يالزم در الگور يدر سامانه داگمن تعداد انتقال ها. ه استيه عنبيدر ناح

گابور  يلترهايد، سامانه داگمن از فرا همانطور گه گفته شيباشد، ز يبه کار رفته م يلترهايف

دو مقدار در دو کانال مختلف  يهر ورود يگابور، به ازا يلترهايکند ودر  ف ياستفاده م

ند ين فرآيا. ک انتقال به راست استيک انتقال به چپ و ين انتقال، يمنظور از ا. م داشتيخواه

 .نشان داده شده است 1-5در شکل 
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در اين روش براي غلبه بر مشكل دوران همانطور كه مشاهده    .كار رفته در سامانه داگمنروش تطابق به 1-5شكل 
مي شود با انتقال كد تهيه شده براي هر عنبيه به سمت چپ و راست به دنبال بهترين تطابق كه همان داشتن كمترين 

 فاصله همينگ است، گشته مي شود
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 يملج عينتا: فصل ششم
 
 

 مقدمه    6-1
 

ه چشم ير عنبيتصاو يت بر مبنايص هميسامانه تشخ يکل يين نامه کارايپا يانيدر بخش پا

سامانه انجام  يبر رو يشات مختلفيدر طول پروژه آزما. ميده يقرار م يرا مورد بررس

نه يبه يکه برا يعوامل. شوند ين بخش ذکر ميج حاصل شوند که در اين نتايگرفت تا بهتر

 :شات صورت صورت گرفته اند عبارتند ازين آزمايردن شان اک

 ق اشتباهيتطب ينه کردن نرخ خطايکم 

 ق درستيعدم تطب ينه کردن نرخ خطايکم 

 تيص هويت تشخينه کردن درصد موفقيشيب 

 تيد هويت تائينه کردن درصد موفقيشيب 

د مناسب کارکر يت برايص هويک سامانه تشخيم، يديقبل د يهمان طور که در بخش ها

ن ينه سامانه الزم است که ايکارکرد به يباشد که برا يم يمتعدد يوابسته به پارامترها

 يدر راستاها ين پارامترها شامل دقت نمونه برداريا. ن وجه انتخاب شونديپارامترها به بهتر

مختلف به  يکه در بخش ها يمختلف يه، آستانه هايه عنبيناح ينرمال ساز يه و شعاع برايزاو

 يه برايه عنبي، نحوه دوران دادن ناحيه سازيشب يبه کار رفته برا يکار رفته اند، تعداد کدها

 ين و ملحقات آن براي، نوع دوربير برداريط تصويغلبه بر مشکل دوران چشم، دقت در شرا

شات ين فصل عالوه بر ذکر آزمايدر ا. باشند يره  ميمناسب و غ ير برداريک سامانه تصوي

 .  ز آورده     شده انديدارها و جداول مربوطه نمختلف، نمو
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 ر يگاه تصاويپا   6-2
 

 ونيتو اتوماسين، انستير موجود از دانشکده علوم چيتصاو   6-2-1

 

ر يتصو 756شامل  (CASIA)ون يتو اتوماسيانست -نير دانشکده علوم چيبانک تصاو

هر کالس . باشند يجزا مکالس م 108است که متعلق به  يگرفته شده به صورت خاکستر

ن يب يمجزا گرفته شده اند که فاصله زمان يط زمانيه استکه در دو شراير از عنبيتصو 7شامل 

ه توسط يعنب يت بر مبنايص هويکار تشخ ير منحصرا براين تصاويا. باشد يک ماه نيآن ها 

شگاه يآزمان توسط ين دوربيا. شده، گرفته شده اند ين کار طراحيا يکه برا ين خاصيدورب

 .شده است ين طراحيالگو چ يبازشناس

گرفته شده است که چشم آن ها غالبا  ييايگاه داده فقط از چشم افراد آسين پاير ايتصاو

نکه در يبا تووجه به ا. باشند ياه رنگ ميس يبا غلظت باال و مژه ها ييرنگدانه ها يدارا

ز يبا چشم ن يه به خوبيه عنبيناح ياه يژگياز نور مادون قرمز استفاده شده، و ير برداريتصو

ه وجود ين صلبيه و همچنين مردمک و عنبيه بيدر ناح ين خوبيباشند و تبا يت ميقابل رو

 .نشان داده شده اند 1-6ر در شکل ين تصاوياز ا يينمونه ها. دارد

 

                 
 CASIAجموعه تصاوير پايگاه داده تصاوير نمونه هايی از تصاوير متعلق به م 1-6شکل 
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  يريک پذيتفک   6-3
 

ن يب يريک پذيت تفکيک قابليومتريت بيص هويک سامانه تشخياز نکات مهم در  يکي

ن دو کامال جدا از هم باشند، ياگر ا.باشد يم يو برون گروه يسات درون گروهيدو دسته مقا

ر يکرد که تصو يريم گيتوان تصم يم يک آستانه، به راحتيمانند سامانه داگمن، با انتخاب 

ر است يگاه تصاويبه پا ا متعلقير، آيبا توجه به فاصله اش با تک تک تصاو يناشناخته ورود

ن يتوان گفت که قبال ا ين مقدار کمتر از مقدار نقطه جداساز دو گروه بود، مياگر ا. ريا خي

در . ن فاصله را با آن داراست، تعلق دارديکه کم تر ير در بانک موجود بوده و به گروهيتصو

ن ين کم تريفاصله ب. تعلق ندارد يچ کالسيتوان گفت به ه ين صورت اگر فاصله بود، مير ايغ

مشخص کردن  يار برايک معيتواند به عنوان  يها م ين کالسيسات بيمقا يار تطابق برايمع

ست چرا که فئاصل به دست يق نيدق يلين روش خيچون ا ينقطه جداساز محسوب گردد، ول

 يم گريار خوب ديمع. ن آستانه را مختل کنديتواند ا يه اندازه ها، ميآمده خارج از محدوده بق

ن ير فواصل بيار مقادين و انحراف معيانگيباشد که با استفاده ازم [29] يريم پذيتواند تصم

 .ر استيد و به صورت زيآ يبه دست م يو برون کالس يکالس

 

( )
2

22
'

Ds

Dsd
σσ

μμ

+

−
= 

 

ک تابع از يباشد که به صورت  يشده م يريک فاصله اندازه گي،  'd يريم پذيتصم

 يع برون کالسين توزيانگيو م sμ يع فواصل درون کالسين توزيانگيمن ياندازه اختالف ب

Dμ بيبه ترت يو برون کالس يدرون کالس يار هاين انحراف معيو همچنsσ  وDσ ف يتعر

 ييت شناسايجه درصد موفقيع و در نتيدو توز يريداپذشتر باشد جين مقدار بيهرچه ا. گردد يم

 .سامانه باالتر است

ک يد شده از يا دو کد توليم که آيدار يريم گيک تصميف شده، يش تعريک آستانه از پيبا 

ز با هم داشته باشند ين يع ممکن است تداخلين دو توزيبه هر حال ا. ريا خيه هستند ير عنبيتصو

اشتباه توسط  ياز تطابق ها يانگر وجود بعضين گونه است و بياز روش ها ا يليکه در خ
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که  يريا تصاويکه به اشتباه مورد قبول واقع شده اند و  يرياز تصاو يا بعضيتم بوده يالگور

 .به اشتباه رد شده اند

، [65]شود  ينوع اول شناخته م يکه به عنوان خطا (FRR)نرخ رد کردن به اشتباه 

. ت نگردديص هويک فرد ثبت نام شده در سامانه تشخيکند که  يم يريگ ن را اندازهياحتمال ا

ن ياحتمال ا [65]شود  ينوع دوم شناخته م يکه به عنوان خطا (FAR)رش اشتباه يپذ يخطا

توسط  (FAR) و (FRR). شناخته شود يگريک فرد به عنوان فرد ديکند که  يم يرا بررس

شوند،  يم يريباشند، اندازه گ يع فواصل ميتوز ن دو نمودار که در اصل دويزان تداخل ايم

 .نشان داده شده اند 2-6ن خطاها در شکل يکه ا

 

 

 

همان طور که مشاهده . هيو خط جداساز دو ناِح يع ناِميدو توِز ينوع اول و دوم رسم شده برِا ينمودار خطاهِا 2-6شکل 
زان خطاها خواهد بوديانگر ِمين دو نمودار مشترک است که ِبيِب يه ِايشود ناِح يِم
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ن صفر و نقطه يزه شده بيرش اشتباه با توجه به مساحت نرماليپذ ينرخ خطا 
باه، ر به اشتينرخ رد کردن تصو. شود ي، محاسبه مdiffP، يع برون کالسي، در توز kجداساز،

 .باشد ي، مsameP، يع درون کالسيک نقطه در توزين نقطه جداساز و يزه شده بيمساحت نرمال
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هر چه . باشد ير گذار مين دو نرخ خطا تاثيا يمشخص است که نقطه جداساز رو

که  ين وقتيبنابرا. ابد و برعکسي يش ميافزا FARد ک تر باشينقطه جداساز به صفر نزد

ت سامانه يدر درصد موفق ين نقطه نقش مهميم که ايد بدانيم، بايکن ينقطه جداساز را انتخاب م

 .دارد
 

 طرز کار سامانه   6-4
 

توان  يشده را م يشود، طرز کار سامانه طراح يده ميد 3-6همان طور که در شکل 

د در بانک داده يت شوند بايص هويقرار است تشخ يابتدا افراد ان کرد کهير بيبهصورت ز

که مد نظر است در  يد به تعدادير چشم آن ها باين صورت که تصاويبد. سامانه ثبت نام کنند

مرزها، نرمان  يجداساز يندهايمختلف گرفته شده و پس از اعمال فرآ يط و زمان هايشرا

ن کدها به همراه يسپس ا. ره شوديه آن ها ذخي، کد مربوط به عنبيژگيو استخراج و يساز

که قرار  يپس از آن هر فرد.شوند يره ميسامانه ذخ ير گرفته شده در بانک اطالعاتيتصاو

ن، يدورب يت گردد، پس از قرار گرفتن در جلويد هويا تائيص و يباشد توسط سامانه تشخ
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ش يبلوک پ 3ه خود شامل ند کير به بلوک اول فرآين تصوير چشمش گرفته شده و سپس ايتصو

ه يپس از استخراج کد مربوط به عنب. گردد يو تطابق است ارائه م يژگيپردازش، استخراج و

که نشان  يک عدديف شده، يار تطابق و آستانه تعريفرد، در مرحله تطابق و با توجه به مع

بلوک . گردد ين مييموجود در بانک داده است، تع يو کدها ين کد وروديزان تشابه بيدهنده م

د شده قبال در سامانه موجود يا کد توليآ کند که يکننده با توجه به آستانه مشخص م يکالس بند

دارد تا فرد  يا نه که در صورت موجود بودن، کالس مربوط به آن کد را به ما اعالم ميبوده 

 .ت گردديص هويتشخ

 

 

ص و يکار کند، تشخ يحالت رود که در چه ين سامانه انتظار ميد توجه شود که از ايبا

اطالعات خود را وارد  Xن صورت است که اگر شخص يت بديد هويت؟ حالت تائيد هوييا تاي

در حالت  يا نه، وليا واقعا هست يد کند که آياست، سامانه تائ Xکرد و ادعا کرد که شخص 

طالعات ن ايد جستجو کند که ايکند و سامانه با يرا وارد م يت، شخص اطالعاتيص هويتشخ

ک يک به ي يک جستجويت، يد هوين عمل تائيبنابرا. تواند به کدام شخص تعلق داشته باشد يم

در . است يريار وقت گيک در کل و کار بسي يک جستجويص يو ساده است حال آن که تشخ

 . ت استيص هويد و تشخيشده هدف انجام هر دو حالت تائ يسامانه طراح
 
 

ی شده در پايان نامهروندنمای سامانه طراح 3-6شکل 
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 يج تجربينتا   6-5
 

 CASIAگاه داده ين پروژه از پايقبل هم ذکر شد در ا يکه در قسمت هاهمانطور 

ه استفاده شده و يه عنبياز ناح يمختلف ياز نواح يژگيدر مرحله استخراج و. استفاده شده است

 يارهايمع يح داده شد بر رويتوض يژگيات که در فصل استخراج ويت جزئين تقويهمچن

ه در نظر گرفته شد و يدرجه در دو طرف عنب 90هياحت دو نيانجام گرفته و در نها يمختلف

به  2زياعمال موجک دوبچ يخروج يات قطريب جزئيز با توجه به ضرايات نيت جزئيتقو

استخراج  يژگيبه عنوان و 915به طول  يبردار يژگيبا اعمال روش استخراج و. دست آمد

مسدود  يشخص کننده نواحد شد که مين ابعاد به عنوان بردار خطا توليبا هم يشده و بردار

با توجه به مشکل دوران که راه حل آن در . باشد يه توسط مژه ها و پلک ها ميشده از عنب

ح داده شد، سامانه يکه در همان فصل توض يق گر به صورتيفصل قبل اشاره شد وانتخاب تطب

 .دهد ينشان م يکارکرد سامانه را به طور کل يچگونگ 4-6شکل . ديگرد ياده سازيپ

 

 

 

مراحل تشکيل دهنده الگوريتم با . CASIAروندنمای سامانه طراحی شده در پايان نامه برای مجموعه تصاوير 4-6شکل 
جرئيات نشان داده شده است
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ز استفاده يگر نيکه در مقاالت د ييثبت نام شخص در سامانه، مطابق روش ها يبرا

 يکسان از او گرفته شده اند، برايط يدر شرا ير اول هر فرد که همگيتصو 3شده است، از   

 يط و برهه زمانيمانده که در شرا ير باقيتصو 4د و يثبت نام و آموزش به سامانه ارائه گرد

ر به ين روش ارائه تصاويا. ش به سامانه داده شدنديآزما يگرفته شده اند برا گر از شخصيد

  .ک استيومتريب يسامانه ها ييساما نه مطابق با استاندارد کارا

در . ميقرار داد يت مورد بررسيد هويت و تائيص هويسامانه را در دو حالت تشخ

د ييج بخش تاينتا.ديگرد% 99.77ت سامانه برابر يت، متوسط نرخ موفقيص هويبخش تشخ

ق ندادن به اشتباه و يعدم تطب ين نمودار خطاينشان داده شده است و مب 5-6ت در شکل يهو

ن يا. بدست آمده است يژگيو ين بردارهايب يق دادن به اشتباه بر حسب فاصله يتطب يخطا

معادل  ينرخ خطا. دهد ير مختلف نقاط جداساز نشان ميمقاد ينمودار دقت سامانه را به ازا

(EER) در نمودار است، و هرچه کمتر  ين دو منحنيا ين سامانه برابر محل تالقيز در اين

 . ت سامانه استيباشد نشان دهنده باالتر بودن درصد موفق

 

 

سه با ياست که قابل مقا% 0.0022ن سامانه برابر يدر ا EERمعادل  ينرخ خطا

جاد جواب يکه در سامانه منجر به ا يريتصاو. گر استيارائه شده در مقاالت د يروش ها

 شود يده مين شکل ديهمانطور که در ا. نشان داده شده اند 6-6دند در شکل ياشتباه گرد يها

نمودار خطای نوع اول و دوم بر حست فاصله همينگ بين تصاوير 5-6شکل 



 نتايج عملي: ششمفصل  

90 

 

 

 

 

 

 

 

ا

باشد که باعث به  يه توسط مژه ها و پلک ها ميه عنبيش از حد انحيانسداد ب ير داراين تصوي

ت يد هوييکه در مرحله تا يگريد يريتصو. ص آن شده استياشتباه افتادن سامانه در تشخ

 يرا از خود نشان م ياديز يدرون کالس يخطا 6-6ر نشان داده شده در شکل يعالوه بر تصو

 . الف نشان داده شده است 7-6ز در       شکل يداد ن

 

 
 )الف(                                                         

 
 )ب(                                                           

خيص هويت جواب اشتباه داده استتصويری که در الگوريتم در مرحله تش 6-6شکل 

نمونه هايی ) ب. (تصويرعنبيه شخصی که در الگوريتم در مرحله تائيد هويت جواب اشتباه داده است)الف(  7-6شکل 
ازتصاوير مرحله ثبت نام اين فرد
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ن شخص که در مرحله ثبت ير موجود از اير تصاوين ساير و همچنين تصويا يبررس

ب آورده شده اند، نشان  7-6از آن ها در شکل  ينام مورد استفاده قرار گرفته بودند و بعض

ات موجود در بافت يجزئ از ياريکم گرفته شده است و بس يلير در نور خين تصويدهد که ا يم

 ينييار پايت بسيفيک يثبت نام دارا ير مرحله ياز تصاو ياند، بعالوه بعض -ن رفتهيه از بيعنب

ن بروند و ياز ب يربرداريرا فراهم کرد که انسدادها در هنگام تصو يطياگر بتوان شرا. هستند

 .شود يشتر هم ميت سامانه بير گرفته شده مناسب باشند، موفقيت تصاويفيک

ر آورده يهمه تصاو يبرا يو برون کالس يع فواصل درون کالسيتوز 8-6در شکل 

کم و در حدود  يلين دو نمودار خيشود تداخل ا يده مين شکل ديهمانطور که در ا. شده است

 . باشد ين روش ارائه شده که همان روش داگمن است، ميسه با بهتريصفر است و قابل مقا

 

 
 

 

 يريتصاو يبا بررس. نمونه سامانه نشان داده شده اند يقطه کارسه ن 1-6در جدول 

 ير جواب نا مناسبيک تصويشود که فقط  يکه در سامانه جواب نادرست داده اند، مشاهده م

 .باشد يش از حد مردمک ميب يبازشدگ يدارد که آن هم دارا

 

نمايش فواصل برون کالسی و درون کالسی برای تصاوير 8-6شکل 
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 سامانه ينوع اول و دوم سه نقطه کار نام يخطاها 1-6جدول 

FRR (%) FAR (%) 

0. 2315 0.001 

0.0 0.01 

0.0 0.1 

 

. شود ير شکل آن مييه و تغيش از حد مردمک باعث فشرده شدن بافت عنبيباز شدن ب 

کرده و از  يين دست را قبل از اعمال به سامانه شناساير از ايتوان تصاو يز مين حالت نيدر ا

ر يگر با مقاديد روش معروف دج چنينتا 2-6در جدول. کرد يريورود آن ها به سامانه جلوگ

 .هستند آورده شده است CASIAگاه داده يپا يشتر آن ها بر رويسات که بيموجود در مقا

 
 مختلف يروش ها EERت و يسه درصد موفقيمقا 2-6جدول 

 
 

ج يبا نتا CASIAر يج حاصله از اعمال سامانه ارائه شده به تصاويسه نتايدر ادامه به مقا

 .شوند يسه ميمقا [37]م يو ل [61] يرائه شده توسط پورصابرحاصله از دو روش ا
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 [61]سامانه ارائه شده در  ينوع اول و دوم سه نقطه کار نام يخطاها 3-6جدول 

 
 

-6ستم در جدول يس يسه نقطه کار نام يبرا [61]نوع اول و دوم در روش  يخطاها

همان طور که . داده شده اندنشان  9-6آن در شکل  يو برون کالس يو فواصل درون کالس 3

 يليخ) نوع اول و دوم ينرخ خطاها(نه ين زميسامانه ارائه شده در ا ييشود کارا يمشاهده م

معادل  يقبال ذکر شد که هر چه مقدار نرخ خطا. است [61]بهتر از روش ارائه شده در 

(EER) شود که  يه ممشاهد 2-6در جدول . باشد يکمتر باشد، نشان از کارکرد بهتر سامانه م

ان يکمتر از روش ارائه شده در پا يمعادل يکه قبال ارائه شده اند، خطا ييک از روش هايچ يه

 .معادل است ين خطايکمتر ين روش داراينامه را ندارند و ا

 

 
 

 

دو روش ارائه  ينوع اول و دوم برا يمربوط به خطاها ينمودارها 10-6در شکل 

نشان دهنده  5-6سه آن ها با نمودار شکل يشده اند که مقانشان داده  [37]و   [61]شده در

[61]برای روش ارائه شده توسط پورصابری بر حست فاصله همينگ بين تصاويرنمودار خطای نوع اول و دوم  9-6شکل 
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 5-6را نقطه برخورد دو خطا در شکل يز. ان نامه استيستم ارائه شده در پايس بهتر ييکارا

 .دارد 10-6شکل  ينسبت به نمودارها يکمتر يليمقدار خ

 

 
 )الف(                                                         

 
 )ب(                                                        

 

نمودار خطای نوع : ب نمودار خطای نوع اول و دوم بر حسب فاصله همينگ بين تصاوير در روش ِليم  :الف  10-6شکل 
اول بر حسب خطای نوع دوم در روش پورصابری 
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 يطيرات محييز و تغيستم در برابر نويت سيل حساسيتحل   6-6

 

رات ييز و تغيمانند نو يا مقاوم بودن سامانه ارائه شده در برابر عواملي يداريپا

ستم يس ييکارا يکه ممکن است رو ير برداريمحل تصو ييرات روشناييمثل تغ يطيمح

د در نظر يستم بايت سيل کارکرد و موفقياست که در تحل ين مسائليرگذار باشند، از مهم تريتاث

ج آن ين موارد در نظر گرفته شد که نتاينشان دادن ا يبرا يشاتيل آزماين دليبه هم. گرفته شود

ر دارند، سروکا يتيت با مسائل امنيص هويتشخ ياز آن جا که سامانه ها. ديآ يها در ادامه م

ان شد، يهمانطور که در فصول قبل ب. رات ذکر شده مقاوم باشندييد حتما در برابر تغيبا يم

 ير موارديسا. دير اندازه و دوران مد نظر قرار گرفته و برطرف گردييمقاومت در برابر تغ

 .شده اند ير بررسير قرار دهند در زيستم را تحت تاثيتوانند س يکه م

 

 ييشدت روشنا   6-6-1

، شدت ير برداريطگوناگون تصويت قرار گرفتن منبع نور در شرايبا توجه به موقع

 يهمبستگ يدارا يکه بردار استخراج يدر صورت. ر خواهد بوديير متغينور موجود در تصاو

رگذار يت افراد تاثيص هويند تشخيفرآ يتواند رو يرات ميين تغين عوامل باشد، ايبا ا ياديز

-6و  4-6م که در جداول يسامانه امتحان کرد يرا بر رو يط متفاوتيشرا ش،يآزما يبرا. باشد

 .آورده شده اند 5

 
 ت سامانهيش حساسيآزما يش شدت نور برايشات افزايج آزماينتا يخطاها 4-6جدول 

شيافزا 25 40 60 70 90 100 110  

11 Fails No No No No No No رات به وجود ييتغ

 آمده
 
 

 ت سامانهيش حساسيآزما يشات کاهش شدت نور برايج آزماينتا يخطاها 5-6جدول 

 کاهش 1009070604025 110

3 Fails No No No No No No رات به وجود ييتغ

 آمده
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ر ير به عنوان تصاوين تصاوير و امتحان ايش و کاهش شدت نور تصاويبا افزا

 يژگيد که بردار ويجه گردينتر، مشاهده و يناشناخته و اعمال به سامانه، فواصل آن ها با تصاو

شکل . ر استيرناپذييرات شدت نور تغيينسبت به تغ ييباال يليسامانه به مقدار خ ياستخراج

 يش و کاهش آن ميفواصل دو حالت افزا يرات شدت نور روييرات تغينشان دهنده تاث 6-11

 .باشند

امانه ارائه شده ش شدت نور سيافزا يشود که به ازا يجه ميشات انجام شده نتياز آزما

در . دهد يرا ازخود نشان م يشتريمقاومت ب [61]سه با سامانه يدار است و در مقايار پايبس

کمتر  [61]مقاومت آن از سامانه  يار مقاوم است وليز سامانه بسيمورد کاهش شدت نور ن

 -100رات شدت نور ييتغ يشود سامانه به ازا يالبته همانطور که در جداول مشاهده م. است

ن بازه باشد کم است يرات شدت نور خارج ايينکه تغيدار است و احتمال ايکامال پا + 100تا 

ن بازه، همان طور که در شکل يو در ا) است 255و  0ن اعداد يکسل بيمقدار شدت نور هر پ(

کمتر است که نشان دهنده مقاوم تر  [61]رات فواصل نسبت به سامانه ييشود تغ يده ميد 6-11

 .باشد يستم ميبودن س

 

 )الف(                                                                              
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 )ب(

 

 

 نيتبا   6-6-2

 

 يبه نظر م. باشد ير ميير متغين تصاوير، تبايع شدت نور در تصاويبا توجه به توز

ش ين منظور در آزمايبد. سامانه باشد ييدر کارا ين کننده اييتع تواند عامل ين ميرسد که تبا

کمتر از حالت موجود و اعمال دوباره  يبه حالت ير از حالت عادين تصاوير دادن تباييبا تغ

 يانتخاب يژگيج نشان داد که وينتا. ت دوباره صورت گرفتيص هوير به سامانه، تشخيتصاو

ن است که فواصل با کاهش مقدار يانگر ايباشد که ب يم مار مقاوين، بسيرات تباييدر برابر تغ

 يف ميشود و در همان حد نقطه جداساز  که در سامانه تعر يشتر نميب ين از حد خاصيتبا

ش مورد استفاده قرار ين را که در آزمايتبا يپراکندگ يباندها 12-6شکل . مانند يم يشود، باق

 .دهد يگرفته است را نشان م

 

توزيع فواصل تصوير با تغييرات : در برابر تغييرات شدت نور  الف نتايج مربوط به آزمايش حساسيت سامانه11-6شکل 
 .برای حالت کاهش شدت نور: شدت نور و مقايسه با تصاوير اصلی و رسم فواصل آن ها در حالت افزايش شدت نور،  ب

  



 تطابق: پنجمفصل 
 
 

 98

 

 

همان . ن شرح داده شده نشان داده شده استيشات تبايج انجام آزماينتا 13-6در شکل 

ار ير بسيفواصل تصاو ين بر رويرات تبايير تغيشود تاث ين شکل مشاهده ميطور که در ا

ن عوامل ين نشان ندادند ، که ايجه کاهش تبايرا در نت ييچ گونه خطايشات هياندک است و آزما

در  يکه اطالعات عدد يياز آن جا. ن استيرات تباييسبت به تغنشان دهنده مقاومت سامانه ن

دو  يين کارايب يسه درستيتوان مقا ين ارائه نشده است، نمير تباييج تغيدرمورد نتا [61]مقاله 

ستم ين است که هر دو سيتوان گرفت ا يکه م يجه ايدگاه انجام داد، و تنها نتين ديسامانه از ا

 .دهند ين از خود نشان ميرات تباييغرا در برابر ت يمقاومت خوب

 

در آزمايش نشان داده باندهای تباين تصويری از پايگاه داده برای مثال که پنج باند کاهش تباين استفاده شده  12-6شکل 
.شده است
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 زينو   6-6-3

 

رد، مقاومت سامانه در يد مد نظر قرار گيبا يکه در هر سامانه ا ياتياز عوامل ح يکي

با توجه به کارکرد . باشد ين بردن آن ميا از بيف و يا قدرت سامانه در تضعيز و يبرابر نو

 . باشد يم ياتيما ح يز برايبه نو ر بودن نسبتيرناپذيين سامانه، تغيا يتيامن

-ز فلفليقرار گرفت، نو يعملکرد سامانه مورد بررس ير آن رويکه تاث يزين نوياول

 يکسل هاين است که پيبودن ا يمنظور از تصادف. است يز کامال تصادفيک نويبود که  ينمک

و حداقل مقدار  شوند که حداکثر يل ميا صفر تبديک يدر اثر آلوده بودن به  ر مورد نظريتصو

 .باشند ير ميکسل تصويک پياطالق به  يممکن برا

 يقرار م يه را که مورد آلودگيه عنبياز ناح ير، مساحتيآلوده کردن تصاو يبرا

ن کار به صورت نصف يم و ايش داديه افزايدرصد کل مساحت عنب 10گرفت از صفر تا 

به طور متوسط   خطا و % 6 کمتر از يبرا. ک انجام گرفتيگر يد يميکسل ها صفر و نيپ

ن شرح يج بديانجام گرفته است نتا [61]که در  يشاتيدر آزما. ديش از آن به    خطا رسيب يبرا

همان طور که مشاهده می شود حداکثر فواصل. نتايج مربوط به آزمايش حساسيت سامانه در برابر کاهش تباين 13-6شکل 
 در نزديکی های مقادير تداخل فواصل به حالت اصلی نزديک است
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. خطا رخ داد 8ش از آن يب يخطا و برا 3به طور متوسط % 6کمتر از  يهستند که برا

 يبهتر و برا يکم پاسخ يزهاينو يسامانه ارائه شده برا. ديآ يج بر ميهمانطور که از نتا

 .دهد يم [61]بدتر از  ياد پاسخيز يبا چگال يزهاينو

 

 
 

 

سامانه  ييکارا 15-6و شکل  ينمک-ز فلفليسامانه در برابر نو ييکارا 14-6شکل 

با  يزهاينو ينکه برايبا وجود ا. دهد يز نشان مين نويرا در برابر ا [61]ارائه شده در 

ج نشان از ينتا يدهد ول يم يسامانه پورصابرف تر از يضع ياد سامانه پاسخيز يچگال

 ينمک-ز فلفلينکه نويگر با توجه به اياز طرف د. ز داردين نويستم در برابر ايس يمقاومت باال

 يستم انتقال داده اين سينکه در ايانتقال داده است و ا يها از بروز خطا در شبکه يمعموال ناش

جه يتوان نت يم) شود يمحل پردازش مر گرفته شده و درهمان يتصو(رديپذ يصورت نم

سامانه در برابر  ييز در سامانه کم است و فقط کاراين نوع نويگرفت که احتمال رخ دادن ا

ستم يشود که س يج حاصل شده مشاهده ميت است که از نتايبا درصد کم حائز اهم يزهاينو

 .است [61]کم مقاوم تر از سامانه  يزهاينسبت به نو

10نمکی برای آلوده شدن از صفر تا -ای نويز فلفلنمودار تغييرات درصد موفقيت تشخيص هويت سامانه به از 14-6شکل 
درصد از ناحيه عنبيه 
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 [61]نمکی -نمودار تغييرات درصد موفقيت تشخيص هويت سامانه پورصابری به ازای نويز فلفل 15-6شکل 
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Abstract 
 
 
People have always relied on their natural abilities to recognize other people by 

biometric characteristics such as faces, voice and writing patterns. However, 

determining the identity of a person has become increasingly crucial in modern 

society, especially for security applications. With rapid advances in technology, many 

of the resources needed to fulfill the new requirements are within our grasp. 

Research and development conducted over the past few decades have started a new 

era of identity assurance. As a result, automated methods based on human 

characteristics are now available. The new technology of biometrics delivers the 

capability to identify individuals more reliably, quickly, conveniently and cheaper 

than ever before.  

The work that is presented in this thesis includes design and developing a new iris 

recognition system. In this thesis we first introduce a novel algorithm for iris 

boundaries and eyelids localization. Then using Daubechies 2 wavelet and also Gabor 

filters in 8 different orientations, a code is generated for each iris image. At last the 

generated code is compared with all of the codes that are stored in the database to find 

the most similar iris to the input image. 

The results on CASIA iris image database which contains 756 images from 108 

classes showed 99.76% success rate in identification mode with the equal error rate of 

0.0022%. Sensitivity analyses are also considered versus illumination, contrast and 

noise, which show the good performance of the proposed algorithm.  
 


