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چکیده
. یکی از مؤلفههای اصلی در سیستمهای امنیتی به شمار میرود که دارای چالشها و کاربردهای عملی فراوانی است،تشخیص هویت
K-means  سیستم پیشنهادی از روش خوشهبندی.پیشرفت در فناوری بیومتریک منجر به رشد سریع در زمینۀ احراز هویت افراد شده است
 ابتدا تصاویر کف دست افراد مختلف از نظر میزان شباهت.جهت انتخاب ویژگیهای مناسب تصویر کف دست برای تشخیص هویت استفاده میکند
 هیستوگرام رنگ و هیستوگرام جهتدار،جدا شده و بهبود کیفیت تصاویر به روش تعدیل هیستوگرام انجام و سپس ویژگی های مؤثر مانند زرنیک
 در مرحله بعد به ویژگیها وزنی اختصاص داده میشود و آن دسته از شاخصهایی که بهترین تفاوتها را بین افراد پایگاه داده.استخراج میشود
 هویت افراد تشخیص داده میشود و برای نتیجه بهترK-means  در نهایت با خوشهبندی.نشان دهد از اولویت باالتری برخوردار خواهند بود
 در.چندین بار خوشهبندی بروزرسانی شده و در هر بار میزان خطا در خوشهها محاسبه تا بهترین خوشهبندی با کمترین خطا انتخاب و نتیجه شود
 ویژگی کمترین خطا را10 این پژوهش دو عامل صحت دسته بندی و میزان محاسبات در مقایسه با مقاالت پایه انجام پذیرفت و نتایج نشان داد
 در نتیجه تشخیص هویت افراد در این پژوهش با استفاده از.  میزان باالتری را کسب کردهاست، ویژگی امتیاز خوشهبندی10 داشته زیرا به ازای
. درصد نتیجه شد97/5 K-means خوشهبندی ویژگیها به روش
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Abstract
Authentication is one of the main components in security systems and has many
challenges and practical applications. Development in biometric technology have led to
rapid growth in the field of authentication. The proposed method uses the K-means
clustering method to select the appropriate features of the palm image for identification.
The first step is to separate the images of different people's palms in terms of similarity,
Improving image quality is done by Histogram Equalization method, Then effective
features such as Zernike, color histogram and directional histogram are extracted. In the
next step, weight is assigned to the features and the indexes that have the best
differences between the people in the database will have a higher priority. Finally, the
identity of individuals is identified by K-means clustering, Clusters are also updated
several times for better results, Each time the amount of error in the clusters is
calculated and the best clustering with the least error is selected. In this study, two
factors of classification accuracy and amount of calculations were performed to
compare the present study with the basic articles and The results showed that 10
features have the lowest error because for every 10 features the clustering score is
higher. As a result, the identification of individuals in this study using clustering of
characteristics by K-means method was 97.5 percent.
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تشخیص شناسایی افراد را مورد بررسی قرارداد .بخشهای این
مقاله به این صورت است که در بخش اول کارهای مربوطه توسط
محققین بوده و در بخش دوم به روش پیشنهادی پرداخته شده
است .در انتها نتایج تجربی که شامل پیادهسازی روش پیشنهادی،
همه ارزیابیها و تجزیه و تحلیل دادهها انجام شده و در نهایت
بخش آخر جمعبندی و نتیجه گیری از کل مقاله ارایه شده است.

 – 1مقدمه
امروزه تشخیص هویت انسان به صورت اتوماتیک در جامعه
بسیار حائز اهمیت است .با افزایش نگرانیهای امنیتی ،سیستمهای
زیادی به این روش شناسایی نیازمندند .در دهه اخیر تالشها و
مطالعاتی در زمینه تولید سیستمی که برای کاربران به راحتی قابل
استفاده بوده و همینطور به منابع و خدمات سیستمهای
کامپیوتری دسترسی داشته باشد ،انجام شدهاست[.]1
پژوهشهایی در زمینه تشخیص هویت با استفاده از
سیستمهای بیومترک نظیر اثرانگشت ،نقاط کف دست ،چهره و
الگوهای تعامل انسان و کامپیوتر انجام شدهاست[ .]1بیومتریک،
ویژگی منحصربه فرد بر اساس شاخصهای رفتاری و فیزیکی
انسان مانند حاالت دست ،حاالت انگشت ،عنبیه و شبکیه چشم،
اثر انگشت میباشد .به دلیل اینکه شناسایی افراد نیازمند دقت
بسیار باال است ،روشهای بیومتریک جایگزین روشهای سنتی
شدهاند .این سیستمها برای افزایش دقت ،با روشهای نوین
بروزرسانی میشوند .در سیستمهای بیومتریک سنتی تنها یک
صفت برای تشخیص هویت استفاده میشده است .این سیستمها
حساس به کیفیت داده ،نویز و حملههای کالهبرداران بودند .برای
غلبه بر این مشکالت سیستمهای چند بیومتریک تولید شدند که
در آنها به جای استفاده از دانش یک بیومتریک از ترکیب دو یا
چند بیومتریک استفاده میشود[.]2
در اکثر پژوهشهای صورت پذیرفته بهدنبال انتخاب بهترین
ویژگیهای تصویر جهت ایجاد حداکثر تفاوت بین تصاویر هر فرد
جهت شناسایی بهتر افراد بودهاند .در این روشها الگوریتمهایی
مانند ژنتیک شبکههای عصبی بسیار کمک نموده است .بنابراین
تفکر در رابطه با انتخاب ویژگیهایی که سبب تفکیک بین تصاویر
میشود بسیار مهم است .تمامی این پژوهشها ویژگیهایی انتخاب
نمودهاند که سبب تفکیک بین تمامی تصاویر بین افراد باشد .حال
میتوان با خوشهبندی نمودن تصاویر ابتدا تصاویری که از کف
دست افراد مختلف است اما شباهت زیادی به یکدیگر دارند پیدا
کرد و سپس به دنبال برهم زدن این نظام خوشهبندی شد که در
این صورت با انتخاب برترین خوشهبندی میتوان سبب اختالف
هرچه بیشتر بین تصاویر شد .در این صورت میتوان گفت انتخاب
ویژگیهایی که سبب ایجاد تعداد بیشتر خوشهبندی شود،
ویژگیهای مناسبتری است زیرا سبب از بین رفتن اطالعات
مشابه بین کف دستها میگردد.
بنابراین در این میان نیاز به شاخصهایی برای تشخیص
تعداد خوشهها نیز میباشد .در این صورت انتخاب ویژگیهایی که
سبب تعداد خوشه بیشتر از این شاخصها میگردد ،بهترین ویژگی
است .حتی میتوان با در نظر گرفتن وزن ،سبب رتبهبندی این
ویژگیها شد که درنتیجه با ترکیبی از این ویژگیها میتوان میزان

 – 2کارهای مرتبط
ماتکوفسکی 1و همکارانش ( )2020مقالهای تحت عنوان "
جنسیت و طبقهبندی قومیت بر اساس تصاویر عکس کف دست از
محیط کنترل نشده " ارائه دادند .آنها اظهار داشتند که
ویژگی های بیومتریک نرم مانند جنسیت ،قومیت یا سن ممکن
است اطالعات مفیدی برای کاربردهای بیومتریک و پزشکی قانونی
فراهم کند .محققان ،برای مثال از صورت ،راه رفتن ،عنبیه و دست
و غیره برای طبقهبندی چنین ویژگیهایی استفاده کردند .حتی
اگر کف دست به طور گستردهای برای شناسایی بیومتریک مورد
مطالعه قرار گرفته باشد  ،توجه نسبتاً کمتری به بیومتریک نرم از
کف دست شده است .در واقع مطالعات قبلی در مورد بیومتریک
نرم بر اساس تصاویر دستی بر جنسیت و محیط تصویربرداری به
خوبی کنترل و متمرکز شده بود .در این طبقهبندی جنسیت و
قومیت در یک محیط کنترل نشده در نظر گرفته شدهاست.
برچسبهای جنسیت و قومیت در یک پایگاه داده در دسترس
عموم که حاوی تصاویر دستی از اینترنت است ،برای افراد جمع-
آوری شده و ارائه میشود .چند مدل یادگیری عمیق در
سناریوهای طبقهبندی جنسیتی و قومی بر اساس کف دست
تنظیم و ارزیابی میشوند )1 :دست کامل )2 ،دست تقسیم شده و
 )3تصاویر اثر انگشت .نتایج تجربی نشان میدهد که برای
طبقهبندی جنسیت و قومیت در محیط کنترل نشده ،تصاویر
دست کامل و منشعب (تقسیم شده) از تصاویر اثر انگشت
مناسبترند[.]3
ابرنی 2و همکارانش ( )2020مقالهای تحت عنوان "
تشخیص کف دست بر اساس طرح برنامهنویسی رقابتی با استفاده
از الگوی دودویی محلی چند مقیاس و بهینهسازی کلنی مورچه"
ارائه دادند .آنها اظهار داشتند که در میان صفات مختلف
بیومتریک قابل استخراج از دست ،ساختار رگ کف دست منبع
قابل اعتماد و مطمئنی برای شناسایی و یا تأیید هویت فرد است.
چندین روش در تحقیقات مختلف بر اساس این روش ارائه شده
است .این مقاله با هدف بهبود بیشتر عملکرد این روشها ،یک
روش جدید شناسایی رگ کف دست برای احراز هویت شخصی و
شناسایی بر اساس یک برنامه کدگذاری رقابتی با استفاده از الگوی
Matkowski
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میشوند ،بخشی از زندگی امروزه شدند زیرا ضمن استفاده آسان،
راحت ،قابل اعتماد و ایمن هستند .آنها از اطالعات مربوط به
ویژگیهای منحصر به فرد عامل سازگار با بدن استفاده میکنند.
می توان با افزودن حالت تکمیلی ،ضمن حفظ تجربه کاربر در یک
سطح ،امنیت این دستگاهها را افزایش داد .سیستمهای رگ کف
دست بر اساس طول موجهای مادون قرمز است که برای گرفتن
عکس از رگهای کاربران استفاده میشود که هم برای کاربر
مناسب است و هم یکی از ایمنترین راه حلهای بیومتریک است.
در این روش پیشنهادی از طول موجهای  IRو  UVاستفاده می-
شود سپس تصاویر توسط یک شبکه عصبی کانولوشن عمیق برای
استخراج ویژگیهای بیومتریک و احراز هویت کاربران پردازش
میشوند .این مق اله سیستم را در یک سناریوی تأیید ،آزمایش کرد
که شامل بررسی این بود که آیا تصاویر جمعآوری شده از کاربر
دارای همان ویژگیهای بیومتریک همان دادهها در پایگاه داده
است .نرخ مثبت واقعی بدست آمده  ٪99.5نتیجه شده و تا آستانه
نرخ برابر خطا افزایش مییابد[.]6
سعادت 3و همکاران ( )2016مدل جدیدی را بر اساس
ترکیب چند روش متفاوت استخراج خطوط انگشت برای تشخیص
هویت پیشنهاد دادهاند .در این مقاله با استفاده از الگوریتم
جستجوی گرانشی 4برای استراتژی ترکیب چند بیومتریک ،وزن-
هایی به هر بیومترک اختصاص داده شدهاست .برای بررسی
عملکرد سیستم از شاخصهای  FRR ،FARو  EERاستفاده
شده است .نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی از سایر
روشهای ترکیب بیومتریکها برای تشخیص هویت عملکرد
بهتری دارد[.]2
5
گوین و همکاران ( )2016روشی برای تشخیص انسان
در تصاویر نامحدود پیشنهاد دادهاند .روش پیشنهادی شامل دو
بخش میشود :شناسایی انسان و دستهبندی .بعد از شناسایی
انسان ،اطالعات رنگ و شکل برای تشخیص هویت انسان استفاده
می شود .اطالعات رنگ از نقاط مهم و حرکتی انسان دریافت
شده و بردار فاصله جهتدار و تغییر شکل بدن انسان ،هنگام راه
6
رفتن استخراج میشود .با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
دادهها دستهبندی شده و هویت انسانها تشخیص داده می-
شود[.]7
7
جما و همکاران ( )2016با ترکیب دو بیومتریک از هر
دست مشابه روشی برای تشخیص هویت پیشنهاد دادهاند.
بیومتریک در دو سطح کف دست و اثر انگشت انتخاب شدهاست.
ترکیب این دو مدل بدون هیچ محدودیتی برای تشخیص هویت

دودویی محلی چند مقیاس با بهینهسازی کلونی مورچه
ارائه میدهد .نقاط مسدود کننده احتمالی مربوط به کیفیت
تصویر یا مشکالت کنتراست که میتوان با تصاویر از باند طیفی
مادون قرمز نزدیک مشاهده کرد ،توسط الگوریتم کلونی نادیده
گرفته میشود .سپس تصاویر پیش پردازش شده با استفاده از
 MLBPو یک برنامه کدگذاری رقابتی مرتب میشوند که در
انتها تصویر نهایی از کد برنده تصاویر مختلف MLBPتشکیل
خواهد شد .سپس فرآیند تطبیق تصمیم گیری با استفاده از
واگرایی  Kullback-Leiblerو فاصله  Jaccardانجام میشود.
نتایج تجربی به دست آمده در پایگاه داده  MS-PolyUنشان
داده که روش پیشنهادی عملکردهای بهتری را برای هر دو حالت
شناسایی و تأیید تا  ٪99.64از نظر  CIRبرای شناسایی و
 0.00078٪از نظر  EERبرای تأیید به دست میآورد و همچنین
از روشهای پیشرفته عملکرد بهتری دارد[.]4
جونگ 1و همکارانش ( )2020مقالهای تحت عنوان" یک
سیستم شناسایی بیومتریک خودکار با استفاده از تشخیص رگ
کف دست مبتنی بر " CNNارائه دادند .آنها اظهار داشتند که
اخیراً ،سیستم شناسایی بیومتریک خودکار دارای کاربردهای
گسترده ای است که شامل شناسایی خودکار و گرفتن اطالعات
است که شامل بررسی خودکار امنیت ،تأیید هویت شخصی برای
جلوگیری از افشای اطالعات یا تقلب در هویت و غیره است .با
پیشرفت بیوتکنولوژی ،سیستمهای شناسایی براساس بیومتریک
در بازار ظهور کردهاند که این سیستمها به دقت و سهولت استفاده
نیاز دارند .شناسایی رگ کف دست نوعی بیومتریک است که
ویژگیهای رگ کف دست را مشخص میکند .در مقایسه با سایر
ویژگیها ،تشخیص رگ کف دست نتایج دقیقی را ارائه میدهد و
مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .این مقاله با استفاده از فیلتر
پس زمینه سازگار با کارایی باال برای بدست آوردن تصاویر رگ
کف دست از منطقه مورد عالقه ،یک سیستم جدید شناسایی با
کارایی باال و بدون تماس را ایجاد کردهاست .در این روش از یک
شبکه عصبی کانولوشن اصالح شده استفاده شده است تا بهترین
مدل شناسایی از طریق آموزش و آزمایش تعیین شود .سرانجام،
سیستم توسعه یافته بر روی سیستم عامل  Raspberry Piتعبیه
شده با سطح پایین و فناوری محاسبات ابری پیادهسازی شد .نتایج
نشان داد که این سیستم میتواند به دقت  ٪96.54دست یابد[.]5
استانوچ 2و همکارانش ( )2020مقالهای تحت عنوان" یک
سیستم احراز هویت چند طیفی بدون تماس با استفاده از رگهای
کف دست و شبکه عصبی عمیق" ارائه دادند .آنها اظهار داشتند
که دستگاهها و سیستمهایی که توسط عوامل بیومتریک ایمن

3

Saadat
Gravitational search Algorithm
5 Nguyen
)6 Support Vector Machine (SVM
7 Jemaa
4

Jhong
Stanuch

1
2
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 – 3تحلیل روش پیشنهادی

امکان پذیر است .عالوه بر این ،رویکرد خصوصیات استفاده از طرح
ترکیبی جدید بر اساس تجمیع سطوح رتبه منجر به دستیابی به
نتایج قابل قبولی میشود .در این مقاله از  5تصویر کف دست و
اثر انگشت استفاده شده است[.]5
مورالس 1و همکاران ( )2016ویژگیهای الگوی خط
الرأس در ناحیه کف دست را که برای شناسایی بیومتریک مفید
هستند را اندازهگیری کردهاند .این بررسی منجر به ایجاد  5دسته
شدهاست که منطقه مطلوب برای شناسایی بیومتریک در کف
دست را به  3ناحیه تقسیم میکند .در این مقاله  4روش
استخراج ویژگی بررسی شدهاست .ویژگیهای مناسب برای
تشخیص هویت پیشنهاد شده است .این روش بر دو پایگاه داده
اجرا شده است[.]8
بتانکورت 2و همکاران ( )2016به قطعهبندی تصویر دست و
همچنین شناسایی راست یا چپ بودن دست در تصاویر ویدئویی
پرداختهاند .در این مقاله چالشهایی از قبیل انسداد دستها یا
نزدیکی دستها به هم بررسی شده است[.]9
برون 3و همکاران ( )2016یک سیستم جدید ترکیبی چند
بیومتریک پیشنهاد دادهاند .اساس ساختار این سیستم بهبود
بخشیدن و افزایش دقت سیستمهای بیومتریک موجود است .در
این مقاله از دو روش بیومتریک چهره و اثر انگشت استفاده شده
است و به دقت تشخیص  91/11درصد دست یافته است[.]10
حقیقت 4و همکاران ( )2015بر روی این حقیقت که
اطالعات بیومتریک حجم زیادی دارد و حافظه بزرگی را نیاز دارد
کار کردهاند .در این مقاله روش ابر شناسه 5پیشنهاد شده است .در
این روش میتوان به اطالعات محرمانه کاربران متصل شد و
اطالعات بیومتریک آنها را دریافت و ذخیرهسازی نمود .در این
مقاله راههای جلوگیری از حمالت امنیتی برای دسترسی به
اطالعات حساس نیز پیشبینی شده است[.]11
پرکاش 6و همکاران ( )2015برای بهبود کارایی الگوریتم
ازدحام ذرات باینری 7به منظور خوشهبندی روش جدیدی پیشنهاد
داده اند .در این مقاله برای جلوگیری از خطای بومی در الگوریتم
ازدحام ذرات از روش انتخاب ضربدری الگوریتم ژنتیک استفاده
شده است .برای انتخاب ویژگی و خوشهبندی دادهها از الگوریتم
خوشهبندی  K-meansاستفاده شدهاست[.]12

در این پژوهش ،ابتدا تصاویر کف دست از پایگاه داده
فراخوانی میشوند .سپس با استفاده از روشهای پیشپردازش که
در بخش های قبل ذکرشد تصویر کیفیت تصاویر بهبود یافته و
ویژگیها استخراج میشوند .با استفاده از روش خوشهبندی K-
 meansویژگیها خوشهبندی شده و تصاویر دستهبندی میشوند.
در این پژوهش پارامترهای مؤثر در خوشهبندی بررسی شده و به
هر کدام از شاخصهای استخراج شده ،وزنی اختصاص داده
میشود .سپس بر همین اساس خوشهبندی جدید تشکیل یافته و
نتایج بررسی میشوند .سپس در مورد کف دستها و تشخیص
هویت بر اساس آنها تصمیمگیری میشود .در شکل  1روند اجرای
پژوهش نشان داده شده است.
فراخوانی تصاویر کف دست :ابتدا تصاویر مختلفی از کف
دست جمعآوری شده و پایگاه داده تشکیل میگردد .این تصاویر
شامل تصاویر کف دستهای افراد مختلف میباشد .تصاویر
فراخوانی شده و مراحل پیشپردازش تصویر بر روی آنها اعمال
میگردد تا کیفیت بهبود یابد.
استخراج ویژگیهای تصویر :در این مرحله ویژگیهای
تصاویر کف دست بهبود مییابد .ویژگیها به منظور خوشهبندی و
تفکیک تصاویر کف دست استخراج میگردند .ویژگیها شامل
هیستوگرام فازی ،زرنیک و الگوی باینری محلی میباشند .دلیل
انتخاب این ویژگیها کارایی آنها در تشخیص بیومتریک کف دست
است.
خوشهبندی تصاویر :با استفاده از ویژگیهای استخراج
شده ،ابتدا تصاویر کف دست خوشهبندی شده و تصاویر از نظر
شباهت بررسی میگردند .با استفاده از الگوریتم  K-meansبه
تعداد افراد ،خوشه تعیین شده و هر تصویر کف دست به یک فرد
نسبت داده میشود.
بررسی پارامترهای تشابه :پارامترهای تشابه در تصاویر
کف دست شناسایی شده و بررسی میگردند .در این مرحله
پارامترهایی به عنوان شاخصها برای مقایسه تصاویر کف دست و
تفکیک و خوشهبندی آنها ایجاد میگردد .پس از بررسی این
پارامترها میزان تأثیر هریک در تشخیص تصاویر کف دست افراد
مشخص میگردد.
وزندهی به شاخصها :شاخصهای استخراج شده از
تصاویر کف دست در تشخیص هویت افراد ،هرکدام دارای
تأثیرگذاری متفاوتی میباشند .آن دسته از شاخصهایی که بتوانند
خوشهبندی مناسبی از کف دستها داشتهباشند در نتیجه امتیاز
باالتری میگیرند .بنابراین هر امتیاز به ازای میزان درستی
خوشههای تشکیل شده داده میشود.

1

Morales
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5 Cloud ID
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هرکدام از افراد دارای  8تصویر متفاوت از کف دست میباشند،
استفاده شده است .این تصاویر رنگی بوده و در جهات مختلف
میباشند .نمونهای از تصاویر پایگاه داده در شکل  2نشان داده
شدهاست.

تشکیل خوشهبندی جدید :پس از بررسی شاخصها و
وزندهی به آنها خوشهبندی جدیدی از تصاویر کف دست ایجاد
میگردد .بررسی به این صورت انجام میشود که اگر تمام
شاخصها در خوشهبندی حضور داشته باشند چند درصد
خوشهبندی درست ایجاد شدهاست و اگر شاخصهای انتخاب شده
در مراحل قبلی اعمال گردد ،کیفیت خوشهبندی چگونه است .بر
همین اساس ،خوشهبندی جدید تشکیل میگردد.
شروع

فراخوانی تصاویر کف دست

استخراج ویژگی های تصویر
بررسی پارامترهای
خوشه بندی

تشابه در هر خوشه

تصاویر
وزن دهی به شاخص ها

خوشه بندی

تشکیل خوشه بندی
جدید

بررسی و ذخیره
نتایج

پایان

(شکل :)2-نمونهای از تصاویر پایگاه داده

شبیهسازی این پژوهش در دو بخش انجام میپذیرد .بخش
اول مربوط به پردازش تصاویر کف دست و بخش دوم مربوط به
خوشهبندی و انتخاب پارامترهای خوشهبندی میشود .در شکل 3
روند اجرای شبیهسازی ارائه شده است .در این پژوهش ،ابتدا
تصاویر کف دست از پایگاه داده انتخاب شده و پس از
پیشپردازش و افزایش کیفیت آنها ،ویژگیهای تصاویر استخراج
میگردند .سپس ویژگیهای استخراج شده به منظور خوشهبندی،
وزندهی میشوند .روش خوشهبندی استفاده K-means
میباشد .در نهایت با استفاده از خوشهبندی ،هویت افراد تشخیص
داده میشود .عملکرد سیستم ارزیابی شده و دائماً خوشهبندی
بروزرسانی میگردد تا بهترین تشخیص صورت پذیرد.

(شکل :)1-بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

 –4نتایج تجربی
در این قسمت ،نتایج شبیهسازی پژوهش ارائه شده و ایده
پیشنهاد شده بخش قبل در مرحله پیادهسازی قرار گرفته است که
بهمنظور شبیهسازی محیط از نرمافزار  Matlabاستفاده شده
است.
دادههای پژوهش :دادههای استفاده شده در این پژوهش،
تصاویر کف دست افراد مختلف میباشد .برای این منظور از پایگاه
داده  1COPEکه شامل تصاویر مربوط به کف دست  167نفر و
1https://www.coep.org.in/resources/coeppalmprintdatabase
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کل تصویر به صورت یکسان پراکنده نمود تا کیفیت تصویر بهبود
یابد .در شکل  4و  5نتایج خروجی از افزایش کیفیت تصویر نشان
داده شده است.

(الف)

(ب)
(شکل :)4-الف) تصویر اصلی .ب) هیستوگرام تصویر

(شکل :)3-روند اجرای شبیهسازی

بهبود کیفیت تصاویر پایگاه داده :قبل از مراحل پردازش
(شکل :)5-افزایش بهبود کیفیت تصویر

تصاویر و استخراج ویژگیها ،ابتدا میبایست کیفیت تصاویر بهبود
یابد .این امر در بهبود نتیجه سیستم پیشنهادی و کاهش خطای
سیستم ،تأثیر بسزایی دارد .در این پژوهش با استفاده از تعدیل
هیستوگرام تصویر این کار صورت پذیرفته است .با استفاده از
تعدیل هیستوگرام یک تصویر ،میتوان شدت سطح روشنایی را در

استخراج ویژگیهای تصاویر :به منظور تشخیص هویت
افراد بر اساس تصاویر کف دست ،میبایست ویژگیهای مؤثر در
این امر از تصاویر استخراج گردد .در این پژوهش ،ویژگیهایی
نظیر زرنیک ،هیستوگرام رنگ و هیستوگرام جهتدار استخراج
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میگردد .در ادامه نتایج خروجی ارائه خواهد شد .در شکل 6
نمونهای از ممانهای زرنیک استخراج شده برای تصاویر پایگاه
داده نشان داده شده است.
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هیستوگرام رنگ :رنگ ویژگی غالب در تصاویر است.
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هیستوگرام رنگ توزیع مختلف سطوح رنگ را در تصویر نشان
میدهد .هیستوگرام به معنی تعداد شدت رنگ است .خروجی
هیستوگرام تصویر ،نموداری است که محور افقی آن شدت رنگ و
محور عمودی تعداد تکرار شدت رنگ را نشان میدهد .هیستوگرام
رنگ در  3بعد به  5قسمت تقسیم شده است .در شکل  7تا 9
نتیجه خروجی هیستوگرام رنگ در ابعاد قرمز ،سبز و آبی برای
تصویر نمونه از پایگاه داده مشاهده میگردد.
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(شکل :)7 -شاخص هیستوگرام رنگ قرمز تصاویر نمونه پایگاه داده.
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هیستوگرام جهتدار:
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600

هیستوگرام جهتدار ،توزیع

گرادیانهای محلی یا جهتهای لبه است که میتوانند به خوبی
تصویر را توصیف کنند .این ویژگی ،جهت گرادیان تصویر را در
همسایگی محلی نشان میدهد .فاصله بین  0تا  180درجه یا  0تا
 360درجه به  nقسمت مساوی تقسیم میشود n .تعداد
جهتهای گرادیان است .هیستوگرام جهتدار نیز به  5قسمت
تقسیم شدهاست نتایج خروجی برای یک تصویر نمونه از پایگاه
داده در شکل  10مشاهده میگردد.
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(شکل :)10 -هیستوگرام جهتدار

تخصیص وزن به شاخصها :در این پژوهش ،روشی برای
امتیاز دادن به شاخصهای استخراج شده از کف دست ،ارائه
شده است .در هر بار آزمایش ،یک شاخص انتخاب شده و به تعداد
افراد موجود ،دادهها خوشهبندی شده است .انتظار میرود در
صورتیکه این شاخص به خوبی تفکیک کننده بین افراد باشد،
امتیاز بهتری در خوشهبندی کسب نماید .آن دسته از شاخصهایی
که بتوانند بهترین تفاوتها را بین افراد پایگاه داده ایجاد کنند از
اولویت باالتری برخوردارند .در این پژوهش ،از روش خوشهبندی
 K-meansاستفاده شد .پس از خوشهبندی ،شناسه هر تصویر با
آنچه مد نظر بود مقایسه گردید .خوشهبندی ای که بتواند افراد
مشابه را در یک خوشه تقسیم نماید ،امتیاز بیشتری کسب
میکند .در جدول 1نتیجه آزمایشات انجام شده بر روی هر یک از
شاخصها ارائه شدهاست .هر کدام از شاخصهایی که امتیاز
باالتری کسب کنند ،اولویت باالتری برای انتخاب شدن دارند.

ردیف

نام شاخص

ارزش

1

ممان  1زرنیک

42.50

2

ممان  2زرنیک

31.25

3

ممان  3زرنیک

32.50

4

ممان  4زرنیک

35.00

5

ممان  5زرنیک

27.50

6

ممان  6زرنیک

26.25

7

ممان  7زرنیک

30.00

8

ممان  8زرنیک

30.00

9

ممان  9زرنیک

28.75

10

ممان  10زرنیک

28.75

11

ممان  11زرنیک

28.75

12

دسته  1قرمز

31.25

13

دسته  2قرمز

00.00

14

دسته  3قرمز

27.50

15

دسته  4قرمز

36.25

16

دسته  5قرمز

35.00

17

دسته  1سبز

28.75

18

دسته  2سبز

27.50

19

دسته  3سبز

32.50

20

دسته  4سبز

31.25

21

دسته  5سبز

00.00

22

دسته  1آبی

27.50

23

دسته  2آبی

35.00

24

دسته  3آبی

35.00

25

دسته  4آبی

31.25

26

دسته  5آبی

0.00

27

دسته  1جهتدار

33.75

28

دسته  2جهتدار

35.00

29

دسته  3جهتدار

30.00

30

دسته  4جهتدار

26.25

با توجه به وزنهای تخصیص داده شده توسط  K-meansبا
استفاده از ماشین بردار پشتیبان ،دستهبندی صورت گرفته و
هویت افراد تشخیص داده شده است .در این پژوهش ،دو عامل
صحت دستهبندی و میزان محاسبات بررسی گردید .تمامی ترکیب
ویژگیهای ممکن در این پژوهش ،جهت بررسی دستهبندی افراد
بر اساس تصویر کف دست ،مطالعه گردید .نتایج نشان داد در
بهترین حالت 10 ،ویژگی میتواند کمترین خطا را ایجاد نماید .در
شکل  11نمودار امتیاز کل به ازای تعداد ویژگیهای مختلف نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میگردد به ازای  10ویژگی
امتیاز خوشهبندی میزان باالتری را کسب نمودهاست.
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نمودار مقایسه
100
صحت

دقت

98

96
94
92
90
(شکل :)11 -نمودار امتیازدهی بر اساس تعداد ویژگیها

88

نتایج مقایسههای روش پیشنهادی با مقاالت پایه :به منظور
مقایسه پژوهش حاضر با مقاالت پایه پارامترهای صحت و دقت
برای روشهای مقاالت ،محاسبه شده و با پژوهش حاضر مقایسه
گردیده شده است .در مقاله  Jemaaو همکارانش در سال 2016
] [7از ترکیب چند روش بیومتریک برای شناسایی افراد استفاده
شده است .در این مقاله نقاط کف دست برای شناسایی هویت
افراد رتبهبندی شده است .مقاله  Saadatو همکارانش در سال
 [2] 2016با استفاده از استخراج رگهای کف دست و امتیازدهی
به شاخصهای آن هویت افراد مشخص شده است .رابطه های
صحت و دقت از روابط 1و 2بدست می آید]:[13
∑ True Positive + True Negative
∑ Total Population

86
Jemaa and et alSaadat and et al

شکل :12مقایسه پژوهش حاضر با مقاالت پایه

 –5نتیجهگیری و پژوهشهای آتی
شناسایی هویت قابل اطمینان در بسیاری از برنامهها در
زندگی روزمرۀ امری ضروری به شمار میآید .بیومتریکها به
شناسایی خودکار افراد بر اساس مشخصات رفتاری یا فیزیولوژیکی
اشاره میکند .بدیهی است هر سیستمی که شناسایی افراد را به
طور مطمئن تضمین میکند ،می بایست لزوماً شامل یک مؤلفۀ
بیومتریک باشد .سیستم های مبتنی بر بیومتریک دارای
محدودیتهایی نیز هستند که ممکن است پیامدهای نامطلوبی
برای امنیت یک سیستم داشته باشند .در این مقاله ،مرحله اول
تصاویر کف دست افراد مختلف از نظر میزان شباهت جدا میشود.
بهبود کیفیت تصاویر پایگاه داده توسط روش تعدیل هیستوگرام
انجام شد و سپس به منظور تشخیص هویت افراد بر اساس تصاویر
کف دست ،ویژگیهای مؤثر در این امر از تصاویر استخراج گردید
که در همین راستا ویژگیهای زرنیک ،هیستوگرام رنگ و
هیستوگرام جهتدار استخراج شد و در این مرحله به ویژگیهای
استخراج شده امتیاز(وزنی) داده شد انتظار میرفت در صورتیکه
این شاخص به خوبی تفکیک کننده بین افراد باشد ،امتیاز بهتری
در خوشهبندی کسب نماید .آن دسته از شاخصهایی که بتوانند
بهترین تفاوتها را بین افراد پایگاه داده ایجاد کنند از اولویت
باالتری برخوردار هستند و در نهایت با خوشهبندی K-means
هویت افراد تشخیص داده شد و شناسه هر تصویر با آنچه مد نظر
بود مقایسه گشت .خوشهبندی ای که میتوانست افراد مشابه را در
یک خوشه تقسیم نماید ،امتیاز بیشتری کسب کرده سپس برای
نتیجه بهتر خوشهبندی بروزرسانی شد و در هر بار میزان خطا در
خوشه ها محاسبه گشته و شئ این روند آنقدر تکرار شده تا
بهترین خوشهبندی با کمترین خطا انتخاب نتیجه شود .با توجه به

= Accuracy

)رابطه(1-
∑ True Positive
∑ Test Outcome Positive

= Precision

)رابطه(2-
(جدول :)2 -مقایسه نتایج مقایسه روش پیشنهادی و مقاالت پایه.
آزمایش

صحت

دقت

پژوهش حاضر

0.9875

0.9750

[7] Jemaa and et al

0.9625

0.9375

[2] Saadat and et al

0.9375

0.9063

پژوهش حاضر

در جدول  2نتایجی ارائه شده است که این مقایسه بر اساس
روش پیشنهادی بر روی دیتاست استاندارد و عکسهای دارای
کیفیت یکسان انجام گرفته و نتایج معیارهای صحت و دقت
استخراج شدهاست .همچنین در شکل  12نمودار مقایسه به منظور
درک بهتر نشان داده شده است.
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 دستهبندی باK-means وزنهای تخصیص داده شده توسط
استفاده از ماشین بردار پشتیبان انجام و هویت افراد تشخیص داده
.شد
 دو عامل صحت دستهبندی و میزان،در بخش آخر پژوهش
محاسبات بررسی شد و تمامی ترکیب ویژگیهای ممکن جهت
 مطالعه شد و،بررسی دستهبندی افراد بر اساس تصویر کف دست
 ویژگی کمترین خطا را ایجاد10 نتایج نشان داد در بهترین حالت
 میزان، ویژگی امتیاز خوشهبندی10 کرد طوری که به ازای
باالتری را کسب کرد و مقایسه پژوهش حاضر با مقاالت پایه بر
 نتیجه درصد تشخیص.اساس پارامترهای صحت و دقت انجام شد
هویت افراد در این پژوهش با استفاده از خوشهبندی ویژگیها به
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