سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)34 :تابستان 1411
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چکـیده
امروزه سعی در مکانیزه سازی سیستم های شناسایی یا تشخیص هویت به یکی از مهمترین موضوعات تبدیل شده است.
نیازی که پیشرفت در آن مزایای بسیاری در پی دارد از جمله باعث کاهش تخلفات ،افزایش امنیت ،تسریع در امور روزمره
و  ...شده است .در گذشته جهت شناسایی جرم و جنایتکار ،از روال شناسایی اثر انگشت و چهرهنگاری استفاده میشده ،اما
اکنون سیستم های مکانیزهای ایجاد شده است .فرآیند تشخیص و تایید هویت یک فرد به صورت خودکار را بیومتریک
گویند .کلیه سامانههای بیومتریک دارای قابلیت تشخیص و تایید هویت به صورت یک جا هستند .مرحله تشخیص هویت
با جستجوی ویژگی های فرد در بانک اطالعاتی موجود در سامانه صورت میگیرد در مرحله تائید هویت تمامی مقایسات
شخص و بانک اطالعاتی به صورت تک به تک انجام می شود ،در بیش تر سامانه های بیومتریک مرحله ثبت نام در
سامانه از مرحله تشخیص هویت جدا شده است .به طور کلی روش پیشنهادی در این پژوهش برای بازشناسی هویت به
کمک عنبیه که یکی از تکنولوژیهای بیومتریک میباشد ،به این صورت است که یک الگوی عنبیه با انجام مراحل
ضروری شناسایی عنبیه تولید میگردد و با الگوهای عنبیه پایگاه داده خیلی از اشخاص انطباق داده میشود .یک معیار
انطباق در مرحله کدگذاری ویژگی استفاده میشود که مشابهت بین دو الگوی عنبیه را اندازهگیری می کند .این تحقیق از
تلفیق الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای استخراج ویژگی در تشخیص هویت از روی عنبیه استفاده میکند.
سامانه پیاده سازی شامل چند مرحله است .این مراحل عبارت اند از  :قطعه بندی کردن (مشخص کردن مرزهای داخلی و
خارجی یعنی مشخص کردن مرز بین مردمک -عنبیه و مشخص کردن مرز بین عنبیه -صلبیه در تصاویر چشم) ،بهنجار
کردن (نگاشت تصویر عنبیه به یک تصویر مستطیلی شکل با ابعاد مشخص) ،استخراج ویژگی (کد کردن بردار ویژگی از
تصویر بهنجار شده مرحله قبل) ،تطابق (مقایسه کد فرد با سایر کدهای موجود در پایگاه داده به منظور تشخیص هویت
فرد) .پس از ارائه الگوریتمها و پارامترهای مورد نیاز آنها را در نرم افزار متلب وارد نموده و در ادامه با استفاده از الگوریتم
پیشنهادی به شبیه سازی برای تشخیص چشم شخص خواهیم پرداخت.
واژگـان کلـیدی :تشخیص هویت ،بیومتریک ،عنبیه چشم ،الگوریتم ژنتیک ،شبکه عصبی مصنوعی

 -1کارشناس ارشد نرم افزار ،دانشگاه غیرانتفاعی یاسین بروجرد ،بروجرد ،ایران (نویسنده مسئول)
f.shams1371@gmail.com

 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله بروجردی ،بروجرد ،ایران
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 -1مقدمه
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بیومتریک ،فناوری تعیین یا تأیید هویت خودکار افراد بر اساس مشخصه های فیزیولوژیکی یا رفتاری منحصر به فرد انسانها
می باشد و از جمله فناوری های نوظهور در عرصه فناوری اطالعات است که مواجهه صحیح با آن مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و
همه جانبه نگر می باشد .کلیه سامانههای بیومتریک دارای قابلیت تشخیص و تایید هویت به صورت یک جا هستند] .[1مرحله
تشخیص هویت با جستجوی ویژگی های فرد در بانک اطالعاتی موجود در سامانه صورت میگیرد و در صورت وجود اطالعات
ذخیره شده شخص در بانک اطالعاتی سامانه ،هویت او شناسایی و مشخص میشود .در مرحله تائید هویت تمامی مقایسات
شخص و بانک اطالعاتی به صورت تک به تک انجام می شود ،سامانه کد ورودی را با کد موجود مقایسه میکند و مشخص
میکند که آیا مورد تشخیص داده شده درست است یا نه] .[2در بیش تر سامانههای بیومتریک مرحله ثبت نام در سامانه از مرحله
تشخیص هویت جدا شده است ،زیرا در مرحله ثبت نام باید این که آیا فرد قبال در سامانه ثبت نام کرده است یا نه مدنظر قرار گیرد
تا از ثبت نام یک نفر در سامانه با چند هویت مختلف جلوگیری شود و ضریب اطمینان سامانه باال رود ،در حالی که در مرحله
تشخیص هویت مساله مهم فقط یافتن اطالعات فرد از بین کدهای ذخیره شده در بانک اطالعات است .خصوصیات یک ویژگی
بیومتریک خوب جهت ذخیره سازی در بانک اطالعاتی و استفاده در سامانه عبارتند از :منحصر به فرد بودن ،استخراج پذیری،
قابلیت تفکیک پذیری باال و پایداری] .[3-4عنبیه یک دیافگرام دایره ای نازک است که بین قرنیه و عدسی چشمی شخص
واقع می شود .تقش عنبیه کنترل مقدار نور ورودی به مردمک می باشد که این کار توسط ماهیچه های منبسط کننده و منقبض
کننده انجام شده و اندازه مردمک را تنظیم می کنند .در کل میتوان گفت ،فناوری بیومتریک کاربردهای زیادی دارد .هویت
شخص بر مبنای ویژگیهای فیزیولوژیکی مانند عنبیه و اثر انگشت و ...بررسی میشود که در میان این ویژگی های فیزیولوژیکی
تایید هویت فرد از روی عنبیه جالب توجه بوده است و در جامعه کنونی گسترش یافته است .الگوهای عنبیه در تشخیص هویت
قابل اطمینان هستند و به سختی تغییر میکنند] .[5-6در این مقاله به استخراج ویژگی در تشخیص هویت از روی عنبیه با استفاده
از الگوریتم ژنتیک وشبکه عصبی مصنوعی پرداخته می شود.

 -2روش مقاله
روش پیشنهادی در این مقاله برای بازشناسی هویت به کمک عنبیه که یکی از تکنولوژیهای بیومتریک می باشد ،به این
صورت است که یک الگوی عنبیه با انجام مراحل ضروری شناسایی عنبیه تولید میگردد و با الگوهای عنبیه پایگاه داده خیلی از
اشخاص انطباق داده می شود .یک معیار انطباق در مرحله کدگذاری ویژگی استفاده میشود که مشابهت بین دو الگوی عنبیه را
اندازه گیری میکند .دو نوع مقایسه دستهای وجود دارد .در مقایسه های درون کالسی ،مقایسه یک تصویر عنبیه با سایر تصاویر
برای هر شخص ثبت می شود .این عمل به عنوان روند بررسی شناخته می شود .اما در مقایسه های زیر کالس ،مقایسه یک
تصویر عنبیه با تمام تصاویر عنبیه برای یافتن تصاویری که به آن تعلق دارند صورت میگیرد که این روند پروسه شناسایی نام دارد.
این دو دسته برای روند استخراج ویژگی بسیار با اهمیت هستند.

 -3اجرای شبیه سازی
برای انجام شبیه سازی ابتدا شرایط و پارامترهایی تعریف می شوند که در زیر لیست شده اند:
 چهل عکس از افراد مختلف هر کدام از عکس ها به صورت جداگانه بخش بندی شده اندسیستم پردازش شده شامل  0مرحله اصلی است :تصویرگیری از چشم ،محلی سازی عنبیه ،برقراری سیستمهای مختصات،
فرآیند تشخیص و شناسایی عنبیه ،تطابق

 -1-3تصویرگیری از چشم
در این مرحله تصویر چشم با استفاده از یک دوربین دیجیتال گرفته می شود .یک چالش اصلی در سیستم تشخیص عنبیه،
گرفتن تصویری با کیفیت باال از عنبیه است .زیرا تشخیص عنبیه ،به طور ذاتی به کیفیت تصویر عنبیه چشم و دستگاه های
تصویرگیری اپتیکی مربوط می شود .با یک دستگاه تصویرگیری اپتیکی خوب ،تصویر گرفته شده باید بافت عنبیه را با جزئیات
خوبی مشخص کند .تصویر  0یک نمونه از تصویر عنبیه با کیفیت خوب را نشان می دهد.
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اگر ما نتوانیم یک تصویر با کیفیت خوب از عنبیه
برای مرحله ثبت نام بگیریم ،عملکرد تشخیص در مراحل
بعد به شدت مشکل خواهد بود .بنابراین کیفیت تصویر
نقش مهمی در مرحله تشخیص عنبیه دارد .برخی از دیتا
بیس هایی که برای شبیه سازی در نظر گرفته شده است
در شکل  7نشان داده شده است و تعدادی هم در فایل
شبیه سازی موجود می باشد.
شکل ( )1تصویر عنبیه با کیفیت خوب ][4
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شکل ( )2برخی دیتا بیس های مورد نظر برای تشخیص چشم[]8

 -2-3محلی سازی عنبیه
مشخص کردن مرزهای داخلی و خارجی عنبیه در تصویر چشم با به کار بردن تصویر چشم در مرحله ی محلی سازی،
مرزهای داخلی چشم ،یعنی مرز بین مردمک و عنبیه و مرزهای خارجی چشم ،یعنی مرز بین عنبیه و صلبیه در تصویر چشم
مشخص می شوند .سپس مرکز و شعاع مردمک مشخص شده و با استفاده از آن شعاع چپ و راست عنبیه مبنی بر این داده ها
مشخص می شوند.

 -3-3برقراری سیستم های مختصات
با استفاده از مرکز و شعاع که در مرحله قبل محاسبه شده ،ناحیه عنبیه را از مختصات کارتزین به مختصات قطبی تبدیل می
کنیم .در این سیستم مختصات ویژگی های عنبیه استخراج می شوند.

 -4-3فرایند تشخیص و شناسایی عنبیه
بعد از تشخیص عنبیه برخی از قسمت های این ناحیه نویزی هستند و بافت ما نیاز به برخی فرایندها برای ناچیز گرفتن
آرتیفکتها دارد .پلکها و مژهها منبع اصلی این مشکل هستند .در این کار ما مدل مخلوط گاوسی  GMMرا استفاده میکنیم.
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سپس از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص نقاط کلیدی و ذخیره آن در نمونهای برای ثبت کاربر استفاده میکنیم .مزیت اصلی این
کار سریعبودن آن برای فضای جستجو است .ما مشخصههای ژنتیک از ناحیه عنبیه در پایگاه داده را به عنوان ویژگیهای ماکرو و
بازیابی مربوط عنبیهها از پایگاه داده ثبت می کنیم.

-5-3تطابق
در نهایت سیستم برای تشخیص یا شناسایی عنبیه داده شده توسط نمره تطابق ،یک تصمیمی می گیرد .شکل  0روند کلی از
کارهای انجام شده را نمایش می دهد.
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شکل( ) 3فلوچارت تشخیص چشم با الگوریتم ژنتیک و عصبی][6-7

 -4تشخیص چهره با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
یکی از مراحل اصلی در سیستم ارائه شده ما ،مشخص کردن مکان چشم در تصویر ورودی است .انتقال های قوی چشم باید
برای دست یافتن به این هدف تحت شرایط نوری و متغیر استفاده شود .منطقه چشم معموال شامل تصاویری با آشکارسازی کم و
لبه های با تراکم باالست .تشخیص چشم یک مرحله مورد نیاز در تشخیص چهره و تشخیص عنبیه در فاصله های طوالنی است،
در این کار ما یک حد آستانه تطبیقی موضعی ترکیب شده با الگوریتم مورفولوژیکی را استفاده کردیم .در مرحله ی اول ،ما یک
نقش باینری از هیستوگرام تصاویر هم شکل که منطقه پوست را از نواحی دیگر جدا می کند ،ایجاد کردیم .برای انجام این کار از
عملگر  dilationبا  diskSEو اندازه  ، 00که توسط پر کردن حفره ها دنبال می شود ،استفاده نمودیم .سپس عملگر erosion
به کار بردیم .در آخر ،تحلیل مولفه های اتصالی به کار گرفته شد .در آخر برای شبیه سازی با کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه
عصبی به صورت زیر عمل می کنیم:
 ابتدا یک چشم از تصویری خاص با هر حالتی که دارد به صورت آموزش با الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبیآموزش داده می شود.
 یک نمودار هیستوگرام برای هر تصویر مطابق کدهای متلب ایجاد می شود. نمودار هیستوگرامی مشابه برای تمام تصاویر دیتابیس تشکیل می شود و تحلیل هیستوگرام بر روی آنها انجام میشود.
 بر اساس این تحلیل شبکه عصبی به صورت کامل آموزش داده می شود. از طریق ویژگی های استخراج شده و شبکه مصنوعی چشم شخص مورد نظر از بین دیتابیس تشخیص داده میشود.
در شکل  0برای یک تصویر خاص عمل تشخیص انجام شده است .توجه کنید که قبل از تشخیص کامل فیلتر گابور اعمال
شده و پس از آن عملیات خوشه بندی برای کشف نقاط کلیدی مربوط به چشم انجام شده و عمل تشخیص را تسهیل می نماید.
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تشخیص عنبیه ،اگر تصویر چشم واضح باشد و کنتراست باالیی داشته باشد ،یک روند خیلی ساده ای خواهد داشت .اما در
بسیاری از مواقع تصاویر واقعی که توسط سیستم های عنبیه در فاصله های طوالنی به دست میآیند تار و نویزی هستند .سیستم
های شناسایی بیومتریک جدید نیاز دارند که قابل اطمینان ،کاربر پسندانه و سریع باشند .همچنین شرکت ها نیز تمایل دارند از
چنین تکنولوژی هایی استفاده کنند.
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شکل ( )4تشخیص چشم شخص از دیتابیس مورد نظر][10

در شکل  0برای یک تصویر تصادفی نمودار هیستوگرام استخراج شده است و روی تمام تصاویر دیتابیس تحلیل هیستوگرام
انجام شده و ویژگیهای الزم از این طریق استخراج شده و از طریق تصاویر دیتابیس چشم شخص تشخیص داده شده است .در
ادامه برخی از دیتابیس های ارائه شده ،شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه می شوند.

شکل () 5تشخیص چشم یک تصویر تصادفی از دیتا بیس مربوطه][10

در شکل های  0الی  04تصاویر اشخاص مختلف برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی انتخاب شده و این تصاویر به صورت
دقیق چشم اشخاص موجود در دیتا بیس را تشخیص داده اند.
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شکل( )7تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

شکل()8تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

بیس][10

بیس ][10

شکل( )9تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

شکل ( )11تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا

بیس][10

بیس][10
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شکل() 6تشخیص چشم شخص دیگری از داخل دیتا بیس][10
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-5تشخیص بینی ،دهان و گوش به کمک الگوریتم پیشنهادی
برای اثبات عملکرد الگوریتم پیشنهادی برخی از شکل های موجود در دیتابیس را مورد ارزیابی قرار داده و بر روی آنها
تشخیص بینی ،دهان و گوش نیز اعمال می شوند .این تصاویر در شکل های  00الی  00نشان داده شده اند.

شکل( )11تشخیص بینی شخص دیگری از داخل دیتا

شکل()12تشخیص همزمان چشم و دهان دیتا بیس][9

بیس][9

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)34 :تابستان 1411

شکل( )13استخراج و تشخیص همزمان دیتا بیس][9

 -6بحث و نتیجه گیری
الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشی که از تبدیالت موجک و ماشین بردار پشتیبان استفاده می کند نتایج بهتری را در بردارد.

برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،نتایج حاصل را با روشی که جهت تعیین هویت از تبدیالت موجک و ماشین بردار پشتیبان در
دیتاست استاندارد  CASIA-Iris-Twinsاستفاده میکند مقایسه کردیم و نتایج این مقایسه از لحاظ زمان اجرا و دقت به ازای
یکصد مرتبه اجرا مشخص گردید .همچنین برای تعیین زمان اجرای عملیات از چهار تصویر نمونه که بصورت تصادفی انتخاب
شدهاند استفاده شد .سنجش زمان اجرا برای یکصد بار انجام گرفته و میانگین نتایج حاصل از آن در قالب شکل نشان داده شده
است.

شکل ( )14مقایسه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی و دیگر روش ها

11

) مقایسه دقت اجرای الگوریتم پیشنهادی و دیگر روش ها15( شکل

1411  تابستان،)34 : (پیاپی2  شماره،سال ششم

در این مقاله تشخیص هویت و شناسایی افراد بر مبنای عنبیه چشم با استفاده از انتخاب ویژگی بهینه مبتنی بر الگوریتم
 الگوریتم.ژنتیک و شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با برخی از متدهای مشابه مقایسه شده است
.پیشنهادی این مقاله می تواند با دقت بیشتر و در زمان کمتری عملیات تشخیص هویت را انجام داده و نتایج را ارائه دهد
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