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 کشف تقلب در اثر انگشت با استفاده از روش های ترکیبی داده کاوی
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2استادیار دانشگاهآزاداسالمیواحددماوند 



چکیده
اثر انگشتانساندارای قابلیت های فراوانی استواستفادهازآندرسیستم های بیومتریک روزبهروزگستردهترمیشود
چراکهنمونهبرداری ازآنراحتودسترسی  بهآنسریع می  باشد.همچنین احتمالدستکاریشدنوصدمهد یدن نمونه
ک های دادهکاوی  پرداختهشدهاستوهدفازآن
های آن بسیار کم است .دراین تحقیق ،بهارائه روشی مبتنی برتکنی 
تشخیص اثرانگشتتقلبی ازاثرانگشتزندهدرسیستم های احرازهویت  بادقتباالمی  باشد.عالوهبرتشخیصتقلببه
بررسی  نوعموادتقلبی  کهدرساختاثرانگشتازآناستفادهشدهاست،پرداختهشد.تابراساسنوعمواد،ارزیابیهایالزم
صورت گیرد و بهکشفدانشدرخصوصحساسیت حسگرهانسبتبهنوعموادتقلبرسید .مواداستفادهشدهدراین
پژوهششاملژالتین ،اکوفلکس،چسبچوبوالتکسمیباشد .مراحلموردبررسی دراین تحقیق بهشرحذیلاست:در
مرحله استخراج ویژگی از روشهای آماری مرتبهاولبرروی هیستوگرام تصویر استفادهشد.سپسبرای طبقهبندی ازالگو
ریتم ترکیبی ماشین  بردارپشتیبانودرختتصمیم بهرهگرفتهشد.درمرحلهآخر،بااستفادهازنرمافزارRapid Minerو
پایگاه داده ،Livdet2412دادهکاوی برروی اثرانگشتهاصورت پذیرفت  .باتوجهبهنتایجحاصلازاینتحقیقاثرانگشت
های تقلبی که با ژالتین ساختهشدهبود،دارای کمترین میزان خطاوچسبچوبدارای بیشترین خطا،درطبقهبندی
عنوانشد .

واژههای کلیدی :درختتصمیم،بیومتریک،اثرانگشت،ماشین بردارپشتیبان.
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 . 9مقدمه
شایداولینگامدرپیدا یشسیستمهایبیومتری کراانسانهاینخستین برداشتهاند.آنهاصرفاازطریقحسبینا یییکدیگر
راشناسایی می کردند.بدیهی استباگذشتزمانوپیشرفت بشر،نیاز  بهشاخصههای دقیق تری برای شناسا ییانسانها
احساسمیشد.ازینجهت،نامونامخانوادگی ،نامپدرودیگرشاخصههابوجودآمد .
هنگامیکهکامپیوتردرزندگیانسانهاشروعبهنقشآفرینیکردهمیندادههایسنتی بهصورتطبقهبندیشدهوارددنیای
دیجیتالگردید .باپیشرفترایانهوهمچنیننیازبهاتوماسیون،ضرورتپرداختنبهسیستمهایبیومتریکبرایپیشگامان
اینتکنولوژیاحساسشد.برخیازروشهای بیومتریک،سوابقیبسیارکهنترازتاریخچهایجادرایانهدارند.مانندشناسایی
چهرهکهاحتماالبهپیدایشانسانبرمیگرددو یاشناساییاثرانگشتکهدرقرن 11میالدی بوجودآمد .
امروزه سیستم های بیومتری ک کاربردهای بسیار گستردهای دارندبهطوریکه بسیاری ازمهمترین امورجوامعبرایناساس
پایه گذاری شدهاند.بطورمثالدربرخی ازکشورها،سیستمهای کنترلترددازطریقاسکنعنبیهچشمانسانعملمی
کنند و دربعضی جاهای د یگر ،اموربانکی از طریق شناسایی صدای افرادانجاممی شود.همچنین دربرخی کشورها،
شناسایی ازطریق ورید صورتمی گیرد .موارداستفادهدرسیستم های بیومتری ک  عبارتانداز- :شناسا یی اثرانگشت -
شناساییاجزایچهرهشامل:چشم،گوشوبینی -شناساییاسکلتبدن -شناساییبوی بدنوبسیاریموارددیگر  .
همانطور که می دانیم "امنیت" یکی از مهمترین فاکتورهایی است که همواره در دنیای فناوری اطالعات مطرح بوده و
همچنین ازعمدهترین مشکالتی استکههمیشهدرسیستمهایبیومتری کاثرانگشتمطرحمیشود.درمورداینسیستم
ها،مقصودازامنیت ،تشخیص درستاثرانگشتزندهاست .مشکلدیگریکهدراینجامطرحمیشودمسالهسرعتتشخیص
اثرانگشتوبهعبارتکلی تر،کارایی سیستم تشخیص اثرانگشتمی  باشد.برای  برآوردناین مهم،باید ازالگوریتم هاو
تکنیکهایی استفاده شود که امنیت سیستم را از نظر " باال بردن درصد تشخیص درست" و"پا یین آوردندرصد تشخیص
غلط"  بهبودبخشدامادرعین حالازکارا ییسیستم نکاهد.اینمسالهنیازضروریدنیایبیومتر یکمی باشدوماهنوزدر
ابتدای راههستیم.حتی دردقیق ترین سیستم بیومتریک یعنی "سیستم کنترلدی انای"ممکناستاحتمالخطااز 1
به    14444برسد!البتهاین خطاهابطور کلی درماهیت هرتبدیل آنالوگبهدیجیتالی  نهفتهاستاماباتوجهبهافزایش
سرعتپردازشهاوحافظههاوکاراییالگوریتمهاوهمچنین بااتکابهتجربیاتمفیددربارهسیستمهایموجودودانستن
نواقصآنها،الزماستبهطورمستمردربهبودروشهاونیزنوآوریدراینزمینهتالششود.یکیازمعضالتبزرگیکهدر
سیستم های بیومتری ک اثر انگشت وجود دارد ،بحث تقلب در ا ین سیستم هاست .هدف از این  پژوهش ،طبقه بندی اثر
انگشتهای زندهازاثرانگشتهاییاستکهبهصورتتقلبیساختهشدهوبهسیستممعرفیشدهاند.جهتشناسا ییایناثر
انگشت هاازتکنیکهایدادهکاویاستفادهشدهاست.ازآنجا یییکهکالسهایموردنظرمشخصمیباشدازتکنیکطبقه
بندی دراین  پژوهشبهرهبردهشدهاست.دربخشاولبهپیشینه پژوهشپرداختهشد.درگامدوم،بهاستخراجو یژگیهای
اثرانگشتپرداختهشد.پسازاستخراجوبررسی اثرانگشتهایزندهوتقلبی ،بارزترینویژگیهاکهاثرانگشتزندهرااز
تقلبی متمایز میکرد ،انتخاب گردید  .سپس جهت طبقه بندی ،از ماشین  بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفادهشد.از
آنجایی کهاثرانگشتهای تقلبی  باموادمختلفساختهمیشودجهتبررسیا ینموادوهمچنینکاراییسیستمدرمواجههبا
این موادبهدادهکاوی  پرداختهشدونتایجقابلتوجهیدرارزیابیهاکشفگردی دکهدرفصلانتهایینتایجارزیابینمایش
دادهشدهاست .
 .2پیشینه پژوهش
در این فصل به بررسی پژوهش هایی که تا کنون بر روی "سیستم های تشخیص تقلب" صورت گرفته است ،می
پردازیم .ابتدا مروری بر تاریخچه شناخت اثر انگشت خواهیم داشت و سپس انواع روش های تقلب در آن را
معرفی خواهیم کرد .سپس به شناخت ویژگیهای اثر انگشت پرداخته و بعد ،کالسهای یک اثر انگشت را مرور می
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کنیم .در ادامه به بررسی معماری"سیستم تشخیص تقلب اثر انگشت" و روش ه ای شناسایی اثر انگشت می
پردازیم و دو روش " سخت افزاری" و "نرم افزاری" را مورد بحث قرار می دهیم .در نهایت ،پژوهش هایی را که تا
کنون در زمینه شناسایی تقلب به روش نرم افزاری انجام شده ،ارائه خواهیم داد.
"اثر انگشت" یک مشخصه فیزیولوژیکی بیومتریک برای شناسایی یک فرد است .همان طور که از نامش
پیداست ،به "چاپ" یا تصویر ساخته شده توسط انگشت فرد ،اثر انگشت می گویند که از بدو تولد بر روی کف
دست و انگشتان وجود دارد و با افزایش سن ،واضح و برجسته تر می شود اما از نظر الگو و ساختار تفاوتی نمی
کند و در طول زمان تغییر نمی یابد .این اثر درواقع بر روی لبه های برجسته پوست وسطوح بی موی دست و پا
وجود دارد .اثر انگشت و الگوهای اثر دست برای هزاران سال به عنوان وسیله ای جهت شناسایی شخصی
استفاده می شده و با توجه به پیشرفت چشمگیر سالهای اخیر در قابلیت های محاسباتی ،امروزه این شناسایی به
صورت خودکار انجام می گیرد .در سال  ،9881دکتر نحیمی ا گرو به توصیف برآمدگی ها و خلل و فرج انگشتان
دست و پا پرداخت[  .]9پس از چندین سال ،پروفسور ژوهانش به ایجاد یک سیستم طبقه بندی از اثر انگشت
پرداخت[.]2
او ،نه الگو را برای طبقه بندی اثر انگشت پی اده سازی نمود و هر کدام را با جزئی ات مربوطه نام گذاری کرد و با
این طبقه بندی ثابت کرد که اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد می باشد .در سال  ،9812یک انسان شناس معروف
به نام سر گالتون  ،نتایج قطعی فعالیت های خود را منتشر کرد و اثر انگشت

را با هدف استفاده در شناسایی

هویت معرفی نمود[ .]3به طور کلی سه اصل اساسی در ارتباط با اثر انگشت وجود دارد .نخست آنکه اثر انگشت
یک مشخصه منحصر به فرد می باشد .دوم ،اثر انگشت با طول عمر تغییر نخواهد کرد و سوم اینکه اثر انگشت ها
دارای الگوهای رایج عمومی می باشند که بر این اساس می توانند در گروههایی خاص طبقه بندی شوند .
با ظهور اثر انگشت تقلبی ،تهدید بزرگی در سیستمهای "تشخیص خودکار احراز هویت" به وجود آمد .به طور
کلی روش های تقلب روی اثر انگشت را می توان به دو دسته "تعاونی" و"غیر تعاونی" تقسیم نمود[. ]1در روش
تعاونی ،انگشت فرد به طور مستقیم تاثیر گذار می باشد به این معنی که می توان از اثر انگشت ،جهت نمونه
برداری قالب و به منظور ساخت اثر انگشت تقلبی استفاده کرد .در روش غیر تعاونی ،از انگشت فرد مورد نظر به
طور مستقیم استفاده نمی شود بلکه از اثرانگشت های به جا مانده بر روی سطوح (جهت ساخت قالب اثر انگشت
تقلبی) استفاده می گردد  .نمودار  9این طبقه بندی را نمایش می دهد.
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تقلبدراثرانگشت 

نمودار.1طبقه بندی روشهای 

همانطور که در نمودار  9قابل مشاهده است ،در روش تقلب به صورت تعاونی ،از اثرانگشت فرد به طور مستقیم و
بر روی خمیر ،قالبی تهیه کرده و سپس با ریختن موادی مایع مانند ژالتین  ،التکس و چسب مایع  ،تصویر اثر
انگشت را ایجاد نموده و از آن استفاده می کنند .از جمله ی بهترین موادی که در ساخت قالب از آن استفاده می
شود می توان به خمیرهای دندانپزشکی  ،خاک رس و خشت وبلوتک اشاره کرد[ .]8 ,5شکل  9مراحل قالب گیری
و ساخت یک اثر انگشت تقلبی به روش تعاونی (با استفاده از قالب پالستیک و مایع ژالتین) را نشان می دهد.

.1قراردادنپالستیکدرآبگرم

.2قراردادن انگشتروی قالب

.4قالبآمادهشده

..0قراردادنژالتیندرآب

.2جوشاندن ژالتیندرآب

.6مخلوط کردنآبباژالتین

.7ریختن مایعدرقالب

.1قراردادندرمحلخنک

.9اثرانگشتژالتینی

شکل - 1نمونهایازقالبگیری  جهتتقلباثرانگشتبهروشتعاونی []7
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بر اساس تحقیقات پیترز[ ،]8در روش غیر تعاونی حالتهای مختلفی برای انجام تقلب وجود دارد که ازآن جمله می
توان به روش اثر انگشت بر جای مانده روی سطوح اشاره کرد  .این روش نیز به طرق مختلف قابل انجام است که
در این تحقیق به سه مورد از آنها اشاره میکنیم .در روش اول با استفاده از ریختن نوعی پودر مخصوص نمونه
برداری بر روی آثارباقی مانده روی سطوح ،اثر انگشت را ی افته وسپس پودر را با قلمو پاک می کنند .آثاری که
باقی می ماند اثر انگشت مورد نظر است که بوسیله ی یک چسب نواری میتوان آنرا بر داشت و بر روی سنسور،
استفاده نمود .در روش دوم که بر اساس لیتوگرافی انجام می شود از "بردهای مدار چاپی" استفاده میکنند .در
این روش ،اثر انگشت موجود روی سطح شفاف را توسط پودری سیاه و با استفاده از یک قلمو برس میزنند و پس
از آشکار شدن ،بوسیله ی یک دوربین دیجی تالی از آن عکس گرفته و بر روی سطحی شفاف ،چاپ می کنند(به
منظور درست کردن ماسک) .سپس ماسک ایجاد شده روی مدار قرارگرفته و در معرض نور ماورا بنفش قرار می
گیرد و بعد با سیلیکون مایع پر می شود .پس از آماده شدن ،آنرا بر روی اثر انگشت یک فرد زنده قرار می دهند و
از آن جهت تقلب استفاده میکنند .در روش سوم که روش جدید و پیشرفته ای می باشد ،اثر انگشت بر جای
مانده روی سطوح مختلف را با استفاده از تکنولوژی "الکتروریسی نانو" و در کمتر از  33ثانیه تصویر برداری می
کنند[ .]1شکل  ،2نمونه ای از ساخت اثر انگشت تقلبی به روش غیر تعاونی را نشان می دهد.
. 9ژالتین مایع شده
 .2ریختن ژالتین بر روی قالبی که از اثر انگشت بر جای مانده ایجاد شده است
 .3قراردادن آن در جای خنک و ایجاد اثر انگشت تقلبی

.1ژالتینمایعشده

. 2ریختنژالتینبررویقالبیکهازاثرانگشتبر

. 4قراردادنآندرجایخنکوایجاداثر

جایماندهایجادشدهاست

انگشتتقلبی

شکل  - 2نمونه ای از قالب گ یری جهت تقلب اثر انگشت به روش غ یر تعاونی []7

سه نوع مختلف از اثر انگشت های تقلبی که می توانند سیستم " شناسایی خودکار اثر انگشت" را تهدید نمایند،
عبارتند از - :تغییر اثر انگشت  -اثر انگشت مصنوعی  -تصویر اثر انگشت.از این بین ،روش سوم ،بدلیل ساده و
کم هزینه بودن به طور گسترده تری مورد استفاده قرار می گیرد .در این روش از موادی مانند خمیر بازی ،
التکس ،سیلیکون  ،موداسیل و چسب چوب استفاده میکنند و تصویر واقعی اثر انگشت بسادگی روی آنها نقش
می بندد[ .]93در این تحقیق ،تمرکز ما روی این نوع تقلب در اثر انگشت می باشد.
ویژگی های اثر انگشت بر اساس آنچه در  FBIبیان شده است برای هر ده اثر انگشت متفاوت می باشد[  .]99به
طور کلی ،ویژگی های اثر انگشت ،به دو دسته "ویژگی های محلی" و "ویژگیهای عمومی" تقسیم می شود.
ویژگی های عمومی با چشم غیر مسلح نیز قابل روئیت می باشند مانند نوع خطوط ،شی ارها  ،هسته ،مناطق
الگوها ،دلتا ،تعداد برآمدگی ها و غیره .اما ویژگی های محلی که به آن " مینوتیا" نیز گفته می شود ویژگی های
منحصر به فردی هستند که از طریق شی ارهای موجود در انگشت بررسی می شوند[ . ]99
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کالسهای اثر انگشت بر اساس الگوهای بصری ،به سه دس ته ی منحنی  ،مارپیچی و حلقوی تقسیم میشوند .بر
اساس مقاله آبهیشک[ ،]92الگوی منحنی ،خود به دو دسته تقسیم می شود که شامل " منحنی با افزایش تند" و
" منحنی با افزایش مالیم" است .الگوی حلقوی نیز به دو دسته تقسیم می شود" :حلقوی متمایل به سمت چپ"
و "حلقوی متمایل به سمت راست" و ی ا به عبارتی :حلقوی متمایل به سمت انگشت شصت و حلقوی متمایل به
سمت انگشت کوچک .ویژگیهای استخراج شده از تصویر برآمدگی یک اثر انگشت ،به طور کلی به  3دسته
تقسیم می شود.
سطح اول :کمانی،حلقه ،مارپیچ
سطح دوم :پای ان برآمدگی  ،انشعاب  ،چشم  ،قالب  ،خط واحد  ،خط قطع بندی ،
سطح سوم :روزنه  ،اشکال خط ،برآمدگیهای اولیه  ،چینها  ،زگیلها  ،خراشها .شکل 3نمونه ای ازسطح اول طبقه
بندی اثر انگشت را نشان می دهد .شکل  1نمونه ای از سطح دوم طبقه بندی اثر انگشت را نشان می دهدو شکل
 5نمونه ای از سطح سوم طبقه بندی اثر انگشت را نشان می دهد.

حلقویراست

حلقویچپ

کمانیبلند

کمانی ساده

مارپیچتصادفی

مارپیچدوحلقهای

مارپیچبستهشدهدرمرکز 

مارپیچساده

شکل - 4سطحاولطبقه بندگیاثرانگشت[]92



انشعاب

برآمدگیکوتاه

پایانبرآمدگی

هسته 

جزیره

چشم

قالب

دلتا

شکل- 1سطحدومطبقه بندگیاثرانگشت [ ]93

برآمدگیهایاولیه 

اشکال خط

زخم

روزنه 

شکل - 2سطحسومطبقه بندیاثرانگشت[]93

در حقیقت ،اثر انگشت ،تصویری از برآمدگیهای روی سطح انگشت می باشد و منحصر به فرد بودن و عدم تغییر
آن در طول زمان باعث شده که احراز هویت و شناسایی از این طریق ،به عنوان یکی از مهمترین و محبوبترین
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روش ها در تکنولوژی بیومتریک به حساب آید .وجود فاکتورهایی مانند متمایز بودن اثر انگشتها ،استقامت،
سهولت در استفاده و باال بودن نرخ تطبیق پذیری از دالیل اصلی تسلط سیستمهای بیومتریک اثر انگشت بر بازار
می باشد .به طوریکه بیش از  52درصد از سیستمهای احراز هویت در دنیا بر اساس سیستم بیومتریک اثر انگشت
می باشد[ .]92در سالهای اخیر ،روش های متعددی جهت کشف تقلب در سیستمهای احراز هویت پیشنهاد شده
است که به طور کلی می توان آنها را به دو روش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم بندی نمود[ .]98نمودار  2طبقه
بندی روش های کشف تقلب در سیستمهای احراز هویت را نشان می دهد[.]97


نمودار- 1طبقه بندی روشهای کشف تقلبدرسیستمهای احرازهوی تبراساساثرانگشت


در روش های سخت افزاری از سیستمهای تعبیه شده در سنسورها استفاده میکنند که توانایی اندازه گیری
فاکتورهای سرزندگی از جمله اندازه گیری تعریق ،درجه حرارت ،رایحه  ،ضربان قلب و میزان اکسیژن خون را
دارد[91و ]95روش های سخت افزاری به دلیل در اختیار داشتن منابع زیادی از اطالعات ،دارای تضمین وقابلیت
اطمینان بسیار باالیی هستند که جزو مزایای این روش می باشد .اما بدلیل هزینه باال و انعطاف پذیری پایین از
محبوبیت کمتری نسبت به روش نر م افزاری برخوردار می باشند[ .]98در این پژوهش ،تمرکز ما بر روی روش های
نرم افزاری است .همانطور که در نمودار  2قابل مشاهده است روش های نرم افزاری به دو دسته "پویا" و "ایستا
" تقسیم میشوند .در روش های نرم افزاری ،برای تشخیص اثر انگشت زنده ،از تحلیل ویژگیهای ترکیبی یک اثر
انگشت که به راحتی در اثر انگشت تقلبی قابل ایجاد نیست ،استفاده می کنند .در برخی از این روشها از مطالعه
دقیق فیزیک اثر انگشت الهام گرفته شده و در برخی از آنها از تجزیه و تحلیل آماری ایده گرفته شده است.
روش های نرم افزاری که بر اساس تکنیکهای پرد ازش سیگنال عمل میکنند ،به دلیل هزینه پایین و انعطاف
پذیری باال ،دارای جذابیت و محبوبیت بیشتری نسبت به روش سخت افزاری میباشند[ .]98میزان اطمینان و
تضمین روش های نرم افزاری با توجه به انتخاب نوع ویژگی ،نوع موادی که جهت تقلب از آن برای ساخت اثر
انگشت تقلبی اس تفاده شده است ،نوع الگوریتم طبقه بندی ،نوع سنسور استفاده شده و حجم اطالعات پایگاه
داده متفاوت می باشد[ . ]98در این پژوهش ،روش استفاده شده بر اساس روش های نرم افزاری می باشد و در
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ادامه پژوهش های انجام شده ارائه می گردد .جین و همکارانش در سال  ،2331از تکنیک اندازه گیری تعریق و
موجک جهت کشف اثر انگشت تقلبی استفاده کردند [ .]23سنسورهای مورد استفاده آنها سه نوع سنسور
نوری  ،9خازنی  2و الکترو نوری بودند .آنها بدون استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین ،تقلب را تشخیص دادند و
نتیجه نهایی ویژگیهای ارزیابی شده را با میزان آستانه از قبل تعیین شده مقایسه کردند .میزان آستانه ای که
آبهینکار در سنسور خازنی ،نوری و الکترو نوری در نظر گرفته بود ،به ترتیب برابر با  39 /83 ،11/55 ،13/71بوده
است که با این میزان آستانه ،میزان رد غلط اثر انگشت زنده و پذیرش غلط اثر انگشت زنده برابر با صفر بوده
است[ .]23آنتونلی و همکارانش در سال  2338از تکنیک اعوجاج و انتشار نور جهت کشف تقلب برروی اثر
انگشت استفاده کردند .سنسور مورد استفاده آنها در ارزیابی ،سنسور نوری بود .پایگاه داده مورد استفاده
آنتونلی به " "BSLمعروف است .آنتونلی ،توالی داده های یک تصویر واقعی از اثر انگشت را با یک اثر انگشت
دچار اعوجاج به منظور بررسی سطح تشابه آنها مقایسه کرد .معیار ارزیابی آنتونلی "درصد اشتباه برابر" بود که
نسبت رد غلط اثر انگشت زنده به پذیرش غلط اثر انگشت زنده را در نظر گرفته بود که میزان این درصد را 99 /21
عنوان کرده بود[ .]25 ,21جیا و همکارانش در سال  2337از تکنیکهای اعوجاج ،تعریق و آمارشناسی استفاده
کردند  .سنسور مورد استفاده آنها در ارزیابی ،سنسور خازنی بود .او به بررسی خاصیت کششی پوست انسان زنده
که در هنگام فشار دادن بر روی سنسور ،آثار بارزی را از خود به جا میگذارد پرداخت .مشاهدات بدست آمده،
تفاوت قابل توجه بین اثر انگشت زنده و تقلبی را نشان دادند .طبق تحقیقات او ،فشار وارد شده از اثر انگشت
زنده بر روی هر دو قسمت از ناحیه اطراف اثر انگشت ،آثاری بر جای میگذارد و ضریب همبستگی در اثر انگشت
زنده مقداری مثبت می باشد .معیار ارزیابی جیا " ،درصد اشتباه برابر" بود که میزان این درصد  1/78عنوان
شده است[. ]28
ژانگ و همکارانش در سال  2337از تکنیک اعوجاج ،جهت کشف تقلب استفاده کردند .آنها ،اعوجاج اثر انگشت
زنده و تقلبی را با استفاده از تکنولوژی تی پی اس (3برای اندازه گیری میزان زبری از سطح بسیار نازک از یک
صفحه نازک) مدلسازی کردند .سنسور مورد استفاده آنها سنسور نو ری بود .با توجه به تحقیقات آنها در این
زمینه ،اثر انگشت زنده نسبت به اثر انگشت تقلبی میزان زبری و سختی کمتری دارد( .به دلیل خاصیت کششی
پوست) .عالوه بر آن ،اگر فشار وارد شده روی سنسور ،همجهت با اثر انگشت زنده باشد در شرایط مساوی ،میزان
تغییر شکلی که بر اثر فشار بر جای میماند در اثر انگشت تقلبی کمتر از اثر انگشت زنده می باشد .اعوجاج ها با
تغییر شکل " مینوتیا" قابل نمایش می باشد و محاسبه پارامتهای تی پی اس ،از طریق محاسبه سری جفت
مینوتیاهای قرار داده شده ،قبل و بعد از اعوجاج صورت می گیرد .طبقه بندی این تمایز از طریق خمیدگی بردار
انرژی در تی پی اس می باشد .کارایی این روش متکی بر درصد استخراج جفت مینوتیا ها می باشد که بر اساس
درصد اشتباه برابر ،میزان آن  1/5درصد عنوان شد که نسبت به روش جیا دارای کارایی بهتری بود[.]27
آبهینکار و شاکرز در سال  2331پیشنهاد روش تشخیص تقلب بر اساس تغییر الگوی تعریق ایزوله شده از اثر
انگشت از طریق تحلیل موجک را دادند .در این روش آنها دو تصویرگرفته شده متوالی از اثر انگشت را که توسط
سنسورهاینوری ،بااسکناثرانگشتوتهیهعکسازرویآن،وپردازشتصویر،کارمیکنند. Opti ca l.

1

سنسورهایخازنی،بااستفادهاز پستیوبلندیاثرانگشتوتغییرظرفیتخازنیآن،درمقابلیکآرایهخازنیازرویاثرانگشت،تصویریتهیه 2 . Ca pa ci tive
میکنندکهباپردازشآنسیستمکارمیکند.
. TPS
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سنسور نوری با فاصله  2ثانیه نمونه برداری شده بود توسط فیلترینگ متعادل و نمودار هیستوگرامی برابری،
تقویت کردند .سپس تحلیل موجک توسط بسته موجک با تمرکز بر روی مولفه هایی با فرکانس باال که ازانتقال
دایره ای اطراف منافذ از نقاط تاریک به سمت نقاط روشن گرفته شده بود و تحلیل تفکیک پذیری چند گانه با
تمرکز بر روی اجزایی با فرکانس پ ایین که به صورت متناوب از مکان منافذ گرفته شده بود ،انجام شد .برای هر زیر
باند ،تغییر ضرایب موجک ،از تصویر اول به تصویر دوم در نظر گرفته شد و اندازه گیری سر زندگی ،بر اساس
محاسبه انرژی کل بدست آمد .ضرایبی که بیشتر از  13درصد تغییر نکرد جزو اثر انگشت زنده ،در نظر گرفته
نشد .میزان درصد اشتباه برابر 8/7 ،درصد اعالم شده است [.]28
- 2- 9پژوهش های انجام شده نرم افزاری در استخراج ویژگیهای پویا
- 1- 1- 2ویژگیتعریق 0
"تعریق"  یکیازشاخصههاایعماومیوطبیعایاثارانگشاتزنادهمایباشاد .عار ازمنافاذشاروعمایشاودودر
طولبرآمدگ یهامنتشارمایشاودومحادودهایراباینحفارههااایجاادمیکنادکاهدرتصاویرتیارهتاردیادهمای
شود.الگویفضاییبهجاماندهازرطوبتبامشااهدهچنادتصاویراثارانگشاتدرطاولزماانمشاخص،بدساتمای
آیااد .یااکاثاارانگشااتزنااده،تصااویر غیریکنااواختی  2ازسااطحیخاکسااتریدرطااولزمااانازخااود بااهنمااایش
میگذارد.اینسطحخاکستریبهدلیالپدیادهتعریاقکاهدرحفارههااشاروعشادهودرطاولبرآمادگیهاپیشارفت
داشتهبوجودمیآیدکهدر طولزماانقابالاهمیاتاسات.درمقابال،یاکاثارانگشاتتقلبایهامدرطاول زمان،
تصویریکنواختی 6ازخودبرجاایمیگاذارد.ازآنجااییکاهتعریاق یاکپدیادهفیزیولاوژیکیمایباشاد،درهارفارد
متفاوتاست.عالوهبرایان،میازانتعریاق،باهمحایط،فشاارانگشات،فاصالهزماانیومیازانرطوباتاولیاهپوسات
نیزوابستهمیباشد.برایاینکاهبتاوانازپدیادهتعریاقجهاتاساتخراجویژگایاساتفادهکارد،بایادمیازانتعریاق
رادرطولزمانبار رویبرآمادگیهاباااساتفادهازسایگنالیکاهازخاودبارجاایمیگاذارد،محاسابهکارد.تغییارات
ساطحخاکساتریدریااکتاوالیزمااانیازتصاویراولتاااآخارینتصااویربااتوجااهباهحااداکثروحاداقلمحلاایدر
طولبرآمدگی،قابلاندازهگیریمیباشاد.باهطاورکلای،نوسااندراثارانگشاتزنادهبااالترازاثارانگشاتتقلبای
مایباشاد.درآخارینتصاویردرمقایساهباااولاینتصاویر،زمانیکاهمیازانرطوباتباهبااالترینحادخاودرساایده
است،میزانسیگنالبرآمدگیکاوچکترمایباشاد.الگاویزماانیازمیازانرطوبات،بوسایلهمحاسابهویژگایهاایی
مانند" درصدتغییردرانحرافمعیااراساتاندارد"از سایگنالاولاینتااآخاریناثارانگشاتقابالمحاسابهمایباشاد
ودرفرمول  [29]1نمایشدادهشدهاست .

)1

کاهدرآن  mنشااندهنادهطااولسایگنال c1i ،و  c5iباهترتیااب،نشااندهنادهمقاادارساطحخاکساتریپیکساال i
امدرتصویرگرفتهشدهاولودوممیباشد .
فرمولشماره  ]29 [2میزانرشدسیگنالحداقلبهحداکثررانمایشمیدهد.
)2

4

. Perspiration Based
. No uniformity
6
. Uniformity
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ازدیگرویژگیهایپویایقابالمحاسابهدرپدیادهتعریاق،تغییاراتدرصاداشاباعخشاکیورطوبات مایباشادکاه
میزانسرعتناپدیدشدناشباعخشکیوسارعتپدیادارشادناشاباعرطوباترا انادازهگیاریمیکناد .ایانانادازه
هاااباارایزمااانمصاارفشااده جه ا

انتشاااررطوبااتازمنافااذحسااابماایشااود] .[29فرمااولشااماره ،4ویژگاای

تغییراتدرصداشباعخشکیوفرمول ،0ویژگیتغییراتدرصداشباعرطوبترانمایشمیدهد[  .]44
)4
)0

. 2- 1- 2ویژگیاعوجاجبرآمدگی 7
همانطورکهدربخشاولنیزاشارهشد،زمانیکهیکاثرانگشتزندهبررویسنسور،فشارواردمیکندوحرکتیراروی
سنسورانجاممیدهد،اعوجاجتولیدشدهبارزترازاعوجاجتولیدشدهازاثرانگشتتقلبیمیباشد.اعوجاجپوستتوسط
پردازشدنباله ایازفریمهادرنرخباالیفریمحاصلمیشود.زمانیکهکاربر،انگشتخودرابررویسنسورمیچرخاندو
فشاری بر سنسور وارد  میکند ،اعوجاج بدست می آید .در ابتدا ،فرض می شوداثرانگشتهیچگونهاعوجاجیندارد.
جنبش بلوکهایتکتشخیصدادهشدهوتوسطجریاننوریمدلسازیمیشوندوسپستوالیکداعوجاجمقایسهمی
شود[  .]41یکاثرانگشتزندهباافزایشفشار،باعثافزایششدتسیگنالدرنواحیواطرافآنمیشود.مقدارمثبت
ضریبهمبستگی،یکشاخصوویژگیخوبجهتتشخیصزندهبودناثرانگشتمیباشد.فرمول شماره  ،5ویژگی
ضریبهمبستگیوفرمولشماره6شدتسطحسیگنالرا نشانمیدهد[  . ]44
Ni × W × W

=2) Si

کااهدرآن   Siنشاااندهناادهمحاادودهاثاارانگشااتازفااریم  ithمییی باشیید و  Niتعاادادبلااویهاااییاسااتکااه
واریانسبیشترازحدآستانهدارند.واریانسبرایهربلویباسایز (W×W)16*16محاسبهمیشود .
=6 ) Inti

کهدرآن  Intiشادتسایگنالفاریم  ithمایباشادI(x,y).شادتمحایطاثارانگشات  Siمایباشاد .آساتانهماورد
استفادهبرایجداسازیپیکسلهایاثرانگشتمربوطهازپسزمینهمیباشد[.]26
درایانفصاالبااهبررساایپژوهشااهایانجاامشاادهدرزمینااهسیسااتمهااایاحارازهویاات،انااواعروشااهایتقلاابدر
سیستمهایمذکور،انواعروشهایکشافتقلابباراسااسطبقاهبنادیهاایموجاود،پرداختاهشاد.دربخاشبعاد،
بهاستخراجویژگیاثرانگشتوانتخاببهترینویژگیپرداختهمیشود.


 .3معماری سیستم پیشنهادی
در این طرح پژوهشی ،از متدولوژی "  ،1 "CRISP-DMبرای انجام پیا دهسازیاستفادهشدهاستکهیکیازمتدولوژی
هایپرکاربرددرزمینهدادهکاویمیباشد.اینمتدولوژیازششفازبرایرسیدنبههدفاستفادهمیکند.درفازاول،به
شناختسیستمپرداختهمیشود.تعییناهدافپروژهوبررسیوضعیتموجود،ازمهمترینوظایفیاستکهدراینمرحله
مشخص می شود .فازدوم،شناختدادههایموردنظرمیباشد.دراینفازبهجمعآوریدادههایموجودکهدادههای
اولیهنامیدهمیشوندوهمینطور،توصیفوبررسیکیفیتآنهاویکپارچهسازیدادهها،پرداختهمیشود.درفازسوم،که
. Ridge Distortion
. Cross Industry Standard Process for Data Mining

09

7
8

مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال دوم  ،شماره  ،5تابستان 9318

مهمترینفازدراینمتدولوژیمیبا شد،بهآمادهسازیدادههایاولیهپرداختهمیشود.درفازچهارم،مدلمربوطهبرای
انجاممدلسازیانتخابشدهوبررویدادههایآمادهسازیشدهاجرامیگردد.درفازپنجم،پسازاعمالمدلسازی،به
ارزیابی مدل و بررسی اعتبار سنجی آن پرداختهمیشودودرفازنهایی(فا زششم)،درصورتیکهتمامیمراحلقبلبه
درستیانجامشدهباشد،ازنتایجبدستآمدهاستفادهخواهدشد.مهمترینوظایفدراینفاز،بهبودکاراییودقت،نظارتو
سنجشخروجیها،آزمونروشهایاپارامترهایدیگرمی باشدکهدرفازششمیافازتوسعهانجاممیشود.نمودار 4مراحل
انجاماینمتدولوژیرانمایشمیدهد] .[41معماریپیشنهادیدراینپژوهشدرنمودار 0قابلنمایشمیباشد .



شناخت

شناختدادهها

سیستم
آماده
سازیداده
ها

مخزن

توسعه

دادهها

مدلسازی
ارزیابی

نمودار- 4متدولوژی  CRISP_DM

نمودار- 0
معماریطرح
پیشنهادی 

 .1استخراج ویژگی
انتخابروشمناسبجهتاستخراجویژگی،یکیازعواملبسیارموثروکلیدیدرسیستمهایاحرازهویتبیومتریکمی
باشد.باتوجهبهروشهایگوناگونیکهدرفصلدومبهآناشارهشد،انتخابروشموثروکاراجهتاستخراجویژگی،یکی
ازچال شهایبحثبرانگیزدراینزمینهاست  .استخراجویژگی،درحقیقتاستخراجاطالعاتحاویارزشازدادههایخام
مسئلهمیباشدکهبتواندمارابهسمتطبقهبندیمناسبسو دهد.ایناطالعاتبایددربیننمونههایکالسهایطبقه
بندی،دارایبیشترینتفاوتودرداخلکالسمرب وطهدارایبیشترینشباهتباشد.ازسویدیگر،انتخابویژگیمناسب،
برایتصمیمگیریطبقهبندیکنندهموردنظر،جهتیافتنبهترینمرز،برایحصولسهولتودقتبیشتر،بسیارکاراو
موثر می باشد .درطرحپیشنهادی،ازروش  CS-LBP9برایپردازشتصویرجهتاستخراجویژگیاستفادهشدهاست.در
روشهایپیشینکهدرفصلدومبهآناشارهشد،یکیازطرحهایانتخابویژگی،استفادهازروش LBPبودکهدرآن
تصویربهچندزیرتصویر،تقسیممیشدوهرخانهازماتریس ، 4 *4حاویمقداریبودکهنشاندهندهمیزانشدتنوردرآن
. Center Symmetric Local binary pattern
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پیکسل بود .سپس برایتبدیلت صویربهحالتباینری ،نقطهمرکزیماتریسبهعنوانحدآستانهدرنظرگرفتهمیشدو
تمامیمقادیرباقیماندهدرداخلماتریسباحدآستانهمقایسهمیشد.برایمقادیرکوچکترازحدآستانه،مقدارصفروبرای
مقادیربزرگترومساویازحدآستانهمقداریکدرنظرگرفتهمیشد  .سپسمقادیرباینریمحاسبهمیشدوتعدادبینهای
تصویر جهت رسم هیستوگرام تصویر برایاستخراجویژگیهایآماریبدستمیآمد.رابطهریاضیآندرفرمول  7قابل

مشاهدهمیباشد .
)7

که درآن  gmمقدارماتریسمرکزی gp ،مقدارماتریسپیکسلخانهموردنظر p ،تعداد پیکسلمربوطبهتصویرمی
باشدوتابع Sجهتمشخصکردنمقادیرباینریباتوجهبهمیزانآستانهبه صورتفرمول 1قابلمشاهدهمیباشد.
)1

باتوجاهباهفرمولهاای 7و 1حاداکثرمیازاننقااطباهدساتآماده 222مایباشادکاهمقادارقابالتاوجهیجهات
ترسیمهیستوگرامتص ویراسات.درایانطارحپژوهشای،باهمنظاوربهباودکااراییدرمحاسابات،کااهشتعادادباین
هااایهیسااتوگرام،باااروش" "CS-LBPپیشاانهادشاادهاساات.تفاااوتروشپیشاانهادیباااروشباااینریمحلاایدر
ایناستکاهباهجاایاساتفادهازتماامیخاناههاایمااتریسباامااتریسمجااورفقاطازماتریساهایلباهاساتفاده
مایشاود.نقطاهمرکازیمااترسنیازباهعناوانحادآساتانهدرنظارگرفتاهمایشاود.ایانروشنسابتباهروش
، LBPدارایباازهمحاساباتیکمتاریاساتوقابلیااتارائاهجزئیااتلباههااادرتصاویر،بیشاتراسات.ایاانروش
بهجاایمقایساههارپیکسالبااپیکسالمرکازی،دوپیکسالمتقاارنرابااهم مقایساهمایکنادوباایاکمقادار
آساتانه،اخااتالفرابدساتآوردهویااکنتیجااهدودویایارائااهمایدهااد.رابطااهریاضایآندرفرمااول 9و 14قاباال
مشاهدهمیباشد.
)9
)14

نمودار 0و  2بهترتیبتصویرروشLBPو CS-LBPرابهنمایشمیگذارد .



=LBP
S(g 0-g c)20+

=CS-LBP
S(|g0-g4|)20+

S(g 1-g c)21+

S(g1-g5)21+

S(g 2-g c)22+

S(g2-g6)22+

S(g 3-g c)23+

S(g3-g7)23

S(g 4-g c)24+

)=(0515

S(g 5-g c)25+
S(g 6-g c)26+
S(g 7-g c)27
)=(05255

نمودار . 3روش LBP

نمودار  . 1روش CSLBP
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خروجی  16،CS_LBPبینخواهد  بودیعنیدرهرمولفه 16خروجیوخروجیهابین  4و 12خواهدبود.پسدرسه
مولفه   16*4ویژگیهیستوگراممحاسبهودرماتریسذخیرهمیشود.درحالیکهخروجی  226،LBPبینمیباشدو
تعدادخروجیکاهشمیابدوبارمحاسباتیراکاهشمیدهد.نمودار6تا ،1هیستوگرامیکتصویراثرانگشتبصورتعادی،
 LBPوCS-LBPرانمایشمیدهد.




نمودار- 4هیستوگرام تصویر LBP

نمودار- 2هیستوگرام تصویرنرمال 


نمودار- 0هیستوگرام تصویر CS-LBP

 .1. 9ویژگیهای آم اری مرتبه اول

93

احتمال مشاهده مقدار سطح خاکستری از یک موقعیت انتخاب شده به صورت تصادفی ،میتواند توسط
هیستوگرامشدتپیکسلمربوطبه تصویرمحاسبهشود .اگر ) H(nرامقدارنرمالشدههیستوگراموNراتعدادبینها
درنظربگیریم،مجموعهایازفرمولهایآماریبهصورتزیرقابلتعریفمیباشد[ .]24

. First-Order Statistics
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-

ویژگیمیانه

11

)(11

 -ویژگیانرژی

12

)(12

-ویژگیآنتروپی

14

)(14

-ویژگیمیانگین

10

()10

-ویژگیواریانس

12

=(12) σ2

-ویژگیچولگی

16

=(16) γ1

 -درجهاوج

17

=(71) γ2

-ضریبتغییرات

11

=cv

)(11

. 5طبقه بندی کننده ها
مرحلهطبقهبندی،بحرانیترینمرح لهدریکسیستمشناساییمیباشدکهدرآنویژگیهایاستخراجشدهازالگویورودی
بامدلهایموجوددرپایگاهدادهمقایسهمیشود.سپسطبقهبندیکننده،باتوجهبهویژگیهایاستخراجشده،الگویورودی
رابهیکیازدوکالسموردنظراختصاصمیدهد.بهطورکلی،طبقهبندید ردومرحلهانجاممیشود.مرحلهاول،مرحله
یادگیریومرحلهدوم،مرحلهآزمایشیاپیشبینیمیباشد.ازآنجاییکهطبقهبندی،یکروشنیازمندبهیادگیریمی
باشد،درمرحلهیادگیری،دانشبهسیستمتزریقمیشودوهمهمواردآنمعلوماست".دادهآزمایش"،بعدازیادگیریانجام
می شود که کامال در مقابل "داده یادگیری" است ومقدار آن مجهول است" .داده اعتبار سنجی"  ،19از آنجا که در حین
. Median
. Energy
. Entropy
. Mean
. Variance
. Skewness
. Kurtosis
. Coefficient of variation
. Validation
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یادگیری است شبیه به داده های یادگیری و ازآنجایی که مقادیر آن مجهول است شبیهبهدادههایآزمایشمیباشد.
زمانیکه داده ها کم باشند ،به جای اعتبار سن جی ،از اعتبار سنجی متقابل  ،24استفاده میکنیم .برای اینکهکاراییفرآیند
یادگیریرابسنجیم،اینروشرابکارمیگیریم.بااینکارتکراررابراییادگیریانجاممیدهیم.تکرارراتاجاییانجاممیدهیم
کهبهبهترینارزیابیبرسیم.اینتکراردرچندطبقهبرایهردونوعدا دهیادگیریوآزمایشانجاممیشود.ازاینروبهآن
اعتبارسنجیمتقابلچندالیهای 21میگویند  .طبقهبندیکنندههادارایانواعمختلفیمیباشندکهازانواعآنمیتوانبه
طبقه بندی کننده ساختاری ،آماری ،شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان اشاره نمود.دراینروشپیشنهادیازهردو
الگوریتم  SVMودرختتصمیمبرایبدستآوردنطبقهبندیکنندهایسریعتر،بدونپایینآمدندقتدرطبقهبندی،
استفادهشدهاست .
 . 5. 9الگوریتم SVM
کاریکهالگوریتم  SVMانجاممیدهدایناستکهنزدیکترینعضوازهرکالسبهخطتفکیککنندهرا
که به آن بردا ر پشتیبان میگوییم انتخاب میکند .کار بردارهای پشتیبان ،دور کردن خط تفکیک از خودشان است.
بردارهای پشتیبان با همهمکاریمیکنندتابههدفخودبرسند.آنقدراینکارانجاممیشودتابهکمترینریسک
عملیاتیبرسیموتازمانیاینکارانجاممیشودکهبردارهایپشتیبان بهجاییبرسندکهدیگردرخالفجهتهمکار
کنندوهردوباهمراضینشوند.درنمودار ،9تفکیککننده ،H2آخرینوضعیتبهینهموجودمیباشد .







اضافه کردنداده 

نمودار- 2تفکیک کننده در شبکه عصبی با 

 . 5. 2الگوریتم ID3
یکدرختبهنام Tک هیکدرختخالیاست،ساختهمیشود.اگرهمهاعضای  Dازیککالسباشند،یکگرهبرگبا
برچسبکالسمربوطهایجادمیشود.اگرفهرستویژگیهایجداکنندهخالیباشد،یکبرگبابرچسبکالسیکهبیشترین
عضورادارد،ایجادمیشود.سپس،بهترینویژگیجداکنندهپیدامیشود.ب اتوجهبهمقادیربهترینویژگیتفکیککننده،
انشعابهاییراایجادمیکنیموبهازایهرانشعاب ،jمجموعه) D(jشاملهمهمقادیریاستکهدرآنانشعابصد میکند.
سپس،تابع) TDT(Djرافراخوانیونتیجهآنرابهدرختاصلی،ملحقمیکنیمودرانتها،درختTرابهعنواننت یجهبازمیگردانیم .

- 8پایگاه داده
یکیازچالشهایبزرگدرزمینهتشخیصتقلبدردادههایبیومتریک،داشتنیکپایگاهدادهاستانداردمیباشد.تا
سال ، 2441اکثرتحقیقاتبراساسپایگاهدادههایشخصیبودکهمحققین،خودبهجمعآوریآنمشغولبودند.در
سال   2449پایگاه  دادههایاستانداردی،جهتبررسیپژوهش،دراختیارمحققینقرارگرفتکهازآنجملهمیتوانبه
. Cross Validation
. K-Fold Cross Validation
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پایگاه داده " "LivDetوپایگاهداده " "ATVSاشارهنمود.دراینپژوهشازپایگاهداده  LivDetاستفادهشدهاست.
این پایگاه داده ،توسط دپارتمان مهندسیالکترونیکوبر دانشگاهکاگلیاری 22ا یتالیا ودپارتمانمهندسیکامپیوترو
الکترونیک دانشگاه کالرکسون  24آمریکا ،از سال   ، 2449به منظور تحقیقات بر روی تشخیص زنده بودنبیومتریک،
سازماندهی شده است .این مجموعهبهصورت  LivDet2414 ، LivDet2411 ،LivDet2449و  LivDet2412قابل
دسترسی میباشد.در اینپایاننامهاز  LivDet2412جهتارزیابیطرحپروژهشیاستفادهشدهاست.دراینپایگاه
دادهازچندینمجموعهدادهاستفادهشدهاست.درمجموعهدادهبیومتریکاثرانگشت،دومجموعهآزمایشویادگیری
موجودمیباشد.هرکدامازاینمجموعهدادهها،خودبهچندزیرمجم وعهتقسیممیشوندکهدربرگیرندهسنسوری
میباشدکهتصاویرازآنها گرفتهشدهاست.این سنسورهاشامل Green Bit ، Digital Persona، Cross Match
  Hi_Scan ،میباشدودرمجموعهیادگیری،عالوهبراینسنسورهااز Time_Seriesجهتویژگیهایپویااستفاده
شدهاست.درهر  کدامازمجموعهدادههایذکرشده،دوزیرمجموعهدیگروجودداردکهشاملزیرمجموعهاثرانگشت
زندهواثرانگشتتقلبیمیباشد.درزیرمجموعهاثرانگشتهایتقلبی،زیرمجموعههایدیگرینیزوجودداردکهشامل
نوع مواد استفاده شده در ساخت اثر انگشت تقلبی می باشد .ا ز جمله می توان بهچسبچوب،خمیربازی،التکس،
ژالتین،بادیدابل 20واکوفلکس 22اشارهکرد.
 .7نرم افزار و سخت افزار مورد استفاده
باارایپیاااادهساااازیطااارحپیشااانهادی،ازدونااارمافااازارمتلاااب" "R5012bبااااورژن 126242267206و "Rapid
" Minerباااورژن 7222441اسااتفادهشاادهاساات.تمااامیارزیااابیهااابااررویسیسااتمیبااامشخصااات Intel Corei7
،پردازندهباسرعت 2264گیگااهرتاز،حافظاه  1گیگابایاتباررویسیساتمعامالوینادوز ،14انجاامپذیرفتاهاسات.در
ایانفصاال،بااهمعرفاایطاارحپیشاانهادیپرداختااهشاد.درمرحلااهاسااتخراجویژگاای،ازالگااویباااینریمحلاایمقااارن
مرکازی جهاتکااهشبااارعملیااتیبهارهگرفتاهشااد.دراداماه،روشهاایآمااریمرتبااهاولجهاتاساتخراجویژگاای
هاایایساتا،اعماالگردیاد.درانتهااا،جهاتمدلساازی،ازروشهاایطبقاهبناادیماشاینیاادگیری،ازجملاهدرخاات
تصمیموماشینبردارپشاتیبانوهمچناینطارحترکیبایایاندو،درطارحپیشانهادی،اساتفادهشاد،تاادرفصالبعاد
بهمقایسهارزیابیسیستمهایپیشینباسیستمپیشنهادیپرداختهشود .
 .8ارزیابی و نتیجه گیری
درایانبخااشباهارزیااابیطاارحپیشانهادیپرداختااهشااد .بارایارزیااابیمادلمربوطااه24 ،تصااویراثارانگشاات،کااه
14تصویرآن،شاملاثارانگشاتهاایزنادهو 04تصاو یر،شااملاثارانگشاتهایتقلبای(از 0ماادهمختلافذکارشاده)
بودنااد،انتخااابشااد.اناادازه Cبرابااربااا  4ومیاازاناپساایلنبرابااربااا  3,18=ɛانتخااابشااد.باااایاانپارامترهااا،
تعاداد "  "suppor t vect orبااهحاداقل خااودیعنای  2عااددرسایدکااهمیازانآلفااادرآنبراباربااا  42174بااود.در
قسمتاساتخ راجویژگای،ازفرمولهاایآمااریمرتباهاولباررویهیساتوگرامتصااویرکاهباااساتفادهازتکنیاکبااینری
محلیمتقارنمرکزیبهیناهشادهباود،بهارهگرفتاهشاد.نمودارهیساتوگراممشخصاههاایآمااریدردوشاکلنرماالو
بااینریمحلایمتقاارنمرکازیدرنماودار 14و 11قابالنماایشمیباشاد.هماا نطورکاهدرنماودارمشااهدهمیشاود،از
بینویژگیهاایآمااری،ویژگایهاایمیاانگین،آنتروپایوانارژی،کاهدرمحاساباتتااثیرینداشاتندحاذفگردیادو
ویژگیهایچولگی،اوج،انحرافمعیاراستانداردوواریانسبهعنوانبهترینویژگیانتخابگردید .
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همانطورکهدرنمودارمشاهدهمیشود،ازبینویژگیهایآمااری،ویژگایهاایمیاانگین،آنتروپایوانارژی،کاهدرمحاسابات
ت اثیرینداشتندحذفگردیدوویژگیهایچولگی،اوج،انحارافمعیااراساتانداردوواریاانسباهعناوانبهتارینویژگایانتخااب
گردید .پسازاساتخراجبهتارینویژگایهااجهاتدادنورودیباهطبقاهبنادیکننادهباهالگاوریتمترکیبایماشاینباردار
پشتیبانودرختتصمیم،دیتاستموردنظرآمادهگ ردید.دیتاستمربوطهبهطورمجزابارایماوادمختلافماوردارزیاابیقارار
گرفت.میزاناعتبارسنجی،براساسمتوسطمیانگینخطادرطبقاهبنادیمحاسابهگردیاد.درجادول1ونماودار12نتاایج
ارزیابیقابلمشاهدهمیباشد .



نمودار - 1میزانمیانگینخطابراساسنوعمواداستفادهشدهدراثرانگشتتقلبی

براساساینارزیابی،طبقهبنادیکننادهترکیبای توانساتاثارانگشاتهایتقلبایژالتینایرابااکمتارینمیازانخطاا،و
اثرانگشتتقلبیچسبچوبرابابیشترینمیزانخطاطبقهبندینماید.
جدول- 1میانگیندرصد خطابراساموادمورداستفادهدراثرانگشت
نوعمواد 

چسبچوب 

التکس 

اکوفلکس 

ژالتین 




میانگینخطا 

 12601

 12491
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