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تشخیصهویت در شت ان اثر فازی رمزگذاری از استفاده
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مرجع داده و کرده استخراج را تشخیصهویت نمونه قادرند که هستند های سیستم بیومتری های سیستم یده: چ
جمله: از های شناسه به هویت تشخیص جهت کنند. مشخص را فرد توسط شده ادعا هویت همسان و مقایسه را
از استفاده با هویت تشخیص های سیستم در کنند. م توجه رفتن راه و کردن تایپ صورت، تصاویر شتان، ان
ما است. (FRR) غلط رد نرخ ری دی و (FAR) غلط پذیرش نرخ ی که دارد وجود اصل ویژگ دو بیومتری
فازی گذاری رمز از استفاده و ترکیب سیستم ی معماری شت، ان اثر های سیستم در فازی منطق روش مقاله این در

کنیم. م مطرح شت ان اثر های برآمدگ های ویژگ ساختار دادن نشان برای را
شت اثران ، بیومتری فازی، منطق کلیدی: کلمات

بیومتری

م بندي تقسيم فاكتور سه به هويت تأييد هاي روش
رمز مانند دانند م كاربران كه اطالعات الف) شوند:
مانند دارند همراه به كاربران كه اطالعات ب) عبور.
ج)اطالعات هوشمند. كارتهاي پرداز، خود كارتهاي
ها بیومتری مانند است کاربران خود به مربوط که

عنبیه. و یه شب وی ال شت، ان اثر شامل
ترین ساده و ترین امن ها) (بیومتری سوم دسته
های روش به بیومتری هستند. هویت تأیید فاکتور
از زنده شخص ی هویت تایید یا تشخیص خودکار
رفتاری یا فیزیولوژی های گیریمشخصه اندازه طریق
و ها برآمدگ از شت ان اثر ی شود. م اطالق وی
ها برآمدگ این است. شده یل تش متعددی شیارهای
پهنای و بوده موازی چون دارند، تشابهات شیارها و
در که وسیع تحقیقات براساس اما . دارند معادل
دست به نتیجه این شده، انجام شت ان اثر امرتشخیص
تشخیص در تاثیری هیچ ها وبرآمدگ شیارها که آمده
مقایسه تصاویر با توان نم را شت ان اثر ندارند.
نامیم. م منوشیا را شیارها در غیرطبیع نقاط کرد.
مهم بسیار مورد دو منوشیاها از متفاوت انواع درمیان

مقدمه

منحصر انسان شت ان اثر که شد کشف سال١٩۵۶ در
که کاران جنایت از توانستند روش این با . است فرد به
هویت تعیین داشت وجود جرم صحنه در شتشان ان اثر
ازسیستم وری بهره رانه مبت های روش وجود با کنند.
زیاد کار حجم که زمان ، دست هویت تشخیص های
با دهند. انجام را ها خواسته تمام توانستد نم شد م
بین ارتباط که هستیم آن شاهد نولوژی ت سریع رشد
داریم نیاز لذا است شده ترونی ال پیش از بیش افراد
کنیم. تعیین خودکار و دقیق بطور را افراد هویت تا
است فرد مخصوصهمان فرد هر بیومتری اطالعات
وجود فرد توسط آن شدن گم و کردن فراموش ان ام و
باشند. داشته دسترس آن به توانند نم ران دی و ندارد
سنت های سیستم به نسبت بیومتری های سیستم لذا
ی به فازی کنترل دارند.چون باالتری اطمینان قابلیت

سیستم از خیل مورد در توان م ندارد، نیاز ریاض مدل
پیاده قابل متعارف کنترل تئوری ی وسیله به که های

برد. کار به را آن نیستند سازی
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های برآمدگ از کنند م تغییر آسان به ها زخم
استفاده شت ان اثر منوشیاهای عنوان به دوشاخه
رمزگزار فازی تصویر ویژگ ی همچنین ایم. کرده
برای ل ش مخروط عضویت توابع از استفاده با را
شاخه دو های برآمدگ ویژگ ساختار دادن نشان
ایم. کرده طراح شت ان اثر از شده استخراج

هر ابتدا باشد. م مرحله سه شامل رمزگزاری این
به است ۵١٢ ×۵١٢ آن سایز که را شت ان اثر تصویر
کنیم م تقسیم سل پی ۶۴ پهنای با ٨ ×٨ های بخش
دوشاخه هر برای عضویت مقدار ی بعد مرحله .در
بخش هر برای ل ش مخروط تابع ی در شت ان اثر
ها دوشاخه از ساختاری دادن نشان منظور به شت اثران
به برای تجزیه این از حاصل نتایج گیریم. م نظر در
مجموعه در ها دوشاخه عضویت مقدار آوردن دست

شود. م استفاده فازی های

نتایج

زیر صورت به شت ان اثر های بخش در عضویت توابع
شود م محاسبه

µ(i, j) =

m∑
n=١

(١− d

w
).

m است. عضویت تابع معرف µ(i, j) فرمول این در
فاصله d ،(i, j) مرکز به نزدی شاخه دو نقطه معرف
بخش هر پهنای و ه شب عرض w و ه شب مرکز تا
مجموعه سوم ی مرحله در است. سل پی ۶۴ نیز
سپس شود. م محاسبه بخش هر در مقادیرعضویت
آید. م دست به فازی تصویر های دوشاخه ساختار
اساس بر شت ان اثر شناسای اصل مراحل و نتایج
نویز کاهش با ابتدا که است شرح بدین فازی رمزگذاری
مشخص را شت ان اثر مهم خصوصیات تصویر های
سطحخطوط و کاهشعمق سازی نرمال به و کنیم م
م اند شده ایجاد شت ان اثر فشار اختالف توسط که
را نامطلوب های نویز گابور فیلتر کم به پردازیم.
حفظ را درست های رفت فرو و ها برآمدگ و حذف

شیار ی انتهای سر که انتهای ی . دارد وجود
ای نقطه که شود م نامیده شاخه دو ری دی و است
کند. م تقسیم شیار دو به را نقطه آن و بوده شیار در

داده پیوند هم با را برآمدگ چند که منوشیا نقطه هر
برای گیری اندازه ی و (X,Y ) مختصات دو است
بست شت ان اثر تطبیق دارد. شت ان اثر کیفیت

نقاط از گروه . دارد آن روی چرخش و محل به
شت هراثران لذا نیست هماهن هم با مختصاتشان
احتمال موارد از بسیاری در شود. نمایشداده تواند نم
٠ بین ای مجموعه زیر فرد، به شت ان اثر ی تعلق در
محاسبه برای ما که شود م باعث این و باشد م ١ و

کنیم. استفاده فازی منطق از آن

بیومتری های سیستم فازیدر منطق

در که های خطا و نادرست های پذیرش سطح برای
بنام پارامتری شود م ایجاد نادرست پذیرش عدم
برای سیستم که گیری تصمیم بریم. م کار به را آستانه
نزدی مقدار براساس دهد م انجام فرد ی شناسای

افزایش آستانه مقدار که زمان باشد. م (T) آستانه به
مجاز) غیر پذیرشنادرست(کاربر احتمال کند، م پیدا
یابد. افزایشم اشتباه رد احتمال و کند م پیدا کاهش

ساختار نمایش برای فازی رمزگذاری
ها برآمدگ

باعث پایین کیفیت با تصاویر در نویزها وجود
استخراج ام هن در زیادی خطاهای که شود م
شت ان اثر وهای ال که آنجا از دهد. رخ منوشیاها
توسط پایان های برآمدگ و هستند مبهم طبیعت در
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٢٨ اطالعات، فناوری مهندس مل همایش
١. صفحه ١٣١٩ بهمن

حقیقت سرچ،ن.، زاده،ع.،داداش بساق [٣]
برای دید روش ١مقدمه، دوست،و.صفحه
اساس بر شت اثران ناقص تصاویر کالسبندی
کبیر، امیر اه دانش شاهد، اه هسته،دانش ان م

شاهد اه دانش

[4] Iancu.I,Constantinescu.N,Colhon.M, Craiova
RO-200585 Vol. V, No. 4, pp. 525-531, Finger-
prints entification using a Fuzzy Logic System,
2010.

وی ال از استفاده با تصویر کاری رقیق از بعد کنیم. م
را شت ان اثر های منوشیا شت، ان اثر از بیومتری

کنیم. م استخراج

مراجع

ها زیردریای بندی ،دسته دیزج غفارزاده [١]
صفحه فازی های سیستم از استفاده با

١١،١١،١٧،١١،١٩،.٢١٣٢
های سیستم در امنیت مقدم،س.،افزایش غفاری [٢]
، فرکتال های کد از استفاده با هویت تشخیص
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