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چکیده  -در دنیای مدرن امروز ،جایی برای رمزهای عبور باقی نمانده و امنیت در سیستمهای کنونی حرف اول را میزند .بیومتریکهایی چون
چهره و صوت ،تا حد زیادی قابل جعل هستند و اثرانگشت از این جنبه امنیت بسیار باالتری دارد .در این مقاله ،روشی جدید برای انطباق
اثرانگشت ارائه شده است .روش پیشنهادی با اصالحات گوناگون ،به دقتی برابر و بعضا بیشتر از بهترین روشهای موجود دست یافته است؛ در این
روش ،از ارتباط سهگانه (مثلثی) مینوشیاها استفاده میشود .نتایج به دست آمده نشان دهندهی دقت باال و پایداری سیستم در برابر جابجایی و
چرخش تصاویر میباشد .بخشهای زمانبر سیستم پیشنهادی بسته به حجم انتقال داده و پردازش ،توسط  CPUیا  GPUموازیسازی میشوند.
استفاده از  GPUتوسط سکوی نوظهور کودا انجام گرفته است .نتایج به دست آمده ،نشان دهندهی قدرت و سرعت مناسب سیستم پیشنهادی در
کاربردهای برخط است؛ به شکلی که سرعت سیستم پس از موازی سازی ،تقریبا نه برابر گشته و دقت آن بر روی پایگاه داده  FVC2002باالی %98
میباشد.
کلید واژهها -اثرانگشت ،انطباق اثرانگشت ،مینوشیا ،انطباق مثلثي ،پردازندههاي گرافیکي ،موازيسازي ،کودا.

 .1مقدمه
امروزه سیستمهاي شناسايي اثرانگشت 1جايگاه ويژهاي در علم
بیومتريک 2دارند .با وجود سیستمهاي نوظهوري چون شناسايي
عنبیه 3و شبکیه ،4شناسايي اثرانگشت همچنان در راس اغلب
سیستمهاي کاربردي مرتبط ،به چشم ميخورد .اين امر به دلیل
خواص انحصاري موجود در انگشت انسان ميباشد .اثبات شده
است که اثرانگشت انسان کامال يکتاست؛ تا حدي که دوقلوهاي
همسان نیز اثرانگشت متفاوت دارند .ويژگيهاي ديگري همچون
مانايي ،سادگي در دريافت ،جامعیت و امنیت ،از ديگر داليل
اعتماد به اين بیومتريک منحصربفرد است.

گلتون 5براي نخستین بار ،ويژگيهاي سطح دوم اثرانگشت را
معرفي نمود .به اين ويژگيها مینوشیا 6گفته ميشود .استخراج
ويژگيهاي اثرانگشت به شدت وابسته به کیفیت تصاوير است؛
بنابراين هر چه سطح ويژگي افزايش مييابد ،نیاز به کیفیت باالتر
نیز بیشتر خواهد شد .هر اثرانگشت شامل خطوط تیره و روشني
است که با الگوي خاصي جريان يافتهاند .به خطوط تیره و
برآمده ،اصطالحا لبه 7و به خطوط روشن و تورفته ،شیار 8گفته
ميشود .لبهها و شیارها حاوي ويژگيهاي سطح دوم و سوم
اثرانگشت ميباشند .نقطهي پاياني 9و انشعاب ،10دو مینوشیاي
شناخته شده هستند که در واقع نقطهي پاياني لبهها و انشعابها
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ميباشند.
انطباق ويژگي ،يک مرحلهي اساسي در سیستمهاي شناسايي
اثرانگشت بشمار ميرود .اين فاز از سیستم شناسايي با روشهاي
مختلفي قابل پیادهسازي است .مینوشیا را ميتوان از معروفترين
ويژگيهاي مورد استفاده در اين مرحله دانست .هر مینوشیا
شامل ويژگيهايي همچون مختصات ،جهت و نوع ميباشد؛ از
اين ويژگيها در انطباق دو به دوي مینوشیاها استفاده ميشود.
راهحلهاي مختلفي در زمینهي انطباق مینوشیا ارائه گرديده
است [ .]5-1براي مثال در [ ،]3فرض شده است که جابجايي در
تصاوير وجود ندارد و جهت مینوشیا نیز از قبل استخراج شده
است که ضعف مهمي به شمار ميآيد؛ زيرا جابجايي و استخراج
جهت از مراحل اصلي انطباق محسوب ميشوند .مرجع [ ]4از
ترکیب ويژگيهاي مختلف از جمله مینوشیا استفاده کرده است.
در اين سیستم 17 ،ويژگي به صورت ترکیبي به کار رفته است .با
وجود دقت مناسب ،اين روش سرعت پايیني دارد و در
سیستمهاي برخط قابل استفاده نميباشد .مرجع [ ]5از روش
مبتني بر وابستگي 1بهره برده است؛ اين روش نسبت به
چرخش ،جابجايي و حتي تغییرات کنتراست پايدار نیست .در
حال حاضر ،انطباق اثرانگشت در تصاوير کمکیفیت از مسائل باز
محسوب ميشود.
در کل ،انطباق مینوشیا به شکل ساده و با توجه به مختصات و
جهت آنها ،کارايي مناسبي ندارد .حتي اگر تصاوير همجهت
شوند ،مشکل جابجايي حل نخواهد شد .قطعهبندي 2نیز در
حالتي که مقیاس تصاوير متفاوت باشد مناسب نیست .مقیاس
متفاوت با فشار متفاوت انگشت بر سنسور ورودي ايجاد ميشود.
استفاده از روابط بین مینوشیاها ايدهاي است که مطالعات زيادي
بر روي آن انجام شده است [ .]8-6بهعنوان مثال ،در [ ]6با
توجه به مکان هسته 3ي تصوير که از ويژگيهاي سطح اول
اثرانگشت ميباشد ،مجموعهي مینوشیاهاي مرتبط باهم تعیین
شده و فقط اعضاي اين مجموعه با يکديگر مقايسه ميشوند .در
اين حالت ،اگر هسته به اشتباه تشخیص داده شود ،مجموعهي
مینوشیاها نیز مناسب نخواهند بود .ارتباط مینوشیاهاي همسايه
در انديسگذاري و کالسبندي و به تازگي در انطباق اثرانگشت
نیز مورد مطالعه قرار گرفته است [ .]12-9در اين سیستمها از
جهت مینوشیا ،جهت رئوس مثلث ايجاد شده و ويژگيهاي ديگر
Based

1Correlation

مشابه ،استفاده ميشود.
در سیستم پیشنهادي ،از روش مبتني بر مینوشیا بهره گرفته
شده است .اين سیستم ،نیاز به همجهت کردن تصاوير و استخراج
جهت مینوشیا ندارد .از اين رو ،در عین کارايي باال ،از سرعت
زيادي برخوردار است .خاصیت مثلثي استفاده شده در اين روش،
موجب پايداري سیستم در برابر چرخش و جابجايي تصوير
ميشود .سرعت بسیار باالي روش مثلثي توسعه يافته ،پس از
موازي سازي ،کامال براي کاربردهاي برخط ايدهآل است.
در بخش دوم مقاله ،مرحلهي انطباق اثرانگشت توضیح داده شده
است .سپس در بخش سوم به سیستم پیشنهادي پرداخته شده
است .نتیجهي آزمايشات سیستم ترتیبي در بخش چهارم ارائه
گرديده است؛ و در بخش پنجم ،موازيسازي بخشهاي مختلف
سیستم تشريح شده است .بخش ششم ،شامل نتايج آزمايشات
مربوط به موازيسازي ميباشد .در پايان نیز نتیجهگیري صورت
گرفته است.
 .2سیستم شناسایی اثرانگشت
در يک سیستم شناسايي اثرانگشت ،تصوير ورودي بايد پس از
دريافت 4و پیشپردازش5هاي مناسب ،وارد مرحلهي مقايسه و
انطباق شود .از آنجا که بسیاري از تصاوير ،از کیفیت مطلوبي
برخوردار نميباشند ،در ابتدا بايد توسط پیشپردازشهاي خاص،
بهبود 6يابند .پس از اين مرحله ،ويژگيهاي مورد نیاز مرحلهي
انطباق استخراج ميگردد.
 .2.1بهبود
کیفیت تصاوير اثرانگشت بسته به سنسور ورودي و روش اسکن
تصاوير متفاوت است .از طرفي شرايط پوستي خاص مانند
خشکي ،چربي و زخم نیز منجر به کاهش کیفیت تصاوير
ميشوند .با توجه به روشهاي معمول ثبت اثرانگشت در
سازمانهاي مرتبط ،اکثر اثرانگشتها کیفیت پايیني دارند.
مخصوصا در صحنههاي ارتکاب جرم ،احتمال اينکه تصوير
استخراج شده از اثرانگشت مظنون کیفیت بااليي داشته باشد،
بسیار کم است .به منظور مقابله با مشکالت ذکر شده ،ابتدا
تصوير ورودي پیشپردازش شده و پس از بهبود کیفیت ،وارد
مراحل بعد ميشود .يکي از راههاي کاهش نويز ،اعمال فیلترهاي
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مختلف بر تصوير ورودي است .اغلب اين فیلترها در حوزه
فرکانسي به تصوير اعمال شده و تصوير پس از بهبود کیفیت ،به
حوزه فضايي برگردانده ميشود .بهعنوان مثال ميتوان از فیلتر
گابور ،گابور لگاريتمي WFT ،و فیلتر مرکب 1نام برد .در اين بین،
فیلترهاي گابور و گابور لگاريتمي از سايرين رايجتر بوده و
ميتوانند به صورت بانکي از فیلترها بر تصوير اعمال شوند.
 .2.2استخراج ویژگی
بهمنظور استخراج مینوشیا ،ابتدا تصاوير به معادل دودويي 2و
باريک 3خود تبديل ميشوند .در مرحله باريکسازي ،ضخامت
خطوط تا حد يک پیکسل کاهش مييابد [ .]13در حقیقت،
نقطهاي از تصوير به عنوان مینوشیا شناخته ميشود که تعداد
همسايههاي آن يک يا سه باشد .معیار تعداد همسايهها که براي
نقطهي  pبا ) Cn( pنمايش داده ميشود ،به صورت معادلهي
( )1قابل تعريف است .تعداد همسايهها ،نصف جمع تفاوت بین
جفت همسايههاي يک نقطه در بین هشت همسايهي آن است.
شکل  ،1همسايگي نقاط درون لبه ،نقاط پاياني و انشعاب را
نشان ميدهد .براي هر نقطهي  ، pاگر  Cn( p)  2باشد،
نقطهي  pبر روي يک لبه قرار دارد .در صورتي که Cn( p)  1
باشد ،نقطهي  pيک نقطهي پاياني است؛ و در حالتي که
 Cn( p)  3باشد ،نقطهي  pيک انشعاب است .در اغلب
سیستمهاي اثرانگشت يک مرحلهي پسپردازشي براي حذف
مینوشیاهاي اشتباه صورت ميگیرد .زيرا اغلب در مناطق نويزدار
اثرانگشت و يا به علت پیشپردازشهاي صورت گرفته در مراحل
قبل ،تعدادي مینوشیا ،به اشتباه استخراج ميشوند.
()1

1
| )  | val( pi mod8 )  val( pi 1
2 i 1..8
}val ( p)  {0,1

Cn( p) 

شکل  :1تشخیص مینوشیاها با استفاده از تعداد همسايگي نقاط

 .2.3انطباق
انطباق مینوشیا شناخته شدهترين و پراستفادهترين روش انطباق
دو اثرانگشت بهشمار ميرود؛ اين امر به دلیل اثبات يکتايي و
مانايي مینوشیا بهعنوان يک ويژگي کارا است .يک تعريف از
مسئلهي انطباق مینوشیا در ادامه ارائه شده است .اگر  Tو  Iبه
ترتیب تصاوير الگو و ورودي باشند .اغلب الگوريتمهاي انطباق
مینوشیا ،هر مینوشیا را بهصورت سه جملهاي } m  {x, y,
ميشناسند که  xو  yمختصات و  زاويهي مینوشیاست.
مینوشیاي  m'jاز

I

با مینوشیاي  miاز

T

منطبق شناخته

ميشود اگر فاصلهي فضايي )  (sdبین آنها از آستانهي r0 4و
فاصلهي جهتي )  (ddآنها از آستانهي   0کمتر باشد (معادلهي
.)2
()2

sd (m 'j , mi )  ( x 'j  xi ) 2  ( y 'j  yi ) 2  r0 and
dd (m 'j , mi )  min(|  'j   i | , 360  |  'j   i |)   0

کاربرد سیستمهاي شناسايي اثرانگشت را ميتوان به دو دستهي
تصديق 5و تعیین هويت 6تقسیم نمود .در يک سیستم تصديق
هويت ،تصوير ورودي حامل اطالعاتي دربارهي تصوير معادل خود
در پايگاه داده است .در اين حالت ،مقايسه تنها بین يک جفت
اثرانگشت انجام ميشود .خروجي سیستم تصديق ،قبول يا رد
تصوير ورودي است .سیستمهاي کنترل دسترسي نمونهاي از اين
سیستمها ميباشند .در سیستم تعیین هويت ،تصوير ورودي هیچ
اطالعات مازادي ندارد .بهعنوان مثال ،اثرانگشتهاي موجود در
صحنهي جرم از اين نمونه هستند .در اين حالت ،تصوير ورودي
با تکتک تصاوير موجود در پايگاه داده مقايسه ميشود .خروجي
اين سیستم ،اثرانگشتي با بیشترين شباهت به تصوير ورودي
است .تفاوت اين دو نوع سیستم در دفعات تکرار عمل مقايسه و
خروجي آنهاست و مرحلهي انطباق در هر دو به يک شکل
پیادهسازي ميشود [.]14
مرحلهي انطباق را ميتوان اساس سیستمهاي شناسايي
اثرانگشت برشمرد .اين مرحله را ميتوان با استفاده از انواع
مختلفي از ويژگيها پیادهسازي کرد .با توجه به نوع ويژگيهاي
مورد استفاده ،سه دستهي کلي براي روشهاي انطباق تعريف
ميشود [.]14
روشهاي مبتني بر وابستگي
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روشهاي مبتني بر مینوشیا
•
روشهاي مبتني بر عوامل غیر مینوشیا
•
1
در روش اول ،مقايسه تنها بر مبناي چگالي نقاط تصاوير انجام
ميشود .دو تصوير مورد نظر ،در جهات مختلف از يکديگر تفريق
شده و هرچه تصوير حاصل تیرهتر باشد ،به معني انطباق بیشتر
دو تصوير مربوطه است.

دودويي شدن ،باريک سازي و بهبود يافتن ،وارد مرحلهي
استخراج ويژگي ميشود .در مرحلهي قطعهبندي ،تصوير از پس
زمینهي خود جدا ميشود .پس از مرحلهي دودويي کردن ،تصوير
با اعمال قالبهاي خاص ،باريک شده و ضخامت لبهها به يک
پیکسل کاهش داده ميشود .در روش پیشنهادي از قالب []16
استفاده شده است.
 .3.1بهبود

همانطور که انتظار ميرود اين روش کارايي بااليي ندارد .در
روشهاي مبتني بر عوامل غیر مینوشیا از ويژگيهاي سطح اول
يا سوم تصوير استفاده ميشود .استخراج ويژگيهاي سطح سوم،
مستلزم کیفیت و رزولوشن باالي تصاوير ميباشد؛ زيرا در اين
روش حفرههاي کوچک موجود در لبهها مورد پردازش قرار
ميگیرند .روش مبتني بر مینوشیا (ويژگيهاي سطح دوم)
رايجترين روش به شمار ميرود که در سیستم پیشنهادي نیز،
روشي جديد مبتني بر آن ارائه شده است.
هر مینوشیا شامل دو ويژگي مختصات و جهت ميباشد .هدف از
انطباق مبتني بر مینوشیا ،يافتن تصويري است که مجموعه
مینوشیاي آن بیشترين شباهت را به مجموعه مینوشیاي تصوير
ورودي داشته باشد .در روش تصديق ،در صورتي که مینوشیاهاي
منطبق از تعداد خاصي تجاوز کنند ،دو تصوير منطبق شناخته
ميشوند .مقايسهي دو به دوي مختصات و زواياي مینوشیا راه
حل مناسبي نیست ،زيرا تصاوير موجود در پايگاه داده اغلب
چرخیده و يا جابجا شدهاند .شکل  2نمونهاي از چرخش و
جابجايي تصاوير مشابه پايگاه دادهي  FVC2002را نشان
ميدهد [.]15

شکل  :2چرخش و جابجايي در اثرانگشتهاي مشابه []15

 .3سیستم پیشنهادی
استخراج ويژگي از تصاوير اولیه بهدلیل وجود کنتراست متفاوت،
نويز و عوامل مخرب ديگر کار دشواري است؛ بدين منظور ابتدا
تصوير وارد مرحلهي پیشپردازش شده و پس از قطعهبندي،

Density

1

78

براي انتخاب روش پیشپردازش مناسب در سیستم پیشنهادي،
بهترين روشهاي موجود مورد بررسي قرار گرفته و آزمايش
شدند .سپس روش مناسب براي استفاده در سیستم انتخاب
گرديد .روش استفاده شده ،در [ ]17معرفي شده است .اين روش
شامل مراحل زير ميباشد:
نرمالسازي تصوير
•
محاسبه جهت محلي تصوير در بلوکهاي با اندازهي
•
مشخص
محاسبه فرکانس محلي تصوير در بلوکهاي با اندازهي
•
مشخص
ساخت بانکي از فیلترهاي گابور با جهت و فرکانس محلي
•
بهبود نقاط قابل تعمیر تصوير با فیلتر گابور و حذف نقاط
•
غیر قابل تعمیر
 .3.2استخراج ویژگی
مینوشیاي استخراج شده از تصوير دودويي و باريک شده در
سیستم پیشنهادي در شکل  3نشان داده شده است .در اين
شکل ،نقاط پاياني با دايره و انشعابها با عالمت مثبت نشان داده
شدهاند .بهدلیل نويز موجود در تصاوير ،اشتباهات مرحلهي باريک
سازي و يا مرحلهي دودويي کردن و مشکالتي از اين قبیل،
تعدادي از مینوشیاهاي استخراج شده ،واقعي نبوده و به اشتباه
شناخته شدهاند .بنابراين ،اين ويژگيها بايد فیلتر شوند .عمل
فیلترسازي با مقايسهي فاصلهي مینوشیاها از يکديگر انجام
ميشود .در اين فیلترها ،اگر دو مینوشیا از حد مشخصي به
يکديگر نزديکتر باشند ،حذف خواهند شد .با وجود حذف
مینوشیاي زائد از اين طريق ،گاه تعدادي مینوشیاي اشتباه در
حاشیهي تصوير باقي خواهند ماند .بنابراين ،سیستم در حواشي
تصوير جستجو کرده و مینوشیاهايي که طول يا عرض مشابه
دارند را حذف ميکند .شکل  4نتیجهي حذف مینوشیاي اشتباه
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و مینوشیاي حاشیه را نشان ميدهد.
روشي ديگر براي اين منظور ،تشخیص محدوده مورد استفاده
( )ROI1از اثرانگشت و حذف مینوشیاهاي موجود در ساير مناطق
است .ولي بهدلیل خطاي موجود در تشخیص اين محدوده ،روش
پیشنهادي ،کارايي بهتري دارد.

شکل  :3استخراج مینوشیا از تصوير دودويي و باريک شده

پايه استوار است که" :نقاط انشعاب در تصوير اولیه همان نقاط
پاياني در تصوير معکوس 3هستند" .اين خاصیت ،خاصیت
دوگانگي 4نام دارد [.]14
با همهي موانعي که گفته شد ،در تصاوير کمکیفیت ،تعیین دقیق
جهت در يک نقطه امر دشواريست و ممکن است دقیق و معتبر
نباشد .بنابراين روشي که بتواند از جهت مینوشیا استفاده نکند و
در عین حال ،دقیق باشد ،با ارزش است .سیستم پیشنهادي ،از
رابطهي بین مینوشیاهاي تصوير استفاده ميکند .ارتباط مثلثي
بین هر سه مینوشیا ،ايدهي اولیه در اين روش است .در اين
حالت ،تمام مثلثهاي ممکن بین مینوشیاها در نظر گرفته شده،
زوايا ،اضالع و محیط آنها محاسبه ميشود .سپس با بررسي
وجود رابطهي مشخصي بین مثلثهاي استخراج شده از دو
تصوير ،انطباق و عدم انطباق آنها تعیین ميگردد .براي مقايسه
دو مثلث متشابه ،از سه قانون معروف هندسه (ضضض،
ضزض ،زضز) بسته به شرايط اثر انگشتها استفاده ميشود .در
اين روش ،نیازي به همجهت کردن تصاوير نیست؛ زيرا همانطور
که انتظار ميرود ،دو مثلث معادل ،با چرخش به هر جهتي،
معادل باقي ميمانند .شکل  5نمونهاي از پايداري تشابه مثلثات
را نشان ميدهد.

شکل  :4فیلترسازي مینوشیا و حذف نقاط زائد و حاشیه

 .3.3انطباق

شکل  :5مقاومت تشابه دو مثلث معادل با چرخش در حالت سه ضلع

در روش استفاده از مختصات و جهت مینوشیا به صورت معمول،
اگر تصوير اندکي چرخیده و يا جابهجا شده باشد ،کار دشوار
ميشود؛ براي حل اين مشکل ،در بسیاري از سیستمها ،ابتدا دو
تصوير همجهت ميشوند؛ مرحلهي هم جهت کردن فرايندي
زمانبر است و در عین حال همیشه دقیق نیست .در اغلب
سیستمهاي موجود ،از ويژگي جهت مینوشیا نیز استفاده
ميشود .اين ويژگي براي نقطهي پاياني با استفاده از روشهايي
همچون گراديان 2قابل محاسبه است ولي تعیین جهتي مناسب
براي انشعاب کار دشواري است .انشعاب از اتصال سه خط مجزا
به وجود ميآيد و جهت انشعاب را نميتوان بهراحتي به خط
خاصي اختصاص داد .در برخي سیستمها از سه جهت و در برخي
ديگر يک جهت استفاده ميشود .ايدهي اصلي روش دوم بر اين

پردازش مجموعه تصاويري که مقیاس آنها برابر است ،با قانون
سه ضلع انجام ميشود .در حالتي که مقیاس تصاوير برابر نباشد،
ميتوان از روش سه زاويه استفاده کرد .ايدهي ديگر ،استفاده از
مقیاس اضالع است؛ اضالع مثلث دوم بايد با مقیاس مشخصي
بزرگتر يا کوچکتر از اضالع معادل در مثلث اول باشند (در روش
سه ضلع).
در روش پیشنهادي ،فقط مختصات مینوشیاها محاسبه شده و
نیازي به استفاده از جهت آنها نميباشد .اين امر به سرعت
سیستم کمک شاياني ميکند .هر مینوشیا را ميتوان با
}  m i  {x i , y i , t iنشان داد .در اين مجموعه x i ،و y i
مختصات مینوشیا و  t iنوع مینوشیا است .دو نوع مینوشیاي
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نقطهي پاياني و انشعاب وجود دارد .هر مثلث نیز با مجموعهي
} Triang j  {A, B, C, AB, AC, BC , AMBمشخص ميشود.
در اين مجموعه A, B, C ،رئوس مثلث AB , AC , BC ،اضالع
مثلث و  AMBمحیط آن است .همانطور که انتظار ميرود ،با
افزايش تعداد مینوشیاها ،تعداد مثلثات بسیار زياد خواهد شد.
روشن است که اين مسئله باعث افزايش زمان محاسبات
ميگردد .براي اجتناب از اين موضوع ،مثلثهاي بسیار کوچک و
بسیار بزرگ در نظر گرفته نميشوند .مثلثهاي بسیار کوچک از
مینوشیاهاي بسیار نزديک به هم تشکیل ميشوند که به دو دلیل
معیار مناسبي نیستند:
 )1به احتمال زياد ،اين نقاط بسیار نزديک به اشتباه تشخیص
داده شدهاند.
 )2مثلثهاي بسیار کوچک با بسیاري از مثلثهاي کوچک ديگر
مشابه شناخته ميشوند (با احتساب مقداري خطا).
مثلثهاي بسیار بزرگ نیز از نقاط بسیار دور از هم تشکیل
شدهاند که استفاده از آنها ضرورري نیست؛ زيرا به صورت
تجربي ديده شده است که مثلثهاي ايجاد شده از هر نقطه و
نقاط موجود در محدودهي منطقي آن ،تاثیرگذارترند .اگر به
مثلثهاي معادل دو تصوير توجه شود ،تعدادي مثلث متشابه و
غیرمنطبق ديده ميشود .اين مثلثها از لحاظ هندسي متشابهاند
ولي در دو تصوير اثرانگشت منطبق نیستند .اين مثلثها نبايد در
شمار مثلثهاي منطبق قرار گیرند .نمونهاي از اين مثلثها در
شکل  6نشان داده شده است.

ميگردند .در مرحلهي بعد ،زوج مثلثهاي متشابه در دو تصوير
تشخیص داده شده و از بین اين مجموعه ،مثلثهاي منطبق
تعیین ميشوند .بعد از تشخیص مثلثهاي متشابه مجموعهاي
خواهیم داشت که در هر خانهي آن ،يک زوج مثلث متشابه قرار
دارد .سپس به صورت تکراري ،فاصلهي دو مثلث موجود در سطر
جاري از مجموعه ،با ساير مثلثها محاسبه ميشود .فاصله
مثلثها نیز با خطوط متصل کنندهي رئوس آنها تعیین
ميگردد .در نهايت ،بیشترين تعداد مثلثهايي که فاصله آنها از
يکديگر با احتساب مقدار خطاي مشخص  ، برابر بوده است ،به
عنوان مقدار مشابهت دو اثرانگشت درنظر گرفته ميشود.
فرض ميکنیم مجموعهي  Sشامل زوج مثلثهاي متشابه از دو
تصوير باشد .در اين صورت ،بین رئوس هر زوج مثلث از هر
اثرانگشت ،خطوطي رسم ميشود .اين خطوط در اثرانگشت ديگر
نیز بین مثلثهاي معادل با اثرانگشت اول رسم ميشوند .اگر اين
خطوط معادل باشند ،اين دو زوج مثلث ،متشابه و منطبق
شناخته ميشوند .نمونهاي از اين خطوط در شکل  7در يک
تصوير واقعي نشان داده شدهاند .رئوس معادل با اشکال هندسي
مشابه نشان داده شدهاند .نهايتا ،تعداد مثلثهاي منطبق بین دو
اثرانگشت شمارش ميشوند .اين تعداد ،درصد مشابهت دو تصوير
ورودي را مشخص ميسازد .شبهکد شکل  ،8روش محاسبهي
تعداد بیشینهي مثلثهاي منطبق را نشان داده است.
سختگیري اين روش ابتدا در متشابه بودن دو مثلث و سپس در
معادل بودن خطوط متناظر آنهاست .در اينصورت ،اگر دو
مثلث معادل باشند ولي در تصاوير منطبق نباشند؛ احتمال اينکه
مثلث منطبق ديگري در همسايگي آن وجود داشته باشد که
خطوط متصل کنندهي آنها معادل باشند ،بسیار بسیار کم است.
شکل  ،9حالتي که دو زوج مثلث متشابه ،واقعا منطبق هستند را
نشان ميدهد .اثرانگشتهاي موجود در اين تصاوير نسبت بهم
 180درجه چرخیدهاند.
 .4موازیسازی سیستم پیشنهادی

شکل  :6مثلثهاي متشابه (هندسي) و نامنطبق

 .4.1سکوی کودا

در سیستم پیشنهادي ،براي تشخیص مثلثهاي متشابه و
نامنطبق ،به صورت زير عمل ميشود .پس از استخراج مثلثهاي
حاصل از مینوشیاي هر دو تصوير ورودي و الگو ،طبق قوانین
حذف مثلثهاي زائد اشاره شده ،ابتدا تعدادي از آنها حذف
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شرکت  Nvidiaدر سال  ،2006سکوي کودا 1را براي انجام
2
محاسبات موازي حجیم و با کارايي باال بر روي GPUهاي

CUDA Platform

1

Graphic Processing Units

2
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ساخت خود که در کارتهاي گرافیکي اين شرکت قرار داشتند،
ارائه کرد [ GPU .]18به دلیل واحدهاي محاسباتي بیشتري که
نسبت به  CPUدارد ،در انجام محاسبات رياضي بسیار سريعتر
است .شکل  ،10ساختار داخلي  CPUو  GPUرا نشان ميدهد.
همراه با کودا يک محیط نرمافزاري ارائه شد که به
توسعهدهندگان امکان نوشتن برنامه به زبان  Cو اجراي آن بر
روي  GPUرا ميداد .زبان استفاده شده براي نوشتن برنامههاي
کودا ،نسخهي ساده شدهاي از  Cبه همراه مجموعهاي از ضمايم
شرکت  Nvidiaبا تعدادي محدوديت است؛ البته با ارائهي
نسخههاي جديدتر ،اين محدوديتها نیز کاهش پیدا کردند .در
اين بین زبانهاي ديگري مانند متلب 1نیز ميتوانند با واسطه
براي نوشتن برنامههاي کودا مورد استفاده قرار گیرند .کدهاي
مربوط به برنامههاي کودا بايد در فايلهايي با پسوند "".cu
نوشته شوند .اين کدها براي اجرا بايد ابتدا توسط کامپايلر nvcc
به کد  PTXکه نوعي اسمبلي است ،تبديل شوند .بخشهايي از
کد که به زبان  Cهستند ،توسط کامپايلر  Cو بخشهاي مرتبط
با کودا توسط  nvccکامپايل ميشوند .در نهايت خروجي اين دو
کامپايلر با يکديگر ترکیب شده و فايل اجرايي نهايي را خواهند
ساخت [.]18

شکل  :7نمونهاي از مثلثهاي متشابه و نامنطبق در يک تصوير واقعي

} S  { Set of congruent triangles
MaxScore=0
in S

p j in S

) pi , p j

pi

شکل  :8محاسبه امتیاز شباهت دو تصوير

شکل  :9نمونهاي از مثلثهاي متشابه و منطبق در يک تصوير واقعي

شکل  :10تفاوت ساختار داخلي  CPUو GPU

 .4.2موازیسازی
در اين بخش ،موازيسازي سیستم پیشنهادي توسط  CPUو
 GPUمورد بررسي قرار ميگیرد .تعیین نوع موازيسازي ،به
نسبت عملیات پردازشي و عملیات انتقال داده وابسته است؛
بنابراين با توجه به تحلیل بخشهاي زمانبر سیستم ،يکي از دو
روش موازيسازي استفاده ميشود .مشخصات سختافزاري CPU
و  GPUمورد استفاده براي موازيسازي ،در ادامه آورده شده
است:
GPU
'Model: 'GeForce GT 230
Cores Count: 48
Shared Memory: 1024 kb
CPU
OS: Windows 7
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 Q720 @ 1.60GHz
RAM: 4 GB

For each pair

Score=0
For each pair

همانطور که در بخشهاي پیش اشاره شد ،در مرحلهي انطباق
سیستم پیشنهادي ،ابتدا مثلثهاي متشابه استخراج شده و
سپس از بین جفت مثلثهاي متشابه ،مثلثهاي منطبق تعیین
ميگردند .در مرحلهي اول ،مثلثها از لحاظ هندسي و با قانون
سه ضلع مقايسه شده و در مرحلهي دوم ،خطوط متصل کنندهي
مثلثها با يکديگر مقايسه ميشوند .الزم به ذکر است که

(if Match

Score=Score+1
)MaxScore = Max(Score, MaxScore
Result= MaxScore

Matlab

1
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تغییرات حد آستانه انتخابي بر سرعت سیستم تاثیر معکوس
دارد .با افزايش مقادير حد آستانه ،از سرعت کاسته و بر دقت
افزوده خواهد شد .براي مثال ،در حالتي که   1  1و  2  1
باشد ،زمان مورد نیاز مرحلهي انطباق  500میلي ثانیه و در
صورتي که   1  2و   2  1قرار داده شود ،زمان اين مرحله تا
 2ثانیه افزايش مييابد .در اينجا   1به معني حد آستانه برابري
دو ضلع از دو مثلث و   2به معني حد آستانه برابري خطوط
متصل کنندهي مثلثهاست .به منظور تشخیص مدت زمان
نسبي توابع دروني هر قطعه از برنامه در نرمافزار متلب ،از ابزار
پروفايلر استفاده شده است .با استفاده از اين ابزار ،زيربخشهاي
زمانبر از هر بخش مشخص گرديدهاند.
عمدهي زمان مصرفي در بخش پیشپردازش ،توسط مرحلهي
بهبود صرف ميشود .در نتیجه ،اين زيربخش در  GPUو توسط
کودا موازي شده است .پس از آن ،مرحلهي انطباق مورد بررسي
قرار گرفت .اين مرحله شامل سه زيربخش ميباشد .در بخش اول
و سوم ،عملیات پردازشي بیشتر از انتقال داده است؛ از اين رو،
موازيسازي اين دو بخش توسط  GPUصورت گرفته است.
بخش دوم ،به دلیل کثرت عملیات انتقال داده ،توسط CPU
موازيسازي شده است؛ پیادهسازي اين بخش بر روي  GPUبه
صرفه نخواهد بود ،زيرا زمان موردنیاز براي انتقال داده ،افزايش
سرعت حاصل از بخش پردازشي را بياثر خواهد ساخت .در ادامه،
هر يک از بخشهاي موازي شده ،به همراه ساختار مورد استفاده
براي موازيسازي مختصرا توضیح داده شدهاند.
 .4.2.1موازیسازی بخش بهبود
در بخش بهبود ،اعمال فیلتر به تصوير زمانبرترين زيربخش و
کامال مستعد براي موازيسازي است .در اين بخش ،فیلتر
موردنظر بر روي هر يک از پیکسلهاي تصوير اصلي قرار داده
شده و نتیجهي بهدست آمده در خانه متناظر در تصوير نهايي
قرار ميگیرد .موازيسازي ،با سپردن هر پیکسل به يک نخ آغاز
ميشود .در صورتي که اندازهي فیلتر را  s  sو اندازهي تصوير
را  n  nفرض کنیم ،پیچیدگي زماني در حالت ترتیبي برابر با
)  O(s 2 n 2خواهد بود .با سپردن اعمال فیلتر به پیکسل  i, jبه
يک نخ ،پیچیدگي به )  O(s 2کاهش مييابد .از آنجا که اندازه
 sمقدار کوچکي است؛ در نتیجه پیچیدگي زماني ) O(1را
خواهیم داشت.
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 .4.2.2موازیسازی بخش انطباق
در بخش ايجاد مثلث ،مجموعه مینوشیاهاي هر تصوير دريافت
شده و مجموعه مثلثهاي ممکن براي نقاط پاياني و انشعاب
بازگردانده ميشود .در اين مسئله ،اگر تعداد مینوشیا  Nباشد،
تعداد مثلثهاي ممکن حاصل از اين مینوشیاها  N Tخواهد بود.
معادلهي ( )3محاسبه مقدار  N Tرا بر اساس  Nنشان ميدهد.
براي ايجاد اين تعداد مثلث ،پیچیدگي زماني )  O(n3موردنیاز
است .شبه کد ايجاد مثلثها ،در شکل  11نشان داده شده است.
()3

N
!N
N T    
)  O(n 3
3
(
N

3
!)
3
!
 
;][ =Triangles
;]Points= [Set of points
;)N= Len(Points
for i=1 to N
for j=i+1 to N
for k=j+1 to N
(Triangles.add(Create_Triangle
;])]Points[i],Points[j],Points[k
End
end
end

شکل  :11شبه کد ايجاد مثلثها از مجموعهي مینوشیاها

در سیستم پیشنهادي ،وظیفهي انجام حلقهي سوم را به هر نخ
سپرده و به تعداد تکرار دو حلقهي اول ،نخ تعريف ميکنیم .در
هر تکرار از دو حلقهي اول ،هر نخ بايد تعدادي مثلث ايجاد کند.
براي استفاده از کودا ،بايد ورودي و خروجيها را به قالب
يکبعدي تبديل کنیم .در نتیجه ،خروجي درجهي سوم حاصل از
کد باال که در واقع تعداد مثلثهاي ايجاد شده است ،بايد در يک
آرايهي يک بعدي قرار داده شود .در نتیجهي يک نگاشت
سهبعدي به يکبعدي خواهیم داشت.
در صورتي که کمي بیشتر به کد باال دقت کنیم ،مشاهده
ميکنیم که در پیمايش اول از دو حلقه بیروني N-2 ،مثلث ايجاد
ميشود .در پیمايش دوم N-3 ،و به همین ترتیب تا پیمايش
آخر .بنابراين در آرايه يکبعدي خروجي ،ابتدا  N-2مثلث قرار
داده ميشود؛ سپس  N-3و بههمین ترتیب الي آخر .نکتهي مهم
و دشوار کننده ي کار اين است که هر نخ بايد به صورت مستقیم
به انديس خانهي مربوط به خود دسترسي داشته باشد و از
طرفي ،هیچ دو نخي به يک خانهي يکسان دسترسي نداشته
باشند .به ازاي هر مقدار معتبر از  iو  jتعدادي مثلث خواهیم
داشت .تعداد مثلث مربوط به هر يک از مقادير اين دو متغیر در
شکل  ،12براي پنج نقطه نشان داده شده است .هدف ،نگاشت
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اين تعداد به يک آرايه يک بعدي است به شکلي که بتوان با
داشتن مقدار  j ، iو  kبه يک خانه از آرايه يکبعدي مراجعه
کرد.

شکل  :12تعداد مثلثهاي ايجاد شده با توجه به مقدار متغیرهاي  iو

curr _ row i

()7

()8

()4

)( N  2)  ( N  1
2

فرض ميکنیم همهي سطرها به همین تعداد مثلث داشته باشند،
سپس تعداد مثلثهايي اضافي را از تعداد کل کم ميکنیم .تعداد
کل مثلثها تا سطر  iام برابر خواهد بود با (فرمول (:))5
()5

)( N  2)  ( N  1
i
2

j 2

i 1

براي قرار دادن يک مثلث در هر خانه ،بايد تمامي اطالعات
موردنیاز براي يک مثلث را در نظر گرفت .در سادهترين حالت،
مختصات سه راس مثلث و طول سه ضلع آن مورد نیاز است؛
بنابراين به نُه مقدار نیاز داريم (مختصات دو بعدي است) .در
نتیجه مقدار بدست آمده توسط محاسبات باال ،نهايتا در عدد نه
ضرب ميشود .فرمول ( ،)8انديس خانهي آغازين را براي نخ i, j
در آرايهي يکبعدي محاسبه ميکند (جمعبندي توضیحات
قبل):

j

با داشتن سه مقدار  j ، iو  ، kبراي يافتن يک انديس از آرايه
يکبعدي ،ابتدا بايد تعداد مثلثهايي که از ابتدا تا سطر  iو
ستون  j  1تولید شدهاند را بدست آوريم .همانطور که در
شکل  12مشخص است ،تعداد کل مثلثهاي سطر اول برابر
است با مقدار نشان داده شده در فرمول (.)4

)  ( N  j

)( N  2)  ( N  1
index 
i
2
( N  j  1)  ( N  j ) curr _ row i

)   ( N  j
2
i 1
j 2
index  index * 9

با استفاده از فرمول باال ،پیچیدگي اجرايي برنامه از )  O(n 3به
) O (2n)  O (nکاهش مييابد که افزايش سرعت بسیار بااليي
در بر خواهد داشت .هر نخ با صرف هزينه ) O (nانديس مربوط
به خود را محاسبه ميکند .سپس يک حلقهي  nتايي براي
محاسبهي داخليترين حلقه اجرا ميکند که در مجموع
پیچیدگي زماني ) O(2nرا در بر دارد .شکل  ،13طريقه انتساب
هر بخش از کد اولیه را به نخهاي کودا نشان ميدهد .هر نخk ،
مثلث را تولید ميکند که اين تعداد بسته به  iو  jمربوط به نخ
موردنظر ،متغیر است.

در صورتي که دو تعداد زير را از تعداد کل نمايش داده شده در
باال کم کنیم ،تعداد مثلثهاي تولید شده تا قبل از سطر  iو
ستون  jرا خواهیم داشت:
تعداد مثلثهاي بعد از ستون  jدر سطر  iام
.1
تعداد مثلثهاي اضافي در هر سطر (سطر  1تا ) i
.2
تعداد مثلثهاي بعد از ستون  jدر سطر  iام برابر است با
(فرمول (:))6
()6

) ( N  j  1)  ( N  j
2

شکل  :13نگاشت کد به نخهاي هر بلوک

تعداد مثلثهاي اضافي از سطر  1تا سطر جاري توسط فرمول
( )7محاسبه ميشود curr _ row .انديس سطر جاري است.
بخش تشخیص مثلثهاي متشابه ،همهي مثلثهاي دو تصوير را
پیمايش کرده و مثلثهاي متشابه را استخراج ميکند (شبهکد
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روشي نو براي انطباق پايدار اثرانگشت ،با استفاده از پردازندههاي گرافیکي ،توسط کودا............................................فائزه میرزائي و همکاران
شکل  .)14اين عمل با دو حلقهي تودرتو انجام شده و پیچیدگي
اجرايي آن در حالت ترتیبي )  O(n 2است.

;]Triangles1= [Set of triangles of input image
;]Triangles2= [Set of triangles of template image
;][ =CongruentTris
;)N1= Len(Triangles1
;)N2= Len(Triangles2
for i=1 to N1
for j=1 to N2
))]if (Triangles[i].Cong(Triangles[j
;)]]CongruentTris.add([Triangles[i], Triangles[j
end
end

عدد بوده است ،افزايش تعداد نخها تا حدود اين مقدار ،منطقي
است .ديده ميشود که تعداد  10نخ نیز باعث کاهش زمان اجرا
گرديده است؛ دو نخ اضافي ،موجب گرديدهاند تا هیچ نخي در
حین پروسه ي اجرا بیکار نماند .در صورتي که افزايش تعداد نخها
به  16عدد ،زمان اجرا را افزايش داده است .از اين رويداد،
ميتوان نتیجه گرفت که افزايش بيرويه تعداد نخها ،موجب
افزايش سرعت نميشود؛ در چنین حالتي ،بخش قابل توجهي از
زمان پردازنده ،صرف زمانبندي نخها شده و در نتیجه سرعت را
کاهش ميدهد.
جدول  :1رابطه تعداد نخهاي  CPUو زمان اجرا
تعداد نخها

زمان اجرا ()ms

1

310

2

212

4

159

8

115

10

103

16

129

شکل  :14شبه کد استخراج مثلثهاي متشابه از مجموعهي مثلثهاي دو
تصوير ورودي و الگو به صورت ترتیبي

اين بخش بهدلیل حجم انتقال دادهي باال ،توسط
موازيسازي ميشود .در روش پیشنهادي ،مقايسهي هر  kمثلث
از تصوير اول با  nمثلث از تصوير دوم ،به يک نخ سپرده شده
است .مقدار  kبستگي به تعداد هستههاي  CPUموردنظر دارد
(شبهکد شکل  .)15در اين صورت پیچیدگي اجرايي به )O (kn
کاهش مييابد.
CPU

بخش پاياني مرحلهي انطباق ،تشخیص مثلثهاي منطبق است.
در اين بخش ،بهترتیب هر يک از زوج مثلثهاي متشابه موجود
در مجموعه ،به عنوان مرجع در نظر گرفته ميشوند؛ سپس
فاصله تمام زوجهاي ديگر با آنها مقايسه ميشود .بنابراين،
;k= N1/ThreadsCount
 for t=0 to ThreadsCount-1 in Parallelپیچیدگي زماني اين مرحله نیز )  O(n 2است .در حالت موازي،
)for i= (t*k) to ( (t+1)*k
مقايسهي هر زوجِ مرجع با ساير عناصر ،به يک نخ سپرده شده
for j=1 to N2
است .به اين صورت پیچیدگي زماني به ) O (nکاهش مييابد.
))]if (Triangles[i].Cong(Triangles[j
;)]]CongruentTris.add([Triangles[i], Triangles[j
هر نخ ،تعداد مثلثهاي منطبق با هر مرجع را در بخش مربوط به
end
خود از آرايهي يک بعدي سراسري قرار ميدهد .امتیاز شباهت
end
end
دو تصوير با ماکزيممگیري از اين مقادير به دست ميآيد .اين
شکل  :15شبه کد استخراج مثلثهاي متشابه از مجموعهي مثلثهاي دو
عمل نیز به زمان ) O (nنیاز دارد .در نتیجه پیچیدگي زماني
تصوير ورودي و الگو به صورت موازي توسط CPU
کل ،به ) O (2n)  O (nکاهش مييابد.

تعداد نخهاي  CPUمورد استفاده در موازيسازي اين بخش ،بر
افزايش سرعت حاصل موثر است .تعداد نخها بايد رابطهي منطقي
با تعداد هستههاي پردازنده داشته باشند.
در سیستم پیشنهادي ،براي انتخاب تعداد بهینهي نخها ،شبهکد
شکل  15با تعداد نخهاي متفاوت اجرا شده و نتیجه در جدول 1
گزارش شده است .در اين جدول مشاهده ميشود که با افزايش
تعداد نخ ها ،زمان اجرا کاهش يافته است .از آنجا که تعداد
هستههاي پردازنده در سیستم اجراکنندهي کد ،برابر با هشت
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 .5نتایج آزمایشات
روش پیشنهادي بر روي پايگاه دادهي  ، FVC2002بخش
 DB1  Aآزموده شده است [ .]15در اين پايگاه 100 ،گروه و
در هر گروه ،هشت تصوير اثرانگشت وجود دارد ( 800تصوير) .در
ابتدا به منظور سنجش مقاومت سیستم پیشنهادي در برابر
چرخش و جابهجايي تصاوير ،يک آزمون با تصاوير ساختگي
صورت گرفته است .دو تصوير از پايگاه دادهي FVC2002
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انتخاب گرديده و از هر کدام از آنها ،پس از اعمال تغییرات زير،
هفت تصوير جديد ايجاد شده است .شکل  ،16نمونهاي از اين
تصاوير را نشان ميدهد.
بريدن قسمتي از سمت چپ تصوير (شیفت به چپ)
•
بريدن قسمتي از سمت راست تصوير (شیفت به راست)
•
بريدن قسمتي از پايین تصوير (شیفت به پايین)
•
بريدن قسمتي از باالي تصوير (شیفت به باال)
•
چرخش تصوير به سمت چپ
•
چرخش تصوير به سمت راست
•
چرخش تصوير به اندازه  180درجه
•

شکل  :16تصاوير سفارشي جهت آزمون مقاومت روش پیشنهادي نسبت
به چرخش و جابهجايي
جدول  :2نتیجهي مقايسه تصاوير با در نظر گرفتن مثلثهاي متشابه
الف :تصوير اول
2502

1678

3253

18523

3309

12573

2-8

2-7

2-6

2-5

2-4

2-3

2-2

421

437

287

269

435

285

211

1_1

1_8

1_7

1_6

1_5

1_4

1_3

1_2
10616

ب :تصوير دوم
2_1

2_8
623
1-8
207

2_7
434
1-7
78

2_6
1241
1-6
117

2_5
1941
1-5
172

2_4
699
1-4
134

2_3
2353
1-3
145

2_2
3453
1-2
127

جدول  :3نتیجهي مقايسه تصاوير با در نظر گرفتن مثلثهاي متشابه و
منطبق

جدول  :4نتیجهي کالسبندي با استفاده از روش پیشنهادي

الف :تصوير اول

2_7
238
1_7
1

2_6
928
1_6
2

2_5
1752
1_5
2

2_4
446
1_4
3

k 3
93%
96%
98%
100%
100%
100%
100%

1_1

1_8
949
2_8
9

1_7
1027
2_7
11

1_6
2097
2_6
6

1_5
17123
2_5
7

1_4
2054
2_4
11

1_3
11507
2_3
7

1_2
9525
2_2
2

ب :تصوير دوم
2_1

2_8
139
1_8
9

2_3
2119
1_3
2

2_2
3126
1_2
2

براي آزمايش سیستم بر روي تصاوير ساختگي ،تصوير اول از هر
مجموعه با بقیه تصاوير مجموعه خود و تصاوير مجموعهي ديگر،
مورد مقايسه قرار گرفت .جداول  2و  ،3نتايج آزمايش را نشان
ميدهند .در جدول  ،2تنها از مثلثهاي متشابه و در جدول  ،3از
مثلثهاي متشابه و منطبق براي انطباق استفاده شده است.
در جدول  ،2مشاهده ميشود که تعداد زيادي مثلث متشابه در
اثرانگشتهاي غیر همگروه وجود دارد .در صورتي که با در نظر
گرفتن مثلثهاي منطبق ،اين تعداد به حد بسیار کم و معقولي
کاهش مييابد.
در يک سیستم تعیین هويت ،تصوير ورودي با تکتک دادههاي
آموزشي مقايسه ميشود .براي امکانسنجي استفاده از روش
پیشنهادي در چنین سیستمي ،آزمايش ديگري بر روي پايگاه
داده  FVC2002صورت گرفت .در اين آزمايش ،تصوير آخر از
هر گروه ،بهعنوان دادهي آزمايشي ( )Testتعیین گرديد و تعداد
مختلفي از تصاوير هر گروه به عنوان دادهي آموزشي ()Train
بررسي شد .در هیچ يک از حاالت آزمون ،تصوير آزمايشي وارد
دادههاي آموزشي نشده است.
جدول  ،4نتیجهي آزمايشات انجام شده را نشان ميدهد .در هر
سطر ،دقت با در نظر گرفتن تعداد خاصي از دادههاي آموزشي (
 ) iو در هر ستون با مقدار متفاوتي از  kمحاسبه شده است .در
سطر اول از جدول (  ،) i  1تنها يک تصوير از هر گروه ،به
عنوان دادهي آموزشي در نظر گرفته شده است .بنابراين ،در اين
حالت  100دادهي آموزشي و  100دادهي آزمايشي وجود خواهد
داشت .به ازاي هر تصوير ورودي 100 ،عمل مقايسه (انطباق)
صورت ميگیرد .براي  ، k  1تصويري که داراي باالترين امتیاز
است به عنوان تصوير منطبق در نظر گرفته ميشود .بهصورت
کلي به تعداد  kباالترين امتیاز در نظر گرفته ميشوند .براي
نمونه در حالت  ، k  3اگر گروه واقعي تصوير در يکي از سه
تصوير با باالترين امتیاز قرار داشته باشد ،يک واحد به تعداد
تصمیمات درست اضافه خواهد شد.
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k 2
92%
94%
98%
100%
100%
100%
100%

k 1
90%
94%
97%
99%
100%
100%
100%

i
1
2
3
4
5
6
7

روشي نو براي انطباق پايدار اثرانگشت ،با استفاده از پردازندههاي گرافیکي ،توسط کودا............................................فائزه میرزائي و همکاران
با افزايش  kدر هر سطر ،دقت افزايش مييابد .هنگامي که
تعداد تصاوير آموزشي به چهار عدد ميرسد ،دقت به %100
افزايش مييابد .در سطر و ستون اول (  ،) k  i  1علت پايین
بودن نسبي دقت ،تفاوت ظاهري زياد بین تصوير آموزشي و
تصوير آزمايشي است .گاه در تصاوير يک پايگاه داده ،تشخیص
شباهت و تفاوت ظاهري ،حتي با چشم انسان نیز مقدور نیست.
شکل  ،17نمونهاي از اين تصاوير را نشان ميدهد .مجموعه
مینوشیاي استخراج شده از اين دو زوج تصوير بسیار متفاوت
است.
دقت بهدست آمده از جدول  ،3نشان دهندهي پايداري روش
پیشنهادي است .کیفیت و نوع اعوجاج تصاوير پايگاه دادهي
 FVCبه شکلي است که دقت نسبتا باال بر روي دادههاي آن،
برابر با دقت بسیار باال در سیستمهاي کاربردي بشمار ميرود.
براي امکانسنجي استفاده از روش پیشنهادي در يک سیستم
تصديق هويت ،آزمايشي مطابق با پروتکل پايگاه دادهي FVC
صورت گرفت .از آنجا که تصاوير پايگاه دادهي  FVC2002داراي
مقیاس مشابهاي ميباشند ،محاسبه مثلثهاي متشابه با قانون
سهضلع انجام شده است .در مرحلهي انطباق مثلثها ،دو حد
آستانه تعريف ميشود .يکي براي اضالع مثلثهاي متشابه و
ديگري براي خطوط متصل کنندهي آنها که هر دو به صورت
تجربي بدست آمدهاند و در اين آزمايش برابر با  1پیکسل قرار
داده شدهاند .در جدول  ،5پارامترهاي  FMR1000 ، FMR100و
 EERمحاسبه شده براي سیستم پیشنهادي نمايش داده شده
است .بر اساس پروتکلهاي پايگاههاي دادهي  ، FVCدو پارامتر
 FMR100و  FMR1000برابرند با مقدار  FNMRهنگامي که
 FMR  1 / 100و  FMR  1 / 1000باشد .در اين جدول ،روش
پیشنهادي با چند روش جديد ديگر مورد مقايسه قرار گرفته
است و همانطور که مشاهده ميشود ،روش پیشنهادي بهتر از
ساير روشهاي مقايسه شده عمل کرده است و اختالف قابل
مالحظهاي با اغلب آنها دارد.
زمان صرف شده توسط روش پیشنهادي براي مقايسه دو تصوير
اثرانگشت با ابعاد  388 374به صورت میانگین برابر با
 460msميباشد .با مقايسه اين زمان با میانگین  8روش اول از
بهترين روشهاي گزارش شده در سايت پايگاه دادهي
 FVC2002که برابر با  1.21sاست ،بهسادگي ميتوان نتیجه
گرفت که روش پیشنهادي در دستهي روشهاي پر سرعت قرار
ميگیرد.
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شکل  :17تفاوت ظاهري تصاوير همگروه .ستون اول :تصاوير آموزشي
ستون دوم :تصاوير آزمايشي
جدول  :5نتايج آزمايشات سیستم تصديق هويت
سیستمهاي انطباق
اثرانگشت

FMR1000

EER

سیستم []9

4.18

6.75

2.81

سیستم []6

1.53

2.77

1.32

سیستم []2

5.3

9.2

3.5

FMR100

سیستم []19

--

--

1.06

سیستم []4

1.5

1.7

2.5

سیستم پیشنهادي

0.8

1.14

0.9

جدول  :6زمان اجراي هر يک از بخشهاي سیستم پیشنهادي
بخش

زمان هر
زيربخش ()ms

زيربخش
قطعهبندي

پیشپردازش

انطباق

زمان کل
بخش ()ms

49

بهبود

2200

باريکسازي

21

ايجاد مثلث

86

تشخیص تشابه

310

تشخیص انطباق

170

2270

566

جدول  :7مقايسه زمان ترتیبي و موازي بخشهاي مختلف سیستم
پیشنهادي

بخش

زمان ترتیبي
()ms

زمان موازي
()ms

افزايش
سرعت هر
بخش

پیشپردازش
(بهبود)

2200

85

25.88

انطباق

566

112

5.05

افزايش
سرعت کل

8.95
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 نشان داده شده6  در جدول،نتايج بهدست آمده از ابزار پروفايلر
 تشکیل مثلثها و تشخیص مثلثهاي، بخشهاي بهبود.است
 نتايج. به صورت موازي پیادهسازي شدهاند،متشابه و منطبق
. نمايش داده شده است7 موازيسازي اين بخشها در جدول
 تقريبا نه برابر حالت ترتیبي،افزايش سرعت کل بهدست آمده
.است
نتیجهگیری
 مخصوصا، پس از بررسي روشهاي مختلف انطباق،در اين مقاله
، اين روش. روش مثلثي معرفي شد،روشهاي مبتني بر مینوشیا
از مثلثهاي تشکیل شده از اتصال مینوشیاها براي انطباق بهره
 نسخهي جديدي از انطباق مثلثي، در سیستم پیشنهادي.ميبرد
ارائه شد که بدون نیاز به استخراج جهت مینوشیاها و همجهت
 براي. انطباق دو اثرانگشت را امکانپذير ميساخت،کردن تصاوير
 چند،اثبات کارايي روش پیشنهادي در جنبههاي مختلف
 (بخشFVC2002 آزمايش بر روي پايگاه دادهي شناختهشده
 نتايج حاصل شده همگي نشان دهندهي.) صورت گرفتDB1-A
روش پیشنهادي.سرعت و دقت باالي روش پیشنهادي ميباشند
مورد استفاده در بخش انطباق به نسبت ديگر روشهاي موجود
:داراي مزاياي زير ميباشد
 عدم نیاز به جهت مینوشیا و در نتیجه باال بردن سرعت
و دقت
 عدم نیاز به همجهت کردن دو تصوير و در نتیجه باال
بردن سرعت و دقت
 اجتناب از مقايسه تعداد بسیار زياد مثلثها
 اصالح روش مثلثي ساده و رفع خطاي مثلثهاي
متشابه و نامنطبق
،پس از کسب اطمینان از دقت مطلوب سیستم پیشنهادي
CPU بخشهاي زمانبر سیستم تعیین شده و سپس با استفاده از
 زمان اجراي، پس از موازيسازي. موازيسازي شدندGPU و
 روش پیشنهادي را براي، اين امر.سیستم تا نه برابر کاهش يافت
.استفاده در کاربردهاي برخط کامال ايدهآل ميسازد

مراجع
[1]

87

J. Chen, F. Chan, and Y. S. Moon, "Fingerprint Matching with
Minutiae Quality Score," Advances in Biometrics, vol. 4642, pp.
663-672, 2007.

