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Abstract- proper choice for descripting images captured by ordinary optic sensors. In order to cover all spectrum
and extracting better features filter banks are usually used. Although there is different scales and orientations in
filter bank, but using proper values for other parameters such as maximum frequency, filters’ dimension and
length of arc can effectively impact on final result. In this paper Meta-heuristic methods are used to estimate
optimum values for these parameters. According to obtained results, in identification using Optimum Arc-Gabor
Filter Bank (OAGFB) trained by Improved Gravitational Search Algorithm, the average of 1st Rank identification
rate is increased from 79.43 to 95.71% and in verification by optimizing proposed filter bank using Simulated
Annealing the average of Equal Error Rate is decreased from 8.84 to 5.12%.
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چکیده -یکی از مؤثرترین توصیفگرهای مطرح برای بافت ،فیلتر گابور میباشد .فیلتر کمانی گابور انتخاب مناسبی برای توصیف تصاویری
است که با استفاده از حسگرهای بدون تماس نوری معمولی گرفته شدهاند .بهمنظور تحت پوشش قرار دادن گستره کامل فرکانسی و
استخراج ویژگیهای متمایزکننده عموما از فیلتربانک استفاده میشود .اگرچه در یک فیلتربانک مقیاسها و زوایای چرخش مختلف را
داریم ،اما انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترهایی مانند فرکانس ماکزیمم ،ابعاد فیلتر و طول کمان میتوانند تأثیر بسزایی درنتیجه نهایی
داشته باشد .در این مقاله برای تخمین مقادیر بهینه پارامترها از الگوریتمهای فرا ابتکاری استفاده شده است .بر اساس نتایج به دست
آمده در شناسایی هویت با استفاده از توصیفگر فیلتر بانک کمانی گابور بهینهشده با الگوریتم بهبودیافته جستجوی گرانشی میانگین
نرخ شناسایی هویت مرتبه اول از  97/34به  79/97درصد افزایشیافته و در تأیید هویت با بهینه کردن فیلتربانک پیشنهادی با استفاده
از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده میانگین خطای معادل  EERاز  4/43به  9/71کاهشیافته است.
واژههای کلیدی :فیلتربانک کمانی گابور ،شناسایی هویت ،اثر کف دست ،تأیید هویت.

خطوط استوار هستند [ .]4-9ژانگ با استفاده از بسط موجک و
مدلسازی فضای جهتدار ویژگیهای خطوط اصلی را استخراج کرد
[ .]5همچنین بهعنوان مثالی دیگر در مقاله [ ،]6آقای ژوانگ و
همکارانش روشی مبتنی بر استخراج خطوط اصلی در اثرکف دست
ارائه کردند .ویژگیهای مبتنی بر جهت جزو بهترین ویژگیها برای
تأیید هویت میباشند ،چرا که این نوع ویژگیها قدرت تفکیکپذیری
باالیی نسبت به سایر ویژگیها دارند و نسبت به تغییرات نور نیز
مقاوم هستند .ولی شدیدا نسبت به کیفیت تصویر حساس هستند
[ .]1همچنین کد رقابتی [ ]8و کد جهتدهی اثرکف دست ()POC
[ ]3ازاین نوع روشها هستند .در روشهای مبتنی بر ظاهر سعی بر
آن است با استفاده از نگاهی کلی به تصویر ورودی ،اعمال یک تبدیل

 -7مقدمه
امروزه اثرکف دست بهعنوان یکی از زیستسنجههای مطرح با
قابلیت اطمینان باال بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست .در اثر کف
دست لبهها ،نقاط تنها ،نقاط مینوشیا ،خطوط اصلی ،چین و
چروکها و بافت میتوانند معیارهای مناسب برای شناسایی و
مخصوصا تأیید هویت فرد باشند [ .]0-8به صورت کلی روشهای
تأیید هویت از طریق اثرکف دست را میتوان به چهار روش عمده
که عبارتند از روشهای مبتنی بر خط ،روشهای مبتنی بر جهت،
روشهای مبتنی بر ظاهر و روشهای مبتنی بر بافت تقسیم نمود.
خط در این زیستسنجه پایهایترین ویژگی میباشد ،به صورتی که
اکثر روشهای مطرح شده در این حوزه بر روی استخراج ویژگی از
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اولیه در حوزه مکان و یا فرکانس و سپس استفاده از روشهای مانند
 LDA ،PCAو  ]80-81[ ICAجهت استخراج مؤلفههای اصلی،
ویژگی هایی استخراج گردند که از دقت باالیی برخوردار باشند.
چنانچه اثرکف دست قبال تحت همین شرایط دیده شده باشد یعنی
شباهت بین تصاویر آموزشی و آزمایشی بصورت قابل مالحظه باال
باشد قابلیت اطمینان این روشها مناسب است ،درغیر اینصورت از
دقت پایینی برخوردار هستند .بعالوه در روشهای مبتنی بر ظاهر
ویژگیهای دریافت شده ،ویژگیهای کلی از تصویر هستند و ثابت
نگه داشتن حالت کف دست در آنها در طول عمر یک انسان عموما
کار دشواری است.
روشهایی که تاکنون ذکر شد ،عموما در شرایطی که کیفیت تصویر
پایین باشد ،وضوح تصویر پایین باشد ،زاویه و موقعیت تصویر تغییر
کند و بطور کلی در هنگام بروز مشکالتی از این قبیل با افت عملکرد
مواجه میشوند ،این نواقص در روشهای مبتنی بر بافت برطرف
گردید [ .]89تابع تبدیل گابور یکی از موفقترین ابزار مطرح شده
برای استخراج ویژگی از بافت میباشد که در این حوزه کاربرد
فراوانی داشته است .برای مثال در مقاله [ ]84از روشی مبتنی بر
تابع تبدیل گابور برای شناسایی کف دست استفاده شده است .در
این مقاله ابتدا تصویر ورودی با تابع تبدیل گابور کانوالو میشود،
سپس پاسخ فیلتر گابور به چهار قسمت غیر همپوشان تقسیم
میشود ،مجددا بلوکها به چهار زیر بلوک تقسیم میشوند (مجموعه
 86بلوک غیرهمپوشان) و در نهایت در هر زیربلوک مقدار میانگین
انرژی و انحراف از معیار پیکسلها محاسبه و به صورت بردار ویژگی
مرتب میشوند.
به منظور استخراج ویژگی بافت در راستاهای دیگر فیلتر بانک گابور
مطرح شده است .فیلتربانک گابور با توجه به اینکه زوایای گوناگون
و فرکانسهای مختلفی را تحت پوشش قرار میدهد ،کاربرد
گستردهای در سیستمهای تأیید هویت مبتنی بر زیستسنجهها پیدا
کردهاست [ .]86-85بر همین اساس در این مقاله از فیلتربانک
کمانی گابور [ ]81برای استخراج ویژگی استفاده شده است .فیلتر
بانک کمانی گابور در  0مقیاس و  4زاویه چرخش طراحی شده است.
همچنین از الگوریتمهای بهینهسازی فراابتکاری برای یافتن
بهینهترین مقادیر برای پارامترهای دیگر فیلتر کمانی گابور مانند
ابعاد فیلتر ،فرکانس ماکزیمم و طول کمان استفاده شده است.
در ادامه این مقاله ،در بخش دوم روش پیشنهادی با جزئیات مطرح
شده ،سپس در بخش سوم نتایج تشخیص هویت با استفاده از روش
پیشنهادی بیان میگردد و در انتها نتیجهگیری در بخش چهارم ارائه
میگردد.

 -1روش پیشنهادی
در ابتدا تصویر دست ورودی توسط یک دوربین دیجیتال معمولی
گرفته میشود ،سپس طی یک عملیات پیشپردازش اثر کف دست
از تصویر اصلی جدا شده [ ]88و فیلتر بانک کمانی گابور با
پارامترهای بهینه شده به آن اعمال میشود .از پاسخ هر یک از
فیلترهای کمانی گابور بردار ویژگی استخراج شده و در نهایت با کنار
هم قرار دادن بصورت سری بردار ویژگی نهایی بدست میآید .در
شناسایی هویت بردار ویژگی با بردارهای ذخیره شده در پایگاه داده
انطباق داده میشود و اثر کف دست ورودی به هویت منتسب
میگردد که بیشترین انطباق را داشته باشد .در تأیید هویت نیز بردار
ویژگی با بردارهای ویژگی که برای هویت ادعایی در پایگاه داده
ذخیره شده است انطباق داده میشود و پس از مقایسه با حد آستانه
مورد نظر براساس مالحظات امنیتی ،هویت مورد تأیید واقع میگردد
و یا رد میشود.
 -7-1فیلتربانک کمانی گابور
رابطه ( )8تابع فیلتر کمانی گابور را نشان میدهد .همانند فیلتر
گابور استاندارد از سه قسمت تشکیلشده است؛ حامل مختلط
سینوسی ،پوش گوسی و ضریب  Kکه در اینجا متغیر است.
n

()8

) Arc _ Gabor ( x , y )   K i W i r ( x , y )  S i ( x , y
i 1

در رابطه فوق n ،بیانگر تعداد پیکسلهای کمان است ،یعنی به ازای
هر پیکسل بر روی کمان پایه یک فیلتر گابور شکل میگیرد و در
نهایت این فیلترهای پایه با یکدیگر جمع شده و فیلتر گابور کمانی
اصلی را میسازند .رابطه ( )0و ( )9به ترتیب پوش گوسی و حامل
مختلط سینوسی هستند که بر روی پیکسلهای کمان پایه اعمال
میشوند.
()0

)) wi r ( x, y)  exp( ( 2 ( x  arci x )2r   2 ( y  arci y )2r

()9

))Si ( x, y)  exp( j (2F0 ( ( x  arci x ) 2r   ( y  arci y ) 2r )  P

به منظور حفظ ساختار گوسی در طول کمان ضریب  Carcبه ضریب
 Kدر رابطه ( )4اضافه شده است ،به صورتی که بیشترین مقدار
ضریب برای مرکز کمان است و هرچقدر از مرکز کمان فاصله
میگیریم بهصورت نمایی این مقدار کم میشود.
()4

) , Carc  exp(   2 (i  c )2

F02



K  Carc

در رابطه فوق  φcزاویه کمان مرکزی است β ،α ،و  χپارامتر مقیاس
بوده که از رابطه ( )5به دست میآید.
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()5



, 

F0



, 

F0



تعداد بلوک غیرهمپوشان و مجموعه ویژگیهای هیستوگرام موجود
در آن بلوک باشد ،آنگاه بردار ویژگی هیستوگرام برای پاسخ فیلتر i
و  jبرابر خواهد بود با } Hij={HB1,HB2,…,HBnکه  iو  jبه ترتیب
بیانگر مقیاس  iام و چرخش  jام میباشند .با الصاق بردارهای ویژگی
به دست آمده از تمام پاسخهای فیلتربانک بردار ویژگی نهایی به
دست میآید .رابطه ( )1بردار ویژگی هیستوگرام گابور بافت تصویر
اثر کف دست ورودی خواهد بود.



در رابطه فوق  F0بیانگر فرکانس اعمالی فیلتر کمانی گابور است که
براساس فرکانس ماکزیمم و مقیاس در نظر گرفته شده از رابطه ()6
محاسبه میشود .همچنین  η ، λو  ζضرایب فرکانس فضایی
میباشند.
f max
F0 
()6
)( s 1
2
شکل ( )8چند نمونه از فیلتر کمانی گابور با طول  881درجه در
زوایای مختلف و فرکانسهای متفاوت را نشان میدهد که براساس
روابط فوق ایجاد شدهاند.

 

()7

}H={H11,…H1j,H21,…,H2j,Hi1,…,Hij

با توجه به آنکه ابعاد تصاویر کف دست استخراجشده  411×411در
نظر گرفته شده است و ابعاد بلوک استخراج ویژگی و تعداد ویژگی
هیستوگرام استخراجشده از هر بلوک بترتیب  81×81و  09=8ویژگی
لحاظ شدهاند ،بنابراین طول بردار ویژگی برای هر اثر کف دست
ورودی برابر است با ( 05×8×0×4=8611طول بردار ویژگی = تعداد
دوران × تعداد مقیاس × طول ویژگی در هر بلوک غیرهم پوشان
× تعداد بلوکهای غیرهم پوشان) .شکل ( )0فرآیند تولید بردار
ویژگی از پاسخهای فیلتربانک کمانی گابور را مطابق رابطه ( )1نشان
میدهد.

شکل  :7فیلتر کمانی گابور در زوایای مختلف از سمت چپ ،749 ،741
 -741 ،... ،71به ازای فرکانسهای مختلف.

همانطور که مالحظه میشود ،به پارامترهای فیلتر کمانی گابور
نسبت فیلتر گابور استاندارد عالوه بر ابعاد فیلتر ،فرکانس ماکزیمم،
مقیاس و زاویه چرخش ،طول کمان نیز اضافه شده است .عموما به
دلیل پوشش تمام طیف فرکانسی موجود در تصویر بافت برای
استخراج حداکثری ویژگیها از فیلتر بانک استفاده میشود .به
همین منظور با استفاده از فیلتر گابور در زوایای چرخش مختلف و
مقیاسهای مختلف یک بانک فیلتری تشکیل میشود .اگرچه
فرکانس فیلتر  F0از اهمیت باالیی برخوردار است ،اما نمیتوان از
نقش پارامترهای دیگر در نتیجه نهایی نهایی صرفنظر نمود .بدیهی
است همواره نمیتوان با سعی و خطا به بهترین پارامترها دستیافت،
لذا بهترین انتخاب استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری هستند که
میتوانند با انتخاب یک تابع هدف مناسب بهینهترین مقادیر را در
اختیار کاربر قرار دهند.
 -7-7-1استخراج ویژگی
برای استخراج بردار ویژگی ابتدا فیلتر بانک پیشنهادی به تصویر
ورودی اعمال میشود ،با فرض اینکه تعداد مقیاسهای در نظر گرفته
شده  Siباشد و تعداد زوایای چرخش  ϴjآنگاه تعداد فیلترها و پاسخ
اندازه فیلترها برابر خواهد بود با  .ϴj × Siهر پاسخ فیلتربانک به
بلوکهای غیرهمپوشان تقسیم میشود و از هر بلوک ویژگیهای
هیستوگرام استخراج میگردد .با فرض اینکه  Bnو  HBnبه ترتیب

شکل  : 1فرآیند تولید بردار ویژگی از روی پاسخ فیلتربانک کمانی گابور
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 -1-1بهینهسازی فیلتربانک کمانی گابور
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،به منظور بهینه کردن
فیلتربانک مورد استفاده ،پارامترهای دیگر فیلتر کمانی گابور از
طریق الگوریتمهای فراابتکاری بهینه خواهند شد .در این مقاله
الگوریتمهای مطرح مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا منطبقترین
الگوریتم به روش پیشنهادی برای مدل نهایی استفاده شود .تاکنون
الگوریتمهای متعددی با الهام گرفتن از طبیعت و انسان مطرح
شدهاند که به صورت کلی میتوانیم آنها را به دو گروه عمده روش-
های تکاملی 8و هوش جمعی 0تقسیم کنیم [ .]83بهعنوان
الگوریتمهای تکاملی میتوان از الگوریتم ژنتیک 9و الگوریتم
جستجوی هارمونی ]08-01[ 4نام برد .همچنین از الگوریتمهای
هوش جمعی نیز میتوان به الگوریتم بهبودیافته بهینهسازی جمعیت
ذرات ،]00[ 5بهبودیافته الگوریتم جستجوی گرانشی ]09[ 6و تبرید
شبیهسازی ]04[ 1اشاره کرد .شکل ( )9روندنمای استفاده از
الگوریتمهای بهینهسازی فراابتکاری برای تولید فیلتربانک کمانی
گابور بهینه 8را نشان میدهد.
یکی از بخشهای تأثیرگذار در روند بهینهسازی تابع هدف مورد
استفاده است .در این مقاله ترکیبی خطی از نرخ خطای شناسایی
هویت و نرخ خطای معادل تأیید هویت استفاده شده است .علت
انتخاب این نوع ترکیب به دلیل ارتباط معنیداری است که بین
تأیید هویت و شناسایی هویت وجود دارد .پرواضح است در صورتی
که توصیفگر بتواند منجر به باال بردن اختالف بین کالسی و کاهش
اختالف درون کالسی شود ،هم خطای تأیید هویت کاهش خواهد
یافت و هم نرخ شناسایی صحیح افزایش خواهد یافت .رابطه ()8
بیانگر تابع هدف پیشنهادی است.
()8
CostFunction  ERR  IER
3
در رابطه فوق  IERنرخ خطا در شناسایی هویت میباشد که از
رابطه ( )IER= 1- TPIRبدست میآید .شایان ذکر است TPIR81
نرخ مثبت صحیح در شناسایی هویت میباشد EER88 .بیانگر
حداقل فاصله بین دو خطای  FAR80و FRR89به ازای تغییرات حد
آستانه تأیید هویت از  1تا  811درصد میباشد .همچنین مقادیر
 FARو  FRRبرای هر حدآستانه بترتیب با استفاده از روابط ( )3و
( )81محاسبه میشوند.
()3
()81

FP
FP  TN
FN
FRR 
TP  FN
FAR 

شرو

انتخاب تعداد فیلتر کمانی
گابور برای فیلتر بانک

تنظیم پارامترهای الگوریتم و
فیلتر کمانی گابور
بطورتصادفی

فراخوانی دادههای آموزشی

محاسبه خطای شناسایی
هویت

محاسبه خطای تأیید هویت

محاسبه تاب هد مطاب
رابطه )( 8
بروزرسانی مت یرهای الگوریتم و
پارامترهای فیلتر کمانی گابور
بررسی شر  /شرو
توقف

خیر

بلی
پایان

شکل  :4روندنمای استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی فرا ابتکاری در
آموزش فیلتربانک کمانی گابور

 -4شبیهسازی و تحلیل نتایج
در تمام مراحل شبیهسازی ،عمل انطباق براساس معیار همبستگی
دو بردار انجام شده است .در این معیار میزان همبستگی یا به عبارتی
شباهت دو بردار ویژگی  xو  yاز طریق رابطه ( )88محاسبه میشود.
چنانچه دو بردار کامال بر هم منطبق باشند یا به هم نزدیک باشند،
این مقدار همبستگی به واحد یا معادل آن  811نزدیک میشود و
هرچقدر دو بردار از یکدیگر دور باشند این مقدار به صفر نزدیکتر
میشود.
()88

'x  x  y  y 
' y  y  y  y ' x  x x  x 

Dxy  100 
̅𝑥 و ̅𝑦

که در اینجا  Dxyمعیار همبستگی دو بردار را نشان میدهد،
به ترتیب مقادیر متوسط بردارهای  xو  yهستند .شایان ذکر است
محاسبات در نرم افزار متلب نسخه  0186aدر لپتاپ شخصی با
پردازنده  0گیگاهرتز  AMDو  8گیگابایت رم انجام پذیرفته است.
 -7-4پایگاه داده مورد استفاده
پایگاه تصاویر دست  ]05[ COEPتوسط دانشگاه پونه منتشر شده
است که نتیجه یک سال تصویربرداری از دست  868نفر است که از
هر کدام  8تصویر در پایگاه داده ثبت شده است .تصاویر به وسیله
یک دوربین دیجیتال معمولی بهصورت رنگی در فرمت  RGBگرفته

که در روابط فوق  TP86 ،FN85 ،FP84و  TN81بترتیب مثبت کاذب،
منفی کاذب ،مثبت صحیح و منفی صحیح میباشند که از ماتریس
ابهام یک مسأله دوکالسه بدست میآیند.
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= c1= 8/5 ،βو  ،c2=1/5برای الگوریتم  ASشده تعداد همسایگی
برابر  0و ضریب  αبرابر  0در نظر گرفته شدهاند .همچنین برای
الگوریتم  HSنرخ حافظه هارمونی برابر  1/3لحاظ شده است و بازه
نرخ گام و همچنین بازه نرخ پهنای باند بترتیب برابر است با (1/4
تا  )1/3و ( 1/1118تا  .)1/15همچنین به منظور مقایسه عادالنه
بین الگوریتمها مقادیر اولیه در هر آزمایش یکسان در نظر گرفته
شده است .برای هر یک از پارامترها بازه تغییراتی در نظر گرفتهشده
که در جدول ( )8نشان داده شده است.
با توجه مقادیر اولیه و تنظیمات اولیه الگوریتمها جدول ( )0بیانگر
پارامترهای تخمین زده شده برای هر یک از الگوریتمهای فراابتکاری
در مرحله آموزش به همراه مقدار نهایی تابع هزینه را نشان میدهد.

شده است و در قالب  JPGو در ابعاد  8011×8611پیکسل ذخیره
شدهاند .باوجودآنکه در سایت این پایگاهداده به تعداد  868نفر اشاره
شده است ،اما تصاویر موجود در پایگاه داده  869نفر میباشد (کد
نفراتی که در این پایگاه داده وجود ندارند به ترتیب عبارتند از،6 :
 86 ،50 ،86و  .)868لذا مجموع کل تصاویر موجود برابر است با
 .8914در شکل ( )4چند نمونه از تصاویر این پایگاه داده نشان داده
شده است.
 -1-4تخمین مقادیر بهینه پارامترها
پس از تنطیم پارامترهای اولیه برای الگوریتمهای فراابتکاری با
درنظر گرفتن  0مقیاس و  4زاویه (عبارتند از 31 ،45 ،1 :و 895
درجه) فرآیند تخمین انجام پذیرفته است.

جدول  :7پارامترها و بازه ت ییرات فیلتر کمانی گابور
ابعاد فیلتر

فرکانس ماکزیمم

طول کمان

(پیکسل)

(هرتز)

(رادیان)

عالمت اختصاری

d

fmax

L

بازه ت ییرات

 5تا 51

 1/118تا 8

 1تا 1/5π

پارامتر

جدول  :1پارامترهای تخمین زدن شده توسط الگوریتمهای
فراابتکاری در مرحله آموزش
الگوریتم
فراابتکاری

تکرار

شکل  :3نمونههایی از تصاویر موجود در پایگاه داده COEP

اول

به منظور ایجاد شرایط متنوع ،باال رفتن اعتبار نتایج و همچنین
اجتناب از بیشبرازش در ارزیابی روش پیشنهادی از روش
اعتبارسنجی متقابل  kتایی با  k=9استفاده شده است .به این ترتیب،
تصاویر افراد ثبت شده در پایگاه داده به  9بخش تقسیم شدهاند .لذا
ارزیابی روش پیشنهادی در سه تکرار مجزا انجام شده است .در هر
تکرار یک بخش از  9بخش اصلی معادل تصاویر اثر کف دست 55
نفر بهعنوان دادههای آموزشی و مابقی بهعنوان دادههای آزمایش
استفاده شدهاند.
شایان ذکر است بصورت کلی از  8تصویر موجود برای هر فرد در
پایگاه داده 5 ،تصویر بهصورت تصادفی بهعنوان گالری فرد و  9تصویر
باقیمانده بهعنوان تصاویر اعتبارسنجی انتخاب شدهاند.
پارامترهای الگوریتمهای فراابتکاری بهینهسازی مورد استفاده
عبارتند از :درصد ترکیب ،درصد جهش و نرخ جهش برای الگوریتم
 GAبه ترتیب  1/9 ،1/8و  1/10لحاظ شده است ،همچنین چرخه
رولت برای انتخاب والدین مورد استفاده قرار گرفته است .برای
الگوریتم  φ= 4/0 IPSOو  ،k= 8/5برای الگوریتم 8 ،α= 5 IGSA

تکرار
دوم

تکرار
سوم

پارامترهای فیلتربانک کمانی گابور

مقدار تاب

d1

d2

fmax

L

هزینه

GA

81

04

1/8188

85/89

80/86

HS

80

8

1/3354

80/19

8/01

IPSO

00

09

1/8888

3/08

1/84

IGSA

6

89

1/6335

05/10

85/53

SA

08

01

1/8398

6/51

1/89

GA

88

88

1/3560

83/49

01/38

HS

81

00

1/8341

6/88

3/58

IPSO

86

08

1/8446

8/16

89/19

IGSA

88

3

1/3486

04/39

89/99

SA

1

84

8/11

86/69

85/91

GA

80

89

1/3861

83/49

1/86

HS

8

8

1/3685

6/88

3/41

IPSO

84

6

1/3365

8/16

1/35

IGSA

09

08

1/8555

04/34

1/81

SA

86

01

1/8300

86/64

8/31

 -4-4نتایج شناسایی هویت
با توجه به پارامترهای تخمین زده شده در مرحله آموزش،
الگوریتمهای فراابتکاری در مرحله آزمایش موردبررسی قرار
گرفتهاند که در شکل ( )5میانگین مقادیر شناسایی هویت ( Avg.
 )TPIRبه ازای رتبههای ( )Ranksمختلف برای  9تکرار مجزا
الگوریتم بصورت منحنی انطباق تجمعی 88نشان داده شده است.
884
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همچنین جدول ( )9مقایسه توصیفگر پیشنهادی و دیگر
توصیفگرهای مطرح برای بافت را نشان میدهد .شایان ذکر است
برای انجام آزمایشها از روش اعتبار سنجی متقابل -9باره ()3-fold
استفاده شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان به دو نتیجه دستیافت؛ اول
اینکه بهصورت کلی توصیفگر پیشنهادی مبتنی بر فیلتربانک کمانی
گابور عملکرد مطلوبتری نسبت به توصیفگرهای دیگر دارد ،دوم
اینکه در بین الگوریتمهای فراابتکاری الگوریتمهای مبتنی بر هوش
جمعی و مخصوصا الگوریتم  IGSAاز عملکرد بهتری نسبت به مابقی
الگوریتمها برخوردار است .شکل ( )6نمونهای از پاسخ فیلتر کمانی
گابور بهینه آموزشدیده با الگوریتم  IGSAرا به ازای پارامترهای
تخمین زده شده در تکرار سوم نشان میدهد.

جدول  :4میانگین نرخ شناسایی مرتبه اول برای توصیفگرهای
بافت به ازای سه تکرار مجزا در مقایسه با توصیفگر پیشنهادی
OAGFB

توصیفگر

میانگین نرخ شناسایی مرتبه اول ()%

Histogram

13/49

Center of Histogram

16/91

Histogram of
Gradient

15/15

Local Binary Pattern

19/51

Central Moment

89/10

Cartesian Moment

18/83

Scale & Translation
Invariant Moment

18/56

OAGFB+GA

34/93

OAGFB+HS

35/51

OAGFB+IPSO

34/16

OAGFB+IGSA

35/18

OAGFB+SA

35/51

 -3-4نتایج تأیید هویت
در تأیید هویت برخالف شناسایی هویت فرآیند مقایسه یکبهیک
است به نحوی که برای ارزیابی عملکرد سیستمهای تأیید هویت از
بررسی نرخ خطاهای  FARو FRRاستفاده میکنند که بهصورت
منحنی  DETو براساس مقدار حد آستانه امتیاز انطباق تعیینشده
مقادیر مختلفی را به خود میگیرند .از سویی نقطهای که این دو
خطا با جابجایی حد آستانه برابر میشوند نیز بعنوان شاخص عملکرد
کل سیستم معرفی میگردد .لذا شکل ( )5و جدول ( )4به ترتیب
منحنی  DETبرای توصیفگر پیشنهادی به ازای استفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری و مقایسه مساحت زیر سطح منحنی
( )AUCبرای هر یک از آنها را نشان میدهد .همچنین به منظور
مقایسه عملکرد توصیفگر پیشنهادی و توصیفگرهای دیگر نتایج
مقایسه مقادیر  EERدر جدول ( )1نشان داده شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میشود اگرچه ویژگیهای
به دست آمده توسط گشتاور مرکزی نرخ خطای کمی در تأیید
هویت دارد اما توصیفگر پیشنهادی نیز عملکرد مطلوبی را ارائه داده
است ،به نحوی که با استفاده از الگوریتم  SAمیانگین نرخ خطای
معادل تأیید هویت تا  %5/80نیز کاهشیافته است .همچنین جدول
( )4نشان میدهد رقابت نزدیکی بین  IGSAو  SAوجود دارد اما با
لحاظ نمودن مصالحهای بین مقادیر  EERو  AUCمیتوان گفت
الگوریتم  SAاز عملکرد بهتری برخوردار است .شکل ( )8نمونهای
از پاسخ فیلتر کمانی گابور بهینه آموزشدیده با الگوریتم  SAرا به
ازای پارامترهای تخمین زده شده در تکرار اول نشان میدهد.

شکل  :9منحنی  CMCبرای الگوریتمهای بهینهسازی

شکل  :6نمونهای از پاسخ فیلتر کمانی گابور بهینهشده با الگوریتم
 IGSAبه تصویر ورودی اثر کف دست
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جدول  :3مقایسه عملکرد الگوریتمهای فراابتکاری مورد مطالعه
براساس مساحت زیر سطح منحنی ()AUC
توصیفگر

AUC

OAGFB+GA

994/3465

OAGFB+HS

048/5903

OAGFB+IPSO

998/0994

OAGFB+IGSA

885/5884

OAGFB+SA

018/1836
شکل  :4نمونهای از پاسخ فیلتر کمانی گابور بهینهشده با الگوریتم SA

به تصویر ورودی اثر کف دست

 -9-4تأثیر نویز بر عملکرد توصیفگر پیشنهادی
همواره عوامل متعددی همچون کثیف بودن دست ،وجود گرد
و غبار در هوا و همچنین کثیف بودن لنز دوربین میتواند نویزهای
ناخواسته ای را بر روی تصویر دریافتی ایجاد کند .در این بخش به
منظور ارزیابی عملکرد توصیفگر پیشنهادی ،عملکرد آن در حضور
نویز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .همانطور که در شکل
( ) 3نشان داده شده است ،با فرض میانه صفر در چهار سطح با
واریانسهای  1/111 ،1/114 ،1/118و  1/18نویز گوسی به پایگاه
داده اعمال گردید .اشکال ( )81و ( )88به ترتیب روند تغییرات نرخ
شناسایی هویت (مرتبه اول) و تأیید هویت را برای حاالت مختلف
حضور و عدم حضور نویز نشان میدهد .نتایج بدست آمده نشان از
عملکرد قابل قبول روش پیشنهادی در هنگام حضور نویز را نشان
میدهد.

شکل  :9منحنی  DETبرای الگوریتمهای بهینهسازی

جدول  :3میانگین نرخ خطای معادل  EERبرای
توصیفگرهای بافت به ازای سه تکرار مجزا در مقایسه با
توصیفگر پیشنهادی OAGFB

توصیفگر

نرخ خطای )%( EER

Histogram

8/84

Center of Histogram

89/01

Histogram of Gradient

8/95

Local Binary Pattern

3/40

Central Moment

5/90

Cartesian Moment

46/33

Scale & Translation
Invariant Moment

3/89

شکل  : 7اعمال نویز گوسی بر روی پایگاه داده مورد مطالعه با میانه صفر

OAGFB+GA

8/00

و واریانس به ترتیب (الف) ( ،1/117ب) ( ،1/113ج)  1/119و (د) . 1/17

OAGFB+HS

6/68

OAGFB+IPSO

8/94

OAGFB+IGSA

5/69

OAGFB+SA

5/80

(الف)

886

(ب)

(ج)

(د)
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Evolutionary Algorithm
SI: Swarm Intelligence
3
GA: Genetic Algorithm
4
HS: Harmony Search
5
IPSO: Improved Particle Swarm Optimization
6
IGSA: Improved Gravitational Search Algorithm
7
SA: Simulated Annealing
8
OAGFB: Optimum Arc-Gabor Filter Bank
9
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10
TPIR: True Positive Identification Rate

EER: Equal Error Rate
FAR: False Acceptance Rate
13
FRR: False Rejection Rate
14
FP: False Positive
15
FN: False Negative
16
TP: True Positive
17
TN: True Negative
18
CMC: Cumulative Match Curve
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