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بهبود احراز هویت مبتنی بر عنبیه چشم با ارائه معماری شبکه حسگر بیسیم با هدف حفظ حریم
شخصی در اینترنت اشیاء صنعتی
3

کیوان برنا ،*1امید مهدی عبادتی ،2شایان زینلی

 -1استادیار دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر ،دانشگاه خوارزمی -2 ،استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
 -3دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی
(دریافت ،0011/10/12 :پذیرش)0011/10/10 :

چكيده
اینترنت اشیاء صنعتی امکان دسترسی سریع به اطالعات درباره جهان فیزیک و اشیاء درون آن را فراهم میکند که منجر به خددمات جدیدد و
افزایش کارایی و بهرهوری میشود مخصوصاً در محیطهای صنعتی و نظامی .شبکه حسگر بیسیم زیرساخت شبکهای مهمی در اینترندت اشدیاء
به شمار میرود و تائید هویت کاربر برای تائید اعتبار کاربر برای WSNها ،بهعنوان ساز و کار امنیت پایهای مورداستفاده قرار میگیدرد .در ایدن
مقاله سعی بر آن است برای بهبود امنیت احراز هویت ارائهشده با استفاده از پردازش تصویر روشی جدید ارائده گدردد .تجزیدهوتحلید توسدط
نرمافزار متلب انجام گرفته است .نتایج ارائهشده در این مقاله که شام هفت مرحله است در شناسایی مردمک دارای درصد تشدخیص صدحی
 %35میباشد .این هفت مرحله به ترتیب عبارتند از .0 :کاهش نویز .2 ،یافتن مرز خارجی مردمک .5 ،جداسازی مدهههدا .0 ،پیددا کدردن مدرز
پلکها .0 ،یافتن مرز خارجی عنبیه .0 ،جداسازی محدودهی عنبیه .7 ،استخراج ویهگی و رمزگذاری پیکس هدا بده روش رمزنگداری خدمهدای
بیضوی .با اندازهگیریها و آزمایشات انجامشده مشخص گردید که روش پیشنهادی در شناسایی مرز پلک به روش معادله درجه دوم نسبت بده
معادله درجه سوم و روش تبدی هاف سهمی از نظر زمانی بهینه و سریعتر میباشدد .جهدت اسدتخراج ویهگدی پارامترهدای مدورر در الگدوریتم
استخراج ویهگی سیفت موردبررسی و اندازهگیری قرار دادهشده و پارامترهای بهینه انتخاب گردیدند .بدینصورت که پارامتر سدیگما بدا مقددار
 2.0و پارامتر اکتاو با مقدار  0به عنوان بهترین مقادیر در نظر گرفته شوند .همچنین به منظور بررسی مقاومت روش پیشنهادی نسبت به عوام
ایجاد خطا مث زاویه ،روشنایی و مقیاس ،روش پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفت و رابت گردیدد کده روش مدذکور دارای مقاومدت مناسدب
جهت تشخیص در شرایط مختلف میباشد.
كليد واژهها :احراز هویت ،شبکه حسگر بیسیم ،حریم شخصی ،اینترنت اشیاء صنعتی ،پردازش تصویر

 -1مقدمه
امروزه ،امنیت در هر سامانه که دادهها را ذخیره مدیکندد بسدیار
مهم است؛ بنابراین آمادهسازی امنیدت مدثرر و قدرتمندد یکدی از
عوام مهم در هر سامانه میباشد .در سالهای اخیر ،دستگاههای
محاسبات کوچک مانند تلفن همراه ،دستیاران دیجیتال شخصدی
( )PDAسامانههای جاسازی شده ،حسگرها و کارت های هوشدمند
نقش کلیدی در زندگی بشر بهدست آوردهاند و آنهدا را بده یدک
جزء جداییناپذیر از جهان مدرن تبدی کرده است .این دستگاهها
بدده شدددت در قدددرت محاسددباتی ،حافظدده و عمددر بدداتری منددابع
محاسباتی ،محددود هسدتند .چندین محددودیت هدایی مدیتواندد
دستگاهها را در برابر بسیاری از حمالت امنیتی آسیبپذیر کندد و
نقص امنیتی را به وجود آورد .عالوه بر این ،قابد اطمیندان بدودن
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خدمات و قابلیت اطمینان از فنآوریها هنگامیکده بدا اطالعدات
حساس در ارتبدا هسدتند نگراندی هدایی را بده وجدود مدیآورد.
کارتهای هوشمند یکی از ابزارهایی است که برای امنیدت بسدیار
مورداستفاده قرار میگیرد [ 0و .]2
اینترنت اشیاء صنعتی 0یا به اختصدار  IIoTامکدان دسترسدی
سریع به اطالعات درباره جهان فیزیک و اشیاء درون آن منجر بده
خدمات جدید و افزایش کارایی و بهرهوری میشود ،مخصوصداً در
محیط های صنعتی و نظامی [ .]5محیط  IoTیدک محدیط مقیدد
است؛ زیرا اشیاء دارای محددودیت هدایی مانندد قددرت پدردازش،
مقدار حافظه محدود و مصرف انرژی کم میباشند [ 0و  .]0شبکه
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
Industrial Internet of Things
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حسگر بیسیم ( ،)WSNزیرسداخت شدبکه ای مهمدی در اینترندت

ارائهشده با استفاده از الگوریتم ( ECCکه در رمزنگاری قوی عم

اشیاء ( )IIoTبه شمار میرود و میتوان آن را بهطدور گسدتردهای

میکند) و الگوریتمهای پردازش تصویر روشی جدید ارائده دهدیم.

در بسیاری از زمینههای صنعتی با ترکیب فناوری محاسبات ابری

برای بهبود عملکرد احدراز هویدت قصدد داریدم در ایدن پدهوهش

[ ]0برای جمع آوری دادههدا بدرای کارکردهدایی مانندد نظدارت و

شبیهسازی را با استفاده از شبیهساز متلب انجام دهیم و الگوریتم

مدیریت فرآیندد صدنعتی ،نظدارت بدر صدحت کدارکرد ماشدین و

کلی را بهینه کنیم ،همچنین بدا اسدتفاده از زبدان برنامدهنویسدی

تشخیص خطا بهکار گرفت [ .]7چگونگی شناسایی اعتبدار هویدت

 PHPروندی دومرحلهای برای احراز هویت مبتندی بدر رمدز بدرای

کاربران چدالش کلیددی بدرای امنیدت  IIoTیدا  WSNبده شدمار

کاربر ایجادشده .پیش از این کارهای مشابه با نرمافزارهایی مانندد

میرود .عالوه بر مدیریت کلیدی ،تائید هویت کداربر بدرای تائیدد

 NS3شبیهسازی انجام دادهاند و الگوریتمهای دیگر مانند  RSAو

اعتبار کاربر برای WSNها ،بدهعندوان سداز و کدار امنیدت پایدهای

سایر محیطها استفادهشده است که به نظر میرسد با این نوآوری

مورداستفاده قرار میگیرد [ .]8محققان بسیاری پروتک های تائید

نتیجه بهبودیافته در زمینه احدراز هویدت در محدیط  IoTحاصد

هویت کاربر را برای WSNها پیشنهاد کردهاند .استاندارد عمدومی

شود.

استانداردی است که کداربر ،درگداه و حسدگر بایدد احدراز هویدت

نتایج ارائه شده در این مقاله شام هفت مرحله ذی است.0 :

متقاب را دریافت کنند .کاربر میتواند ارتبا را با ارسال یک پیام

کاهش نویز .2 ،یافتن مرز خارجی مردمک .5 ،جداسازی مدهه هدا،

درگداه ارتبداطی بدا حسدگر

 .0پیدا کدردن مدرز پلدکهدا .0 ،یدافتن مدرز خدارجی عنبیده.0 ،

خاص برای جمدعآوری اطالعدات درخواسدت شدده توسدط کداربر

جداسددازی محدددودهی عنبیدده .7 ،اسددتراج ویهگددی و رمزگددذاری

برقرار میشود .در انتها کاربر پیدام را از درگداه دریافدت مدیکندد.

پیکس ها به روش رمزنگاری خمهای بیضوی .روش پیشنهادی در

بااینحال WSN ،بهدلی ویهگی باز بودن کانال بیسیم از حمدالت

شناسایی مرز پلک به روش معادله درجده دوم نسدبت بده معادلده

مخرب اشباع میشود .عالوه بر این ،محددودیت مندابع گدرههدای

درجه سدوم و روش تبددی هداف سدهمی ازنظدر زمدانی بهینده و

حسگر باعث میشود که الگوریتمهای رمزنگاری کلیددی عمدومی

سریع تر میباشد و دارای درصد تشخیص صحی  %35مدیباشدد.

ماننددد  RSAبددرای محددیط  WSNمناسددب نباشددند [ .]01ایددن

بهمنظور بررسی مقاومت روش پیشنهادی نسبت به عوامد ایجداد

الگوریتم در کندار الگدوریتم رمزنگداری منحندی بیضدوی  ECCاز

خطددا مث د زاویدده ،روشددنایی و مقیدداس ،روش پیشددنهادی مددورد

شناخته شده ترین الگوریتم های رمزنگاری میباشد و به علت اینکه

آزمایش قرار گرفت و رابت گردید که روش مذکور دارای مقاومدت

 RSAدر اینجا مناسب نمیباشد از الگوریتم  ECCبهره میگیریم.

مناسب جهت تشخیص در شرایط مختلف میباشد.

ورود به درگاه آغاز کند [ ]3و سدس

رمزنگاری منحنی بیضی ( )ECCیک روش رمزگذاری مبتندی بدر
نظریه منحنی بیضوی است که مدیتواندد بدرای ایجداد سدریعتدر،
کوچکتر و کارآمدتر کلیدهای رمزنگاری اسدتفاده شدود ECC .از
طریق خواص معادله منحنی بیضوی بهجدای روش تولیدد سدنتی
بهعنوان محصول اعداد اول بسیار بزرگ تولید میکند .این فنّاوری
را میتوان در ارتبا با بیشتر روشهای رمزنگاری کلیدد عمدومی
مانند  RSAو  Diffie-Hellmanاستفاده کرد .بده گفتده برخدی از
محققان ECC ،میتواند سط امنیت را با یدک کلیدد  005بیتدی
تولید کند که سایر سامانههدا نیداز بده کلیدد  0،120بیتدی بدرای
دستیابی به آن دارند .ازآنجاکه  ECCبه ایجداد امنیدت معدادل بدا
استفاده از توان کم محاسبات و بداتری کمدک مدیکندد ،بدهطدور
گستردهای برای برنامههای تلفن همراه مورداستفاده قرار میگیرد.
در [ ]02نویسندگان به مسدلله بدهکدارگیری شدبکههدای مبتندی بدر
نرمافزار جهت ارتقای امنیت در اینترنت اشیاء پرداختند.

در این مقاله قصد داریدم بدرای بهبدود امنیدت احدراز هویدت

ساختار این مقاله به شرح ذی است :در بخش  2بده بررسدی
روش تحقیق و مرور تاریخچه مسلله پرداخته میشود .بخش  5به
مطالعه روش پیشنهادی طی هفدت گدام اختصداص یافتده اسدت.
بخش  0به شدبیه سدازی روش پیشدنهادی و ارزیدابی کدارایی آن
می پردازد .نهایتداً در بخدش  0بده نتیجدهگیدری و کارهدای آتدی
تخصیصیافته است.

 -2روش تحقيق
عنبیه مجموعهای پیچیده از ماهیچه ها در جلوی چشم میباشدد،
که دیدن و اندازهگیری آن آسان میباشد و بهوسیله قرنیه و پلدک
چشمان به شدت مورد محافظت قرار میگیدرد و احتمدال آسدیب
رسیدن به آن در طول عمر هر فرد بسیار پایین است .شاکله بافت
عنبیه در طول عمر هر فرد قاب تغییر نبوده و پایدار تعریدف شدده
است و میزان بداییی از توانمنددی سداختاری و تقریبداً وابسدتگی
بسیار کمی به نوع ژن فرد را داراست .به همین دلی مدیشدود از
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بهبود احراز هویت ارائه شده مبتنی بر عنبيه چشم ...؛ کیوان برنا و همکاران

منع سروی  0آسیبپذیر است و برای غلبه بر این مشکالت یک

بافت عنبیه که منحصرا برای هدر شدخص اسدت بدرای تشدخیص
شناسدایی انسددانهددا اسددتفاده کدرد .امددا مکددانیددابی ،تشددخیص و
مستخرج کردن مشخصه های عنبیه در نوع خدود چالشدی بدزرگ
محسوب میشود.

بااینوجود در سال  2117ونگ و همکاران [ ]03امنیت پروتک -

 -1-2مرور تاریخچه مسأله

های ارائهشده توسط کومار [ ]00و یون و همکاران [ ]08را

در سال  0380لمسورت [ ]05اولین پروتک احراز هویت را ارائه
کرد که مبتنی بر توابع درهمساز 0هست ،سروی دهنده مقدار
درهمسازی شدهی رمز عبور کاربران (تصدیقکنندهی هویت
کاربران) را درون جدولی به نام جدول کاربران ذخیره میکند و
هویت کاربران را بر اساس این مقادیر بررسی و احراز میکند.
هرچند پروتک لمسورت یک پروتک بسیار ساده و سبک وزن
است ولی محققین زیادی از جمله لنون و همکاران [ ]00و
همچنین ین و لیائو [ ]00نشان دادهاند که این پروتک در مقاب
حمله دزدیدن تصدیقکنندهی کاربران 2آسیبپذیر است .این
حمله بیانگر این موضوع است که یک دشمن با حمله و نفوذ به
پایگاه داده سروی دهنده میتواند به اطالعات محرمانه
تصدیقکنندهی کاربران دست یابد و از آنها برای فریب دادن و
جع هویت کاربران و همچنین سروی دهنده استفاده کند.
عالوه بر این ،هر یک از این محققین پروتک های احراز هویت
دیگری ارائه دادهاند .درواقع این نوع پروتک های احراز هویت که
فقط بر اساس دانش کاربر (داشتن یک رمز عبور) هستند در
دسته پروتک های احراز هویت تک عاملی قرار میگیرند .در
پروتک های احراز هویت تک عاملی ،سروی دهنده مجبور به
نگهداری تصدیقکنندهی هویت کاربران در پایگاه داده خود است
تا بر اساس آنها کاربران را احراز هویت کند؛ اما همانطور که
گفته شد یک دشمن میتواند به پایگاه دادهی سروی دهنده
نفوذ کند و این اطالعات را بهدست آورد .از این رو ،کارهای
متعددی برای نگهداری تصدیقکنندهی کاربران بهصورت امن و
محافظتشده در پایگاه داده سروی دهنده انجامشده است.
در سال  2110کومار [ ]00امنیت پروتک احراز هویت بهبود
یافته ارائهشده توسط چن و همکاران [ ]07را تحلی کردند و
نشان دادند که این پروتک

نسبت به حمله نشست موازی 5و

همچنین حمله عام

0

خودی آسیبپذیر است .سس

افزایش امنیت ،یک پروتک

جهت

احراز هویت جدید ارائه دادند.

متاسفانه در همان سال یون و همکاران [ ]08نشان دادند که
پروتک کومار [ ]00نیز در مقاب حمله نشست موازی و حمله

پروتک احراز هویت جدید ارائه کردند و ادعا کردند که پروتک
پیشنهادیشان در برابر حمالت مختلف امنیتی امن و مقاوم است.

تحلی کردند و نشان دادند که این پروتک ها نسبت به حمالت
هویت ،حدس رمز عبور بهصورت برون خط 0و منع

جع
سروی
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آسیبپذیر هستند .عالوه بر این ،آنها یک پروتک

احراز هویت جدید جهت بهبود امنیت پروتک های قبلی ارائه
کردند.
در سال  2100آواسی و همکاران [ ]03نیز یک پروتک احراز
هویت بهبودیافته ارائه کردند و ادعا کردند که پروتک
پیشنهادیشان در برابر حمالت مختلف امنیتی امن هست .اما
کوماری و همکاران [ ]20نشان دادند که پروتک احراز هویت
ارائهشده توسط آواسی و همکاران [ ]21نسبت به حمله حدس
رمز عبور بهصورت برون خط آسیبپذیر است و همچنین
محرمانگی رو به جلو 8را نیز فراهم نمیکند .عالوه بر این نشان
دادند که در پروتک ارائهشده توسط آواسی و همکاران کاربر و
سروی دهنده روی هیچگونه کلیدی توافق نمیکنند ،یعنی
پروتک آواسی و همکاران توافق کلید را فراهم نمیکند .سس
جهت غلبه بر این مشکالت ،یک پروتک احراز هویت و توافق
کلید جدید ارائه دادند.
در سال  2105چانگ و همکاران [ ]22نشان دادند که
پروتک

احراز هویت و توافق کلید ارائهشده توسط ونگ و
آسیبپذیر است.

همکاران [ ]03نسبت به حمله منع سروی

آنها همچنین ادعا کردند که ازآنجاییکه این پروتک

شناسه

کابر در تمام پیامهای درخواست ورود کاربر رابت و بدون تغییر
است ،فعالیتهای کاربران در آن پروتک

قاب

ردیابی است و

3

درواقع این پروتک غیرقاب ردیابی بودن را فراهم نمیکند .چند
سال بعد ژیناگ و همکارانش [ ]25مورد بهبودیافته از [ ]22را
پیشنهاد دادند که البته بار محاسباتی نسبتا باییی دارد .اخیرا،
گوپ و همکاران [ ]20پروتک

احراز هویت ،سبکی را با

ناشناسسازی کاربر برای شبکههای حسگر بیسیم استفاده کردند
که در واقع تطابقی بین امنیت و بازدهی است بدین معنا که یک
پروتک

دوعاملی رمزگشایی را برای این شبکهها طراحیشده

است.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

5

1

6

Hash functions
Stolen verifier attack
3
Parallel session attack
4
Insider attack
2

Denial-of-Service attack
Off-line password guessing attack
7
Denial of Service attack
8
Perfect forward secrecy
9
Untraceability
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در همین راستا در این مقاله قصد داریم بدرای بهبدود امنیدت

شک های ( 2و  )5جهت کاهش نویز در تصاویر ورودی اول

احددراز هویددت ارائددهشددده بددا اسددتفاده از الگددوریتم  ECCکدده در

کانالهای  RGBتصاویر از یکدیگر جدا خواهند شد .پ

از آن

رمز نگداری نسدبت بده  RSAمزایدایی را از جهدات طدول کلیدد و

فیلتر میانه باهدف کاهش نویزهای احتمال داده شدهاند،

پردازش ها و فضای ذخیره سازی فراهم مدی سدازد ،روشدی جدیدد

مورداستفاده قرارگرفته است .فیلتر میانه یک نوع فیلتر آماری

ارائه دهیم .درواقع از مزایای الگوریتم  RSAکه کارایی زیدادی در

است و بهصورت معمول از یک طرح مرکز نقطه مناسب مورد

رمزنگاری نامتقارن دارد در کنار  ECCاستفاده می کنیم .بخصوص

ارزیابی و محاسبه قرار میگیرد .طرح مدنظر درروش پیشنهادی

در مواردی که اندازه پیام هدا متوسدط و طدرف رمزنگداری قددرت

پهوهش حاضر  5×5میباشد .لذا نیازمند پردازش  3پیکس در

محاسباتی محدودی دارد یا رمزگشایی به ندرت رخ میدهد سبب

طرحی مرکزی با مختصات ( )x,yمیباشد.

بهبود نتایج در زمینه احراز هویت در محیط  IoTمدیشدود .قصدد
داریم با استفاده از الگوریتم  ECCو مشخصات بیومتریک تعدادی
نمونه به شبیهسازی با نرمافزار متلدب بسدردازیم .بدرگ خریددهای
مثرر در بهبود امنیت در پهوهش حاضر مدواردی مانندد تشدخیص
ورود اشتباه رمز عبور ،مقاومت در برابر حمله و تائید هویت کداربر

پ
وپ

از اعمال فیلتر وسطی بر روی هریک از کانالهای

از آن دوباره هر سه کانال را با یکدیگر یکی کرده و یک

تصویر مجموع بهدست میآوریم تا در مرحله بعد فاز لبهیابی
انجام شود.

میباشد.

 -3روش پيشنهادی
روش پیشنهادی پهوهش حاضر شام  7مرحله میباشد که پ
از دریافت تصویر ورودی به شرح مندرج در شک ( )0باید اعمال
گردند:

شكل ( :)2تصویر ورودی اول کانالها

شكل ( :)1مراح هفتگانه روش پیشنهادی

از همین رو در ادامه به تشری

مراح

روش پیشنهادی

پهوهش حاضر پرداخته خواهد شد.

 -1-3كاهش نویز
بهطورکلی در مسائلی همچون یافتن لبههای یک تصویر ،نویز
موجب تخریب لبهها خواهد شد و باعث میشود که لبهها
بهصورت دقیق و شفاف تشخیص داده نشوند .لذا با توجه به

RGB

شكل ( :)3تصویر خروجی فیلتر شده جهت کاهش نویز
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Canny algorithm

هستند .جهت حذف این لبههای ضعیف در خروجی بهدستآمده،
الگوریتم لبهیابی سوب  0مورداستفاده قرارگرفته است .الگوریتم
مدنظر شبیه به فیلتر میانه از یک طرح جهت استخراج لبههای
تصویر ورودی استفاده میکند .الگوی جهت استفاده در این
پهوهش الگوی  5×5میباشد .شک ( )0خروجی لبهیابی شده
حاص از الگوریتم سوب را به معرض نمایش قرار میدهد

// Finding the edges of the input picture
1-Compute

and
)

(

)

(

) is the Guassian function

) with respect to

) with respect to

(

(

) is the derivate of
)

)

(

(

) is the derivate of
)

)

(

(
(

(
(

2- Compute the gradient magnitude
√

)

(

شكل ( :)0خروجی نهایی لبهیابی به وسیله الگوریتم کانی

3-Apply non-maxima suppression.
4- Apply hysteresis thresholding/edge link
//Threshold of the edge is found

 -2-3یافتن مرز خارجی مردمک چشم
بعد از حذف کام ندویز یدک مرحلده پدیش از تخمدین اولیده از
نقاطی که میتوان آنها را بهعنوان لبه تلقی کرد انجام میشدود.
در ابتدا تصویر از فضای رنگی 0به فضای خاکسدتریرندگ 2تغییدر
وضعیت داده خواهد شد و پ از آن الگوریتم لبهیداب کدانی 5بدا
هدف پیدا نمودن لبههای تصویر مورداستفاده قرار خواهد گرفدت.
از اینرو شک ( )0خروجی نهایی لبهیابی شدده توسدط الگدوریتم
مورداستفاده را نمایش میدهد.
همانگونه که در خروجی شک ( )0قاب مشاهده است
الگوریتم مورداستفاده تمامی لبههای تصویر را مورد شناسایی قرار
داده است .ولی نقا زیادی از نقا شناساییشده در خروجی
بهدستآمده جز لبهها نبوده و الگوریتم دچار اشتباه شده و آنها
را بهعنوان لبه شناسایی کرده است که درواقع ناراستی یا انحنا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
RGB
gray style
canny

شكل ( :)5خروجی لبهیابی شده حاص از الگوریتم سوب

همانگونه که در خروجی ( )0قاب مشاهده است .هیچ ارری
از لبههای ضعیف در تصویر خروجی مشاهده نمیشود و لبههای
قویتر بهجای مانده است .از همین رو در مرحله بعد جهت
تقویت لبههای قوی باقیمانده در خروجی حاص از مرحله قب
یک فیلتر یپالسین به خروجی وارد خواهیم کرد .با اعمال این

1
2

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

3

4

Sobel
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فیلتر به خروجی ،خروجی جدیدی بهدست میآمد که پ از
انجام این عم در آن اندازه نقطههایی که شام لبه هستند
افزایش و اندازه نقطههایی که شام لبه نیستند صفر شده است.
شک ( )0خروجی فیلتر شده با ماسک یپالسین را نمایش
میدهد.

Sobel algorithm
// Finding more accurate edges of the input picture
to remove outlier edges

Implementing sobel mask
)

1شكل ( :)6واردکردن فیلتر یپالسین بر روی خروجی بهدستآمده از

(

مرحله قب

(
Find the y-direction derivative: Substract

2-

the first column from the third column
usingthe mask
(

)
)

0

در مرحله بعد نیز با اجرای فرمان امفای تمامی چالههایی
که در خروجی وجود دارد را پر نموده تا در مرحله آتی جهت
شناسایی مرز مردمک از مبدلهاف استفاده کنیم .شک ()7
خروجی بهدستآمده از پرکردن چالهها را نشان میدهد.

(

Find the Gradient magnitude

3-

Finding the gradient direction

4-

// Unnecessary and outlier edges of the eyes are
removed

Laplacian algorithm
// Boosting the remained edges of the input picture
for a faster and more accurate detection
𝑓 𝜕2

𝑓 𝜕2

𝑦 𝜕2

𝑥 𝜕2

𝑓 ∇

Where the second order derivative in the x direction is
defined as follow
)𝑦 𝑥(𝑓

)𝑦 1

𝑥(𝑓

)𝑦 1

𝑥(𝑓

𝑓 𝜕2
𝑥 𝜕2

And the y direction as follows
)𝑦 𝑥(𝑓

)1

𝑦 𝑥(𝑓

)1

𝑦 𝑥(𝑓

𝑓 𝜕2
𝑦 𝜕2

// Filtered the unnecessary edges and have a boosted
required part of the eyes for better detection

شكل ( :)7خروجی بهدستآمده از پرکردن چالهها

در مرحله بعدی جهت شناسایی مرز مردمک یک تبدی هاف
دایرهای را میتوان اجرا کرد.
2

تبدیل هاف یک فن معروف است که بهوسیله آن میتوان
خطو راست و حتی اشکال دایرهای را در یک تصویر تشخیص
داد .درواقع جهت شناسایی و پیدا کردن یک شک ویهه در
خروجی بهدستآمده با تبدی هاف نیاز است که شک موردنظر
دارای فرم پارامتری ویهه و مشخصی باشد .همین دلی مهمی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
M.fill
Hough Transform

1
2
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هست که از تبدی هاف جهت شناسایی و پیدا کردن شک هایی
مث سهمی ،دایره و خط در خروجیهای بهدستآمده استفاده
میشود .یکی از مهمترین مزایای تبدی هاف در یافتن خط و
دایره در تصویر این است که نسبت به همسوشانی حساس نیست.
کیفیت نهایی خروجی و تشخیص تا حد زیادی به کیفیت
تشخیص لبه بستگی دارد .همچنین عام مهم دیگر در کیفیت
خروجی این است که چه مقدار دانش پیشین درباره اندازه
دایرهای در اختیار است که قصد تشخیص آن در تصویر را داریم.
با اعمال تبدی هاف بر روی خروجی بهدستآمده از مرحله قبلی
مرکز و شعاع دایره مرکزی مردمک مشخص خواهد شد .شک
( )8خروجی حاص از اعمال الگوریتم تبدی هاف بر روی خروجی
بهدستآمده از مرحله قب را به نمایش میگذارد.

Finding circles by hough transform
// Finding the circle of the iris for detection of the
specific person

همانگونه که در خروجی شک ( )8قاب مشاهده است .مرز
داخلی مردمک چشم بهوضوح قاب مشاهده است .پارامترهای
) (x,y,rکه به ترتیب بیانگر مختصات افقی ،عمودی و شعاع مرکز
مردمک چشم است ذخیره خواهند شد تا در ادامه برای تشخیص
مرز خارجی عنبیه استفاده شوند.

 -3-3تفكيک مژهها
مهه اندامی بلند و نازک میباشد که دارای ضخامتی به اندازه  0یا
 2پیکس میباشد .بهدلی اینکه مههها عمدتا دارای رنگی تیره
هستند و نسبت به سایر نقا شدت نور کمتری دارند ،نقاطی از
خروجی را که اندازه اختالف میزان نور هر پیکس با پیکس
سمت پایینی و یا با پیکس سمت راستی خودش بایتر از بیست
باشد را مهه در نظر خواهیم گرفت و جهت از بین بردن آن نقطه
اندازه رنگ آن پیکس را مساوی با  200در نظر خواهیم گرفت.
شک ( )3خروجی بهدستآمده از مرحله تفکیک یا جداسازی
مههها را نشان میدهد.

For all x
For all y
)If edge point at (x,y
For all
) (
H

in

cell

the

)to

) (
1

(add
)

= rho
Increment
( corresponding to
End
End
End
End

// The specific part of the eye (Iris) is detected. This
will help to detetct a specific person

شكل ( :)9خروجی بهدستآمده از مرحله تفکیک یا جداسازی مههها

 -1-3-3تعيين مرز پلکها

شكل ( :)8تشخیص مرز داخلی مردمک خروجی

همانگونه که در خروجی شک ( )0قاب مشاهده است .با در نظر
گرفتن پلکها بهصورت یک سهمی و جهت تشخیص آنها
میتوان نقطههای لبه مدنظر را بهدست آورد و با استفاده از
تبدی هاف سهمی ویهگیهای سهمی گذرا از لبهها را بهدست
آورد .اما بهدلی اینکه ح معادله بهدستآمده که شام 0
پارامتر است زمانبر میباشد و نیاز به محاسبات سنگین هست،
هر پلک با یک معادله درجه سوم تخمین زده خواهد شد .جهت
انجام این کار ابتدا میبایست نقاطی از پلک را تعیین کنیم .به
صورتی که اول با بهکار بردن از لبهیاب سوب و در جهت محور
افقی خروجی را لبهیابی خواهیم کرد .و پ از آن در راستای
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بهبود لبههای بهدستآمده از عملگر مورفولوژی  Dilationبا یک
ساختار خطی با اندازه  0و جهت  -20درجه استفاده خواهیم
کرد .شک ( )01خروجی بهدستآمده از عملگر  Dilationبر روی
خروجی را نشان میدهد.

همین رو نقا ذکرشده بهعنوان نقطههای منتخب سهمی در نظر
گرفته میشوند بهعبارتدیگر:
&& If P(i , j) ==1 && P(i-1, j+1)==1
P(i-1, j-1)==1
Then P(i , j) is a Candidate Point

پ از آن مختصات همه نقطههای منتخب در خروجی
حاص شده و با فرمان ) polyfit (x,y,2ضریبهای معادله درجه 2
گذرا از نقطههای منتخب حاص میشود و با داشتن ضریبهای
معادله میتوان سهمی گذرا از نقطههای منتخب را ترسیم کرد.

شک ( )02یک نمونه از مشخص شدن پلک را نشان میدهد.

شكل ( :)11نتیجه بهدستآمده از عملگر  Dilationبر روی خروجی

با توجه به اینکه پلک پایین همیشه در منطقه پایینتر از
مرکز عنبیه واقعشده است ،لیکن در نقطه پایینتر از خط افقی
گذرا از مرکز محدوده چشم که در مرحله تشخیص مردمک
حاص شده است در جستجوی نقطههای تشکی دهندهی پلک
خواهیم بود .به همین ترتیب ازآنجاییکه پلک پایین یک سهمی
رو به بای هست لذا نقطههایی که بر روی لبهها شام شر
موجود در خروجی ( )00باشد را بهعنوان نقطههای متشک پلک
در نظرخواهیم گرفت:

)p(i-1,j-1

)p(i-1,j+1

شكل ( :)12مشخص شدن مرز پلک به شک سهمی درجه 2

در مرحله بعد جهت جدا کردن محدوده پلک زیرین همه
پیکس های زیر سهمی بهدستآمده را به صفر تبدی نموده تا در
مرحله استخراج ویهگی از این ناحیه که جز عنبیه نیست ویهگی
استخراج نشود .شک ( )05یک نمونه از حذف پیکس ها را به ما
نشان میدهد.

)P(i,j

شكل ( :)11نتیجه بهدستآمده از عملگر  Dilationبر روی خروجی در
بعدهای کوچکتر

هر پیکس مث ) P(i,jکه اندازه آن  0پیکس و مقادیر
پیکس های اطرافی آن ) p(i-1,j+1و ) p(i-1,j-1نیز مساوی 0
باشد میتواند بهعنوان نقطهای از یک سهمی محسوب شود .از

شكل ( :)13از بین بردن پیکس های زیر سهمی
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 -2-3-3تشخيص مرز خارجی عنبيه
اصلیترین و ویههترین مرحله قطعهبندی و شناختن عنبیه مرز
خارجی بین عنبیه و صلبیه است .چون در وحله اول در این
منطقه مرز مشخص و تعیین شدهای وجود ندارد و اختالف میزان
اندازه نور عنبیه و صبلیه در مرز بسیار ناچیز است و در وحله دوم
نقطههای لبه دیگر که اختالف میزان نور در آنها خیلی زیادتر از
مرز عنبیه و صلبیه است در تصویر چشم موجود نیست .لذا نتیجه
میگیریم الگوریتمهای لبهیاب که توانایی مشخص کردن لبههای
مربو به مرز خارجی عنبیه را دارند آنها را بهعنوان لبه
تشخیص میدهند .که این تشخیص خود موجب به وجود آمدن
خطا میشود .از همین رو جهت مشخص شدن مرز عنبیه از
مختصات بهدستآمدهی مرکز مردمک چشم که در مرحله
مشخص شدن مردمک بهدستآمده استفاده میشود .به این
صورت که مرکز مردمک و عنبیه به یک اندازه میباشد .سس
مختصات ) (x,yبهدستآمده جهت مرکز مردمک چشم همان
مختصات دایره عنبیه خواهد بود .از آن جهت که بهطورمعمول
شعاع عنبیه چشم حدود  01پیکس هست ،شعاع مردمک چشم
) (rرا با  01پیکس جمع میکنیم و بهعنوان شعاع عنبیه مدنظر
قرار خواهیم داد .بدین ترتیب مشخصهها ) (x,y,r+50بهعنوان
مشخصهها و شعاع عنبیه چشم در نظر گرفته میشود و دایره
گذرا از این مشخصهها نیز مرز بین عنبیه و صلبیه در نظر
گرفتهشده است .شک ( )00یک نمونه از تشخیص مرز عنبیه را
نشان خواهد داد.

شكل ( :)10تشخیص مرز خارجی مردمک و عنبیه

 -3-3-3تفكيک محدوده عنبيه
باهدف استخراج خصوصیتهای مفید از عنبیه باید در وحله اول
محدودهی عنبیه از خروجی بریده شود و استخراج ویهگی فقط از
این ناحیه صورت پذیرد از همین رو جهت انجام این مرحله بعد از
مراح تشخیص مرز بین عنبیه و صلبیه ناحیه مردمک و سط
زیر پلک پایین از خروجی حذف خواهند شد و یک ناحیه مربعی
به طول شعاع عنبیه از خروجی اصلی بریده خواهد شد تا در
مرحله استخراج ویهگی فقط از ناحیه عنبیه ویهگی استخراج شود.
شک ( )00نتیجههای بهدستآمده از این مرحلهها را نشان
میدهد.

شكل ( :)15حذف محدوده مردمک و زیر سهمی پلک پایین و بریدن
محدوده عنبیه

 -0-3-3مرحله استخراج ویژگی
بهمنظور واکشی خصوصیات مقاوم و مناسب در برابر عوام به
وجود آورنده خطا معرفیشده (فاصله ،شرایط روشنایی ،زاویه و )...
از الگوریتمهای استخراج خصوصیات سیفت استفاده خواهد شد.
الگوریتم تبدیل ویژگی مستقل از مقياس ) (SIFTیک
راهبرد تناظریابی عارضه مبنا است که بهمنظور انجام فرایند
شناسایی الگو در تصاویر اپتیکی مدنظر قرار گرفتهشده است.
درواقع این الگوریتم برای استخراج ویهگیهای مشخص از تصاویر،
برای بهکارگیری در الگوریتمهای تطبیق نماهای مختلف یک
جسم و شناسایی اجسام بهکار میرود .مشخصههای بهدستآمده
در این الگوریتم جدا از تغییرات روشنایی ،دوران ،پایدار در مقاب
نویز ،تغییر موقعیت گرفتن تصویر و مقیاس میباشد .بهمنظور
پیادهسازی الگوریتم سیفت ،توابع متلب مورداستفاده قرارگرفته
است .الگوریتم سیفت شام مولفههایی میباشد که بر روی
کارکرد الگوریتم تلریرگذار است و مولفههای مناسب
مورداندازهگیری قرارگرفتهاند .مولفه سیگما در فیلتر گوسین
بهعنوان یک فیلتر ( )low passعم خواهد کرد و هر چه میزان
شدت و اندازه آن بایتر باشد خروجی ماتتر خواهد شد و
خصوصیات و عارضههای بهدستآمده کمتر خواهند شد .مقدار در
نظر گرفتهشده برای این مولفه  2/0میباشد .یکی دیگر از
مولفههای تلریرگذار و دارای اهمیت در کارایی الگوریتمهای
سیفت مولفه اکتاو هست که تعداد در نظر گرفته شده  0اکتاو
میباشد .بهعالوه تعداد تصویرهای در نظر گرفتهشده در هر اکتاو
نیز در این الگوریتم سه تصویر میباشد .خروجی الگوریتم سیفت
برای هر نقطه بیانگر عارضه یک بردار 028تایی خواهد بود.
همینطور جهت تناظریابی و تشخیص نقطههای متناظر از فاصله
اقلیدسی بهمنظور بردارهای ویهگی حاص شده استفادهشده است.
نمونهای از تناظریابی بهدستآمده در شک ( )00نشان دادهشده
است.

نشریه علمی« نوآوریاهی فناوری اطالعات و ارتباطات کارربدی »؛ سال اول ،شماره  ،2تابستان 1011

00

 -0-3ساختار مدل احراز هویت دو مرحله ای
این مدل با توجه به اهمیت برقراری امنیت در برابر حمالت و
حفظ حریم خصوصی ارائه شده است .به این صورت که با طراحی
یک فرم  phpکه در تمامی فیلدها کنترل اطالعات ورودی برقرار
است و در برابر حمله  Sql Injectionبا استفاده از توزیع PDO
جهت محافظت  Sql Databaseمقاوم میباشد ،طراحی شده است.

شكل ( :)16تناظریابی خصوصیات سیفت بهدستآمده در دو خروجی

شكل ( :)17احراز هویت دو مرحله ای

 -0شبيهسازی
در این پهوهش ،بهمنظور صحتسنجی و تسدت مناسدبتدر روش
پیشنهادشددده دادههددای پایگدداه  CASIAمورداسددتفاده قرارگرفتدده
0
است .در این آزمایش ها پایگداه داده عنبیده CASIAVersion1.0
نددامگددذاری مددیشددود ،کدده  700تصددویر بددهصددورت خاکسددتری
گرفته شده است؛ که دادههای  018کاربر مختلف می باشدد .بدرای
هر کاربر  7تا  01تصویر خاکستری در نظر گرفته شده ،کده در دو
بازه زمانی متفاوت گرفتهشده است به صورتی که به فواص زمانی
یک ماهه می باشند .این تصویرها به صورت ویدهه جهدت شناسدایی
هویت بر اساس عنبیه به وسیله دوربین های ویهه که بهمنظور ایدن
کار طراحی و ساختهشدهاند گرفته شدند .نمونههایی از تصویرهای
این پایگاه داده در شک ( )08آمده است .یزم به ذکر می باشد که
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
http://biometrics.idealtest.org/findTotalDbByMode.do?mode=Iris

شدبیهسدازی الگدوریتم ارائدهشدده توسدط ندرمافدزار
 R2015Bو روی سیستمعام ویندوز  8/0بر روی دستگاه لپتاپ
 SONY svf143با مشخصات RAM:16GB-20307MHz, CPU:
 corei7-1.80GHzانجامگرفته است.
MATLAB

1

شكل ( :)17نمونههایی از تصویرهای پایگاه داده

CASIA
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صرف میکند از همین رو با توجه به داشتن این مشخصهها و

 -1-0ارزیابی مردمک
برای ارزیابی مرحله تشخیص مردمک  011حالت متفاوت از
تصویر ورودی چشم انسان انتخابشده است و الگوریتم

انتخاب یک شعاع درست ،میتوان دایره پوششی عنبیه را بدون
نیاز به استفاده از الگوریتم هاف پیدا نمود.

پیشنهادی در پهوهش بر روی هر تصویر اعمالشده است .نتایج

برای انتخاب نمودن شعاع مطلوب در پایگاه داده از 011

بهدست آمده بیانگر آن است که از درصد موفقیت بیش از %35

تصویر متفاوت استفاده شده است .به صورتی که شعاع عنبیهی

تشخیص صحی و درست مردمک چشم میباشد .همینطور در

هر شخص از مرکز مردمک بهطور دستی اندازهگیری شده است و

 %0از تصاویر دارای خطا و در  %2از تصاویر الگوریتم پیشنهادی

از شعاع مردمک که بهوسیله تبدی هاف بهدستآمده کم شده

توانایی تشخیص مردمک را ندارد (جدول  .)0نمونههایی از

است .بهعبارت دیگر:

تصویرهای تشخیص مردمک در شک ( )08قاب مشاهده است.

|| D=|| R - r

D

r

R

جدول ( :)1میزان شناسایی صحی بر روی  011تصویر چشم افراد
مختلف
)
1

∑
(

پ

از آن برای انتخاب کردن شعاع صحی

میانگین همه مقادیر حاص

و مطلوب،

شده ) (Dرا حساب کرده و با

میانگین  +01پیکس بهعنوان شعاع مفید جهت دایره پوششی
همانگونه که در معادله فوق قاب مشاهده است ،جهت
اندازهگیری اندازه نرخ تشخیص صحی

ک

عنبیه انتخاب خواهیم کرد .به تعبیر دیگر:
1

سیستم ،از

میانگینگیری مقدارهای  TDRبهدستآمده برای هر فرد،
استفادهشده است.

∑
R’’=R’-10

با انجام شدن مرحلههای فوق ذکر شعاع اررگذار و متناسب
که در نظر گرفته شده است .برای  011تصویر آزمایشی مساوی با
 01پیکس مورد اندازهگیری قرارگرفته شده است .شک ()03
یک مورد از تصاویر تشخیص عنبیه را نشان میدهد.

شكل ( :)18نمونهای از تصویرهای تشخیص مرز مردمک

 -2-0بررسی تشخيص عنبيه

شكل ( :)19یک نمونه از تصویرهای تشخیص مرز خارجی عنبیه

همانگونه که در قسمت الگوریتم پیشنهادی شناسایی عنبیه
اشاره شد مشخصههای مرکز عنبیه و مردمک چشم بسیار مهم
میباشند .مشخصه مرکز مردمک بهعنوان مرکز عنبیه نیز در نظر
گرفته میشود.

عنبیه و محاسبه شعاع و پیدا نمودن مرز عنبیه به شیوه بیانشده،
باعث کاهش قاب توجه بار زمانی و محاسباتی شده است .جدول
( )2مقایسه زمان اجرا برای پیدا کردن مرز عنبیه با استفاده از

ازآنجاکه تبدی هاف دایرهای به دنبال مشخصههای مرکز
مردمک میباشد و زمان زیادی را ح

به همین ترتیب با در نظر گرفتن مرکز برابر جهت مردمک و

معادلههای این بخش

متد تبدی هاف دایرهای و روش پیشنهادی پهوهش حاضر را نشان
میدهد.
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جدول ( :)2مقایسه زمان اجرا جهت پیدا کردن مرز عنبیه با استفاده از
متد تبدی هاف دایرهای و روش ارائهشده
زمان (بر حسب ثانیه)
روش ارائه شده

هاف دایرهای

شماره تصویر

0/000000

0/236365

تصویر اول

0/000000

0/200605

تصویر دوم

پهوهش حاضر بهصورت معادلههای درجه دوم؛ درجه سوم و
همچنین روش تبدی هاف سهمی را برای ده تصویر نشان میدهد
(نمودار .)0
جدول ( :)3زمان اجرا روش پیشنهادی بهصورت معادلههای درجه
دوم؛ درجه سوم و همچنین روش تبدی هاف سهمی
زمان (برحسب رانیه)

0/000000

0/304963

تصویر سوم

روش پيشنهادشده در

روش پيشنهادشده در

0/000004

0/234350

تصویر چهارم

پژوهش حاضر درجه

پژوهش حاضر درجه

0/000000

0/204390

تصویر پنجم

سوم

دوم

1/0070

1/1805

1/0520

1/1008

1/1020

1/8708

1/0720

1/1200

1/3100

1/0210

1/1085

1/0732

1/1830

1/1070

1/0815

1/1308

1/1087

1/7851

1/0107

1/1510

1/0302

1/1370

1/1002

1/3075

1/1085

1/1005

1/7030

1/1357

1/1800

1/0572

همانگونه که در جدول ( )2بیانشده زمان اجرا روش
پیشنهادی پهوهش حاضر نسبت به زمان اجرای متد تبدی هاف
کاهش قاب توجهی دارد و همین کاهش زمان ،موجب کاهش بار
محاسباتی میباشد .در روش پیشنهادی پهوهش حاضر برای
یافتن مرز مفید عنبیه از مشخصهها و دادههای حاص شده در
مراح قبلی استفادهشده و نیز شعاع با توجه به معادله اشارهشده
محاسبه گردیده و الگوریتم مدنظر دیگر نیازی به محاسبه
تبدی هاف و بهدست آوردن چهار مولفه تبدی هاف ندارد.

 -3-0بررسی الگوریتم شناسایی پلک
از بزرگترین نویزهایی که در تصاویر چشم وجود دارد پلکها
میباشند .زیرا امکان دارد عنبیه در شرایطی قرار داشته باشد که
بخشی از آن در زیر پلک باشد که در این صورت بخشی از پلک
بهعنوان عنبیه چشم در نظر گرفته میشود .در مرحله استخراج
خصوصیات از این منطقه نیز ویهگیهای اشتباهی استخراج
خواهد شد .به همین دلی کاهش بار محاسباتی و اجتناب از
اعمال الگوریتم تبدی هاف سهمی و همچنین دقت بیشتر ،از
روش سهمی درجه دوم استفادهشده است.

هاف

شماره

سهمی

تصویر

تصویر
اول
تصویر
دوم
تصویر
سوم
تصویر
چهارم
تصویر
پنجم
تصویر
ششم
تصویر
هفتم
تصویر
هشتم

تصویر
نهم
تصویر
دهم

1.2
1
0.8
هاف دایره ایی

0.6

شكل ( :)21تشخیص پلک بهوسیله روش پیشنهادشده در پهوهش

روش پیشنهادی مرتبه 5

0.4

حاضر (سهمی درجهدو)

روش پیشنهادی مرتبه 6

0
تصویر 0
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 9
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 0
تصویر 0
تصویر 4
تصویر 00

همچنین در نتایج بهدستآمده مشاهده میشود که روش
پیشنهادشده در پهوهش حاضر ازنظر زمان اجرا به نسبت
تبدی هاف سهمی دارای سرعت بایتری میباشد .جدول ()5
نتایج بهدستآمده از مقایسه زمان اجرا روش پیشنهادشده در

0.2

نمودار ( :)1زمان اجرا روش پیشنهادی بهصورت معادله درجه دوم و
درجه سوم و روش تبدی هاف سهمی
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person 2
person 3
person 4
person 5

6

 -0-0بررسی مولفههای مساله

 -1-0-0بررسی مولفه سيگما در سيفت
120
100

person 2

60

person 3

40

person 4

20

person 5

تعداد نقاط متناظر

person 1

80

5

2

نمودار ( :)3تعداد اکتاو مناسب برای الگوریتم سیفت

 -5-0ماتریس درهمریختگی یا گمگشتگی
ماتریسی که در آن کارکرد الگوریتمهای مربوطه قاب مشاهده
است ،ماتری درهمریختگی گفته میشود .عمدتا چنین نمایشی
جهت الگوریتمهای یادگیری با ناظر استفاده میشود ،اگرچه
در یادگیری بدون ناظر نیز کاربرد دارد .معمویً بهکاربرد این
ماتری در الگوریتمهای بدون ناظر ماتری تطابق میگویند .هر
ستون از ماتری  ،نمونهای از اندازه پیشبینیشده را نمایش
میدهد .درصورتیکه هر سطر نمونهای واقعی (درست) را در
بردارد .این ماتری از آنجا بدین نام معروف شده که به کمک آن
راحتتر میتوان تداخ بین نتایج و اشتباه را مشاهده نمود.
در این ماتری هر سطر نشاندهنده اندازه فاصله اقلیدسی
با هر ستون میباشد .به همین صورت که چند تصویر متفاوت از
هر شخص با  3تصویر دیگر بهعنوان جفت تصویر به الگوریتم
دادهشده و اندازه فاصله اقلیدسی اندازهگیری و درنهایت
میانگینگیری شده است .همانگونه که در جدول ()0
درهمریختگی را نشان میدهد ،مقدار اندازهگیری شده جهت قطر
اصلی مساوی با صفر میباشد.

0

4

2

تعداد اکتاو

از اساسیترین اقالم در کارکرد مناسب یک سیستم ،تنظیم
مناسب و درست پارامترهای سیستم میباشد .بنابراین در صورت
عدم انتخاب پارامترهای صحی  ،سیستم دچار خطا خواهد شد و
نتایج مناسب و قاب قبولی را ارائه نمیکند .مولفههای سیگما و
تعداد اکتاو در الگوریتم سیفت از جمله مولفههای کلیدی و دارای
اهمیت میباشند که میتوانند تا حد باییی بر کارکرد سیستم
اررگذار باشند .از همین رو در این مرحله به ارزیابی و بررسی این
دو مولفه پر اهمیت خواهیم پرداخت.

3

5

4

3

تعداد نقا

person 1

متناظر

همانگونه که در جدول ( )5و نمودار ( )0قاب مشاهده است
زمان اجرای روش پیشنهادشده در پهوهش حاضر با معادله درجه
دوم از روش پیشنهادشده با معادله درجه سوم و روش تبدی هاف
به میزان کمتری میباشد زیرا در چنین حالتی تعداد مولفههای
حسابشده به نسبت دیگر روشهای بیانشده کمتر است .ولی
ازنظر میزان دقت در تشخیص صحی مرز پلکها هر سه روش
ذکرشده دارای دقت قاب قبولی هستند.

120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70

1

سیگما

 -6-0اندازهگيری ميزان دقت روش پيشنهادشدده در

نمودار ( :)2نتایج بهدستآمده از اندازهگیری سیگما

پژوهش حاضر

 -2-0-0مشخص كردن تعداد اوكتاو 1در الگوریتم سيفت
پارامتر اکتاو یکی دیگر از پارامترهای تلریرگذار و دارای اهمیت در
کارایی الگوریتم سیفت میباشد .بهمنظور مشخص کردن این
پارامتر الگوریتم را با تصاویر رابتی تست کرده و با توجه به نتایج
بهدستآمده در نمودار ( )5تعداد اکتاو مطلوب برای الگوریتم
سیفت  0اکتاو در نظر گرفتهشده است .همانگونه که در نمودار
( )5قاب مشاهده است .نمودار جابهجایی تعداد ویهگیهای یافت
شده در الگوریتم بعد از میزان مناسب اکتاو رابت میشود.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
Octave

1

جهت اندازهگیری میزان دقت سیستم در تشخیص اشخاص در
حایت متفاوت از یک شخص خاص ،معیارهای  TPو  TNبکار
رفته است .معیار  TPتعداد نقا ویهگی است که در  2تصویر
متفاوت از یک شخص بهصورت درست متناظر بوده و الگوریتم به
درستی شناسایی کرده است (تعداد خطو صاف در تصاویر
تناظریابی شده) .معیار  TNتعداد نقا ویهگی است که در 2
تصویر متفاوت از یک شخص به اشتباه متناظر شده است (تعداد
خطو مورب و غیر صاف) .بهعالوه میزان دقت برای هر دسته از
تصویرها با استفاده از معادله زیر محاسبهشده است:
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درهمریختگی بهدستآمده از  0شخص ( 01جفت عک )

جدول ( :)0ماتری
فاصله

شخص اول

شخص دوم

شخص سوم

شخص چهارم

شخص پنجم

شخص ششم

شخص هفتم

شخص هشتم

شخص نهم

شخص دهم

شخص اول

0

0/406

0/020

0/020

0/020

0/360

0/090

0/430

0/400

0/096

شخص دوم

0/406

0

0/063

0/409

0/246

0/062

0/062

0/096

0/090

0/303

شخص سوم

0/020

0/063

0

0/005

0/063

0/090

0/250

0/429

0/029

0/309

شخص چهارم

0/020

0/409

0/005

0

0/290

0/050

0/095

0/209

0/065

0/496

شخص پنجم

0/020

0/246

0/063

0/290

0

0/069

0/020

0/020

0/029

0/026

شخص ششم

0/360

0/062

0/090

0/050

0/069

0

0/496

0/060

0/629

0/960

شخص هفتم

0/090

0/062

0/250

0/095

0/020

0/496

0

0/092

0/009

0/309

شخص هشتم

0/430

0/096

0/429

0/209

0/020

0/060

0/092

0

0/326

0/022

شخص نهم

0/400

0/090

0/029

0/065

0/029

0/629

0/009

0/326

0

0/305

شخص دهم

0/096

0/303

0/309

0/496

0/026

0/960

0/309

0/022

0/305

0

همانگونه که در جدول ( )0قاب

مشاهده است ،بیشترین

میزان دقت اندازهگیری شده ( %30دقت مقایسه هر تصویر با خودش

 %011میباشد) و کمترین میزان دقت  %80میباشد .همچنین
بیشترین میانگین اندازهگیری شده دقت  %30میباشد

جدول ( :)5اندازهگیری میزان دقت روش پیشنهادشده در پهوهش حاضر
تصویرها در شرایط متفاوت

میانگین دقت
)(ACC

تصویر0

تصویر0

تصویر 5

تصویر 2

تصویر 0

تصویر اصلی هر شخص

1/32

TP=88
TN=9
Acc=0.9

TP=93
TN=14
Acc=0.86

TP=83
TN=4
Acc=0.95

TP=85
TN=7
Acc=0.92

TP=89
TN=0
Acc=1

شخص اول

1/32

TP=101
TN=12
Acc=0.89

TP=82
TN=9
Acc=0.90

TP=71
TN=9
Acc=0.88

TP=70
TN=5
Acc=0.93

TP=76
TN=0
Acc=1

شخص دوم

1/35

TP=93
TN=8
Acc=0.92

TP=91
TN=8
Acc=0.91

TP=86
TN=7
Acc=0.92

TP=88
TN=5
Acc=0.94

TP=92
TN=0
Acc=1

شخص سوم

1/32

TP=83
TN=6
Acc=0.93

TP=79
TN=11
Acc=0.87

TP=75
TN=8
Acc=0.90

TP=73
TN=7
Acc=0.91

TP=86
TN=0
Acc=1

شخص چهارم

1/30

TP=84
TN=7
Acc=0.92

TP=80
TN=6
Acc=0.93

TP=88
TN=3
Acc=0.96

TP=78
TN=6
Acc=0.92

TP=89
TN=0
Acc=1

شخص پنجم

در شک ( )20نمونههایی از تناظریابی درست و غلط بهوسیله
الگوریتم نشان دادهشده است.

جدول ( )0حاص جمعبندی نتایج بهدستآمده از آزمایش و
مقایسه روشهای ارائهشده میباشد
جدول ( :)6مقایسه زمان اجرا و دقت
روش

شكل ( :)21تناظریابی درست دو تصویر یکسان از یک شخص

استخراج ویژگی
()MS

تطبيق ()ms

دقت )تا
دو رقم(

بولز

171/3

11

92

داگمن

682/5

0/3

111

تان

026/8

13/1

99

وایلدز

211/1

011/1

93

روش پيشنهادی

132/87

3/17

93
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 نتيجهگيری-5
 مکانیابی و استخراج ویهگیهای عنبیه یکی از،تشخیص
 مهمترین و البته قاب اعتمادترین روشهای،پرچالشترین
چون.تشخیص هویت بر اساس بیومتریک بدن شخص میباشد
تصویر چشم شخص مدنظر میتواند تحت تلریر عوام نویزی
 چرخش سر در، میزان تغییر فاصله از دوربین،فراوانی قرار بگیرد
 پلکها و مههها از نویزهایی، روشنایی نور،زمان تصویربرداری
 که توانایی این را دارند که نتایج تشخیص را دچار تغییر،میباشند
 روش، همانگونه که در بخش سه به تفصی بیان شد.کنند
پیشنهادی در پهوهش حاضر از نظر معیارهای زمان اجرا و دقت
موردبررسی قرارگرفته و سس با روشهای انجامشده قبلی مورد
.مقایسه قرارگرفته است
 روش،) قاب مشاهده است0( همانگونه که در جدول
پیشنهادی پهوهش ازنظر زمان اجرای استخراج و مطابقت با
ویهگیها به نسبت دیگر الگوریتمهای آورده شده بهینهتر
%35  همینطور روش ارائهشده از نظر تشخیص با دقت.میباشد
نسبت به دو روش بولز و وایلدز مناسبتر بوده ولی از دو روش
تان و داگمن از دقتی با درصد پایینتر برخوردار میباشد که البته
.روش پیشنهادی زمان تطبیق کمتری دارد
بهعبارتدیگر روش پیشنهادی توانایی تشخیص و شناخت
هویت اشخاص با دقت مطلوب و زمان اجرای بهینه به نسبت
 اما از نظر قطعهبندی درست عنبیه در.روشهای گذشته میباشد
،تصاویری که عنبیه و مردمک در زیر پلک قرار دارند
الگوریتمهای تست شده قبلی از درصد موفقیت بیشتری به نسبت
 به همین دلی برای ادامه راه.روش پیشنهادی برخوردار هستند
 برای بای بردن دقت در مرحله،این تحقیق پیشنهاد میگردد
 اقدام به بهتر شدن الگوریتم قطعهبندی نموده،قطعهبندی عنبیه
 بهطور مشخص.و پهوهشها در این زمینه ادامه داشته باشد
 حمالت،پیشنهاد میشود در پهوهشهای آتی ارائه مدل تهدیدات
و آسیبپذیریها در شبکههای حسگر بیسیم موردبررسی قرار
 بهعالوه پیشنهاد میشود در پهوهشهای آتی چالشها و.گیرد
. مورد ارزیابی قرار بگیردWBAN مشکالت شبکههای
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Abstract
The Internet of Things provides instant access to information about the physical world and the
objects within it, leading to new services and increasing efficiency and productivity. The
wireless sensor network is an important network infrastructure in the Industrial Internet of
Things and user authentication is used as a basic security mechanism to authenticate users to
wireless sensor networks. In this article, we intend to provide a new way to improve the security
of authentication using image processing. The analysis was performed by MATLAB software.
The results presented in this article, which includes seven steps, have a 93% correct detection
rate in pupil identification. These seven steps are: 1. Noise reduction, 2. Finding the outer border
of the pupil, 3. Separating the eyelashes, 4. Finding the border of the eyelids, 5. Finding the
outer border of the iris, 6. Separating the iris area and 7. Extracting the feature and encoding the
pixels by the elliptic curve cryptography (ECC) method. With the measurements and
experiments performed, it was found that the proposed method in identifying the eyelid border
by the quadratic equation method is more efficient and faster in terms of time than the
third-degree equation and the Huff parabolic conversion method. In order to extract the feature,
the effective parameters in the SAIF feature extraction algorithm were examined and measured,
and the optimal parameters were selected. The Sigma parameter with a value of 2.5 and the
Octave parameter with a value of 4 should be considered as the best values. Also, in order to
evaluate the resistance of the proposed method to error factors such as the angle, brightness and
scale, the proposed method was tested and it was proved that the method has the appropriate
resistance resolution in different conditions.
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