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  مقدمه

 يسـالها  يت اسـت کـا طـ   يص هويو تشخ يين طرق شناسايلوصول ترن و سهل اياز مهمتر يکيپردازش اثر انگشت   

ـ اثـر انگشـت بـه سـه دل    .قـرار گرفتـه اسـت    ييو شناسـا  يتيامن يستم هاير به شدت مورئ توجه سياخ  يل فـوق کـه در پـ   ي

  شده استل يگر تبديکديافراد از  ييشناسا يم مورد قبول براياز عال يکيان اثبات شده اند به يار در طول ساليبس يشهايآزما

  منحصر بفرد بودن اثر انگشت هر فرد-۱

  اثر انگشت هر فرد در طول سن يرير ناپذييتغ-۲ 

  بودن اثر انگشت افراد يقابل طبقه بند-۳

 يار گسترده و به روز مبدل گشته و جامعـه آمـار  ياز علوم بس يکيت خاص در انسانها به ين خصوصين اساس استفاده از ايبر ا

  .ار باال رفته استيبس نهين زميمتخصصان در ا

  

  

   

  

  ١ ۱شکل 

  

ه شده اند کـه  يارا يريتصو يپردازش نمونه ها ياثر انگشت برا يها يژگيبر اساس و يمختلف يتم هايتا کنون الگور  

  .و استفاده شده اند يتم ها طبقه بنديو سطوح دقت آن الگور يات مورد بررسيتعداد خصوص ياکثرا بر مبنا

منحصـر   يات به گونه اين خصوصيافراد موجود است که هر اثر انگشت را به نسبت وجود ا در اثر انگشت ياتيخصوص  

ز يگر متمـا يکـد يشـان از   يات مـورد بررسـ  يو تعـداد خصوصـ   يز بر اسـاس نـوع بررسـ   ين يپردازش يتم هايکند،الگوريبفرد م

 يبـه مـورد اسـتفاده اش در پروسـه ا    ک بنا يکه هر  يتر و سطح يکل يق و در موارديده و دقيچيار پيبس يدر موارد.شونديم

  .رديگياستفاده قرار م ييجهت شناسا

                                                
١ Image Systems Engineering Program, Stanford University. Student project By Thomas Yeo, Wee Peng Tay, Ying Yu Tai.  
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  :خچهيتار

تـا   ۰,۱اگر به قسمت کف انگشت شصت و ساير انگشتان بنگريد، خواهيد ديد که از يک عده خطـوطي کـه بارتفـاع      

و تـاکنون مشـاهده   باشـد   طرز آرايش اين خطوط در اشخاص مختلف متفاوت مـي . باشند تشکيل شده است ميليمتر مي ۰,۴

از اين جهت است که براي شناسايي اشخاص ، شکل خطوط انگشـت  . نشده است که خطوط يک نفر با نفر ديگر يکسان باشد

واژه . نمايـد  ميـرد، تغييـر نمـي    نمايند و شکل اين خطوط از زماني که شخص در گهواره است تا زمانيکـه مـي   آنها را ضبط مي

  .باشد مي Dacty Lagraphyالتين معادل با انگشت نگاري ، 

مطالعه نقوش موجود درنوك انگشتان و كف دست وپا از زمانهاي قديم مورد توجه بوده است انسـانهاي نخسـتين در     

طي زمان به اين نتيجه رسيده بودند كه اين نقوش ميتوانند از گذشته و آينده افراد اطالعاتي ارائه دهند بدين ترتيب بود كـه  

  .و كف شناسي در طول زمان شكل گرفته اندهاي كف بيني  حرفه

  .باشد البته ديد علمي به اين قضيه منجر به پيدايش علم خطوط پوستي گرديد كه هم اكنون مورد بحث مي  

نمونه هاي زيادي دراقصا نقاط جهان بدست آمده كه نشان دهنده توجه انسانهاي گذشته بـه خطـوط پوسـتي مـي       

نمونه هاي حكاكي اثر كف دست بر روي سنگ درنوا اسكاتيا در جزيره گوراينيس در بريتـاني   باشد به عنوان مثال مي توان به

  .، اثر انگشت مادر چوئن بر روي سند فروش زمين در چين و حتي امضاي دكتر هنري دوفارست اشاره كرد

نکـه يـک قـرارداد    چنا. کنـد  بشر از عهد قديم تاکنون از خطوط انگشت براي شناسايي اشخاص استفاده کرده و مـي   

سال پيش است و پاي آن قرارداد را طـرفين معاملـه هـم انگشـت زده و      ۱۲۰۰بازرگاني در چين پيدا شده است که متعلق به 

در بـرگ  . شود هنوز هم در خاور دور در پشت کتابها در محل نوشتن اسم ، اثر انگشت مالک کتاب ديده مي. اند هم امضا نموده

 ٢.شد ثر انگشت صاحب برگ هم ضبط ميگرديد، ا اني دوم در آلمان براي اشخاص صادر ميشناسايي که پس از جنگ جه
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  :يطرق نمونه بردار

در . دهيم که شـعله بـا شيشـه تمـام پيـدا نمايـد       اي طوري حرکت مي شعله يک شمع را در زير يک صفحه شيشه• 

آوريـم و در نتيجـه اثـر     با انگشـت روي دود فشـار مـي   پس از سرد شدن . نشيند نتيجه يک قشر نازکي از دود روي شيشه مي

اي روي کاغذ سـفيد فشـار بيـاوريم، اثـر انگشـت بطـور        حال اگر با همين انگشت دوده. گردد انگشت در روي شيشه آشکار مي

  .واضح روي کاغذ هم نمايان خواهد شد

ند جاي يک کاغـذ سـفيد ، فشـار    زنيم و با آن در چ مي ٢٠%نوک انگشت خود را در يک محلول اسيد سولفوريک •   

حال اگر اين کاغذ را در روي يک شعله کوچک نگاه داريم و گرم نماييم، اثر انگشت بصورت خطـوط ريـزي نمايـان    . آوريم مي

اسيد سولفوريک موجود روي خطوط انگشت که بر روي کاغـذ متصـل شـده اسـت،     : علت خطوط سياه اين است که. گردد مي

دهـد، همـان محلهـاي زغـال      خطوط سياهي که خطوط انگشت را نشان مـي . کند بديل به خاکستر ميکاغذ را بر اثر حرارت ت

   .باشد شده کاغذ مي

. نمـائيم  گرم آب حل کرده ، يک محلول يک در هزار کلرو فريک درست مي ١٠٠يک گرم فروسيانور پتاسيم را در •   

بـدين  . آوريـم  زنيم و با آن در چند جاي کاغذ فشـار مـي   پس از خشک شدن کاغذ ، انگشت خود را در محلول کلرو فريک مي

  ٣.شود رنگ آبي روي کاغذ نمايان ميترتيب اثر انگشت به 
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  انواع روشهاي تشخيص اثر انگشت 

  روش گرد آلومينيم 

کنيم و چـون بـه کاغـذ     ايم، روي چند جاي يک کاغذ سفيد و صاف فشار وارد مي با انگشت خود که با صابون شسته  

کنـيم و روي آن گـرد آلـومينيم پخـش      دور جاي انگشت را با مداد مشخص مـي . يم، معموال اثر از جاي انگشت نيستنگاه کن

اند، اثر  ذراتي از آلومينيم که پس از فوت کردن هنوز روي کاغذ چسبيده و باقي مانده. کنيم نماييم و با فوتي آنها را رد مي مي

  ٤. سازند خطوط انگشت دست را نمايان مي

  

  وش مرکب ر

کنيم، سپس يـک کاغـذ    آوريم و دور جاي انگشت را با مداد مشخص مي با انگشت پاک خود روي يک کاغذ فشار مي  

اگـر مرکـب آبـي    . شـوئيم  پس از چند ثانيه با آب ، مرکب را مـي . ماليم را در داخل مرکب معمولي زده ، روي جاي انگشت مي

  ٥. شود مي رنگ باشد، جاي انگشت به رنگ آبي روشن نمايان

  

  روش دميدن 

زيـرا  . شـود  ايم، با دهان بدميم، خط نمايان مي اگر روي يک شيشه معمولي که با ناخن ، اسم خود را روي آن نوشته  

اگر با يک تکه چـوب روي کاغـذ صـاف و معمـولي بنويسـيم، خطـي نمايـان        . شود بخار آب روي محل نوشته شده ، مايع مي

شود و بسـته بـه دمـاي اتـاق پـس از       د جامد کنار کاغذ در زير يک جام قرار دهيم، يد بخار ميولي اگر مقداري ي. نخواهد بود

بـا ايـن روش   . شـود  براي تعيين اثر انگشت هم از همين اصـل اسـتفاده مـي   . گردد اي نمايان مي چند دقيقه خط به رنگ قهوه

  ٦ .توان اثر انگشتي را که ده سال از تاريخ آن گذشته است، نمايان ساخت مي

  

  . اما اينها روشهاي آزمايشگاهي و دستي هستند

در روش هاي دستي شناسايي و تشخيص يك اثـر انگشـت عمومـا حجـم بـاالي اطالعـات مـانع از سـرعت بـاال در            

باشد بدين واسطه استفاده از سيستم هاي كامپيوتري براي دستيابي به سرعت ودقـت بـاال در    شناسايي و تشخيص هويت مي

  .تر كشورهاي دنيا متداول مي باشدبيش اين زمينه در
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بسياري از پديده هاي فيزيكي را امروزه ميتوان به وسيله سيگنالهاي الكتريكي بيان كرد و به وسـيله سيسـتم هـاي      

براي اين منظور ابتـدا سـيگنال تصـوير بـه صـورت      . الكتريكي و كامپيوتري اطالعات را نشان داد و روي آنها پردازش انجام داد

  . گيرد گردد سپس روي آن پردازش هاي الزم صورت مي ديجيتال شده و دركامپيوتري ذخيره مي مناسب

هـا و پيـدايش و گسـترش كامپيوترهـايي بـا       خوشبختانه امـروزه بـا گسـترش تكنولـوژي و كـاهش هزينـه حافظـه         

   .گيرد هاي مخصوص، ذخيره و پردازش اثر انگشت به سهولت و با سرعت باال صورت مي پردازنده

باشـد درالگوهـاي    يكي از مواردي كه تاكنون كارهاي زيادي در زمينه آن انجام شده است، الگوهـاي سـاختاري مـي     

ايـن الگوهـا، سـاختار آنهـا مـي       باشد از خصوصيات بارز و ويژگـي  اي داراي ساختار مشخص مي ساختاري تصوير به طور ناحيه

  .باشد ها مي هاي روي تنه درختان و بافت پارچه انداران، رگههايي از اين الگوها در طبيعت، بدن پست نمونه. باشد

  

هزار ميليون نقوش مختلف روي اثر انگشت ميتوان پيدا كرد در حـالي كـه در ايـن     ۶۴گالتون نشان داد كه درجهان   

و صـاحب  مورد نمي توان به آمار و ارقام تكيه كرد، ولي منحصر به فرد بودن اثر انگشت چيـزي اسـت كـه تمـام متخصصـين      

عموما در بدن انسان خطوط انگشتان از چند ماهگي ظاهر مي شوند و حتي پس از مـرگ  . نظرات دراين مورد اتفاق نظر دارند

ممكن است در اثر رشد بدن انسان انگشت يك فرد بزرگ شود ولي ساختار اين تصوير  .مانند اين خطوط تا مدتي باقي مينيز 

همچنان كه ذكـر شـد گـالتون در ايـن     . ين است كه يك تصوير را بزرگ يا كوچك كنيمدر تمام طول عمر ثابت است و مثل ا

زمينه نظرياتي داشت كه فرد ديگري به نام ادوارد هنري با تكميل اين نظريات، سيستمي را طـرح كـرده كـه بـه نـام خـود او       

انگشت نگاري در ايران نيـز بـر اسـاس    از جمله سيستم . گردد مطرح است و هنوز در خيلي از جاها از اين سيستم استفاده مي

شـود و   در اين سيستم ابتدا اثر ده انگشت هر فرد روي يك كارت مخصوص به كمك جوهر ثبـت مـي  . باشد سيستم هنري مي

جهت بازيابي آنها و دسترسي سريع به آنها از تركيبي از اعداد، حروف و يك سري سمبلها بـه عنـوان مشخصـه اسـتفاده مـي      

  . يك كد منحصر به فرد براي هر نفر به دست مي آيد كه امر شناسايي را بي نهايت آسان مي كندگردد و نهايتاً 

امروزه در بيشتر كشورهاي مترقي دنيا مسئله انگشت نگاري به صورت تمام اتوماتيك و در بعضـي جاهـا بـه صـورت       

ساس نمونه برداري از تصاوير ورودي مخلتـف  معموال تكنيك هاي پردازش تصاوير اثر انگشت بر ا. نيمه اتوماتيك درآمده است

  : گردد  صورت مي گيرد در حالت كلي از دو تكنيك استفاده مي

  Off – lineـ  ۱

  On – lineـ  ۲
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تصوير ورودي، يك تصوير اثر انگشت مركبي اسكن شده است كه به عنوان ورودي به سيسـتم   off – lineدر روش   

نمونـه هـاي مختلفـي از هـر      A4يز بدين صورت مي باشد كه بر روي صفحه كاغـذ  داده مي شود روش توليد تصوير ورودي ن

شوند و براي ورود به پايگاه داده انتخاب مي گردد پس از اين رونـد،   گردند وسپس با باالترين درجه اسكن مي انگشت تهيه مي

  . گردد پردازش تصوير آغاز مي

نمونه هاي مختلفي از تصـوير اثـر انگشـت را بـه      on – lineدستگاه گيرنده تصوير به صورت  on – lineدر روش   

سيستم شناسايي كننده ارسال مي كند كه سيستم مبتني بر آن، با دردست داشتن اين نمونه ها عمل طبقه بنـدي را انجـام   

  .و بعد از اين عمل طبقه بندي پردازش و مراحل بعدي صورت ميگيرد. دهد مي

  :به عنوان مثال. زات مربوط به شناسايي اثر انگشت نيز مدرن تر مي شودبا پيشرفت تکنولوژي روزبروز تجهي  

  :اثر انگشت بدون لمس

ژاپن براى نخستين بار در جهان دستگاهى را ساخت كه بدون لمس انگشت مـى  » ميتسوبيشى«شركت الكترونيكى   

. به لمس صفحه بـه وسـيله انگشـت نيسـت    كار اين دستگاه به گونه اى است كه نيازى . تواند اثر انگشت فرد را شناسايى كند

اين دستگاه براى شناسايى اثر انگشت، از روى ناخن بر انگشت پرتوافكنى كرده و سپس پستى و بلنـدى اليـه درونـى پوسـت     

دست اندركاران گفتند كه دستگاه هاى شناسايى كنـونى اثـر انگشـت، در    . پايين انگشت را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد

س دستگاه اگر بر روى انگشت چربى و يا ساييدگى وجود داشته باشد ممكن است كه نتواند درسـت انگشـت نگـارى    هنگام لم

سازندگان اين دستگاه برنامه دارند كه استفاده از اين دستگاه در بانك هـا را  . كند، اما اين ضعف در دستگاه جديد وجود ندارد

دريافت و پرداخت پول از حساب بانكى خود نياز به ثابت كردن هويـت خـود    هم اكنون ژاپنى ها براى. مورد بررسى قرار دهند

اما با استفاده از اين دستگاه جديـد، بـراى ثابـت كـردن     . دارند كه اين موضوع به وسيله ارايه كارت ويژه رمزدار انجام مى شود

گشت آنها ايـن عمـل انجـام پـذير مـى      هويت صاحب حساب بانكى ديگر نياز به كارت و شماره رمز نيست و با شناسايى اثر ان

  ٧.شود
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  :اثر انگشت يکاربردها

گيـري تشـكيل شـده     به معنـاي انـدازه   metrikos به معناي زندگي و كلمه bios كلمه بيومتريك از كلمه يوناني  

شخص به طـور  هايي استفاده مي كنيم كه براي هر  همه ما مي دانيم كه ما براي شناسايي همديگر از يك سري ويژگي. است

مي كند كه از آن جمله مي توان به صورت و گفتـار و طـرز راه رفـتن اشـاره      انحصاري است و از شخصي به شخص ديگر فرق

ويژگيهـاي بـدن    زمينه هاي فراواني ما به وسايلي نياز داريم كه هويت اشخاص را شناسايي كنـد و بـر اسـاس    امروزه در. كرد

پيدا مي كند و عالقه منـدان فراوانـي را پيـدا كـرده      ن زمينه هر روز بيشتر و بيشتر رشداشخاص آن ها را بازشناسي كند و اي

 كارتهايي كه بكار برده مي شوند دسترسـي را محـدود مـي كننـد، امـا ايـن       ID و password عالوه بر اين ها امروزه. است

نمي تـوان امانـت داد يـا گرفـت، نمـي       تري رابيو م. روشها به راحتي مي توانند شكسته شوند و لذا غير قابل اطمينان هستند

  ٨ .تممكن اس توان خريد يا فراموش كرد و جعل آن هم عمال غير

اساس بردار ويژگـي هـاي خـاص     يك سيستم بيو متري اساساً يك سيستم تشخيص الگو است كه يك شخص را بر  

از استخراج معموال در پايگاه داده ذخيـره مـي   بردار ويژگي ها پس  .فيزيولوژيك خاص يا رفتاري كه دارد باز شناسي مي كند

هـاي بيـو    سيسـتم .بيومتري بر اساس ويژگي هاي فيزيولوژيك اصوال داراي ضريب اطمينان بـااليي اسـت    يك سيستم. گردد

شامل مقايسه اطالعـات كسـب شـده در قالـب      در حالي كه شناسايي. شناسايي كار كنند متري مي توانند در دو مد تاييد و 

بنـابراين  . تاييد فقط شامل مقايسه با يك قالب خاص مي شود كه ادعا شده اسـت  با تمام كاربران در پايگاه داده است،خاصي 

   .كه به اين دو مسئله به صورت جدا پرداخته شود الزم است

  

  

  :ر اثر انگشتيتصو ياينوشيانواع م

ايد از كـامپيوتر كمـك خواسـت تـا بتـوان ايـن       ها در يك تصوير و براي باال بردن سرعت و دقت ب براي يافتن ويژگي  

تصاوير را به صورت اتوماتيك مورد بررسي و آناليز قرار داد و براي اين منظور بايد با روابط حاكم بر ساختار يك اثـر انگشـت و   

  .ويژگي هاي موجود در آن آشنا شد

  هاي آن انواع اشكال خطوط پوستي و ويژگي

  .ر زيادي است كه براي طبقه بندي آن بايد با اين جزئيات آشنايي پيدا كرديك اثر انگشت، داراي جزئيات بسيا
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  رگه و شيار

رگه گفتـه  ) يا نقاط تيره(هر اثر انگشت را ميتوان به دو نوع ناحيه كلي، شيار و رگه تقسيم كرد به هر يك از خطوط   

ي شود براي پردازش و طبقه بندي اثر انگشـت،  بنام شيار شناخته م) نقاط روشن در تصوير(شود فضاي خالي بين دو رگه  مي

  ٩ .گيرند رگه ها مورد پردازش قرار مي

  

  :دلتا

هاي اطراف آن نقطه موازي با اضالع يك مثلـث باشـد و وجـه تسـمه آن نيـز       يك نقطه دلتا ناميده مي شود اگر رگه  

ام دلتا به اين نقطـه اطـالق مـي شـود دلتاهـا      ريزد و به همين دليل، ن شبيه خود دلتا است كه درآنجا آب رودخانه به دريا مي

   .انواع مختلفي دارند ولي تمامي آنها داراي خاصيت مذكور مي باشد

باشد نقطه جدايي دو رگه به عنـوان نقطـه دلتـا شـناخته      -<اگر ناحيه اي كه دلتا در آن واقع شده است به صورت   

اگر در ناحيـه دلتـا فقـط يـك     . شود گه به عنوان دلتا شناخته ميباشد نقطه تالقي دو ر< شود و اگر اين ناحيه به صورت  مي

شـود حـاالت مختلـف     پاره خط وجود داشته باشد، نقطه انتهائي پاره خط نسبت به مركز تصوير به عنـوان دلتـا شـناخته مـي    

  ١٠ .نشان داده شده است ٣-٢قرارگرفتن دلتا در شكل هاي 

  

  :قلب

درجه در بين دو همسايه متـوالي داشـته باشـد     ٤٥داراي اختالف بيش از  اي كه يك نقطه قلب، عبارت است از نقطه  

  .باشد در واقع يك نقطه قلب، داخلي ترين نقطه يك رگه معقر مي

اگـر در مركـز   . شـود  اگر در مركز تصوير يك پيچ واحد داشته باشيم، نقطه مركزي به عنوان نقطـه قلـب اختيـار مـي      

نقطه انتهائي روي خط به عنوان قلب درنظرگرفته مي شـود اگـر   . قه داشته باشيمتصوير يك حلقه و يك خط در وسط آن حل

در مركز تصوير تعداد فرد خط داشته باشيم، نوك خط وسطي به عنوان نقطه قلب در نظر گرفته مـي شـود و در صـورتي كـه     

  .ار داردتعداد زوج خط داشته باشيم قلب در نوك يكي از دو خط وسطي كه از دلتا دورتر مي باشد قر
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هاي مهم در انگشتاني كه در آنها قلب و دلتا وجود دارد شمارش تعداد خطوط واقع بين ايـن دو نقطـه مـي     از ويژگي  

از اثر انگشـتان داراي  % ٩٥باشد الزم به ذكر است كه نقاط قلب و دلتا در تمام دسته هاي اثر انگشتان، وجود ندارد ولي حدود 

  ١١ .باشند اين نقاط مي

اي ديگري نيز در تصاوير انگشتان وجود دارد كه نسبت به نقاط قلـب و دلتـا از اهميـت كمتـري برخـوردار      ويژگي ه  

  .است كه در زير به آنها اشاره مي شود

  

  خط فرعي، جزيره، پايان خط، خط كوتاه، درياچه، چنگال، شانه

. باشـد، آن را جزيـره مـي نـاميم    اگر يك رگه بسيار كوچك كه بتوان آن را با يك يا چند نقطه تخمـين زد موجـود     

  ١٢ .درغير اين صورت خط كوتاه نام دارد

شود الزم به ذكر اسـت كـه ايـن     اگر بر روي شيارها رگه هاي باريكتري موجود باشند، به آنها خطوط فرعي گفته مي  

  .خطوط بسيار كمياب هستند

  .هاي اثر انگشت محسوب مي گردد گيبه انتهاي رگه ها پايان خط مي گويند، كه موقعيت آنها خود يكي از ويژ  

اگر دو رگه در يك نقطه به همديگر متصل گردند، و يا يك رگه در يك نقطه به دو شـاخه تبـديل گـردد،؛ آن نقطـه       

  .گويند ها بيشتر از دو باشد به آن شانه مي تحت عنوان چنگال مشخص مي گردد و اگر تعداد اين انشعاب

ژگي هايي هستند كه پس از فرآيند كالسه بندي هر اثـر انگشـت، ميتـون آنهـا را     ويژگي هايي كه نام برده شدند وي  

  .مورد استفاده قرارداد

                                                
١١ www.bioemm.com/forum/index.php?topic=363.0  
  همان ١٢



 ٤٧ 

  :چهاردهمفصل 

  :منابع و ماخذ

[1]- Image Systems Engineering Program, Stanford University. Student project By Thomas 

Yeo, Wee Peng Tay, Ying Yu Tai. 

[2]- ] D.Maio and D. Maltoni. Direct gray-scale minutiae detection in fingerprints. IEEE 

Trans. Pattern Anal. And Machine Intell., 19(1):27-40, 1997.   
[3]- Alessandro Farina, Zsolt M.Kovacs-Vajna, Alberto leone, Fingerprint minutiae 

extraction from skeletonized binary images, Pattern Recognition, Vol.32, No.4, pp877-889, 

1999. 

[4]-Rafael C.Gonzalez,Richard E.woods,Steven L.eddins,Digital Image Processing using 

MATLAB  
[5]-William Pratt,John Wiley&sons,Digital Image Processing 

[6]- www.karaban.ir 

[7]- www.p30city.com 

[8]- www.parsiahanife.blogfa.com/post-5.aspx 

[9]- www.iranvairaniam.blogfa.com/post-53.aspx 

[10]- www.bioemm.com/forum/index.php?topic=363.0 

 

 




