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  م١٧/٠٧/٢٠٠٨           ديپلوم انجينير کريم عطائی: تهيه و نگارش
  
  

  چهره ها بايد دقيق شناخته شوند
  تفسيرعاری از اشتباه، و ذخيرۀ مطمئن مشخصات

  نقطه يی شکست تخنيک بيومتری
  
  

  
در چوکات کنترول بيومتری شناخت چهره بيشتر رول 

 سيستيم های مربوط  در سال. عمده را بازی می کند
حجم . های اخيرپيشرفت قابل مالحظه کرده است

اشتباهات و هم چنان اطمينان مشخصات بايد بهر 
صورت بهتر شوند قبل از آنکه تخنيک به پختگی 

 .رسيده باشد
 

  بعدی ترسيم می کنند٣سکنر های ُمدرن چهره ها را 

  
  
  

کوچک  د گرديد که در چيپم  به بعد در سويس صرف پاسپورت های الکترونيکی توزيع خواه٢٠١٠ازسال 
زيرا ادارات امنی . راديوئی آن دو نشان انگشت و هم چنان يک فوتوی دگيتال مالک پاسپورت ذخيره خواهد بود

بسياری از کشور ها، ازهمه بيشتر امريکا، اصرار دارند تا حين ورود مسافرين از مشخصات بيومتری استفاده 
 نشان انگشت   فردی که تقلب آن امکان پذير نباشد، از قبيل و به شمولدرين مورد به مشخصات کرکتريستيک. نمايند

کشور های اولی کنترول بيومتری را در اجرات روز مرۀ خود دًر ميدان های هوائی امريکا، . و چهره اتکاء می گردد
ا پسپورت های در مراکز متذکره امروز مسافرين بايد ب. آستراليا و ميدان هوائی پرتگال، فارو، تطبيق می کنند

. الکترونيکی، با گذاشتن کلک روی جای خاص و يا يک نظر به کمره، خود  را به حيث مسافر ذيحق بشناساند
اين ها نتايج . دولت های ديگر در تأخير هستند. کمپوتر تصوير مندرج چيپ پاسپورت را با کمره مقايسه می کند

در پنج سال گذشته درجن ها . يومتری حقيقتًا کار آمد است يا خيرساحوی را انتظار می برند تا بدانند که سيستم های ب
از اين تجارب بطور مثال در ستاديون برن، ميدان هوائی زوريخ و فرانکفورت، به عمل آمد و در بريتانيا تابستان 

ون نقص شناخت نشان انگشت کامالً  بد: تا حال نتايج قناعت بخش هستند. امسال تجربۀ بزرگ ديگر عملی می گردد
  .اجراء می گردد، درمعيار حجم عدم اشتباه در سيستم شناخت چهره ها، هنوز بايد کار شود

  

  اصالحات قابل مالحظه در معيار شناخت سيستم ها 
ارزيابی می "  سيستم های عرضه کنندگان"در هر چند سال، سيستم های شناخت چهره، در يک مسابقۀ آزمايش 

از موسسۀ ملی ستاندرد و تکنولوِژيی امريکا از اشخاص مسلکی جانتن فليپ لمللی در اين رقابت مهم بين ا. گردد
نرم افزار عرضه کنندۀ که در زمينه بخود اعتماد داشته باشد، جديد ترين . پوهنتون ها و کمپنی ها دعوت بعمل می آرد

الگوريتم ها  و همچنان ارسال داشته و اميد می کند که طريق محاسبۀ شخصی اش فليپ مربوط را عنوانیتحليلی 
نتايج آزمايش سال اخير نشان دهندۀ آن است که سيستم های شناخت چهره در سال های گذشته . موفقانه ارزيابی گردند

  .ته تنها بصورت انگشت شمار بلکه در يک جبهۀ وسيع، خيلی سريع انکشاف بافته است
 اولی پارامتر. تشکبل می دهد" ميزان رد اشتباه"و دو " ميزان قبولی اشتباه"معيار همه موارد را دو پارامتر يکی 

حق دخول پيدا  )fals reject rate(نشان دهندۀ آن است که چند مرتبه يک مسافر غير مستحق از طرف سيستم سهوًا 
شناخته نشده و ) false accept rate(  دومی می رساند که چند مرتبه يک مسافر مستحق درست پارامتر. کرده است

اگر سيستم خاصتاً  دقيق : اين دو معيار در ضديت با هم قرار می گيرند. ف سيستم بيومتری مسترد گرديده استاز طر
باال می رود  ) fals reject rate(عيار گردد تا در صورت امکان هر غير مستحق مسترد گردد، بصورت اوتومات 
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از . پوتر پورترت اصلی را بيگانه تفسير کندو خراشيدگی در روی باعث می گردد که کم) بخارک(زيرا هرشيرينچه 
را هميشه ) fals reject rate(اين لحاظ ، شخصی  که می خواهد سيستم های شناخت چهره را باهم مقايسه کند، بايد 

ولی امروز نه تنها نا پاکی های روی سيستم های . محاسبه کند) false accept rate(در برابر يک معيار داده شدۀ
متخصص بيومتری از پوهنتون Andrzej Drygajlo اندرسج دروگالجو.  را به اشتباه می کشاندشناخت چهره

 اوتومات ها به انحراف کشانيده می شوند اگر شخص حين کنتول پاسپورت در ،می گويد) سويس(تخنيکی لوزان 
رين از اين جهت بايد با مساف. قرار نداشته، گردن خود را کج گرفته و يا لبخند کند) روشنی انداز(روشنی مساعد 

سکنرچهره عالوه برآن در حال يک مامور موئظف به کمک مسافر می  پردازد، اگر . چهرۀ جدی به کمره نگاه کنند
  .به مشکل دچار گردد

در جايکه کنترول دخول مسافرين به وسيلۀ بيومتری صورت می گيرد بطور عموم از سيستم های دو بعدی استفاده 
ی که اول چهرۀ مسافر عکاسی می شود و بعد اين فوتوی دگيتال با فوتوی پاسپورت مقايسه می می شود به اين معن

در چنين يک حالت . وسايل بايد  دقيقاً  تحت شرايط  تعريف شده بکار برده شوند مثالً  در روشنی بکلی مساعد. گردد
ً به نتيجۀ مطلوب برای نرم افزار تحليل  طوريکه . می رسد) false accept rate( و) fals reject rate(حقيقتا

 از بوخوم آلمان توضيح می دارد، در اخيرين ارزيابی رقابت بين المللی، بهترين سيستم های ستفان گيهلنمتخصص 
را نشان دادند که اين در يکصد ) fals reject rate( يک فی صد) false accept rate( شناخت چهره ، در قليلترين 
 ٥٤ فی صد می گرديد که معنی ٥٤قبل از ده سال اين عدد بالغ بر.  يک اشتباه را داردشناخت چهره صرف معنی
  . اشتباه را در بر می گرفت

و اما اگر کنترول مکمل خود کار  پاسپورت که ضياع وقت را مانع ميگردد، به واقعيت بپيوندد، اين حالت ناکافی 
 چهره، –رجيح می دهد که در آن چندين عالمۀ بيومتری چند بعدی را ت  سيستم هایدروگالجو از اين لحاظ . است

همه مشخصات که تحت کنترول قرار می گيرند .  خوانده شوند–نشان انگشت و در پهلوی آن مثالً  مشخصات چشم 
هم می دروگالجو . را به صفر تقرب دهند) fals reject rate(مجموعاً  بايد معيار مطمئن را به صد فی صد و معيار 

زيرا چيپ پاسپورت . ه مقاومت در برابر شامل نمون ديگر مشخصات بيومتری در چوکات کنبرول، شديد استداند ک
اطالعات را از طريق امواج راديونی انتقال می دهد و آنهايکه با کنترول مشخصات بيومتری در ضديت قرار می 

 که ساحه پخش آن از يک متر تجاوز گيرند، از اين خوف دارند که جنايت کاران اطالعات حساس فردی را با وجو
به اين نظر است که مشخصات تا حال بدرستی دروگالجو . نمی کند، مخفيانه اخذ نموده و مورد سوء استفاده قرار دهند

او می .  سپتمبر دوائر به عجله دست به ايجاد سيستم بيومتری زدند١١در نظر او از لحاظ واقعۀ .  حراست نمی گردند
در صورت حاضر . گويد بصورت عادی اول يک تخنولوزی انکشاف می يافت  و باز مارکت بميان می آمد

 .ادارات در حرکت استتخنولوژی از عقب تو قوعات 
 درحال با متخصصين ديگر و دروگالجو چند بعدی و مطمئن برای آينده چطور بايد باشد، سيستم بيومتریاينکه يک 

پروبلمی که بايد در نظر گرفته شود اين است . در کار اند» ٢١٠١ Cost« کمپنی های مصروف در پروژۀ اروپائی 
اميد است . رابر کمره خواهد توانست سيستم را به بيراهه بکشاندکه متقلب با قراردادن يک قطعه عکس در ب

 سه ُبعدی جديد که از تقريباً  دو سال به اين طرف در بازار عرضه می شوند، بهبود قابل مال حظه را در سکنرهای
وه بران عال. با فوتو های دو بعدی بازی داده نمی شوند) D -٣ () بعدی-٣( دی -٣ ی الگوريتم ها.برداشته باشند

ليکن تا حال صرف . وسايل با پروفيل نيمه نيز کار می کنند: ضرور نيست مشتری حتماً  گردن خود را راست بگيرد
يا بانک ) سويس(کمپنی های شخصی مانند کانسرن تنباکو، فليپ موريس در عمارت اداری جديد خويش در لوزان 

 همکاران همه روزه از سيستم بيومتری استفاده می کنند . دی را  بکار گرفته اند-٣ در ژنف سکنرهای پيکتت و سی
  .و می توانند بمرور زمان به آن عادت کنند

 دی اجرای کار کرده می توانند، -٣برخالف، چطور مردمان نابلد درازدحام های  ميدان های هوائی با سکنر های 
ميدان جديد هوائی برلين، و زلسبورگ که در آن، »  دی-٣چهرۀ «نشان دهندۀ آن اولين پروژۀ اروپائی در جهان 

همين حاال مطمئناً  معلوم است . ، همچنان پوهنتون های مختلف و کمپنی ها ، در آن حصه دارند، خواهد بود)اطريش(
اکثر سکنرهای ُمدرن چهره را با يک نمونۀ خط دار تحت روشنی .  دی هم از خود خالهای دارند-٣که سيستم های  

. از نمونه های انحرافی توسط بينی يا رخسار، کمپوتر چهره را درج می کند. نرا ثبت می کندمی گيرند که کمره آ
چهره را نمی الگوريتم در صورت شک، . نقص دراين است که بينی و رخسار در پروفيل نيمه سايه می اندازند

  .شناسد و ورود اجازه داده نمی شود
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  جالی روی عکس شناخت را بهتر می سازد
آنها چهره های عکاسی شده را با . نار رفتين از اين پروبلم ها کمپنی ها طرق الترناتيف را سراغ می دارندبرای ک

در هرنقطۀ تقاطع خاه های جالی، پروگرام کمپور مشخصات کرکتريستيک فوتو را از قبيل . جالی روی کش می کنند
 نرم افزار، قوتوی باجالی را روی فوتوی پاسپورت به تعقيب آن. ، تعين می کند)contrast( مقدار روشنی يا تباين –

کمپوتر جالی را روی چهرۀ ذخيره شده تا وقتی می لخشاند که نقاط تازۀ پيمايش . که ذخيره شده است، قرار می دهد
منفعت آن درين نهفته است که لخشانيدن جالی روی فوتو های که اگر کج عکاسی شده باشند هم . شده با آن تقرب کند

  .ليکن اين سيستم هم مرتکب اشتباه می گردد در صور تيکه روشنی خراب باشد.  اشتباه نمی گرددباعث
، از پوهنتون زيگن می خواهد کارش از مشکل انداخت روشنی و سايه متأثر فولکر بالنسمتخصص اينفورماتيک، 

 صفات چهره را، مانند پروگرام نرم افزار. او از عکس يک شخص مورد تجربه، چهرۀ مصنوعی می سازد .نگردد
به گفتۀ . ساختمان پوست، به اعداد تبديل می کند که به اعدادی از تحليل های تجارب گذشتۀ اشخاص شباهت دارند

 ، X وقتی رنگ بروی سطح چهرۀ جديد ساخته شده پاشيده شود، ديده می شود که چهرۀ جديد سوم حصه شکل بالنس
اگر عکس يک شخص مورد تجربه بدرستی روشن نشده .  را دارد و غيرهZ، پنجم حصه شکل Y هشتم حصه شکل

به اين . باشد، پروگرام توسط چهرۀ مصنوعی محاسبه می کند که سطح آن دريک زاويۀ معين چطور بايد معلوم شود
تجربه  بسيار جالب است که پروگرام نطر به ارزش های. وسيله پروگرام اثرات اختالل را با محاسبه رفع می کند

اما . معيار اطمينان قناعت بخش است. قدرت دارد تا يک فوتوی دو بعدی را به يک ساخت سه بعدی تغير دهدحتی 
قبل از تحليل، تا حال، بايد روی عکس نشانی کند که دهن، بينی و چشم ها شخص تحت بالنس يک عيب آن اينست که 

 .تجربه  در کجا قرار دارند تا سيستم به خطا نرود
می باشد، يک قدم فراتر می بالنس  که پدر دکتورای  فتر، توماس)سويس(يک از پوهنتون بازل متخصص ايفورمات

 فی ٨٠قرار تجربه تخميناً  . سيستم او مشخصات عالوگی چهره را از قبيل لکه ها وجاهای زخم قيد می کند: گذارد
  .پوتری واضحاً  بهتر می شود می گويد ازاين لحاظ شناخت کم فتر.صد بالغين چنين نشانه های در چهره دارند

  

  پروبلم ذخيرۀ مشخصات
ليک با آن هم منقدين، ولو پروگرام های . سيستم های شناخت چهره بدون انقطاع تا آخرين درجه اصالح می گردد

. تحليلِ  چهره هرچه بهتر هم باشند، قناعت نخواهند داشتند تا اطمينان در نگهداشت مشخصات حاصل نشده باشد
سيستم های بيومتری اعداد پبمايش شدۀ نقاط سکن چهره و يا نشان انگشت را دريک قالب کود بندی می بطور عموم 

اگر شخصی به اين قالب دست برد بزند می تواند با آن امکان دخول را در سيستم های متعدد از قبيل حساب . شود
" PINپی آی ِان "الب کود بيومبری مانند ق. بانکی و با در يک کمپوتر که با نشان انگشت قيد شده باشد، پيدا کند

بدبينان سيستم بيومتری می گويند، اگريک مرتبه قالب بدست شخص ناخلف بيافتد، . کارت کريدت قابل تعويض نيست
  .هروقت که خواسته با شد از آن سوء استفاده بعمل می آرد

 برای زيرکار فراونهوفر،از موسسۀ  الکسندرنوواکشخصی که در کوشش است برای اين مشکل را ه حل پيدا کند، 
او درحال يک طريق را انکشاف می دهد که . آلمان، می باشددرمشتاد گرفتن مشخصات بصورت گرافيک، در شهر

قالب ) Hasch-Funktion(توسط يک فنکشن رياضی . می گردند) قيد کليد(با آن مشخصات بيومتری کود بندی 
صرف سيستم . کند که از آن يک دزد ديگر به قالب اصلی راه نمی يابدمشخصات را به يک مخلوط اعداد تبديل می 
برای هر بکاربرد جديد يک        .آشنائی دارند و بس  هاش–فنکشين باصال حيت، ادارۀ گمرک و يا بانک با 

از . يدهاش جديداً  تطبيق می گردد و محقق قالب را عالوتاً  غرض اطمينان دو چند کود بندی تصادفی می نما–فنکشن
مطمئن است که در آيندۀ نزديک بواقعيت توفيق دست دهد تا سيستم های قابل اعتماد انکشاف يابند و نوواک اين جهت 

  .از سوء استفاده ها جلو گيری گردد
  

  پايان
  

  
  

 
 


