Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

На правах рукопису
КУМЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 004.93+57.087.1
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ БІОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
05.13.06 – Інформаційні технології
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Науковий керівник
Купін Андрій Іванович
доктор технічних наук, професор

Кривий Ріг – 2017

2
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ................................................................................ 5
ВСТУП.................................................................................................................................. 6
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ ..................................................................................................................... 13
1.1 Сучасний стан ІТ біометричної ідентифікації...................................................... 13
1.2 Статичні методи біометричної ідентифікації ....................................................... 18
1.2.1 Ідентифікація за відбитками пальців ............................................................. 18
1.2.2 Біометричні інформаційні системи розпізнавання обличчя ........................ 20
1.2.3 Біометричні інформаційні системи розпізнавання особи за кистю руки ... 24
1.2.4 Біометричні інформаційні системи розпізнавання особи за мережею
кровоносних судин долоні руки .............................................................................. 26
1.2.5 Біометричні інформаційні системи розпізнавання особи за райдужною
оболонкою ока ........................................................................................................... 27
1.2.6 Ідентифікація за сітківкою ока........................................................................ 32
1.3 Динамічні методи біометричної ідентифікації .................................................... 34
1.3.1 Біометрична ідентифікація за рукописним почерком .................................. 34
1.3.2 Біометрична ідентифікація за клавіатурним почерком ................................ 35
1.3.3 Біометрична ідентифікація за голосом .......................................................... 37
1.4 Мультимодальні методи біометричної ідентифікації ......................................... 41
1.5 Висновки з розділу 1. Постановка задач дослідження ........................................ 44
РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ІТ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ....... 46
2.1 Дослідження відомих біометричних параметрів людини, пов’язаних із
помилками ідентифікації .............................................................................................. 46
2.2 Оцінка точності роботи та переваги мультимодальної біометричної ІТ
ідентифікації персоналу перед унімодальними системами ...................................... 50
2.3 Побудова математичної моделі для ІТ ідентифікації персоналу на основі
комплексу біометричних параметрів .......................................................................... 53

3
2.4 Класифікаційна модель мультимодальної статично-динамічної біометричної
ІТ ..................................................................................................................................... 55
2.5 Вибір моделі для ідентифікації за голосом та обробка звукового сигналу ...... 60
2.5.1 Опис цифрової системи обробки голосу ....................................................... 62
2.5.2 Вибір спектрального аналізу. Перетворення Фур’є та Хартлі .................... 65
2.6 Висновки з розділу 2 ............................................................................................... 69
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДЛЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ...................................................... 71
3.1 Вибір та розробка алгоритму виділення обличчя ................................................ 71
3.2 Розвиток існуючих методів створення еталона зображення для ІТ біометричної
ідентифікації .................................................................................................................. 79
3.3 Розробка методу шифрування для створених еталонних зразків біометричних
характеристик людини .................................................................................................. 87
3.4 Опис схеми інформаційних зв’язків розробленої ІТ ідентифікації персоналу на
основі комплексу біометричних параметрів .............................................................. 89
3.5 Розробка структурно-функціональної моделі ІТ ідентифікації персоналу на
основі комплексу біометричних параметрів .............................................................. 93
3.6 Висновки з розділу 3 ............................................................................................... 95
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЗ.
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ............................................................................................ 97
4.1 Дослідження та реалізація різних алгоритмів та методів виділення кордонів в
обробці зображень ......................................................................................................... 97
4.1.1 Виділення кордону зображення методом Лапласа ....................................... 98
4.1.2 Виділення кордону зображення методом Гауса-Лапласа .......................... 101
4.1.3 Виділення кордону зображення методом Собеля ....................................... 102
4.1.4 Виділення кордону зображення методом Прюітта ..................................... 105
4.1.5 Виділення кордону зображення методом Кірша ........................................ 107
4.2 Реалізація мультимодального пристрою для розпізнавання об’єктів ............. 108
4.3 Реалізація розробленого алгоритму створення еталону зображення засобами
мови HTML5 та JavaScript .......................................................................................... 113

4
4.4 Висновки з розділу 4 ............................................................................................. 116
ВИСНОВКИ ..................................................................................................................... 117
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ................................................................................................. 119
ДОДАТОК А .................................................................................................................... 130
ДОДАТОК Б..................................................................................................................... 132
ДОДАТОК В .................................................................................................................... 133
ДОДАТОК Г..................................................................................................................... 134
ДОДАТОК Д .................................................................................................................... 135
ДОДАТОК Е .................................................................................................................... 141
ДОДАТОК Є .................................................................................................................... 143
ДОДАТОК Ж ................................................................................................................... 144

5
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
DET – Detection error tradeoff (помилка виявлення, отримана при компромісному
виборі параметрів)
EER – Equal Error Rate (рівень рівної ймовірності помилок)
FAR – False Acceptance Rate (рівень помилкових дозволів)
FRR – False Rejection Rate (рівень помилкових відмов)
HMM – Hidden Markov Model (приховані моделі Маркова)
ISO – International Organization for Standardization (міжнародна організація зі
стандартизації)
ROC – Receiver Operating Characteristic (робоча характеристика приймача)
SMQT – Successive Mean Quantization Transform (алгоритм обробки зображень)
SNoW – Sparse Network of Winnows (розріджена мережа просівальних елементів)
SVM – Support Vector Machine (метод опорних векторів)
АЦП – аналого-цифрове перетворення
БД – база даних
БХЛ – біометрична характеристика людини
ГІОЦ – головний інформаційно обчислювальний центр
ІТ – інформаційна технологія
ІЧ – інфрачервоний
МОВ – метод опорних векторів
МСДБІТ – мультимодальна статично-динамічна біометрична ІТ
ПЕОМ – персональна електроно-обчислювальна машина
РЦП – розрахунковий центр перевезень
СКВ – середньоквадратичне відхилення
УІЯ – універсальний індекс якості
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ВСТУП
Сучасні біометричні інформаційні системи та технології розпізнають людей на
основі їх анатомічних особливостей (відбитків пальців, образу обличчя, малюнка
ліній долоні, райдужної оболонки, голосу) або поведінкових рис (підпису, ходи).
Оскільки ці риси фізично пов’язані з користувачем, біометричне розпізнавання
надійно в ролі механізму, що стежить, щоб тільки ті, у кого є необхідні
повноваження, могли потрапити в будівлю, отримати доступ до комп’ютерної
системи, перетнути кордон держави або виконати електронну банківську
транзакцію. Біометричні інформаційні системи також володіють унікальними
перевагами – вони не дозволяють відмовитись від досконалої транзакції і дають
можливість визначити, коли індивідуум користується декількома посвідченнями
(наприклад, паспортами) на різні імена. Отже, при грамотній реалізації у
відповідних додатках інформаційна технологія (ІТ) ідентифікації людини, яка
використовую біометричні параметри, забезпечує високий рівень захищеності.
Яскравими прикладами успішного використання біометричних систем на
сьогоднішній день є впровадження біометричної ідентифікації в банківських і
фінансових організаціях України (наприклад, СК «Нафтагазстрах»), системи
корпоративного обліку робочого часу провідників поїзних бригад Південної
залізниці, біометричного контролю доступу до інформаційних систем у ГІОЦ і РЦП
«Укрзалізниця», Прикордонної служби України, компаніях McDonalds, Carrefour,
DHL, «Національний оператор торгових автоматів», мережі «Шоколадниця», а
також комплексної системи інформаційної безпеки в київському представництві
трубно-колісної компанії «Інтерпайп».
Актуальність теми.
Актуальність теми ідентифікації особистості людини обумовлена активною
інформатизацією сучасного суспільства та збільшенням потоків конфіденційної
інформації. Аналіз сучасних систем контролю доступу свідчить про очевидний рух
у бік біометричних методів завдяки їх зручності, надійності та достовірності.
Загальні проблеми використання біометричних технологій досліджували
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вітчизняні

та

зарубіжні

вчені,

зокрема:

Ахмєтов Б. С.,

Завгородній В. В.,

Іванов О. І., Крак Ю. В., Кухарев Г. О., Мельников Ю. Н., Ушмаїв О. С., John Carter,
John R. Vacca, Mark Nixon, Samir Nanavati та інші. Проте наукові праці, в яких би
висвітлювалися в повній мірі комплексні підходи біометричних технологій,
практично відсутні.
У даний час ІТ все активніше застосовуються в різних галузях промисловості.
Це насамперед пов’язано з тим, що сучасні завдання ідентифікації, розпізнавання та
авторизації

об’єктів

(наприклад,

службовців,

обслуговуючого

персоналу,

фінансових агентів тощо) вимагають досить високого ступеня точності та
ефективності їх вирішення в режимі реального часу. Як правило, перераховані
завдання є складними і багатофакторними. Одним з найбільш перспективних
підходів у даному випадку є мультимодальні методи, засновані на одночасному
використанні

кількох

класифікаційних ознак. У разі

використання однієї

біометричної характеристики для розпізнавання об’єктів існує ймовірність помилки
системи. Це пов’язано з неправильним використанням технології, умовами
навколишнього середовища і якістю зразка. Потрібно також зазначити, що однією з
основних проблем в області біометричних технологій, що гальмують їх розвиток, є
відсутність на даний момент основних стандартів.
Згідно з дослідженням аналітичного порталу Biometrics.ru, біометричні
системи робочого часу користуються найбільшою популярністю в ритейлі (23,0%)
та сфері послуг (24,3%). Також значну частку займають виробничі (19%) та медичні
(7,8%) підприємства.
Висока популярність пояснюється специфікою оплати праці продавців,
практично в усіх компаніях продавці-консультанти працюють за графіком
погодинної оплати. Великі роздрібні мережі, де зайняті тисячі продавців, можуть
нести серйозні фінансові втрати, якщо кожен співробітник запізниться хоча б на 15
хвилин, а потім закінчить зміну на 15 хвилин раніше. Якщо конвертувати
30-хвилинне

запізнення

в

грошовий

еквівалент,

використовуючи

офіційну

статистику заробітної плати, то вийде, що сумарні втрати компанії зі штатом у 1000
осіб перевищують 180 тисяч доларів на рік. Це великі гроші для будь-якої компанії.
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Отже, усе більше українських та зарубіжних компаній із різних сфер діяльності
переходять на біометричний облік робочого часу. Потрібно також зазначити, що за
даними соціологічного дослідження компанії Unisys 68% клієнтів у світі вважають
за краще, щоб банки, платіжні системи, державні органи для ідентифікації
використовували біометрію замість паролів і карток.
Таким чином, наукова задача дисертаційної роботи полягає у розробці
інформаційної технології для ідентифікації та автентифікації персоналу на основі
комплексу біометричних параметрів з використанням поєднання статичнодинамічних методів розпізнавання та удосконаленням методів створення еталонних
зразків. Задача є актуальною, оскільки її вирішення забезпечить суттєве спрощення
процедури ідентифікації особи, а також підвищить надійність систем безпеки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась згідно з планами науково-дослідних робіт
кафедри комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «Криворізький національний
університет» протягом 2012–2015 років: шифр роботи 91С-15, ДР № 0115U003970,
за темою «Інформаційна технологія ідентифікації персоналу на основі комплексу
біометричних параметрів», у якій автор був виконавцем.
Мета дослідження – дослідження залежностей між індивідуальними
біометричними параметрами людини для її унікальної ідентифікації, розробка
відповідних методів, моделей, апаратних та програмних засобів ІТ для підвищення
захищеності інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу загалом.
Задачі дослідження.
1. Проаналізувати

існуючі

алгоритми,

моделі,

методи

біометричної

ідентифікації та розглянути переваги мультимодальних ІТ перед унімодальними
системами для вибору оптимальних біометричних характеристик. Проаналізувати
існуючі прототипи та аналоги ІТ-розробок у галузі біометрії.
2. Розглянути

та

класифікувати

існуючі

характеристики

статичних

біометричних систем, пов’язаних із помилками ідентифікації, для визначення
доцільності використання біометричної технології в залежності від початкових
умов, а також визначити переваги мультимодальних ІТ перед унімодальними
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системами для оцінки точності роботи біометричної системи та побудувати
відповідні DET-криві.
3. Розробити

математичну

та

класифікаційну

моделі

мультимодальної

статично-динамічної біометричної ІТ ідентифікації персоналу для зменшення
вартості та спрощення процедури ідентифікації.
4. Розробити алгоритми і програми реалізації методів створення еталонів для
ІТ біометричної ідентифікації та експериментально перевірити їх.
5. Спроектувати, реалізувати та випробувати мультимодальний пристрій для
розпізнавання об’єктів.
Об’єкт дослідження – процеси ідентифікації та автентифікації об’єктів за
біометричними параметрами з використанням ІТ.
Предмет дослідження – методи, моделі, алгоритми та ІТ для ідентифікації та
автентифікації персоналу.
Методи дослідження:
– теоретичні: аналіз наукових джерел (дисертацій, авторефератів дисертацій,
монографій, статей тощо) та патентний пошук з метою визначення нерозв’язаних
частин проблеми дослідження; моделювання – з метою визначення біометричних
параметрів, суттєвих для різних типів людей;
– емпіричні: спостереження за похибкою при ідентифікації персоналу та
експериментальна перевірка ефективності розробленого програмного забезпечення;
–

практичні:

розробка

апаратного

та

програмного

забезпечення

з

використанням принципів об’єктно-орієнтованого програмування.
Наукова новизна отриманих результатів:
– уперше теоретично обґрунтовано та розроблено статично-динамічну ІТ
ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів, яка, на
відміну від існуючих, раціонально використовує обличчя та голос у режимі
реального часу в 33 рази ефективніше, ніж окреме застосування цих характеристик,
що виявлено шляхом встановлення закономірностей між помилками першого та
другого роду;
– удосконалено метод для створення еталону обличчя шляхом комбінування
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метода Віоли-Джонса, напівтонування та фільтра Собеля, а також використання
спеціально розробленого обладнання, що зменшує розмір еталону до 150 кБ і
формує якісний зразок для подальшої обробки в ІТ;
– набув подальшого розвитку метод розширення динамічного діапазону
зображення на основі ІТ, яка ґрунтується на комбінованому підході суміщення
знімків, що дозволяє отримувати два зразки: звичайний та в інфрачервоному (ІЧ)
діапазоні з кращою якістю.
Практичне значення одержаних результатів: запропоновано методику
біометричної

ідентифікації

на

основі

сучасного

апаратно-програмного

та

алгоритмічного забезпечення для зменшення помилок ідентифікації персоналу при
використані інформаційної технології розпізнавання.
Розробки пройшли експериментальну перевірку у відділенні «Криворізька
регіональна дирекція» ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (додаток Е) і є готовим
продуктом для практичного застосування. Також матеріали дисертаційної роботи
використовуються ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (додаток Є) у його
діяльності. Результати роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрі
комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(додаток Ж) у рамках дисциплін: «Комп’ютерні системи», «Захист інформації у
комп’ютерних системах», «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», а також
дипломному проектуванні за напрямом підготовки 6.050102 – Комп’ютерна
інженерія.
Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, які виносяться на
захист, одержані автором самостійно. Практичне отримання та впровадження
результатів роботи здійснювалося за особистою участю автора. У друкованих
працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: у [9, 82] –
обґрунтування

та

пропозиція

використання

мультимодального

підходу

в

біометричних системах; у [30] – огляд та класифікація існуючих характеристик
статичних біометричних систем, пов’язаних із помилками ідентифікації; у [83] –
опис інформаційної технології розпізнавання спектру голосу з використанням
нейронних мереж; у [97] – аналіз існуючих методів навчання багаторівневих
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нейромережевих структур; у [57] – розробка алгоритмів роботи модулів з голосом
та обличчям, проектування мультимодального пристрою для розпізнавання об’єктів;
у [59] – розробка методу створення еталону зображення для ІТ-біометричної
ідентифікації; у [85] – порівняння характеристик ІТ ідентифікації людських облич; у
[86] – огляд алгоритмів біометричного розпізнавання геометрії обличчя; у [55] –
розробка універсального алгоритму створення еталонного зразка; у [87] – огляд
методів біометричної автентифікації користувача в сучасному ПЗ; у [89] –
біометрична автентифікація для доступу до веб-сайту.
Апробація результатів дисертації.
Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися на
міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях: Інформаційні
технології в металургії та машинобудуванні «ІТММ – 2013» (м. Дніпропетровськ,
26–28 березня 2013 р.); Третя Міжнародна конференція студентів і молодих
науковців «Сучасні інформаційні технології 2013» (м. Одеса, 25–26 квітня 2013 р.);
6-та

Міжнародна

науково-технічна

конференція

«ACSN-2013»

«Сучасні

комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (м. Львів, 16–18 вересня
2013 р.);

Международный

форум-конкурс

молодых

учёных

«Проблемы

недропользования» (г. Санкт-Петербург, 23–25 апреля 2014 г.); 7th International
Conference «Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT 2014» (м. Київ,
16–18 травня 2014 р.); Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток
промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг, 22–24 травня 2013 р.; 21–23 травня
2014 р.; 20–22 травня 2015 р.); Всеукраїнська науково-практична WEB конференція
аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та
мережі» КІСМ (м. Кривий Ріг, 25–27 березня 2014 р.; 24–26 березня 2015 р.; 22–24
березня 2016 р.); Регіональний науковий семінар Придніпровського Наукового
Центру НАН України «Сучасні проблеми управління та моделювання складних
систем» (м. Дніпро, 12 жовтня 2016 р.).
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 16
друкованих працях, з них 5 – у фахових наукових виданнях (одна у вітчизняному
виданні, яке входить у бази цитування: ВІНІТІ, eLIBRARY, Index Copernicus,
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INSPEC, Google Scholar; одна стаття, яка входить у бази цитування: Scopus,
eLIBRARY, Index Copernicus, Scientific Indexing Service; одна стаття, яка входить
у базу цитування Google Scholar), 1 – іноземне видання, 1 – заява про видачу
патенту України на корисну модель, 9 – тез доповідей на наукових конференціях.
Три наукові праці опубліковані без співавторів.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг
дисертації складає 143 сторінки, з яких 57 рисунки, 11 таблиць, список
використаних джерел зі 103 найменувань на 11 сторінках та 8 додатків на 15
сторінках.
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Загальні проблеми використання біометричних технологій досліджували
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Ахмєтов Б. С., Завгородній В. В., Іванов О. І.,
Крак Ю. В., Кухарев Г. О., Мельников Ю. Н., Ушмаїв О. С., John Carter, John R.
Vacca, Mark Nixon, Samir Nanavati та інші. Проте наукові праці, в яких би
висвітлювалися в повній мірі комплексні підходи біометричних технологій,
практично відсутні.
Постановка завдання розділу 1. Розглянути існуючі методи ідентифікації
персоналу за біометричними параметрами. Виявити їх переваги та недоліки.
Запропонувати комплексний підхід, який включає комбінацію біометричних
характеристик – мультимодальний метод.
1.1 Сучасний стан ІТ біометричної ідентифікації
Біометричні технології ідентифікації особи, засновані на розпізнаванні
людини за зовнішніми морфологічними ознаками, мають глибокі історичні корені.
Здатність людей пізнавати один одного за зовнішнім виглядом, голосом, запахом
тощо є не що інше, як елементарна біометрична ідентифікація.
Систематизований біометричний підхід був розроблений в кінці XIX ст.
писарем

паризької

Запропонований

ним

поліцейської
метод

префектури

ґрунтувався

на

Альфонсом

вимірюванні

Бертільоном.

антропологічних

параметрів людини (зріст, довжина і об’єм голови, довжина рук, пальців, стоп тощо)
з метою ідентифікації особистості [1].
Біометричні системи в наш час являють собою друге покоління систем
безпеки, оскільки саме біометрія використовує вимірювання індивідуальних
параметрів людини для її ідентифікації. Як відомо, основною ознакою систем
безпеки першого покоління є однозначність та постійність у часі й просторі
ідентифікаційного параметра, у той час як системи безпеки другого покоління,
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якими є біометричні параметри особистості, завжди є змінними величинами, що
залежать від багатьох факторів та чинників. При цьому завдання достовірної
ідентифікації для біометричних параметрів набагато складніші, ніж ідентифікація
постійних параметрів для систем першого покоління.
З інформаційного погляду саме системи біометричної ідентифікації особи
найбільше відповідають вимогам часу, здійснюючи ідентифікацію особистості
автоматично і використовуючи при цьому нестійкі величини.
На даний час біометрія, як наука ідентифікаційного дослідження особи, має
декілька практично незалежних наукових напрямів, у кожного з яких є свої технічні
доробки. Слід відзначити, що в наукових дослідженнях біометрії, активну участь
беруть десятки наукових центрів при університетах, деякі наукові організації та
комерційні фірми [2].
Уже сформувався специфічний ринок біометричних апаратних пристроїв і
програмного забезпечення до них, а також послуг з підтримки, тестування та
адаптації біометричних систем при практичному їх використанні. Сучасні
біометричні системи ідентифікації персоналу наведено у додатку А.1 та їх технічні
характеристики – додаток А.2.
Усі системи біометричної ідентифікації виконують дві основні функції [3]:


реєстрацію

за

декількома

вимірюваннями.

Зі

зчитувального

біометричного пристрою формується цифрове представлення (шаблон або модель)
біометричної характеристики (в залежності від методу: відбиток пальця, малюнок
райдужної оболонки ока тощо), відповідної реєстрованої людини;


розпізнавання

одного

або

декількох

вимірів

біометричної

характеристики зчитуючого пристрою перетвориться на придатну для використання
цифрову форму і потім порівнюється з:
1)

єдиним шаблоном, відповідному людині, що перевіряється. Шаблон

вибирається за попередньо затвердженим номером або кодом. Результати
порівняння повертаються додатком – така процедура називається верифікацією або
порівнянням «один до одного». Результатом порівняння зазвичай є число –
ймовірність того, що порівнювані шаблони належать одній особі. Потім, з
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використанням будь-якого математичного критерію, приймається рішення про
ідентичність шаблонів;
2)

з усіма зареєстрованими шаблонами (без попереднього вибору шаблону

і введення номера або коду). Як результат повертається список декількох найбільш
схожих шаблонів (з найбільшими можливостями, отриманими при порівнянні).
Потім, як і в попередньому випадку, з використанням будь-якого математичного
критерію приймається рішення про ідентичність шаблонів. Така процедура
називається ідентифікацією або порівнянням «один до багатьох».
З розвитком комп’ютерних технологій біометричний метод знаходить широке
застосування в багатьох сферах діяльності. Біометрія може служити завданням
посвідчення, ідентифікації, автентифікації та авторизації особистості, пошуку людей
(злочинців, терористів, зниклих без вісті), оплати покупок і послуг, обліку
використання робочого часу та інше [3].
Активно розвивається нормативно-технічна та правова база біометричних
технологій. При Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) створений
підкомітет SC37 з біометрії, в завдання якого входить оперативна розробка і
затвердження єдиних міжнародних стандартів використання, обміну та зберігання
біометричних даних. Аналогічні комітети створено в багатьох національних органах
зі стандартизації.
Розглянемо детальніше основні здобутки біометрії, які набули практичного
застосування, проаналізуємо їхні недоліки, переваги та перспективи розвитку.
Існуючі в даний час технології біометричної ідентифікації діляться на дві
групи: статичні і динамічні.
Статичні технології засновані на унікальних фізіологічних характеристиках
людини. До них належать такі методи [3, 4]:
1)

за

відбитком

пальця.

Найпоширеніший

метод

біометричної

ідентифікації, в основі цього методу лежить унікальність для кожної людини
малюнка папілярних візерунків на пальцях. Зображення відбитка пальця, отримане
за допомогою спеціального сканера, перетвориться в цифровий код (згортку) і
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порівнюється з раніше введеним шаблоном (еталоном) або набором шаблонів (у
випадку ідентифікації).
2)

за формою долоні. Цей метод побудований на розпізнаванні геометрії

кисті руки. З допомогою спеціального пристрою, що дозволяє отримувати
тривимірний образ кисті руки, виходять вимірювання, необхідні для унікальної
цифрової згортки, що ідентифікує людини.
3)

за розташуванням вен на тильній стороні долоні. За допомогою

інфрачервоної камери зчитується малюнок вен на тильній стороні долоні або кисті
руки, отримана картинка обробляється, і за схемою розташування вен формується
цифрова згортка.
4)

за сітківкою ока. Вірніше, це спосіб ідентифікації за малюнком

кровоносних судин очного дна. Для того, щоб малюнок було видно, людині треба
подивитися на віддалену світлову точку, і підсвічується таким чином очне дно
сканується спеціальною камерою.
5)

за райдужною оболонкою ока. Метод заснований на унікальності

малюнка райдужної оболонки ока. Для реалізації методу необхідні спеціальна
камера і відповідне програмне забезпечення, що дозволяє виділити з отриманого
зображення малюнок райдужної оболонки ока, за якою будується цифровий код.
6)

за формою обличчя. У даному методі ідентифікації будується двох або

трьох мірний образ обличчя людини. За допомогою камери і спеціалізованого
програмного забезпечення на зображенні виділяються контури очей, брів, носа, губ і
т. д. обчислюються відстань між ними. За цими даними будується образ, що
перетворюється в цифрову форму для порівняння.
7)

за термограмою особи. В основі цього методу лежить унікальність

розподілу на обличчі артерій постачають кров’ю шкіру і виділяють тепло. Для
отримання зображення використовуються спеціальні камери інфрачервоного
діапазону.
8)

інші методи. Існують ще такі унікальні способи як ідентифікація за

ДНК, піднігтьовим шаром шкіри, формою вуха, запахом тіла тощо.
Динамічні методи ґрунтуються на поведінковій (динамічній) характеристиці
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людини, тобто враховують особливості, характерні для підсвідомих рухів у
процесі відтворення якої-небудь дії:
-

за рукописним почерком. Для цього методу використовується підпис

людини (іноді написання кодового слова). Цифровий код формується за
динамічними характеристиками написання, тобто будується згортка, в яку
надходить інформація щодо графічних параметрів, тимчасових характеристик
нанесення підпису та динаміки натиску на поверхню тощо.
-

за клавіатурним почерком. Метод аналогічний вищеописаному, але

замість підпису використовується кодове слово. Основна характеристика, за якою
будується згортка — динаміка набору кодового слова.
-

за голосом. Існує багато способів побудови коду ідентифікації за

голосом, як правило, це різні поєднання частотних і статистичних характеристик
голосу.
-

інші

методи.

Для

даної

групи

методів

описані

вище

тільки

найпоширеніші, існують такі унікальні методи як ідентифікація за рухом губ, за
динамікою повороту ключа в дверному замку тощо [4].
При всьому різноманітті біометричних методів на практиці в основному
використовуються три: розпізнавання за відбитком пальця, за зображенням особи
(двохвимірному або тривимірному – 2D або 3D-фото) та за райдужною оболонкою
ока. Однак будь-який з них заснований на зіставленні даних ідентифікованої об’єкта
і біометричного еталона. Таке зіставлення неможливо без запису і збереження
біометричної інформації, тобто без її документування.
Основними інструментами автоматизованого біометричного методу є сканер
для вимірювання біометричної характеристики і алгоритм, що дозволяє порівняти її
з попередньо зареєстрованої тієї ж характеристикою (так званим біометричних
шаблоном). Наприклад, при ідентифікації особи за відбитком пальця стандартна
процедура полягає в тому, що відбиток пальця з сканера спочатку перетвориться в
графічний файл, а потім – у деякий файл спеціального шаблону, форма якого
залежить від конкретної методики.
При ручному дактилоскопіюванні відбиток пальця відразу фіксується на носії.
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Таким чином, у процесі біометричної ідентифікації особи ми маємо справу з
особливим способом документування інформації – біометричним. Вивчення
способів документування є одним із завдань теорії документознавства. Згідно
термінологічному стандарту з діловодства та архівної справи документування - це
запис інформації на різних носіях за встановленими правилами. Правила
документування - це вимоги та норми, що встановлюють порядок документування
[5, 6].
1.2 Статичні методи біометричної ідентифікації
Статичні методи біометричної ідентифікації ґрунтуються на фізіологічній
(статичній) характеристиці людини, тобто унікальній характеристиці, даній йому від
народження і невід’ємною від нього. Розглянемо детальніше статичні методи
ідентифікації.
1.2.1 Ідентифікація за відбитками пальців
Сканування відбитків пальців – це найстаріша методика з усіх існуючих, але в
той же час вона вважається однією з найперспективніших. Кожна людина має
унікальні, незмінні відбитки пальців, що доведено криміналістичною наукою та
підтверджено експертною практикою. Відбиток пальця умовно складається з
рельєфних ліній – папілярного візерунка, будова якого зумовлена рядами
гребінцевих виступів шкіри, поділених борозенками. Ці лінії утворюють складні
шкіряні зображення – дуги, петлі, завитки, яким у цілому притаманні такі
властивості,

як:

індивідуальність,

стійкість,

відновлюваність

(наведено

на

рисунку 1.1).
Індивідуальність – це різноманітна сукупність папілярних ліній, що
становлять малюнок візерунка за їхньою конфігурацією, місцезнаходженням,
взаємним розташуванням та неповторністю в другому візерунку.
Відносна стійкість – це незмінність зовнішньої будови папілярного візерунку
в людини з початку народження, протягом усього життя та деякий час після смерті.
При поверхневому порушенні шкіряного покриву папілярні лінії відновлюються в
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первісному вигляді. Ці властивості папілярних візерунків дозволяють без сумніву
ідентифікувати особу за відбитками пальців рук.

Зчитування
відбитку пальця

Вилучення
ключових точок

Дані про
відбиток пальця
Порівняння

Шаблон

Рисунок 1.1 – Процес дактилоскопічного розпізнавання
У системі біометричної ідентифікації використовують два основних способи
ідентифікації особи за відбитками пальців:
-

перший базується на крапках мініатюр;

-

другий – на методі кореляцій.

Вони знаходяться в постійному процесі вдосконалення та мають свої переваги
й недоліки. В основу цих методів покладено фізіологічні властивості будови
папілярних

візерунків

та

апаратні

пристрої

з

відповідним

програмним

забезпеченням.
Дактилоскопічна ідентифікація особи, яка хоче отримати доступ до об’єкта,
що охороняється, здійснюється за допомогою телевізійної камери, яка сканує
папілярний візерунок одного з пальців особи і порівнює його методом кореляції з
еталонним зображенням. Обсяг інформації в еталонах може бути значно зменшено,
якщо здійснити класифікацію зображень залежно від типу папілярних малюнків та
виділити на відбитку характерні мікроособливості, що являють собою початок чи
кінець папілярних ліній або їх злиття чи розходження. Виділяються три типи
папілярних малюнків (дугові, кругові та завитки) і два типи макроособливостей
(дельти й центри).
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Біометричні системи ідентифікації особи за відбитком пальця в цілому
мають дуже низькі коефіцієнти відмови в доступі до об’єкта (система не буде
розпізнавати достовірність відбитків пальців руки зареєстрованого користувача), за
деякої можливості помилкового або підробленого доступу до об’єкта (можливість
того, що система помилково «ідентифікує» відбиток пальця користувача, не
зареєстрованого в даній системі).
У даний час активно розроблюються алгоритми, стійкі до «шуму» в
зображеннях відбитків пальця, що дозволяє досягти збільшення точності й
швидкості розпізнання об’єктів у реальному часі.
Даний

метод

ідентифікації

особи

набув

поширення

переважно

в

криміналістиці та в охоронних системах [5, 6, 7].
Переваги та недоліки методу
Переваги методу. Висока достовірність - статистичні показники методу краще
показників способів ідентифікації за обличчям, голосом, розписом. Низька вартість
пристроїв, які сканують зображення відбитка пальця. Досить проста процедура
сканування відбитку.
Недоліки: папілярний узор відбитку пальця дуже легко пошкоджується
дрібними подряпинами, порізами. Люди, які використовували сканери на
підприємствах із чисельністю персоналу близько декількох сотень осіб заявляють
про високий ступінь відмови сканування. Багато з сканерів погано відносяться до
сухої шкіри і не пропускають людей похилого віку. Так само присутня недостатня
захищеність від підробки зображення відбитку, частково викликана широким
поширенням методу. Для деяких людей з «невідповідними» пальцями (особливої
температури тіла, вологості), ймовірність відмови в доступі може досягати 100%.
Кількість таких людей варіюється від декількох відсотків (для дорогих сканерів), до
десяти відсотків (для недорогих).
1.2.2 Біометричні інформаційні системи розпізнавання обличчя
Усі основні види технологій розпізнавання обличчя розробляються з метою
проведення пошуку потрібного суб’єкта в режимі «один до багатьох», тобто
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ідентифікувати конкретне обличчя серед багатьох тисяч облич, зафіксованих у
базі даних.
Якісні характеристики таких систем залежать від технологічних можливостей
відеокамер, які мають розподільну здатність не менше 320х240 пікселів на дюйм
при швидкості відеопотоку не менше 3–5 кадрів за секунду, та об’єднаних у мережу
з персональними комп’ютерами. Вища швидкість відеопотоку при кращій
розподільній

здатності

системи

призводить

до

кращої

якості

отриманої

ідентифікації.
У діючих біометричних системах, сканування обличчя здійснюється близько
20–30с, у результаті чого формуються декілька його зображень. Якісне зображення
обличчя, що підлягає ідентифікації, у цілому потребує близько 150–300Кб
інформації, а шаблони зображень займають приблизно 1300 байт інформації.
Процес відеосканування обличчя засновано на створенні «живого» шаблона
оригіналу в реальному часі та порівнянні його з файлом шаблона-зразка. Ступінь
достовірності об’єктів зображення, що потребують перевірки, являє собою певний
рівень ймовірності, який може бути не однаковим для різних типів задач, або ж бути
залежним від персоналу, ПК, часу та інших факторів. При розпізнаванні облич з
великої відстані є суттєва залежність між якістю та результатом ідентифікації.
Існують три основні методи розпізнавання обличчя. Вони включають аналіз
зображень з метою встановлення відмінних характеристик обличчя:
-

аналіз

«відмінних

рис

обличчя»

–

найрозповсюдженіший

та

адаптований до змін міміки;
-

аналіз на основі «нейронних мереж» [97] – побудований на порівнянні

«особливих точок», здатних ідентифікувати обличчя у важких умовах;
-

метод «автоматичної обробки зображення обличчя» – визначення

відстані та відносин відстані між установленими особливими рисами обличчя
людини.
Останній метод не такий ефективний як інші, але він може бути використаний
для ідентифікації зображення в погано освітлених приміщеннях. Основними
проблемними питаннями, які суттєво впливають на ефективність роботи зазначених
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біометричних систем, є зміна освітлення, різні варіації положення обличчя під час
руху, складність виділення інформативно-значимої частини обличчя, у тому числі
обличчя-портрета, та несприятливий фон, який ускладнює ідентифікацію обличчя.
Частково ці питання вдається вирішити шляхом автоматичного виділення на
обличчі особливих точок та вимірювання відстані між ними. Таким чином, на
обличчі виділяються контури очей, брів, носа, підборіддя, вух. Відстані між
характерними точками цих контурів утворюють своєрідний і компактний еталон
конкретної особи, який легко піддається масштабному вимірюванню.
Проблеми ідентифікації людини за обличчям значно спрощуються, якщо
перевести біометричну систему спостереження в дальній діапазон інфрачервоних
променів світла. Цей метод дозволяє виконувати (сканувати) термографію
ідентифікованого обличчя, виявляючи при цьому особливу мережу розташування
кровоносних судин на обличчі. Проблеми достатнього освітлення для цього класу
біометричних пристроїв не існує, оскільки вони сприймають і фіксують тільки
температурні зміни обличчя і можуть працювати в повній темряві. При цьому на
результати ідентифікації не впливають такі фактори, як перегрів обличчя чи його
переохолодження, природне старіння шкіри обличчя особи, пластичні операції
тощо, оскільки вони не змінюють внутрішнього розташування кровоносних судин
людини [2].
Система розпізнавання обличчя ділиться на два напрямки: 2-D розпізнавання і
3-D розпізнавання. У кожного з них є переваги і недоліки, проте багато що залежить
ще і від області застосування і вимог, пред’явлених до конкретного алгоритму.
2-D розпізнавання особи - один із самих статистично неефективних методів
біометрії (наведено на рисунку 1.2). З’явився він досить давно і застосовувався, в
основному, в криміналістиці, що і сприяло його розвитку. У наслідок з’явилися
комп’ютерні інтерпретації методу, в результаті чого він став більш надійним, але
поступається іншим біометричним методам ідентифікації особистості. В даний час,
через погані статистичні показники він застосовується в мультимодальній або, як її
ще називають, перехресній біометрії, або в соціальних мережах.
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Переваги та недоліки методу
Переваги методу. При 2-D розпізнаванні, на відміну від більшості
біометричних методів, не потрібне дороге обладнання. При відповідному
обладнанні можливість розпізнавання на значних відстанях від камери.

Відстеження
обличчя з
відеопотоку

Нормалізація та
попередня
обробка

Вилучення ознак

Cтворення
запису
ідентифікації
особи
Порівняння

Шаблон

Рисунок 1.2 – Процес 2-D розпізнавання особи
Недоліки. Низька статистична достовірність. Пред’являються вимоги до
освітлення. Для багатьох алгоритмів недопустимі будь-які зовнішні перешкоди,
наприклад, окуляри, борода, деякі елементи зачіски. Обов’язково фронтальне
зображення особи, з невеликими відхиленнями. Багато алгоритмів не враховують
можливі зміни міміки обличчя, тобто вираз повинен бути нейтральним.
3-D розпізнавання обличчя. У даний час існує безліч методів за 3-D
розпізнаванням особи. Методи неможливо порівняти один з одним, так як вони
використовують різні сканери та бази.

Рисунок 1.3 – 3-D шаблон для розпізнавання особи
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Перехідним від 2-d до 3-d методом є метод, який реалізує накопичення
інформації про особу. Він використовує всього одну камеру. При занесенні суб’єкта
в базу, він повертає голову і алгоритм з’єднує зображення воєдино, створюючи 3d
шаблон (наведено на рисунку 1.3).
Найбільш класичним методом є метод проектування шаблону. Він полягає в
тому, що на об’єкт (особу) проектується сітка. Далі камера робить знімки з
швидкістю десятки кадрів у секунду, і отримані зображення обробляються
спеціальною програмою. Промінь, падаючий на викривлену поверхню, згинається чим більше кривизна поверхні, тим сильніше вигин променя. Спочатку при цьому
застосовувався джерело видимого світла. Потім видиме світло буде замінене на
інфрачервоне. На першому етапі обробки видаляються зображення, на якому
обличчя не видно взагалі або присутні сторонні предмети, що заважають
ідентифікації. За отриманими знімками відновлюється 3-D модель особи, на якій
виділяються і віддаляються непотрібні перешкоди (зачіска, борода, вуса й окуляри).
Потім проводиться аналіз моделі - виділяються антропометричні особливості, які в
підсумку й записуються в унікальний код, заносячи його в базу даних. Час
захоплення і обробки зображення становить 1-2 секунди для кращих моделей [8, 9].
Переваги та недоліки методу
Переваги методу. Відсутність необхідності контактувати зі скануючим
пристроєм. Низька чутливість до зовнішніх факторів, як на самій людині (поява
окуляр, бороди, зміна зачіски), так і в його оточенні (освітленість, поворот голови).
Високий рівень надійності, порівняно з методом ідентифікації за відбитками
пальців.
Недоліки методу. Дуже дороге обладнання. Зміни міміки обличчя і перешкоди
на обличчі погіршують статистичну надійність методу. Метод ще недостатньо добре
розроблений, що ускладнює його широке застосування.
1.2.3 Біометричні інформаційні системи розпізнавання особи за кистю руки
Спосіб ідентифікації особи за геометрією кисті руки за своєю технологічною
структурою і рівнем надійності схожий із способом ідентифікації особи за
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відбитком пальця, але використовується поки що досить рідко. Математична
модель ідентифікації особи даним способом потребує надзвичайно малого обсягу
інформації – усього 9 байт. Це дозволяє зберігати великий обсяг необхідної
інформації стосовно осіб, яких необхідно ідентифікувати та швидко здійснювати
пошук. Найдосконалішим є пристрій «Hаndkey», який сканує не тільки внутрішній,
але й зовнішній бік долоні, використовуючи для цього вмонтовану відеокамеру.
Аналогічні системи, в яких можуть скануватися й інші параметри руки,
розробляються в даний час такими компаніями, як ВіоМеtРагtners, Раlmеtrics і ВТG.

Вхідне
зображення руки

Нормалізація та
попередня
обробка
зображення

Код
геометричних та
поверхневих
ознак руки
Порівняння

Шаблон

Рисунок 1.4 – Процес розпізнавання особи за кистю руки
Складнішими є системи, які додатково вимірюють профіль руки – об’єм
пальців, об’єм кисті руки, нерівності долоні, розміщення складок шкіри на суглобах
та ін. (наведено на рисунку 1.4).
Дані про тримірну геометрію руки отримують шляхом використання однієї
телевізійної камери та інфрачервоного підсвічування руки під різними кутами.
Послідовне вмикання декількох світлодіодів для підсвічування дає тіньові варіанти
проекцій тримірної геометрії кисті руки, яка несе інформацію про її об’єм та
відповідні індивідуальні властивості. Ці пристрої досить громіздкі, оскільки
потребують винесення джерел підсвічування на відстань до 10–15 см та відносно
дорогі – коштують від 600$ до 3000$.
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1.2.4 Біометричні інформаційні системи розпізнавання особи за мережею
кровоносних судин долоні руки
У даному випадку як біометричний об’єкт використовується термографія
кровоносних судин

зовнішнього боку долоні руки, які характеризуються

неповторністю і сталістю протягом усього життя, що і дозволяє використовувати їх
для ідентифікації особи.
Формування судинної системи починається ще до народження людини і
відрізняється навіть у близнюків. Процес сканування судин зовнішнього боку долоні
відбувається в інфрачервоному діапазоні світлових хвиль, що дозволяє отримати
досить чітке зображення кровоносних судин. При цьому відносно невеликі порізи
чи забруднення на поверхні шкіри не будуть перешкоджати успішній реєстрації, а
швидкість обробки отриманих даних, порівняно з іншими біометричними
системами, дуже висока.
Користувач, реєструючись у даній біометричній системі, зберігає свою
інформацію в самому терміналі чи в корпоративній базі даних, або ж записує її на
смарт-карту. У цьому випадку порівнювання проводиться за схемою «один до
одного» і займає мінімальний проміжок часу.
Це нова технологія в сфері біометрії, широке застосування її почалося ще
років 6-10 тому. Інфрачервона камера робить знімки зовнішньої або внутрішньої
сторони руки. Малюнок вен формується завдяки тому, що гемоглобін крові
поглинає ІЧ випромінювання. В результаті, ступінь віддзеркалення зменшується, і
вени видно на камері у вигляді чорних ліній. Спеціальна програма на основі
отриманих даних створює цифрову згортку. Не потрібен контакт людини зі
скануючим пристроєм.
Існує два методи отримання зображення малюнка вен долоні. Метод
відображення (Reflection) дозволяє розмістити всі компоненти пристрою в одному
корпусі, за рахунок чого зменшується розмір. Також знижується психологічний
бар’єр (не потрібно нікуди засовувати руку) [10].
Метод пропускання ІЧ-світла (Transmission) полягає в установці ІЧ-підсвітки з
тильного боку долоні, а сама камера з фільтром встановлюється з боку долоні і
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приймає ІЧ-випромінювання, що проходить через усю долоню. За допомогою
методу пропускання одержувані зображення більш деталізовані (наведено на
рисунку 1.5).

Рисунок 1.5 – Методи отримання зображення малюнка вен долоні
Переваги та недоліки методу
Переваги методу. Відсутність необхідності контактувати зі скануючим
пристроєм. Висока достовірність - статистичні показники методу можна порівняти з
показаннями райдужної оболонки. Цю характеристику дуже важко отримати від
людини «з вулиці», наприклад сфотографувавши її фотоапаратом.
Недоліки методу. Неприпустиме засвічення сканера сонячними променями і
променями галогенних ламп. Метод менш вивчений в порівнянні з іншими
статичними методами біометрії [11].
1.2.5 Біометричні інформаційні системи розпізнавання особи за райдужною
оболонкою ока
Око - єдиний внутрішній орган людини, який видно зовні. Оскільки внутрішні
органи людини унікальні, а зображення ока до того ж можна легко отримати
звичайним цифровим фотоапаратом, виникло питання про те, чи можна
використовувати малюнок райдужної оболонки як деякий код, який відрізняє одну
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людину від іншої.
Малюнок райдужки випадковий, а чим більше ступінь випадковості, тим
більше ймовірність того, що конкретний малюнок буде унікальним.
Ідея використовувати текстуру райдужки для ідентифікації особи була
запропонована в 70-80х роках минулого століття. У 1981 Флом (вчений) і Аран
Сафір (офтальмолог) почали активно вивчати наукові медичні доповіді про устрій
ока і, зокрема, райдужки людини.
У 1987 вони звернулися в Кембридж із запрошенням до співпраці вчених в
області інформатики. На їх запрошення відгукнувся вчений на ім’я Джон Даугман.
Результати своїх досліджень Даугман вперше опублікував у 1992 на
конференції. На сьогоднішній момент робота Даугмана є основоположною працею в
даній області. У 1994 році система ідентифікації особистості за райдужною
оболонкою ока на основі досліджень Даугмана була запатентована (патент 5291560)
[12].
У 1996 Річард П. Вілдс запропонував альтернативний метод зберігання
інформації про текстуру, а в 1998 ще один метод був запропонований В. Болез.
Серед компаній, що займаються ідентифікацією, можна назвати Iridian, IriTech,
Evermedia.
Унікальність малюнка райдужної оболонки зумовлена генотипом особи, а
істотні відмінності райдужної оболонки спостерігаються навіть у близнюків. Деякі
захворювання спричиняють на райдужній оболонці появу характерних пігментних
плям та зміну кольору очей. Для ослаблення впливу стану здоров’я на результати
ідентифікації особи в технічних системах використовують тільки чорно-білі
зображення високої розподільної здатності. Унікальність малюнка райдужної
оболонки ока дозволяє фірмам випускати значну кількість дуже надійних систем для
біометричної ідентифікації особи. Цей клас систем сканує зображення ока на
відстані 20–30 см від відеокамери, виконує автоматичне виділення зіниці й
райдужної оболонки. Інформації про спроби виготовлення муляжів райдужної
оболонки немає. Ціни цих систем змінюються в інтервалі від 500$ до 6500$. Основні
патенти цієї ідентифікаційної системи знаходяться в руках однієї фірми – ІriScan.
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Однак ця система має і певні недоліки, зумовлені фізіологічними змінами
організму людини. З роками в розміщенні плям на райдужній оболонці людини
можливі суттєві зміни, наприклад, райдужна оболонка ока дитини з роками може
змінюватися настільки, що біометрична система просто не зможе її розпізнати. Крім
того, похибка негативної ідентифікації може з’явитися при невеликих травмах ока
чи навіть у результаті безсоння або великих навантажень на очі. Зміни такого роду
незначні, але система ідентифікації може в таких випадках не розпізнати райдужну
оболонку ока.
Щодо біометричних систем сканування сітчатки ока, то в них ідентифікація
відбувається з використанням інфрачервоного світла низької інтенсивності,
направленого через зіницю до кровоносних судин на задній стінці ока. У сканерів
сітчатки ока зареєстрованих користувачів найнижчий відсоток відмови в доступі до
об’єкта і практично не буває похибки доступу. Однак зображення райдужної
оболонки має бути чітким.
Одним з більш ранніх і найнадійніших методів ідентифікації особи є
використання малюнка кровоносних судин ока. Судини й артерії, які живлять око
кров’ю, добре видно при освітленні зіниці ока зовнішнім джерелом світла.
Процедура ідентифікації особи зводиться до того, що людина бачить скрізь
спеціальний окуляр віддалену світлову точку.
При цьому здійснюється освітлення ока інфрачервоними променями, що
виділяють мережу кровоносних судин, які потім порівнюються з еталоном.
Однак ця система може давати помилки через відхилення голови особи від
установлених меж або неправильного фокусування його погляду на віддалене
джерело світла. Прилади цього класу найдорожчі – $ 4000 і найменш популярні,
тому що користувачі впевнені, що застосування приладів інфрачервоного освітлення
зіниці ока шкодить їхньому здоров’ю [13].
Методи ідентифікації особи за райдужною оболонкою побудовані за одним і
тим же принципом - виділення частотної чи якоїсь іншої інформації про текстуру
райдужки з зображення і збереження цієї інформації у вигляді спеціального коду
(для системи Даугмана цей код отримав спеціальну назву - IrisCode (райдужковий
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код). Можна порівнювати коди райдужок, і зберігати коди райдужок різних людей
у базі даних. Побудова коду проводиться в три етапи:
1)

виділення «кола» райдужки із загального зображення наведено на

рисунку 1.6;

Рисунок 1.6 – Отримання «кола» райдужки
2)

попередня обробка отриманого зображення - наприклад видалення

шуму, поліпшення зображення, у тому числі вирівнювання гістограми, усунення
відблиску. Деякі методи «розгортають» круглий вид зіниці в прямокутне
зображення - відбувається перехід з полярних координат у Декартові. Іноді після
такого «розгорнення» частина зображення відрізається, тому помилка на даному
етапі може вплинути на подальше розпізнавання наведено на рисунку 1.7;

Рисунок 1.7 – Обробка отриманого зображення
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3)

складання коду. Попередньо оброблене зображення фільтрується

способом, залежних від конкретного методу. За результатами фільтрації складається
уявлення у вигляді коду наведено на рисунку 1.8.

Рисунок 1.8 – Складання коду
Для кодів необхідно виробити критерій порівняння. Часто код записується у
вигляді послідовності бітів і критерієм порівняння служить код Хеммінга. Зокрема,
код Хеммінга використовується в системах Даугмана [14].
Якщо для захоплення зображення не було використано спеціальної апаратури,
може знадобитися попереднє видалення небажаних ефектів, таких як відблиск
всередині зіниці від спалаху або іншого яскравого джерела світла, якщо ці ефекти
заважають коректній роботі алгоритму виділення райдужки.
До класичних способів складання коду можна віднести просторово-частотну
згортку зображення фільтрами Габора, запропоновану Даугманом. Кожен біт коду
визначається знаком результату впливу двомірного фільтра Габора на деяку
невелику околицю текстури райдужки. Для коду Даугман і подібних йому в якості
порівняння використовується відстань Хеммінга (кількість відмінних біт коду).
Інший модифікацією коду на основі фільтрів Габора є складання коду на
основі середнього абсолютного відхилення відфільтрованого зображення від
оригінального [15].
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Переваги та недоліки методу
Переваги методу. Статистична надійність алгоритму. Захоплення зображення
райдужної оболонки можна проводити на відстані від декількох сантиметрів до
декількох метрів, при цьому фізичний контакт людини з пристроєм не відбувається.
Райдужна оболонка захищена від пошкоджень, а значить не буде змінюватися у часі.
Так само, можливо використовувати високу кількість методів, щоб уникнути
підробки.
Недоліки методу. Ціна системи, заснованої на райдужній оболонці вище ціни
системи, заснованої на розпізнаванні пальця або на розпізнаванні особи. Низька
доступність

готових

рішень.

Здебільшого

продаються

дорогі

системи,

встановлювані великими компаніями, такими як Iridian або LG [16].
1.2.6 Ідентифікація за сітківкою ока
Ця біометрична система ідентифікації має низьку пропускну здатність і досить
дорога в використанні, проте ступінь її надійності перевищує інші в рази. Вона
поєднує в собі кращі риси ідентифікації за венозним малюнком і ключовими точкам
райдужної оболонки (наведено на рисунку 1.9).

Сканування
сітківки ока

Нормалізація та
попередня
обробка

Образ сітківки

Порівняння

Шаблон

Рисунок 1.9 - Процес розпізнавання особи за сітківкою ока
На відміну від змінюваною, залежно від освітлення, тиску та наявності в
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організмі лікарських засобів райдужної оболонки, сітківка ока залишається
нерухомою і не змінюється з часом. Помилки можливі лише у разі хвороби ока,
наприклад, катаракти, але, такі випадки - лише винятки. А венозний малюнок
окового дна - ще один незмінний «контур захисту», що є унікальним для кожної
людини. Ідентифікація за сітківкою ока заслужила собі почесне місце в системах
безпеки державних секретних служб.
Сутність процедури такого методу ідентифікації - в скануванні сітківки ока за
допомогою вузького пучка світла інфрачервоного діапазону, спрямованого через
зіницю на очне дно. В останніх моделях сканерів замість інфрачервоного світла
використовується лазер м’якої дії. Людина повинна наблизити обличчя до сканера,
зафіксувати його положення і направити погляд на спеціальну мітку на дисплеї
сканера. В цьому, мабуть, єдиний недолік подібних систем - необхідність зберігати
нерухомість протягом досить тривалого часу. Тобто, сканери сітківки ока не
підходять для установки на в’їздах і прохідних підприємства: це просто зупинить
виробничий процес. Подібні системи передбачені, в першу чергу, для безпеки
приватних кабінетів, сейфів і сховищ.
Одна з останніх, удосконалених систем ідентифікації за сітківкою ока носить
назву «EyeDentify’s». Системи такого класу мають камеру, оснащену сенсорами
близького дії (близько 3 см.). Цей пристрій допомагає скоротити час сканування
очного дна до хвилини, час порівняння еталону і зразка - до 5 секунд, і, як наслідок,
збільшити пропускну спроможність до 3-5 чоловік за 5 хвилин [13, 16].
Переваги та недоліки методу
Переваги. Високий рівень статистичної надійності. Через низьку поширеність
систем мала ймовірність розробки способу їх «обману».
Недоліки. Складна при використанні система з високим часом обробки.
Висока вартість системи. Відсутність широкого ринку попиту і, як наслідок,
недостатня інтенсивність розвитку методу.
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1.3 Динамічні методи біометричної ідентифікації
Динамічні методи біометричної ідентифікації ґрунтуються на поведінковій
(динамічній)

характеристиці

людини,

тобто

побудовані

на

особливостях,

характерних для підсвідомих рухів у процесі відтворення якої-небудь дії.
1.3.1 Біометрична ідентифікація за рукописним почерком
Підпис - один із класичних способів ідентифікації, застосовуваний вже кілька
століть в юридичній практиці, банківській справі і торгівлі. Автор придумує собі
рукописний підпис і відпрацьовує його тренуваннями. Бажано, щоб підпис не
повторював звичайне написання букв і мало додаткові елементи (розчерки,
накладення букв тощо).
Є два незалежних способи ідентифікації за підписом:
-

ідентифікація за малюнком підпису на документі;

-

ідентифікація за динамікою підпису, що вводиться в комп’ютер.

У першому способі необхідно порівняти два зображення. З цим краще
впорається людина. У другому способі є дані про коливання пера при відтворенні
підпису в тривимірному просторі (X, Y – координати і Z – тиск на планшет). З цим

Координати коливання пера

може справиться тільки комп’ютер.

Час
(зміщення), мс

Рисунок 1.10 – Вертикальне коливання пера. Нульові значення функції відповідають
моментам відриву пера від планшета
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Якщо система аналізу підпису враховує тільки глобальні параметри, то
біометричний еталон формується досить просто. Якщо ж враховуються локальні
ознаки (та ж функція, але для окремих елементів підпису), то можуть з’являтися і
зникати фрагменти підпису (зливатися). У результаті підпис складно розділити на
фрагменти. Доводиться враховувати всі варіанти, або вибирати образи за середнім
варіантом (наведено на рисунку 1.10).
Однією з основних проблем даної біометричної системи є залежність від
психологічного стану людей і стабільності їх почерку [17].
Система ідентифікації за почерком припускає наявність планшета. Можна
користуватися будь-яким (Wacom, CalCom, Genius). Також ці системи можуть
використовуватися

в

пристроях,

що

мають

сенсорний

екран,

та

часто

використовуються для зберігання конфіденційної інформації.
Переваги даного методу:
-

невисока вартість;

-

відносна звичність для людини.

Недоліки
-

високий рівень помилок першого і другого роду;

-

необхідність навчання роботі з планшетом перед реєстрацією (процес

значно відрізняється від письма звичайною ручкою із-за розмірів пера, інших
масштабів і неможливості спостереження за процесом і результатом одночасно);
-

тривалий час реєстрації користувача (більше 2 хвилин);

-

користувачі можуть зображати нестабільний почерк, якщо не довіряють

системі.
1.3.2 Біометрична ідентифікація за клавіатурним почерком
Сучасні дослідження показують, що клавіатурний почерк користувача володіє
деякою стабільністю, що дозволяє досить однозначно ідентифікувати користувача.
В якості вихідних даних використовують тимчасові інтервали між натисканням
клавіш на клавіатурі і час їх утримання. При цьому тимчасові інтервали між
натисканням клавіш характеризують темп роботи, а час утримання клавіш
характеризує стиль роботи з клавіатурою - різкий удар або плавне натискання.
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Ідентифікація користувача за клавіатурним почерком можлива наступними
способами:
-

за набором ключової фрази;

-

за набором довільного тексту.

Принципова відмінність цих двох способів полягає в тому, що в першому
випадку використовується ключова фраза, що задається користувачем у момент
реєстрації його в системі (пароль), а в другому випадку використовуються ключові
фрази, що генеруються системою кожен раз у момент ідентифікації користувача.
Передбачається 2 режими роботи: навчання та ідентифікація. На етапі навчання
користувач вводить деяке число раз пропоновані йому тестові фрази, при цьому
розраховуються і запам’ятовуються еталонні характеристики даного користувача.
На етапі ідентифікації розраховані оцінки порівнюються з еталонними, на підставі
чого робиться висновок про збіг або розбіжності параметрів клавіатурного почерку.
Вибір тексту, на якому виконується навчання системи, - досить важливий етап для
нормального функціонування системи. Пропоновані користувачеві фрази необхідно
підбирати таким чином, щоб використовувані в них символи повністю і рівномірно
покривали робоче поле клавіатури.
Однак існує ряд обмежень застосування даного способу на практиці.
Застосування способу ідентифікації за клавіатурним почерком доцільно тільки
стосовно користувачів з достатньо тривалим досвідом роботи з комп’ютером і
сформованим почерком роботи на клавіатурі, тобто до програмістів, секретарів
тощо.
В іншому випадку ймовірність неправильного впізнання користувача, якай
має доступ, істотно зростає і робить непридатним даний спосіб ідентифікації на
практиці. Виходячи з теорії машинопису та діловодства можна визначити час
становлення почерку роботи з клавіатурою, при якому досягається необхідна
вірогідність ідентифікації користувача: приблизно 6 місяців.
Еталонні характеристики користувача, отримані на етапі навчання системи,
дозволяють зробити висновки про ступінь стабільності клавіатурного почерку
користувача і визначити довірчий інтервал розкиду параметрів для подальшої
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ідентифікації користувача.
У задачі ідентифікації користувача за клавіатурним почерком важливим
етапом є обробка первинних даних. У результаті цієї обробки вхідний потік даних
розділяється на ряд ознак, що характеризують ті чи інші якості ідентифікованої
особистості. Надалі ці ознаки, піддаючись статистичній обробці, дозволяють
отримати ряд еталонних характеристик користувача.
Початковий етап обробки даних - фільтрація. На цьому етапі з потоку даних
видаляється інформація про «службові» клавіші - клавішах управління курсором,
функціональні клавіші тощо.
Потім виділяється інформація, що відноситься до наступних характеристиках
користувача:
-

кількість помилок при наборі;

-

інтервали між натисканнями клавіш;

-

час утримання клавіш;

-

число перекриттів між клавішами;

-

ступінь аритмічності при наборі;

-

швидкість набору [18, 19].

1.3.3 Біометрична ідентифікація за голосом
Існує досить багато способів побудови коду ідентифікації за голосом, як
правило, це різні поєднання частотних і статистичних характеристик голосу.
Ідентифікація
розпізнавання,

людини

за

застосовуваний

голосом
всюди.

-

один

Можна

із

легко

традиційних
впізнати

способів

телефонного

співрозмовника, не бачачи його. Також можна визначити психологічний стан за
емоційним станом голосу.
Так, як голосова ідентифікація не потребує контакту і не вимагає від людини
особливих зусиль, ведуться роботи зі створення голосових замків і систем
обмеження доступу до інформації.
На сьогоднішній день існує два підходи до ідентифікації людини за голосом,
побудовані на врахуванні структури мовного сигналу.

38

Рисунок 1.11 - Приклад голосової фрази і виділення з неї 8 фрагментів
Індивідуальні відмінності розподілу потужності сигналу за спектром
покладені в основу першої категорії систем біометричної ідентифікації за голосом.
Вони будуються на базі декількох вузькосмугових фільтрів, які виділяють із голосу
коливання різних частот (наведено на рисунку 1.11).

Рисунок 1.12 - Накладення фільтрів на голос
Смуги пропускання фільтрів вибираються при проектуванні системи, але вони
не повинні бути занадто вузькими, щоб не залежати від варіацій частотного спектру
голосу. У той же час, вони не повинні бути і дуже широкими. Необхідно підбирати
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оптимальну

ширину,

достатню

для

впевненої

ідентифікації.

Зазвичай

використовують 16 фільтрів, які розширюються за мірою зростання значень з
виділенням частоти (наведено на рисунку 1.12). Це пов’язано з нестабільністю
високих частот за енергією (в порівнянні з низькими частотами) [20, 21].
Голосовий захист легко пройти, якщо перехоплена або записана ключова
фраза. Тому розробники зараз намагаються створити систему, захищену від
перехоплення. Можна використовувати голосову ідентифікацію спільно з іншими
видами захисту. Наприклад, за геометрією обличчя. Тоді можна відстежувати рух
губ і синхронізацію їх зі звуком.
Один з ефективних шляхів захисту від перехоплення кодової фрази
заснований на використанні мовної інформації, що вводиться з ларингофона, що
контактує з тілом людини, що говорить. Ларингофон істотно змінює індивідуальне
забарвлення звуку залежно від місця контакту з тілом (наведено на рисунку 1.13).

Рисунок 1.13 - Зони для запису інформації, що вводиться з ларингофона
Відсутність відомостей про зону знімання сигналу ускладнює подолання
біометричної ідентифікації, тому сигнал залежить від місця розташування
ларингофона. Його не можна описати сучасними технічними засобами через
індивідуальність будови та взаємодії м’язів, кісток і хрящів конкретної людини.
При вимові мовний сигнал коливаннями поширюється всередині тіла.
Виходить складна система звукопроводу різного типу. У підсумку, в кожну із зон
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контакту звук приходить різними шляхами. На рисунку 1.14 показаний один і той
же сигнал, знятий з шийної (зелений колір) і ключичній зони (рожевий колір) [14].

Рисунок 1.14 – Графік проходження звуку в різних зонах
Зазначимо, що період основного тону повторюється дуже точно, але форма
коливань абсолютно інша. Отже, навіть якщо у зловмисника є пароль і інформація
про місце контакту ларингофона, він не може пройти ідентифікацію через
відмінності в голосі.
Переваги даного методу ідентифікації:
-

звичний для людини спосіб ідентифікації;

-

низька вартість (найнижча серед усіх біометричних методів);

-

не потребує контакту.

Недоліки:
-

високий рівень помилок першого і другого роду;

-

необхідність

у

спеціальному

шумоізолюванню

приміщення

для

проходження ідентифікації;
-

можливість перехоплення фрази диктофоном;

-

якість розпізнавання залежить від багатьох факторів (інтонація,

швидкість проголошення, психологічний стан, хвороби горла);
-

необхідність підбору спеціальних фраз [22, 23].
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1.4 Мультимодальні методи біометричної ідентифікації
Комбінована (мультимодальна) біометрична система використовує різні
додатки для об’єднання різних типів біометричних даних. Це дозволяє застосувати
два або більше типу біометричного розпізнавання. Мультимодальна система
включає комбінацію ідентифікації за відбитками пальців, контурів обличчя, голосу плюс смарт-карта, або ж будь-яке інше поєднання біометричних характеристик.
Така посилена структура використовує все розмаїття біометричних даних людини і
може використовуватися там, де необхідно застосування декількох біометричних
ознак [24].
У разі використання однієї біометричної ознаки (однієї біометричної
модальності) для ідентифікації особи існує імовірність помилки системи. Це
пов’язано з неправильним використанням системи, умовами навколишнього
середовища і якістю зразка, наприклад:
1)

не всі люди володіють певними біометричними ознаками. За різними

даними, близько 5% населення не володіють виразними відбитками пальців,
зокрема, літні люди мають деформовані і стерті відбитки пальців, а діти мають
несформований малюнок пальців. Усе це також збільшує імовірність помилкової
відмови при реєстрації біометричних зразків у біометричної системі;
2)

неправильна взаємодія користувача з біометричною системою в процесі

реєстрації: вибір неправильної пози або виразу обличчя при фотографуванні
призводить до підвищення імовірності помилкової відмови при ідентифікації;
3)

схожість окремих біометричних ознак (наприклад, голосів або осіб) у

різних людей призводить до збільшення міжрасової схожості. Це, насамперед,
призводить до збільшення помилки при ідентифікації.
Мультимодальні біометричні системи можуть усунути багато обмежень
унімодальних систем, оскільки одні біометричні ознаки компенсують недоліки,
властиві іншим ознакам.
Переваги мультимодальної ідентифікації:
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-

зменшення ймовірності відмови в реєстрації - збільшення охоплення

населення за рахунок зменшення помилки відмови в реєстрації (замість однієї
характеристики, використовуємо іншу);
-

збереження точності при ідентифікації на базах великого розміру - одні

біометричні ознаки можуть компенсувати недоліки, властиві іншим ознакам;
-

зменшення кількості помилкової відмови - зменшення чутливості до

шуму і розширення діапазону умов навколишнього середовища, при яких можливо
розпізнавання за рахунок використання декількох модальностей;
-

підвищення стійкості до атак порушників і фальсифікацій - складно

підробити відразу декілька біометричних характеристик.
На рисунку 1.15 представлено статистику за 2007 рік використання
різноманітних біометричних підходів для ідентифікації людини. На наступному
рисунку 1.16 представлено використання цих систем у 2015 році (наданий
компанією, яка займається аналізом ринку біометрії, автоматизованих систем
контролю доступу та захистом документів) [25, 26].

Рисунок 1.15 – Статистика 2007 (Acuity Market Intelligence)
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Рисунок 1.16 – Статистика 2015 (Acuity Market Intelligence)
Для підтвердження особи при використанні банкомату, мобільного телефону,
планшету або ноутбуку найбільш підходящими технологіями є біометрія за
обличчям та голосом, тому що:
-

зразки голосу і особи легко отримати «в домашніх умовах», для цього не

потрібно абсолютно ніяких спеціальних навичок;
-

для отримання зразків голосу і особи не потрібно наявності якогось

спеціального обладнання - фото робиться за допомогою камери, а голос записується
через мікрофон;
-

фотографія особи і запис голосу - прості і зрозумілі будь-якій людині

речі, тому технологія сприймається легко.
Слід зазначити, що зовсім недавно біометричні системи ідентифікації за
голосом та обличчю володіли значно гіршими робочими характеристиками
(точність ідентифікації, розмір біометричної моделі тощо), у порівнянні з,
наприклад, біометрією за відбитком пальця. Однак за останні кілька років в області
розробки автоматичних методів класифікації і машинного навчання були досягнуті
значні успіхи, які дозволили наблизити робочі характеристики цих модальностей до
інших [27].
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Суміщення голосової і лицьової біометрії є природним розвитком
біометричних технологій через широке розповсюдження відповідних «бімодальних»
пристроїв: мобільні телефони, комунікатори, цифрові фотокамери та відеокамери,
ноутбуки. Наявність таких бімодальних пристроїв значно спрощує процес
отримання біометричних зразків, процес реєстрації особи в біометричної системи,
знижує вартість самої системи тощо.
1.5 Висновки з розділу 1. Постановка задач дослідження
1. Біометричні системи в наш час являють собою друге покоління систем
безпеки, оскільки саме біометрія використовує вимірювання індивідуальних
параметрів людини для її ідентифікації. Актуальність розвитку ІТ біометричної
ідентифікації особи зумовлена збільшенням числа об’єктів і потоків інформації, які
необхідно захищати від несанкціонованого доступу, а саме: банківська система,
криміналістика,

системи

контролю

доступу,

системи

ідентифікації

особи,

інформаційна безпека.
2. Статичні методи біометричної ідентифікації ґрунтуються на фізіологічній
(статичній) характеристиці людини, тобто унікальній характеристиці, даній йому від
народження і невід’ємною від нього. До переваг статичних методів відносяться малі
витрати зусиль користувачів, а також мала залежність від їх психологічного стану.
3. Динамічні методи біометричної ідентифікації ґрунтуються на поведінковій
(динамічній)

характеристиці

людини,

тобто

побудовані

на

особливостях,

характерних для підсвідомих рухів у процесі відтворення якої-небудь дії. До переваг
динамічної біометрії відносяться низька вартість, так як вона може бути побудована
тільки за допомогою програмного забезпечення (клавіатура, звукова карта, планшет,
мобільний телефон – уже входять до складу апаратної частини), а також швидка
зміна образу особистості за рахунок швидкої зміни відтвореного слова або фрази.
4. Підводячи підсумки можна сказати, що у системах, які вимагають
особливих

вимог

до

безпеки,

використовуються

мультимодальні

методи

біометричної ідентифікації. Використання біометричних засобів спрощує процедуру
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ідентифікації особи, а також підвищує надійність систем безпеки. Для
підтвердження особи при використанні банкомата, мобільного телефону, планшета
або ноутбука найбільш підходящими ІТ є біометрія за обличчям та голосом.
Відповідно

до

проведеного

аналізу

сучасних

біометричних

методів

ідентифікації та існуючих ІТ, що використовуються для розпізнавання об’єктів,
були поставлені наступні задачі досліджень.
1. Розглянути

та

класифікувати

існуючі

характеристики

статичних

біометричних систем, пов’язаних із помилками ідентифікації, для визначення
доцільності використання біометричної технології в залежності від початкових
умов, а також визначити переваги мультимодальних ІТ перед унімодальними
системами для оцінки точності роботи біометричної системи та побудувати
відповідні DET-криві.
2. Розробити

математичну

та

класифікаційну

моделі

мультимодальної

статично-динамічної біометричної ІТ ідентифікації персоналу для зменшення
вартості та спрощення процедури ідентифікації.
3. Проаналізувати та обрати оптимальний алгоритм для виділення обличчя, а
також розробити універсальний алгоритм для створення еталону зображення.
4. Реалізувати різні алгоритми та методи виділення кордонів в обробці
зображень на мові С# для визначення найкращого рішення для нашої задачі, а також
розробити апаратне забезпечення ІТ – мультимодальний пристрій для розпізнавання
об’єктів та програмне забезпечення – засобами мови HTML5 та JavaScript.
5. Сформулювати рекомендації стосовно застосування розробленої ІТ у теорію
та

практику,

впровадити

результати

роботи

в

експериментально перевірити у банківських установах.

навчальний

процес

та
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РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ІТ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ

2.1 Дослідження відомих біометричних параметрів людини, пов’язаних із
помилками ідентифікації
У якості двох основних характеристик будь-якої біометричної системи можна
прийняти помилки першого та другого роду. Наприклад, у теорії радіолокації їх
зазвичай називають «помилкова тривога» або «пропуск мети», а в біометрії
найбільш усталені поняття – FAR (False Acceptance Rate) і FRR (False Rejection
Rate). Перше значення характеризує ймовірність помилкового збігу біометричних
характеристик двох людей. Друге – ймовірність відмови доступу людині, що має
допуск [28]. Система тим краща, чим менше значення FRR (помилка першого роду)
при однакових значеннях FAR (помилка другого роду). Іноді використовується і
порівняльна характеристика EER, визначальна крапка в якій – графіки FRR і FAR
перетинаються (рисунок 2.1).
Щоб зрозуміти ймовірності FAR та FRR, можна оцінити, як часто будуть
виникати помилкові збіги, якщо встановити систему ідентифікації на прохідній
організації з чисельністю персоналу N осіб. Імовірність помилкового збігу,
отриманого сканером відбитка пальця для бази даних з N відбитків, дорівнює
FAR∙N. І кожного дня через пункт контролю доступу проходить теж близько N осіб.
Тоді ймовірність помилки за робочий день FAR∙(N∙N). Звичайно, залежно від цілей
системи ідентифікації ймовірність помилки за одиницю часу може сильно
варіюватися, але якщо взяти допустимим одну помилку протягом робочого дня, то
отримуємо формулу 2.1:

FAR × N 2 ≈ 1 ⇒ N ≈

1
FAR

(2.1)
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Тоді

очевидно,

що

стабільна

робота

системи

ідентифікації

при

FAR=0.1%=0.001 можлива при чисельності персоналу N≈30 [29].
Доступ заборонений
зареєстрованому в системі користувачеві
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Рисунок 2.1 – Порівняльна характеристика EER
Дактилоскопія (розпізнавання відбитків пальців) – найбільш розроблений на
сьогоднішній день біометричний метод ідентифікації особи. Кожна людина має
унікальний папілярний візерунок відбитків пальців, завдяки чому і можлива
ідентифікація.
У якості джерела даних FAR та FRR використовувалися статистичні дані
VeriFinger SDK, отримані за допомогою сканера відбитків пальців DP U.are.U. За
останні 5-10 років характеристики розпізнавання за пальцем зробили незначний
крок уперед, так що наведені цифри непогано показують середнє значення сучасних
алгоритмів. Характерне значення FAR для методу розпізнавання відбитків пальців –
0.001%. З формули 1 одержимо, що стабільна робота системи ідентифікації при
FAR=0.001% можлива при чисельності персоналу N≈300.
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Райдужна оболонка ока є унікальною характеристикою людини. Малюнок
райдужної оболонки формується на восьмому місяці внутрішньоутробного
розвитку, остаточно стабілізується у віці близько двох років і практично не
змінюється протягом життя, окрім як у результаті сильних травм або різких
патологій. Метод є одним з найбільш точних серед біометричних.
Характеристики FAR та FRR для райдужної оболонки ока найкращі у класі
сучасних біометричних систем (за винятком, можливо, методу розпізнавання за
сітківкою ока). У роботі наведені характеристики бібліотеки розпізнавання
райдужної оболонки алгоритму – EyeR SDK, які відповідають перевіреній за тими ж
базам алгоритмом VeriEye. Характерне значення FAR – 0.00001%.
Відповідно до формули 1 N≈3000 – чисельність персоналу організації, при
якій ідентифікація співробітника відбувається достатньо стабільно.
Тут

варто

відзначити

важливу

особливість,

що

відрізняє

систему

розпізнавання за райдужною оболонкою від інших систем. У разі використання
камери дозволу від 1.3МП можна захоплювати два ока на одному кадрі. Так як
імовірності FAR та FRR є статистично незалежними, то при розпізнаванні за парою
очей значення FAR буде приблизно дорівнювати квадрату значення FAR для одного
ока. Наприклад, для FAR 0,001% при використанні двох очей ймовірність
помилкового допуску буде дорівнювати 8-10%, при FRR всього в два рази вище, ніж
відповідне значення FRR для одного ока при FAR=0.001%.
3-D розпізнавання особи представляє собою досить складне завдання. Повні
дані про FRR і FAR для алгоритмів цього класу на сайтах виробників відкрито не
наведені. Але для кращих моделей фірми Bioscript (3D EnrolCam, 3D FastPass), що
працюють за методом проекціювання шаблону, при FAR=0.0047% FRR становить
0.103%. Вважається, що статистична надійність методу порівнянна з надійністю
методу ідентифікації за відбитками пальців.
Розпізнавання за венами руки – це нова технологія у сфері біометрії, широке
застосування її почалося 5-10 років тому. Інфрачервона камера робить знімки
зовнішньої або внутрішньої сторони руки. Малюнок вен формується завдяки тому,
що

гемоглобін

крові

поглинає

ІЧ-випромінювання.

У

результаті

ступінь
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віддзеркалення зменшується і вени видно на камері у вигляді чорних ліній.
Спеціальна програма на основі отриманих даних створює цифрову згортку. Не
потрібний контакт людини зі скануючим пристроєм.
Технологія порівнянна за надійністю з розпізнаванням за райдужною
оболонкою ока, у чомусь перевершуючи її, а у чомусь поступаючись.
Значення FRR і FAR наведено для сканера Palm Vein. Згідно з даними
розробника при FAR 0,0008% FRR становить 0.01%.
Результати досліджень стабільності роботи системи ідентифікації персоналу
для різних біометричних методів наведено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Загальна таблиця стабільності роботи системи ідентифікації
персоналу
№

Біометрична

FAR,

Кількість персоналу,

характеристика (ознака)

%

N≈

0.001

300

2. Райдужна оболонка ока

0.00001

3000

3. 3-D розпізнавання особи

0.0047

145

4. Вени руки

0,0008

350

1. Відбиток пальця

Отже, узагальнивши результати для методів, можна сказати, що для середніх і
великих об’єктів, а так само для об’єктів з максимальною вимогою до безпеки слід
використовувати

райдужну

оболонку

в

якості

біометричного

доступу

та

розпізнавання за венами рук. Для об’єктів з кількістю персоналу до декількох сотень
осіб оптимальним буде доступ за відбитками пальців. Системи розпізнавання за 3D
зображенням особи вельми специфічні. Вони можуть знадобитися у випадках, коли
розпізнавання вимагає відсутності фізичного контакту, або поставити систему
контролю за райдужною оболонкою неможливо. Наприклад, при необхідності
ідентифікації людини без його участі, прихованою камерою, або камерою
зовнішнього виявлення, це можливо лише при малій кількості суб’єктів у базі і
невеликому потоці людей, що знімаються камерою [30].
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2.2 Оцінка точності роботи та переваги мультимодальної біометричної ІТ
ідентифікації персоналу перед унімодальними системами
На основі аналізу сучасних біометричних систем розпізнавання людини у
розділі 1 було запропоновано використати мультимодальну (бімодальну) систему
ідентифікації, яка складається з двох характеристик: обличчя та голос.
Мультимодальна

біометрична

система

ідентифікації,

являє

собою

багатофакторну ідентифікацію персоналу, яка складається з двох основних
статичних компонентів:
1)

ідентифікація за зображенням людини;

2)

ідентифікація за парольною фразою.

Ідентифікація за обличчям здійснюється в режимі реального часу в момент
піднесення або підходу до пристрою з камерою. Для реєстрації та ідентифікації
достатньо трьох зображень.
Ідентифікація за голосом проводиться на основі використання статичної
парольної фрази. На етапі реєстрації фразу необхідно повторити декілька разів так
досягається максимальна надійність і оцінюється варіативність виголошення.
Мультимодальне рішення являє собою узагальнення результатів, отриманих у
ході голосової і лицьової ідентифікації. Результатом обробки цих модулів є
математичні ймовірності подібності Голосу (Voice) та Обличчя (Face) еталонного
зразка користувача, які надійшли на вхід аудіо/відео потоком. На основі цих
величин розраховується мультимодальна ймовірність ідентифікації.
Ухвалення рішення про доступ користувача являє собою логічну схему, що
враховує результати всіх модулів системи ідентифікації.
Для оцінки точності роботи будь-якої біометричної системи прийнято
використовувати характеристичні криві: ROC (Receiver Operating Characteristic) або
DET (Detection error tradeoff), які встановлюють залежність між помилками FRR і
FAR (таблиця 2.2 та розширена таблиця додаток Б). Для мультимодального рішення
отримаємо наступну DET-криву (рисунок 2.2).
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Таблиця 2.2 – Залежність між помилками FRR і FAR унімодальних біометричних
систем та розробленої мультимодальної
Біометрична характеристика (ознака)
№

Унімодальна
Голос

Мультимодальна
Обличчя

Голос та обличчя

FRR, %

FAR, %

FRR, %

FAR, %

FRR, %

FAR, %

1.

48

0.01

6.5

0.01

3

0.01

2.

46

0.02

5.1

0.02

1.9

0.02

3.

42

0.05

5

0.05

1.8

0.03

4.

35

0.1

4.8

0.1

1

0.05

5.

30

0.2

4

0.2

0.9

0.07

6.

20

0.4

3

0.4

0.8

0.1

7.

18

0.5

2.2

0.5

0.8

0.2

8.

10

1

2

1

0.7

0.3

9.

7.5

2

1.5

2

0.6

0.4

10.

4

5

1

5

0.5

0.45

11.

3

10

0.48

10

0.35

0.5

12.

1.5

15

0.48

15

0.3

0.8

13.

0.9

20

0.48

20

0.25

1

14.

0.2

37

0.3

30

0.15

1.1

15.

0.02

38

0.02

42

0.02

1.2

Отже, з таблиці 2.2 видно, що якщо використовувати унімодальну або
мультимодальну систему в організації з кількістю персоналу: Ν =

1
= 100
0.0001

(осіб), то система з використанням голосу не пропустить 48% (FRR) персоналу, який
має доступ, обличчя – 6.5% (FRR), мультимодальна – 3% (FRR).
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Рисунок 2.2 – Оцінка точності роботи біометричної системи (DET-криві)
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При аналізі останнього рядка таблиці 2.2 (15) видно, що якщо в організації:
Ν=

1
= 10
0.01

(осіб), то мультимодальна система у 33 рази надійніша ніж

унімодальні системи: голос – 38% (FAR), обличчя – 42% (FAR), мультимодальна
(голос та обличчя) – 1.2% (FAR) [31].
2.3 Побудова математичної моделі для ІТ ідентифікації персоналу на основі
комплексу біометричних параметрів
Для підтримки інформаційної безпеки або контролю доступу, у системах
біометричної

ідентифікації,

персоналу

необхідно

надати

деяку

кількість

біометричних параметрів.
Нехай маємо n різних параметрів людини P1, P2, … ,Pn та m кількість
персоналу L1, L2, … ,Lm. У таблиці 2.3 наведено кількість параметрів Pi, притаманних
одній людині Lj.
Таблиця 2.3 – Вихідні дані для математичної моделі інформаційної технології
ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів
Біометричні параметри людини, n

Мінімальна

Персонал,

норма для

m

P1

P2

…

Pn

доступу

L1

x11

x12

…

x1n

d1

L2

x21

x22

…

x2n

d2

…

…

…

…

…

Lm

xm1

xm2

…

xmn

dk

c1

c2

…

cr

Вартість
системи

Задача полягає у такому: необхідно організувати доступ персоналу до
інформації або об’єкта так, щоб задовольнялася мінімальна норма для доступу dk,
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який встановлюється для кожної людини окремо, в залежності від рівня безпеки,
та вартість cr такої системи була мінімальною.
Таблиця 2.4 – Вирішення задачі лінійного програмування

1. X – кількість біометричних параметрів людини.
2. Система обмежень:
 x11 + x12 +  + x1n ≥ d1 ,
x + x +  + x ≥ d ,
 21 22
2n
2


 xm1 + xm 2 +  + xmn ≥ d k ,

xi j ≥ 0, де i, j = 1, n; d i ≥ 0, де i = 1, k .

(2.2)
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3. Мінімум цільової функції:
F ( X ) = c1 x1 + c2 x2 +  + cr xn → min .

(2.3)

Отже, було введено визначники для невідомих Х у задачі та зафіксовано
обмеження для них: xi j ≥ 0, де i, j = 1, n; d i ≥ 0, де i = 1, k . Складено систему обмежень
задачі відносно мінімальної норми для доступу dk та цільову функцію з
встановленим екстремумом: F ( X ) = c1 x1 + c2 x2 +  + cr xn → min .
Вище наведена модель належить до задач лінійного програмування, тому
представлено її вирішення в пакеті Excel (табл. 2.4).
З розрахунку видно, що найменші 4 значення функції (73; 79.5; 86 та 97) у
технології доступу, яка використовує поєднання голосу, обличчя та пароля. Обране
поєднання

біометричних

параметрів

у

дисертаційній

роботі

відповідає

встановленому екстремуму цільової функції: F ( X ) = c1 x1 + c2 x2 +  + cr xn → min .

2.4

Класифікаційна

модель

мультимодальної

статично-динамічної

біометричної ІТ
Принцип мультимодальної статично-динамічної біометричної ІТ (МСДБІТ)
ідентифікації персоналу за голосом та обличчям зводиться до перетворення
відповідних біометричних характеристик людини у вектор V

біометричних

параметрів, представлений у N-мірній ортогональній системі координат:
V = {v1 , v 2 ,..., v j ,..., v N },

j = 1, N .

(2.4)

На етапі додавання нової людини до МСДБІТ, на основі пред’явлених їй
зразків, формує біометричні еталони даної особи у вигляді векторів Vvoice та V face . При
наступних зверненнях людини до МСДБІТ вона ідентифікує себе і пред’являє свої
біометричні характеристики у вигляді вектора V . МСДБІТ за ідентифікатором особи
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викликає з БД зареєстрованих користувачів відповідні еталони Vvoice та V face і на
основі порівняння пред’явленого вектора V і наявних еталонів Vvoice та V face реалізує
процедуру автентифікації даної людини, яка може будуватися різними моделями
[32].
На рисунку 2.3 пропонуємо модель побудови МСДБІТ для ідентифікації
персоналу. За результатом класифікації МСДБІТ приймає рішення про допуск або
не допуск даного користувача [33]. Загальну схему ІТ ідентифікації персоналу на
основі комплексу біометричних параметрів наведено у додатку В.
Для класифікації користувачів на два класи «дозвіл» - V Д і «заборона» - V З
класифікатор можна реалізувати з використанням тільки однієї дискримінантної
функції f (V ), знак якої буде визначати приналежність пред’явленого вектора V до
одного з двох класів: V Д або V З . При цьому області розподілу біометричних
параметрів усіх, кому доступ «заборонено», в сукупності можна розглядати як
інтегральну область «заборона для всіх», розташовану навколо компактної області
«дозволити доступ».

Рисунок 2.3 – Запропонована модель МСДБІТ ідентифікації персоналу

57
Нехай у загальному випадку область розподілу біометричних параметрів
«дозвіл» користувача задана безліччю зразків ψ Д , складається з L векторів
V Д i , i = 1, L, нормально розподілених у N -мірному просторі ортогональної системи

координат, а кожен вектор V Д , i = 1, L, представлений своїми N компонентами [34]:
i

V Д i = {v1 , v 2 ,..., v j ,..., v N }, j = 1, N .

Центр розподілу векторів V Д

i

(2.5)

(ξ1 , ξ 2 ,..., ξ N ) , яка

знаходиться в точці

визначається N математичними очікуваннями mv = ξ 1 , mv = ξ 2 ,..., mv = ξ N . Центральні
1

2

N

моменти другого порядку розподілу векторів V Д утворюють квадратну матрицю
i

моментів (коваріаційну матрицю):
λ11 λ12 ... λ1N
λ 21 λ 22 ... λ 2 N

Q = λ jk =

...

...

...

λ N1

λ N 2 ...

...

(2.6)

,

λ NN

де
λ jk

σ ij2
при j = k ,
= λ kj = M (v j − ξ j )(v k − ξ k ) = 
cov{v j , v k } при j ≠ k .


 j , k = 1, N .


Функція щільності нормального розподілу векторів V Д , i = 1, L , має вигляд:
i

f (v1 , v 2 ,..., v N ) =

1

(2π )

N

det λ jk

 1 N N

exp − ∑∑ Λ jk (v j − ξ j )(v k − ξ k ) ,
 2 j =1 k =1


(2.7)

де det λ jk − визначник коваріаційної матриці Q = λ jk .
Коефіцієнти Λ jk складають матрицю Λ = Λ jk , зворотну коваріаційній матриці
Q = λ jk .
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Для обчислення коефіцієнтів Λ jk використовується стандартна формула

Λ jk = (− 1)

j+k

M jk
det λ jk

(2.8)

,

де M jk – мінор визначника det λ jk , одержуваний з нього викреслюванням j-го рядка
і k-го стовпця.
Вираз, що фігурує в показнику експоненти функції щільності нормального
розподілу векторів V Д , є позитивно-визначеної квадратичною формою. Поверхні, на
i

яких ця квадратична форма постійна є поверхнями рівних щільності ймовірностей у
N -мірному просторі і являють собою гіпереліпсоїди, які групуються навколо точки

(ξ1 , ξ 2 ,..., ξ N ).
1 N N
∑∑ Λ jk (v j − ξ j )(vk − ξ k ) = const,
2 j =1 k =1

(2.9)

Позначаючи константу в правій частині виразу (2.9) через k 2 , отримаємо:
1 N N
Λ jk (v j − ξ j )(v k − ξ k ) = k 2
∑∑
2 j =1 k =1

(2.10)

Константа k задає коефіцієнт пропорційності між довжинами a j головних
півосей гіпереліпсоїда та відповідними середньоквадратичними відхиленнями σ j .
a1 = kσ 1 ; a 2 = kσ 2 ; ..., a N = kσ N .

Для оптимального рішення задачі класифікації з усіх поверхонь рівних
щільності ймовірностей доцільно вибрати ту, яка характеризує розсіювання векторів
V Д i відносно точки ξ1 , ξ 2 ,..., ξ N . Ця поверхня відповідає так званому одиничному
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гіпереліпсоїду,

у

якого

середньоквадратичним

головні

відхиленням

півосі

дорівнюють

σ 1 , σ 2 ,..., σ N .

Тобто

для

відповідним
одиничного

гіпереліпсоїда k = 1 , і вираз (2.10) перетвориться до виду:
1 N N
∑∑ Λ jk (v j − ξ j )(vk − ξ k ) =1.
2 j =1 k =1

(2.11)

Початкову границю інтегральної області «заборона для всіх» сформуємо
шляхом деякого розширення області «дозволити». Для цього задамо величину
допуску між областями «дозволити» і «заборона для всіх» у вигляді коефіцієнта
Стьюдента, виходячи з величини помилки першого роду (ймовірності P1 помилкової
відмови користувачеві, у якого є дозвіл):
k = C [L1 , (1 − P1 )],

у результаті отримаємо новий гіпереліпсоїд, відповідний початковій границі
розсіювання векторів V З . Довжини його півосей визначаться з урахуванням
i

введеного допуску як a j = k ⋅ σ j .
Вираз (2.11) тепер перетвориться до виду:
1 N N
2
Λ jk (v j − ξ j )(v k − ξ k ) = k 2 = {C [L, (1 − P1 )]} .
∑∑
2 j =1 k =1

(2.12)

Використовуємо отриманий вираз (2.12) для формування дискримінантної
функції f (V ) = 0 . У цьому випадку буде визначати шукану поділяючу поверхню, а
знак функції f (V ) - приналежність вхідного вектора V до одного з двох класів:
«дозвіл» або «заборона» (попадання в область «заборона для всіх») рисунок 2.4:
f (V ) < 0, якщо V ∈ V Д ,
f (V ) > 0, якщо V ∈ V З .

(2.13)
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Рисунок 2.4 – Графічне представлення класифікаційної моделі
Отже, процедура ідентифікації зводиться тепер до перевірки: чи потрапляє
пред’явлений користувачем вектор біометричних параметрів V

в область,

описувану, виразом (2.12) [34].
2.5 Вибір моделі для ідентифікації за голосом та обробка звукового сигналу
Завдання ідентифікації за голосом залишається актуальною на сьогоднішній
день проблемою. У даному підрозділі для її вирішення застосовується різні
алгоритми і методи для оптимізації цього процесу. Подання цих алгоритмів досить
просте для розуміння і реалізації у вигляді електронного пристрою.
Розпізнавання мови в реальному часі за допомогою сучасних методів вимагає
великих

обчислювальних

ресурсів,

обсяг

яких

часто

буває

обмежений.

Неможливість широкого застосування багатьох алгоритмів сьогодні, наприклад, у
мобільних пристроях, змушує дослідників шукати більш ефективні і оптимізовані
методи. За рахунок своєї простоти і невеликої кількості операцій на кожній ітерації
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розглянуті алгоритми можуть бути запропоновані як альтернатива існуючим
підходам для розпізнавання голосу в реальному часі [35].
Існує кілька основних моделей, які використовуються в задачах розпізнавання
мови та ідентифікації особистості.
1) Моделі, що використовують приховані моделі Маркова (Hidden Markov
Model - HMM), в яких модельований процес описується за допомогою кінцевого
набору станів, змінних на кожному кроці в довільному, але статистично
прогнозованому напрямку (рисунок 2.5) [92]. Такі підходи базуються на
припущенні, що мова може бути розбита на сегменти (стани), усередині яких
мовний сигнал може розглядатися як стаціонарний, причому перехід між цими
станами здійснюється миттєво. Також передбачається, що ймовірність символу
спостереження, породжуваного моделлю, залежить тільки від поточного стану
моделі і не залежить від попередніх породжених символів. По суті, жодне з цих двох
припущень не є справедливим для мовного сигналу. Тим не менш, стандартні СММ
є основою для більшості сучасних систем розпізнавання мови [36].

Рисунок 2.5 – Прихована модель Маркова
2) Моделі, що використовують метод опорних векторів (Support Vector
Machine - SVM) [37].

62

Рисунок 2.6 – Метод опорних векторів
Метод SVM здійснює пошук такої гіперплощини в просторі всіх можливих
входів, що вона розділяє різні класи даних і максимально віддалена від кожного з
них. Використання методу опорних векторів дозволяє отримати функцію
класифікації з мінімальною верхньою оцінкою очікуваного ризику (рівня помилки
класифікації), а також використовувати лінійний класифікатор для роботи з
нелінійно розділеними даними, поєднуючи простоту з ефективністю (рисунок 2.6).
2.5.1 Опис цифрової системи обробки голосу
Цифрова система обробки звукового сигналу [101, 102] передбачає подання
аналогового мовного сигналу в цифровому вигляді. У результаті аналого-цифрового
перетворення (АЦП) безперервний сигнал переводиться в ряд дискретних
тимчасових відліків, кожен з яких представляє собою число. Це число характеризує
сигнал у точці з певною точністю. Точність представлення залежить від ширини
діапазону одержуваних чисел, а, отже, від розрядності АЦП. Процес вилучення з
сигналу чисельних значень називається квантуванням. Процес розбиття сигналу на
відліки носить назву дискретизації. Число відліків за секунду називається частотою
дискретизації. У ряді випадків для визначення квантування використовується
поняття бітрейт (швидкість передачі) – число бітів, оброблюваних за одну секунду.
Знаючи бітрейт і частоту дискретизації, можна отримати ширину діапазону
одержуваних чисел.
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Процес обробки звукової хвилі схематично зображений на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 – Етапи обробки звукової хвилі
Аналоговий акустичний сигнал, що надходить з мікрофону, піддається за
допомогою АЦП дискретизації та квантуванню. Відбувається так звана реалізація
звуку, тобто цифровий запис проголошення слова (звуку) у вигляді послідовності
відліків звукового сигналу {Sk}. Реалізація слова (звуку) в процесі цифрової
обробки розбивається на послідовність кадрів {Xi}. Кадром X (довжини N) назвемо
послідовність відліків звукового сигналу S1, S2, ..., Sn. Довжина кадру фіксована в
часі. Наприклад, при N=100 і частоті дискретизації 8000 Гц вона відповідає
тривалості в 12,5 мс. Кадри часто зміщуються відносно один одного для того, щоб
не відбувалося втрати інформації на кордоні кадрів. Крок зміщення кадру –
кількість звукових відліків між початками наступних один за іншим кадрів. Крок
зміщення менший, ніж N (довжина кадру) означає, що кадри йдуть один на одному.
Далі в цілому ряді завдань, таких як розпізнавання слів мови або ідентифікації
особи, кожному кадру зіставляються деякі дані, що характеризують звук найкраще.
Такі дані формують вектор властивостей (або вектор ознак). З математичної точки
зору це може бути як вектор з простору R M , так і набір функцій або одна функція.
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Завданням розпізнавання окремих слів мови є ототожнення кожного слова,
що надходить на вхід системи, із заздалегідь певним класом. Існує ціла безліч різних
чинників, які можуть чинити негативний вплив на точність системи, що розпізнає –
настрій і стан мовця, шум навколишнього середовища, швидкість проголошення
фраз і т. д. [38].

Рисунок 2.8 – Чистий сигнал
Дуже складно записати сигнал так, щоб він не містив сторонніх шумів. На
рисунку 2.8 та 2.9 зображені амплітудно-частотні діаграми сигналу в чистому
вигляді і того ж сигналу, але з перешкодами типу білого шуму. Білим шумом
називається шум, в якому звукові коливання різної частоти представлені в рівній
мірі, тобто середня інтенсивність звукових хвиль різних частот приблизно однакова.

Рисунок 2.9 – Сигнал з білим шумом
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Як можна помітити, зашумлені сигнали значною мірою відрізняються від
чистих сигналів. Щоб позбутися від негативних впливів шуму, сигнал обробляють
спеціальними частотними фільтрами. Частотний фільтр працює таким чином: з
усього набору гармонік, які складають звуковий сигнал, фільтр залишає лише ті
частоти які потрапляють у зазначену смугу пропускання.
2.5.2 Вибір спектрального аналізу. Перетворення Фур’є та Хартлі
Спектральний аналіз – це один з методів обробки сигналів, який дозволяє
охарактеризувати

частотний

склад

виміряного

сигналу.

Важливу

роль

у

спектральному аналізі відіграють методи статистики, оскільки сигнали, як правило,
мають випадковий характер або зашумлені при розповсюдженні або вимірюванні.
Якщо б основні статистичні характеристики сигналу були точно відомі, або їх
можна було визначити за кінцевим інтервалом цього сигналу, то спектральний
аналіз являв би собою галузь «точної науки». Однак, у дійсності за відрізком
сигналу можна отримати лише оцінку його спектру [39].
До обробки сигналів у реальному масштабі часу відносяться завдання аналізу
аудіо, мовних, мультимедійних сигналів, в яких крім труднощів, пов’язаних
безпосередньо з аналізом спектрального змісту і подальшої класифікацією
послідовності відліків (як у задачі розпізнавання мови) або зміни форми спектра –
фільтрації в частотній області (в основному відноситься до мультимедійних
сигналів), виникає проблема управління потоком даних у сучасних ІТ.
При обробці сигналів зазвичай доводиться вирішувати завдання двох типів –
завдання виявлення та оцінювання. При виявленні потрібно дати відповідь на
питання, чи присутній у даний час на вході деякий сигнал з апріорно відомими
параметрами. Оцінювання – це завдання вимірювання значень параметрів, що
описують сигнал [40, 41].
Перетворення Фур’є розраховується щоразу, коли ми чуємо звук. Вухо
автоматично виконує розрахунки, які наш свідомий розум зможе виконати лише
після багатьох років навчання математиці. Наш орган слуху будує перетворення,
представляючи звук – коливальний рух частинок пружного середовища, що
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поширюється у вигляді хвиль у газоподібному, рідкому або твердому
середовищах – у вигляді спектру послідовних значень гучності для тонів різної
висоти. Мозок перетворює цю інформацію у звук, який може сприйняти.
Аналогічні операції можна виконувати за допомогою математичних методів
над звуковими хвилями або практично над будь-якими іншими коливальними
процесами. Користуючись цими математичними прийомами можна розкладати
функції, представляючи коливальні процеси у вигляді набору синусоїдальних
складових.
Перетворення Фур’є є математичною основою, котра описує амплітуду і фазу
кожної синусоїди, яка відповідає певній частоті. За допомогою аналізу Фур’є
просторова або часова функція розбивається на синусоїдальні складові, кожна з
яких має свою частоту, амплітуду і фазу. Перетворення можна отримати двома
різними математичними методами, один з яких застосовується коли вихідна функція
неперервна, а інший – коли вона складається з множини окремих дискретних
вимірів.
Якщо ця функція отримана із значень з певними дискретними інтервалами, її
можна розбити на ряд синусоїдальних функцій з дискретними частотами. Така сума
синусоїд називається рядом Фур’є.
Якщо вихідна функція задає значення для кожного дійсного числа її можна
розкласти на синусоїдальні функції всіх можливих частот; ці функції об’єднуються
за допомогою операції, що називається інтегралом Фур’є.
У швидкому перетворенні Фур’є час розрахунків економиться за рахунок
зменшення кількості множень, необхідних для аналізу кривої. У цьому методі крива
ділиться на велику кількість рівномірно розподілених значень. Кількість множень,
необхідних для аналізу кривої, зменшується наполовину при такому ж зменшенні
кількості точок.
Перетворення Хартлі – це ще один спосіб аналізу заданої функції за
допомогою синусоїд. Різниця між ним та перетворенням Фур’є доволі проста. У
перетворенні Фур’є присутні дійсні та уявні числа, а також комплексна сума
синусоїдальних функцій, а у перетворенні Хартлі використовуються лише дійсні
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числа і дійсна сума синусоїдальних функцій.
Перетворення Фур’є та Хартлі трансформують функції часу в функції частоти,
що містять інформацію про амплітуду та фазу. На рисунку 2.10 приведені графіки
неперервної функції g(t) і дискретної g(τ), де t і τ – моменти часу.
Обидві функції починаються в нулі, стрибком досягають позитивного
значення і експоненціально затухають. За визначенням перетворення Фур’є для
неперервної функції є інтеграл за всією дійсною віссю (формула 2.14), а для
дискретної функції – сума за кінцевим набором відліків (формула 2.15).

Рисунок 2.10 – а) Графік неперервної функції g(t); б) Графік дискретної функції g(τ)
∞

∫ g (t )(cos(2πft ) − i sin(2πft ))dt

F( f ) =

−∞

1 n −1
F (ν ) = ∑ g (t )(cos(2πνt ) − i sin(2πνt ))
n τ =0

(2.14)
(2.15)

де f, ν – значення частоти, n – число вибіркових значень функції, а і – уявне число.
Інтегральне представлення більше підходить для теоретичних досліджень, а
представлення у вигляді кінцевої суми – для розрахунків на комп’ютері. Інтегральне
і дискретне перетворення Хартлі визначаються аналогічним способом (формули
2.16 і 2.17).
∞

H( f ) =

∫ g (t )(cos(2πft ) − sin(2πft ))dt

−∞

H (ν ) =

1 n−1
∑ g (t )(cos(2πνt ) − sin(2πνt ))
n τ =0

(2.16)

(2.17)
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Хоча єдина різниця в позначеннях між визначеннями Фур’є та Хартлі
полягає у присутності множника перед синусом, той факт що у перетворенні Фур’є є
і дійсна, і уявна частини, робить представлення цих двох перетворень зовсім
різними. Дискретні перетворення Фур’є і Хартлі мають по суті таку саму форму, що
і їх неперервні аналоги (рисунок 2.11 а та б).

Рисунок 2.11 – Графік неперервної функції перетворення: а) Фур’є; б) Хартлі
Хоча графіки на вигляд різні, із перетворень Фур’є і Хартлі можна вивести
однакову інформацію про амплітуду та фазу (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – Інформація про амплітуду та фазу
Амплітуда Фур’є визначається квадратним коренем із суми квадратів дійсної і
уявної частин. Амплітуда Хартлі визначається квадратним коренем із суми
квадратів H(–ν) и H(ν). Фаза Фур’є визначається арктангенсом уявної частини,
поділеним на дійсну частину. Фаза Хартлі визначається сумою 45° і арктангенсу від
H(–ν) поділеному на H(ν) [40, 41].
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Для спектрального аналізу голосу нашої задачі було обрано швидке
перетворення Фур’є, тому що час розрахунків економиться за рахунок зменшення
кількості множень, необхідних для аналізу кривої.
2.6 Висновки з розділу 2
1. Узагальнивши результати для різних методів ідентифікації, можна сказати,
що для середніх і великих об’єктів, а так само для об’єктів з максимальною вимогою
до безпеки слід використовувати райдужну оболонку в якості біометричного
доступу та розпізнавання за венами рук. Для об’єктів з кількістю персоналу до
декількох сотень осіб оптимальним буде доступ за відбитками пальців. Системи
розпізнавання за 3D зображенням можуть знадобитися у випадках, коли
розпізнавання вимагає відсутності фізичного контакту, або поставити систему
контролю за райдужною оболонкою неможливо.
2. При оцінці точності роботи ІТ біометричної ідентифікації персоналу було
встановлено, що якщо використовувати унімодальну або мультимодальну систему в
організації

з

кількістю

персоналу:

Ν=

1
= 100
0.0001

(осіб),

то

система

з

використанням голосу не пропустить 48% (FRR) персоналу, який має доступ,
обличчя – 6.5% (FRR), мультимодальна – 3% (FRR), а якщо в організації:
Ν=

1
= 10
0.01

(осіб), то мультимодальна система у 33 рази надійніша ніж

унімодальні системи: голос – 38% (FAR), обличчя – 42% (FAR), мультимодальна
(голос та обличчя) – 1.2% (FAR).
3. З розрахунку розробленої математичної моделі ІТ ідентифікації персоналу
на основі комплексу біометричних параметрів видно, що найменші 4 значення
функції: 73; 79.5; 86 та 97 у технології доступу, яка використовує поєднання голосу,
обличчя та пароля. Обране поєднання біометричних параметрів у дисертаційній
роботі

відповідає

встановленому

F ( X ) = c1 x1 + c2 x2 +  + cr xn → min .

екстремуму

цільової

функції:
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4. Принцип

мультимодальної

статично-динамічної

біометричної

ІТ

(МСДБІТ) ідентифікації персоналу за голосом та обличчям зводиться до
перетворення відповідних біометричних характеристик людини у вектор V
біометричних параметрів та при розробці класифікаційної моделі знак функції f (V ) визначає приналежність вхідного вектора V до одного з двох класів: «дозвіл» або
«заборона» (попадання в область «заборона для всіх»):

f (V ) < 0, якщо V ∈ V Д ,
f (V ) > 0, якщо V ∈ V З .

, таким

чином, процедура ідентифікації зводиться тепер до перевірки: чи потрапляє
пред’явлений користувачем вектор біометричних параметрів V

в область,

описувану, виразом.
5. Використання методу опорних векторів (SVM) дозволяє отримати функцію
класифікації з мінімальною верхньою оцінкою очікуваного ризику (рівня помилки
класифікації), а також використовувати лінійний класифікатор для роботи з
нелінійно розділеними даними, поєднуючи простоту з ефективністю. Для
спектрального аналізу для нашої задачі було обрано швидке перетворення Фур’є,
тому що час розрахунків економиться за рахунок зменшення кількості множень,
необхідних для аналізу кривої. У цьому методі крива ділиться на велику кількість
рівномірно розподілених значень. Кількість множень, необхідних для аналізу
кривої, зменшується наполовину при такому ж зменшенні кількості точок.
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДЛЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
3.1 Вибір та розробка алгоритму виділення обличчя
Для тестування було обрано та розроблено три алгоритми виділення обличчя
на базі навчання на основі методу, запропонованому П. Віолою та М. Джонсом
(метод бустінга), навчальної мережі SNoW (Sparse Network of Winnows) та методі
опорних векторів (МОВ).
Метод Віоли-Джонса був розроблений і представлений у 2001 році, на даний
момент він є основоположним для пошуку об’єктів на зображенні в реальному часі
[42, 43]. Основні принципи, на яких заснований метод, такі:
1) використовуються зображення в інтегральному уявленні, що дозволяє
швидко обчислювати необхідні об’єкти;
2) використовуються ознаки Хаара, за допомогою яких відбувається пошук
потрібного об’єкта (у даному контексті, обличчя);
3) використовується бустінг для вибору найбільш підходящих ознак для
шуканого об’єкта на даній частині зображення;
4) усі ознаки надходять на вхід класифікатора, який дає результат «вірно» або
«брехня»;
5) використовуються каскади ознак для швидкого відкидання вікон, де не
знайдено обличчя [44].
Sparse Network of Winnows (SNoW) [45] можна перевести як «розріджена
мережа просівальних елементів». SNoW для виявлення обличчя [46] являє собою
двошарову мережу, вхідний шар якої складається з вузлів, кожен з яких відповідає
деякій характеристиці вхідного зображення (генерує 1 при наявності деякої
особливості та 0 у разі її відсутності на зображенні), вихідний же складається всього
з двох вузлів, кожен з яких відповідає розпізнаваним класам зображень («обличчя»,
«не обличчя»). В якості характеристик зображення використовуються прапори
рівності певним величинам середнього значення і дисперсії яскравості в кожному з
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прямокутних фрагментів зображення розміром 1x1, 2x2, 4x4 і 10x10 (усі
зображення мають розмір 20x20 пікселів). Це дає простір ознак розмірності 135424.
При проведенні класифікації на вхідні вузли подається інформація про присутність
певних характеристик в оброблюваному зображенні. Вузли вихідного шару
обчислюють лінійну комбінацію сигналів, які генеруються вхідними вузлами.
Коефіцієнти лінійної комбінації задаються вагами зв’язків між вхідними та
вихідними вузлами. При перевищенні заданого порогу, приймається рішення про
наявність обличчя на зображенні.
SNoW спеціально розроблено для випадків класифікації, коли потенційне
число характеристик об’єктів, важливих для класифікації може бути дуже велике,
але невідомо заздалегідь. Розріджена архітектура мережі дозволяє використовувати
величезну кількість властивостей зображення в якості вхідних даних, оскільки в
процесі тренування всі несуттєві характеристики відкидаються, і не уповільнюють,
зрештою, функціонування класифікатора [47].
Метод опорних векторів (МОВ) [48] застосовується для зниження розмірності
простору ознак, не приводячи до істотної втрати інформативності тренувального
набору об’єктів. Застосування методу головних компонент до набору векторів
лінійного простору, дозволяє перейти до такого базису простору, що основна
дисперсія набору буде спрямована уздовж декількох перших осей базису, званих
головними осями. Натягнутий на отримані таким чином головні осі підпростір є
оптимальним серед усіх просторів у тому сенсі, що найкращим чином змальовує
тренувальний набір. Це набір алгоритмів схожих з алгоритмами виду «навчання з
учителем», що використовуються для задач класифікації та регресійного аналізу.
Цей метод належить до сімейства лінійних класифікаторів. Метод опорних векторів
заснований на тому, що шукається лінійний поділ класів. Мета тренування
більшості класифікаторів – мінімізувати помилку класифікації на тренувальному
наборі (звану емпіричним ризиком). На відміну від них, за допомогою методу
опорних векторів можна побудувати класифікатор, мінімізуючий верхню оцінку
очікуваної помилки класифікації (у тому числі і для невідомих об’єктів, що не
входили в тренувальний набір). Застосування методу опорних векторів до задачі
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виявлення особи полягає в пошуку гіперплощини в просторі ознак, що
відокремлює клас зображень облич від зображень «не облич». Можливість лінійного
поділу таких складних класів, як зображення облич та «не облич» є малоймовірною.
Однак, класифікація за допомогою опорних векторів дозволяє використовувати
апарат ядерних функцій для неявного проектування векторів-ознак у простір
потенційно більш високої розмірності (ще вище, ніж простір зображень), в якому
класи можуть виявитися лінійно розподіленими. Неявне проектування за допомогою
ядерних функцій не призводить до ускладнення обчислень, що дозволяє успішно
використовувати лінійний класифікатор для лінійно нероздільних класів [49, 50].
У результаті роботи системи виділення осіб можуть виникати два типи
помилок: невиділення обличчя та хибне виявлення (виділення об’єкта, який
обличчям не являється). У зв’язку з наявністю двох типів помилок, існує два
основних параметри, що характеризують ефективність роботи алгоритмів виявлення
обличчя: рівень виділення (detection rate), що показує відсоток виявлених облич, і
рівень невірного виділення (false positive rate), рівний загальному числу помилкових
виявлень на всьому тестовому наборі [51].
Одне і те ж обличчя, виділене різними алгоритмами, має різний розмір. Так
алгоритм на базі бустінга виділяє обличчя повністю, захоплюючи лоб, підборіддя та
щоки. Алгоритми на базі SNoW і МОВ виділяють тільки очі, ніс і рот, причому
алгоритм на базі МОВ виділяє обличчя вужчим вікном. Ці відмінності викликані
тим, що в процесі створення алгоритмів використовувалися різні набори навчальних
зображень для побудови класифікатора. Слід зазначити, що алгоритм на базі
бустінга більш адекватно відображає дійсний розмір обличчя.
Гаусів шум, або гаусів випадковий процес, виникає при підсумовуванні
статистично незалежних білих шумів. На рисунку 3.1 представлено залежність рівня
виділення від середньоквадратичного відхилення (СКВ) шуму Гауса. СКВ
розраховується за формулою 3.1 [98].
СКВ =

1
N1 N 2

N1 −1 N 2 −1

∑∑M
i =0 j =0

(i, j ) − M (i, j ) ,
2

0

(3.1)

де N1, N2 – розмір зображень у пікселах, M0, M – матриці яскравості вихідного та
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спотвореного зображень відповідно. Якщо зображення однакові, то СКВ = 0.
Додамо до зображення Гаусовского білого шуму (за замовчуванням
математичне сподівання дорівнює 0, а дисперсія – 0,01).
На наборі неспотворених зображень кращий результат за рівнем виділення
показав алгоритм на базі SNoW – 88%. Алгоритм на базі бустінга відстав від лідера
на 6% і показав рівень виділення – 82%. Алгоритм на базі МОВ значно відстає від
інших алгоритмів, його рівень виділення – 63% (таблиця 3.1). При цьому найменше
помилкових виявлень допустив алгоритм на базі SNoW, трохи більше помилявся
алгоритм на базі бустінга, і в два рази більше помилкових виявлень у алгоритмі на
базі МОВ [52].
Таблиця 3.1 – Залежність рівня виділення від СКВ шуму Гауса
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Рисунок 3.1 – Залежність рівня виділення від СКВ шуму Гауса
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За середнім рівнем виділення лідирує алгоритм на базі бустінга – 70%. На
другому і третьому місці алгоритми на базі МОВ і SNoW – 37,5% і 33,8%
відповідно.
Імпульсний шум p відображається на зображенні у вигляді окремих точок з
максимальною (білою) або мінімальною (чорною) яскравістю. За замовчуванням
щільність шуму дорівнює частці спотворених пікселів (у експерименті від 0,05 до
0,5). Залежність рівня виділення від ймовірності імпульсного шуму представлено
табл. 3.2 та рис. 3.2 відповідно.
Таблиця 3.2 – Залежність рівня виділення від ймовірності імпульсного шуму
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Рисунок 3.2 – Залежність рівня виділення від ймовірності імпульсного шуму
Крім появи на зображенні різних шумових пікселів воно може також
піддаватися розмиття. Ступінь розмиття зображення будемо характеризувати за
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допомогою універсального індексу якості (УІЯ). Чим сильніше розмито
зображення, тим менше значення даного критерію. Для вихідного зображення він
приймає значення 1, а при сильному розмитті його значення наближаються до нуля.
На відміну від ситуації додавання шуму, невелике розмиття зображення не
призводить до різкого зменшення рівня виділення обличчя. При зміні УІЯ від 1 до
0,7 рівень виділення тестованих алгоритмів зменшується менш ніж на 10% [52]. І
тільки при сильному розмитті відбувається різке зменшення рівня виділення
обличчя (таблиця 3.3).
Розмиття призводить до сильного сплеску кількості помилкових виявлень
алгоритмів на базі SNoW і МОВ (рисунок 3.3). Плавна зміна значень пікселів
сприймається цими алгоритмами як обличчя. Тільки алгоритм на базі бустінга
зберігає здатність розділяти класи облич та не облич. Його рівень невірного
виділення при збільшенні ступеня розмиття зменшується.
Таблиця 3.3 – Залежність рівня виділення від ступеня розмиття зображення
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Рисунок 3.3 – Залежність рівня виділення від ступеня розмиття зображення
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Останній вид спотворень, яке було розглянуто, це стиснення зображення з
використанням алгоритму JPEG (таблиця 3.4). JPEG насамперед один з
найпоширеніших способів стиснення зображень з втратами. Наведемо перші кроки
цього алгоритму. Нехай на вхід алгоритму стиснення надходить зображення з
глибиною кольору 24 біта на піксель (зображення представлено в кольоровій моделі
RGB).
Перетворення у кольоровий простір YCbCr – у кольоровій моделі YCbCr
представляємо

зображення

у

вигляді

яскравої

компоненти

(Y)

і

двох

кольорорізнецевих компонент (Cb, Cr). Людське око більш сприйнятливе до
яскравості, а не до кольору, тому алгоритм JPEG вносить за можливістю мінімальні
зміни в яскраву компоненту (Y), а в кольорорізнецеві компоненти можуть вноситися
значні зміни. Перетворення здійснюється за формулою 3.2 [99].
 Kg = 1 − Kr − Kb
Y = min Y + (max Y − min Y ) ∗ ( Kr ∗ R + Kg ∗ G + Kb ∗ B)


min C + max C max C − min C
1
Cb =
+
*
∗ (− Kr ∗ R − Kg ∗ G + (1 − Kb) ∗ B)
2
2
1 − Kb


min C + max C max C − min C
1
∗
∗ ((1 − Kr ) ∗ R − Kg ∗ G − Kb ∗ B)
+
Cr =
2
2
1 − Kr


(3.2)

Вибір Kr і Kb залежить від обладнання. Зазвичай використовується
Kb = 0,114; Kr = 0,299. Останнім часом також використовується Kb = 0,0722;
Kr = 0,2126,

що

краще

відображає

характеристики

сучасних

пристроїв

відображення.
Після перетворення в кольоровий простір YCbCr виконується дискретизація.
Можливий один з трьох способів дискретизації:
1) 4:4:4 – відсутня субдискретизація;
2) 4:2:2 – компоненти кольоровості змінюються через одну за горизонталлю;
3) 4:2:0 – компоненти кольоровості змінюються через один рядок за
горизонталлю, при цьому за вертикаллю вони змінюються через рядок.
При використанні другого або третього способу позбавляємося від 1/3 або 1/2
інформації відповідно. Очевидно, що чим більше інформації втрачаємо, тим
сильніші спотворення в підсумковому зображенні.
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Найменшу стійкість до артефактів стиснення показав алгоритм на базі
SNoW (рисунок 3.4). Він виконує перехід від значень пікселів до локальних ознак
SMQT [53] (Successive Mean Quantization Transform) – це перетворення, яке дозволяє
витягти з локальної області зображення складову, не залежну від освітленості. Воно
полягає в квантуванні області зображення з порогом квантування, рівним
середньому значенню пікселів, що входять у цю область. Перехід до SMQT ознак
дозволяє алгоритму адаптуватися до зміни освітленості об’єкта (обличчя), так як
SMQT ознаки витягують із зображення не залежні від освітленості компоненти.
Додаткові кордони, що з’являються при стисненні, призводять до зміни значень
SMQT ознак [54]. У результаті алгоритм на базі SNoW втрачає здатність виділяти
обличчя. Алгоритм на базі бустінга, навпаки, демонструє високу стійкість до
артефактів стиснення, так як він використовує інформацію, яка найменше схильна
до руйнування при стисненні зображення інформації про середнє значення пікселів
у прямокутній області.
Таблиця 3.4 – Залежність рівня виділення від коефіцієнта стиснення зображення
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Рисунок 3.4 – Залежність рівня виділення від коефіцієнта стиснення зображення
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За середнім рівнем виділення лідирує алгоритм на базі бустінга – 73%. На
другому і третьому місці алгоритми на базі SNoW і МОВ – 53% і 51% відповідно.
Було встановлено, що алгоритм на базі бустінга більш стійкий до спотворень
усіх типів. Він значно перевершує інші тестовані алгоритми за середнім рівнем
виділення при внесенні гаусова та імпульсного шумів на 33%, а також при стисненні
JPEG на 20%. При розмитті алгоритм на базі бустінга поступається за середнім
рівнем виділення 6,6% алгоритмом на базі SNoW, однак при цьому він допускає в 4
рази менше помилок класифікації [52].
3.2 Розвиток існуючих методів створення еталона зображення для ІТ
біометричної ідентифікації
Сучасні

задачі

розпізнавання,

ідентифікації

і

автентифікації

людини

вимагають досить високого ступеня точності та ефективності їх рішення в режимі
реального

часу.

Як

правило,

перераховані

завдання

є

складними

і

багатофакторними. Одним з найбільш перспективних підходів у даному випадку є
методи створення еталона зображення, засновані на знятті ідеального знімка та / або
запису біометричної характеристики людини (БХЛ). У разі використання БХЛ для її
ідентифікації існує ймовірність помилки системи. Це пов’язано з неправильним
використанням технології, умовами навколишнього оточення і найголовніше якістю
зразка [55].
Цифрове зображення являє собою прямокутну таблицю точок, або елементів
зображення, розташованих у m рядках та n стовпцях. Вираз m × n називається
роздільною здатністю зображення (хоча іноді цей термін використовується для
позначення числа пікселів, що припадають на одиницю довжини зображення).
Точки зображення називаються пікселями (за винятком випадків, коли зображення
передається факсом або відео, у цих випадках точка називається пелом). Для цілей
стиску графічних образів зручно виділити наступні типи зображень:
1) дворівневе (або монохроматичне) зображення. У цьому випадку всі пікселі
можуть мати тільки два значення, які зазвичай називають чорним (двійкова
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одиниця, або основний колір) і білим (двійковий нуль або колір фону). Кожен
піксель такого зображення представлений одним бітом, тому це найпростіший тип
зображення;
2) напівтонове зображення. Кожен піксель такого зображення може мати 2n
значень від 0 до 2n − 1 , що позначають одну з 2n градацій сірого (або іншого)
кольору. Число n зазвичай порівняно з розміром байта, тобто, воно дорівнює 4, 8, 12,
16, 24 або інше кратне 4 або 8. Безліч самих значущих бітів усіх пікселів утворюють
найбільш значущу бітову площину або шар зображення. Отже, напівтонове
зображення зі шкалою з 2n рівнів складено з n бітових шарів;
3) кольорове зображення. Існує кілька методів завдання кольору, але в
кожному з них беруть участь три параметра. Отже, кольоровий піксель складається з
трьох частин. Зазвичай, кольоровий піксель складається з трьох байтів. Типовими
колірними моделями є RGB, HLS і CMYK;
4) зображення з безперервним тоном. Цей тип зображень може мати багато
схожих кольорів (або півтонів). Коли сусідні пікселі відрізняються всього на
одиницю, оку практично неможливо розрізнити їх кольори. У результаті такі
зображення можуть містити області, в яких колір здається оку безперервно змінним.
У цьому випадку піксель представляється або більшим числом (у напівтоновому
випадку) або трьома компонентами (у разі кольорового образу). Зображення з
безперервним тоном є природними (на відміну від рукотворних, штучних); зазвичай
вони виходять при зйомці на цифрову фотокамеру або при скануванні фотографій
або рисунків;
5) дискретно-тонове зображення (воно ще називається синтетичним).
Зазвичай, це зображення виходить штучним шляхом. У ньому може бути всього
кілька або багато кольорів, але в ньому немає шумів і плям природного зображення.
Прикладами таких зображень можуть служити фотографії штучних об’єктів, машин
чи механізмів, сторінки тексту, карти, рисунки або зображення на дисплеї
комп’ютера (не кожне штучне зображення буде обов’язково дискретно-тоновим,
згенерованого комп’ютером зображення, яке має виглядати натурального, матиме
безперервні тони, незважаючи на своє штучне походження). Штучні об’єкти, тексти,
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намальовані лінії мають форму, добре визначаються кордони. Вони сильно
контрастують на тлі іншої частини зображення (фону). Прилеглі пікселі дискретнотонового способу часто бувають поодинокими або сильно змінюють свої значення.
Такі зображення погано стискаються методами з втратою даних, оскільки
спотворення всього декількох пікселів букви робить її нерозбірливою, перетворює
звичне накреслення в абсолютно нерозрізнене. Методи стиснення зображень із
безперервними тонами погано поводяться з чіткими краями дискретно-тонових
образів, для яких слід розробляти особливі методи компресії. Відзначимо, що
дискретно-тонові зображення, зазвичай, несуть у собі велику надмірність. Багато
його фрагментів повторюються декілька разів у різних місцях зображення;
6) зображення, подібні мультфільмам. Це кольорові зображення, в яких
присутні великі області одного кольору. При цьому дотичні області можуть вельми
розрізнятися за своїм кольором. Це властивість можна використовувати для
досягнення кращої компресії.
Інтуїтивно стає ясно, що кожному типу зображень притаманна певна
надмірність, але всі вони надлишкові по-різному. Тому важко створити один метод,
який однаково добре стискає будь-які типи зображень. Існують окремі методи для
стиснення

дворівневих

образів,

безперервно-тонових

і

дискретно-тонових

зображень. Існують також методи, які намагаються розділити зображення на
безперервно-тонову і дискретно-тонову частини і стискають їх окремо [56].
Враховуючи вищеперелічені типи зображень для стиснення графічних образів
для нашої задачі створення еталона підійде напівтонове зображення, тому що воно
має достатню якість для ідентифікації людини за ним і невеликий обсяг займаного
простору – це важливий показник для подальшого зберігання еталонів у базі даних
(БД).
Перед тим як стиснути зображення в півтонове, пропонується перше
поліпшення для створення еталона – отримати знімок з розширеним динамічним
діапазоном. Розширення динамічного

діапазону необхідно

для

того, щоб

оптимально відобразити на дисплеї відеосигнал із двох камер, що містить
максимальну кількість деталей обличчя, видимих на готовому суміщеному знімку. З
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метою розширення динамічного діапазону зображення, а також для зменшення
впливу яскравих точкових джерел (засвітлення та розмиття яскравих об’єктів) був
реалізований режим зйомки звичайною камерою і ІЧ: один кадр відображав
кольоровий звичайний знімок, а наступний кадр формувався за допомогою ІЧ
фільтра. Поєднання двох таких зображень дозволяє оптимальним чином відобразити
добре і погано освітлені області, отримати більш «глибокий» знімок, як у денний,
так і нічний час [57]. Результат отримання такого знімка із застосуванням стиснення
напівтонового зображення представлений на рисунку 3.5 (1).
З отриманого знімка нам потрібно виділити область, яка унікальна і підходить
для подальшого створення еталона. Для цього застосовуємо метод Віоли-Джонса
[43] – який показав кращий результат у підрозділі 3.1 для пошуку та виділенні
об’єктів на зображенні в реальному часі.
Навчання класифікаторів йде дуже повільно, але результати пошуку особи
дуже швидкі, саме тому був обраний даний метод розпізнавання обличчя на
зображенні. Віола-Джонс є одним з кращих за співвідношенням показників
ефективність розпізнавання / швидкість роботи. Також цей детектор має вкрай
низьку ймовірністю помилкового виявлення обличчя. Алгоритм навіть добре
працює і розпізнає риси обличчя під невеликим кутом, приблизно до 30 градусів.
При куті нахилу більше 30 градусів відсоток виявлень різко падає. І це не дозволяє в
стандартній реалізації детектувати повернене обличчя людини під довільним кутом,
що значною мірою ускладнює або унеможливлює використання алгоритму в
сучасних виробничих системах із урахуванням їх зростаючих потреб.
У загальному вигляді, завдання виявлення обличчя та рис людини на
цифровому зображенні виглядає саме так:
1) є зображення, на якому є шукані об’єкти. Воно представлено двовимірною
матрицею пікселів розміром w × h, в якій кожен піксель має значення від 0 до 255,
якщо це чорно-біле зображення;
2) у результаті своєї роботи, алгоритм повинен визначити обличчя та їх риси і
позначити їх – пошук здійснюється в активній області зображення прямокутними
ознаками, за допомогою яких і описується знайдене обличчя та його риси:
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rectanglei = {x,y,w,h,a},

(3.
3)

де x, y – координати центру i-го прямокутника, w – ширина, h – висота, a – кут
нахилу прямокутника до вертикальної осі зображення [44].
Результат застосування методу Віоли-Джонса до попередньо підготовленого
зображення представлений на рисунку 3.5 (2).
Зазвичай зображення, сформовані різними інформаційними системами,
спотворюються впливом перешкод. Це ускладнює як їх візуальний аналіз людиноюоператором, так і автоматичну обробку в ПЕОМ. При вирішенні деяких завдань
обробки зображень у ролі перешкод можуть виступати ті чи інші компоненти
самого зображення.
Ослаблення дії перешкод досягається фільтрацією. При фільтрації яскравість
(сигнал)

кожної

точки

вихідного

зображення,

викривленого

перешкодою,

замінюється деяким іншим значенням яскравості, яке визнається в найменшій мірі
спотвореним перешкодою [56].
У нашому випадку застосуємо друге поліпшення, використовуючи фільтрацію
шляхом виділення границь Собеля (оператор Собеля) до вже виділеної області
методом Віоли-Джонса.
Оператор Собеля [58] використовується в обробці зображень для виділення
границь. Це дискретний диференціальний оператор, що обчислює наближене
значення градієнта чи норми градієнта для яскравості зображення. Оператор Собеля
базується на згортці зображення невеликими сепарабельними цілочисельними
фільтрами в вертикальному та горизонтальному напрямках. Хоча, апроксимація
градієнта досить груба, особливо на високочастотних ділянках зображення.
Оператор використовує ядра 3 × 3, з якими звертає зображення для
обчислення наближених значень часткових похідних по горизонталі та по вертикалі.
Якщо A вихідне зображення, а Gx та Gy – два зображення, де кожна точка містить
часткові похідні за x та за y відповідно. Вони обчислюються наступним чином:
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 − 1 0 1
− 1 − 2 − 1
G y =  0
0
0  ∗ A and G x = − 2 0 2 ∗ A,
 − 1 0 1 
 1
2
1 

(3.
4)

де ∗ позначає двовимірну операцію згортки.
Координата x зростає «направо», а y – «вниз». Для кожної точки зображення
наближене значення градієнта обчислюється через наближенні значення часткових
похідних:
G = Gx + G y ,

(3.5)

 Gy
Θ = arctan
 Gx

(3.6)

2

2

а також напрямок градієнта:

,


де, наприклад, кут Θ рівний нулю для вертикальної границі, в якої темна сторона
зліва.
Значення функції існує тільки на регулярній сітці, тому не можна знаходити
похідні, але припустивши неперервність функції можна застосувати скінченні
різниці, а саме оператор Собеля для апроксимації часткових похідних.

Рисунок 3.5 – Процес створення еталона для подальшої ідентифікації об’єкта:
1 – суміщений ІЧ знімок із застосуванням стиснення напівтонового зображення;
2 – застосування методу Віоли-Джонса;
3 – фільтр Собеля в звичайному і інверсному варіантах
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На відміну від фільтрів Лапласа результати фільтра Собеля відрізняються
істотно. Фільтр Собеля має тенденцію бути менш чутливим до шуму зображення в
порівнянні з фільтром Лапласа. Виявлені лінії границі не так точно гранульовані, як
лінії інших існуючих фільтрів виділення границь.
Результат застосування фільтра Собеля до попередньо підготовленому
зображенню представлений на рисунку 3.5 (3) у звичайному і інверсному варіантах.
Виходячи з вище описаних пропозицій щодо поліпшення існуючих методів
створення еталона зображення, можна розробити універсальний алгоритм роботи з
будь-яким об’єктом (рисунок 3.6).
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Отримання суміщеного
знімка спеціально
розробленим
обладнанням

Апаратний пристрій

Стиснення методом
напівтонового
зображення

Програмне стиснення

Застосування методу
Віоли-Джонса

Примітиви ознак Хаара

Використання методу
виділення кордонів
зображення Собеля

Результат. Еталонне
зображення

Рисунок 3.6 – Розроблений алгоритм для створення еталона зображення

Рисунок 3.7 – Підсумкове еталонне зображення
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Після проведення всіх дій отримано еталонне зображення, яке має роздільну
здатність 500 × 500 пікселів і розмір його всього 150 кБ, що ідеально підходить для
сучасних БД [59] (рисунок 3.7).
3.3

Розробка

методу

шифрування

для

створених

еталонних

зразків

біометричних характеристик людини
Безпека і конфіденційність – це одні з найбільш актуальних тем на
сьогоднішній день, тим більше, коли це стосується біометричних характеристик
людини, тому що найбільшим недоліком такої ідентифікації є наслідки витоку
даних. Якщо ви забудете пароль, його легко можна буде змінити, але якщо доступ
до БД з біометричними еталонними зразками отримає зловмисник, змінити їх не
вийде, і можна буде забути про збереження даних на деякий час. Це змушує нас
розробити метод шифрування для створених еталонних зразків біометричних
характеристик людини.
Метод, який буде розроблено, дозволить користувачам ІТ вибирати еталонні
зразки власних біометричних характеристик і шифрувати їх на стороні клієнта з
використанням коду доступу.
У серверному коді необхідності не буде, ніяка інформація між клієнтом і
сервером передаватися не буде – це підвищить довіру користувача до розробленого
методу в цілому. Для реалізації використаємо HTML5 FileReader API та бібліотеку
шифрування JavaScript – CryptoJS.
CryptoJS [60] є зростаюча колекція стандартних і надійних криптографічних
алгоритмів, реалізованих у JavaScript з використанням передового досвіду і
моделей. Вони швидкі, мають послідовний і простий інтерфейс. CryptoJS – це
програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.
Для вирішення нашої задачі шифрування обрано алгоритм Advanced
Encryption Standard (AES) – симетричний алгоритм блочного шифрування (розмір
блока 128 біт, ключ 128/192/256 біт), фіналіст конкурсу AES і прийнятий в якості
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американського стандарту шифрування урядом США. Вибір припав на AES з
розрахуванням на широке використання і активний аналіз алгоритму, як це було із
його попередником, DES. Державний інститут стандартів і технологій (National
Institute of Standards and Technology, NIST) США опублікував попередню
специфікацію AES 26 жовтня 2001 року, після п’ятилітньої підготовки. 26 травня
2002 року AES оголошено стандартом шифрування. Станом на 2009 рік AES є
одним із найпоширеніших алгоритмів симетричного шифрування [61].
HTML5 FileReader API [62] – спосіб читання вмісту файлу або Blob (Binary
Large Object – бінарний великий об’єкт) об’єкту у пам’яті. Об’єкт FileReader
дозволяє нам читати вміст локальних файлів за допомогою JavaScript, але тільки тих
файлів, які були обрані користувачем безпосередньо через діалогове вікно, що
пропонує обрати файл. Браузери які підтримують дану технологію наведено на
рисунку 3.8.
Після завантаження файлу еталона біометричної характеристики його вміст
перетворюється на строку URI -даних. Перевага полягає в тому, що еталон зберігає
свій початковий вміст безпосередньо в URI, тому ми можемо, записати вміст файлу
у вигляді тексту, а також додати до нього запропоноване вище шифрування с
обраним паролем [63]. Під час розшифровки відбувається зворотна процедура.
Детальний опис алгоритмів CryptoJS AES та FileReader API наведено у
додатку Г.
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Рисунок 3.8 – Підтримка технології FileReader API
3.4 Опис схеми інформаційних зв’язків розробленої ІТ ідентифікації
персоналу на основі комплексу біометричних параметрів
Опис схеми інформаційних зв’язків виконаємо використовуючи сучасний
американський стандарт NIST Special Publication 800-183 (липень 2016 р.) від
National Institute of Standards and Technology [90]. Даний документ був випущений у
серії SP 800, Computer Security, що має на увазі його безпосереднє відношення до
інформаційної безпеки. Автором NIST SP 800-183 є Jeffrey Voas, відомий ще з
початку 1990-х років публікаціями з теорії оцінювання та тестування програмного
забезпечення. Також формальним описом даних в інформаційних системах займався
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професор Філатов В. О. [103].
У NIST SP 800-183 пропонується унікальний підхід в описі інформаційних
зв’язків.

Для

цього

використовується

п’ять

типів

примітивів:

1) Sensor,

2) Aggregator, 3) Communication Channel, 4) External Utility (eUtility), 5) Decision
Trigger. Усі вони представлені на рисунку 3.9.

Рисунок 3.9 – Примітиви стандарту NIST SP 800-183
Primitive № 1: Sensor
Sensor – це датчик, призначений для вимірювання фізичних параметрів
(температура, вологість, тиск, прискорення тощо).
Primitive № 2: Aggregator
Sensor передає інформацію в Aggregator, який представляє собою програмну
реалізацію функцій (можливо, з використанням штучного інтелекту), що
перетворюють вихідні (raw) дані в проміжні агреговані дані. Для Aggregator введено
ще поняття акторів (Actor) обробки даних двох типів: Cluster & Weight. Під Cluster
мається на увазі віртуальний динамічний Cluster of Sensors, який організовується та
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змінюється в залежності від підходу до агрегації даних. Під Weight мається на
увазі ваговий коефіцієнт (також, можливо, динамічний), який застосовується для
обробки даних за допомогою Aggregator.
Primitive № 3: Communication Channel
Communication Channel представляє собою віртуальну або фізичну середу
передачі даних, що об’єднує всі інші примітиви.
Primitive № 4: eUtility ( External Utility)
Під eUtility мається на увазі будь-який апаратний пристрій, програма або
сервіс, що є платформою для виконання Aggregator. У майбутньому передбачається
конкретизувати даний примітив, виділивши кілька категорій.
Primitive № 5: Decision Trigger
Decision Trigger формує кінцевий результат, необхідний для виконання
цільової функції конкретної системи [91].
Схема інформаційних зв’язків розробленої ІТ ідентифікації персоналу на
основі комплексу біометричних параметрів складається з таких компонентів: 1) U –
користувач (об’єкт ідентифікації), 2) C – кластер датчиків, 3) S – датчик, 4) A –
програмна реалізація функцій, 5) eU – апаратний пристрій, програма або сервіс,
6) віртуальна та фізична середа передачі даних, 7) формувальник кінцевого
результату (рисунок 3.10). Для опису невеликої ІТ кількість компонентів достатня, а
при збільшенні розмірності можна застосувати ієрархічні структури.
Користувач U безконтактно надає дві свої біометричні характеристики
обличчя та голос на два кластера С1 і С2, кожен з яких складається з двох сенсорів:
S1, S2 – звичайна та інфрачервона камери; S3, S4 – два мікрофона. Фізично U
контактує з сенсором S5 – для введення паролю.
Сенсори S1, S2, S3, S4 передають інформаційних потік від U до агрегаторів А1
та А2, які є складовими мультимодального апаратного пристрою eU1. Пристрій eU1
фізично пов’язаний двома лініями зв’язку (USB та 3,5 мм аудіо кабелем) із ЕОМ
eU2.
ЕОМ eU2 містить чотири програми eU2.1, eU2.2, eU2.3, eU2.4 та підключену
клавіатуру eU3, яка є платформою для агрегатора А3. eU2.1 попередньо оброблює
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зображення та формує еталонний зразок обличчя. eU2.2 попередньо оброблює звук
та формує еталонний зразок голосу. eU2.3 приймає два потоки інформації з
попередньо обробленими сигналами від eU2.1, eU2.2 та потік від eU3 для локального
шифрування еталонних зразків засобами CryptoJS.

Рисунок 3.10 – Схема інформаційних зв’язків розробленої ІТ ідентифікації
персоналу на основі комплексу біометричних параметрів
Зашифровані зразки передаються до БД eU4. Агрегатор БД А7 пов’язаний із
двома агрегаторами А8 та А9 хмарного сервісу eU5 (SkyBiometry – Cloud Based
Biometrics API as a Service, Microsoft Cognitive Services, Google Speech [100]), який
виконує роль порівняльного алгоритму.
Веб-браузер eU2.4 (Google Chrome) отримує інформацію від eU5 у вигляді двох
потоків інформації x та y, і передає дані формувальнику кінцевого результату для
виконання цільової функції системи D=f(x,y). На виході отримаємо результат про
дозвіл або заборону доступу конкретного користувача U.
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3.5 Розробка структурно-функціональної моделі ІТ ідентифікації персоналу
на основі комплексу біометричних параметрів
Для

розробки

структурно-функціональної

моделі

використовуються

різноманітні методики графічного представлення. Одним з них є IDEF0 [93, 94] –
нотація

графічного

моделювання,

яка

використовується

для

створення

функціональної моделі, що відображає структуру і функції системи, а також потоки
інформації і матеріальних об’єктів, що зв’язують ці функції [95].
Спочатку необхідно побудувати контекстну діаграму – це сама верхня
діаграма, на якій об’єкт моделювання представлений єдиним блоком з граничними
стрілками. Ця діаграма називається А-0 (А мінус нуль). Стрілки на цій діаграмі
відображають зв’язку об’єкта моделювання з навколишнім середовищем. Діаграма
A-0 встановлює область моделювання та її границю (рисунок 3.11).
Вдосконалений метод:
напівтонування, Груповий метод
Віоли-Джонса, (матриці подібності)
розпізнавання
Собеля
SkyBiometry
Патент України
Методи
Google алгоритми
обробки розпізнавання мови
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Метод
CSS,
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Відеосигнал 1
Відеосигнал 2
Звуковий сигнал 1
Звуковий сигнал 2
Дані для шифрування/
розшифрування

Ідентифікація персоналу
на основі комплексу
біометричних параметрів

Результат доступу
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Мультимодальний пристрій
для розпізнавання об'єктів
ЕОМ
Клавіатура
Оператор
БД
Користувач

Інтернет

Рисунок 3.11 – Контекстна діаграма IDEF0 ІТ ідентифікації персоналу на основі
комплексу біометричних параметрів
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Наступним кроком буде декомпозиція. Нотація IDEF0 підтримує послідовну
декомпозицію процесу до необхідного рівня деталізації. Дочірня діаграма,
створювана при декомпозиції, охоплює ту ж область, що і батьківський процес, але
описує її більш детально. Згідно з методологією IDEF0 при декомпозиції стрілки
батьківського процесу переносяться на дочірню діаграму у вигляді граничних
стрілок (рисунок 3.12).
HTML5,
CSS,
JavaScript

Вдосконалений метод:
напівтонування,
Віоли-Джонса,
Собеля Методи
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Рисунок 3.12 – Дочірня діаграма IDEF0 ІТ ідентифікації персоналу на основі
комплексу біометричних параметрів
Блоки діаграми IDEF0, зі складним внутрішнім функціонуванням, потребують
додаткової декомпозиції. У нашому випадку блок А2 «Попередня обробка
зображення та звуку для отримання еталонів» підлягає більш детального розгляду
його функціонування.
Будемо вважати, що рівень декомпозиції розглянутих діаграм достатній для
відображення мети моделювання, і на діаграмах нижнього рівня використовуються
елементарні функції, з точки зору користувача системи.
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Вдосконалений метод:
напівтонування,
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Рисунок 3.13 – IDEF0-діаграма декомпозиції блоку А2 «Попередня обробка
зображення та звуку для отримання еталонів»
3.6 Висновки з розділу 3
1. Було обрано, розроблено та протестовано три алгоритми виділення обличчя
на базі навчання на основі методу, запропонованому П. Віолою та М. Джонсом
(метод бустінга), навчальної мережі SNoW (Sparse Network of Winnows) та методу
опорних векторів (МОВ). На наборі неспотворених зображень кращий результат за
рівнем виділення показав алгоритм на базі SNoW – 88%, алгоритм на базі бустінга –
82% та МОВ – 63%. За середнім рівнем виділення лідирує алгоритм на базі бустінга
– 70%. На другому і третьому місці алгоритми на базі МОВ і SNoW – 37,5% і 33,8%
відповідно. При цьому найменше помилкових виявлень допустив алгоритм на базі
SNoW, трохи більше помилявся алгоритм на базі бустінга, і в два рази більше
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помилкових виявлень у алгоритмі на базі МОВ.
За середнім рівнем виділення усіх тестів лідирує алгоритм на базі бустінга –
73%. На другому і третьому місці алгоритми на базі SNoW і МОВ – 53% і 51%
відповідно. Було встановлено, що алгоритм на базі бустінга більш стійкий до
спотворень усіх типів. Він значно перевершує інші тестовані алгоритми за середнім
рівнем виділення при внесенні гаусова та імпульсного шумів на 33%, а також при
стисненні JPEG на 20%. При розмитті алгоритм на базі бустінга поступається за
середнім рівнем виділення 6,6% алгоритмом на базі SNoW, однак при цьому він
допускає в 4 рази менше помилок класифікації.
2. Розроблений алгоритм для створення еталона зображення, із застосуванням
декількох методів, має суттєві переваги. Завдяки поліпшенню існуючих підходів,
можна знизити на порядок кількість людей або об’єктів, ідентифікація яких
неможлива,

і

значно

підвищити

захищеність

інформаційних

ресурсів

від

несанкціонованого доступу в цілому. Еталонний зразок має роздільну здатність
500 × 500 пікселів і розмір усього 150 кБ, що ідеально підходить для сучасних БД. У
нього чітко видно всі границі для подальшої біометричний ідентифікації людини. Як
показала практика (зображення квітки рисунок 3.5), покращений алгоритм
створення еталона можна застосувати не тільки для людини, але і для інших об’єктів
ідентифікації або розпізнавання.
3. Розроблено

метод

шифрування

для

створених

еталонних

зразків

біометричних характеристик людини, який дозволяє користувачам ІТ вибирати
еталонні зразки власних біометричних характеристик і шифрувати їх на стороні
клієнта з використанням коду доступу. Ніяка інформація між клієнтом і сервером
передаватися не буде – це підвищить довіру користувача до розробленого методу в
цілому.
4. Зроблено опис схеми інформаційних зв’язків розробленої ІТ ідентифікації
персоналу на основі комплексу біометричних параметрів використовуючи сучасний
американський стандарт NIST Special Publication 800-183 від National Institute of
Standards and Technology та розроблено структурно-функціональну модель за
допомогою IDEF0-діаграм.
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЗ.
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
4.1 Дослідження та реалізація різних алгоритмів та методів виділення кордонів
в обробці зображень
Алгоритми та методи для виділення кордонів в обробці зображень, які будуть
дослідженні та реалізовані у цьому підрозділі: Лапласа, Гауса-Лапласа, Собеля,
Прюітта та Кірша. Всі алгоритми та методи реалізовані за допомогою згортання
зображення.
Виділення

кордонів

[64]

–

назва

ряду

математичних

методів,

які

застосовуються для визначення контурів у цифровому зображенні, в якому
яскравість зображення змінюється різко або має інші види неоднорідностей.
Контури, в яких зміни яскравості зображення різкі, як правило, організовуються в
ряд кривих лінійних сегментів, які називають кордонами. Виділення кордонів –
фундаментальний інструмент в обробці та розпізнаванні зображення, особливо в
областях виявлення та виділення ознак. Отже, застосування фільтра виділення
кордонів до зображення може істотно зменшити кількість оброблюваних даних,
через те, що відфільтрована частина зображення вважається менш значущою, а
найбільш важливі структурні властивості зображення зберігаються. Однак не
завжди можливо виділити кордону в картинах реального світу середньої складності.
Межі виділені з таких зображень часто мають такі недоліки як фрагментованість
(криві кордонів не з’єднані між собою), відсутність меж або наявність помилкових,
які не відповідають досліджуваному об’єкту.
Згортання [65, 66] – проста математична операція, яка є основою для багатьох
операторів обробки зображення. Згортання надає можливість перемноження двох
масивів чисел, як правило, різних розмірів, але тієї ж розмірності, з отриманням
третього масиву чисел такої ж розмірності. Це може бути використано при обробці
зображень для реалізації операторів, значення вихідного пікселя яких – це прості
лінійні комбінації певних значень вхідного пікселя.
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У контексті обробки зображень, один з вхідних масивів, як правило, тільки
відтінки сірого у зображенні. Другий масив, як правило, набагато менше, і також
двовимірний (хоча це може бути тільки один товстий піксель), і відомий як ядро.
Вихідний код, який наведено у додатку Д (1), реалізує метод Згортаючого
фільтру для Bitmap класу, дозволяє застосувати обумовлену користувачем матрицю
та додатково перетворює вхідне зображення у відтінки сірого [67].
Горизонтальне та вертикальне матричне згортання реалізовано та наведено у
додатку Д (2).
На рисунку 4.1 представлено початкове зображення.

Рисунок 4.1 – Оригінал зображення
4.1.1 Виділення кордону зображення методом Лапласа
Метод Лапласа для виділення кордону зображення вважається одним з
найпоширенішим.
Дискретний оператор Лапласа [68] часто використовується в обробці
зображення, наприклад, у виявленні кордону та додатках оцінки руху. Дискретне
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перетворення Лапласа визначене як сума других похідних виразу Координати
оператора Лапласа та обчислений як сума відмінностей найближчих сусідах
центрального пікселя.
Для одновимірних, двомірних і тривимірних сигналів дискретний лапласіан
можна задати як згортку з наступними ядрами:


Фільтр 1D: D x 2 = [1 − 2 1]
Фільтр 2D: D xy

2

0 1 0 

= 1 − 4 1
0 1 0

або з діагоналями:
Фільтр 2D: D xy

2

1 1 1
= 1 − 8 1
1 1 1

Фільтр 3D: Dxy 3 ≈
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
для першої площини = 0 1 0; для другої = 1 − 6 1; для третьої = 0 1 0 .
0 1 0
0 0 0
0 0 0

Ці ядра виводяться за допомогою дискретних часткових похідних.
Багато змін матриці / ядра можуть бути застосовані з результатами в межах від
невеликого до досить явного. Нижче досліджуємо два матричних впровадження:
3 × 3 та 5 × 5 (рисунки 4.2 та 4.3).
Лапласа 3 × 3 [67]:
public static Bitmap
Laplacian3x3Filter(this Bitmap sourceBitmap,
bool grayscale = true)
{
Bitmap resultBitmap =
ExtBitmap.ConvolutionFilter(sourceBitmap,
Matrix.Laplacian3x3,
1.0, 0, grayscale);

return resultBitmap;
}

public static double[,] Laplacian3x3
{
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get
{
return new double[,]
{ { -1, -1, -1, },
{ -1, 8, -1, },
{ -1, -1, -1, }, };
}
}

Рисунок 4.2 – Метод Лапласа 3 × 3
Лапласа 5 × 5 [67]:
public static Bitmap
Laplacian5x5Filter(this Bitmap sourceBitmap,
bool grayscale = true)
{
Bitmap resultBitmap =
ExtBitmap.ConvolutionFilter(sourceBitmap,
Matrix.Laplacian5x5,
1.0, 0, grayscale);

return resultBitmap;
}
public static double[,] Laplacian5x5
{
get
{
return new double[,]
{ { -1, -1, -1, -1, -1, },
{ -1, -1, -1, -1, -1, },
{ -1, -1, 24, -1, -1, },
{ -1, -1, -1, -1, -1, },
{ -1, -1, -1, -1, -1 } };
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}
}

Рисунок 4.3 – Метод Лапласа 5 × 5
5 × 5 матриця Лапласа створює зображення результату з помітними
відмінностями. Виділення кордону виражено в неабиякій кількості дрібних деталей,
хоча у матриці Лапласа є тенденція бути чутливою до шуму зображення.
4.1.2 Виділення кордону зображення методом Гауса-Лапласа
Гауса-Лапласа – загальна варіація фільтра Лапласа. Метод Гауса-Лапласа
призначений, щоб протистояти шумовій чутливості звичайного фільтра Лапласа
(рисунок 4.4).
Метод

Гауса-Лапласа

для

видалення

шуму на

зображенні, реалізує

згладжування за допомогою Гаусового розмиття. Щоб оптимізувати продуктивність,
ми можемо обчислити єдину матрицю, що представляє Гаусове розмиття та
матрицю Лапласа [67].
public static Bitmap
LaplacianOfGaussian(this Bitmap sourceBitmap)
{
Bitmap resultBitmap =
ExtBitmap.ConvolutionFilter(sourceBitmap,
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Matrix.LaplacianOfGaussian,
1.0, 0, true);

return resultBitmap;
}

public static double[,] LaplacianOfGaussian
{
get
{
return new double[,]
{ { 0, 0, -1, 0, 0 },
{ 0, -1, -2, -1, 0 },
{ -1, -2, 16, -2, -1 },
{ 0, -1, -2, -1, 0 },
{ 0, 0, -1, 0, 0 } };
}
}

Рисунок 4.4 – Метод Гауса-Лапласа
4.1.3 Виділення кордону зображення методом Собеля
Метод виділення кордону Собеля [58] – інше загальне впровадження
виділення кордону. Оператор Собеля використовується в обробці зображень для
виділення границь. Це дискретний диференціальний оператор, що обчислює
наближене значення градієнта чи норми градієнта для яскравості зображення.
Оператор Собеля базується на згортці зображення невеликими сепарабельними
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цілочисельними фільтрами в вертикальному та горизонтальному напрямках.
Хоча, апроксимація градієнта досить груба, особливо на високочастотних ділянках
зображення [67].
Оператор використовує ядра 3 × 3, з якими звертає зображення для
обчислення наближених значень часткових похідних по горизонталі та по вертикалі.
Якщо A вихідне зображення, а G x та G y – два зображення, де кожна точка містить
часткові похідні за x та за y відповідно. Вони обчислюються наступним чином:
 − 1 0 1
− 1 − 2 − 1


Gy =  0
0
0  ∗ A and G x = − 2 0 2 ∗ A
 − 1 0 1 
 1
2
1 

де ∗ позначає двовимірну операцію згортки.
Координата x зростає «направо», а y — «вниз». Для кожної точки зображення
наближене значення градієнта обчислюється через наближенні значення часткових
похідних:
G = Gx + G y

2

 Gy
Θ = arctan
 Gx





2

а також напрямок градієнта:

де, наприклад, кут Θ рівний нулю для вертикальної границі, в якої темна сторона
зліва.
Значення функції існує тільки на регулярній сітці, тому, строго кажучи, не
можна знаходити похідні, але припустивши неперервність функції можна
застосувати скінченні різниці, а саме оператор Собеля для апроксимації часткових
похідних.
На відміну від фільтрів Лапласа, обговорених вище, результати фільтра
Собеля відрізняються істотно. Фільтр Собеля має тенденцію бути менш чутливим до
шуму зображення в порівнянні з фільтром Лапласа. Виявлені лінії кордону не так
точно гранульовані, як виявлені лінії кордону з фільтрів Лапласа (рисунок 4.5).
public static Bitmap
Sobel3x3Filter(this Bitmap sourceBitmap,
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bool grayscale = true)
{
Bitmap resultBitmap =
ExtBitmap.ConvolutionFilter(sourceBitmap,
Matrix.Sobel3x3Horizontal,
Matrix.Sobel3x3Vertical,
1.0, 0, grayscale);

return resultBitmap;
}

public static double[,] Sobel3x3Horizontal
{
get
{
return new double[,]
{ { -1, 0, 1, },
{ -2, 0, 2, },
{ -1, 0, 1, }, };
}
}

public static double[,] Sobel3x3Vertical
{
get
{
return new double[,]
{ { 1, 2, 1, },
{ 0, 0, 0, },
{ -1, -2, -1, }, };
}
}

Рисунок 4.5 – Оператор Собеля

105
4.1.4 Виділення кордону зображення методом Прюітта
Метод виділення кордону Прюітт [69] – також досить загальне впровадження.
Оператор Прюітт – метод виділення кордонів в обробці зображень, який обчислює
максимальний відгук на безлічі ядер згортки для знаходження локальної орієнтації
кордону в кожному пікселі. Він був створений доктором Джудіт Прюітт (Judith
Prewitt) для виявлення кордонів медичних зображень
Оператор обчислює градієнт інтенсивності зображення в кожному пункті,
даючи напрям самого великого збільшення від світла до темряви і рівня зміни в
тому напрямку (рисунок 4.6).
Оператор Прюітта як і Собеля [67] використовує ядра 3 × 3, з якими звертає
зображення для обчислення наближених значень часткових похідних по горизонталі
та по вертикалі. Якщо A вихідне зображення, а G x та G y – два зображення, де кожна
точка містить часткові похідні за x та за y відповідно. Вони обчислюються
наступним чином:
− 1 − 1 − 1
− 1 0 1


G y = − 1 0 1 ∗ A and G x =  0 0 0  ∗ A
 1 1 1 
− 1 0 1

де ∗ позначає двовимірну операцію згортки.
Координата x зростає «направо», а y — «вниз». Для кожної точки зображення
наближене значення градієнта обчислюється через наближенні значення часткових
похідних:
G = Gx + G y
2

2

а також напрямок градієнта:
Θ = a tan 2(G y , G x )

де, наприклад, кут Θ рівний нулю для вертикальної границі, в якої темна сторона
зліва.
public static Bitmap
PrewittFilter(this Bitmap sourceBitmap,
bool grayscale = true)
{
Bitmap resultBitmap =
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ExtBitmap.ConvolutionFilter(sourceBitmap,
Matrix.Prewitt3x3Horizontal,
Matrix.Prewitt3x3Vertical,
1.0, 0, grayscale);

return resultBitmap;
}

public static double[,] Prewitt3x3Horizontal
{
get
{
return new double[,]
{ { -1, 0, 1, },
{ -1, 0, 1, },
{ -1, 0, 1, }, };
}
}

public static double[,] Prewitt3x3Vertical
{
get
{
return new double[,]
{ { 1, 1, 1, },
{ 0, 0, 0, },
{ -1, -1, -1, }, };
}
}

Рисунок 4.6 – Оператор Прюітт
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4.1.5 Виділення кордону зображення методом Кірша
Метод визначення кордону Кірша [70] часто реалізується у формі визначення
кордону Компаса. Нижче ми тільки здійснюємо два компонента: Горизонтальний та
Вертикальний. Вихідні зображення мають високий рівень яскравості (рисунок 4.7).
Оператор приймає єдину маску ядра і обертає її з кроком 45 градусів за всіма
восьма напрямками компасу. Гранична величина оператора Кірша розраховується як
максимальна величина за всіма напрямами:
1

1

hn ,m = max z =1,...,8 ∑ ∑ g ij

(z)

i = −1 i = −1

⋅ f n +i ,m + j

де z перераховує напрями компас ядра.
g (1)

5
5
5 − 3 − 3
5
= − 3 0 − 3, g ( 2 ) = 5 0 − 3
5 − 3 − 3
− 3 − 3 − 3

public static Bitmap
KirschFilter(this Bitmap sourceBitmap,
bool grayscale = true)
{
Bitmap resultBitmap =
ExtBitmap.ConvolutionFilter(sourceBitmap,
Matrix.Kirsch3x3Horizontal,
Matrix.Kirsch3x3Vertical,
1.0, 0, grayscale);

return resultBitmap;
}

public static double[,] Kirsch3x3Horizontal
{
get
{
return new double[,]
{ { 5, 5, 5, },
{ -3, 0, -3, },
{ -3, -3, -3, }, };
}
}

public static double[,] Kirsch3x3Vertical
{
get
{
return new double[,]
{ { 5, -3, -3, },
{ 5, 0, -3, },
{ 5, -3, -3, }, };
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}
}

Рисунок 4.7 – Оператор Кірша
Дослідивши та реалізувавши методи виділення кордонів зображення, можна
обрати найкращій для нашої задачі розпізнавання людини. Обираємо оператор
Собеля, тому що він менш чутливий до шуму зображення та лінії кордону не так
точно гранульовані, як у інших розглянутих фільтрів.
4.2 Реалізація мультимодального пристрою для розпізнавання об’єктів
Мультимодальні ІТ [71] можуть усунути багато обмежень унімодальних
систем, оскільки одні характеристики компенсують недоліки, властиві іншим
характеристикам.
Переваги мультимодальних ІТ:
1) збільшення охоплення сфери застосування (немає однієї характеристики,
використовуємо іншу);
2) зменшення помилок неправильного розпізнавання, розширення діапазону
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умов

навколишнього

середовища,

за

рахунок

використання

декількох

модальностей;
3) зменшення чутливості до шуму.
Мультимодальна ІТ для ідентифікації, розпізнавання і авторизації об’єктів,
об’єднала дві біометричні характеристики: голос і обличчя.
Спочатку було розроблено алгоритм роботи модуля зі звуком (голосом):
включення пристрою, вибір режиму (запис еталона або ідентифікація), при виборі
першого – відбувається прийом звукового стерео сигналу, шумозаглушення і запис
еталонної спектрограми; при виборі другого – пристрій приймає звуковий стерео
сигнал у режимі реального часу, здійснює шумозаглушення і порівнює його з
еталоном. У разі якщо запис не відповідає еталону, значить ідентифікований об’єкт
не отримає доступ (рисунок 4.8 а).
Потім було розроблено алгоритм роботи модуля з зображенням: включення
пристрою, вибір режиму (збереження еталона або ідентифікація), при виборі
першого – відбувається прийом 3D відеосигналу, накладення знімків і збереження
еталонного зображення; при виборі другого – пристрій приймає 3D відеосигнал у
режимі реального часу, здійснює накладення знімків і порівнює їх з еталоном. У разі
якщо зображення особи не відповідає еталону, значить ідентифікований об’єкт не
отримає доступ (рисунок 4.8 б).
У результаті проектування мультимодального пристрої для розпізнавання
об’єктів, до якого можна застосувати вище описані алгоритми, пристрій одержав
назву «Комбінована 3D камера з функцією ІЧ зйомки та записом стереозвуку» [57]
(рисунок 4.9).
Переваги даної схеми проекту:
1) отримання двох знімків: звичайний і в ІЧ діапазоні. (При подальшій обробці
фотографії можливе накладення знімків досягаючи розширеного динамічного
діапазону зображення);
2) завдяки 2 мікрофонів можливий запис стереозвуку;
3) регульоване світлодіодне підсвічування для зйомки у вечірній час або в
місцях з низьким рівнем освітленості (складається з 12 світлодіодів);
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4) ІЧ підсвічування для зйомки вночі. Завдяки 10 ІЧ діодам та ІЧ камері
відстань нічної зйомки в межах 15 метрів;
5) просте підключення за допомогою USB для отримання знімків і 3,5mm
MiniJack для підключення мікрофонів. Не потребує додаткових джерел живлення;
6) низька собівартість.

Початок
Початок

Вибір режиму
роботи

Звуковий
сигнал

Вибір режиму
роботи

Звуковий
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Шумозаглушення і
запис еталонної
спектрограми

Зображення

Зображення

Накладення знімків і
збереження
еталонного
зображення

Накладення знімків

Шумозаглушення

Ідентифікація
Ідентифікація

Негативний
результат

Позитивний
результат

Кінець

а

Позитивний результат

Негативний результат

Кінець
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Рисунок 4.8 – Алгоритми роботи модулів звуку (а) і зображення (б)
Перший прототип мультимодального пристрою для розпізнавання об’єктів
складався з двох відеокамер: ІЧ і звичайної, 12 світлодіодів з можливістю
регулювання яскравості, 2-х мікрофонів і схеми комутації цих пристроїв.
Структурну схему наведено на рисунку 4.10.
Спосіб розпізнавання об’єктів за допомогою мультимодального пристрою,
який об’єднує дві характеристики: звук та зображення, які зберігаються у базі даних
(БД) та у подальшому надходять до алгоритму порівняння зразків, який
відрізняється тим, що має комбіновану камеру, яка складається зі звичайної та
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інфрачервоної (ІЧ), за допомогою яких формується еталонний зразок зображення
з розширеним динамічним діапазоном і додається до БД; два мікрофони, за
допомогою яких формується зразок стереозвуку і додається до БД; регульоване
світлодіодне підсвічування, яке дає змогу вести зйомку у вечірній час або в слабо
освітлених приміщеннях; ІЧ підсвічування, яке дає змогу вести зйомку вночі;
комутаційну схему, яка дозволяє підключити за допомогою одного USB відразу
обидві камери та не потребує додаткових джерел живлення; один 3.5 mm Mini Jack
Stereo для підключення обох мікрофонів.
ІТ розпізнавання об’єктів, з застосуванням біометричних методів, має суттєві
переваги. Завдяки використанню мультимодального підходу, що враховує відразу
кілька біометричних характеристик, можна знизити на порядок кількість людей,
біометрична ідентифікація яких неможлива, і значно підвищити захищеність
інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу в цілому.

Diode IR LED
Light
MIC 1

Camera

Light-emitting
diode (LED)
MIC 2

IR Camera

3.5 mm Stereo
Mini Jack

USB

Рисунок 4.9 – Комбінована 3D камера з функцією ІЧ зйомки та записом стереозвуку
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Рисунок 4.10 – Структурна схема мультимодального пристрою для розпізнавання
об’єктів
Мультимодальний пристрій для розпізнавання об’єктів [96] усуває багато
обмежень унімодальних систем, оскільки одні параметри компенсують недоліки,
притаманні іншим параметрам, об’єднує дві характеристики: розпізнавання за
звуком та зображенню, виконує збір багатопотокової цифрової інформації у вигляді
відео та звукового сигналу в режимі реального часу, збільшує охоплення сфер
застосування, зменшує помилки неправильного розпізнавання та чутливість до
шуму.
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4.3 Реалізація розробленого алгоритму створення еталону зображення
засобами мови HTML5 та JavaScript
Для реалізації розробленого алгоритму створення еталону зображення та
подальшого шифрування біометричних зразків використаємо сучасні мови Webпрограмування: HTML5 та JavaScript, а також спеціальну мову CSS (каскадні
таблиці стилів), щоб візуально представити сторінки, написаних мовами розмітки
даних.
На рисунку 4.11 представлено головну сторінку створеного сайту, який має
наступну структуру сторінок: головна, БД, публікації та шифрування. Структура
кожної окремої сторінки містить: header (верхня частина сторінки), nav (навігаційне
меню), menu (меню правої секції), body (основна частина сторінки) та footer (нижня
частина сторінки).
Усього сайт використовує 14 різних стилів, які прописані у <style>… </style>
та має адаптивний дизайн.

Рисунок 4.11 – Головна сторінка створеного сайту Kumchenko Biometry
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Першим кроком при роботі з сайтом є додавання біометричної
характеристики для цієї дії необхідно натиснути кнопку «Додати», а для
завантаження нової – «Очистити» (рисунок 4.12). Після того, як біохарактеристика
відобразиться у браузері, можна переходити до наступних кроків.

Рисунок 4.12 – Завантаження біометричної характеристики
Другий та третій кроки – це знебарвлення та виділення області ідентифікації
(рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 – Попередня обробка біометричного зразка
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Четвертий крок – це виділення кордонів та додавання еталону до БД
(рисунок 4.14).

Рисунок 4.14 – Виділення кордонів та додавання еталону до БД
П’ятий, останній крок, реалізує шифрування еталона засобами CryptoJS
(рисунок 4.15). Більш докладний опис наведено у додатку Г та підрозділі 3.3.

Рисунок 4.15 – Шифрування та розшифровка еталона засобами CryptoJS
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4.4 Висновки з розділу 4
1. Досліджено та реалізовано алгоритми та методи для виділення кордонів в
обробці зображень: Лапласа, Гауса-Лапласа, Собеля, Прюітта та Кірша за
допомогою згортання зображення. Обрано оператор Собеля, найкращий для нашої
задачі розпізнавання людини, тому що він менш чутливий до шуму зображення та
лінії кордону не так точно гранульовані, як у інших розглянутих фільтрів.
2. Спроектовано, реалізовано та випробувано мультимодальний пристрій для
розпізнавання об’єктів: «Комбінована 3D камера з функцією ІЧ зйомки та записом
стереозвуку», яка складається зі звичайної та ІЧ камери, за допомогою яких
формується еталонний зразок зображення з розширеним динамічним діапазоном.
3. Реалізовано

розроблений

алгоритм

створення

еталону

біометричної

характеристики, подальше її шифрування та зберігання шляхом використання
сучасних мов Web-програмування: HTML5 та JavaScript, а також спеціальну мову
CSS (каскадні таблиці стилів), щоб візуально представити сторінки, написаних
мовами розмітки даних.

117
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-технічну задачу розробки
інформаційної технології для ідентифікації персоналу на основі комплексу
біометричних параметрів з використанням поєднання статично-динамічних методів
розпізнавання та удосконаленням методів створення еталонних зразків.
ІТ ідентифікації персоналу, з застосуванням мультимодальних біометричних
методів, має суттєві переваги. Завдяки поєднання методів, що враховують відразу
кілька біометричних характеристик, можна підвищити захищеність інформаційних
ресурсів від несанкціонованого доступу загалом.
Основні результати дисертаційної роботи:
1. Проведено аналіз сучасних ІТ та методів ідентифікації персоналу за
біометричними параметрами. Виявлено їх переваги та недоліки. Запропоновано
комплексний підхід на основі даних Acuity Market Intelligence, який включає
комбінацію голосу та обличчя – мультимодальний метод.
2.

Розглянуто

та

класифіковано

існуючі

характеристики

статичних

біометричних систем, пов’язаних з помилками ідентифікації, для визначення
доцільності використання біометричної технології в залежності від початкових
умов, а також визначено переваги мультимодальних ІТ перед унімодальними
системами. Для оцінки точності роботи біометричної системи та побудови
відповідних DET-кривих шляхом виявлення закономірностей між помилками
першого та другого роду було встановлено, що одночасне використання обличчя та
голосу в 33 рази ефективніше ніж окреме використання цих характеристик.
3. Розроблено математичну модель (у вигляді задачі лінійного програмування
з обмеженнями) та класифікаційну модель (у вигляді перетворення відповідних
біометричних

характеристик

людини

у

вектор

біометричних

параметрів)

мультимодальної статично-динамічної біометричної ІТ ідентифікації персоналу для
зменшення вартості та спрощення процедури ідентифікації.
4. Удосконалено метод для створення еталону обличчя шляхом використання
спеціально розробленого обладнання, а також комбінування метода Віоли-Джонса,
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напівтонування та фільтра Собеля, що зменшує розмір еталона до 150 кБ і
формує якісний зразок для подальшої обробки у ІТ.
5. Реалізовано на мові С# алгоритми та методи для виділення кордонів в
обробці зображень, а саме: Лапласа, Гауса-Лапласа, Собеля, Прюітта та Кірша для
визначення найкращого рішення для нашої задачі.
6. Спроектовано та розроблено мультимодальний пристрій для розпізнавання
об’єктів та ПЗ – засобами мови HTML5 та JavaScript. Проведено експериментальну
перевірку

пристрою

у

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»,

відділенні
також

«Криворізька
матеріали

регіональна
дисертаційної

дирекція»
роботи

використовуються ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» у його діяльності.
Результати роботи впроваджені в навчальному процесі на кафедрі комп’ютерних
систем та мереж ДВНЗ «Криворізький національний університет» у рамках
дисциплін: «Комп’ютерні системи», «Захист інформації у комп’ютерних системах»,
«Комп’ютерні системи штучного інтелекту», а також дипломному проектуванні за
напрямом підготовки 6.050102 – Комп’ютерна інженерія.
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ДОДАТОК А
Таблиця А.1 – Сучасні біометричні системи ідентифікації персоналу [72-81]
Назва

Виробник

Біоознака

Примітки

SACcat

SAC Technologies

Рисунок шкіри пальця

Приставка до комп’ютера

TouchLock,

Identix

Рисунок шкіри пальця

СКУД об’єкта

Eyedentify

Рисунок сітківки

СКУД об’єкта

ока

(моноблок)

TouchSafe,
TouchNet
Eye Dentification
System 7,5
Ibex 10

Eyedentify

Рисунок сітківки ока

СКУД об’єкта (порт, камера)

eriprint 2000

Biometric Identification

Рисунок шкіри пальця

СКУД універсал

ID3D-R Handkey

Recognition Systems

Рисунок долоні руки

СКУД універсал

HandKey

Escape

Рисунок долоні руки

СКУД універсал

ICAM 2001

Eyedentify

Рисунок сітківки ока

СКУД універсал

Secure Touch

Biometric Access Corp.

Рисунок шкіри пальця

Приставка до комп’ютера

BioMouse

American Biometric Corp Рисунок шкіри пальця

Приставка до комп’ютера

Fingerprint

Sony

Рисунок шкіри пальця

Приставка до комп’ютера

National Registry Inc.

Рисунок шкіри пальця

Приставка до комп’ютера

НПФ «Кристалл»

Динаміка підпису, спектр Приставка до комп’ютера

Identification Unit
Secure Keyboard
Scanner
Рубеж

голосу
Дакточип Delsy

Элсис, НПП Электрон

Рисунок шкіри пальця

Приставка до комп’ютера

Рисунок шкіри пальця

Стандартна миша з

(Россия), Опак
(Белоруссия), Р&Р
(Германия)
BioLink U-Match

BioLink Technologies

Mouse, SFM-

вбудованим сканером

2000A

відбитка пальця

Біометрична система

ОАО «Черниговский

захисту комп’ютерної завод радиоприборов»

Біологічно активні точки

Окремий блок

та капілярні лінії шкіри

інформації Дакто
Біометрична система
контролю Iris
Access 3000

LG Electronics, Inc

Рисунок райдужної
оболонки ока

Інтеграція зі зчитувачем карт
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Таблиця А.2 – Технічні характеристики деяких сучасних біометричних систем [72]
Модель

Принцип дії

Ймовірність

Ймовірність

Час

помилкової
відмови, %

помилкового
допуску, %

ідентифікації, с

0,001

0,4

1,5-4

Eye Dentify

Параметри ока

Iriscan

Параметри зіниці

0,00078

0,00068

2

Identix

Відбиток пальця

0,0001

1,0

0,5

Startek BioMet

Відбиток пальця

0,0001

1,0

1

Partners
Recognition

Геометрія руки

0,1

0,1

1

Systems

Геометрія руки

0,1

0,1

1

«Кордон»

Відбиток пальця

0,0001

1,0

1

DS-100

Відбиток пальця

0,001

-

1-3

TouchSafe
Personal(8)

Відбиток пальця

2

0,001

1

0,4

0,0001

1,5-4

0,00078

2

Eyedentify ICAM Параметри сітківки ока
2001
(Eyedentify)
Iriscan (Iriscan)

Параметри райдужної
оболонки ока

FingerScan
(Identix)

Відбиток пальця

1,0

0,0001

0,5

TouchSafe
(Identix)

Відбиток пальця

2,0

0,001

1

TouchNet
(Identix)

Відбиток пальця

1,0

0,001

3

Startek

Відбиток пальця

1,0

0,0001

1

0,1

0,1

1

1D3D-R NDKEY Геометрія руки
(Recognition
Systems)
U.areU.
(Digital Persona)

Відбиток пальця

3,0

0,01

1

Fill (Sony, I/O
Software)

Відбиток пальця

0,1

1,0

0,3

-

0,2

1

BioMause (ABC) Відбиток пальця
Кордон (Росія)

Відбиток пальця

1,0

0,0001

1

DS-100 (Росія)

Відбиток пальця

-

0,001

1-3

BioMet

Геометрія руки

0,1

0,1

1

Veriprint 2100
(Biometric ID)

Відбиток пальця

0,001

0,01

1
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ДОДАТОК Б
Таблиця Б – Залежність між помилками FRR і FAR унімодальних біометричних систем та розробленої
мультимодальної
FAR, %

0 0,01 0,02 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 5 6

7

10

15

20

25 30 42

Голос
(унімодальна)
FRR, %

49 48

46

42

38 35 32 30 25 20 18 12 10 8,5 7,5 5,1 4 3,7 3,5 3

1,5 0,9 0,7 0,4 0

6,5 6

5,1

5

4,9 4,8 4,1 4 3,5 3 2,2 2,1 2 1,7 1,5 1,2 1 1

1 0,48 0,48 0,48 0,25 0,3 0,02

1,9

1

0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,35 0,3 0,25 0

0

Обличчя
(унімодальна)
FRR, %
Голос та обличчя
(мультимодальна)
FRR, %

4

3

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0
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ДОДАТОК В

Рисунок В – Загальна схема ІТ ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів
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ДОДАТОК Г
Частина коду CryptoJS AES:

FileReader API:
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ДОДАТОК Д
1. Реалізація методу Згортаючого фільтру для Bitmap класу [67]:
private static Bitmap ConvolutionFilter(Bitmap sourceBitmap,
double[,] filterMatrix,
double factor = 1,
int bias = 0,
bool grayscale = false)
{
BitmapData sourceData =
sourceBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
sourceBitmap.Width, sourceBitmap.Height),
ImageLockMode.ReadOnly,
PixelFormat.Format32bppArgb);

byte[] pixelBuffer = new byte[sourceData.Stride *
sourceData.Height];

byte[] resultBuffer = new byte[sourceData.Stride *
sourceData.Height];

Marshal.Copy(sourceData.Scan0, pixelBuffer, 0,
pixelBuffer.Length);

sourceBitmap.UnlockBits(sourceData);

if(grayscale == true)
{
float rgb = 0;

for(int
{
rgb
rgb
rgb

k = 0; k < pixelBuffer.Length; k += 4)
= pixelBuffer[k] * 0.11f;
+= pixelBuffer[k + 1] * 0.59f;
+= pixelBuffer[k + 2] * 0.3f;

pixelBuffer[k] = (byte)rgb;
pixelBuffer[k + 1] = pixelBuffer[k];
pixelBuffer[k + 2] = pixelBuffer[k];
pixelBuffer[k + 3] = 255;
}
}

double blue = 0.0;
double green = 0.0;
double red = 0.0;

int filterWidth = filterMatrix.GetLength(1);
int filterHeight = filterMatrix.GetLength(0);

int filterOffset = (filterWidth-1) / 2;
int calcOffset = 0;
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int byteOffset = 0;

for(int offsetY = filterOffset; offsetY <
sourceBitmap.Height - filterOffset; offsetY++)
{
for(int offsetX = filterOffset; offsetX <
sourceBitmap.Width - filterOffset; offsetX++)
{
blue = 0;
green = 0;
red = 0;

byteOffset = offsetY *
sourceData.Stride +
offsetX * 4;

for(int filterY = -filterOffset;
filterY <= filterOffset; filterY++)
{
for(int filterX = -filterOffset;
filterX <= filterOffset; filterX++)
{

calcOffset = byteOffset +
(filterX * 4) +
(filterY * sourceData.Stride);

blue += (double)(pixelBuffer[calcOffset]) *
filterMatrix[filterY + filterOffset,
filterX + filterOffset];

green += (double)(pixelBuffer[calcOffset+1]) *
filterMatrix[filterY + filterOffset,
filterX + filterOffset];

red += (double)(pixelBuffer[calcOffset+2]) *
filterMatrix[filterY + filterOffset,
filterX + filterOffset];
}
}

blue = factor * blue + bias;
green = factor * green + bias;
red = factor * red + bias;

if(blue > 255)
{ blue = 255;}
else if(blue < 0)
{ blue = 0;}

if(green > 255)
{ green = 255;}
else if(green < 0)
{ green = 0;}
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if(red > 255)
{ red = 255;}
else if(red < 0)
{ red = 0;}

resultBuffer[byteOffset] = (byte)(blue);
resultBuffer[byteOffset + 1] = (byte)(green);
resultBuffer[byteOffset + 2] = (byte)(red);
resultBuffer[byteOffset + 3] = 255;
}
}

Bitmap resultBitmap = new Bitmap(sourceBitmap.Width,
sourceBitmap.Height);

BitmapData resultData =
resultBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
resultBitmap.Width, resultBitmap.Height),
ImageLockMode.WriteOnly,
PixelFormat.Format32bppArgb);

Marshal.Copy(resultBuffer, 0, resultData.Scan0,
resultBuffer.Length);
resultBitmap.UnlockBits(resultData);

return resultBitmap;
}

2. Горизонтальне та вертикальне матричне згортання [67]:
public static Bitmap ConvolutionFilter(this Bitmap sourceBitmap,
double[,] xFilterMatrix,
double[,] yFilterMatrix,
double factor = 1,
int bias = 0,
bool grayscale = false)
{
BitmapData sourceData =
sourceBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
sourceBitmap.Width, sourceBitmap.Height),
ImageLockMode.ReadOnly,
PixelFormat.Format32bppArgb);

byte[] pixelBuffer = new byte[sourceData.Stride *
sourceData.Height];

byte[] resultBuffer = new byte[sourceData.Stride *
sourceData.Height];

Marshal.Copy(sourceData.Scan0, pixelBuffer, 0,
pixelBuffer.Length);

sourceBitmap.UnlockBits(sourceData);
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if (grayscale == true)
{
float rgb = 0;

for (int k = 0; k < pixelBuffer.Length; k += 4)
{
rgb = pixelBuffer[k] * 0.11f;
rgb += pixelBuffer[k + 1] * 0.59f;
rgb += pixelBuffer[k + 2] * 0.3f;

pixelBuffer[k] = (byte)rgb;
pixelBuffer[k + 1] = pixelBuffer[k];
pixelBuffer[k + 2] = pixelBuffer[k];
pixelBuffer[k + 3] = 255;
}
}

double blueX = 0.0;
double greenX = 0.0;
double redX = 0.0;

double blueY = 0.0;
double greenY = 0.0;
double redY = 0.0;

double blueTotal = 0.0;
double greenTotal = 0.0;
double redTotal = 0.0;

int filterOffset = 1;
int calcOffset = 0;

int byteOffset = 0;

for (int offsetY = filterOffset; offsetY <
sourceBitmap.Height - filterOffset; offsetY++)
{
for (int offsetX = filterOffset; offsetX <
sourceBitmap.Width - filterOffset; offsetX++)
{
blueX = greenX = redX = 0;
blueY = greenY = redY = 0;

blueTotal = greenTotal = redTotal = 0.0;

byteOffset = offsetY *
sourceData.Stride +
offsetX * 4;

for (int filterY = -filterOffset;
filterY <= filterOffset; filterY++)
{
for (int filterX = -filterOffset;
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filterX <= filterOffset; filterX++)
{
calcOffset = byteOffset +
(filterX * 4) +
(filterY * sourceData.Stride);

blueX += (double)
(pixelBuffer[calcOffset]) *
xFilterMatrix[filterY +
filterOffset,
filterX +
filterOffset];

greenX += (double)
(pixelBuffer[calcOffset + 1]) *
xFilterMatrix[filterY +
filterOffset,
filterX +
filterOffset];

redX += (double)
(pixelBuffer[calcOffset + 2]) *
xFilterMatrix[filterY +
filterOffset,
filterX +
filterOffset];

blueY += (double)
(pixelBuffer[calcOffset]) *
yFilterMatrix[filterY +
filterOffset,
filterX +
filterOffset];

greenY += (double)
(pixelBuffer[calcOffset + 1]) *
yFilterMatrix[filterY +
filterOffset,
filterX +
filterOffset];

redY += (double)
(pixelBuffer[calcOffset + 2]) *
yFilterMatrix[filterY +
filterOffset,
filterX +
filterOffset];
}
}

blueTotal = Math.Sqrt((blueX * blueX) +
(blueY * blueY));

greenTotal = Math.Sqrt((greenX * greenX) +
(greenY * greenY));
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redTotal = Math.Sqrt((redX * redX) +
(redY * redY));

if (blueTotal > 255)
{ blueTotal = 255; }
else if (blueTotal < 0)
{ blueTotal = 0; }

if (greenTotal > 255)
{ greenTotal = 255; }
else if (greenTotal < 0)
{ greenTotal = 0; }

if (redTotal > 255)
{ redTotal = 255; }
else if (redTotal < 0)
{ redTotal = 0; }

resultBuffer[byteOffset] = (byte)(blueTotal);
resultBuffer[byteOffset + 1] = (byte)(greenTotal);
resultBuffer[byteOffset + 2] = (byte)(redTotal);
resultBuffer[byteOffset + 3] = 255;
}
}

Bitmap resultBitmap = new Bitmap(sourceBitmap.Width,
sourceBitmap.Height);

BitmapData resultData =
resultBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
resultBitmap.Width, resultBitmap.Height),
ImageLockMode.WriteOnly,
PixelFormat.Format32bppArgb);

Marshal.Copy(resultBuffer, 0, resultData.Scan0,
resultBuffer.Length);
resultBitmap.UnlockBits(resultData);

return resultBitmap;
}
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ДОДАТОК Є
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ДОДАТОК Ж

