Відгук
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Кумченка Юрія Олександровича «Інформаційна технологія ідентифікації
персоналу на основі комплексу біометричних параметрів», що представлена
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
05.13.06 – інформаційні технології
Актуальність теми дисертаційної роботи
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.
У даний час інформаційні технології 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 у галузі біометричних технологій, що гальмують
їх розвиток, є відсутність на даний момент основних стандартів.
На сьогодні 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.
Наукова задача дисертаційної роботи Кумченка Ю.О. полягає в
розробці інформаційної технології для ідентифікації та автентифікації
персоналу на основі комплексу біометричних параметрів з використанням
поєднання статично-динамічних 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.
Тема дослідження і отримані наукові результати відповідають планам
науково-дослідних робіт кафедри комп’ютерних систем та мереж
ДВНЗ «Криворізький національний університет». Протягом 2012–2015 років
автор брав участь у цій роботі як виконавець: ДР № 0115U003970, за темою
«Інформаційна технологія ідентифікації персоналу на основі комплексу
біометричних параметрів».
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Наукова новизна
Метою дисертації є 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. У результаті проведеного дослідження одержані такі
наукові результати:
вперше:
– 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 еталона обличчя шляхом комбінування методу
Віоли-Джонса, напівтонування та фільтра Собеля, а також використання
спеціально розробленого обладнання, що зменшує розмір еталона до 150 кБ і
формує якісний зразок для подальшої обробки в ІТ;
отримав подальший розвиток:
– 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.
У вступі (с. 6-12) наведено загальну характеристику роботи,
обґрунтовано її актуальність, поставлено наукову задачу, сформульовано
мету та задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи досліджень,
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Подано
інформацію про впровадження результатів дисертації, їх апробацію та
кількість публікацій.
У першому розділі (с. 13-45) висвітлено загальні проблеми
використання біометричних технологій, розглянуто існуючі статичні та
динамічні методи ідентифікації персоналу за біометричними параметрами.
Виявлено їх переваги та недоліки. Представлено статистику за 2007–2015
роки використання різноманітних біометричних підходів для ідентифікації
людини, що надана компанією, яка займається аналізом ринку біометрії,
автоматизованих систем контролю доступу та захистом документів – Acuity
Market Intelligence. Запропоновано комплексний підхід, який включає
комбінацію біометричних характеристик – мультимодальний метод.
Встановлено, що для підтвердження особи при використанні банкомата,
мобільного телефону, планшета або ноутбука найбільш відповідними ІТ є
біометрія за обличчям та голосом. Поставлено основні задачі дисертаційної
роботи.
У другому розділі (с. 46-70) проведено дослідження відомих
біометричних параметрів людини, пов’язаних із помилками ідентифікації.
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Описано дві основні характеристики біометричної системи, а саме: помилки
першого та другого роду. Узагальнено та наведено результати досліджень
стабільності роботи системи ідентифікації персоналу для різних
біометричних
методів.
Запропоновано
доцільність
використання
біометричної технології в залежності від початкових умов. Розраховано
оцінку точності роботи та переваги мультимодальної біометричної ІТ
ідентифікації персоналу перед унімодальними системами.
Побудовано математичну модель для ІТ ідентифікації персоналу на
основі комплексу біометричних параметрів. Розроблено класифікаційну
модель мультимодальної статично-динамічної біометричної ІТ (МСДБІТ)
ідентифікації персоналу за голосом та обличчям, яка зводиться до
перетворення відповідних біометричних характеристик людини у вектор
біометричних параметрів.
У третьому розділі (с. 71-95) обрано та проаналізовано алгоритми
виділення обличчя на основі методу, запропонованому П. Віолою та
М. Джонсом – метод бустінга, навчальної мережі SNoW (Sparse Network of
Winnows) та методу опорних векторів (МОВ).
Розроблено алгоритм для створення еталона зображення із
застосуванням декількох методів.
У четвертому розділі (с. 96-115) досліджено та реалізовано алгоритми
та методи для виділення кордонів в обробці зображень: Лапласа, ГаусаЛапласа, Собеля, Прюітта та Кірша за допомогою згортання зображення.
Спроектовано, реалізовано та випробувано мультимодальний пристрій
для розпізнавання об’єктів: «Комбінована 3D камера з функцією ІЧ зйомки
та записом стереозвуку», який складається зі звичайної та ІЧ камери, за
допомогою яких формується еталонний зразок зображення з розширеним
динамічним діапазоном.
У додатках (с. 140-143) наведено перелік документів, що
підтверджують практичне значення і впровадження результатів
дисертаційної роботи.
Обґрунтованість
і
достовірність
наукових
висновків
підтверджується чіткою постановкою проблеми дослідження, коректним
використанням відомих і перевірених практикою моделей та методів,
комп’ютерним тестуванням і результатами математичного моделювання,
висвітленням результатів досліджень у фахових виданнях, позитивним
досвідом апробації розроблених у дисертації моделей та методів на наукових
семінарах, конференціях різного рівня та міжнародному форумі, а також
досвідом впровадження результатів дослідження у фінансових установах.
Практична цінність дисертаційної роботи
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» і є готовим
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продуктом для практичного застосування. Також матеріали дисертаційної
роботи використовуються ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» у його
діяльності. Результати роботи впроваджено в освітній процес 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.
Повнота викладення здобувачем основних результатів
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,
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.
Результати дисертації пройшли достатню апробацію на 12
Міжнародних і Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних
конференціях, семінарах і форумі-конкурсі молодих вчених. Автореферат
повністю відображає зміст, структуру, а також основні положення
дисертаційної роботи.
Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату
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.
Дисертацію написано грамотно, державною мовою, на високому
стилістичному рівні. Стиль викладення результатів теоретичних і практичних
досліджень, нових наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує
доступність їх сприйняття та використання. Оформлення роботи відповідає
вимогам до кандидатських дисертацій, автореферат стисло передає зміст
дисертації і не містить наукових висновків, які відсутні в дисертації.
Зауваження до змісту дисертаційної роботи
1. У першому розділі вважаю за доцільне навести інформацію про
переваги і недоліки різноманітних методів біометричної ідентифікації у
загальному вигляді.
2. У підрозділі 1.4 (с. 41) не наведено технічних характеристик
біометричних систем.
3. На рисунку 3.5 (с. 84) представлено процес створення еталона і
наведено фільтр Собеля у звичайному і інверсному варіантах – з тексту не
зрозуміло, для чого використовуються два зразки.
4. При обґрунтуванні інформаційної технології ідентифікації на основі
мультимедійного додатку бажано було б додати розрахунки чутливості
розробленої технології до шуму.
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