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ABSTRACT 
This paper present a new practical authentication system which is depend on one 

of the biometrics features Hand Geometry features. the proposed system Captures 

human hand image to extract 50 features then use these features in creating for database 

system authenticate users stage and recognition stage. The paper present a complete and 

clear study of the basic fundamentals open set principle and shown the effect of 

population size on the recognition rate. Good results was obtain that is more than 91% 

in this application. MATLAB7.9.0 (2009b) programming language has been used to 

execute the paper algorithms, because its facilities in processing digital images.  

Keywords: Authentication system, Hand Geometry features, Open set. 
 

 لليد البشريةبناء نظام للتعرف على األشخاص باالعتماد على األبعاد الهندسية 
 زينة نبيل الخطيب مهى عبد الرحمن حسو 
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  30/01/2013 تاريخ قبول البحث:                                    17/09/2012تاريخ استالم البحث: 
 الملخص

وثوقية األشخاص باالعتماد على إحدى المقاييس الحيوية  للتأكد من ا  جديد ا  عملي ا  قدم هذا البحث نظام
 50وهو مقياس اإلبعاد الهندسية لليد البشرية، إذ يقوم النظام المقترح بالتقاط صورة يد المستخدم ليستخلص منها 

خاصية من تلك الخواص الهندسية ثم يستعملها في مرحلتي بناء القوالب الخاصة بقاعدة بيانات المستخدمين 
مقاييس من مقاييس التطابق في مرحلة التمييز. كما قدم البحث   ةخولين ومرحلة التمييز، استخدم البحث ثالثالم

دراسة واضحة وشاملة عن المفاهيم األساسية لمبدأ عمل المجموعات المفتوحة وبيان اثر حجم المجتمع على دقة  
% عند العمل بطور التأكد من 91تجاوزت  تم الحصول على نسبة إذالتمييز. وقد تم الحصول على نتائج جيدة 

لتنفيذ خوارزميات النظام حيث أنها توفر تسهيالت التعامل  MATLAB7.9.0 (2009b) الهوية، تم استخدام لغة
 مع الصور الرقمية. 
 انظمة الوثوقية ,خصائص االبعاد الهندسية لليد, المجموعات المفتوحة  الكلمات المفتاحية:

       Introductionالمقدمة 

تختلااف فاعليااة نظاام  إذهناااا العديااد ماان المقاااييس الحيويااة المسااتخدمة إلعاارال التعاار  علااى الشخصااية، 
المقاييس الحيوية تبعا لزمان ومكان استخدامها كما تتفاوت نسب استخدامها، إذ يجب أن تحادد نقااط الفاعف والقاوة 

حساااب درجاااة مالئمتااا  لاااذلك التطبياااق وفقاااا فاااي كااال نظاااام قبااال اختياااار أخ منهاااا سااايتم اساااتخدام  فاااي تطبياااق معاااين 
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للمتطلبات واإلمكانات المتاوفرة، كماا أن هنااا عادة عوامال يجاب مالحظتهاا وأخاذها بنظار االعتباار عناد اختياار ناو  
يمكااان تصااانيا المقااااييس الحيوياااة عموماااا إلاااى صااانفين أساسااايين وهماااا  المقااااييس  ،[7]النظاااام المالئااام لتطبياااق ماااا 

تعاار  هااذم المقاااييس علااى أنهااا صاافات ممياازة  physiological Biometricsلفساايولوجية الحيويااة الجساامانية أو ا
إذ   Static الثابتاة القياساات اسام الحيوياة هاذا الناو  مان القياساات علاى ويطلاقينفرد بها كل إنسان عن بااقي أقرانا ، 

لتهاا بصامة األصاابع ومان أمث [2] [3] للشاخص التشاريحية القياساات مان البياناات اساتخالص علاى تعتماد أنهاا
Fingerprint  قزحيااة العااين ،Iris شاابكية العااين ،Retina األبعاااد الهندسااية لليااد ،Hand Geometry قساامات ،

الوكية .Face Recognition الوج  تعار  هاذم المقااييس علاى   Behavioral Biometricsالمقااييس الحيوياة السا
 ثباتاا أقال ويعتبار هاذا الناو  مان المقااييس الحيوياةاآلخارين  أنها خصائص سلوكية لكل إنسان اعتاد عليها تميازم عان

أو الفاعف أو  إذ من الممكن أن تتأثر الخصائص السالوكية للفارد بتاأثير عوامال عادة منهاا الفاغ  النو  األول، من
قاا  ، إي Signatureالتوقياع ااإلمفااء  أمنا، ومان أمثلتهاا  أقل تمتاز هذم الخصائص بكونها كما المرل أو العمر،

 .Voice Recognition [6][3][2] ، بصمة الصوتKey Strokeاألصابع على لوحة المفاتيح 

 . وثوقية األشخاص عن طريق األبعاد الهندسية لليد البشرية2
 Human Authentication By Hand Geometry   

لمالئمة على أنها منح الشخص الصحيح التخويالت والصالحيات ا Authenticationتعر  الوثوقية 
 Personal. يمكن تصنيا مشكلة وثوقية الشخص[20]وإمكانية الوصول الصحيح في الوقت المالئم 

Authentication  إلى صنفين أساسيين حسب التعقيد وهما 

     Verification Problemمشكلة التأكد من هوية الشخص      2.1

  أم  Claimed Identityخص الهد  وفيها يتم تحديد كون الشخص المعني هو الشخص الحقيقي االش 
   ، يمكن وصف مشكلة التأكد من هوية الشخص على أنها واحد ا إلى ا واحد[13]هو مجرد منتحل للشخصية

(one_to_one) [9]وتوصف رياضيا بالشكل التالي  
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    Problem Identificationمشكلة التعرف على هوية الشخص       2.2

وفيها يتم التعر  على هوية الشخص المدخلة بيانات  من بين مجمو  األشخاص المسجلين ضمن قاعدة  
يمكن وصف مشكلة التعر  على هوية الشخص على أنها واحد ا إلى ا العديد   .[15]بيانات النظام

(one_to_many)  [9]ياآلتوتوصف رياضيا بالشكل  
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ماااان المقاااااييس الحيويااااة الفساااايولوجية  Hand geometryيعااااد مقياااااس األبعاااااد الهندسااااية لليااااد البشاااارية 
Physiological Biometrics تساااتند وثوقياااة األشاااخاص اعتماااادا علاااى هاااذا المقيااااس علاااى حقيقاااة كاااون كااال  إذ

أن  إذالاازمن والشاايخوخة،  شااخص تقريبااا يمتلااك هندسااية يااد ممياازة ينفاارد بهااا عاان باااقي البشاار ال تتااأثر كثياارا بعواماال
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هناااا قياسااات ومياازات هندسااية معتماادة ونقاااط مرجييااة يمكاان تحدياادها واعتمادهااا السااتخالص هندسااية كاال يااد بشاارية 
منهااا لااول األصااابع وعرضااها ولااول كااا اليااد وعرضاا  باإلضااافة إلااى قياسااات زوايااا محصااورة بااين بعاا  النقاااط 

خدام األبعااااد الهندساااية للياااد البشااارية فاااي مجاااال التوثاااق مااان . هنااااا عااادة محاسااان وميااازات السااات[14][18]المرجيياااة
الشخصاااية يعاااد أهمهاااا ساااهولة االساااتخدام، إمكانياااة اساااتخدام أجهااازة تصاااوير بدقاااة التقااااط وال اااة مماااا ياااوفر قلاااة كلفاااة 

 .[1][17]واستخدام مساحة خزني  قليلة باإلضافة لكون هذم التقنية عير مزعجة بالنسبة للمستخدمين

 المجموعات المفتوحة خاص في تحت مبدأ عملوثوقية األش 3.

Human Authentication under Principle of Open Set Work                                    
وهاي أنظماة التعار  علااى  Identification System علاى األشاخاصن مان أنظماة التعار  اهنااا نوعا 

حياث يكاون مان المعلاوم أن الشاخص موجاود ضامن  Closed Set Identification Systemالمغلقة المجموعات 
وفيهاا يكاون   Open Set Identification Systemقاعادة البياناات، وأنظماة التعار  علاى المجموعاات المفتوحاة 

، يعاد الناو  الثااني اعقاد نوعاا ماا مان الناو  [18]من عير المؤكد وجود بيانات الشخص ضامن قاعادة بياناات النظاام 
تحدياااد كاااون الشاااخص موجاااود ضااامن قاعااادة بياناااات النظاااام أم هاااو مجااارد منتحااال لشخصاااية احاااد األول إذ يتطلاااب 

المخولين أوال ومن ثم بعد ذلك يجب تحديد هوية الشخص عند العمل بطاور التعار  علاى الشخصاية، أو التأكاد مان 
عاا  المفاااهيم كااون البيانااات المدخلااة تابعااة للشااخص المعنااي فااي حالااة العماال بطااور التأكااد ماان الشخصااية. هناااا ب

  [12][13][16]األساسية التي يجب التطرق إليها قبل الولوج في شرح آلية عمل النظام أال وهي
هي نسبة م وية  تشير إلى عدد الحاالت التي يقوم فيها  : False Accept Rate (FAR)نسبة القبول الخاطئ

 .[12][13][16]عير مخولين بقبول أشخاص   أ  النظام خط
هي نسبة م وية  تشير إلى عدد الحاالت التي يقوم فيها  : False Reject Rate (FRR)اطئنسبة الرفض الخ

 .[12][13][16]مخولين أشخاص   رف ب أ  النظام خط
هي النقطة التي تتساوى فيها كل من نسبة القبول الخالئ  : Equal Error Rate (EER)نسبة تساوي الخطأ 

(FAR)   ونسبة الرف  الخالئ(FRR) [16][13][12]. 
هي نسبة م وية تشير إلى عدد الحاالت : True Accept Rate (TAR)كما انه يوجد لدينا نسبة قبول صائبة 

 مخولين.  ا بقبول أشخاص  التي يقوم فيها النظام صواب
هي نسبة م وية تشير إلى عدد الحاالت التي يقوم فيها False Reject Rate (FRR): نسبة الرفض الصائب: 

 عير مخولين.  أشخاص   رف بالنظام صوابا 
في حالة العمل بطور التعر  على األشخاص فبعد تحديد كون الشخص مخوال قد يخطئ النظام بتحديد 
هوية بيانات الشخص المفحوصة في مثل هذم الحالة قد يعطى الشخص تخويالت ال يستحقها أو قد يحرم من  

نظامنا المقترح عند العمل بطور التعر  على الهوية  ميزات تخص  لذا فقد قمنا بالتأكد من مثل هذم الحاالت في
 .وذلك بهد  توخي الدقة في إعطاء الصالحيات والتخويالت

       Literature Survey الدراسات السابقة  4.

ق المساتخدمة لتميياز األشاخاص مان خاالل الياد يعتماد اعلبهاا ائا وجدنا أثناء بحثناا أن هنااا العدياد مان الطر 
 Jain, Ross and، وماان أشااهر ماان عماال فااي هااذا المجااال [21] ى المقاااييس الهندساايةفااي أساااس عملاا  علاا 

Pankanti [8] أوتاااد  خ  ببناااء نظااام تميااز ذ1999إذ قاااموا فااي العااام ا peg-based للتأكااد ماان هويااة الشااخص
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ة وقاعاادة بيانااات تابعااة لخمسااين شااخص لكاال شااخص عشاار ماان مقاااييس اليااد البشاارية  ا  يعتمااد علااى سااتة عشاار مقياساا 
 صور.

 -Feature-based Hierarchical  نظااااام2002عااااام ا Wong and Shi  [19]كمااااا قاااادم 

Framework For Hand Geometry Recognition-  والمعتمااد علااى لااول األصااابعFinger Widths 
، كما ان  اعتماد علاى Interfinger Baselines، والخطوط األساس مابين األصابع  Lengths Fingerوعرضها 

كمياازة مقياسااي  إضااافة لمااا ساابق إذ تسااتخلص منحنيااات قماام األصااابع ماان  Fingertipsقااة العلويااة لعصااابع المنط
الاااثمن األول لطاااول األصاااابع الاااثالل الوساااطى  االسااابابة، الوساااطى، البنصااار  ثااام تصاااف بعاااد ذلاااك فاااي موضاااعها 

مياازة فيمااا تفااام  13ولااى تفاام المجموعااة األ إذالصااحيح، كمااا قامااا بتقساايم المياازات المستخلصااة إلاااى مجمااوعتين، 
لتميااز  Gaussian Mixture Model مياازات فقاا  يلااي ذلااك اسااتخدام نمااوذج خلااي  كاااوزن  3المجموعااة الثانيااة 

إلجااراء عمليااة المقارنااة علااى خصااائص  Euclidean distanceخصااائص المجموعااة األولااى و المسااافة اإلقليديااة 
 المجموعة الثانية.

 ,Preprocessing (Filteringباججراء عملياات المعالجاة األولياة    فقاد قاام2005عاام ا Zanu [5]أماا 

Binarization and Contour Detection)   ،كان يقوم  إذعلى الصور قبل استخالص المقاييس الهندسية منها
ماان أربعااة أصااابع االخنصاار والبنصاار والوسااطى والساابابة  ليسااتخدمها بعااد  Featuresباسااتخالص تسااع خصااائص 

علاى الشابكات العصاابية فاي عمليتااي  Zanuبنااء القوالااب المرجيياة وإجاراء عمليااات المقارناة، اعتمااد  ذلاك فاي عمليااة
 Multilayerاسااتخالص الخااواص وإجااراء عمليااة المقارنااة حيااث قااام باسااتخدام شاابكة البرساابترون متعااددة الطبقااات 

Perceptron Networks .لهذا الغرل 
بتقاديم نظاام  Peter VARCHOL & Dušan LEVICKÝ [18]  قاام كال مان 2007وفاي العاام ا

للتأكد من هوية الشخص باالعتماد على واحد وعشرون خاصية من خصائص اليد البشرية، كما أن النظام  استخدم 
 Euclidian Distance ،Hamming Distance، Gaussianثااالل لااارق إلتماااام عمليااة المقارناااة وهاااي 

Mixture Model  ب أن الطريقاة الثالثاة وقد تم التوصل مان خاالل التجاارGaussian Mixture Model  تعطاي
 أففل النتائج.

بدراسااة حااول التأكااد ماان هويااة الشااخص باالعتماااد علااى هندسااية ZHIU  [21]  تقاادم 2010وفااي العااام ا
شااريطة كااون اإلصاابع األوساا  يشااير إلااى أعلااى جهاااز الماسااح  Without Pegاقتاارح نظامااا باادون أوتاااد  إذاليااد، 

إليجااد النقااط المقياساية   Freeman Chain Codeملية التقاط الصور، تستخدم الدراسة خوارزمياةالفوئي أثناء ع
Measure Points  والمتمثلااة بنقاااط قمام األصااابع الخمساةFive Fingers Tip    ونقاااط  أسافل الوديااان األربعااة

ل علاى بياناات كافياة إضاافة إلاى أرباع نقااط أخارى للحصاو  Four Valleys Between Fingersماابين األصاابع 
ذات التغذية األمامية بالمعلوماات الكافياة إلتماام عملياات المقارناة بهاد  التأكاد  Back Propagationلتزويد شبكة 

 من هوية الفرد.
بااقتراح خوارزمياة كفاوءة لتقسايم صاورة الياد  [11]وآخارون  Mathivanan  فقاد قاام 2011أما فاي العاام ا

ام تميياز يعتماد علااى األبعااد الهندسااية للياد البشارية، يعتمااد النظاام علااى صاورة اليااد كخطاوة هاماة وضاارورية لبنااء نظاا 
 الملتقطة من ظاهر اليد حيث ذكر الباحثون وجهة نظرهم في ظاهر اليد وبع  فوائدها.
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بااقتراح نظاام للتعار  علاى األشاخاص يقاوم باساتخالص  Dhole [4]  قام البروفيساور 2012وفي العام ا
اص األبعاااد الهندسااية لليااد البشاارية ليسااتخدمها فااي مرحلااة التمييااز مسااتخدما المسااافة اإلقليدياااة خاصااية ماان خااو  28

 كمقياس من مقاييس التطابق. 

      Proposed Recognition System  نظام التمييز المقترح 5. 

حيويااة إلااى يقساام نظااام التمييااز المقتاارح، كمااا هااو الحااال فااي اعلااب نظاام التمييااز المسااتندة علااى المقاااييس ال
مرحلتين أساسيتين هما مرحلة التسجيل ومرحلة التمييز، تمار كاال المارحلتين بخطاوات أساساية ثالثاة آال وهاي مرحلاة 

والشاكل جمع البيانات ويقصد بها مرحلاة التقااط الصاور، مرحلاة المعالجاة األولياة تليهاا مرحلاة اساتخالص الخاواص، 
 يز المقترح     يبين بصورة الهيكلية العامة لنظام التمي1ا

 
 هيكلية نظام التمييز المقترح (.1الشكل )

 Image Acquisition and Data Collectionمرحلة التقاط الصور وجمع البيانات     5.1

تم جمع بيانات النظام عن لريق التقاط صور كا اليد اليمنى من الجهة السفلية اباالن الكاف  باساتخدام 
محااور لياتالءم مااع احتياجااات   Flatbed Desktop Document Scannerجهااز ماسااح ضاوئي  مكتبااي أفقااي

اعتمااد مباادأ  إذعااام وماان كااال الجنسااين،  20-50البحااث. إذ تاام التقاااط صااور أياادخ أشااخاص تتااراوح أعمااارهم مااا بااين 
peg free [9]بهد  عدم مفايقة المستخدم مع مراعاة بع  الفواب  منها  

 جهاز.وجوب وضع اليد مالصقة للسطح الداخلي لل •
 وضع اليد بصورة أفقية مع تجنب إمالة اليد. •
 نز  الحلقات واألساور. •

 إذ أن األظافر الطويلة تسبب مشاكل بالنظام. ال  وجوب كون لول األظافر معتد •

 مراعاة عدم مالمسة الكف أو األصابع للحوا  الداخلية لصندوق الجهاز. •
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 1120*1275بدقة  Colored Imageملونة  ا  صور بوصفها تلتق  صور األيدخ عن لريق الجهاز وتخزن 
 .   jpgباالمتداد 

       Preprocessingمرحلة المعالجة األولية  5.2

بتحويال الصاور الملوناة إلااى صاور ذات تادرجات رماديااة   Preprocessingتبادأ عملياة المعالجاة األوليااة 
Grayscale Image يلاي ذلاك تحويال الصاور ذات التادرجات الرمادياة ، Grayscale Image  إلاى صاور ثنائياة

Binary Image  .قاااد ال تخلاااو الصاااور الناتجاااة مااان الخطاااوتين الساااابقتين مااان بعااا  بااااللونين األباااي  واألساااود
الفوضاااااء، لااااذا نسااااعى إلزالااااة تلااااك الفوضاااااء وتحسااااين الصااااور عاااان لريااااق تطبيااااق بعاااا  مرشااااحات التحسااااين 

Enhancement Filters  حياث تام اساتخدام مرشاح المعادل ،Average Filter   أوال ثام اساتخدام مرشاح القارص
Disk Filter  وماان بعاادها مرشااح المعاادل ماارة ثانيااة Average Filter  يلااي ذلااك اسااتخدام مرشااح تقلياال الحاادة

Unsharp Filter  باإلضافة إلى تحسين الصورة وإزالة الفوضاء فان استخدام المرشحات يعمل على التقليل مان ،
يلااي ذلااك اسااتخدام مرشااح كاااني لتحديااد  ،د ممااا يسااهل عمليااة اسااتخالص الخااواصالتعرجااات الموجااودة فااي حااوا  الياا 

 .Canny Edge Detectionالحوا  

 
 خطوات المعالجة األولية (.2الشكل )

        Feature Extractionمرحلة استخالص الخواص     5.3

تمثل نقااط حاوا  الصاورة نعمل في بداية هذم المرحلة على إيجاد تمثيل لوصف كل النقاط، البيفاء التي 
والتي تم الحصول عليها من المرحلة السابقة إذ يعمل هذا التمثيال علاى تعياين اإلحاداثي السايني واإلحاداثي الصاادخ 

فقاد تام تطبيقهاا   Chain Code Algorithmلكال نقطاة مان النقااط البيفااء  ونظارا لكفااءة خوارزمياة ترمياز جاين
نقاااط حااوا  الصااورة. بمااا أن الصااورة قااد تحتااوخ علااى أكثاار ماان كااائن للحصااول علااى التمثياال الااذخ يصااف مواقااع 

Object  واحد اكائن يمثل شكل اليد وكائنات أخرى تمثل بقع الفوضاء في الصورة  لذا نعمل على إيجااد السلسالة
بنقااط األلول والتي ستمثل حتما حدود شكل اليد وبعدها يتم رسم نقاط السلسلة األلول والتي تمثل حادود شاكل الياد 

حيااااث نقااااوم  landmarksبيفاااااء علااااى صااااورة بخلليااااة سااااوداء، تلااااي هااااذم الخطااااوة خطااااوة إيجاااااد النقاااااط المرجييااااة 
 باستخالص تسعة نقاط مرجيية لكل صورة يد وهي 

 .Fingertipخمس نقاط تمثل كل نقطة منها نقطة قمة إصبع  1.

 . Finger Valleyأربع نقاط تمثل كل نقطة منها نقطة وادخ فاصل بين إصبعين  2.

وقااد تختلااف ماان شااخص ألخاار  وبمااا أن المنطقااة الساافلى ماان كااا اليااد ال تحتااوخ علااى أخ نقاااط مرجييااة
لاذا نعمال علااى  -إذ تختلااف حساب مقادار إدخاال الياد فااي الجهااز إضاافة إلمكانياة اختالفهاا بالنسابة للشااخص الواحاد

مما يزيد سرعة المعالجة. وباالعتماد على تلك  إهمال الجزء السفلي من صورة اليد وذلك لتقليل عدد نقاط حوا  اليد
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خاصااية ماان الخااواص الهندسااية لليااد البشاارية واسااتخدامها  50النقاااط المرجييااة قمنااا فااي نظامنااا المقتاارح باسااتخالص 
بهااد  التوثااق ماان الشااخص ، حيااث قمنااا باسااتخالص لااول األصااابع وعاارل األصااابع إضااافة إلااى لااول كااا اليااد 

حاادب األصااابع مختلفااة ماان شااخص ألخاار فقااد اسااتغلت هااذم الخاصااية لغاارل تمييااز وعرضاا ، ونظاارا لكااون درجااة ت
 األيدخ أيفا. إضافة إلى اإلبعاد بين بع  النقاط المرجيية ومجموعة من الزوايا.

.   يوضاااح تفصااايليا الخاااواص التميزياااة الخمساااين التاااي يستخلصاااها النظاااام ليساااتخدمها فاااي عملياااة التميياااز1الجااادول ا
 ة يد مستخدم تم بيان وتوضيح خواصها الخمسين.  يوضح صور 3والشكل ا

 Enrollmentمرحلة التسجيل        6.

يتطلااااااب بناااااااء أخ نظااااااام تمييااااااز قااااااائم علااااااى أساااااااس الخصااااااائص الهندسااااااية لليااااااد البشاااااارية تكااااااوين قاعاااااادة  
التابعاة لعشاخاص المساجلين بالنظاام،  Reference Templateتفام جمياع القوالاب المرجيياة  Databaseبياناات

مان أهام الخطاوات التاي يمار بهاا النظاام حياث تاتم  Reference Templateلاذا تعاد عملياة بنااء القوالاب المرجيياة 
هاااذم الخطاااوة فاااي لاااور التساااجيل، إذ تتطلاااب مااان النظاااام التقااااط ثاااالل صاااور لياااد المساااتخدم يلاااي ذلاااك اساااتخالص 

لصور الثالثة ثم يبنى القالب التابع للشخص المحدد مان خاالل إيجااد معادل الخصائص التميزية من كل صورة من ا
كاال خاصااية ماان الخصااائص التميزياااة، فااي حالااة تعثاار عمليااة اساااتخالص الخصااائص التميزيااة ماان أخ صااورة مااان 

 الصور الثالثة فان النظام يطلب من المستخدم التقاط صورة بديلة إلتمام عملية التسجيل.
 الخواص التميزية المستخلصة تفاصيل  (.1الجدول )

 العدد الخاصية
طول األصابع لكل من األصابع التالية )الخنصر، البنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، اإلبهام( والمشار إليها 

 ((L1,L2,L3,L4,L5بالرموز 
5 

لتالية لكل من األصابع االعرض األول لألصابع والذي يمثل عرض نهاية اإلصبع البعيدة عن مركز الجسم  
 W1.1,W1.2,W1.3)الخنصر، البنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، اإلبهام( والمشار إليها بالرموز  

W1.4,W1.5) ) 
5 

لكل من األصابع التالية )الخنصر، البنصر، العرض الثاني لألصابع والذي يمثل عرض وسط اإلصبع تقريبًا  
 W2.1,W2.2,W2.3 W2.4,W2.5) ) 5بالرموز البنصر ، الوسطى، السبابة، اإلبهام( والمشار إليها 

لكل من األصابع التالية العرض الثالث لألصابع والذي يمثل عرض نهاية اإلصبع القريبة من مركز الجسم  
 W3.1,W3.2,W3.3 )الخنصر، البنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، اإلبهام( والمشار إليها بالرموز

W3.4,W3.5) ) 
5 

 2 (PW1, PW2)ه عرض الكف والمشار إلي

 pl)) 1ه والمشار إليطول الكف 
قطر المحور الصغير للمنطقة البيضوية  التي تشكل قمة اإلصبع  لكل من األصابع التالية )الخنصر، البنصر، 

 5 البنصر، الوسطى، السبابة، اإلبهام(

تالية )الخنصر، البنصر، قطر المحور الكبير للمنطقة البيضوية  التي تشكل قمة اإلصبع  لكل من األصابع ال
 5 البنصر، الوسطى، السبابة، اإلبهام(

مساحة المنطقة البيضوية  التي تشكل قمة اإلصبع  لكل من األصابع التالية )الخنصر، البنصر، البنصر، 
 5 الوسطى، السبابة، اإلبهام(

 4 (DA  ،CA  ،BA  ،DB) المقاطع الخطية والمشار إليها 
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 BAC  ،CAD  ،BDA  ،CDB  ،DCA  ،ACBالمقاطع الخطية والمشار إليها  ) الزوايا المحصورة بين 
 CBD  ،DBA) 8و

 50 مجموع الخواص الكلي

 
 يبين صورة يد المستخدم بعد استخالص الخواص التميزية الخمسين (.3الشكل )

     Matching or Classificationمرحلة المطابقة أو التصنيف  7.

، فلو كان النظام يعمل بطور التأكاد مان  Make Decisionا مرحلة اتخاذ القرارتوصف هذم المرحلة بأنه 
علاى انا  شاخص مخاول ومساجل بالنظاام، أو  Accept Userهوية الشخص فان القرار سيكون إما بقبول الشخص 

 وتعريف  على ان  مجرد متطفل ومنتحل للشخصية، وأما إن كان النظام يعمل بطور Reject Userبرف  الشخص  
وتميازم مان باين مجمااو  األشاخاص المساجلين بالنظااام  Identification The Userالتعار  علاى هوياة الشااخص 

أو رففا  فاان كاان الشاخص  Accept Userفهناا احتمالين للعمل أيفا، إذ يجب أوال اتخاذ قرار بقبول الشخص 
ثالل مقااييس مان مقااييس التطاابق  مقبوال تحدد شخصيت  من بين مجمو  األشخاص المسجلين بالنظام، تم استخدام

Matching Metric  في نظامنا المقترح إلجاراء عملياة المطابقاة والتصانيا بهاد  التوصال للقارار الصاائب، حياث
 تم استخدام  

   والتي توصف بالمعادلة التاليةAbsolute Distanceالمسافة المطلقة  •


=

−=
d

i

iia fyD
1

             ...(3) 

   والتي توصف بالمعادلة التاليةEuclidean Distanceإلقليدية المسافة ا •

( )
=

−=
d

i

iie fyD
1

2
            ...(4) 

   والتي توصف بالمعادلة التاليةD1 Distanceالمسافة الدالية األولى   •
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−
=

d

i ii

ii

fy

fy
ceDisD

1

1 tan_           …(5) 

 Practical Design and Result Discussion التصميم العملي ومناقشة النتائج      8.
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صااامم النظاااام وأجريااات تجاربااا  علاااى مجموعاااة مااان الصاااور الملتقطاااة مااان خاااالل جهااااز الماساااح الفاااوئي 
المحور، وبطورخ عمال هماا لاور التعار  علاى األشاخاص ولاور التأكاد مان هوياة األشاخاص وقاد لاوح  أن لزياادة 

 باين مابين زيادة ونقصان على نسبة التمييز.حجم المجتمع اثر عند العمل بكع الطورين ولكن هذا األثر مت

   Work in Identification Phase العمل بطور التعرف على األشخاص  8.1

فان   Open Set Identification Systemعند تّبّني مبدأ عمل نظم التعر  على المجموعات المفتوحة
ة الارف  الخاالئ لمعرفاة مادى رفا  أشاخاص هناا العديد من المفاهيم يجب تجربتها وقياساها إذ يجاب قيااس نساب

مخااولين ماان قباال النظااام، قياااس نساابة التمييااز الصااائب لمعرفااة كفاااءة النظااام فااي تحديااد هويااة األشااخاص المخااولين 
صالحياتهم الصاحيحة كماا يجاب قيااس نساب القباول الخاالئ والارف  الصاائب لمعرفاة قادرة النظاام علاى  إلعطائهم

ثيراتهم السلبية. وقد لوح  من التجارب واالختباارات أن لحجام المجتماع أثارا  فاي نقصاان إيقا  المتطفلين والحد من تأ
إذ من الممكن أن تؤدخ زيادة حجم المجتماع إلاى نقصاان الارف  الخاالئ و  False Rejectنسبة الرف  الخالئ 

 ,5)والجادول جام المجتماع ُيعزى ذلك إلى زيادة احتمالية وجود أشخاص ذوخ أيد  بأبعاد هندساية متشاابهة كلماا زاد ح

يوضاح ذلاك بنااءا علاى ماا اجارخ مان تجاارب واختباارات باساتخدام النظاام وباعتمااد خمساة أحجاام مختلفاة  (2 ,3 ,4
 لمجتمع النظام. 

في كل من لرق التمييز عند العمل بطور التعر   False Rejectيوضح نسبة الرف  الخالئ  .(2الجدول )
 ل أنظمة التعر  على المجموعات المفتوحةعلى هوية الشخص وتبني مبدأ عم

 عدد 
 األشخاص 

 

 نسبة الرفض الخاطئ 
 بطريقة المسافة اإلقليدية 

 نسبة الرفض الخاطئ 

 بطريقة المسافة المطلقة 
 نسبة الرفض الخاطئ 

 بطريقة المسافة الدالية 

10 %18 23 % 20 % 
20 12.7 % 21.8 % 28.4 % 
30 11.9 % 20.4 % 25.9 % 
40 10.3 % 18.7 % 24.6 % 
50 9.2 % 19.1 % 24.8 % 

 
في كل من لرق التمييز الثالثة عند العمل بطور   True Recognitionنسبة التمييز الصائب (.3الجدول )

 التعر  على هوية الشخص وتبني مبدأ عمل أنظمة التعر  على المجموعات المفتوحة 

 عدد 
 األشخاص 

 نسبة التمييز الصائب 
 بطريقة المسافة اإلقليدية 

 مييز الصائب نسبة الت
 بطريقة المسافة المطلقة 

 نسبة التمييز الصائب 
 بطريقة المسافة الدالية 

10 82 % 77 % 80 % 
20 84.3 % 76.1 % 71.5 % 
30 85.3 % 78.2 % 73.7 % 
40 85.3 % 79.9 % 73.8 % 
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50 85.4 % 79.8 % 73.6 % 

 
عند العمل بطور التعر   في كل من لرق التمييز الثالثة  False Acceptنسب القبول الخالئ  .(4الجدول )

 على هوية الشخص وبتبني مبدأ عمل أنظمة التعر  على المجموعات المفتوحة

عدد 
األشخاص 
 المسجلين

عدد 
 المخترقين

عدد 
الصور 
 المختبرة

نسبة القبول 
الخاطئ بطريقة 
 المسافة اإلقليدية

نسبة القبول 
الخاطئ بطريقة 
 المسافة المطلقة

نسبة القبول 
الخاطئ بطريقة 
 المسافة الدالية

10 4 19 10.5% 0 5.5% 
20 6 36 11.1% 5.5% 13.4% 
30 8 43 16.2% 4.6% 16.2% 
40 10 70 12.8% 5.6% 11.5% 
50 13 84 19.04% 5.90% 13.09% 

 

في كل من لرق التمييز الثالثة  عند العمل بطور التعر   True Rejectنسب الرف  الصائب (. 5الجدول )
 وبتبني مبدأ عمل أنظمة التعر  على المجموعات المفتوحة على هوية الشخص

عدد 
األشخاص  
 المسجلين 

عدد 
 المخترقين 

عدد 
الصور  
 المختبرة 

نسبة الرفض الصائب  
بطريقة المسافة  

 اإلقليدية 

نسبة الرفض الصائب  
بطريقة المسافة  

 المطلقة 

نسبة الرفض  
الصائب بطريقة  
 المسافة الدالية 

10 4 19 89.4 % 100 % 94.7 % 
20 6 36 88.8 % 94.4 % 86.1 % 
30 8 43 83.7 % 90.6 % 83.1 % 
40 10 70 87.1 % 94.62 % 88.5 % 
50 13 84 80.9 % 94.04 % 86.9 % 

 
يالح  من الجداول أن لريقة المسافة المطلقة تعطاي أففال نساب التميياز عناد اعتمااد مبادأ التعار  علاى 

ماان لريقتااي المسااافة اإلقليديااة والمسااافة الداليااة األولااى  المجموعااات المفتوحااة حااين تكااون نسااب النتااائج المستحصاالة
نسبا  متقاربة إلى حد ما ، لذا يعتمد مقياس المسافة المطلقة بأن  المقياس المعتمد إلجراء عملية المطابقة فاي مرحلاة 

 تمييز النظام المقترح عند العمل بطور التعر  على هوية الشخص.

        Work in Verefication Phaseخاص العمل بطور التأكد من هوية األش 8.2

حياث تاتم مقارناة صاور ياد المساتخدم ماع   False Rejectتام تجرباة النظاام لفحاص مادى الارف  الخاالئ
  اختباار مان هاذا الناو  وكانات النتاائج كماا هاو مباين فاي الجادول 330القالب التابع للشخص نفسا  حياث تام إجاراء ا



 ام للتعرف على األشخاص باالعتماد على األبعاد الهندسية لليد البشريةبناء نظ 
 

 

57 

حيااث تااتم مقارنااة صااور يااد   False Acceptحااص ماادى القبااول الخااالئ اختبااار لف1519 ، كمااا تاام إجااراء ا6ا
  .7المستخدم مع عير القالب التابع ل  وكانت النتائج كما مبين في الجدول ا

عند العمل بطور التأكد من    False Rejectوالرف  الخالئ  True Acceptنسب القبول الصائب (. 6الجدول )
 هوية الشخص 

د الصور  عد  طريقة المقارنــــــة
 المقبولة صوابا 

عدد الصور  
 المرفوضة خطأ 

نسبة القبول  
 نسبة الرفض الخاطئ  الصائب 

 % 7.5 % 92.4 25 305 المسافة اإلقليدية 
 % 13.3 % 86.6 44 286 المسافة المطلقة 
 % 1.8 % 98.1 6 324 المسافة الدالية 

عند العمل بطور التأكد من   True Rejectوالرف  الصائب  Accept Falseنسب القبول الخالئ  (.7الجدول )
 هوية الشخص 

عدد الصور   طريقة المقارنــــــة
 المقبولة خطا 

عدد الصور  
 المرفوضة صوابا 

نسبة القبول  
 نسبة الرفض الصائب  الخاطئ 

 % 99.2 % 0.7 1507 12 المسافة اإلقليدية 
 % 100 % 0 1519 0 المسافة المطلقة 
 % 94.7 % 18.3 1440 279 المسافة الدالية 

تفاااح مااان الشاااكل أن لريقاااة المساااافة المطلقاااة تعطاااي أففااال نساااب الااارف  الصاااائب وأقااال نساااب القباااول ي
الخالئ، إال أننا ال نستطيع الحكم بكونها أففل لريقة إلجراء عملياة المقارناة فاي مرحلاة التميياز عناد العمال بطاور 

الئ بعين االعتبار، لذا فقد تم التأكد من هوية الشخص إذ يجب أن تؤخذ كل من نسب الرف  الخالئ والقبول الخ
 االعتماد على المعادلة التالية لحساب نسبة التمييز.

      FA+ نسبة القبول الخالئ  FRانسبة الرف  الخالئ  -%  100= نسبة التمييز
  يبين نسب التمييز للطرق التميزية الثالثة عند العمل بطور التأكد من الهوية وباالعتماد على  8والجدول ا

 لة السابقة المعاد
 يبين نسب التمييز للطرق التميزية الثالثة عند العمل بطور التأكد من الهوية   (.8الجدول )

 نسبة التمييز  FA+FR طريقة المقارنــــــة

 % 91.8 8.2 المسافة اإلقليدية 
 % 86.7 13.3 المسافة المطلقة 
 % 79.9 20.1 المسافة الدالية 

إلقليديااة تعطااي أففاال نتااائج التمييااز لااذا يعتمااد مقياااس المسااافة يتفااح ماان الجاادول بااان لريقااة المسااافة ا
 اإلقليدية بأن  المقياس المعتمد إلجراء عملية المقارنة في مرحلة التمييز عند العمل بطور التأكد من الهوية.

ول يمكاان مقارنااة النتااائج التااي تاام التوصاال إليهااا ماان خااالل البحااث مااع نتااائج بعاا  األعمااال السااابقة ماان خااالل الجااد
   9ا
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 نتائج بع  األعمال السابقة  يوضح (.9الجدول )

 اسم البحث
حجم قاعدة 

 البيانات
عدد 

 نسبة التمييز نوع التمييز األشخاص

Using of Hand Geometry in 

Biometric Security Systems 405 24 
تأكد من هوية 

 الشخص
FAR=0.1812% 

FRR=14.583% 

EER=4.62 

Personal Authentication Based 

On Hand Geometry 

Verification 

78 13 
تأكد من هوية 

 RR=87.44% الشخص

Access Control System With 

Hand Geometry Verification 

And Smartcard 

200 20 
تأكد من هوية 

 RR=85% الشخص

Peg-free Hand Geometry 

Recognition Using Hierachical 

Geometry and Shape Matching 

323  
استخدم 

 35منها 
 لالختبار

تم  22
 7اختبار 

 منهم فقط
 

TA=89% 

FA=2.2% 

HitRate=96% 

FAR=4.9% 

Personal Verification and 

Identification Using Hand 

Geometry 

 96 لم تذكر
 تأكد من الهوية
و تعرف على 

 الشخص

CER in v=3% 

CER in I=6% 

تحديد القياس الحيوي باستخدام األبعاد 
 لهندسية لليد واإلصبعا

أكثر من 
500  

بالنسبة لكل 
طور من 
 أطوار العمل

 50أكثر من 

تعرف على 
الشخص وتأكد 

من هوية 
 الشخص

RR=73.9%  عند تبني
مبدأ عمل التعرف على 
 المجموعات المفتوحة

RR=91.8%  عند العمل
 بطور التأكد من الهوية
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