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ABSTRACT 

We propose a Identification System Based on Human Hand Geometry Features, 

we extract 50 features to use it in recognition process. By constructing the principle of 

Close Set Identification System, the system database has been built using modified 

digital scanner. The system were tested on database contain 500 images referred to 50 

persons, 10 images for each person.  

The evaluation of the system performance was calculated by using three 

matching metrics that are Absolute Distance, Euclidean Distance, D1 Distance and get 

on the highest recognition rate using Absolute Distance more than 97%. 

MATLAB 7.9.0(2009b) programming language has been used to execute the paper 

algorithms, because its facilities in processing digital images. 
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 األشخاص اعتمادًا على األبعاد الهندسية لليد البشرية  تّبني مبدأ عمل المجموعات المغلقة لتمييز

 

 زينة نبيل الخطيب                مهى عبد الرحمن حّسو 
 صل و جامعة الم, الحاسبات والرياضيات   كلية عوم 

 10/١1/٢٠1٠تاريخ قبول البحث:                    ۲4/10/۲۰1۰تاريخ استالم البحث:

 الملخص

 Handتم اقتررا  ظارام للتعررل علرش اص رااع ماصعتمراخ علرش البراد  اصمعراخ اليد سرية لل ر  الب ررية  

Geometry   الاصرية مرت تلرل الابراد   ير ل اسرتا اميا لعمليرة التم  ري  ودت در  م ر    50، اذ ترم اسرتا ع
ترم  دراق قاعر ي  ياظرات     Close Set Identification Systemعمرل اظامرة التعررل علرش الماموعرات الم ل رة 

الداام ماستا ام جياز الماسح الضود  الذي تم تحويره ليذا ال رض وتاردة الداام الم تر  علش قاع ي  ياظات تضرم 
 صور لكل  ا   10صوري تامعة لامس ت  ا  ، اذ تم الت اط  500

 المسراةة الم ل رة matching metricترم ييرام مر ف كةراقي الدارام ماسرتا ام ار س م راقيي مرت م راقيي الت را   

Absolute Distance  المساةة اصقل  يةو Euclidean Distance  المسراةة ال اليرة اصولرشوD1 Distance    وقر
والترر  تارراوزت  Absolute Distanceالمسرراةة الم ل رة    ترم الحبررول علررش اعلررش ظسرربة تم  رري ماسررتا ام م يررام 

دة ذ الوارزميرات البحرو والتر  تروةر تسري  ت التعامرل مر  لت MATLAB 7.9.0(2009b)تم استا ام ل ة  % 97
 البور الرقمية 

 التعرل علش اليوية, الم اقيي اليد سية لل   واصصب , الماوعات الم ل ة  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة1-  
  

امة الواوييرة م ارظة مأظ  الذت  ظامة الواويية ال ادمة علش استا ام الم اقيي الح وية ماصظت ار م كل ك  ر
ال ابية الح ي ية للمستا م ومدتحلر  ال ابرية  صعتماخ را  الت ل  ية وذلل ل قتيا وق رتيا علش التم  ي مسيولة   ت

 علش المستا م ، ماإلضاةة إلش  ن  ذه األظامة تل ش ق وًص ك  رًرا  ر ت المسرتا م ت علش سمات  ابية ة  التعرل

تإذ    المرور التر  تكرون عرضرة للسررقة  و الدسريان لع م حاجتيم إلش حةظ الع ق  مت كلمات  رذا اصسرتا ع  ُيَمكرِّن
للاباد  الةرخية مت التعامرل مر  األ رااع مسررعة ود قرة عاليرة   وقر  حر خت عر خ مرت الابراد  التر  سرم   

و البرراد   Behavioralت سرريميا إلررش البرراد  سررلوكية  ح ررو يمكررت Biometricsم رركل عررام م اقيسررًا ح ويررة 
تم ررري كرررل ةررررخ   مرررا الابررراد     تمثرررل الابررراد  السرررلوكية  ظما رررا سرررلوكية متواة رررة Physiological جسررر ية

  [2] اإلظسان الاس ية ةت  ر إلش ظمط هيكل   و  كل  قتضح مت ال ل جس 
 

 Authentication Methodsطرق الوثوقية 2-  
 

والبرر حيات الم دمررة  علررش  ظيررا مرردح ال ررا  البررحيح التارروي ت Authenticationتعرررل الواوييررة 
   [17]وإمكاظية الوصول البحيح ة  الوق  الم دم 

إلرش صردة ت  ساسر  ت حسرت التع  ر  وكمرا  Personal Authenticationيمكت تبديف م ركلة واوييرة ال را    
 (  1 و موضح مال كل )

 

 
 

 توضيح لصنفي الوثوقية األساسيين (1الشكل )
 

    Problem Identification  مشكلة التعرف على هوية الشخص - 
 

قتم التعرل علش  وية ال ا  الم اللة  ياظاته مت   ت ماموع األ ااع المسال ت ضرمت قاعر ي  ياظرات 
 [13].الداام  

، ح ررو تررتم  (one_to_many)يمكررت وصررك م رركلة التعرررل علررش  ويررة ال ررا  علررش  ظيررا واحرر  ر إلررش ر الع قرر  
ابرر ته مرر  كررل ال والررت المايوظررة مالداررام إلررش  ن قت ررا   الدمرروذم مرر  احرر  م ام ررة الدمرروذم المررراخ التعرررل علررش  

 ال والت ودذلل تكون ق  تم  عملية التعرل علش ال ا   
 مديا :الش الع ق  مت اصظواع تبعا ل ري ة التعامل معيا  األ ااعالتعرل علش  يمكت ت سيم  ظامة
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 ن  األظامرةح رو يكرون مرت المعلروم ةر  مثرل  رذه :  nClosed Set Identificatioأنظمـة التعـرف المغلقـة  1.
  ال ا  موجوخ ضمت قاع ي ال ياظات 

وة يا يكون مت غ ر المؤك  وجروخ  ياظرات ال را  :  Open Set Identification أنظمة التعرف المفتوحة 2. 
ت قاعر ي  ياظرات عر م وجوخ را ضرم  وضمت قاع ي  ياظات الداام , يعمرل الدارام علرش تح قر  وجروخ  ياظرات ال را  

 [15].الداام
    Verification Problem  مشكلة التأكد من هوية الشخصب _ 

 

(  م  رو  Claimed Identity تم تح ق  كون ال ا  المعد   رو ال را  الح ي ر  ) ال را  الير لق
 [13]. مارخ مدتحل لل ابية

، ح رو ترتم م ام رة  ) (one_to_one  يمكت وصك م كلة التأك  مرت  ويرة ال را  علرش اظيرا واحر  ر الرش ر واحر 
 [6].الدموذم المراخ التأك  مت  ويته م  قالت واح  ة ط  و قالت ال ا  الي ل

 

 استخدام االبعاد الهندسية لحل مشكلة الوثوقية-3
 

تعررر  اصمعررراخ اليد سرررية لل ررر  الب ررررية مرررت الم ررراقيي الح ويرررة الةسررر ولوجية المسرررتعملة علرررش ظحرررو واسررر  ةررر  
ظيررور  ولررش األظامررة المسررتا مة للتح رر  مررت  1985عررام , ح ررو  رري  العررام  20اريررة مدررذ  كثررر مررت المارراصت التا

واويية ال ا  وال ادمة علش  سام  د سية ال   تلش ذلل ودع  ةتري وج يي توةر  ذه األظامة علش المستوف التااري 
الررردةط و المبررراظ  الدوويرررة  , تسرررتا م  د سرررية ال ررر  عررراخي ةررر   ظامرررة الوصرررول ةررر  المؤسسرررات البررردا ية ومبررراة 

واألماكت الت  تكون  كثر عرضة لألوسرا  ح رو  ن للح رر و األوسرا  والم رت ات الدة يرة اارر ةر  الةرم  خاق ظارم 
 م رارُ  تم  ي األ ااع المعتم ي علش مبمات األصام  , اذ سال استا ام  ذه األظامة ة  الم رارات ح رو سرال

 [11]. 1993 المستا م مدذ عام   سية ال   للسي ري علش وصول د استا ام  ظامة ال ول  ةراظسيسكو سان
 

                   Hand Geometry of Hunan Hand  االبعاد الهندسية لليد البشرية -4
 

،  Fingerprintتضررم ال رر  الب رررية الع قرر  مررت اظررواع الم رراقيي الح ويررة ح ررو اظيررا تضررم  مبررمة اصصررام  
,  د سرية  Vein pattern, ظمرط توزير   ورخي ال ر  Fingernail bed الاةرر , مبرمة Palm printمبرمة الكرك 

     Hand geometryال   
علرش ح ي رة كرون كرل  را  ت ريبرا يمتلرل  ركل قر   Hand geometry تستد  ت دية اصمعاخ اليد سرية لل ر 

اذا كران اصظسران قر  اكمرل  ظس ياح و يكون حام ال   يكون اا تا  مم ي له , ص قتأار كث را معوامل اليمت  وال ياوالة
,  و ممعدرش  الرر مرحلة الدمو و ص يبح استا ام  ذا الدوع مت الم اقيي علش اص ةال او مت  م ةر  مرحلرة الدمرو 

امت ك ال ا   د سية ق  مم يي قدةرخ  يا عت ماق    داق الب ر, ح و تستد  األظامة المعتم ي علرش  رذا الدروع مرت 
 [15].م رريات ويياسررات محرر خي مثررل  ررول األصررام  وعرضرريا و  ررول كررف ال رر  وعرضرره   الم رراقيي الح ويررة علررش

[12] [10] 
 

 Advantages Of Hand Geometryمحاسن تقنية هندسية اليد     -5
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ةر  مارال  Hand geometry داك عر ي محاسرت وم ريات صسرتا ام ت ديرة اصمعراخ اليد سرية لل ر  الب ررية  
 :ظوجي مديا  Personal Authenticationالتوا  مت ال ابية 

 Ease Of Use  :[11]سيولة اصستا ام  •
 Resistant to spoofing : [11]م اومة ال ش  •

 Small template size  :[11]ص ر حام الدماذم  •

 High Ability Of Readers  [4]ق ري  جييي قراقي م اقيي ال   اليد سية العالية  •

 Reliability of Technique  [11]واويية الت دية  •
   [4]كون الت دية غ ر ميعاة  •

•   Non-Intrusive ال قة المداةضة للبورLow Resolution Images  [8] 

 Fast results [9]سرعة الحبول علش الدتادج   •

 [15]. بالنسبة لالجهزة المستخدمة في هذه التقنية  سيولة التدايف واإلص   •
 

  Disadvantages Of Hand Geometry Technique  مساوئ تقنية هندسية اليد -6
 

 م  ت ور ال بكات تم معالاة  ذه الم كلة(  (وجوب التواج  الاس ي  •
 ك ر حام األجييي والت  علش اصقل يات ان تكون محام ال     •
  [1] [4]  ع م تمت   ذه الت دية   قة عالية •
 

 الدراسات السابقة :  7-
 

إذ  [7] وآالررون ,Jainلش  سام األمعاخ اليد سية لل   الب رريةالتم  ي ع ومت   ير مت عمل ة   ذا ماال
للتأكر  مرت  ويرة ال را  يعتمر  علرش سرتة ع رر peg-based  (   دراق ظارام تم ري ذو  وتراخ 1999قراموا ةر  العرام )

 وقاع ي  ياظات تامعة لامس ت  ا  لكل  ا  ع ري صور م يام مت م اقيي ال   الب رية 
 Gaussian( اسرررتا ام ظمررروذم اللررريط كررراوم 2000عرررام )وآالررررون  Sanchez-Reillo [9]كمرررا اقترررر  العرررالم 

mixture model (GMM)  والرذي يسرتا م عراخي لتم ري المرتكلم ةر  ظارام للتأكر  مرت  ويرة ال را  معتمر ا علرش
اصمعاخ اليد سية لل   , ح و يعمل الدارام علرش ييرام عررض األصرام  ةر  عر ي مدرا   مرت كرل إصرب  , كمرا ي ريي 

ات كف ال   و اظحراةات ظيايات األصام  و اليوايا األة ية   ت وخيان األصام  تم استا ع  ذه الم يات مت ارتةاع
صررور ال رر  الملوظررة الملت  ررة مررت الايررة العلويررة والااظ يررة لل رر    اذ تحرر خ حرروال قرر  البرروري الم اللررة للداررام مررت اررم 

ل ررررتم معرررر  ا الحبررررول علررررش متارررره  morphological analysisتارررررف عل يررررا عمليررررات التحل ررررل المورةولرررروج  
    Feature Vectorالاباد 

 -feature-based hierarchical( ظارام 2002عرام )  Wong and Shi  [16]إضاةة إلش ذلل ق م  

framework for hand geometry recognition-   والمعتمرر  علررش  ررول األصررامFinger Widths 
, كمرا اظره اعتمر   Interfinger Baselines  ألسرام مرا  ت األصرام   , والا روط ا Lengths  Fingerوعرضريا

كم يي م ياسيه إضاةة لما س   إذ تستال  مدحديات قمم األصام  مت  Fingertipsعلش المد  ة العلوية لألصام  
ةر  لتتموضر  الثمت األول ل ول األصام  الث س الوس ش  ) السبامة , الوس ش , ال دبرر( ارم تبرك معر  ذلرل ةر  

موضررررعيا البررررحيح ، كمررررا قامررررا  ت سرررريم الم رررريات المستالبررررة الررررش مامرررروعت ت ، ح ررررو تضررررم موضررررعيا البررررحيح 
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 م رريات ة ررط قلرر  ذلررل اسررتا ام ظمرروذم اللرريط كرراوزن  3م رريي ميمررا تضررم الماموعررة الثاظيررة  13الماموعررة األولررش 

Gaussian mixture model  لتم ري البرراد  الماموعرة األولررش و المسراةة الت ل  يررةEuclidean distance 
 إلجراق عملية الم ارظة علش الباد  الماموعة الثاظية   

 ,preprocessing (filtering( ة ررر  قرررام مررريجراق عمليرررات المعالارررة األوليرررة 2005عرررام )Zanu   [5]امرررا 

Binarization and contour detection)   علرش البرور ق رل اسرتا ع الم راقيي اليد سرية مديرا ، ح رو كران
و ر  مرت  ردعرة  صرام  )الادبرر و ال دبرر و الوسر ش و السربامة (  Featuresم ماسرتا ع تسرعة البراد  ي و 

ليستا ميا مع  ذلل ة  عملية  دراق ال والرت  ول اصصام  اصرد  وعرض اصصام  اصردعة اضاةة الش عرض الكك 
ل ترر  اسررتا ع الاررواع واجررراق علررش ال رربكات العبرر ية ةرر  عم Zanuالمرجعيررة وإجررراق عمليررات الم ارظررة ,اعتمرر  

  Multilayer Perceptron Networksعمليرة الم ارظرة ح رو قرام ماسرتا ام  ربكة ال رسر ترون متعر خي  ال ب رات 
 ليذا ال رض   
( ظاامرا م تكررا للتأكر  مرت  ويرة ال را  ماصعتمراخ علرش  د سرية 2008ةر  ) [3] واالررون  Sharmaق م 

صسررتا ع البراد  البعر  الثالررو  projected light patternsارام ماسرتا ام ال ر  ا ايرة األمعراخ ,ح ررو قرام الد
(   ص مت حسراب  رذه الابراد  مرال رت الت ل  يرة المعروةرة , قرتم  depth map of the palmلكك ال   )العم  

 projected textureحساب الباد  العم  مت ال ل الت و ات ة   كل ظسيج الضوق المسرلط علرش كرف ال ر  

pattern  ام تستا م  ذه المعلومات ة  عملية التم  ي ، ح و لوحظ مت ال ل التاارب كةاقي  ذا الداام ة  تم  ي
 األ ااع  

 

    Hand Geometry Recognition Systemتمييز هندسية اليد  لام المقترح النظ8-  
 

راحررل األوليررة الث اررة و ررر  مبرروري عامررة يمررر ظاررام التم  ررري ال ررادم علررش  سررام اصمعرراخ اليد سرررية لل رر  مالم 
،   preprocessing، مرحلررة المعالارة األوليررة   Image Acquisition :مرحلرة الت راط البررور وجمر  ال ياظررات

وداظتيررراق  رررذه المرحلرررة ظكرررون قررر  حبرررلدا علرررش الم ررريات   Features Extractionمرحلرررة اسرررتا ع الم ررريات 
 تا ميا الداام مست    ة  عملية التم  ي  الت  سيس Features and characteristicsوالاباد  

او للتعرررل  Verificationوالترر  قرر  تكررون للتاكرر  مررت  ويررة ال ررا    Recognitionقلرر  ذلررل مرحلررة التم  رري  
(  قوضررح المراحرررل الترر  يمرررر  يررا اي ظارررام تم  رري قرررادم علررش اسرررام 3وال ررركل )  Identificationعلررش ال ررا  

 الم اقيي الح وية مبوري عامة  
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 ( يوضح المراحل التي يمر بها اي نظام تمييز قائم على اساس المقاييس الحيوية بصورة عامة .3الشكل )

 
  Data Collectionمرحلة التقاط الصور وجمع البيانات  9-1  

 

 flatbedماستا ام جياز ماسح ضود   مكت ر   ة ر   System Databaseتم  داق قاع ي  ياظات الداام 

desktop document scanner   محور ل ت دم مر  البحرو  )جيراز ماسرح ضرود   مكت ر   ة ر  م  رش مبرد وت
عتمر  الدارام الم ترر  علرش مر ف كةراقي الايراز ةر  صياذ     (4مره ةتحرة  ماميرة إلخالرال ال ر  كمرا م ر ت ةر  ال ركل )

التم  رري ال ادمررة علررش الررواع  اصلت رراط مال رجررة األسررام   ررل علررش مرر ف كةرراقي الاوارزميررة ، عمومررًا ةرران الوارزميررات
األمعررراخ اليد سرررية ص تت لرررت جيررراز الت ررراط عرررال  ال قرررة و رررذا  رررو احررر  األسرررباب ال اةعرررة لدرررا صالتيرررار  رررذا الدررروع مرررت 

  الم اقيي الح وية ح و كان الي ل مت البحو  و الوصول إلش تم  ي متوسط ال قة ودكلك متوس ة  و مداةضة
 

   
 

 الماسح الضوئي المحور المستخدم اللتقاط الصور و جمع قاعدة البيانات( يوضح شكل جهاز 4الشكل )
 

عرام ومرت كر  الادسر ت   ، ح رو يعمرل  20-50اذ تم الت راط صرور  قر ي   رااع تترراو   عمرار م مرا  ت 
 reduce noise and shadowالبرد وت علرش حارت الضروق الارارج  ممرا يسراع  علرش ت ل رل الارل والضوضراق 

مرت الر ل  right handول علش صور ج  ي للت   ر  ، ح رو ي روم المسرتا م ميخالرال قر ه اليمدرش ويسا م ة  الحب
 ةتحة الاياز ويضعيا م ص ة لس ح جياز الماسح الضود  م  مراعاي ع ي ظ اط :
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 وجوب وض  ال   م ص ة للس ح ال االل  للاياز   •
 وض  ال   مبوري  ة ية م  تادت إمالة ال     •
 ور  ظيع الحل ات واألسا •

 صور إلتمام عملية التسا ل   3يات الت اط  •

يات  ن يكون األ ااع المسال ت مالداام ق  تااوزوا ست الدمو )ص يبح ت   ر  الدارام علرش األ ةرال(  •
  

 ر ون  ي  وتراخ لتح قر  موضر  ال ر  ولكرت قراعرش وضر  ال ر  مبروري صرحيحة ممرا Peg-free يكرون الدارام  •
 قيي  سيولة اصستا ام  

 ن  ول األظاةر معت ل إذ  ن األظاةر ال ويلة تس ت م اكل مالداام  وجوب كو  •

 مراعاي ع م م مسة الكك  و األصام  للحوال ال االلية لبد وت الاياز   •
،   jpgماصمتر اخ  colored image   1120*1275 تلت ط صور األق ي عت  رير  الايراز وتارين كبرور ملوظرة

ل رر  المسررتا م  ,  مررا مرحلررة التح رر  مررت ال ابررية ةيظيررا تت لررت الت رراط  تت لررت مرحلررة التسررا ل الت رراط ارر س صررور
صروري واحرر ي ة رط ، ةرر  حالرة الت رراط صروري الا مررة مسر ت عرر م مراعراي  ررروط اصسرتا ام البررحيح ةران تلررل البرروري 

 تيمل وي الت المستا م مالت اط صوري  الرف   
      Preprocessingمرحلة المعالجة األولية 9-2 

 

 مالا وات التالية :  Preprocessingمال ال وات المعالاة األولية يكمت إج
   grayscale imageالش صوري ذات ت رجات رماخية  colored imageتحويل البوري الملوظة  •
يمكرت  ، Binary imageإلرش صروري اداديرة  grayscale image تحويل البوري ذات الت رجات الرماخية  •

رماخية كما يمكت تحويل البوري مت صوري ملوظة الرش صروري اداديرة مبا رري كمرا اص ان الت اط البوري مبا ري كبوري 
وكمررا م رر ت ،  التحويررل مررت صرروري ملوظررة الررش صرروري ذات ترر رجات رماخيررة اررم الررش صرروري اداديررة يع رر  ظتررادج اةضررل

 ( 5مال كل )
ت ةر  حروال ال ر  إلزالرة الضوضراق و ت ل رل التعرجرا Enhancement Filtersت     مر حات التحس ت  •

قليره اسرتا ام مر رح تل ل رل  Diskاوص ارم اسرتا ام مر رح ال ررع     Average ح رو ترم اسرتا ام مر رح المعر ل 
  UnSharpالح ي 

   Canny Edge Detectionاستا ام مر ح كاظ  لتح ق  الحوال  •

 
 ى صورة ثنائية( يوضح الصورة االصلية ونتائج تحويلها الى صورة رمادية اوال ثم ال5الشكل )

 

           Feature Extractionمرحلة استخالص الخواص 9-3 
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اسرت عدا الحبرول علرش صروري سروخاق تحتروي علرش  preprocessingة  ظياية مرحلرة المعالارة األوليرة             
األ ررول  ماموعررة مررت الد رراط ال يضرراق الترر  تبررك كررل الحرروال الموجرروخي ةرر  البرروري األصررلية  ، ح ررو تعرر  الحاةررة

، قرتم معر  ذلرل  Boundary of Hand Shapeواأل ررز ةر  تلرل البروري  ر  الحاةرة التر  تمثرل حر وخ  ركل ال ر  
للحبول علش التمث ل الذي يبك مواق  ظ اط حوال   Chain Code Algorithmاستا ام الوارزمية ترم ي ج ت 

الكاددات الموجوخي خاالل البور وذلل ظارا  اذ تع   ذه الاوارزمية مت اكةا الاوارزميات ة  وصك ح وخ   البوري
   استا اميا م  الاياز المذكور ة  البحول ا ل تيا علش ع م التاار مال وران ح و اظيا اع   ظتادج ج  ي عد  

ح ررو ظ رروم ماسرتا ع تسررعة ظ رراط مرجعيررة  landmarksتلر   ررذه الا رروي ال روي إيارراخ الد رراط المرجعيرة 
ارزميرة م ترحرة تعمرل اوص علرش اياراخ مدرا   التحر ب والت عرر ةر  ال ر  الب ررية ، ارم اعتمراخا علرش الو   لكل صروري قر 

 تح ق  الد  ة الوس يه مت ظ اط  ذه المدا   علش اظيا الد  ة المرجعية التامعة لتلل المد  ة  

مررت و رر  مد  ررة قرر  تاتلررك  landmarksودمررا  ن المد  ررة السررةلش مررت كررف ال رر  ص تحترروي علررش  ي ظ رراط مرجعيررة 
إذ تاتلك حست م  ار إخالال ال   ة  الايراز لرذا   ا  ألالر إضاةة إلمكاظية االت ةيا مالدسبة لل ا  الواح  ،

، وال ركل ظعمل علش إ مال الايق السةل  مت صوري ال   وذلل لت ل ل ع خ ظ اط حوال ال   مما قيي  سرعة المعالارة 
   ت اع الايق السةل  مت كف ال   ( قوضح صوري ال   اصصلية والبوري الداتاة مع  اق6)

 
 ( يوضح الصورة االصلية والصورة المقتطع منها الجزء السفلي من كف اليد6الشكل )

 

المستالبة مت صوري ق  المستا م السليم )الذي يملل  landmarksيات  ن يكون ع خ الد اط المرجعية 
    :المسة  صام  ( تسعة ظ اط و 

Landmarks=(lm1,lm2,lm3, …,lm9)    ح و تمثل الد اط الامسة اصولش ظ اط قمرم اصصرامFinger Tip 
، ةر  حالرة كرون عر خ  Finger Valleyة  حر ت تمثرل الد راط اصردر  التاليرة ظ راط الوخيران المحبروري  ر ت اصصرام  

ام عدر  خل ذلرل علرش وجروخ ال را ةر  وضر  ال ر  ، عدر  ا قتوقرك الدار  الد اط المرجعية اقل او اكثر مت تسعة ظ راط 
  ذه المرحلة وي لت مت المستا م تع قل وض  ال   والت اط صوري  الرف لتتم معالاتيا  

 90 دراك عر خ ك  رر مرت الابراد  التر  مرت الممكرت استا صريا مرت  ركل ال ر  و األصرام  ، إذ قوجر  مرا ي ررارب 
الاصررية مديررا واسررتا اميا ليرر ل  50الاصررية مررت البرراد  ال رر  اليد سررية ، قمدررا ةرر  ظاامدررا الم تررر  ماسررتا ع 

  التعرل علش ال ا 
 

    Finger Base Lines  خطوط األصابع األساسية  9-3-1  
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علرش  ظيرا تلرل الا روط الواصرلة  ر ت ظ  تر   Finger Base Lines  تعررل ال روط األصرام  األساسرية
 end curveيت ذلرل اإلصرب  وظ  رة ظيايرة مدحدر  تكرو  start curve finger point  اية مدحدر  تكرويت اإلصرب  

finger point   تضم ق  المستا م المسًا مت ال وط اصصام  اصساسية ,Finger Base Lines  :   وthumb 

baseline  , index baseline , middle baseline , ring baseline ,little baseline ) ) 
 

  Finger Lengthsأطوال األصابع  9-3-2  
 

ة   ظامة التم  ي ال ادمة علش  سام الباد  ال   اليد سرية    و كثر ا استا اماً تع  مت   ير الاباد
وظ  رة مدتبرك  finger tipعلش اظه المساةة ما  ت قمة ذلرل اإلصرب   finger lengthح و يعرل  ول اإلصب  

، ح رررو تملرررل كرررل قررر  سرررليمة المسرررة   ررروال  middle point of base lineالارررط األسرررام لرررذلل اإلصرررب  
(L1,L2,L3,L4,L5  يعوخ كل مديا إلصب  مع ت ) 

 

    Finger Widthsعرض األصابع  9-3-3 
 

ياتلك الدام عت معضيم البعم معرض األصام  ةيداك مت يملل قر  مأصرام  عريضرة ومرديم مرت تمتراز 
 ، كما  ن عرض إصب  ال ا  ظةسه ق  ياتلك مرت مد  رة ألالررف ح رو  صامعيم مالدحاةة ومديم ما  ت  ذا وذاك

معرررض اقررل مررت عرررض  عمومرراً  finger tipتمترراز المد  ررة العلويررة مررت اإلصررب  وال ريبررة مررت قمررة ذلررل اإلصررب  
اإلصررب  ةرر  المدررا   السررةلية ، لررذا ة رر  قررظررا اسررتا ع عرضرر ت لكررل إصررب  ةرر  ظاامدررا الم تررر  ماإلضرراةة إلررش 

لكرل إصرب ، ودرذلل يكرون لر قدا ار س  إذ  ظيرا تعت رر ممثامرة العررض الثالرو base linesالا روط األسرام لألصرام  
 م اقيي لعرض كل إصب   ي المسة ع ر م يام لألصام  الامسة  

FW=(W1.1,W1.2,W1.3,W2.1,W2.2,W2.3,……..…W5.1,W5.2,W5.3) 
 

 Palm Widthعرض الكف  9-3-4 
 

بعم ، ح رو يملرل الر  palm shape اداق جمر  ال ياظرات ترم م حارة االرت ل األةرراخ ةر   ركل كرف ال ر   
كمررا تررم  كةررا عريضررا ظسرر يا ةرر  حرر ت يمترراز الرربعم األالررر مكررك معترر ل  و قل ررل العرررض م ارظررة مرر  م يررة اقر ظرره  

م حاررة االررت ل  الررر  ص و ررو كررون عررررض الكررك ةرر  المد  ررة ال ريبررة مررت األصرررام  اقررل مررت عرررض الكررك ةررر  
ف مررت الب ررر مكررون العرررض المد  ررة ال ريبررة مررت عاررم اليظرر  عدرر  معررم األ ررااع ةرر  حرر ت تمترراز ماموعررة  الررر 

متساوي ت ريبا ة  المد  ت ت ، ح و تمتاز الماموعة األولش م كل  يضوي للكك م ارظة م   كل مست  ل  و مرد  
 ل كل ال   مالدسبة للماموعة الثاظية 

 Palm Width=(PW1,PW2)                     لذا ة   اعتم ظا علش م ياس ت لعرض الكك
وي ريي first width of palm ةر  المد  رة الموازيرة ل  ايرة مدحدر  تكرويت إصرب  اإل يرام  ي يي األول عرض الكك

 second width of palmالثاظ  عرض الكك ة  المد  ة الموازية لدياية مدحد  تكويت إصب  اإل يام 
 

  Palm Lengthطول الكف  9-3-5 
 

 يضرا ةر   رول الكرك ، ح رو ترم  ةريظيم ماتلةرون  palm widthكما  ن الب ر ماتلةون ة  عرض الكك 
علرش  palm lengthاصعتماخ علش  ذه الم يي كيح ف الاباد  التم يية ة  ظاامدا الم ترر  ، يعررل  رول الكرك 
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وظ  رة مدتبرك العررض الثراظ  للكرك   middle finger tip pointاظه المساةة مرا  ت ظ  رة قمرة اإلصرب  األوسرط 
middle point of second palm width  ،pl))= palm width 

 

 Finger Top Regions  مناطق قمم األصابع 9-3-6 
 

ت ركل مد  رة قمرة اإلصرب   اذتع  مساحة المد  ة العلوية ل مرم األصرام  مرت الابراد  المم ريي لألةرراخ ،  
finger top region  مد  ة الثمت العلوي مت  ول اإلصرب  ، تكرون  رذه المد  رة عراخي مد  رة ذات  ركل  يضروي

 تحست مساحتيا اعتماخا علش ال اظون التال  : لذا
 ظ  المحور الك  ر × ظ  المحور الك  ر × الدسبة الثا تةمساحة ال كل ال يضوي = 

ح ررو اعتمرر ت مسرراحة قمررة األصررام  كارريق مررت الابرراد  التم ييررة ةرر  ظاامدررا ، ماإلضرراةة لكررون مسرراحة المد  ررة 
راخ ة   صحادا االت ل األةراخ ة  م  ار تح ب األصرام  ، ةيدالرل العلوية ل مم األصام  مت الاباد  المم يي لألة

 ةراخ ذوي تح ب  صام  عال  و دالل  ةراخ آالريت ذوي تح ب  صرام  وا رو ومرديم مرت  رو  ر ت  رذا وذاك ، وظاررا 
لكرون مسراحة قمررم اصصرام  ص تع  دررا تبرورا عرت خرجررة تحر ب األصررام  لرذا ة ر  اقترحدررا إضراةة ييررام ظبرك ق ررر 

الرش  min_radias_of_fingerوييام ظبرك ق رر المحرور البر  ر  max_radias_of_fingerمحور الك  ر ال
  ( 8وكما م  ت ة  ال كل )  عت م ف تح ب األصام  واضحاً  الاباد  التم يية للداام ، إذ  ظيا تع  دا تبوراً 

 
 

 يوضح أشكال قمم األصابع عند مختلف البشر( 8)لشكلا
 

              Line Segments and Angle Valuesخطية وقياس الزوايا المحصورة بينها  المقاطع ال 9-3-7 

                                                            

 Landmarksالواصررلة  رر ت معررم الد رراط المرجعيررة  Line Segmentsتعرررل معررم الم ررا   الا يررة  
علش  ظيا مت الاباد  اليد سية المم يي لل    Angle Values   الا ية  وييام اليوايا المحبوري   ت تلل الم ا

 .الب رية ، ح و اظه مت الممكت استا اميا ة   ظامة التم  ي ال ادمة علش  سام الاباد  اليد سية لل   الب رية
قوضرح الم را    (9ال ركل ) ضية  إلش الاباد  الت  ي وم ظاامدا الم تر  ماصعتماخ عل يا  ي ل تم  ري األةرراخ و 

  الا ية واليوايا المحبوري   ديا الت   ُعُتمن ت كاباد  تم يية ة  ظاامدا الم تر  
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 ( يوضح المقاطع الخطية والزوايا المحصورة بينها التي ُأعُتِمدت 9الشكل )

 كخصائص تميزية في نظامنا المقترح
 

 Line Segmentsالمقاطع الخطية   9-3-8  
 

تـم اختيـار ارةعـة مقـاطع خطيـة  االرر ظ  رة واخيش واخي الر  الواصل ما  ت ظ  رةالاط  و الم    الا    
وظارررررا صعتمرررراخ إيارررراخ الا رررروط المررررذكوري علررررش الد رررراط  ( ،9( اظاررررر ال رررركل )DB و BAو  CAو  DAوهــــي )

ا عدر  والت  تكون عاخي اا تة مالدسبة لل را  ذاتره ، ةاظره مرت الممكرت إياراخ الا روط ذاتير   landmarks المرجعية
الت اط  كثر مت صوري لل ا  الواح  م  م حاة إمكاظية وجوخ االرت ل  ييرف عدر  الت راط  كثرر صروري لل را  

  ذاته مس ت اصالت ل ة  وض  ال   ولكت  ذا ص يارجدا  مت إ ار اعتبار ا الاصية تم ييه  

 
                   Angles between Line Segmentsالزوايا المحصورة بين المقاطع الخطية            9-3-9 

و  CDB و BDAو  CADو  BACزوايرا و ر  ) 8وتمثل اليوايا المحبوري  ر ت الم را   الا يرة وقر  ترم اياراخ 
DCA  وACB وCBD  وDBA)  وظاررررا صعتمررراخ إيارررراخ اليوايرررا المرررذكوري  علررررش الم رررا   الا يرررة والمعتمرررر ي ,

 ترة مالدسربة لل را  الواحر  ةاظره مرت الممكرت اياراخ ظةري اليوايرا عدر   ساسا علش الد اط المرجعيرة التر  تعر  ظ ا را اا
 الت اط اكثر مت صوري ل   المستا م  

مرث  ةران ذلرل  CBD رخظرا حسراب ييرام الياويرة   ةاذاقتم حساب ييام اليوايا المذكوري اعتماخا علش قاظون الا وب 
 قتم اعتماخا علش ال اظون التال  :

)))((2/)()()arccos((( 222 BDBCCDBDBCCBD −+=  
( ق ررر ت 1( ق ررر ت البررروري اصصرررلية والبررروري الداتارررة مرررت مرحلرررة اسرررتا ع الدترررادج كمرررا ان الاررر ول )10و ال ررركل )

 تةب ليا     الاواع التم يية الت  تم اعتماخ ا صجراق عملية التم  ي

 
 ( يوضح الصورة االصلية والصورة الناتجة من مرحلة استخالص النتائج10الشكل )
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 الخواص التميزية التي تم اعتمادها الجراء عملية التمييز( يبين 1الجدول )

 
 Enrollmentمرحلة التسجيل   9-4  

 

 قت لرررت  دررراق  ي ظارررام تم  ررري قرررادم علرررش  سرررام الابررراد  اليد سرررية لل ررر  الب ررررية تكرررويت قاعررر ي  ياظرررات 
Database  تضم جمي  ال والت المرجعيةReference Template مالداام ، لذا تع    التامعة لأل ااع المسال ت

مررت ا ررم الا رروات الترر  يمررر  يررا الداررام ح ررو تررتم  ررذه  Reference Templateعمليررة  درراق ال والررت المرجعيررة 
الت ررراط اررر س صرررور ل ررر  المسرررتا م قلررر  ذلرررل اسرررتا ع الم ترررر  الا ررروي ةررر   رررور التسرررا ل ، اذ قت لرررت الدارررام 

دش ال الت التام  لل ا  المح خ مرت الر ل إياراخ معر ل الاباد  التم يية مت كل صوري مت البور الث اة ام ق 
مررت الابرراد  التم ييررة ، ةرر  حالررة تعثررر عمليررة اسررتا ع الابرراد  التم ييررة مررت  ي صرروري مررت  الاصرريةكررل 

، ح رو قمدرا مراجراق  رذه  البور الث اة ةان الدارام ي لرت مرت المسرتا م الت راط صروري   قلرة إلتمرام عمليرة التسرا ل
   ا  ة  قاع ي  ياظات الداام 50قالت تامع ت ل  50داق والين العملية اذ تم  

  

   Matching or Classification مرحلة المطابقة أو التصنيف9-5 
 

 acceptح رو قرتم الحكرم امرا م  رول ال را    make decisionتعر   رذه المرحلرة مرحلرة اتاراذ ال ررار  

user علرش اظره  را  مارول ومسرال مالدارام ،او  ررةم ال را  reject user  وتعريةره علرش اظره ماررخ مت ةرل
وتم يه مت   ت  identification the userومدتحل لل ابية ، ودما ان الداام م د  ل رض التعرل علش ال ا 

 ح و مت الممكت ان: accept userماموع األ ااع المسال ت مالداام ةيداك احتمال ت ة  حالة ق ول ال ا  
 اول ومسال مالداام وتم ي  اب ته مبوري صحيحة  يعرل ال ا  علش اظه  ا  م

 يعرل ال ا  علش اظه  ا  ماول ومسال مالداام وتم ي  اب ته مبوري الا مة 
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  matching metricوة  ظاامدا الم تر  ة   تم استا ام ا س م اقيي مت م اقيي الت ا   
 تم استا ام : صجراق عملية الم ام ة والتبديف  ي ل التوصل لل رار البادت ، ح و

  Absolute Distanceالمسافة المطلقة   •

                                        والت  تعتم  علش ال اظون التال  :
=

−=
d

i

iia fyD
1

 

  Euclidean Distanceالمسافة االقليدية   •

)                                                والت  تعتم  علش ال اظون التال  : )
=

−=
d

i

iie fyD
1

2 

  D1 Distanceالمسافة الدالية االولى   •

                     والت  تعتم  علش ال اظون التال  :
= +

−
=

d

i ii

ii

fy

fy
ceDisD

1

1 tan 
 

   ستنتاجاتالنتائج واال10- 
 

ررر  500ماصعتمررراخ علرررش قاعررر ي  ياظرررات الدارررام والمكوظرررة مرررت  عررر ي  رررا  ح رررو تضرررم قا 50صررروري تامعرررة لر
   الاصية تم يية مستالبة  مت البور الملت  ة 50صورملوظة لكل  ا  ، وداستا ام   10ال ياظات 
  Closed Set Identification System م    عمل  ظامة التعرل علش الماموعات الم ل ةودت ِّد  

 و   : matching metricتم التم  ي ماستا ام ا س م اقيي مت م اقيي الت ا   
  Absolute Distanceالم ل ة            المساةة •
 Euclidean Distanceالمساةة اصقل  ية           •
               D1 Distanceالمساةة ال الية اصولش   •

ح رررو قرررام البحرررو ممحاولرررة تحسررر ت ظسررربة التم  ررري ماصعتمررراخ علرررش الرررواع األمعررراخ اليد سرررية مرررت الررر ل زيررراخي عررر خ 
 2ح رو ق ر ت الار ول  3و 2 كمرا  رو م ر ت ةر  الار اول دج التر  ترم الحبرول عل يرا وكاظر  الدتراالارواع التم ييرة 

ع خ اص ااع وع خ البور المستا مة وع خ البور المم يي مبوري الا مة ة  كل  ري ة مت ال رت الث اة ، ة  
مرت ال ررت ع خ اص ااع المم ييت م  ظسرت التم  ري التر  ترم الحبرول عل يرا ةر  كرل  ري رة  3ح ت ق  ت الا ول 

 : الث اة 
 (عدد االشخاص وعدد الصور المستخدمة وعدد الصور2الجدول )

 المميزة بصورة خاطئة في كل طريقة من الطرق الثالثة 
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 ( يبين عدد االشخاص المميزين مع نسب التمييز 3الجدول )
 التي تم الحصول عليها في كل طريقة من الطرق الثالثة

 

 
 
 

، اذ ظ حظ اظاةاض  ظست التم ي لل رت الث اة م  االت ل حام الماتم  المم ي  (11كما ق  ت ال كل )
ظسررت التم رري كلمررا ارتةرر  عرر خ اص ررااع المسررال ت ضررمت قاعرر ي  ياظررات الداررام والمعرريو الررش زيرراخي احتماليررة وجرروخ 

م ارظرة الدترادج التر  ق  ت  (4)كما ان الا ول  ا ااع مت ا ي ت ة  حام ال   و كليا كلما ازخاخ ع خ المسال ت  ،
 تم التوصل ال يا ة   ذا البحو م ارظة م  معم اصعمال السام ة

 

 
 

10           20           30            40          50 

 عدد االشخاص 
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 نسب التميز للطرق الثالثة مع اختالف حجم المجتمع المميز  (11الشكل )
 

 ( يبين مقارنة النتائج التي تم التوصل اليها 4الجدول )
 في هذا البحث مقارنة مع بعض االعمال السابقة 

حجم قاعدة  اسم البحث
 البيانات

عدد 
 األشخاص

 نسبة التمييز نوع التمييز

Using of Hand Geometry 

in Biometric Security 

Systems 

تأك  مت  وية  24 405
 ال ا 

FAR=0.1812% 

FRR=14.583% 

EER=4.62 

Personal Authentication 

Based On Hand Geometry 

Verification 

تأك  مت  وية  13 78
 ال ا 

RR=87.44% 

Access Control System 

With Hand Geometry 

Verification And 

Smartcard 

تأك  مت  وية  20 200
 ال ا 

RR=85% 

Peg-free Hand Geometry 

Recognition Using 

Hierachical Geometry and 

Shape Matching 

استا م 323
 35مديا 

 ل التبار

تم 22
مديم  7االتبار

 ة ط

تأك  مت  وية 
 ال ا 

TA=89% 

FA=2.2% 

HitRate=96% 

FAR=4.9% 

Personal Verification and 

Identification Using Hand 

Geometry 

 تاك  مت اليوية 96 لم تذكر
و تعرل علش 

 ال ا 

CER in v=3% 

CER in I=6% 

 

ت ِّد  م    عمل الماموعات الم ل ة 
لتم  ي األ ااع اعتماخًا علش 

 الب ريةاألمعاخ اليد سية لل   
 

تعرل علش  50 500
 ال ا 

RR= 97.11% 

 المصادر
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