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 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دنشگاه آزاد واحد بوشهر

 

 

 

 خط مشی و تمرکز که اندبوده درگیر آن کنترل چگونگی و جرم معضل با که است سال چندین جوامع :یدهکچ

 الگوهای است. شناسایی بوده قضایی و پلیسی سیستم ترکردنیاحرفه و افزایش تنها جرم، کنترل در آنان اصلی

 از گذشته در. است بوده پلیسی و قضایی یهاسازمان توجه مورد دیرباز از و پیشگیری از آن جرائم کشف جرم،

دم به دلیل ع هاروشاستفاده شده است. در بیشتر این  جرائمل، کشف و پیشگیری از تحلی برای مختلفی ابزارهای

استفاده از نیروی انسانی امکان خطا و یا پایین آمدن راندمان کار وجود دارد.  صرفاًی نوین و هایفناوراستفاده از 

 فرایند در اساسی متغیرهای و اصلی فاکتورهای به توجه با اطالعات فناوری امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتر و

 پلیسی و قضایی یهاسازمان در مؤثری نقش تواندیم دقیق، یهایتئور بر مبتنی یهاستمیس ارائه با یریگمیتصم

 نقش جرم یهاداده تحلیل در قدرتمند ابزار یک عنوان به یکاوداده شده معرفی یهایفناور بین در کند. ایفا

 ارتکاب فرصت کاهش منظور به یریگمیتصم فرایند راستای در جرم داده پایگاه از دانش و الگو کشف در مؤثری

ی پلیسی و جنایی هاسازمانی به عنوان ابزاری قدرتمند برای کاودادهدر دهه اخیر  .دارد جرائم کنترل و جرم

بت ی مکانیزه و ثهاستمیسی اندازراه. در ایران نیز با توجه به شودیمی بکار گرفته اندهیفزامطرح شده و به طور 

 تواندیمی و ابزارهای آن کاودادهکه  رسدیماطالعات مجرمان و وقایع رخ داده در سیستم قضایی ایران به نظر 

یق، هدف از این تحقآن ایفا کند.  دستانهشیپو کشف  جرائمنقش موثری در شناسایی سریع الگوهای جرم، کشف 

ه در این راستا مفاهیم اولی است. جرائمو کاربردهای آن در شناسایی و پیشگیری  هاییتوانای و کاودادهمعرفی علم 

ی )مثل کاودادهقواعد آن، اصول تحلیل جرم و کشف الگوهای نهان آن با استفاده ابزارهای و  هاروشی، کاوداده

ی در کاودادهی چند معیاره و غیره(، تجربیات جهانی در زمینه هایریگمیتصمی، بندخوشهی، بنددستهی، نیبشیپ

با  ئمجرای، پیاده سازی چند نمونه عملی و کاربردی شناسایی کاودادهی افزارهانرم، جرائمپیشگیری و شناسایی 

نوان یک به ع تواندیمی کاوداده دهدیمنتایج نشان  ی کامپیوتری بحث و بررسی شده است.سینوبرنامهاستفاده از 

 استفاده کرد. جرائمابزار کارآمد در اختیار سیستم قضایی قرار گیرد و از آن برای شناسایی و پیشگیری 

 پیشگیری جرم، شناسایی جرم، داده کاوی، هوش مصنوعی. های کلیدی:واژه 

 

 

 مقدمه

 در آنان اصالی  خط مشاای و تمرکز که اندبوده درگیر آن کنترل چگونگی و جرم معضال  با که اساات ساال  چندین جوامع

 ،جرائم با برخورد در نیز هادولت عملکرد اساات. بوده قضااایی و پلیساای ساایسااتم ترکردنیاحرفه و افزایش تنها جرم، کنترل
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 مقطع آن در کارکنان و بودجه سریع افزایش باعث که بوده پلیسی و قضایی یهاساازمان  به پول از بیشاتری  حجم اختصاا  

 اهدولت، بلکه شودینمی کیفری پس از وقوع جرم محقق هاوهیشایجاد امنیت و آرامش در جامعه تنها با توسل به  .است شاده 

 یهایناهنجار جرائمیی قبل از وقوع بزه در از بین بردن شاارایط تحقق آن تالش کند. کارهاراهوظیفه دارند با در پیش گرفتن 

و  جرائم کشف جرم، الگوهای شناسایی .پردازندیم آن برای زیادی یهانهیهز مختلف یهاگونه به جوامع که هساتند  اجتماعی

ی پلیسی و قضایی همواره پیشگیری هاسازمان. در است بوده پلیسی و قضایی یهاسازمان توجه مورد دیرباز از پیشگیری از آن

رهبر معظم انقالب چندی قبل در جریان صدور حکم انتصاب از شناسایی جرم پس از وقوع آن است.  ترتیاهماز جرم بسیار پر 

ه بحث پیشگیری از وقوع جرم این امر را یکی از مطالبات دوباره رئیس قوه قضائیه با تأکید بر چند موضوع اساسی و مهم از جمل

 اهللعمومی جامعه و انتظار مردم از دساتگاه قضاا دانساته و خواستار توجه جدی به این موضوع شدند. این در حالی بود که آیت   

از جرم به عنوان یکی از  ساله خود بر این قوه از تشکیل معاونت پیشگیری 5آملی الریجانی نیز در ارائه گزارش عملکرد ریاست 

 های صورت گرفته در قوه خبر داد و آن را گامی مهم در راستای تحقق این اولویت نظام برشمرد.اقدام نیترمهم

ی زندگی بر اعتماد هامهارتآموزش  ریتأثآیا  سوال و  فرضیه در این مقاله این است که بررسی گردد

 وتفکر غیر منطقی دانش آموزان دختر و پسر دارای اضطراب امتحان متفاوت است؟ اضطراب بنفس،

                 

اضطراب امتحان مؤثر  یدانش آموزان دارا یمنطق ریبر اعتماد بنفس. اضطراب و بهبود تفکرات غ یزندگ یهاآموزش مهارت

 .است

 دباشیمآزمون و پس آزمون با گروه کنترل  شیبا طرح پ یشیآزما مهیو به لحاظ روش ن یبه لحاظ هدف کاربرد قینوع تحق

 

 پیشگیری جرم

 آن. تقلیل یا رفع برای اقداماتی انجام و جرم وقوع خطر ارزیابی و شناخت بررسی، -

 .پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از بین بردن یا کاهش آن -

 بزهکاری. کاهش و جرم ارتکاب عوامل کردن خنثی برای غیرکیفری و کیفری اقدامات -

 مجازات طریق از تهدید این گذاشتن اجرا به و سو، یک از کیفری حقوق تابعان کیفریِ تهدید با کیفری پیشگیری -

 رمج از خا  پیشگیری و عام پیشگیری مقام در دیگر، سوی از اندکرده نقض را کیفری هایممنوعیت کهکسانی

 است.

 ی،فرهنگ اقتصادی، ماهیت دارای که غیرقهرآمیز و غیرسرکوبگر هایاقدام به توسل یعنی غیر کیفری پیشگیری -

 جهت جرم هایآماج از حفاظت و افراد ساختن قانونگرا و پذیرجامعه منظور به هستند ...و  آموزشی وضعی، اجتماعی،

 جرم. وقوع از جلوگیری

 

 جرم شناسایی

 .باشد شده بینی پیش مجازات آن برای قانون در که شودمی اطالق فعلی ترک یا هرفعل به جرم -
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 یِو اجتماع یروان ،یستیعلل و عوامل ز لیبه تحل ینیو ع یکه با روش علم ییاز علوم جنا یاشاخه ،یشناسجرم -

 .پردازدیاز وقوع جرم و اصالح و درمان بزهکاران، م یریشگیجرم، به هدفِ پ شیدایپ

 پذیرد.مجموعه اقداماتی است که به منظور شناخت جرم انجام می -

ی اهای نوین کامپیوتری طیف گستردههای مختلفی برای شناسایی جرم جرم تا کنون معرفی شده است که روشروش -

 شود.از آن را شامل می

 است. بوده پلیسی و قضایی هایسازمان توجه مورد دیرباز از و پیشگیری از آن جرایم کشف جرم، الگوهای شناسایی -

 کاوی داده

ای از فنون کاوی مجموعهدادهست. ا هاهای مدیریت دادههای اخیر در راستای فن آوریکاوی یکی از پیشرفتداده -

ها پردازی معمولی حرکت کند و به استخراج اطالعاتی که در انبوه دادهدهد تا ورای دادهاست که به شخص امکان می

 . دست یابدن است مخفی و یا پنها

نظیر: تکنولوژی پایگاه داده، هوش مصنوعی، یادگیری  ؛بردطور همزمان از چندین رشته علمی بهره میه کاوی بداده -

حاسبات و م بردانش، حصول دانش، بازیابی اطالعاتهای مبتنیهای عصبی، آمار، شناسایی الگو، سیستمماشین، شبکه

 سرعت باال.

 گیرند.اغلب به صورت مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار می 1«کشف دانش در پایگاه داده»و « کاویداده»های واژه -

  شود.کاوی به فرایند استخراج دانش ناشناخته، درست، و بالقوه از داده اطالق میداده -

 

 محاسبات نرم

یادگیری ماشین و بسیاری  های جدید محاسباتی در علوم رایانه، هوش مصنوعی،ای از شیوهمحاسبات نرم به مجموعه -

 شود.های کاربردی دیگر گفته میاز زمینه

یق های علمی دقای نیاز است که شیوههای بسیار پیچیدهسازی و تحلیل پدیدهها به مطالعه، مدلدر تمامی این زمینه -

 .انددر گذشته به حل آسان، تحلیلی، و کامل آنها موفق نبوده

 رود. پیش میدن و با محور قرار دادن ذهن انسان به محاسبات نرم با تقبل نادقیق بو -

برداری از خاصیت عدم دقیق بودن جهت مهار کردن مسأله و پایین آوردن اصل هدایت کننده محاسبات نرم بهره -

 حل است. هزینه راه

 

 جرائمکاربرد نظریه تحلیل بقا در کشف پیشدستانه 

 نیکارآمدتراساات و یکی از  جرائمی پیش بینی هاروشبه کارگیری  راهکارهای کشااف پیشاادسااتانه جرم نیترمهمیکی از 

ی پیش بینی اسااتفاده از نظریه تحلیل بقا اساات درون مایه این نوع تحلیل بر این اصاال اسااتوار اساات که درصااد قابل هاروش

                                                 
1- Knowledge Discovery in Database  



 002-020، ص   1931 بهمن،  1 جلد، 02 حقوق و علوم قضایی ، شماره

ISSN: 1394-0038 

.ir jolawhttp://www. 

 

222 

 

برای مثال این  رندیگیمر با احتمال باالیی دوباره مورد جرم و جنایت قرااند شااادهتوجهی از افرادی کاه بتاازگی قرباانی واقع    

 (William Aderley-63-55ثابت شده است. ) رندیگیمیی که در کشور انگلستان مورد سرقت قرار هاخانهموضوع در مورد 

یست ن رندیگیمدر آینده مورد سرقت قرار  احتماالًیی که هاخانهباید توجه داشت که هدف از این نوع تحلیل تنها شناسایی 

احتمال بروز دوباره جرم بیشااتر  هاآنی جرمی اساات که با وجود رهایمتغاهداف تحلیل بقا شااناسااایی   نیترهممبلکه یکی از 

دوباره مورد سرقت قرار  شاود یمدساتبرد زده   هاآنیی که به هاخانههمچنین باید توجه داشات که برای مثال تمامی   شاود یم

به طور  دامهدر ا رسدیمبسیار کاربردی به نظر  ثانویه مشترک هستند جرائمیی که در رهایمتغبراین شاناساایی    بنا :رندیگینم

 یی در مورد کاربرد نظریه تحلیل بقا پرداخته شده است.هامثالمختصر به بیان 

 هانآقبلی که جرم ثانویه در مورد  جرائمهنگام بروز جرم جدید با به دست آوردن نسبت شباهت متغیرهای جرم با الگوی -

 .گرددیماندازه گیری  انددادهاحتمال بروز دوباره سرقت در مورد جرایمی که به تازگی رخ  رخ داده است

 توانیاند مگرفتهی محیطی و رفتاری مکان هیی که مورد ساارقت مجدد قرار هایژگیوبا شااناسااایی   در حوزه ساارقت -

 ی بعدی جلوگیری نماید.هاسرقتراهکارهایی را ارائه داد که از بروز 

که به وساایله –ی مناسااب مقابله با ساارقت را به فرد قربانی آموزش داد و یا برای مدت زمانی مشااخص  هاروش وانتیم -

آن خانه را تحت نظر داشات تا سارقت دوباره اتفاق نیفتد چنین روشی شرایط تحقق کشف    –تحلیل بقا به دسات آمده اسات   

 .دینمایمپیشدستانه را توسط پلیس فراهم 

 

 جرائمحلیل ارتباطات در کشف پیشدستانه کاربرد نظریه ت

ی پیش بینی هاروشی کشف پیشدستانه جرم به کارگیری هاروشهمان طور که در قسامت قبل بدان اشااره شاد یکی از    

ه این نوع تحلیل ب ی پیش بینی جرم اسااتفاده از تئوری تحلیل ارتباطات اساات  هاروشیکی دیگر از پرکارترین  اساات  جرائم

ندهای و با هاتشکلهدف آن تشخیص اعضای  نیترمهمو  پردازدیمشناسایی و کشف ارتباط بین عناصر مختلف درگیر در جرم 

-36-586و  5005)ی باندهای مجرمان را نیز با دقت مناسابی شناسایی نمایند  هاکردهقادرند سار   هاروشمجرمان اسات این  

Xianj-Chau) 

 ی رفتاری مجرمانرهایمتغبر اساس مقادیر  مجرائشناسایی 

( 36ChauAtabakhshchen: 86ی هوش مصنوعی )هاروشروش شاناسایی باندها بدین صورت است که با استفتاده از  

از قبل در سایساتم ثبت شاده است آن دسته از مجرمانی که جرایمی با مقادیر     ی رفتاری جرم کهرهایمتغو بر اسااس مقادیر  

ر روش کا معموالًبه عنوان اعضااای یک باند پیشاانهاد داده می شااونداز آنجا که  انددادهی جرم شاابیه به یکدیگر انجام رهایمتغ

تن ی مختلف پرداخت و با زیر نظر گرفباندهابا شناسایی این ارتباطات به کشف  توانیماعضاای یک باند مشاابه یکدیگر اسات    

 ر را تسریع بخشید.امر متالشی کردن باندهای مذکو هاآناعضای 

 

 شناسایی مجرمان بر اساس نشانی

در  هاآنیی است که مجرمان با هاینشانو  هامکانبر اساس  هاآنیکی دیگر ازروش های شاناساایی اعضاای باند تشخیص     

ای ارتباط هساتند با فر  اینکه محل تجمع )پاتوق( چندین مجرم در یک محل خا  باشد احتمال دارد که این مجرمان اعض 
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هت در جاند داشتهازسایر که در محل شناسایی شده تردد  توانیمیک باند باشاند و یا حداقل با در دست داشتن این اطالعات  

 حل مسنله بازپرسی نمود.

 

 ی مرتبطهاییدارابر اساس اموال و  باندهاشناسایی 

به عنوان یک سناریوی  در ارتباط هستند هاآنیی است که مجرمان با هاییداراروش دیگر شناسایی باندها بر اساس اموال و 

در این  اندکردهیمی پلیس دومجرم متفاوت با یک خودروی خاصااای اساااتفاده هاگزارشفر  کرد که در  توانیمکااربردی  

 .شناسندیم این مجرمان یکدیگر را نتیجه گرفت که توانیمصورت 

 شناسایی مجرمان براساس ارتباطات تلفنی

روش دیگری اسااات که در ها آنی تلفنی مجرمان با یکدیگر و به دسااات آوردن نمودار نمایانگر ارتباطات هاتماسبرسااای 

حجم بسیار باالی  جرائمشاناساایی ارتباطات مجرمان با یکدیگر راهگشااسات مسانله مهم در کشف ارتباطات میان مجرمان و      

ی جدید نرم افزاری هاروشارتباطات را بدون استفاده از  است که شناسایی و کشف این هاآنو متغیرهای جرم مرتبط با  جرائم

 به شاناسایی باندهای مجرمان پرداخت  توانیمبا اساتفاده از این تحلیل نه تنها   دینمایممحال  باًیتقرو هوش مصانوعی امری  

ه جرم شناسایی شود کصورت که اگر باندی  نیبد ازآن برای کشف ویزگی های جرم بعدی نیز استفاده کرد: توانیمبلکه حتی 

 را پیش بینی کرد و از هاآنبعدی  جرائمحل شده قبلی  جرائمخاصی را انجام داده باشد با توجه به رفتار باند مذکور در جرم یا 

 جلوگیری نمود. جرائمبروز آن 

یر و وسایل مرتبط با جرم اخ و ابزارها هامکانکاربرد دیگر این نظریه در تسریع شناسایی مجرمان است زیرا با شناسایی افراد و 

به عنوان مظنونان احتمالی بازجویی بعمل  هاآندر ارتباط هسااتند را شااناسااایی کرده و از   هاآنافراد دیگری را که با  توانیم

ر د تواندیمبا اتخاذ رویکرد پیشاادسااتانه  هاآنبازجویی از  حتی اگر این افراد خود در جرم مذکور شاارکت نداشااته باشااند آورد

 واقع شود مؤثرجهت شناسایی مجرمان اصلی پرونده مربوطه 

 ی کامپیوتری نظامی به روش تشخیص ناهنجاریهاشبکهشناسایی نفوذ به 

با پیشاارفت علم و تکنولوژی در ایران و همزمان پیشاارفت قابل توجه صاانایع دفاعی، توجه بساایاری از دشاامنان به این امر 

 یهاکیتاکتلف سعی در آسیب وارد نمودن به این دستاوردهای بزرگ دارند. یکی از ی مختهاروشجلب شده است و همواره به 

 هاستمیسی کامپیوتری استفاده شده در این هاشبکهبسایار مهم و پرکاربرد دشمن جهت ضربه زدن به صنایع دفاعی، حمله به  

. گاه این اطالعات ممکن شودیمی کامپیوتری به منظور اهداف مختلف، از جمله انتقال اطالعات استفاده هاشابکه . از باشاد یم

ی هنگفت جانی و مالی شده هاخسارتاسات امور سری نظامی باشد که اگر در اختیار دشمن قرار گیرد ممکن است سبب بروز  

کارگیری راهکارهایی جهت شاناسایی و کاهش این حمالت، یک امر  و حتی امنیت کشاور را به مخاطره اندازد. از اینرو ارائه و ب 

 .رندیگیمیی هستند که به این منظور مورد استفاده قرار هاستمیس(، IDS) 5ی تشخیص نفوذهاستمیس. دیآیمحیاتی به شمار 

ی کامپیوتری جهت اهشاابکهنظارت بر  هاآنی هسااتند که وظیفه افزارنرمی و یا افزارسااختیی هاسااتمیساا، هاسااتمیساااین 

ی تشخیص نفوذ قادر به جلوگیری از هاستمیسبه مدیریت شبکه است.  هاآنی مخرب و جاسوسانه و اعالن هاتیفعالشناسایی 

 را بر عهده دارند. هاآنحمالت نبوده و فقط وظیفه تشخیص 

                                                 
2- Intrusion Detection Systems (IDS) 
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تری ارائه شاده اسااااات.   ی کامپیوهاشاابکهی متعددی توساط محققین مختلف جهت شاناساایی نفوذ به    هاروشتا کنون 

با مقایسه شرایط عادی سیستم با  هاروش. این اندمعروف 6ی مبتنی بر تشخیص ناهنجاریهاروشبااااه  هاروشی از این ادسته

، حمله به شاابکه را تشااخیص  دهندیمی جدی که معموالً در صااورت بروز حمالت رخ هاتفاوتشاارایط فعلی و با تشااخیص  

 (:Shyu, 2003) شوندیمی بندمیتقسی تشخیص ناهنجاری به چهار دسته هاروش. در یک طبقه بندی، دهندیم

 کنندیمی آماری جهت شناسایی نفوذ به شبکه استفاده هاکیتکناز  هاروشی آماری: این هاروش. 

 دهندیمنفوذ به شبکه را تشخیص ، هادادهی فاصله بین ریگاندازهبا  هاروشی فاصله: این ریگاندازهی مبتنی بر هاروش. 

 دهندیمدر تعدادی خوشه، نفوذ به شبکه را تشخیص  هادادهی بنددستهبا  هاروش: این 4یبندخوشهی مبتنی بر هاروش. 

 ی شااابکه، نفوذ به آن را هادادهی چگالی محلی ریگانادازه باه طور معمول باا    هاا روشی مبتنی بر چگاالی: این  هاا روش

 .دهندیمتشخیص 

تشخیص ناهنجاری به تشخیص الگوهای موجود در یک مجموعه داده، که با رفتار نرمال از پیش تعیین شده مطابقت ندارد، 

ی کامپیوتری مبتنی بر تشخیص ناهنجاری عبارت است از مقایسه شرایط عادی هاشبکهی شناسایی نفوذ به هاروشاشاره دارد. 

. دهدیمی جدی که معموالً در صااورت بروز حمالت رخ هاتفاوتیص ساایسااتم با شاارایط مشاااهده شااده، به منظور تشااخ   

هستند که نمود وضعیت اجزای مختلف سیستم  5دارای سابقه مستندی کنندیمعمل  هاروشیی که بر اساس ایاااان هاستمیس

ات یز مناسبی معمول مشترکین و نهادرخواستدر وضعیت عادی است. وضعیت ارتباطات، تعداد مشترکین، وضعیت رفتاری و 

با بررسی و ضبط عملکرد کاربران و وضعیت سیستم در یک  هاساابقه . این اندجملهی در جریان از این افزارساخت ی و افزارنرم

ی ایسااتایی، هاروشی تشااخیص نفوذ مبتنی بر تشااخیص ناهنجاری بر اساااس هاروش. ندیآیمدوره زمانی مشااخص بدساات 

ی که در ساابقه سیستم ثبت  اآساتانه ی شاده با حدود  ریگاندازهی هایژگیو. کنندیمی ریگاندازهی وضاعیت فعلی را  هایژگیو

ه را گفت خطری شبک توانیمی شده از حدود آستانه بیشتر باشد، ریگاندازه. در صورتی که مقادیر شودیمشاده است، مقایسه  

ی دریافتی و ارسااالی، تعداد هالیمیای شاابکه، میزان هاپردازش. به عنوان مثال ممکن اساات ترافیک وب، میزان کندیمتهدید 

 توانیمدفعات تالش برای ورود به سایستم و یا درصد بکارگیری پردازنده مرکزی در یک دوره زمانی از حد آستانه تجاوز کند،  

به تشخیص  نتوایم هاروشگفت احتماالً خطایی در سایستم رخ داده است. به عنوان یک نمونه دیگر از بکارگاااایری ایاااان  

ی پاساا  هابسااتهبا  SYNی درخواساات ایجاد ارتباط با پرچم هابسااتهاشاااره کرد. در حالت عادی باید تعداد  3TCPحمالت 

ی نوع نخساات افزایش هابسااتههسااتند، برابر باشااند. در صااورتی که تعداد  Ackو  SYNی هاپرچمکه دارای  TCPارتباط 

 استنوعی از حمله  DoSاست. حمله  7DoSگفت دلیلی بر بروز حمالت  توانیم ی نسابت به نوع دوم داشاته باشد،  اندهیفزا

های خا  روی سرور مورد نظر است که معموالً برای از کار انداختن سرویس که هدف آن از کار انداختن سارویس یا سارویس  

http طور کلی این حمله به منظور های روی ساارور از دسااترس خارج شااوند. به شااود سااایترود. این حمله باعث میبکار می

از  -5دهی شابکه )دسترسی به سایت یا انتقال فایل(  پایین آوردن سارعت و کیفیت سارویس   -1: شاود یماهداف مقابل انجام 

ها. به عنوان مثالی دیگر افزایش تعداد هرزنامه -4ها سایتقطع دسترسی تمام وب -6سایت مورد نظر دسترس خارج کردن وب

                                                 
3- Anomaly Detection 
4- Clusetring base methods 
5- Training 
6- TCP SYN flooding 
7- Denial of Service (DoS) 
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Ping Flood کی دیگر از حمالت از نوع یDoS  های اسات. این حمله تنها با فرستادن بیش از حد بستهping  از طرف تعداد

آدرس سیستم مورد نظر و  8کردناند با جعلهایی که به درستی تنظیم نشدهگیرد. در شابکه ها، صاورت می زیادی از سایساتم  

کنند و ارسال های موجود در شبکه به سیستم هدف پاس  ارسال میتمامی سایستم  broadcastبه  pingارساال درخواسات   

شده شود. همچنین حمله توزیعها باعث شالو  شادن شابکه و از کار افتادن سایساتم مورد نظر می     تعداد زیاد این درخواسات 

کننده با تعداد زیادی از حمله( یکی دیگر از این نوع حمالت اساات. در این نوع از حمالت DDoS) 6سااازی از ساارویسمحروم

های حمله را به طور ها یکی از روشدهد. در این روش تمام رایانههایی که در اختیار دارد، حمله را انجام میکامپیوترها و شبکه

 کنندهدهند که ممکن اسااات در برخی موارد خساااارات جبران ناپذیری را به بار آورد. معموالًحملههمزماان باا هم انجاام می   

ای از این و به شبکه 10های آلوده شده زامبیدهد. به سایساتم  همزمان فرمان می هاآنهای زیادی را آلوده کرده و به سایساتم  

 (.Muraleedharan et al., 2010گویند )می botnet، باشدیمها که تحت کنترل یک شخص سیستم

با صااارف کمترین هزینه، انواع مختلف و  نندتوایمی مبتنی بر تشاااخیص ناهنجاری این اسااات که هاروشمزیات عمده  

 هاآنقبالً مشاااهده نشااده اساات را شااناسااایی کنند. به عنوان مثال حمالتی که در  هاآنی از حمالتی را که الگوی اناشااناخته

جهت  دموریبو یا اینکه تعداد زیادی ارتباط  شودیمیا تعداد زیادی ایمیل فرستاده و یا دریافت  شودیمپردازنده سرور مشغول 

 .اندصیتشخ، با این روش قابل شودیممشغول نگه داشتن سرور انجام 

 باز شناسی هویت از طریق اثر انگشت

نه جرم قابل بحث یت از راه دور است. اگرچه قبالً اثر انگشت تنها در زمیص هویش تشاخ یروش آزما نیتریمیقدن روش یا

را  یی عمومهابرنامهن روش اجازه استفاده در یکه به ا دهدیمرش را نشان یاز پذ یکشاورها ساطح   یاریقات در بسا یبود، تحق

رند. یبگ ر رایا کل تصویها( یی برجساتگ هاکنارها ی هاتقاطعمانند  یاز اثر انگشات )نقاط  یاتیجزئ توانندیم هاساتم یسا . دهدیم

که از اثر  یر کاملیسااه با تصااو یکه در مقا ت هسااتندیبا 100در حدود  رودیمات بکار ین جزئیحفظ ا یمرجع که برا یالگوها

 (.Ertoz et al., 2004هستند ) ترکوچک, بسیار باشدیمت یبا 1500تا  500انگشت با حجم 

ه دارند ک یگار, اغلب انگشتانید به سا یکارگران و معتادان شاد  یدر ثبات وجود دارد. بعضا  یمشاکالت  یی عمومهابرنامهدر 

در اساتفاده از اثر انگشاات وجود داشته   یادیی بلند مدت و موفق زهاطرحن وجود، یاسات. با ا ل اثرانگشات آنان مشاکل   یتحل

 است.

. شوندیمکارتخوانها استفاده  یوجود دارند که به همراه بعض یعیدر دامنه وسا  یادیی زهاخواندر حال حاضار اثر انگشات   

ی کامپیوتر عادی باعث افت سریع هافروشگاهآنان در  ن نیسات اما میزان عرضاه  ییچندان پا هاآنمت یاگرچه در حال حاضار ق 

ی بیومتریک را آغاز کرده اساات. این  هاتیبلقیمت آنان خواهد شااد. به طور مثال شاارکت هواپیمایی آلمان لوفتانزا، آزمایش  

بدون سااارعت کنترل را  رودیمو انتظار  اندشااادهبا اطالعات مربوط به اثر انگشااات شاااصااات مساااافران رمزگذاری   هاتیبل

 ی امنیتی افزایش دهند.هایدگیچیپ

ی تولید تولید شاده با اساتفاده از فناوری بیومتریک )اثر انگشت( قابل مالحظه است،   هاساتم یسا نکته قابل توجه دیگر در 

با فروش بیش از یک  (Lenovo) اسااتقبال رو به گسااترش مردم از خرید این محصااوالت اساات. به طور مثال، شاارکت لنوو  

                                                 
8- Spoofing 
9- Distributed Denial of Service 
10- Zombie 
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فروشااندگان  نیتربزرگ ، به یکی ازکندیمکامپیوترهای کیفی بیومتریکی که اثر انگشاات فرد صاااحب آن را اسااکن    میلیون

ی وترهایکامپنمونه یک دسااتگاه اسااکنر اثر انگشاات در  5-4در شااکل  .کامپیوترهای بیومتریکی در جهان تبدیل شااده اساات

 بیومتریکی نشان داده شده است.

 
در این بخش  نمونه یک دستگاه اسکنر اثر انگشت( Error! No text of specified style in document.-1شکل )

 ی تشخیص اثر انگشت بررسی شوند.هاستمیسی هاتیمحدودسعی بر آن شده است که اصول کلی، موانع و 

 

 ی تشخیص اثر انگشتهاستمیساصول کلی در 

یی نظیر رسیدگی هانهیزمو در  باشدیمی مطمئن برای شناسایی افراد هاروشهمانگونه که اشااره شاد، اثر انگشت یکی از   

. دلیل اصلی انتخاب اثر انگشت برای شناسایی افراد رودیمی کنترل حوادث، کنترل مرزهای ملی و ... به کار هاستمیسبه جرم، 

و از همین  ماندیمی آن تا آخر عمر ثابت باقی هایژگیوبه فرد بوده و بعضااای از  این اسااات که اثر انگشااات هر فرد منحصااار

ی استانداردی وجود دارد، اما روش هاروش. برای تطبیق دساتی اثر انگشات   شاود یمدر تطبیق اثر انگشات اساتفاده    هایژگیو

تی دارای ی اطالعاهابانکاز آنجا که  البته د.دساتی تطبیق اثر انگشت کاری مشکل و بسیار وقت گیر بوده و کارایی الزم را ندار 

 .شودیم، عمالً تطبیق دستی اثر انگشت امری محال باشدیماثر انگشت  هاونیلیم

به منظور اتوماتیک کردن تطبیق باید روشای برای تصاویر و یا کد کردن اثر انگشات تعریف گردد. این بیان تصویر بایستی    

 (:Provost and Fawcett, 2001شرایط زیر را داشته باشد )

 توانایی تمایز هر اثر انگشت در سطوح مختلف رزولوشن، -1

 محاسبات ساده -5

 ی تطبیق اتوماتیک،هاتمیالگورقابلیت بکارگیری در  -6

 هایخرابپایداری و عدم تغییر با نویز و  -4

 کارا بودن و نشان دادن تصاویر به صورت فشرده -5

ی هاروشاگر تصاویر به صاورت خام ذخیره شاود، حافظه زیادی مورد نیاز اساتو سیستم کارایی الزم را نخواهد داشت. در     

شاناخته شده و همچنین با استفاده از همین ویژگیها عمل   هایژگیوژگی ها از تصاویر اساتخراج و تصاویر با این    سااختاری وی 

 .ردیگیمتطبیق صورت 
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ژگی های یو هاآنو فرو رفتگی ای فلو مانندی تشکیل شده است که بسته به وضعیت قرار گرفتن  هایبرآمدگاثر انگشات از  

ویژگی برای اثر انگشاات شااناخته شااده اساات که دو ویژگی مهم آن، انتهای برآمدگی و   18. تا کنون دیآیممختلفی به وجود 

 این دو ویژگی نشان داده شده است: 3-4یند. در شکل مینوتیا می گو هاآندوشاخه شدن برآمدگی می باشدکه اصطالحاً به 

 
 ی مینوتا در اثر انگشتهایژگیو( Error! No text of specified style in document.-5شکل 

توپولوژیکی مینوتای یک اثر انگشت منحصر  ساختار قرار دارد.ها آن هایبرآمدگو زاویه  x ،yی هامؤلفهاطالعات مینوتیا در 

تشااخیص اثر انگشاات را بر مبنای تطبیق ساااختار توپولوژیکی  توانیم. در نتیجه کندینمبه فرد بوده و با گذشاات زمان تغییر 

ته این تعداد در مینوتا وجود دارد که الب 80تا  70مینوتیا استوار ساخت. در یک تصویر انگشت با کیفیت نسبتاً خوب در حدود 

 عمل تطبیق اثر انگشت را انجام داد. توانیم، اما باز هم بااین تعداد ابدییمویژگی کاهش  60تا  50تصویرهای جزئی به حدود 

خیص سه مرحله اساسی برای تش هاستمیسی تشخیص اثر انگشت، ساختاری بر مبنای مینوتیا دارند. در این هاستمیساکثر 

 (:Provost and Fawcett, 2001از ) اندعبارتوجود دارد که 

 پیش پردازش -1

 استخراج مینوتیا -5

 تطبیق مینوتیا -6

ی تصااویر و مرحله آخر برای هایژگیو، مرحله دوم برای اسااتخراج ردیگیممرحله اول برای افزایش کیفیت تصااویر انجام 

 .ردیگیممقایسه مورد استفاده قرار 

 به موارد ذیل اشاره کرد: توانیمرد که از جمله ی گوناگونی وجود داهاروشدر مورد تطبیق، 

 تطبیق مجموعه نقاط -1

 تطبیق گراف -5

 همشکلی دو زیر گراف -6

 البته عمل تطبیق بنا به دالیل زیر نیاز به محاسبات پیچیده دارد:

 معموالً کیفیت اثر انگشت پایین است. -1

 بزرگ است. هاانگشتبانک اطالعاتی اثر  -5
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 ی نیرومندی جهت تطبیق نیاز دارند.هاتمیالگور، به انددهیدیی که به صورت ساختاری آسیب رهایتصو -6

ی تشااخیص اثر انگشاات موجود دربازار که از این دو ویژگی )انتهای برآمدگی و دوشاااخه شاادن برآمدگی(  هاسااتمیساادر 

ک تطبیق یک به یک عمالً مشکل بوده و از این ، به علت بزرگ بودن بانک اطالعاتی و نویز دار بودن تصاویر، یشودیماساتفاده  

 .ردیگیمی تطبیق یافته تهیه و سپس تطبیق نهایی توسط افراد متخصص انجام رهایتصورو یکسری از 

 

 هایژگیونحوه استخراج  

. در این شودیماساتفاده   هایژگیوی سااختاری که بر مبنای مینوتا هساتند برای اساتخراج    هاروشاز  هاساتم یسا در اکثر 

روی  هاآنو نازک کردن  هایبرآمدگی اولیه ای مانند یکنواخت کردن هیستوگرام، تشخیص هاپردازشدر ابتداپیش  هاستمیسا 

 ورزندیمو شااناسااایی اثر انگشاات مبادرت  هایژگیوی زیر به اسااتخراج هاروش. سااپس با اسااتفاده از گرددیمتصااویر اعمال 

(Provost and Fawcett, 2001:) 

 روش فازی – 1

 ی عصبیهاشبکهروش  -5

 ساختن گراف مربوطه به هر تصویر با استفاده از میدان جهت دار و الگوریتم راتا -6

یا با اسااتفاده از کامپیوتر انجام گرفته و یا از مدارات مجتمعی که به همین منظور ساااخته شااده   هاروشپیاده سااازی این 

 آمده است: 7-4ت مجتمع در شکل . نمونه ای از مداراردیگیماست، انجام 

 
نمونه ای از مدارات مجتمع برای پردازش ( Error! No text of specified style in document.-6شکل 

 LEاطالعات اثر انگشت به دست آمده ازسنسور 
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 باز شناسی هویت از طریق چشم

 با استفاده از شبکیهباز شناسی هویت 

 .Drآغاز شاد. در همان سال بود که مقاله ای توسط   1665تحقیقات در زمینه تشاخیص هویت از طریق چشام از ساال    

Carleton Simon و Dr. Isodore Goldstein  در نشریهNew York State Journal of Medicine  منتشر شد و

از الگوی رگهای  توانیمدارای طرح و الگویی یکتا از رگهای خونی اساات و شاابکیه افراد مختلف  که کردیماین مطلب رابیان 

بیان کرد که  Dr. Paul Towerبود که  50خونی که در شاابکیه وجود دارند جهت تشااخیص افراد اسااتفاده کرد. در دهه   

 یکسان متفاوت و یکتاست. کامالًالگوی رگهای خونی افراد مختلف و حتی بین دوقلوهای 

اخیر نیز تحقیقات وسایع و پیشارفتهای چشام گیری در زمینه به دست آوردن الگوهایی از شبکیه و قرنیه و     در ساالهای  

 یکتایی این الگوها بوجود آمده است.

 آناتومی و یکتایی شبکیه

ی ی مختلفاههیالی گیرنده ای است که از هابافت. شبکیه از باشدیمنسبت فیلم به دوربین  نسابت شابکیه و چشم همانند  

عبارت است از جمع آوری  هاآنگیرنده نوری تشکیل شده است که عملکرد  هاونیلیمتشاکیل شاده است. همچنین شبکیه از   

ی الکتریکی است که با عبور از عصب نوری به هاپالسو تبدیل این نورها به  شودیمی نوریی اسات که به آن فرساتاده   هااشاعه 

 ی نوری در شاابکیه وجودهارندهیگ. دو گونه مختلف شااودیمی الکتریکی به تصااویر تبدیل هاپالسمغز رساایده و در آنجا این 

وجود دارند در دیدن  هاآنمیلیون از  3 باًیتقری مخروطی که هارندهیگی مخروطی. هارندهیگی میلاه ای و  هاا رناده یگدارناد،  

وجود دارند در دید در شااب و محیط  هاآنمیلیون از  155 باًیتقری میله ای که هارندهیگی مختلف به ما کمک کرده و هارنگ

. این الگوی رگهای خونی موجود در شاابکیه اساات که تشااخیص هویت از این طریق قرار گرفته   کنندیمپیرامون به ما کمک 

 است.

 هقرنیه در جلوی چشم قرار گرفته است و شبکی شودیمشاکل زیر نشاان دنده موقعیت شبکیه است. همانطور که مشاهده   

در انتهای چشم قرار دارد. به علت اینکه شبکیه در مکانی درون چشم قرار گرفته است و در مقابل محیط خارج از چشم نیست 

 .شودیمبه عنوان یک روش تشخیص هویت پایدار قلمداد 

 
 چشم موقعیت شبکیه (Error! No text of specified style in document.-4شکل 
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. خطهای قرمز نشان دهنده رگهای باشاد یمنشاان دهنده شامای نزدیکی از الگوی رگهای خونی درون چشام     6-4شاکل  

در  و اطالعات گرددیممکانی است که عصب نوری به شبکیه متصل ) ینورخونی و قسمت زرد رنگ نشان دهنده مکان دیسک 

( است. دایره ای که در شکل وجود دارد مکان است که توسط دستگاه برای استخراج شودیمال این مکان از چشام به مغز ارسا  

 (.Lijuan and Hu, 2006ویژگی اسکن شده است )

 
 الگوی رگهای خونی درون چشم( Error! No text of specified style in document.-5)شکل 

 

 ی اسکنهادستگاهتکنولوژی 

 :اندشدهبخش عمده تشکیل  6ی اسکن شبکیه از هادستگاه

 قسمت تصویر برداری و پردازش سیگنال: -1

 .باشدیماین بخش شامل دوربینی جهت تصویر برداری و سپس تبدیل تصویر اسکن شده از شبکیه به فرمت دیجیتال 

 قسمت تطبیق دهنده: -5

 .باشدیماین بخش شامل یک سیستم کامپیوتری اعتبارسنجی و تشخیص هویت استفاده کننده 

 قسمت نمایش دهنده: -6

 .شودیمدر این بخش ویپگی های یکتای شبکیه به صورت یک قالب نمایش و ذخیره 

که  ین دلیل استو به ا باشدیمصحیح  کامالًبخش برای انجام بصورت  نیترمشکلقسامت اخذ تصویر و بخش پردازش آن  

استفاده کننده ابتدا باید چشم خود را در مقابل لنز  شاخص مورد نظردر طی انجام این پروساه باید همکاری کامل داشته باشد.  

دساتگاه اساکن شابکیه در فاصاله بسایار نزدیک قرار دهد. در این هنگام بسیار مهم است که برای اخذ تصویری خوب شخص      

اه قرار گیرد. همچنین استفاده کننده باید هرگونه عینکی که به چشم دارد را قبل از اخذ تصویر بی حرکت روبروی دستگ کامالً

 ی شبکیه جلوگیری شود.هاگنالیسبا  هاآنبرداشته تا از انعکاس نور توسط عینک و یا لنز و تداخل 

د قرار دارد خواهد شد. هنگامی که در این لحظه استفاده کننده از درون لنزمتوجه نور سبز رنگی که درون پشت زمینه سفی

و تصویری از شبکیه از درون مردمک  کندیم، نور سابز در درون مسایر دایره ای رنگ شروع به حرکت   شاود یمدساتگاه فعال  

 تواندیم. با توجه به همکاری اسااتفاده کننده این مرحله شااودیمتصااویر از شاابکیه گرفته  5تا  6 معموالً. کندیمچشاام تهیه 
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ی دیگر تشااخیص هویت زمان بساایار زیادی به هاروشدقیقه به طول کشااد. که نساابت به اخذ و پردازش تصااویر  1بیشااتر از 

 .باشدیمثانیه  5برابر  باًیتقر. این زمان برای دستگاه اسکن قرنیه دیآیمحساب 

 ای ژنتیکی تایین کننده الگویی منحصار به فرد مزیت روش شبکیه در این است که فاکتوره هایژگیودر مرحله اساتخراج  

نقطه  400ی منحصار به فرد قوی باشد. از شبکیه تا  هایژگیوکه شابکیه دارای   شاوند یمشابکیه نیساتند. این موضاوع باعث    

ی ترقیدقنقطه است بسیار روش  40تا  60اساتخراج کرد که نسبت به اسکن اثر انگشت که   توانیممنحصار به فرد اطالعاتی  

 است.

ی اساتخراج شاده منحصار به فرد از الگوی رگهای خونی شابکیه اسااس تشکیل این قالب      هایژگیوتولید قالب، در مرحله 

. این حجم برای شااودیم ی تشااخیص هویت در نظر گرفتههاقالب نیترکوچک. لذا یکی از باشاادیمبایت  63که  باشااندیم

 .باشدیمبایت  515تا  553دستگاه اسکن قرنیه بین 

 

 هویت با استفاده از عنبیه باز شناسی

پیشنهاد تشخیص افراد از طریق الگوی قرنیه را عنوان کرد. اما تا سال  frank Burchچشم پزشکی به نام  1663در سال 

ی افراد هاهیقرناین مطلب بیان شااد که  Aran Safirو  Leonard Flomی هابنامبود که توسااط دو چشاام پزشااک  1685

 1666ثبت شد. در  هاآنموضوع تشخیص هویت از طریق قرنیه افراد به نام  1687است. ودر سال  با هم متفاوت کامالًمختلف 

سازمان دفاع هسته ای برای ساخت و آزمایش اولین دستگاه تشخیص هویت از طریق الگوی قرنیه آغاز به کار کرد که این طرح 

 کامالً موفقیت آمیز به انجام رسید. 1665در سال 

ای تعبیه ابزار مکانیکی قابل اطمینان جهت شاناساایی خصاوصایات رفتاری و فیزیولوژیکی اشخا ،     ی بشار بر هاکوشاش 

تااریخچاه ای بس طوالنی و رنگین دارد. به طور مثال در دوران ویکتوریا با الهام از پیدایش جرم شاااناسااای و میلی که برای   

مختلفی از خصوصیات برجسته صورت تهیه کرده  یهافهرستشاناساایی زندانیان وتبهکاران وجودداشت، سرفرانسیس گالتون   

بود. همچنین وی تعدادی انتخاب کنندگان خودکار مکانیکی برای اندازه گیری خصاوصیات صورت تهیه کرده و یک آزمایشگاه  

نموده بود تا بر اسااس سایساتم پزشک فرانسوی به نام     سیتأسا اندازه گیری خصاوصایات بدن انساان در کنزینگتون جنوبی    

طبقاه ای کاه او ایجااد کرده بود قرار دهد. از دیگر مشاااخص کنندگان     81برتیلون هر یاک از مجرمین را در یکی از   آلفونس

ابعاد جمجمه، طول انگشاات، اندازه گیری  توانیم اندشاادهخصااوصاایات فیزیولوژیکی و رفتاری که در طول تاری  به کارگرفته 

 (.Li, 2006هندسی صورت و غیره را نام برد ) خصوصیات مختلف

امروزه نیاز به وسایل قابل اطمینان، سریع وغیر تهاجمی برای تشخیص خودکار هویت اشخا  به شکل قابل توجهی وجود 

ی کامپیوتری که برای شاناساایی ویژگیهای افراد مانند صاورت، اثر انگشات، شبکیه، صوت، هندسه کف دست،     هاکیتکندارد. 

ی موجود هاروشی امنیتی، نظارتی و مالکیت دارند. اما بسیاری از هانهیزمفراوانی در ، کاربردهای روندیمچشام و غیره به کار  

مستلزم تماس با بدن شخص  هاروشی محدودی در زمینه شاناسایی ویژگیها در موارد عملی و واقعی دارند؛ برخی از  هایتوانائ

 و باشندیمزم تنظیم نهایی توسااط یک شااخص مساتل  هاروش، تعدادی از دینمایم، برخی به صاورت تهاجمی عمل  باشاند یم

مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی افراد  هاروشی باالیی دارند. روشای که اخیراً بیشتر از سایر  هانهیهز هاآنبرخی دیگر از 

 .هاستآناز روی خصوصیات موجود در عنبیه 
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پیشنهاد شد.  1663ایده استفاده از الگوهای عنبیه برای شناسایی افراد ابتدا توسط چشم پزشکی به نام فرانک برچ در سال 

ظاهر شااد و بدین طریق به افکار  Never Say Never Againی جیمزباند به نام هالمیفاین ایده در یکی از  1680در دهه 

دو چشم پزشک دیگر به  1687علمی باقی مانده بود. در سال  عنوان حدس و افساانه  عمومی راه یافت، اما در آن زمان هنوز به

از جان داگمن )که در آن زمان در دانشگاه هاروارد به  1686نامهای آرن سافیر و لئونارد فلوم این ایده را ثبت نموده و در سال  

یی افراد بر اسااااس عنبیه کوشاااش نماید. ی واقعی برای شاااناسااااهاتمیالگورتدریس مشاااغول بود( خواساااتند تا برای خلق 

امرزوی شناسایی افراد بر اساس عنبیه  هاستمیسبه ثبت رسااند، پایه ای برای تمامی   1664یی که داگمن در ساال  هاتمیالگور

 .باشدیم

ی هایکمپانتعلق گرفته اسااات و فعالیت بر روی آن تحت امتیاز  Iridianی هایتکنولوژی داگمن به شااارکت هاتمیالگور

ی کامل کننده و پیشاارفت دهنده شااناسااایی افراد بر اساااس عنبیه عمل هاسااتمیساامتعدد دیگر در آمده اساات که به عنوان 

عه توس متنوع. در ساالهای اخیر محصاوالت متعددی برای بدست آوردن تصاویر عنبیه از فواصل مشخص و کاربردهای   دینمایم

توسااعه داده شااده بوداز  Sensarرداری فعال که توسااط مجوز شاارکت یک ساایسااتم تصااویر ب 1663در سااال  .اندشاادهداده 

ر . این سیستم تصویر برداری فعال دکردیمی خاصای برای بدست آوردن تصاویر عنبیه در فاصله تا یک متر استفاده  هانیدورب

در کشااورهای  Dieboldوِ  NCRی عملی موفقیت آمیزی توسااط دو کمپانی به نامهای هاشیآزمای خودپرداز در هانیماشاا

 کار گذاشته شد. 1667-1666متعددی در طول سالهای 

، دوربینی دیجیتالی برای استفاده دستی، رومیزی، Authenticamجدید و کم هزینه،  ترکوچکیک وسیله تصویر برداری 

ظیم کننده متمرکز کننده و تن. برای ایمنی فیزیکی، دوربینی با باشدیمتجارت الکترونیکی و دیگر کاربردهای امنیتی اطالعات 

 Ticketless ی به ناماکرهبرای کنترل مدخل و درب ورودی ساختمان توسط شرکت زنجیره ای  IrisAccess خودکار به نام

air travel    .هافرودگاهی شاناساایی افراد براساس عنبیه در   هاباجهی ایمنی و کنترل ورودی بر پایه هاروشتوساعه داده شاد 

ی شناسایی افراد بر اساس عنبیه را در هاتمیالگوری دیگری که هاستمیستوسعه داده شده است.  Eye Ticketتوساط شرکت  

 .باشندیمدر حال توسعه  Panasonicو  Oki،LGی هاشرکتتوسط  دهندیمخود جای 

 هاآنافراد در که شااناسااایی افراد بر اساااس عنبیه در محدوده وساایعی از کاربردهایی که شااناسااایی   شااودیمی نیبشیپ

ایجاد شاااده و یا تصااادیق گردد، گساااترش یابد. این ایده، کنترل گذرنامه، تجارت الکترونیکی، خدمات درمانی،   ساااتیبایم

ی اسااتحقاققی، حق دسااتیابی به اطالعات ویژه، اختیارات، خدمات دولت، کاربردهای نیروی انتظامی و قانونی، ساافر هاپرداخت

، ، مدارکهاکارتکلیدها، ) یخاصیا هر تعامل دیگری که درآن شاناساایی شاخصی بر دارائی یا رمز    هوایی، ورود به کامپیوتر و 

 .گرددیم، را شامل کندیمی شناسایی فردی( تکیه هاشمارهکلمات عبور، 

 هویت از طریق چهره باز شناسی

 با عنوان معموالً، که باشاادیمیکی ازروشااهای مورد بررساای برای تعیین هویت انسااان، بازشااناخت چهره توسااط کامپیوتر 

. در باز شناخت تصویر یک چهره تصویر ورودی با توجه به اطالعات موجود گرددیمشاناسایی چهره و یا بازشناخت چهره بیان  

   .باشدیم. این بانک شامل مشخصاتی از تصویر چهره افراد شناسایی شده ردیگیمدر بانک اطالعات، مورد شناسایی قرار 
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 رهبازشناخت چه

ی امنیتی و موارد متعدد دیگر داشته و بدلیل هاستمیسی اعتباری، هاکارتی فراوانی در شاناساایی بزهکاران،   هااساتفاده  

 شودیمی اخیر، مورد توجه قرار گرفته اسات. این بازشاناخت چهره در تصویر دردو مرحله انجام   هاساال کاربردهای فراوان، در 

(Chen et al., 2003:) 

 .شودیمی مختلف است، مشخص هانهیزم، در تصویری که دارای اشیاء و هاچهرهو حدود چهره یا موقعیت  -1

. که از جمله آن مشخص شودیمی الزم استخراج شده و بازشناخت انجام هایژگیواز چهره مشاخص شاده در تصاویر،     -5

 .باشدیم هاآنکردن اجزاء چشم و تعیین حالت و موقعیت 

رای استخراج خصوصیات از تصویر بر روی دو نوع تصویر )تصاویر تمام رخ و نیمرخ( بوده است و بدلیل کارهای انجام شده ب

ی انجام شده، بیشتر بر تصاویر تمام رخ متمرکز هایبررساینکه تصااویر نیمرخ حاوی اطالعات کمتری از تصاویر تمام رخ است،  

شناخت چهره پیشنهاد شده است، ولی به دلیل مشکالتی رسیدن به ی متعددی برای باز هاروشی اخیر هادههشاده است. در  

 این هدف به طور کامل میسر نشده است.

 

 مشکالت اساسی در بازشناخت

وگروههای مشااخصاای   هادسااتهرا در  هاچهره توانینمی اساات که اگونهاساااساااً اختالف و تنوع زیاد در چهره افراد به  

ساات تغییراتی شاابیه بلندی یا کوتاهی موی ساار و صااورت یا نحوه مرتب کردن آن و نیز ی کرد. عالوه بر آن، ممکن ابندطبقه

گردد. در ضامن ممکن اسات، تغییر در چهره به دلیل شارایط تصاویر برداری باشاد. این شرایط       تغییر سان باعث تغییر چهره 

ا زاویه تصویر برداری از چهره باشد، که شامل تغییرات در شدت نور و نیز چگونگی قرار گرفتن )زاوه و چرخش چهره( ی تواندیم

 ی ثابتی ازهایژگیو. به دالیل ذکر شده، استخراج گرددیمبه هر صاورت، باعث مشاکالت اسااسی در باز شناخت تصویر چهره    

یز بر ، و گاهی نکندیمی تغییر ربرداریتصوی اساتخراج شاده از تصاویر یک شاخص با تغییر شرایط     هایژگیویک چهره، که با 

(، بسیار شبیه بوده و در باز شناخت هاچهرهس آن ویژگی اساتخراج شده از چهره اشخا  متفاوت )به دلیل شباهت و تعدد  عک

 .گرددیمتصویر مشکل آفرین 

 

 ی استخراج خصوصیات از چهرههاروش

قرار گرفته  ی مختلفی برای اساتخراج ویژگیهای مهم وموثر جهت شاناساایی چهره، مورد بررسی   هاروشدر ساالهای اخیر  

 (:Chen et al., 2003) شوندیمی بندمیتقسبه سه دسته کلی  هاروشاست، این 

 

 ویژگیهای ظاهری

که  باشدیمونواحی مختلف چهره  هابافت، هاحلقه، بینی، هاچشام ی ظاهری شاامل مختصاات اجزاء چهره، مانند   هایژگیو

ی فراوانی وجود دارد. این روش در هاتیمحدودهمان خصاوصیات ظاهری چهره هستند. در استخراج این خصوصیات از تصویر  

 فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است.
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 ویژگیهای جبری

 لبصاورت یک ماتریس تلقی شاده و ساپس عملیات جبری و تبدیالت ریاضی مختلف بر روی آن اعما    تواندیمهر تصاویر  

. ازعملیات مهم بر روی ماتریس باشدیمنشانگر خوا  ذاتی یک تصویر  عموماًگردد. ویژگیهای جبری، حاصل این فرایند بود و 

ی مهم برای استخراج ویژگیهای جبری از هاروش. این تبدیل یکی از باشدیم( PCAی اساسی )تبدیل هامولفهتصاویر، تحلیل  

ردارهای ویژه ماتریس کواریانس بنا نهاده شده است. بردارهای ویژه ماتریس، بیان کننده ، که بر مبنای بباشاد یمتصاویر چهره  

 برای استخراج ویژگی از تصویر بکاربرده شود. تواندیمی هندسی بوده و هاوثابتتوزیع جبری ماتریس 

نشااان داد که تجزیه مقادیر منفرد ماتریس  توانیم. باشاادیم SVDی جبری، روش تجزیه مقادیر منفرد هاروشاز دیگر 

یز ی و پردازش سیگنال نسازفشردهبرای استخراج ویژگی ازماتریس تصویر است. تجزیه مقادیر منفرد در  مؤثری هاروشیکی از 

 .ردیگیممورد استفاده قرار 

 .اندگرفتهرار ی اساسی در فصول چهار و پنج مورد بررسی قهامولفهروش تجزیه مقادیر منفرد و تحلیل 

 

 ویژگیهای آماری نقاط تصویر

از مشخصات آماری نقاط،  توانیمی آماری، هادادهبا توجه به دو بعدی بودن تصاویر و در نظر گرفتن نقاط تصویر به صورت 

که دارای توانائی کافی برای توصیف  شودیماز خصاوصایاتی استفاده    معموالًبرای توصایف تصاویر اساتفاده کرد. در این روش    

ی آماری مهم اسااتفاده از روش خود هاروشتصااویر بوده وضاامن غنای اطالعاتی، از پایداری خوبی نیز برخوردار باشااد. یکی از 

 که در فصل ششم مورد بررسی قرار گرفته است. باشدیمبستگی موضعی با درجه باال 

. اگر بردارهای استخراج شده از تصاویر دارای ابعاد شودیمدار در نظر گرفته ویژگیهای اساتخراج شاده از تصاویر بصورت بر   

بهتر گردد. روش کاهش بعد و جداپذیرتر کردن  هاکالسی بندطبقهزیادی باشااند، باید کاهش بعد داده شااوند تا جداپذیری و 

 نیز در فصل دوم ارائه شده است. هاکالس

 

 روش اخذ تصاویر و تهیه بانک تصویر

و  کندیمداد افراد قابل بازشناخت را روش مورد استفاده در استخراج ویژگی از تصویر و دقت الزم برای بازشناخت تعیین تع

در تمام  عموماًتعداد بیشاتری افرادرا مورد شناسایی قرار داد. اما   توانیمهر قدر روش اساتخراج ویژگی از چهره کاراتر باشاد،   

 .ردیگیمتعداد محدودی از افراد انجام  ی موجود، باز شناخت برایهاروش

 553. به عبارتی تصاااویر دارای گرددیمنقطه بوده و هر نقطه توسااط یک بابت بیان  158*158تصاااویر چهره دارای ابعاد 

ثابت در نظر گرفته شده است و اختالف در فاصله  باًیتقر. فاصله دوربین تا چهره تصویربرداری شده باشاند یمساطح روشانایی   

سانتیمتر  50. البته برای تصاویر گرفته شده از یک شخص، این تقریب به باشدیمسانتیمتر  40صویر برداری از افراد، حداکثر ت

 .شودیممحدود 

در مورد شادت نور تصاویر و تغییرات نور در تصویربرداری، چون تصاویر در روزهای مختلفی گرفته شده، نور تمامی تصاویر  

یکساان نیسات. اما برای تصااویر گرفته شاده از یک نفر، به دلیل اینکه تصاویر در یک محیط ثابت ودر فاصله زمانی کم      قاًیدق

 در گرفتن تصاویر از نور فالش استفاده شده است(.کرد )از آن صرف نظر  توانیومگرفته شده است، تغییرات نور کم بوده 
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هره در حالت تمام رخ، چرخش چهره به اطراف، چشمهای بسته، لبخند و دساته تصاویر مربوط به یک نفر، شامل تصویر چ 

 . درتهیه بانک تصویر سعی شده از انواع چهره و افراد مختلف استفاده شود.باشدیمی مختلف چهره هاحالت

. شوندیمپس از تهیه بانک تصاویر، از تصااویر اشاخا  موجود در بانک تصاویر، ویژگیها اساتخراج شده وکاهش بعد داده      

، شودیمواضح است که ویژگیهای استخراج شده و کاهش بعد یافته، در بانگ دیگری، که بانک ویژگیهای استخراج شده نامیده 

 .گرددیمذخیره 

 

 DNA هویت از طریق باز شناسی

DNA پایه  4فساافات پلیمری تشااکیل شااده اساات و در واقع از   -و اساااس زندگی اساات که از دی اکسااید ریبوز  هیپا

در واقع یک کد شیمیایی  DNA .باشدیموسایکلیک تشاکیل شده است که شامل آدنین و تیمیدین و گوانین و سیتوزین   هتر

تا یک  رندیگیمی ناموازی از پلیمرها کنار هم قرار هارشااتهاز طریق ترکیبات هیدروژنی بین رشااته ای،  خودسااازنده اساات. 

در هر  کندیمایجاد  هاژنیک دستورالعمل را به فرم ترکیبی از  هاهیپان سااختار مارپیچی بزرگ را ایجاد کنند. ترتیب خطی ای 

و خصوصیات مختلف در درجه اول اهمیت  DNAانسان چیزی حدود سی تا چهل هزار ژن وجود دارد. فهم روابط پیچیده بین 

چه در فرم محصوالت زیان آور و چه در فرم غیر عادی  هاژندر علوم بیولوژی ملکولی و پزشکی قرار دارد. توسعه و رشد اشتباه 

. بنابراین به خصاو  در سطح ملکولی ما عالقه مندیم که فرایندها و وسایلی را  باشاد یم هایماریبآن باعث و بانی بسایاری از  

 (.McCueرا انجام دهند ) هاژنایجاد کنیم که که کار تنظیم و مطالعه توسعه و ساخت 

 از طریق گفتارباز شناسی هویت 

مباحث تحقیقات گفتاری است که در طول پنج دهه گذشته، یعنی از زمانی که چنین  نیترمهمباز شاناسای گفتار یکی از   

که در اینجا به شاخه  11میالدی آغاز شاد، پیشرفتهای زیادی داشته است. فرایند بازشناسی گوینده  50تحقیقاتی در اوایل دهه 

 14، اولین بار توسط آتالشودیمو طبقه بندی گوینده اطالق  16، تصدیق گوینده15هویت گوینده عمومی مسائلی از قبیل تعیین

 در این زمینه مطرح شد. این اولین قدم در معرفی این زمینه تحقیقاتی بود که البته در ابتدا از موفقیت کمی برخوردار بود.

 نیترکینزدگوینده مرجع، آن مدل گوینده ای که  مدل Nکه از میان  شودیمتعیین هویت گوینده به این صاورت تعریف  

مرجع  یهامدل. از آنجایی که الگوهای گفتار با تک تک کندیمو بیشاترین شاباهت را به گوینده نا مشخصی ورودی دارد پیدا   

ین ، بنابراو همچنین از آنجایی که برای هر تصمیم گیری نادرست احتمال معینی برای هر مقایسه وجود دارد شوندیممقایساه  

بیشتر باشد احتمال خطا یا تصمیم  هامدلبوده و در نتیجه هر چه تعداد  Nواضح است که احتمال تصمیم گیری کلی تابعی از 

 .شودیمگیری نادرست در تعیین هویت گوینده بیشتر 

دعا ای که وی اکه گفتار یک هویت گوینده نامشخص و مدل گوینده  شودیممسائله تصادیق گوینده به این صورت مطرح   

داده شاده اسات و بایستی مشخص شود که آیا گفتار این گوینده به اندازه کافی به مدل گوینده ادا شده شباهت دارد    دینمایم

 یا نه. بنابراین در این حالت تعداد مقایسه یکی است و معموالً مستقل از تعداد جمعیت مدل مرجع است.

                                                 
11- Speaker Recognition 
12- Speaker Identification 
13- Speaker Verification 
14- Atal 
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ی مجموعه باشااد یا هامدلجزو  ردیگیمدر یک تقساایم بندی، بسااته به اینکه مدلی که برای شااناسااایی مورد آزمون قرار 

 :گرددیمنباشد، دو تعریف زیر ارائه 

 .باشدیممدل موجود در شبکه  Nتعیین هویت در مجموعه بسته: که در این حالت مدل مورد آزمون جزو  -1

ی هامدلتعیین هویات در مجموعاه باز: که در این حالت گفتار ورودی نامشاااخص متعلق به هیم کدام از اعضاااای    -5

 .باشدینمگویندگان مرجع موجود در سیستم 

 یریگجهینت

ی هاهدف نیترمهم پردازندیمی مختلف بابت آن هاگونهناهنجارهای اجتماعی هستند که جوامع هزینه زیادی را به  جرائم

پیشگیری وضعی از وقوع جرم و  ی ارتکاب جرمهافرصات از بین بردن  به کارگیری یک سایاسات جنایی کارآمد   هادولتلت دو

 یهانیدوربی مختلفی مانند )افزایش نیروهای پلیس هاوهیشدر این راساتا سااز مان های پلیسای از     برخورد با مجرمان اسات 

 مدار بسته و...( استفاده کردند.

ی اطالعاتی داده کاوی نیز به عنوان یک ابزار نرم افزاری هابانکو ایجاد  هاسازمانبا توساعه و گسترش فناوری اطالعات در  

 انتویمی پلیس قرار گرفته اساات با اسااتفاده از داده کاوی  هاسااازمانقدرتمند و به مراتب کم هزینه تر و کارآمدتر در اختیار 

 را شناسایی و پیش بینی کرد و از وقوع آن پیشگیری نمود. جرائمتا بتوان ی جرم را شناسایی کرد الگوها

 Brainاز  اندعبارت هاآنی جرم به کار گرفته شاااده اسااات که برخی از هادادهدر دنیاا ابزارهاای مختلفی برای تحلیل   

Maker Criestat III CART Crim ConnectCrimePoint Web BRAINCELAC  بزارها برای اساتفاده از این ا

و کشااف الگوهای  جرائمی دقیق تر برای هامدلی اصاالی داده کاوی را در چهار چوبی معین طی کرد تا بتوان به ندهایفراباید 

و کارآمد نیروهای خود را در مناطق به  مؤثربه صورت  تواندیمبدین ترتیب پلیس  ی اطالعاتی دست یافتهابانکناشناخته در 

 استحفاظی خود بپردازد. اداره و کنترل حوزهکار گرفته و با اقتدار به 

 از: اندعبارت هاآنو امکاناتی است که برخی از  هاتیقابلی قبل اشاره شد داده کاوی دارای هافصلهمان طور که در 

 ی داده کاوی شاناساایی و کشاف ارتباطات ناشناخته در بانک اطالعاتی   هاتیقابل نیترمهم از :هادادهکشاف ارتباط بین  -1

 غیر ممکن است. باًیتقراست که به دست آوردن آن برای کاربران 

نقاط حادثه خیز و خطر ناک و همچنین  توانیمی داده کاوی هاروش و GIS کمک به :هادادهامکان تصاااویر ساااازی  -5

را تدوین کرده و مکان و نوع جرم به صورت نمودار نمایش داد و راهبرد سازمان  توزیع جغرافیای جرم را بر حسب سن جنسیت

 یا در صورت لزوم تغییر داد.

ی اطالعاتی را هابانکی فراوان موجود در هاداده توانیمی داده کاوی هاروشکمک  به :هادادهتحلیل حجم بساایار زیاد -6

 ست.ی داده کاوی سخت و دشوار و زمان بر امکان پذیر اهاروشتحلیل کرد که این کار به صورت دستی و بدون گرفتن از 

 از: اندعبارت هاآننقدهایی به داده کاوی جرم وارد است که برخی از  هاتیقابلدر کنار این 

بهره برداری از ابزارهای داده کاوی  عمالً بانک اطالعاتی ( دری شاالو  و کثیف )پاالیش نشااده هادادهدر صااورت وجود -1

 بیهوده است.

 ی تخصصی مورد نیاز را در این حوزه دیده باشند.هاآموزشاید افراد ی داده کاوی بهاتمیالگوربه منظور استفاده از -5
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ی پیچیده در محیط آزمایشگاهی و مقایسه هاشیآزمای داده کاوی در دنیای واقعی منوط به انجام هاروشاستفاده از  -6

صااحت و دقت پیش بینی  دییتأآن با نتایج اسااتخراج شااده به صااورت دسااتی توسااط کارشااناسااان خبره جهت    

 .هاستروش

یک الگوریتم به تنهایی برای کشاف الگو کافی نیست باید به صورت ترکیبی از دو یا چند الگوریتم   معموالًاز آنجا که  -4

 برای افزایش صحت و دقت پیش بینی مورد استفاده شود که این کار زمان بر است.
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