
  

  

  

  

  



  
  باتیکبرق و ردانشکده 

 گروه الکترونیک
 

 

  الکترونیک -نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق پایان

  

  امضاء با استفاده از برخط تشخیصهاي مناسب در  انتخاب ویژگی 

  سازي    هاي بهینه الگوریتم

  

  

  :نگارش

  جواد رجبی اول

  

  

  :استاد راهنما

  دکتر سید علی سلیمانی 

  

  :اوراستاد مش

  دکتر حسین مروي



  
  دانشگاه صنعتی شاهرود

  
  باتیکمهندسی برق و ر:دانشکده 

  الکترونیک:گروه 
  

  جواد رجبی اول پایان نامه کارشناسی ارشد آقاي
   امضاء با استفاده از برخط تشخیصهاي مناسب در  انتخاب ویژگی :تحت عنوان

    هاي بهینه سازي الگوریتم
  

مورد ارزیابی و با درجـه   ه تخصصی زیر جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشدتوسط کمیت  28/4/90در تاریخ 
  .مورد پذیرش قرار گرفت...................................... 

  
 اساتید راهنما امضاء اساتید مشاور امضاء

  : نام و نام خانوادگی  

  دکتر حسین مروي

  : نام و نام خانوادگی  

  دکتر علی سلیمانی

  
  

 اساتید داور امضاء ده تحصیالت تکمیلینماین امضاء

  :نام و نام خانوادگی  
  دکتر امید رضا معروضی

  :نام و نام خانوادگی  
  دکتر علیرضا احمدي فرد

   :نام و نام خانوادگی  
  دکتر علی اکبر پویان

  :نام و نام خانوادگی  

  :نام و نام خانوادگی  

  



  به تقدیم
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  فداکارم و همسر مهربانم

  



  تشکر و قدردانی
  

، همیشه انگیزه من یادش و همراهی پیوسته اش را که باسپاس پروردگار عدالت و مهربانی 
جناب آقاي دکتر گرامی ام سپس نهایت سپاس را از اساتید . براي حرکت بوده است
ن در ادامه مسیر بی او براي این بزرگواردارم و دکتر احمدي فرد سلیمانی، دکتر مروي 

 . دانش آرزوي موفقیت و سالمت را دارم نهایت علم و
  



  چکیده
. امضاي افراد یکی از روشهاي تأیید هویت فرد در مناسبات مختلف بویژه در حوزه اقتصادي است       

امضاهاي برخط . باشدیک سیستم تأیید امضاء پذیرفتن امضاء اصلی و رد امضاء جعلی میوظیفه 

به  ءشوند و امضاامضاهایی هستند که توسط ابزارهاي الکترونیکی از قبیل صفحه رقومی کننده ثبت می

ت زمانی از در این نوع امضاء عالوه بر اطالعات مکانی، اطالعا .شودصورت رشته زمانی در رایانه ذخیره می

  . شودنیز حفظ می... قبیل سرعت، شتاب و 

پیش پردازش هایی  SVC2004در این پایان نامه روي امضاهاي اصلی و جعلی موجود در پایگاه داده  

امضا از هر ویژگی  72صورت گرفته و ... مانند نرمالیزه کردن امضا، حذف چرخش، هموارسازي و 

  . استخراج می شود

ابتدا با . به تشخیص امضاء اصلی از جعلی می پردازیم PSOز الگوریتم بهینه سازي سپس با استفاده ا

با . بدست می آید) EER%=5/11( %5/11سیستم تأیید برابر با  1ویژگی نرخ خطاي یکسان 72اعمال 

و استفاده از ویژگی هاي با اهمیت تر که تعداد آنها  PSOحذف ویژگی هاي کم اهمیت توسط الگوریتم 

     قابل ذکر است که نتایج فوق با نتایج مربوط به . دست می یابیم EER%=25/10 ،تا می رسد 48به 

مقایسه شده که در بهترین حالت حائز  ءالمللی تایید امضااولین مسابقه بین تیم هاي شرکت کننده در

  .  هاي با اهمیت بیشتر تعیین می گردد ویژگی. شده است 5رتبه 
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  مقدمه -1 فصل
  امضاء دیجیتالی تاریخچه -1-1

از جمله  .حال افزایش است هویت افراد در تأییدامروزه استفاده از ویژگی هاي زیستی براي      

 اثرانگشت، عنبیه،: تند ازترین خواص زیستی که در این زمینه به کار برده می شوند عبار معروف

  ... .امضاء و صوت، چهره، شبکیه،

 .اي از معروف ترین خواص زیستی نشان داده شده استنمونه) 1- 1 (شکلدر 

  
  ]1[هاي زیستیاي از ویژگینمونه ):1-1 (شکل

 در زمینه امنیت هاي بسیاري در زمینه خواص زیستی، با کاربردهاي وسیعیروش ]3[،]2[در 

شده داراي مزایا و معایبی است که به برخی از آنها  هاي یاد هر کدام از روش. نشان داده شده است

هر  ،تواند یک روش امن باشد در میان ویژگی هاي غیرزیستی، یک رمز عبور خوب می. پردازیم می

در میان ویژگی هاي زیستی . یا فراموش شود دزدیده و د یک رمز عبور پیچیده هم ممکن استچن

 -سرما اما وابستگی آن به شرایط فیزیکی افراد مانند .موجود، صوت روش بسیار خوبی است

ویژگی هایی مانند اثرانگشت، عنبیه وشبکیه هیچ . دهد خوردگی، کیفیت تشخیص را کاهش می

 افزاري ولی به سخت .بنابراین داراي تغییرات درون کالسی کمی می باشند و نندوقت تغییر نمی ک
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اثر  اثر انگشت روش نسبتاً مناسبی است هر چند تصویر. خاص و گران براي ضبط تصویر نیاز دارند

هاي وارده قابل  انگشت نیز ممکن است به علت رطوبت انگشت کمرنگ شود یا به دلیل جراحت

به دست آوردن تصویري خوب از عنبیه نیز چشم فرد مورد نظر باید به طور  براي .تشخیص نباشد

ضمن اینکه براي دریافت تصویر باید نور شدیدي به درون . کامل باز باشد و عینک نداشته باشد

 ].4[ چشم تابانیده شود

 هاي زیر در نظرزیستی مناسب به منظور کاربردهاي خاص باید مالكهاي براي انتخاب ویژگی  

 . گرفته شود

  یکتا بودن  

 میزان سختی جعل یا دزدیدن آن  

 مقبولیت عمومی 

 هزینه استفاده از آن ویژگی 

یک سیستم الگو است که بر اساس  ضرورتاً افراد، تأییدتشخیص هویت بیومتریک خودکار یا 

الزم است  این مشخصات در نظر گرفته شده ضرورتاً .مشخصات رفتاري یا فیزیکی افراد می باشد

  :که

 و این مشخصه باید طوري  هر شخص باید داراي خصوصیاتی باشد. کلی و همگانی باشد

  .بین برود باشد که به ندرت بر اثر تصادف یا بیماري از

 بدون تغییر باقی بماند مشخصه باید در طول مدت زمان طوالنی ثابت .ثابت باشد.  

 مشخصه باید منحصر به فرد باشد: مجزا و تک باشد.  

 مشخصه باید توسط افراد یا وسایل دیگر غیر قابل تولید یا تقلید مجدد : تغییر باشد غیر قابل

  .باشد
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 باید بتوان این مشخصه را تا شکل و اندازه اي خاص تقلیل و : کاهش پذیر و قابل قیاس باشد

کاهش داده که به آسانی قابل استفاده باشد و به صورت دیجیتالی آن را با موارد دیگر مقایسه 

  .کرد

 پوشاندن و دستکاري این مشخصه باید غیر  :قابل اطمینان و مقاوم در برابر دستکاري باشد

چهره، : مشخصات فیزیکی گوناگونی که ملزومات باال را برآورده سازند عبارتند از .عملی باشد

شکل هندسی دست و مشخصات رفتاري که شامل امضاء، صدا و  اثر انگشت،کف دست، عنبیه،

 .می باشند 1کلید الگوهاي ضربه

تواند حاصل ترکیب حروف، الگوهاي هندسی  نوشته است که می امضاء حالت خاصی از دست

و تصدیق امضاء یک مسئله بازشناسی الگوي پیچیده و مشکل است چرا  تأیید. ساده و پیچیده باشد

ون کالسی و می توانند داراي تغییرات در باشند که حتی امضاهاي یک فرد نیز کامالٌ یکسان نمی

  . زیادي باشند

تشخیص هویت از طریق امضاء، با وجود امکان باالي جعل در آن، با توجه به این که در کشورها 

بري  هاي مختلف از سندیت و مقبولیت زیادي برخوردار است و همچنین داراي هزینهو فرهنگ

مؤسسات بزرگ، نسبت به سایر روش ها می باشد، توسط بسیاري  اندك و زمان محاسباتی کمتر

امضاهاي جعلی بسیار  بنابراین، یافتن روشی براي کشف انواع. شود ها به کار گرفته می مانند بانک

مزیتی که امضاء نسبت به رمز عبور یا کُد شناسایی دارد این است که کمتر در . سودمند خواهد بود

  ].5[تر است معرض دزدي یا حدس زدن است و به خاطرسپاري آن نیز براي کاربران ساده

مورد نیاز براي تأیید شخصی  همراه با انتشار شگفت انگیز اینترنت و یک رشد در سالهاي اخیر،

       تأیید امضاي اتوماتیک با استفاده از روشهاي جدید بررسی  در بسیاري از کاربردهاي روزانه،

  . می شود

                                                
1. Key stroke   
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در مد تأیید هویت  .و هم تأیید نماید می تواند هم تشخیص دهد یک سیستم بیومتریک 

درعوض در مد تشخیص . شخص را براساس هویت ادعا شده که زن یا مرد است، تصدیق می نماید

با توجه به ویژگی هاي . شخص را بدون داشتن مشخصات هویت مورد ادعا تصدیق می نماید هویت

  .شودمی نوع از بیومتریک ها تعریف  2شخص

  رفتاري 

  فیزیولوژیکی 

باید به این نکته توجه  سترده از بیومتریک ها تاکنون بررسی شده است،اگرچه یک مجموعه گ

نمود که ویژگی قادر نیست بطور کامل براي همه مشخصه هاي مطلوب مورد نیاز براي یک سیستم 

بنابراین ارزیابی یک ویژگی بیومتریک وابستگی زیادي بر روي کاربردهاي . بیومتریک مطلوب باشد

هاي صنعتی نمی شود و حوزه هاي فرهنگی و  آن فقط شامل هدف آنجاییکه از .خاص دارد

بر می گیرد، امضاهاي دستی یک فضاي خیلی خاص در این مجموعه گسترده از  اجتماعی را در

این بیشتر به علت این حقیقت است که امضاهاي دستی . اشغال می کنند ویژگی هاي بیومتریک را

امضاها بطور کلی . ل تشخیص اشخاص محقق شده انداز مدت ها قبل بعنوان گسترده ترین وسای

 - می شناسایی یک خصوصیت منحصر به فرد بوسیله سازمانهاي مالی و اداري بعنوان یک ابزار

یک امضاي دستی نتیجه اي از یک پردازش پیچیده است که بستگی دارد به حالت . باشند

  .اق می افتدکننده و شرایطی که طی آن پروسه امضاء اتفء روانشناسی امضا

 تأیید امضاي اتوماتیک شامل جنبه هایی از هماهنگی بین حوزه آناتومی انسان براي مهندسی،

  ]. 6[از علم عصبی با علم کامپیوتر و علم سیستم را شامل می شود

هدف این تالش ها ساده کردن یکپارچگی تکنولوژي هاي تأیید امضاء در میان دیگر تجهیزات 

راه حل کامل براي یک رنج وسیع از کاربردهاي تجاري ازقبیل بانک ها،  استاندارد براي تشکیل

  . بیمه، مراقبت بهداشتی، امنیت پسورد، مدیریت سند، بازرگانی الکترونیکی می باشد
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  اهداف پردازش امضاء -1-2
در پردازش امضاء . رود بازشناسی به کار می و تأییدبه طور معمول، پردازش امضاء به دو هدف    

شود تا تعیین گردد که آیا  هاي موجود مقایسه می با نمونه ، نمونه جدید واردشدهتأییدبا هدف 

یا رد  تأییدامضاء جدید در پایگاه داده امضاها وجود دارد یا خیر، که در نهایت هویت فرد جدید 

پیدا کردن صاحب امضاء از میان  اما در پردازش امضاء با هدف بازشناسی، مقصود. خواهد شد

  ]. 7[اي موجود در پایگاه داده استامضاه

تأیید امضاء اتوماتیک می تواند از لحاظ وابستگی به نوع دریافت داده ها به دو گروه برخط و  

خط، امضاء به وسیله قلم بر روي یک کاغذ یا سند نوشته در امضاء برون .خط تقسیم گرددبرون

در این نوع امضاء فقط اطالعات  .شود وارد کامپیوتر می 1شود و تصویر امضاء توسط اسکنرمی

در صورتی که در امضاء  .رودمکانی وجود دارد و اطالعات زمانی از قبیل سرعت و شتاب از بین می

و یا قلم حساس به  2برخط، حرکت قلم توسط ابزارهاي الکتریکی از قبیل صفحه رقومی کننده

در این روش عالوه بر  .شودیره میدر رایانه ذخ 3فشار ثبت شده و امضاء به صورت رشته زمانی

به دلیل آنکه  ].8[شودحفظ می... شکل امضاء، اطالعات دینامیکی آن نیز از قبیل سرعت، فشار و 

هاي دینامیکی امضاء اطالعات دینامیکی در تصویر دو بعدي امضاء مشخص نیستند، جعل ویژگی

سازي فظه کمتري براي ذخیرههاي مکانی آن است و همچنین حاتر از جعل ویژگیبسیار سخت

به همین ). کیلو بایت 5تا  1براي هر امضاء (امضاء برخط نسبت به امضاء برون خط الزم است 

  ].9[هویت افراد، امضاء برخط مورد توجه قرار گرفته است تأییددلیل براي 

می کنند،  تمام کارهایی که بطور متداول از امضاء استفاده اتوماتیک می تواند در امضاء تأیید

. کارت هاي اعتباري و یا تصدیق یک سند حقوقی، به کار گرفته شود مانند نقد کردن چک ها،

نشان  ،کامپیوتراختیار  عالوه بر این توانایی دریافت امضاء و قرار دادن آن به صورت رشته زمانی در
                                                
1. Scanner  
2.Tablet  
3. Sequence 
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به . می باشد قدورهاي دیگر نیز م امضاء اتوماتیک در سیستم تأییدمی دهد که امکان استفاده از 

 تأییدطور کلی هر سیستمی را که با استفاده از رمز عبور کار می کند، می توان با یک سیستم 

  . برخط امضاء جایگزین کرد

  

  سیستم شناسایی بر مبناي امضاء -1-3
را به عنوان تصویري که داراي یک الگوي مشخص از پیکسلهایی که متعلق به یک فرد ء امضا  

مسئله شناسایی امضاء با بررسی و تعیین اینکه  بنابراین،. اند بررسی قرار دادهخاص می باشد مورد 

   .سروکار دارد ویژه واقعا به یک فرد تعلق دارد یا نه، آیا یک امضاء

ها  امضاها مورد خاصی از دست نوشته ها هستند که در آنها کارکترهایی خاص و حرکات دست

ه تشخیص الگوي متفاوت است زیرا هیچ دو امضاي شناسایی امضاء یک مسئل. متغیر می باشند

الگوي  این مشکل ناشی از این حقیقت است که جاعالن ماهر، .حقیقی فردي دقیقا یکسان نیستند

 اثر انگشت یا عنبیه که براي دو شخص متفاوت بسیار متغیر می باشند، حقیقی امضاء را بجاي،

بین فردي باید بسیار بیشتر از متغیر درون  مطلوب این است که متغیر .تقلید و دنبال می کنند

  .فردي باشد

شناسایی و تشخیص خصوصیاتی که متغیر درون فردي را به حداقل رسانده و  بنابراین،

 ءتمایز بین بخشهایی از امضا ،عامل اصلی .مهم می باشد متغیرهاي بین فردي را به حداکثر برساند،

معایب این  .ء که تقریبا با هر امضایی تغییر می کندمی باشد که همیشگی است و بخشهایی از امضا

  .عدم صحت و هزینه را در بر می گیرد حالت مشکالتی از جمله اعتبار طوالنی مدت،

  :سیستم شناسایی امضاء را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد

 1سیستم شناسایی امضاي برون خط  

                                                
1.Off-line 
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 1سیستم شناسایی امضاي برخط 

در حالیکه در  ی برون خطی، تنها خصوصیات ثابت مد نظر هستند،در سیستم هاي شناسای

خصوصیات  .مورد سیستمهاي برخطی خصوصیات دینامیک و پویا مد نظر قرار گرفته می شوند

کل زمانی که ایجاد امضاء وقت  دینامیک شامل زمانی که نوك قلم با سطح کاغذ در تماس است،

 شمار نقاط شکست یا قطع شدگی، پایین می رود، گیرد، وضعیتی که قلم روي کاغذ باال و می

  .سرعت و جهت حرکت در نقاط مهم می باشد حداقل فشار تماس قلم،/حداکثر

بسیاري از متقاضیان در سرتاسر جهان  آسان از سیستم برون خطی، اًبه علت استفاده نسبت

سیستم هاي تشخیص  .را ترجیح می دهند) براي مثال تأیید چک در بانک(استفاده از این سیستم 

در مقایسه با سیستم هاي برون خطی بر حسب صحت و درستی، موثق تر و معتبرتر  ءبرخط امضا

  .می باشند%) 99نزدیک به (

رقمی کننده ها و : شیوه هاي برخطی نیازمند برخی سخت افزارهاي خاص مثال بنابراین،

که در شیوه برون خطی الزم  صفحات حساس به فشاري می باشد تا خصوصیات دینامیک را بگیرد،

  .نیستند

ممکن است موردي وجود داشته باشد که نوع سیستم شناسایی امضایی را که براي تمرین و 

هر چند که نمونه  .آموزش استفاده می کند متفاوت از نوع استفاده شده براي هدف آزمایش باشد

ین سیستمها به تنهایی ممکن اما احتمال تأیید آن با یکی از ا آزمایش از یک فرد حقیقی باشد،

توسعه و ایجاد یک گونه ترکیبی از سیستمهاي شناسایی امضاي برون خطی و  بنابراین،. نیست

  .برخطی مفید می باشد

یکی یا هر دو نمونه هاي امضاي برخطی و برون خطی فرد که  در زمان دستیابی به اطالعات،

 در طول روند آزمایش، .رد ایجاد می شوداند، ضبط شده و یک عدد شناسایی براي آن ف ثبت شده

نمونه آزمایش ثبت شده با اطالعات موجود در مورد این عدد شناسایی در پایگاه اطالعات و 
                                                
2.On-line 
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یک صحت شناسایی باال و منطقی زمانی حاصل می شود که خصوصیات  .مطابقت داده می شود

  .شونداستاتیک یا ثابت براي سیستم هاي تشخیص برخطی نیز در نظر گرفته 

امضاها طبقه خاصی از دست نوشته هایی هستند که ممکن است در آنها حروف و یا کلماتی 

آنها وسایل ایمنی را براي تأیید، تصدیق و تصویب قانونی در بانک و دیگر محیط  .خوانا دیده نشود

  .هاي با امنیت باال فراهم می سازند

توسط یک شخص  می باشد که واقعاًمسئله شناسایی امضاء مربوط به تعیین یک امضاء خاص 

بر اساس سخت افزار نهایی، . نوشته شده و بنحوي است که جاعالن را می توان ردیابی و پیدا کرد

یک  .یک سیستم شناسایی امضاء را می توان به صورت برون خطی یا برخطی طبقه بندي کرد

انجام ] 10[1وندومبررسی جامع در مورد تشخیص دست نوشته برخطی و برون خطی توسط پالم

  .شده است

  برون خط امضاءسیستم شناسایی  -1-3-1

سپس این امضاء از  کاربر امضاي خود را بر روي یک تکه کاغذ می نویسد، در این سیستم،  

طریق یک اسکنر نوري و یا یک دوربین دیجیتالی می شود و سیستم بیومتریک با تحلیل شکل آن 

ت ثابت حاصل از چنین امضاهایی را براي تطبیق و اطالعا .امضاء را تشخیص و شناسایی می کند

  .تصمیم گیري استفاده می کنند

با استفاده  کارهاي زیادي در مورد توسعه سیستم هاي تشخیص و شناسایی امضاي برون خطی،

استخراج ویژگی هندسی با طبقه  .صورت گرفته است از تغییراتی در تطابق و استخراج ویژگی،

  .ه شده استبندي شبکه عصبی استفاد

نمایش  خصوصیات هندسی،: یعنی چهار نوع متفاوت از طرح هاي ارائه الگو، 1و مورتی2رامش

در نگرش  .را اجرا کردند] 11[خصوصیات پوششی و خصوصیات ویولت ساختار درختی  اي، لحظه

                                                
1.Plamondon  
2.Ramesh  
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سنجیده  GAتوسط قابلیت توصیف الگوي آنها با استفاده از الگوریتم  ویژگی فردي، آنها عوامل

   .ده استش

 مرحله جداگانه براي تشخیص و شناسایی امضاء ایجاد کردند سیستمی با دو 3و گاد2اسماعیل

براي تشخیص رسمی امضاء یک طبقه بندي کننده چند مرحله اي و یک ترکیبی از . ]12[

الگوریتم ها بر اساس مفاهیم مبهم و  خصوصیات کلی و موضعی استفاده می شوند؛ و براي تأیید،

یک سیستم شناسایی امضاي برون خطی بر اساس ترکیبی از اطالعات  .استفاده می شود نامشخص

  ].13[کلی و موضعی ایجاد شده است 

  ءامضا برخط تأییدسیستم  -1-3-2

بالفاصله و بدون مکث به  ءاین امضا. دیجیتالی یک فرد را استفاده می کند ءاین سیستم، امضا  

 - هاي راه اندازي شده با قلم می PDAستفاده از ا ءراه دیگر بدست آوردن امضا .دست آمده است

فشار اعمال  ،yموقعیت در محور ،xاین ورقه ها اطالعات دینامکی مثل موقعیت در محور. باشد

  .زاویه خودکار با توجه به ورقه را می گیرد شده بر قلم،

زاویه  سرعت، اطالعات بیشتري از جمله شتاب، اده هاي دینامیک،با استفاده از این مجموعه د

استفاده از خصوصیات  .جابجایی آنی، شتاب جانبی و غیره را می توان استنباط کرد آنی، خط سیر

حتی اگر یک جاعل ماهر قادر به جعل  .دینامیک جعل امضاء را براي جاعالن سخت تر می کند

فرد بتواند به طور همزمان تمام خصوصیات دینامیک امضاء را  احتمال اینکه این شکل امضاء شود،

استخراج هایی از امضاء  ویژگیء طرح شناسایی برخط امضا .خیلی کم است به خوبی ایجاد نماید،

   .می کند می کند که امضاء را مشخص

  

                                                                                                                                     
1. Murty 
2. Ismail  
3. Gad   
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یک مجموعه آموزشی از امضاهاي اصلی براي ایجاد یک الگو استفاده  ویژگی هاي استاتیک از

 با انتخاب یک مجموعه ویژگی خوب،. اند که اینها بیشتر براي آزمایش استفاده می شوند هدش

در اینجا  .براي یک طرح شناسایی می باشد الگویی ارائه می شود که این الگو قسمت خیلی مهم،

  .دارد سه نگرش مستقیم براي انتخاب این ویژگیها وجود اساساً

 شتاب، و سرعت ضعی نقطه به نقطه مربوط به موقعیت،اولین نگرش بر اساس یک ویژگی مو 

زمان نگه داشتن  دومین نگرش با خصوصیات کلی مثل زمان نوشتن،. فشار و غیره می باشد

جهت مسیر خودکار  سرعت، حداقل فشار و/حداکثر تعداد نقاط شکستگی و قطع شدگی، خودکار،

  . مین نگرش با شکل امضاء سر و کار داردسو. در نقاط مهم مثل نقاط آغاز و پایین مربوط می باشد

ترین  عمومی .ویژگی موضعی در شناسایی امضاء وجود دارد در اینجا چندین شیوه استفاده از

و با استفاده از الگوي مدل مخفی  ]14[1پیچش زمانی پویا استراتژیهاي مورد استفاده توسط

رشهاي پیچش پویا تطابق قابل نگ .مطابقت یافته و کنار هم گذاشته شده اند) HMM( 2مارکوف

تطابق احتمالی یک الگو و  انعطافی را از خصوصیات موضعی ارائه می دهند و مدل مخفی مارکوف،

 .می دهد انجام ءامتداد امضا در را با استفاده از توالی و توزیع هاي احتمالی خصوصیات ءامضا

 - بخاطر تکنیک این عمدتاً و نگرش پیچش پویا براي تطابق ویژگیهاي موضعی ادغام شده است

هاي یادگیري مثل مدل مخفی مارکوف بوده که نیازمند داده هاي آزمایشی بسیاري می باشند که 

   .نددر این شرایط مناسب نیست

شماري از خصوصیات کلی استخراج شده و سپس با  در مورد شناسایی خصوصیات کلی،

موضعی نقطه به نقطه نسبت به  مقایسه خصوصیات .خصوصیات امضاي مرجع مقایسه می شوند

انتخاب  .اما متمرکزتر می باشد نگرش هاي دیگر به تغییرات دست خط حساس تر بوده،

  .خصوصیات بستگی به کیفیت تحمل یا پایداري تغییرات دارد
                                                
1. Dynamic Time Warping  
2. Hidden Markov Model  
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بنابراین چنانچه  .ویژگیهاي جهت، سرعت و شتاب از نوع متغیر دورانی می باشند: براي مثال

استخراج شوند  ویژگی هانمونه امضاء باید قبل از اینکه  شناسایی استفاده شوند،این ویژگیها براي 

هاي مساحت و جابجایی نیز  ویژگی بطور مشابه، .تا یک شیب ثابت دوران یا گردش پیدا کند

امضاء به یک اندازه ثابت تغییر  ویژگی هاوابسته به اندازه هستند و الزم است قبل از استخراج این 

  .کندشکل پیدا 

هاي پیچش زمانی  الگوریتم الگوریتم هاي مقایسه مورد استفاده در سیستم هاي برخط عمدتاً

 اند این سیستم ها در شناسایی امضاء موفقیتهایی را گزارش کرده .پویا و داراي رابطه محلی هستند

 که یکی از بخشهاي ،]17[روش مدل مخفی مارکوف را بکار برده اند2و ربیعی1شفیعی .]16و 15[

امضاء را مبناي نقاط از لحاظ ادراکی مهم آن قرار داده و سپس براي هر بخش شمار خصوصیاتی را 

  .تخمین می زنند که ثابت جابجایی و مقیاسی هستند

. استفاده کرده تا به شناسایی امضاء دست یابند) HMM( سپس توالی حاصل را براي آموزش 

را در پایگاه اطالعات % FRR (12(کردن اشتباه و میزان رد % 4آنها به یک نرخ پذیرش اشتباه 

   نفر از افراد  69امضاي جعل شده از مجموع  1010امضاي اصلی و  622که شامل  بدست آورده اند

براي  را ]5[ g 3پیچش نقاط حداکثر، ]18[تکنیک هاي دیگري مثل تبدیل فوریه. دباشمی 

براي ) DTW(ت برداري و پیچش زمانی پویا ترکیبی از کمی اخیرا، .شناسایی امضاء استفاده کردند

  ].19[مطرح شده است ءتشخیص برخط امضا

  

  بر کارهاي گذشته مروري -1-4
 تأییددر اینجا تعدادي از روشهاي . برخط امضاء روشهاي زیادي پیشنهاد شده است تأییدبراي   

  .شودبرخط امضاء و نرخ خطاي آنها بررسی می
                                                
1. Shafiei 
2. Rabii 
3. Extreme points warpin 
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 امضاها آوري جمع براي فشار به حساس کننده یرقوم صفحه از ]20[و همکاران  1دروز -

چند دسته ویژگی  کردند و بعد از یک سري پیش پردازش هاي مختلف و حذف چرخش، استفاده

  .متفاوت را مورد بررسی قرار داد

امضاء جعلی تست شد و کمترین خطا مربوط به  160امضاء اصلی و  160این روش بر روي 

و براي % 4/1مقدار این خطا براي امضاء اصلی. هاي سرعت بوددسته اي شد که فقط شامل مولفه 

  .گزارش شده است% 39/3امضاء جعلی 

 عصبی هاي شبکه بر مبتنی منحصراً را پیشنهاد کردند که روشی] 21[ 3و مزینی 2مقدم فرد -

 هبا استفاد امضاها روش این در. شود نمی استفاده پردازشی پیش گونه از هیچ و بوده مکانی -زمانی

 می تبدیل اصلی جهت 16 یا و 8 ،4 در ها ضربه از قطاري به و شده اخذ رقومی صفحه یک از

 مختلط تبدیل اعداد فرمت به مکانی -یزمان کدینگ یک از استفاده با شده ایجاد ضربه قطار .شوند

 داده پایگاه .گردد انجام امضاء شناسایی فاز تا شود می اعمال مکانی - زمانی عصبی شبکه به و شده

 حرفه جعلی امضاء 200 و معمولی جعلی امضاء 200نفر،  40 از حقیقی امضاء 400 شامل امضاها

  .است شده %7 با برابر FRR و %12 با برابر FARروش  این در .دباش می اي

رویه کار به این . امضاء استفاده کردند تأییدالگوریتم ژنتیک براي  از ]22[و همکاران  4گالبالی -

ویژگی که شامل ویژگی هاي زمان، سرعت وشتاب، جهت  100ه در ابتدا از هر امضاء صورت بود ک

و شکل امضاء است، تعیین و زیر مجموعه هایی از ویژگی ها براي هر امضاء توسط الگوریتم ژنتیک 

  . ندویژگی را به کار برد 100آن بیشتر از زمانی بود که هر  تأییداستخراج گردید به طوري که نرخ 

در چهار حالت مختلف مورد بررسی  نفر و 330امضاء مربوط به  16500یستم بر روي این س

امضاء براي آموزش و امضاء جعلی تصادفی  20و 5امضاء جعلی حرفه اي در حالتی که . (قرار گرفت

                                                
1. Doroz 
2. Moghadam Fard 
3. Mozayani 
4. Galbally 
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براي ویژگی هاي سرعت و شتاب .) امضاء براي آموزش به کار گرفته می شود 20و 5در حالتی که 

براي . ه و ویژگی هاي زمانی براي جعل تصادفی بهترین جواب گزارش شده استدر جعل ماهران

ویژگی  100و با % 1/0ویژگی مقدار خطا  60امضاء آموزش، جعل حرفه اي و استفاده از  5حالت 

ویژگی  54امضاء آموزش، جعل حرفه اي و استفاده از  20براي حالت. شد% 52/14مقدار خطا 

امضاءآموزش، جعل  5براي حالت . شد% 7/4ویژگی مقدار خطا  100و با % 31/3مقدار خطا 

براي . شد% 94/5ویژگی مقدار خطا  100و با % 11/4ویژگی مقدار خطا  57تصادفی و استفاده از 

ویژگی  100و با % 78/0ویژگی مقدار خطا  53امضاء آموزش، جعل تصادفی و استفاده از  20حالت

  . شد% 6/2مقدار خطا 

 تأییداز زاویه بین قلم و صفحه رقومی کننده به عنوان ویژگی براي  ]8[مکاران و ه 1هانگاي -

براي % 7/6نفر تست گردید و خطاي  24سپس این سیستم بر روي امضاء  .ندامضاء استفاده کرد

در ادامه از شکل امضاء و نیز فشار به عنوان ویژگی استخراج شده از امضاء . آن گزارش شده است

در انتها با ترکیب سه ویژگی ذکر شده . بدست آمد% 2/14و% 2/12به ترتیب خطاي استفاده کرد و 

  . دست یافت% 8/1در باال، به خطاي 

استفاده کردند  ءامضا تأییداز توابع مسیر و زاویه حرکت قلم براي ] 23[و همکاران  2ناکانیشی -

 3ردازش سیگنال تطبیقیو شباهت این توابع را در باندهاي جزئیات و تقریب مختلف به وسیله پ

امضاء اصلی  200امضاء استفاده کرد و سیستم فوق را بر روي  تأییدمحاسبه و از ترکیب آنها براي 

، گزارش ءامضا تأییدبراي این سیستم  =EER% 5/3نفر آزمایش کرد که  4امضاء جعلی از  200و 

  .شده است

                                                
1. Hangai  
2. Nakanishi 
3. Adaptive signal processing 
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.... و ءنسبت طول به عرض امضا ،ءویژگی کلی از قبیل متوسط سرعت امضا 100از ] 24[1نانی -

 ءامضا تأییداصلی هر فرد براي آموزش سیستم  ءامضا 5او از . استفاده کرد ءامضا تأییدبراي 

این روش . یک کالسی مختلف و ترکیب آنها بدست آورد 2بندهاياستفاده و نرخ خطا را براي طبقه

 ءامضا 2500اصلی و  ءامضا 2500نفر تشکیل شده و 100که از امضاهاي  ،روي یک مجموعه بر

  . شود، آزمایش شده استاي را شامل میجعلی حرفه

آوري امضاها از صفحه رقومی کننده حساس به فشار براي جمع ]25[و همکاران  3جین -

چندین ویژگی ) هموارسازي و نرمالیزه کردن اندازه(هاي الزم بعد از پیش پردازش. استفاده کردند

، سرعت نسبی و سرعت مطلق ءدو نقطه متوالی، انحنا yو  xن مختصات محلی از قبیل اختالف بی

تعداد دفعات برداشتن قلم از روي صفحه تنها ویژگی کلی استفاده شده در این . را استخراج کرد

 ءآزمایش و امضا ءشباهت بین امضا. روش است که براي محاسبه شباهت از آن استفاده شده است

هاي محلی و اختالف تعداد دفعات برداشتن قلم از تطابق ویژگی ،4هالگو بوسیله ترکیب خطی هزین

با  آزمایش ءروي صفحه محاسبه شده و سه معیارکمترین، بیشترین و میانگین شباهت امضا

، مورد بررسی قرار گرفته و حد آستانه عمومی و حد آستانه ءامضا تأییدامضاهاي الگو براي  مجموعه

 .بررسی شده است ءیا رد امضا تأییدوابسته به هر فرد براي 

امضاهاي افراد دیگر به عنوان (و براي جعل تصادفی،  ءاین روش بر روي یک مجموعه امضا

آزمایش شده است و براي مالك کمترین شباهت و حد ) جعلی در نظر گرفته می شود امضاء

خطاي قبول  %8/2این سیستم داراي . آستانه وابسته به افراد، بهترین نتایج گزارش شده است

  .اصلی است خطاي رد امضاء% 6/1 جعلی و امضاء

                                                
1. Nanni 
2. Classifier 
3. Jain 
4. Cost  
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خیلی کمتر از اطالعات  ءهاي دینامیکی امضاادعا کرده است که سازگاري ویژگی] 26[ 1نیلوا -

از  ءاو در کار خود بعد از نرمالیزه کردن اندازه و حذف چرخش امضا. مربوط به شکل امضاء است

اند که -این توابع به نحوي نرمالیزه شده .استفاده کرد ءانسبت به مرکز جرم امض y و xمختصات 

ورودي با امضاهاي الگو، بعد از یافتن  ءدر این روش براي مقایسه امضا. میانگین صفر داشته باشند

شود و امضاهاي الگو، هزینه تطابق به عنوان یک ویژگی کلی در نظر گرفته می ءتطابق بین آن امضا

در این سیستم براي . شودهاي تطابق محاسبه میکیب خطی هزینهو شباهت نهایی بوسیله تر

  . شودنمونه امضاء استفاده می 6تشکیل مجموعه امضاهاي الگو براي هر فرد از 

نفر و  59اصلی از  امضاء 904متفاوت که مجموعه اول،  این سیستم بر روي سه مجموعه امضاء

جاعل و  10جعلی از  امضاء 401ضاءاصلی و ام 982جاعل، مجموعه دوم،  10جعلی از  امضاء 325

جاعل تشکیل شده، آزمایش  10جعلی از  امضاء 424نفر و  43امضاءاصلی از  790مجموعه سوم، 

  . براي این مجموعه امضاها گزارش شده است% 5و % 2، %3برابر با  EERشده است و به ترتیب 

استفاده کردند و  ءامضا تأییداي و فشار بر x ،yهاي از سیگنال] 27[و همکاران  2دولفینگ -

 yها از سیگنال سرعت در جهت براي تعیین مرز قطعه. امضاء را به چندین قطعه تقسیم کردند

 14براي هر قطعه . ها انتخاب شداست به عنوان مرز قطعه 0yVاستفاده و نقاطی که براي آنها

چپ به  3هر امضاء را با یک مدل مخفی مارکف. دندویژگی زمانی استخراج کر 18ویژگی مکانی و 

تعداد حالتهاي  .مدل کردند و توابع احتمال این مدل را در مرحله آموزش بدست آوردند 4راست

 امضاء، شباهت امضاء تأییدبراي . ها در نظر گرفته شده استتعداد قطعه 8/0این مدل برابر با 

محاسبه شده و با مقدار  5ه وسیله الگوریتم ویتربیورودي با مدل بدست آمده در مرحله آموزش، ب

این سیستم بر روي مجموعه امضاهاي متشکل از . آستانه براي پذیرش امضاء مقایسه شده است

                                                
1. Nalwa 
2. Dolfing 
3. Hidden markov model 
4. Left to right 
5.Viterbi 
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 =EER%45/2نفر آزمایش شده و  51جعلی غیر حرفه اي از  امضاء 3000اصلی و  امضاء 1530

  .براي این مجموعه امضاها بدست آمده است

بندي امضاها استفاده کردند و براي هر از نقاط مهم امضاء براي قطعه] 28[ 2ربیعیو  1شفیعی -

هایی از قبیل سرعت متوسط، شتاب متوسط، فشار متوسط و مکان نقطه با اهمیت قطعه ویژگی

ي که بر مبناي مدل مخفی تأییدها براي آموزش سیستم قطعه را استخراج کردند و از این ویژگی

 امضاء 622متشکل از  این سیستم بر روي یک مجموعه امضاء. ، استفاده کردندکندمارکف کار می

و % 4جعلی  نفر آزمایش شد و خطاي قبول امضاء 69اي از حرفه جعلی امضاء 1010اصلی و 

  .گزارش شده است% 12اصلی  خطاي رد امضاء

اده کردند و با براي قطعه بندي امضاها استف 4از نقاط اکسترمم هندسی] 29[و همکاران  3یون -

ها ها را بدست آوردند و براي هر یک از قطعه، تطابق بین قطعه5نویسی پویاتغییر الگوریتم برنامه

در . چندین ویژگی استخراج و با استفاده از شبکه عصبی شباهت بین دو امضاء را محاسبه کردند

این سیستم بر روي مجموعه  .شودالگو استفاده می اصلی براي تولید امضاء امضاء 5این سیستم از 

آزمایش شده و  6نفر و براي امضاهاي جعلی تصادفی 271امضاءاصلی از  6790متشکل از امضاء

94/1%EER= براي این سیستم گزارش شده است.  

دو نقطه متوالی به عنوان ویژگی  yو  xو اختالف  x ،yهاي از سیگنال] 30[ 7خولماتوف -

بدست آورد و از این  8ها را به وسیله پیچش زمانی پویایگنالاستفاده کرد و هزینه تطابق این س

 تأییداصلی براي آموزش سیستم  امضاء 5در این سیستم از . امضاء استفاده کرد تأییدها براي هزینه

                                                
1. Shafiei 
2. Rabiee 
3.Yoon 
4. Geometric extermum 
5. Dynamic programming  
6. Random forgery  
7. Kholmatov 
8. Dynamic time warping 
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بر  این سیستم . آزمایش شدند 1بند خطیبند بیز و طبقهامضاء، طبقه تأییدشود و براي استفاده می

امضاءاصلی و جعلی آزمایش شد که براي طبقه بند بیز  495ي متشکل از روي مجموعه امضاها

7/2 %EER=  4/1و براي طبقه بند خطی%EER= گزارش شده است.  

هاي مختصات نقاط شروع و پایان، سرعت حرکت قلم در از ویژگی] 31[و همکاران  2ریوجا -

 تأییدبراي  yو xاال در جهت ، سیگنال فشار، نواحی با فشار زیاد و نواحی با سرعت بyو  xجهت 

در این روش . امضاء استفاده کردند و براي محاسبه شباهت بین امضاها از شبکه عصبی استفاده شد

این سیستم . نمونه امضاءاصلی او استفاده شده است 60براي آموزش شبکه عصبی براي هر فرد از 

نفر آزمایش شد که نرخ  14امضاءاصلی و جعلی از  1400متشکل از  بر روي یک مجموعه امضاء

براي این سیستم گزارش شده % 8/1 و نرخ خطاي رد امضاءاصلی %2جعلی  خطاي پذیرش امضاء

  .است

، زاویه محور قلم نسبت به صفحه رقومی کننده yو xهاي از سیگنال] 32[و همکاران  3ایگارزا -

محاسبه شباهت بین امضاها  امضاء استفاده کردند و براي تأییدو نقاط برداشت و گذاشت قلم براي 

  . از مدل مخفی مارکف استفاده شد

این سیستم بر . حالت است 6مدل استفاده شده براي این منظور، یک مدل چپ به راست با 

نفر جمع  150جعلی که از  امضاء 3750امضاءاصلی و  3750متشکل از  روي یک مجموعه امضاء

  . سیستم گزارش شده استبراي این  =EER%25/9آوري شده است، آزمایش و 

  

  

  

                                                
1.Linear classifier 
2.Rioja 
3.Igarza 
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  هدف پایان نامه -1-5
 قابلي تأیید برخط امضاء با صحت درستی هدف این پایان نامه ارائه یک الگوریتم مناسب برا   

شوند، که تقسیم می 2و امضاء جعلی 1بطور کلی امضاها به دو دسته امضاء اصلی .باشدپذیرش می

 اء ورودي متعلق به دسته اصلی است یا کار سیستم تأیید امضاء اینست که تشخیص دهد امض

قابل . براي تأیید برخط امضاء استفاده می شود PSO در ادامه از الگوریتم بهینه سازي. دسته جعلی

ذکر می باشد که در ابتدا با استخراج ویژگی هاي مناسب از امضاها و اعمال آنها به الگوریتم ارائه 

همانطوریکه ذکر شد، در این پایان نامه ما از . دازیمشده، به تشخیص امضاء اصلی از جعلی می پر

بکار گرفته شد، در تأیید بر خط  2004پایگاه داده مربوط به اولین مسابقه تأیید امضاء که در سال

  . کنیمامضاء استفاده می

 

  وسایل جمع آوري امضاء و مجموعه امضاها -1-6
 هاي ارزان وارد بازار شدهبا قیمت برخط، با پیشرفت علم الکترونیک، وسایل ثبت کننده امضاء  

صفحه رقومی  .هستند 3هاي رقومی کنندهبرخط، صفحه آوري امضاءترین ابزارهاي جمعمعروف. اند

هاي رادار، توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار به منظور تصحیح سیگنال 1950 کننده در دهه

اختیار  هاي پایین درتکنولوژي با قیمت گرفت و قیمت بسیار باالیی داشت ولی امروزه با پیشرفت

  .دهدتصویر یک نمونه صفحه رقومی کننده را نشان می) 2-1 (شکل ].33[عموم قرار گرفته است

                                                
1. Genuine Signature  
2. Forgery Signature   
3.Tablet  
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  ]34[شکل ظاهري یک نمونه صفحه رقومی کننده : )2-1 (شکل

انتخاب صفحه رقومی کننده براي کاربردهاي مختلف، اندازه سطح فعال، درجه تفکیک،  در

 تأییدمثالً در کاربرد . میزان حساسیت به فشار و نرخ نمونه برداري باید متناسب با کاربرد آن باشد

 .دهندیید را تحت تاثیر قرار مأیامضاء این پارامترها کیفیت امضاء و در نتیجه کارایی سیستم ت

  ]. 23[هاي رقومی کننده آورده شده استلیستی از صفحه )1-1 (جدولدر

  ]23[هاي رقومی کننده لیستی از صفحه:  )1- 1 (جدول

  
- م را به صورت تابعی از زمان ثبت میاکثر صفحه هاي رقومی کننده مختصات و فشار نوك قل

به ترتیب توابع  y(t) و x(t). شودکنند و هر امضاء به وسیله چندین تابع وابسته به زمان توصیف می

ساختار دست انسان طوري است . تابع زمانی فشار نوك قلم هستندp(t) و yو  xزمانی مختصات 

، 1هرتز است و با توجه به قضیه شانون 20کمتر از  y(t)و  x(t)هاي که باند فرکانسی سیگنال

                                                
1. Shanon theorem 
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هاي رقومی بنابراین صفحه .]35[حداقل نرخ نمونه برداري باید از دو برابر باند فرکانسی بیشتر باشد

امضاء مناسب  تأییدنمونه در هر ثانیه را دارند براي کاربرد  100اي که نرخ نمونه برداري کننده

 و x(t)هاي به ترتیب سیگنال) 5-1 (شکلو) 4- 1 (شکلیک نمونه امضاء و ) 3-1 (شکل .هستند

y(t)   .دهدفوق را نشان می امضاء  

  
  شکل هندسی امضاء :)3-1 (شکل

  
  امضاء xسیگنال :)4-1 (شکل

  
  امضاء yسیگنال: )5-1 (شکل

کنند که قلم با صفحه را ثبت میهاي رقومی کننده فقط مختصات نقاطی بعضی از صفحه

تماس داشته باشد، ولی نوعی دیگر که حساسیت بیشتري دارند، حتی مختصات نقاطی را که قلم 
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هایی از مسیر امضاء که قلم با نامه فقط قسمتدر این پایان. کنندنزدیک صفحه است نیز ثبت می

  .شودصفحه تماس دارد استفاده می

  نامهده در این پایانمجموعه امضاهاي مورد استفا -1-6-1

 1SVC2004امضاء تأییدنامه از مجموعه امضاهاي نخستین مسابقه بین اللملی در این پایان   

شرکت کننده در  امضاء تأییدهاي این مجموعه امضاء به منظور ارزیابی سیستم. استفاده شده است

 Wacomکنندهقومیآوري این مجموعه از صفحه ربراي جمع. آوري شده استاین مسابقه، جمع

Intuos Tablet را  او اصلی گرفته شد و افراد دیگر امضاء امضاء 20از هر نفر . استفاده شده است

  . جعلی براي هر نفر بدست آمده است امضاء 20اند به نحوي که جعل کرده

  SVC2004عه امضاهاي شکل هندسی چند نمونه از مجمو: )2- 1 (جدول

    

   

   

   

  
                                                
1. First international signature verification competition     
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با توجه به اینکه فرد جاعل شکل و اطالعات زمانی امضاها را در اختیار دارد و همچنین فرصت 

اي محسوب شود، امضاهاي جعلی این مجموعه جعل حرفهکافی براي تمرین کردن به او داده می

مزیت استفاده از این  .جعلی است امضاء 800اصلی و امضاء 800این مجموعه شامل  .شوندمی

نامه را با نتایج تیمهاي توان نتایج بدست آمده از این پایانمجموعه این است که به راحتی می

 تأییدزیرا مقایسه نرخ خطاي دو سیستم . امضاء مقایسه کرد تأییدشرکت کننده در اولین مسابقه 

شکل  )2- 1 (جدول در .رایط آزمایش یکسان باشدامضاء زمانی درست است که مجموعه امضاها و ش

  .نشان داده شده است SVC2004هندسی چند نمونه از امضاهاي مجموعه 

  

 نامهساختار پایان  -1-7

در فصل اول، ابتدا اهمیت موضوع تأیید برخط امضاء، اهداف پردازش امضاء، مروري برکارهاي    

و توضیحی در مورد وسایل جمع آوري امضاء بر خط داده شد و در نهایت پایگاه داده ي  گذشته

در فصل دوم، دو مورد از الگوریتم هاي بهینه . گرددمورد استفاده در این پایان نامه معرفی می

فصل سوم، . سازي که در تأیید برخط امضاء بیشتر مورد استفاده محققین قرارگرفته، بیان می شود

اتی در مورد سیستم تأیید برخط امضاء، روشهاي استخراج ویژگی از امضاء و بخش هاي مختلف کلی

 - سیستم تأیید امضاء ارائه شده و سپس نتایج مختلف بدست آمده توسط محققین قبلی ارائه می

در فصل چهارم، نتایج بدست آمده از روش مورد استفاده در این پایان نامه که همان الگوریتم . شود

می باشد، با استفاده از پایگاه داده بیان شده در فصل اول ) PSO(1هینه سازي اجتماع پرندگانب

در فصل پنجم، نتیجه گیري و . شودبراي حاالت مختلف سیستم تأیید امضاء نمایش داده می

  .شودسپس پیشنهادات براي ادامه کار و بهبود نتایج ارائه می

 

                                                
1.Particle Swarm Optimization  
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  2فصل 
 الگوریتم هاي بهینه سازي
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 الگوریتم هاي بهینه سازي-2 فصل

  مقدمه  -1- 2
هستند را پیش  1سیستم هاي پیچیده تعداد زیادي از مسائلی را که داراي طبیعت ترکیباتی    

مثالً مسیر کامیون هاي حمل ونقل باید تعیین شود، انبارها یا نقاط فروش . روي قرار می دهند

شوند، کانتینرها باید بارگیري شوند، محصوالت باید جایابی شوند، شبکه هاي ارتباطی باید طراحی 

   رابط هاي رادیویی می بایست داراي فرکانس مناسب باشند، همگی از مسائل پیچیده ترکیباتی

این . نیستند 2تئوري پیچیدگی به ما می گوید که مسائل ترکیباتی اغلب چند جمله اي. می باشند

هستند که نمی توان جواب بهینه آنها  مسائل در اندازه هاي کاربردي و عملی خود به قدري بزرگ

با این وجود، این مسائل باید حل شوند و بنابراین . را در مدت زمان قابل پذیرش به دست آورد

بسنده نمود، به گونه اي که داراي کیفیت قابل پذیرش  3چاره اي نیست که به جوابی زیر بهینه

  . بوده و در مدت زمان قابل پذیرش به دست آیند

رویکرد براي طراحی جواب هاي با کیفیت قابل پذیرش تحت محدودیت زمانی قابل چندین 

این رویکردها الگوریتم هایی هستند که می توانند یافتن جواب هاي . پذیرش پیشنهاد شده است

 -خوب در فاصله مشخصی از جواب بهینه را تضمین کنند که به آنها الگوریتم هاي تقریبی می

دیگري هستند که تضمین می دهند با احتمال باال جوابی نزدیک به بهینه هاي  الگوریتم. گویند

جدا از این دو دسته، می توان . تولید می کنند که به آنها الگوریتم هاي احتماالتی گفته می شود

الگوریتم هایی را پذیرفت که هیچ تضمینی در ارائه جواب ندارند، اما بر اساس شواهد و سوابق 

                                                
1.Combinatorial 
2.Polynomial 
3.Suboptimal 
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متوسط بهترین تقابل کیفیت و زمان حل براي مسئله مورد بررسی را به همراه  نتایج آنها، بطور

  .داشته اند، به این الگوریتم ها، الگوریتم هاي هیوریستیک گفته می شود

  

  هیوریستیک   -2- 2
هیوریستیک ها معیارها، روش ها یا اصولی براي تصمیم گیري بین چند گزینه خط مشی و    

یک هیوریستیک . ]36[ستیابی به اهداف مورد نظر معرفی می شوندانتخاب اثر بخش ترین براي د

  . می تواند یک حساب سرانگشتی باشد که براي هدایت یک دسته از اقدامات به کار می رود

به عنوان یک مثال با استفاده از هیوریستیک ها، یک استاد بزرگ شطرنج را در نظر بگیرید که 

او تصمیم می گیرد که یک حرکت خاص، . شده است با انتخاب بین چندین حرکت ممکن روبرو

اثر بخش ترین حرکت خواهد بود؛ زیرا این حرکت موقعیتی فراهم می آورد که به نظر می رسد 

. خیلی ساده تر از تعیین دقیق حرکت یا حرکاتی خواهد بود که حریف را مجبور به مات می کند

زي نخواهند بود نشان دهنده این است که این واقعیت که اساتید بزرگ شطرنج همواره پیروز با

در نهایت وقتی از آنها . هیوریستیک هاي آنها انتخاب اثر بخش ترین حرکت را تضمین نمی کنند

خواسته می شود که هیوریستیک خود را تشریح نمایند، آنها فقط توصیفی ناقص، از قواعدي را 

  . توصیف آنان ساده تر استارائه می دهند و به نظر خود آنها، اجراي آن قواعد از 

خاصیت هیوریستیک هاي خوب اینست که ابزار ساده اي براي تشخیص خط مشی هاي بهتر 

ارائه می دهند و به صورت شرطی الزم، تشخیص خط مشی هاي اثر بخش را تضمین ننموده، اما 

د ارزیابی بیشتر مسائل پیچیده نیازمن. اغلب به صورت شرط کافی این تضمین را فراهم می آورند

زمان الزم براي یافتن . تعداد انبوهی از حالت هاي ممکن براي تعیین یک جواب دقیق می باشند

هیوریستیک ها با استفاده از روش هاي نیازمند . یک جواب دقیق اغلب به اندازه طول عمر است
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بخش در  ارزیابی کمتر و ارائه جواب هایی در محدودیت هاي زمانی قابل قبول، داراي نقشی اثر

  .حل چنین مسائل خواهند بود

  انواع الگوریتم هاي هیوریستیک  -2-2-1

  :دسته از الگوریتم هاي هیوریستیک قابل تشخیص است 3در حالت کلی     

الگوریتم هایی که بر ویژگی هاي ساختاري مسئله و ساختار جواب متمرکز می شوند و با  )1

  .لی تعریف می کننداستفاده از آن ها الگوریتم هاي سازنده یا جستجوي مح

الگوریتم هایی که بر هدایت هیوریستیک یک الگوریتم سازنده یا جستجوي محلی  )2

مانند فرار از (متمرکز می شوند به گونه اي که آن الگوریتم بتواند بر شرایط حساس 

  .به این الگوریتم ها، متاهیوریستیک گفته می شود. غلبه کند) بهینه محلی 

 -کیب یک چارچوب یا مفهوم هیوریستیک با گو نه هایی از برنامهالگوریتم هایی که بر تر )3

  .ریزي ریاضی معموالً روش هاي دقیق متمرکز می شوند

  اما) گاهی اوقات تا حد بهینگی(کنند؛  هیوریستیک هاي نوع اول می توانند خیلی خوب عمل

یکی از مشکالت مهم همانطور که اشاره شد . می توانند در جواب هایی با کیفیت پایین گیر کنند

این الگوریتم ها افتادن در بهینه هاي محلی است، بدون اینکه شانسی براي فرار از آنها داشته 

این . براي بهبود این الگوریتم ها از اواسط دهه هفتاد، موج تازه اي از رویکردها آغاز گردید. باشند

تقابل بین ایجاد تنوع جستجو  رویکردها شامل الگوریتم هایی است که صریحاً یا به صورت ضمنی

و تشدید .) وقتی عالئمی وجود دارد که جستجو به سمت منطق بد فضاي جستجو می رود(

. را مدیریت می کنند)با این هدف که بهترین جواب در منطقۀ مورد بررسی را پیدا کند(جستجو 

ها می توان به موارد زیر  از بین این الگوریتم. نامیده می شوند)) متا هیوریستیک((این الگوریتم ها 

  : اشاره کرد
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  الگوریتم هاي متاهیوریستیک): 1-2 (شکل

یکی از معروفترین و پرکاربردترین این رویکردها الگوریتم هایی است که با الگو برداري از تکامل 

نیز معروف  1و به همین دلیل به الگوریتم ژنتیکژنتیکی، الگوهایی براي حل مسئله ارائه می کنند 

 - این الگوریتم ها یک روش جستجوي مؤثر در فضاي هاي بسیار بزرگ و وسیع ایجاد می. شده اند

  . کنند که در نهایت منجر به جهت گیري به سمت یافتن جواب بهینه می گردد

 GAگردید و الگوریتم توسط ریچنبرگ مطرح  1960ایده اصلی الگوریتم هاي تکاملی در سال 

که منشعب از این الگوریتم هاست در حقیقت روش جستجوي کامپیوتري بر پایه الگوریتم هاي 

بهینه سازي و بر اساس ساختار ژن و کروموزم هاست که توسط پرفسور هالند در دانشگاه 

 میشیگان مطرح شد و توسط جمعی از دانشجویانش چون گلدبرگ توسعه یافت از این جهت که

GA  با یکسري رشته هاي کد شده به جاي متغیرها کار می کند، با روش هاي بهینه سازي دیگر

از این رو که داده ها کد شده هستند، می توان توابع پیوسته را نیز به صورت . متفاوت است

در حل مسائل رویکردهاي دیگر دارد، می توان  GAاز مهمترین کاربردهایی که . گسسته کد کرد

بندي و توالی عملیات، طراحی قابلیت اطمینان، زمان بندي و مسیر یابی وسایل نقلیه،  به زمان

تکنولوژي گروهی، مکان یابی و استقرار تجهیزات، طراحی و بهینه یابی در شبکه هاي عصبی، 
                                                
1.Genetic Algorithms 
 

الگوریتم هاي 
هیوریستیک 

الگوریتم هاي 
ژنتیک

جستجوي 
ممنوع  

الگوریتم 
هاي 

مورچگان 
آنیل شبیه 
سازي شده 

شبکه هاي  
عصبی 

مصنوعی 



29  

یکی دیگر از مهمترین پیشرفت هاي اخیر در رویکردهاي حل . اشاره کرد.... تخصیص منابع و 

داراي قابلیت بسیار باالیی در  1شبکه هاي عصبی. زي شبکه هاي عصبی استمسئله شبیه سا

استنتاج نتایج از داده هاي مبهم و پیچیده جهت استخراج الگوها هستند و در شناسایی روش هایی 

که آگاهی از آنها براي انسان و تکنیک هاي کامپیوتري دیگر پیچیده و دشوار است، بسیار مثمر 

صبی آموزش دیده می تواند به عنوان یک متخصص در مقوله اي که براي یک شبکه ع. ثمراند

تجزیه وتحلیل به آن داده شده، عمل کند و برآوردهایی از وضعیت هاي دلخواه و پیش بینی هاي 

  . آینده را ارائه دهد

اما . توسط واران مک کالچ و والتربتیس ساخته شد 1943اولین شبکه عصبی در سال 

از آن پس اقدامات بسیار زیادي در . ولوژي اجازه پیشرفت و کار بیشتري ندادمحدودیت هاي تکن

این خصوص صورت گرفت، ولی توفیق چندانی حاصل نشد و در همین راستا، مینسکی و پاپرت در 

کتاب منتشر کردند که در آن دالیل عدم توفیق شبکه هاي عصبی را توضیح دادند و  1969سال 

هاي برنامه نویسی کامپیوتر و عالقه محققان روش با پیشرفت . تندبه محدودیت هاي آن پرداخ

میالدي به  1980براي ساختن ماشین هاي هوشمند، پیشرفت هاي بسیار خوبی از اواسط دهه 

ساختار شبکه هاي عصبی . وجود آمد و شبکه هاي عصبی مورد استفاده کنونی را پایه گذاري کرد

 - بدون کمک فرد خبره یا متخصصان را دارا می باشد و الگو به گونه اي است که قابلیت حل مسئله

  . هایی را در اطالعات و داده ها شناسایی می کند که هیچکس از وجود آنها اطالع نداشته است

تکنیک دیگري است که در مسائل بهینه سازي از اوایل دهه ) SA( 2آنیل شبیه سازي شده

ایده اولیه این الگوریتم توسط مترو پلیس و . استمیالدي بطور وسیعی به کار گرفته شده  1980

آنها یک الگوریتم براي شبیه سازي سرد شدن مواد در یک . مطرح شد 1953ساندیس در سال 

  .سی سال بعد کریک پاتریک و همکارانش پیشنهاد کردند. حمام گرمایی ارائه کرده بودند

                                                
1.Neural Network(NN) 
2. Simulatesd Annealing (SA) 
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مسئله بهینه سازي با هدف این الگوریتم می تواند براي جستجوي جواب هاي موجه یک  

جوي محلی تآنیل شبیه سازي شده را می توان یک روش جس. همگرایی به جواب بهینه بکار رود

دانست که در آن  زیرمجموعه اي از جواب هاي موجه با حرکت مکرر از جواب فعلی به یک جواب 

ن به بهینه سازي از مهمترین کاربردهاي این الگوریتم می توا. در همسایگی آن جستجو می شود

توابع آماري جهت بررسی مسائل اقتصادي، مسائل تخصیص درجه دوم، زمان بندي، مکان یابی و 

  . اشاره کرد... استقرار تجهیزات تولیدي، تئوري بازي ها و 

نیز از رایج ترین تکنیک هاي حل مسئله در طی دو دهه اخیر ) TS(1تکنیک جستجوي ممنوع

توسط  1986ولی براي اولین بار درسال . بر می گردد 1970یتم به دههریشه این الگور. بوده است

نیز مانند آنیل یک روش جستجوي محلی است با این تفاوت  TS. گلور به شکل کنونی آن ارائه شد

که براي جلوگیري از دور و تسلسل در جواب ها و گیر افتادن در جواب هاي بهینه محلی یک 

می کند که در هر مرحله حرکت به آنها ممنوع است و این فهرست فهرست متنوع از جوابها ایجاد 

  . در هر مرحله به روز می شود

نیز از همین دسته الگوریتم هاي مورد بحث می باشد، که ) ACO(2مورچگانجمعیت الگوریتم 

وي با توجه به تحقیقات گسترده . میالدي مطرح گردید 1990توسط مارکو دوریگو در اوایل دهه 

دکتراي خود را به ارائه  پایان نامه. ر مورد کلونی و اجتماعات مورچگان انجام داده بوداي که د

الگوریتمی بر مبناي حرکت مورچگان به سمت غذا و طی کوتاهترین مسیر تخصیص داد، که این 

از این الگوریتم می توان براي بهینه یابی در مسائلی که . شیوه به الگوریتم مورچگان معروف شد

، )QAP(3به یافتن کوتاهترین مسیر دارد بهره جست، از جمله مسائل تخصیص مربعینیاز 

  .مسیریابی داخل و خارج شهري و مسیر یابی شبکه هاي کامپیوتري

                                                
1. Tabu Search(TS) 
2. Ant Colony Optimization(ACO) 
3. Quadratic Assignment Problem  
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انتخاب و بکارگیري الگوریتم هاي متاهیوریستیک، وابستگی شدیدي به شرایط مسئله مورد 

شکی نیست . محیط به کارگیري آن دارد بحث، نوع متغیرها، گسترش و بزرگی مسئله و شرایط و

که تمامی الگوریتم هاي مورد بحث از الگوریتم هاي موفق بهینه یابی هستند، ولی موضوع اصلی 

بنابراین باید در . این است که اشتباه در بکارگیري این ابزارها هزینه و زمان زیادي تلف خواهد کرد

 -ایط مسئله را به صورت دقیق بررسی کرد، جوابشر. انتخاب این ابزارها دقت زیادي به خرج داد

  . هاي مجهول را لیست کرد و در آخر از مشاوره اي قوي براي انتخاب ابزار استفاده کرد

  

  الگوریتم ژنتیک  -3- 2
این . ارایه شده است 1توسط هلند، دیجونگ و گلدبرگ 1970در سال ] 27[الگوریتم ژنتیک    

این الگوریتم به خصوص براي . تصادفی قرار دارد2نه سازيالگوریتم جزء کالس الگوریتم هاي بهی

به طور مختصر گفته می . بهینه سازي مسایل پیچیده با فضاي جستجوي ناشناخته مناسب است

یک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوي  GAشود که الگوریتم 

حل شود ورودي است و راه حل ها طبق یک الگو مسئله اي که باید . حل مسئله استفاده می کند

هم نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می کند  3کدگذاري می شود و متریک که تابع برازندگی

  .که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می شوند

یک تکنیک جستجو در علم کامپیوتر براي یافتن راه حل بهینه در مسایل  GAالگوریتم 

یکی از انواع الگوریتم هاي تکاملی اند که از علم زیست شناسی  GAالگوریتم هاي . ستجستجو ا

عموماً راه حل . مثل وراثت، جهش، انتخاب ناگهانی، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شده است

. نشان داده می شوند ولی روش هاي نمایش دیگري هم وجود دارد 1و  0ها به صورت دوتایی 

ک مجموعه کامالً تصادفی از موجودیت ها شروع می شود و در نسل هاي بعدي تکرار تکامل از ی
                                                
1. Holland & Golgberg & Dejong 
2. Random Optimization  Algorithm 
3. Fitness function 
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یک راه حل براي مسئله  .مناسب ترین ها انتخاب می شوند نه بهترین هادر هر نسل، . می شود

  . موردنظر، با یک لیست از پارامترها نشان داده می شود که به آنها کروموزوم می گویند

شوند، البته انواع  به صورت یک رشته ساده از داده ها نمایش داده میها عموماً  کروموزوم

در ابتدا چندین مشخصه به . هاي دیگر هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند ساختمان داده

در طول هر نسل، هر مشخصه ارزیابی می . صورت تصادفی براي ایجاد نسل اول تولید می شوند

گام بعدي ایجاد دومین نسل از . تناسب اندازه گیري می شودشود و ارزش تناسب توسط تابع 

  . جامعه براساس نسل فعلی است که با استفاده از عملگرهاي ژنتیکی صورت می پذیرد

و تولید ) جهش(و تغییر ) تقاطع(ها به سر یکدیگر  اتصال کروموزوم: این عملگرها عبارتند از

انتخاب ها به گونه اي اند که مناسب ترین . ودبراي هر فرد، یک جفت والد انتخاب می ش. مجدد

عناصر انتخاب شوند تا حتی ضعیف ترین عناصر هم شانس انتخاب داشته باشند تا از نزدیک شدن 

، انتخاب )رولت(چرخ منگنه دار : چندین الگوي انتخاب وجود دارد. به جواب محلی جلوگیري شود

 1و  6/0یک عدد احتمال اتصال دارند که بین  GAهاي  معموالً الگوریتم). تورنامنت(مسابقه اي 

ارگانیسم ها با این احتمال دوباره با هم . است که احتمال به وجود آمدن فرزند را نشان می دهد

این . اتصال دو کروموزوم فرزند ایجاد می کند، که به نسل بعدي اضافه می شوند. ترکیب می شوند

  . ي مناسبی براي جواب، در نسل بعدي پیدا شوندکارها انجام می شوند تا این که کاندیدها

یک احتمال تغییر کوچک و  GAالگوریتم هاي . مرحله بعدي تغییر دادن فرزندان جدید است

هاي  بر اساس این احتمال، کروموزوم. یا کمتر دارد 01/0ثابت دارند که معموالً درجه اي در حدود 

این فرآیند باعث به وجود آمدن نسل . یابند فرزند به طور تصادفی تغییر می کنند یا جهش می

کل فرآیند براي نسل بعدي هم . هایی می شود، که با نسل قبلی متفاوت است جدیدي از کروموزوم

این . شوند، جمعیت نسل سوم به وجود می آیند تکرار می شود، جفت ها براي ترکیب انتخاب می

  .سیمفرآیند تکرار می شود تا این که به آخرین مرحله بر
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  :عبارتند از GAشرایط خاتمه الگوریتم هاي 

 به تعداد ثابتی از نسل ها برسد.  

  مالك را برآورده کند) کمترین(پیدا شود که مینیمم ) فرزند تولید شده(یک فرد.  

 بیشترین درجه برازش فرزندان حاصل شود یا دیگر نتایج بهتري حاصل نشود.  

  

 )PSO(الگوریتم بهینه سازي اجتماع پرندگان   -4- 2

هدف بهینه سازي تعیین بهترین راه حل مناسب براي یک مسئله بر اساس یک سري      

چندین محقق در طول چند دهه به راه حل هاي متفاوتی . محدودیت هاي داده شده می باشد

از نظر ریاضی یک مسئله بهینه سازي شامل . براي مسائل بهینه سازي غیر خطی دست یافته اند

 -می شود که به توصیف یک مسئله بر اساس یک سري محدودیت هایی مییک تابع تناسبی 

  . پردازد که نشان دهنده فضاي راه حل مسئله است

متأسفانه اکثر تکنیک هاي بهینه سازي سنتی در مورد مسئله ارزیابی مشتقات اولیه جهت 

مشتقات موقعیت بهینه در یک سطح محدود معین می باشند، به دلیل مشکالتی که در تعیین 

بنابراین در سال هاي . اولیه و موقعیت بهینه براي بسیاري از سطوح سخت و غیر ممتد وجود دارد

امروزه مسئله بهینه سازي به . اخیر چندین مشتق الگوریتم هاي بهینه سازي آزاد ارائه شده است

اده قرار عنوان یک مسئله تحقیقاتی مهم ارائه شده است که در آن یک یا چند عامل مورد استف

گرفته است تا میزان بهینگی در زمینه تحقیقاتی مشخص شود و سطح محدود شده براي مسئله 

  ]. 37[بهینه سازي نمایش داده شود

یک راه حل جایگزین را براي مسئله بهینه سازي غیر 1ابرهارت و کندي 1990در اواسط دهه 

ماعی شناختی ارائه دادند که روش خطی پیچیده با تقلید از رفتار دسته پرندگان، ذرات، روش اجت

                                                
1.Eberhart and Kennedy  
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الگوریتم فوق به هیچ نوع ترکیبی از اطالعات کاربردي ]. 39[و ] 38[نامیدند  PSOفکري خود را 

تابع بهینه شده نیازي ندارد و تنها از اپراتورهاي ریاضی اولیه استفاده می کند و می توان آن را به 

. یم کردن آن به حداقل پارامترها نیاز می باشدآسانی در هر زبان کامپیوتر اجرا کرد که براي تنظ

  . ضمناً عملکرد اجرایی الگوریتم با رشد ابعاد فضاي تحقیقاتی نیز از بین نخواهد رفت

  

  PSOاساس کار  -5- 2
یکی از گونه هاي جدید روشهاي تکاملی است که قابلیت آن براي استفاده در  PSOروش   

در این روش حرکت به سوي نقطه بهینه . ت رسیده استمسائل بهینه سازي با توابع پیوسته به اثبا

تابع بر اساس اطالعات بهترین نقطه به دست آمده از هر یک عوامل موجود در جمعیت اولیه و نیز 

ر اساس کا) 2- 2 (شکلبا توجه به . بهترین نقطه پیدا شده توسط نقاط همسایه صورت می گیرد

  :را می توان چنین توضیح داد PSOالگوریتم 

نقاط . ابتدا در فضاي جستجوي مورد نظر تعدادي نقطه به عنوان جمعت اولیه انتخاب می شود

  .بر اساس فاصله اقلیدسی در دسته هاي مختلف قرار می گیرند

مقدار تابع به ازاء . امل سه عامل جستجو کننده استش) 2-2 (شکلدر  iبه عنوان مثال دسته 

هر یک از عوامل موجود در فضاي جستجوي محاسبه شده و در هر دسته مشخص می گردد که 

  .کدام نقطه مقدار تابع را بسته به هدف مورد نظر کمینه یا بیشینه کرده است

  

  

  

 

  SWARMاس کار الگوریتم اس)2-2 (شکل
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         جهت گیري به سوي حداقل سراسري        

            جهت گیري به سوي حداقل محلی       *  

         جهت گیري به سوي حداقل محلی هر عضو  

 بردار سرعت اولیه هر عضو  

طرف دیگر با در دسترس بودن  از. به این ترتیب در هر دسته بهترین نقطه مشخص می گردد 

اطالعات گذشته هر عامل می توان بهترین نقطه اي که تاکنون توسط آن کشف شده است را 

دانش . به این ترتیب اطالعات نقطه بهینه هر دسته و هر عامل مشخص می گردند. مشخص کرد

. ینه محلی می باشداول متناظر با نقطه بهینه سراسري در هر گروه و دانش دوم متناظر با نقطه به

  :با داشتن این اطالعات هر عامل را در راستاي بردار زیر حرکت می دهیم

) 2-1(    T 1
i gi i i iV V (P X ) (P X )        

 ) 2 -2(    T 1 T T 1
i i iX X V    

Tرابطه فوقدر 
iV  1- 2 (سرعت اولیه هر عامل در فضاي جستجو می باشد که توسط معادله (

مکان بعدي مشخص    ) 2-2 ( بردار مکانی هر عامل است که با استفاده از معادله  iX. تغییر می کند

بردار مکانی بهترین نقطه پیدا شده  Pgiضرایب با مقادیر تصادفی می باشند و و.می گردد

قادر است در تکرارهاي متوالی نقطه بهینه  PSOبه این ترتیب الگوریتم . ام استiتوسط عامل 

  .ع مورد نظر را پیدا کندسراسري تاب

بر اساس دو  PSOنتیجه اي که حاصل می شود این است که اساس رفتار هدفمند ذرات در 

  : اصل است که عبا رتند از

  بر این اساس هر فرد به سمت بهترین دانش قبلی خود حرکت می کند :دانش فردي 

  .که دانش جدیدي به دست آورد

 حسب نوع ارتباط خودش با جامعه از بهترین بر این اساس فرد بر  :دانش اجتماعی

  .استفاده می کند حرکت اطالعات دیگران براي ادامه
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در اصل دوم نوع ارتباط فرد با جامعه مهم است که به توپولوژي ساختار جامعه بستگی دارد، بر 

  .این اساس براي جامعه توپولوژي هاي متفاوت تعریف می شود

2-5-1- PSO  کالسیک  

فرض ]. 48[به ارائه مفهوم بهینه سازي تابعی بوسیله تراکم ذرات پرداختندابرهارت و کندي    

این تابع ممکن است از نظر ریاضی . باید مشخص شود nکنید که بهینه سراسري تابع داراي ابعاد 

1 بصورت 2 3 nf (x , x , x ,...., x ) f (x)
نشان داده شود که در آنx می وبردار متغیر مورد جستج- 

کار ما . باشد، که در واقع نشان دهنده یک مجموعه از متغیرهاي مستقل تابع داده شده می باشد

fمی باشد که در آن ارزش تابع  xپیدا کردن این میزان  (x)  یا حداقل یا حداکثر میزان*f  در

ارزش هاي واقعی را مد نظر بگیرند آنگاه کار ما تعیین  xاگر مولفه هاي . تجو می باشددامنه جس

  .می باشد که امتداد این نقاط هستند nنقطه خاصی درفضاي بیش از اندازه ابعاد 

  :فرض کنید ساده ترین تابع مکانی دوبعدي توسط این رابطه داده شده است  : 1مثال 

) 2-3(    2 2
1 2 1 2f (x , x ) f (x) x x  

  
 -بتوانند فرضیه ارزش هاي واقعی را در نظر بگیرند تنها آنگاه از طریق برآورد می 2xو  1xاگر 

1 توان مشخص کرد که بهینه سراسري این تابع 2x 0,  x 0   می باشد، یعنی اینکه در ابتدا نقطه

f و حداقل میزان آن  )0,0(جستجو  (0,  0)  f *   0  هیج نقطه دیگري را نمی توان در . می باشد

1سطح  2x x  یافت که در آن میزان تابع کم تر از*f 0 اکنون موردي از بهینه براي . می باشد

  : مثال آن در زیر آورده شده است. بعضی تابع ها که آسان نمی باشد، را می یابیم

) 2-4(                                                                               1 2 1 2 2 1f (x , x ) x sin(4 x ) x sin(4 x ) 1        

. این تابع داراي چندین نقطه اوج و پایین ترین نقاط و قسمت هاي تناسبی سخت می باشد

براي تعیین سریع میزان کل بهینگی . نشان داده شده است) 3- 2 (شکل نمودار سطحی از تابع در

دراین جا عامل هاي بسیار . می باشد در چنین سطوحی نیاز به تکنیک هاي جستجوي موازي

 -زیادي از مکان هاي آغازین مختلفی شروع به کار می کنند و تا یک زمانی به بررسی بعضی عامل
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این عامل ها ممکن . ها در فضاهاي جستجو می پردازند که به موقعیت بهینه کلی دست پیدا کنند

مقادیر تابع برازندگی بپردازند که خودشان است خودشان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به تقسیم 

  . به آنها دست پیدا کرده اند

  
  ]40[نمودار سطحی از تابع ذکر شده در باال): 3-2 (شکل

 PSO ذرات داراي ماهیت معنا داري . می باشد ین هدفچندبا موازي  یک تکنیک جستجوي

هر ذره در هر نقطه اي داراي . فضاي جستجوي چند بعدي به حرکت در می آیندباشند که در  می

بردار موقعیت از یک ذره بر اساس فضاي جستجوي . یک موقعیت و یک سرعت خاص می باشد

  . مکانی، نشان دهنده راه حل آزمایشی از مسئله جستجو می باشد

و سرعت تصادفی با عالمت  ixدر ابتدا مجموع ذرات با موقعیت هاي تصادفی بوسیله عالمت 

iv مجموع این ذرات را یک . نشان داده می شودS رابطه . متراکم می نامندN  در مجاورت آن با

مشخص می شود و فرقی نمی کند  jPو  sPبراي هر دو مورد  N. عنوان تراکم تعریف شده است

را در مجاورت  N(p)می توان  Pبنابراین براي هر ذره . که آنها در همسایگی هم قرار دارند یا نه

اما در نسخه معروف . در برگیرنده تمامی قسمت هاي مجاور آن ذره می باشد آن مشخص کرد که

PSO  ازN S در این حالت هر ذره حاوي تمامی ذرات باقی مانده . براي هر ذره استفاده می شود

  . در قسمت متراکم در مجاورت ذره می باشد

داراي دو حالت متغیر  Pهر ذره . نشان داده شده است )4- 2 (شکلدر  PSOعملکردهاي 

همچنین داراي یک . می باشدv(t) و آخرین سرعت آن x(t)آخرین حالت آن . متفاوت می باشد
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یکی داراي باالترین میزان تابع (ها می باشد p(t)از تمامی حافظه کوچک با بهترین حالت قبلی 

از  p(t)یعنی بهترین تجربه فردي و بهترین p(t) )تناسبی می باشد که تاکنون به دست آمده است

pهمه  N(p)  می باشد:  

g(t) زمانیکه ما رابطه . بهترین موقعیتی می باشد که تاکنون در مجاورت ذره یافت شده است

N(p) S  ،را ایجاد می کنیمg(t) کند به بهترین ذره سراسري در مجموع تراکم اشاره می .  

  
  ]PSO]31تشریح دینامیک هایی از یک ذره در ):4-2 (شکل

  :داراي پارامترهاي الگوریتمی زیر می باشد  PSOشاخص 

1( maxVیا حداکثر سرعت که به محدود کردن iV (t)
در فاصله زمانی max max[ V , V ]می - 

  . پردازد

2(   فاکتور مشترك وزن داخلی 

p(tکه به ترتیب تعیین کننده تأثیر 2و 1دو عدد داراي توزیع تصادفی یکسان  )3 ) و

 . بر روي معادله به روز رسانی سرعت می باشد 

و دسته اطمینان 1به ترتیب با عناوین خود اطمینان 2Cو 1Cدو جمله ضرب کننده ثابت  )4
 . شناخته می شوند 2

                                                
1.Self confidence  
2.Swarm confidence  

g(t)
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p(0)شامل  g(t)و p(t)مجموعه هاي اول  g(0) x(0) 
   زمانیکه همه . براي همه ذرات می شوند

ذرات در مرحله آغازین قرار گرفتند یک فرآیند بهینه سازي تکرار می شود که در آن موقعیت ها و 

این معادله ها براي موقعیت . سرعت ها تمامی ذرات با معادله هاي متوالی زیر تغییر پیدا کرده اند

  . نشان داده شده اند iبا ابعاد بعد و سرعت ذره   dبا 

) 2-5(    id 1 1 id id 2 2 id id

id id id

V (t 1) .v(t) C . .(p (t) x (t)) C . .(g (t) x (t))
x (t 1) x (t) v (t 1)

        

   
  

فاکتور  . نشان دهنده سرعت ساکن ذره می باشد 1جمله اول در معادله بروز رسانی سرعت

هاي خود اطمینان و را به عنوان فاکتور 1Cجمله ] 41[در 2ونتر و سبایسکی. ثابت نامیده می شود

2C این جمالت به ارائه درکی از دیدگاه اجتماعی می . را به عنوان دسته اطمینان استفاده کردند

ذره می باشد بنابراین ما آن  )یا تجربه (  3داراي سهمی در خودبروزي Cاز آنجا که ضریب . پردازند

داراي سهمی در حرکت  2Cاز طرف دیگر ضریب. ن ذره خود اطمینان در نظر می گیریمرا به عنوا

ذرات در مسیر کلی می باشد که حرکت تمامی ذرات را در تکرار برنامه هاي قبلی در نظر می گیرد 

نشان دهنده عددي  2و 1که طبیعتاً تعریف آن به عنوان دسته اطمینان مشخص می باشد و 

  .توزیع شده است [0,1]است که بصورت یکسان و تصادفی در فاصله زمانی 

tپس از محاسبه سرعت و موقعیت مرحله زمانی بعدي   1  اولین مرحله از تکرار الگوریتم

معموالً این پروسه به تعداد خاصی در مراحل زمانی تکرار می شود و یا تا زمانی  .تکمیل می شود

این الگوریتم را بصورت بلوك دیاگرام  .تکرار می شود که راه حل قابل پذیرش الگوریتمی پیدا شود

  .در بخش بعدي بیان می کنیم

یک ذره بر روي سطح به جاي 5در قسمت زیر با استفاده از عامل شبه انسانی4پویا -عملکرد ذره

 . نشان داده شده است 1تناسبی جوي

                                                
1.Velocity updating  
2.Venter and Sobeiski  
3.Self-exploration  
4.Swarm-dynamics  
5.Humanoid agent  
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  .بعدي که بصورت زیر بیان شده است 2مالحضه نمایید تابع  :مثال

 
2 2
1 2 1 2f (x) 20 x x 10(cos 2 x cos 2 x )      

     
در  صفرشناخته می شود و داراي حداقل ارزش کلی  ]42[2راستریجیناین تابع با عنوان تابع 

1 2x 0, x 0  یک الگوریتم  .می باشدPSO ذره  30آنها از . براي بهینه سازي تابع اجرا می شود

]استفاده کرده و بصورت تصادفی در موقعیت اولیه و سرعت هایی در فواصل زمانی  10,10]  قرار

  . در نهایت مقادیر پارامترها بشرح زیر بدست می آید. ندا داده

1 2C C 2, 0.729      

maxVو حداکثر میزان سرعت را   10 تصویري را از بهینه) 5-2 (شکل. در نظر گرفته شده است- 

  .ترین نمونه ذرات از این تابع در موارد تکراري مختلف نشان می دهد

  

  
 80بعد از )بار تکرار ب 40بعد از ) بعدي الف 2خط سیر بهترین ذره براي تابع راستریجین ): 5-2 (شکل

  بارتکرار 200بعد از ) بار تکرارت 150بعداز ) بار تکرارپ

  

                                                                                                                                     
1.The spherical fitness-landscape  
2.Rastrigin  
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  PSOالگوریتم بلوك دیاگرام   - 6- 2
الگوریتم را بصورت زیر ارائه و بر اساس آن مراحل اجرایی  PSOدر اینجا بلوك دیاگرام الگوریتم 

  .را در ادامه بیان می کنیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  PSOبلوك دیاگرام الگوریتم ): 6-2 (شکل           

   مراحل اجراي الگوریتم -

iX( مقداردهی اولیۀ موقعیتها و سرعتها :1گام  (0)
 وiV (0)

( 

  ارزیابی تابع برازندگی و تعیین بهترین موقعیتها :2گام 

  . کنیم تطبیق هر کدام از ذرات را ارزیابی می -1

کنیم و برابر با موقعیت  حل هر کدام از ذرات را با تطابق فعلی شان مقایسه می بهترین راه -2

 )idp. (دهیم بهتر قرار می

  )idg .(کنیم ل ذرات را حساب میحل سراسري در ک بهترین راه -3

  ها و سرعتها بروزرسانی موقعیت :3گام 

Initialize Swarm 

gbest = Best Solution 

Evaluate 
Fitness 

gbest  
Replacement 

pbest  
Replacement 

Update 
Velocity 

Update 
Position 

  
  

  
  

Mutate 
Swarm   
  

idF(X )
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id 1 1 id id 2 2 id id

id id id

V (t 1) .v(t) C . .(p (t) x (t)) C . .(g (t) x (t))
x (t 1) x (t) v (t 1)

        

   
 

 اگر: بررسی شرط پایان :4گام 

  .به مینیمم خطا برسیم -1

 .حداکثر دفعات اجراي الگوریتم به پایان برسد -2

  . در چند تکرار مشخص تابع برازندگی تغییر نکند -3

   .برو 2در غیر اینصورت به گام رسد،  الگوریتم به پایان می نگاهآ -

  
  PSOانتخاب پارامتر ها براي  -7- 2

1شامل  PSOپارامترهاي اصلی مدل استاندارد     2 max,C ,C , V  و اندازه ذرهS تنظیم . می شوند

توان از  براي مثال می. جو بهینه می شودستاین پارامترها مشخص می کند که چگونه فضاي ج

یک روش تنظیم کلی استفاده کرد که نتایج مطلوبی را در مورد اکثر مسئله ها ارائه می دهد اما به 

از آنجا که تنظیم تمامی پارامترهاي مشابه تضمین کننده موفقیت . ندرت بصورت بهینه می باشد

د اطالعاتی در مورد تأثیر تنظیمات مختلف داشته در مسئله هاي مختلف نمی باشد بنابراین ما بای

  . باشیم، به گونه اي که بتوانیم روش مناسبی را براي مسئله پیدا کنیم

  وزن ثابت  -2-7-1

آنگاه کمی از  1اگر داشته باشیم : به کنترل میزان حرکت ذره می پردازد وزن ثابت   

 بنابراین با این تنظیمات، تغییرات سریع در مسیر . حرکت ذره در مرحله قبلی حفظ می شود

آنگاه مفهوم سرعت کامالً از بین می رود و ذره در هر  0اگر داشته باشیم . امکان پذیر می باشد

 از طرف دیگر اگر . لی خود اطالع داشته باشدمرحله حرکت می کند بدون اینکه از موقعیت قب

)داراي میزان باالي  1)  باشد، آنگاه ما همان تأثیر را در زمانی مشاهده خواهیم کرد که میزان
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1 2C ,C ند و می چرخند که البته این ذرات به ندرت مسیر خود را تغییر می ده. پایین می باشد

  . مسئله به معناي نمایش بیشتر ذره و همچنین عدم تمایل به همگرایی به سمت بهینگی می باشد

 - باید با دقت انجام شود، چون سرعتها مبتنی بر یک رشد نمایی می 1تنظیمات با مقدار 

    maxVمشاهده می شود و همیشه همراه با  PSOایی این تنظیمات به ندرت در عملکرد اجر. باشند

جستجوي کلی را آسان می کند و تنظیمات  1در مجموع میزان تنظیمات باال نزدیک به . می باشد

ا ب وهمکاران 1ابراهارت. جستجوي موضعی سریع را آسان می کند [0.2,0.5]پایین تر در دامنه هاي 

داراي مقدار زیادي می باشد maxVبررسی تحقیقات سایرین به این نتیجه رسیدند که در زمانیکه 

( 3) اگرچه این جمله تنها بر اساس یک تابع ]. 43[انتخاب مناسبی می باشد 0.8، وزن ثابت

2تابع شفر آزمایشی واحد می باشد،
6fدر واقع گزینه هاي مناسبی براي اغلب موارد می باشند ، .

 استفاده کرده اند که در آن میزان  PSOهمچنین محققان از یک شاخص ثابت براي تنظیمات 

آنها به ]. 44[در کل اجراي مراحل کاهش پیدا می کند 0.4تا  0.9بصورت خطی از میزان 

و به یک پیشرفت ] 45[پرداختند 3توسط آنجلینا 1مقایسه شاخص ثابت نتایج به دست آمده 

  .اجرایی چشمگیر در چهار تابع آزمایشی دست یافتند

یک نوع تنظیم نسبتاً بهینه براي مسئله هاي بسیار زیادي می باشد  استراتژي رو به کاهش  

چون این امکان را فراهم می آورد تا میزان تراکم در آغاز اجرا به بررسی رابطه فضا و جستجو 

 -بپردازد و در عین حال هنوز هم به کنترل تغییرات در راستاي جستجوي موضعی در زمانی می

با استفاده از وزن ثابت متغیر با  PSOاین روش را . ق نیاز می باشدپردازد که به تنظیم دقی

  ]. 46)[با متغیر زمانی و وزن ثابت  PSO(می نامند  4PSO-TVIWزمان

در طول  فازي و کنترل کننده فازي براي کنترل  PSOاز روش سازگار  ابراهارت در نهایت

روش بسیار جالب می باشد چون این امکان را فراهم می آورد تا این ]. 47[زمان استفاده کردند
                                                
1Eberhart  
2.Schaffer  
3.Angeline  
4.PSO with Time Varying Inertia Weight  
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PSO  خودش را با  و مسئله موجود سازگار سازد، که در نتیجه به بهینه سازي و حذف یک

 -این مسئله باعث صرفه جویی در زمان در طول انجام آزمایش می. پارامتر از الگوریتم می انجامد

در هر مرحله زمانی کنترل کننده از ارزیابی بهترین . یگر به تنظیم دقیق نیاز نمی باشدشود و د

استفاده می کند و از تنظیم جریان داده ها و تغییرات  (NCBPE) 1عملکرد جریان نرمالیزه شده

  . به عنوان خروجی بهره می برد احتمالی 

  maxV ماکزیمم سرعت -2-7-2

حداکثر سرعت تعیین کننده، حداکثر میزان تغییر یک ذره می باشد که در موقعیت     

ما معموالً یک سري کامل از دامنه هاي . مشترك خود در زمان تکرار آن را تجربه می کند

ذره اي که داراي براي مثال براي . مشخص می کنیم maxVجستجوي موقعیت ذره را به عنوان 

1موقعیت بردار  2 3x (x , x , x )
 می باشد و در صورت داشتن رابطهi10 x 10,for i 1,2,3     آنگاه

maxVما به تنظیم  20 می پردازیم .  

استفاده از فاکتور اما با . براي اجتناب از گسترش و واگرایی استفاده می شودmaxVاساساً

تا حدي غیر ضروري شده است و یا  maxVدر معادله به روز رسانی سرعت، و یا محدودیت

بنابراین بعضی از محققین به ]. 48[حداقل بدون آن هم می توان از واگرایی اطمینان حاصل کرد

استفاده نمی کنند، علیرغم اینکه حداکثر محدوده سرعت را هنوز هم می توان  maxVی از راحت

  . براي جستجوي بهینه در بسیاري موارد ارتقاء بخشید

  فاکتور محدودیت  -2-7-3

را ارائه دادند که از پارامتر جدید PSOیک مدل سازگار پذیر  2کلرك و کندي، 2002در سال   

 این مدل فاقد وزن ثابت]. 58[نام دارد 3استفاده می کند که فاکتور محدودیت  و پارامتر

                                                
1.Normalized Current Best Performance Evaluation  
2.Clerc and Kennedy  
3.Constriction factor  
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ارائه شده است که می  کلركشاخص به روز رسانی سرعت توسط . می باشد maxVحداکثر سرعت 

  :ذره بصورت زیر نشان داد  امین i امین بعد ازdتوان آن را براي 

) 2-6(    id id 1 1 id id 2 2 id id

id id id

V (t 1) [v (t) C . .(p (t) x (t)) C . .(g (t) x (t))
x (t 1) x (t) v (t 1)

        

   
  

) 2-7(    
1 22

2 with C C
| 4 4 |

    
   

  

یعنی اینکه دامنه  ضریب محدودیت باعث همگرایی سریع ذرات در طول زمان می شود،

اگر چه . نوسانات ذره همزمان با تاکید آن بر روي نقاط بهینه موضعی و مجاور کاهش پیدا می کند

ذره در طول زمان نسبت به یک نقطه همگرایی پیدا می کند اما ضریب محدودیت نیز در صورتی 

در صورتی . اشدمانع از افت آن می شود که شرایط درستی در محل از نظر جمعی وجود داشته ب

gdذره حول محور میانگین  idp , p  می چرخد که موقعیت بهینه قبلی و موقعیت مجاور ذره در یک

اگر موقعیت بهینه قبلی و موقعیت مجاور ذره دور از یکدیگر قرار . جستجوي موضعی به دست بیاید

در ). جستجوي سراسري(هد داد داشته باشند آنگاه ذره جستجوي وسیع بیشتري را انجام خوا

طول زمان انجام جستجوي موقعیت بهینه قسمت مجاور و موقعیت بهینه قبلی تغییر پیدا خواهد 

کرد و ذره از جستجوي موضعی به سمت جستجوي سراسري باز خواهد گشت که این مسئله به 

  . موقعیت جمعی در محل بستگی خواهد داشت

  دسته ها ابعاد -2-7-4

ذره  [15,9]60تا  20کامالً متداول می باشد که میزان ذرات را بین  PSOالت این عمل در مقا   

نشان داده اند که اگرچه مقدار بهینگی با افزایش اندازه ] 49[ون و همکاران در . محدود کنیم

هاي تابعی دسته داراي بهبود نسبی بوده است، اما دسته بزرگتر بیشتر باعث افزایش میزان ارزیابی 

نشان دادند که میزان مجموعه ] 50[ 1ابراهارت و شی. براي همگرایی به سمت حد خطا خواهد شد

  . تأثیر می گذارند PSOذرات به ندرت بر عملکرد اجرایی روش 

                                                
1.Shi  
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1ضرایب شتاب  -2-7-5 2C ,C  

1یک انتخاب متداول براي ضرایب شتاب    2C ,C ،1 2C C 1.494  اما از موارد دیگري . می باشد

,0]می باشد و بین 2Cمعادل 1Cمعموالً. نیز در مقاالت مختلف استفاده شده است . متغیر است [4

محققین . با زمان ارائه شده پرداخته استاخیراً به بررسی تأثیر تغییرات این ضرایب ] 51[1راتناورا

1 2C ,C را با متغیر زمانی به روش زیر پذیرفته اند:  

) 2-8(    
1 1f 1i 1i

2 2f 2i 2i

iterC (C C ) C
MAXITER

iterC (C C ) C
MAXITER

  

  
  

1iکه در آن  1f 2i 2fC ,C ,C ,C ثابت می باشند .iter  نشان دهنده میزان تکرار وMAXITER 

هدف این تغییر افزایش جستجوي کلی در کل فضاي جستجو . حداکثر میزان تکرار مجاز می باشد

در قسمت اول بهینه سازي و تحریک ذرات براي همگرایی به میزان بهینه سراسري در پایان 

با ضرایب  PSO( اشاره می کنند PSO-TVACمسئله با عنوان محققین به این . جستجو می باشد

 5/2به  5/0از  2Cکاهش یافته است در حالیکه  5/0به  5/2از  1Cدر واقع). شتاب متغیربا زمان 

  . افزایش پیدا می کند

  

  ساختار شبکه اجتماعی و اصل همسایگی  -8- 2
افراد و ذرات در جامعه . هاي اجتماعی است العمل کند عکس را فعال می PSOه اي ک مشخصه  

آورند، به سمت همسایگان بهتر حرکت  گیرند و بر اساس دانشی که بدست می از یکدیگر یاد می

افراد در یک . شود از طریق اطالعات همسایگان مشخص می PSOساختار جامعه . کنند می

مطالعه و تعریف  PSOانواع همسایگی متفاوت در . کنند قرار میهمسایگی با یکدیگر ارتباط بر

                                                
1. Ratnaweera  
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هایی از افراد و نه اطالعات توپولوژي آن  اند، هر جاییکه این همسایگان مشخص شوند، برچسب شده

  .کنیم مثل فاصله اقلیدسی مالحظه می

  PSOدر  1توپولوژي هاي همسایگی -2-8-1

PSO    در نسخه ]. 49[از نسخه محلی هستندها، کاربردي متداول یا از نسخه سراسري و یا

سراسري آن هر ذره از طریق فضاي جستجو و با یک سرعتی به پرواز در می آید که بر اساس 

محلی  PSOاگر چه درنسخه . عملکرد بهینه ذره و کل ذرات می باشد که تاکنون حاصل شده است

مت هاي مجاور مشخص هر میزان از سرعت ذره بر اساس عملکرد بهینه آن و عملکرد بهینه قس

می شود، اما قسمت مجاور هر ذره از نظر طبقه بندي با عنوان نزدیک ترین ذرات به هر ذره اي 

نسخه کلی آن را هم می توان به عنوان نسخه محلی . می باشد که در اطراف آن قرار گرفته است

  .در نظر گرفت که با هر ذره اي در مجاورت خود یک مجموعه را تشکیل می دهد

اما همگرایی  ،خیلی سریع همگرایی پیدا می کند PSO 2به نظر می رسد که نسخه سراسري 

آن داراي موفقیت هاي بیشتري  3در حالیکه نسخه محلی. آن به سمت مینیمم محلی می باشد

بنابراین از آن زمان به بعد محققین زیادي در ]. 49[جهت پیدا کردن راه حل هاي بهتر می باشد

  . کار کردند PSOدر  تلف ساختارهاي مجاورمورد انواع مخ

با میزان ذرات مجاور زیاد براي مسئله هاي ساده بهتر  PSOادعا کرده است که ] 52[کندي 

ارائه شده است هر ذره را به  کنديکه توسط  k-bestطبقه بندي بهینه سازي . عمل خواهد کرد

kبا میزان . مرتبط می کنددر مجاورت آن در فضاي طبقه بندي شده  Kنزدیک ترین ذره  2 ،

kبا . (این مسئله به صورت یک طبقه بندي چرخشی در می آید swarmsize 1  به توپولوژي ،gbest 

در . توپولوژي چرخشی، اتصاالت آن تنها از یک ذره مرکزي به ذرات دیگر هستند). تبدیل می شود

  .جهش یک نقطه اي مشخص می باشد) 7- 2 (شکل
                                                
1. Neighborhood Topologies  
2. Global version  
3. Local version  
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توپولوژي نزدیکترین همسایه با مقدار ) gbest 2توپولوژي داراي ارتباط کامل و یا توپولوژي ): 7-2 (شکل

k=2 3 (31.[توپولوژي چرخشی [  

  
  هاي تکاملی  با دیگر تکنیک PSOترکیب   -9- 2

با دیگر تکنیک ها به خصوص تکنیک هاي  PSOیک روش تحقیقاتی معروف، به ترکیب     

از عامل هاي تکاملی مثل انتخاب، قسمت متقاطع و تغییر ناگهانی . محاسباتی تکاملی می پردازد

ی ذراتی که داراي عملکرد اجرای PSOبا انتخاب عملیات اجرایی در . استفاده شده است PSOدر 

همیشه می تواند بهترین ذرات را PSO  بنابراین. بهینه هستند در نسل بعدي ذرات کپی می شوند

با استفاده از عملیات متقاطع می توان اطالعات را  ].55[از نظر عملکرد اجرایی بهینه داشته باشد

لی و میان افراد مبادله کرد تا بتوانند به حیطه هاي تحقیقاتی جدیدي در برنامه ریزي تکام

در بین سه عامل تکاملی عامل تغییر ناگهانی بیشتر از همه . الگوریتم هاي ژنتیکی دست پیدا کنند

  . مورد استفاده قرار می گیرد PSOدر 

براي گریز از بهینه محلی  PSOهدف استفاده از آن، افزایش تنوع و گوناگونی جمعیت و توانایی 

1ناگهانی پارامترهایی مثلیک روش این است که به تغییر ]. 54-53[می باشد 2,C ,C  بپردازیم که

روش دیگر این است ]. 65[و همچنین وزن ثابت هستند] 55[داراي موقعیتی از بهترین همسایگی 

که از نزدیکی بیش از اندازه ذرات به یکدیگر جلوگیري کنیم، بطوریکه بتوان تنوع آنها را حفظ کرد 

زمانی جاي ذرات دوباره تغییر پیدا می کند که . مینیمم محلی اجتناب کردو در نتیجه از موقعیت 

عالوه بر . آنها خیلی به هم نزدیک می شوند و بنابراین تنوع جمعیتی آنها افزایش پیدا می کند
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با دیگر الگوریتم هاي  PSO، روش هاي مختلفی براي ترکیب PSOاستفاده از عملیات تکاملی در 

  . ستتکاملی ارائه شده ا

در  GAدر مرحله اول و  PSOنتایج بهتري را از طریق استفاده از ] 56[و همکاران 1رابینسون

از این . به دست آورده اند2 موج دار برجسته شده شیپوري آنتنحله دوم در مسئله بهینه سازي مر

رد که در زیر مجموعه هاي مختلفی از افراد استفاده ک GAیا  PSOالگوریتم می توان در هر مسئله 

 -روش بهینه سازي کلونی مورچه]. 57[از پیش تعیین شده است قوانینعملکرد هر کدام بر اساس 

لیستی از بهترین موارد ثبت شده و بهترین موارد فضاهاي . ترکیب شده است PSOها با روش 

مجاور انتخاب شده بصورت تصادفی به جاي بهترین مناطق مجاور ذرات در گذشته ارائه شده 

 CPSOرا  PSOیک روش . ترکیب شده اند PSOبه عالوه تکنیک هاي غیر تکاملی با . ]58[است

با استفاده  PSOاز رفتار مشارکتی براي افزایش قابل توجه الگوریتم اصلی  CPSO]. 59[می نامند

. از چندین دسته به بهینه سازي مولفه هاي مختلف راه حل بردار بصورت مشارکتی می پردازد

براي . ردارهاي راه حل مسئله به بردارهاي کوچک تر تقسیم بندي شده استفضاي جستجو با ب

دسته از بردارهاي تک بعدي تقسیم شده است که هر  n، به nمثال یک دسته با برداري با ابعاد 

باید مکانیسم اعتبار دهی . نندکدام سعی می کنند یک مولفه واحد از بردار را بهینه سازي ک

 - در جمعیتی از ذرات که به زیر. طراحی شود تا هر ذره در هر دسته مورد ارزیابی قرار بگیرد

مجموعه هایی تقسیم شده اند که در خودشان تکثیر می شوند و یا داراي عضو جدید از خودشان 

و همچنین  3راف و کششمی باشند این احتمال وجود دارد که تنوع جمعیتی به روش هاي انح

  . افزایش پیدا کند 4تکنیک دفع

  

                                                
1.Robinson  
2.Profiled  corrugated horn antenna optimization problem  
3.Deflection and stretching techniques  
4.Repulsion technique  
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      1کاربردها -10- 2

 PSO در پیدا کردن نقاط ماکزیمم و مینیمم توابع غیر خطی مورد استفاده قرارمی گیرد .  

 PSO  در تحلیل لرزش هاي بشر موفق آمیز بوده، بطوریکه در پیش بینی بیماري

  .پارکینسون مورد استفاده قرار گرفته است

  در هوش مصنوعی نوعی روش خاصی به نام هوش ازدحامی مطرح است: مصنوعیهوش . 

هاي  است که مبتنی بر رفتارهاي جمعی در سامانه هوش مصنوعینوعی روش  2هوش ازدحامی

گران ساده  ها معموالً از جمعیتی از کنش این سامانه. تنامتمرکز و خودسامانده بنیان شده اس

با وجود اینکه . تشکیل شده است که بطور محلی با یکدیگر و با محیط خود در تعامل هستند

کند، تعامالت  گران را به آنها تحمیل نمی اي، چگونگی رفتار کنش معموالً هیچ کنترل تمرکزیافته

توان در  هایی را می هایی از چنین سیستم مثال. انجامد یمحلی آنها به پیدایش رفتاري عمومی م

ها و  هاي حیوانات، تجمعات باکتري ها، اجتماع پرندگان، گله طبیعت مشاهده کرد؛ گروههاي مورچه

   .ها دسته ماهی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Application  
2. Swarm Intelligence  
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  3فصل 
  استخراج ویژگی
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  استخراج ویژگی -3 فصل

  مقدمه -3-1
قدرت تمایز باال و قابلیت تعمیم  .استخراج ویژگی یکی از مهمترین مراحل تأیید امضاء است   

مسیر yو xمختصات . کندیند تأیید امضاء ایفا میآها براي همه کاربرها، نقش مهمی در فرویژگی

بستگی ندارد و قدرت تمایز خوبی دارد و براي همه  امضاء، به صفحه رقومی کننده مورد استفاده

ویژگی هاي دینامیکی . شودها قابل تعمیم است و به عنوان یک ویژگی مناسب استفاده میویسندهن

همچنین در امضاهاي . مانند فشار نوك قلم یا زاویه قلم به سخت افزار مورد استفاده وابسته اند

هایی هستند که جعل آنها مشکل است و به ویژگی ،yو xبرخط، سرعت حرکت قلم در جهت 

  .شوندعنوان ویژگی مناسب استفاده می

اخیراً برخی از . ویژگی متفاوت براي سیستم هاي تأیید امضاء گزارش شده است 40بیش از 

ها را که براي تأیید امضاء بهترند   اي از ویژگی  ها پرداخته و دسته تحقیقات به مقایسه این ویژگی

هاي مختلفی مانند فشار نوك قلم، سرعت حرکت قلم   به مقایسه ویژگی] 60[ لی در. کردندارائه 

، براي تأیید ...متوسط سرعت و مسیر امضاء و yو xقلم، مختصات  ، زاویهyو xدر جهت 

هاي سرعت  پرداخت و مطلوبترین جواب ها با استفاده از ویژگی SVC2004مضاهاي پایگاه داده ا

  .مسیر امضاء بدست آمد yو xو مختصات  yو xحرکت قلم در جهت 

  .]26[کنیماستفاده می) 1-3 (معادلههاي سرعت از سیگنالبراي بدست آوردن  

) 3 -1(      3

x
T 1
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  ءبرخط امضا تأییداستخراج ویژگی در  روشهاي -3-2
در حالیکه اپراتور شکل نهایی امضاء را . تأیید برخط امضاء تعمیمی از یک فرآیند آشناست  

کردن  ءکند، روش هاي تأیید برخط امضاء، تاکید بیشتري روي حرکتهاي فرآیند امضا بررسی می

 سیستم را قادر می سازد که   وارده،سرعت نسبی که خطها کشیده می شوند و فشار . دارند

مقایسه کند و  ،متفاوت است هاي انجام شده را بین امضاها حتی جایی که محیط کامالً سنجش

  . بیشتر تالشها براي جعل امضاء را با شکست مواجه کند

  :شوندبه دو گروه کلی تقسیم می ءروشهاي تأیید برخط امضا

  روش پارامتري  

 روش تابعی 

  يپارامتر روش -3-2-1

شود و هاي کلی براي توصیف امضاء استفاده میپارامتري یک مجموعه از ویژگی در روش  

مقایسه و تصمیم نهایی مبنی بر اصلی یا  2هاي امضاي آزمایشبا ویژگی 1هاي امضاي مرجعویژگی

شود و تشکیل پایگاه در این روش امضاء به فرم فشرده بیان می. شودجعلی بودن امضاء گرفته می

این روشها نسبت به تغییرات موضعی خیلی پایدار . ه براي آن به حافظه کمتري نیاز داردداد

همچنین در مواردي که افراد براي جلوگیري از جعل شدن امضاهایشان، حاضر نیستند کل . هستند

در این . توان از این روش استفاده کرداطالعات زمانی امضاي خود را در پایگاه داده قرار دهند، می

شوند، امکان سوء استفاده از هاي امضاء استخراج و ذخیره میروش با توجه به اینکه فقط ویژگی

  ].18[امضاهاي افراد وجود ندارد

با توجه به . مهمترین محدودیت این روش، تمایز کم بین امضاهاي اصلی و امضاهاي جعلی است

گیري بر روي آنها وع میانگینشوند، در حقیقت یک نمی ها از کل امضاء استخراجاینکه ویژگی
                                                
1.Reference  
2.Test  
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هاي مشکل دیگر این روش، انتخاب ویژگی. روندهاي محلی از بین میشود و ویژگیاعمال می

ها براي یک امضاء مناسب، ولی براي امضاي دیگر ممکن است یک مجموعه از ویژگی. مناسب است

  .مناسب نباشند

  تابعی روش -3-2-2

هاي امضاء به صورت شود و ویژگیاز زمان بیان می در این روش الگوي امضاء به صورت توابعی  

در . به قطعه انجام شود 1تواند نقطه به نقطه یا قطعهاین مقایسه می. شوندمحلی با هم مقایسه می

گیري  این روش اطالعات بیشتري نسبت به روش پارامتري در اختیار داریم و همچنین میانگین

با توجه به اینکه مدت زمان  .تمایز بیشتري برخوردار است وجود ندارد، بنابراین این روش از قدرت

هایی با طول امضاء، حتی براي امضاهاي یک فرد متفاوت است از اینرو در مقایسه امضاها، با رشته

مهمترین مشکل این روش پیدا کردن تطابق بین نقاط متناظر . زمانی متفاوت برخورد خواهیم کرد

  .دو امضاء است

هت بین توابع زمانی امضاها محاسبه و به عنوان معیاري براي اصلی یا جعلی در این روش شبا

معموالً این روشها در مقایسه با روش پارامتري به محاسبات بیشتري . شودبودن امضاء استفاده می

هاي سریع این محاسبات ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژي و در دسترس بودن رایانه، نیاز دارند

کند و دقت سیستم تأیید امضاء نسبت به حجم پردازش اطالعات ما ایجاد نمیمشکلی براي 

 ءاهمیت بیشتري دارد، به همین دلیل اخیراً بیشتر از روشهاي تابعی براي تأیید برخط امضا

استخراج  ،کنندهاي تابعی کار میهاي تأیید امضاء که بر مبناي روشدر سیستم. شوداستفاده می

ها وابستگی کمتري به زبان نوشتاري افراد همچنین این ویژگی ده هستند وها خیلی ساویژگی

  .هاي تابعی وجود نداردبنابراین مشکل انتخاب ویژگی مناسب در روش. امضاء کننده دارد

  

                                                
1. Segment 
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  امضاء برخط تأییدهاي مشکالت سیستم  - 3-3
رایی سیستم وجود دارد و باعث کاهش کا ءهایی که در استفاده از سیستم تأیید امضامحدودیت 

  .شودشود به صورت زیر خالصه میتأیید امضا می

 ءها براي آموزش سیستم تأیید امضامحدودیت تعداد نمونه.  

  توان تعداد زیادي امضاء از هر فرد درخواست کردنمی ءامضا تأییدبراي آموزش سیستم .

 8تا  6ر فرد معموالً از ه. شودامضاء می تأییدزیرا این کار باعث کاهش مقبولیت سیستم 

  . شودآوري میجمع تأییدامضاء براي آموزش سیستم 

 براي امضاهاي اصلی افراد 1وجود تغییرات درون کالسی  

  معموالً امضاهاي یک فرد دقیقاً یکسان نیستند و در شرایط روحی و محیطی متفاوت

د یا ر تأییدگیري براي  این شرایط، تصمیم .ممکن است تغییرات زیادي داشته باشند

  ].61[کندتر میامضاء را سخت

  امضاء تأییدعدم دسترسی به امضاهاي جعلی براي آموزش سیستم  

  دسترس است و تولید  ط امضاهاي اصلی درامضاء فق تأییدبراي آموزش سیستم

هایی که نیازي به بنابراین سیستم ت،امضاهاي جعلی براي هر فرد کار سختی اس

ها تعیین بزرگترین مشکل این سیستم. ري دارندامضاهاي جعلی ندارند، مقبولیت بیشت

  ].13[امضاء است تأییدحد آستانه براي 

  

  ءامضا تأییدبخشهاي مختلف سیستم   -3-4
تصویر زمینه خاکستري و شماره شناسایی را به عنوان ، سیستم شناسایی امضاي ترکیبی  

ا تصویر امضاي این سیستم شناسایی می کند که آیا تصویر ورودي ب .ورودي دریافت می کند
                                                
1.Intra-class  
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این سیستم می تواند به طور . تطابق دارد یا نه آموزشی در پایگاه داده ها و شماره شناسایی شده،

و نوع نمونه در پایگاه اطالعات ) برخط یا برون خط(گسترده اي بر مبناي نوع نمونه آزمایشی 

ه اطالعات آموزشی اگر یک نمونه آزمایشی برخط با پایگا براي مثال، .بندي شود دستهآموزشی 

  .می شود برون خط مطابقت داشته باشد، پس این مورد شناسایی برخط به برون خط نامیده

  :شودخط از بخشهاي زیر تشکیل میدر حالت کلی سیستم تأیید امضاي برخط و برون

  اخذ امضاء  

 پیش پردازش  

 هااستخراج ویژگی  

 مقایسه  

 گیري و ارزیابی کلی سیستمتصمیم. 

ستفاده شده براي اجراي سیستم شناسایی امضاي ترکیبی شامل پنج واحد اصلی زیر الگوریتم ا

  .می باشد

 این واحد روند کسب اطالعات و حفظ تصاویر امضاء و بردار  :مدیریت پایگاه اطالعات

 .ویژگی بدست آمده براي هر شماره شناسایی را بر عهده دارد

 نویز یا پارازیت هایی مثل  این واحد شامل برداشتن :حذف نویز و پیش پردازش

صاف  پیکسل هاي تقلبی در مورد امضاهاي برون خط یا عالئم در مورد امضاهاي برخط،

تبدیل یک تصویر زمینه تیره یا خاکستري به  کردن، استاندارد سازي و نرمال کردن فضا،

 .می باشد... یک تصویر دو واحدي، استخراج منطقه فشار باال در یک تصویر و

 می توان بطور گسترده به عنوان  راویژگی ها :محاسبات پارامتري ویژگی و استخراج

 ویژگی هاي .دینامیک طبقه بندي کرد ویژگی هايثابت یا استاتیک و  ویژگی هاي

که ، موضعی و کلی تقسیم کرد ویژگی هايبه دو طبقه  استاتیک را می توان مجدداً

امضاء را به صورت کلی توصیف و کلی مشخصه ها و کارکترهایی هستند که  ویژگی هاي
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براي مثال (وضعی به یک بخش محدود از امضاء م ویژگی هايو ] 29[شناسایی می کنند

 نسبت طول و عرض، هاي امضاي افراد، طول و عرض مولفه. شوند محدود می) صفحه

 دو واحدي و تصاویر در حوزه فشار باال تصاویر مساحت کل پیکسل هاي سیاه در
1)HPR(خط پایه، تغییر خط پایه، موقعیت نسبی  افقی و عمودي تصاویر امضاء، ، نمایش

شمار نقاط عرضی و حاشیه اي، انحنا،  خط پایه کلی و مرکز ثقل با توجه به عرض امضاء،

 از طرف دیگر  .کلی می باشند ویژگی هايی از ینمونه ها قسمت هاي متصل امضاء،

فقط با این استثناء  .کلی می باشند هاي ویژگیموضعی مشابه  ویژگی هايهایی از  نمونه

سه قسمت  که آنها براي هر تعداد صفحه اي که امضاء به آن تقسیم شده است و معموالً

پیکسل هاي  نیز شمار مرکز ثقل خط پایه کلی و. محاسبه می شوند ،برابر می باشند

ان صرف زم شیب قلم، فشار، سرعت،. قسمت به طورجداگانه استخراج می شوند سیاه هر

 .دینامیک می باشند ویژگی هايبرخی از نمونه هاي  شده براي امضاء،

 استخراج شده براي محاسبه میانگین و انحراف معیار  ویژگی هاياین واحد از  :یادگیري

داده شده و در پایگاه  این مقادیر به صورت برداري قرار. استفاده می نماید ویژگیهر  در

شمار نمونه هاي آموزشی . ذخیره می شوند شماره شناسایی وارد شده، اطالعات در برابر

  .بیشتر، صحت باالتر را در پی خواهد داشت

 متفاوت بدست آمده از تصویر آزمایش داده شده به سیستم  ویژگی هاياین واحد  :تأیید

 ذخیره شده در پایگاه اطالعات و با شماره شناسه داده ویژگی هايشناسایی امضاء را با 

   .شده مقایسه می نماید

شود هاي امضاء یا تصویر امضاء گرفته میدر مرحله اخذ امضاها متناسب با نوع سیستم، سیگنال

پردازش، عملیاتی از قبیل نرمالیزه در مرحله پیش. شودهاي خام وارد سیستم میو به عنوان داده

                                                
1.High pressure region  
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مرحله استخراج ویژگی،  شود و درو حذف چرخش انجام می2اندازه امضاء، هموارسازي 1کردن

  .شوندهاي مناسب استخراج و جایگزین امضاء میویژگی

در مرحله مقایسه، با وارد کردن نام صاحب امضاء، الگوي مربوط به او انتخاب و با امضاي وارد 

-الگوي امضاء براي هر فرد ممکن است ویژگی. شودمیزان شباهت آنها محاسبه می شده مقایسه و

هاي یکی از امضاهاي آن فرد باشد که در ه از امضاهاي اصلی یا همه سیگنالهاي استخراج شد

  .شودتعیین می 3مرحله ثبت نام

گیري، نتیجه مرحله مقایسه که معموالً یک مقدار عددي است با یک حد در مرحله تصمیم

   .دشوآستانه مقایسه و نتیجه به صورت رد یا قبول براي الگوي مشخص اعالم می

  .دهدرا نشان می ءبخشهاي مختلف سیستم تأیید برخط امضا) 1- 3 (شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخشهاي مختلف سیستم تأیید امضاء: )1-3 (شکل

  .یممی پرداز امضاء تأییددر این قسمت بطور کامل به بخشهاي مختلف سیستم 

                                                
1.Normalization 
2.Smoothing 
3.Enrollment  

  
 ش پردازشیپ

  
 یژگیاستخراج و

مقایسه 
 شباهت

 گاه دادهیپا

ا رد ی تأیید
 امضاي ورودي

 شماره کاربر

 ثبت يامضا
 نام

 يامضا
 تست
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  پیش پردازش -3-4-1

 ، از مسیر حرکت قلم الکتریکی بر روي صفحه رقومی کننده استفاده ءبراي تأیید برخط امضا    

برخی از وسایل جمع آوري امضاء داراي کیفیت با وضوح پایین هستند و از آنجایی که . شودمی

م است، اصطکاك بین قلم الکتریکی و صفحه رقومی کننده کمتر از اصطکاك بین کاغذ و قل

هاي  شوند، همچنین ممکن است در جاهاي مختلف از صفحهدار میامضاهاي برخط معموالً دندانه

 هاي متفاوت استفاده شود و به تبع آن اندازه امضاها متفاوت خواهد بود،رقومی کننده با اندازه

پردازش روي  ید امضاء قبل از استخراج ویژگی، چندین پیشیبنابراین براي بهبود کارایی سیستم تأ

  . شودهاي امضاء انجام میسیگنال

  نمونه برداري مجدد  -3-4-2

 x ها، مختصاتهاي رقومی کننده زیاد است و تعدادي از نمونهبرداري صفحهمعموالً نرخ نمونه  

 - ند باشد این موضوع بیشتر خودنمایی میمخصوصاً جاهایی که حرکت قلم کُ. نزدیکی دارند yو 

به منظور کاهش حجم . شوندعات زیادي ندارند و نقاط زائد نامیده میها اطالاین نمونه. کند

ولی این ]. 63[ ،]62[کنیم ها را حذف میاطالعات و افزایش سرعت سیستم تأیید امضاء، این نمونه

براي حل این مشکل قبل از حذف . شودکار باعث از بین رفتن اطالعات سرعت حرکت قلم می

  .کنیماستخراج می راهاي سرعت نقاط زائد، سیگنال

  امضاءنرمالیزه کردن اندازه  -3-4-3

هاي  کنند، اندازههاي رقومی کننده که کاربرها استفاده میید امضاء، صفحهیاگر در سیستم تأ  

زیرا افراد معموالً اندازه امضاي خود را با توجه . متفاوتی داشته باشند اندازه امضاء باید نرمالیزه شود

دهند و اختالف در اندازه امضاء، باعث بروز مشکالت در دارند تغییر می به فضایی که در اختیار

  .شودمقایسه امضاها می

  ]. 26[مکنینرمالیزه می )2-3 (معادلهامضاء را با  yو  xهاي براي حل این مشکل، سیگنال
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) 3 -2(    * *

* *
max min

* *

* *
max min

x (n) m (x)x(n)
x x

y (n) m (y)y(n)
y y











  

xباال معادله در (n)، y (n)مختصات قلم در لحظهn وx(n)،y(n) مقادیر نرمالیزه شده هستند .

maxx ،minx و m(x)به ترتیب بیشینه، کمینه و میانگین سیگنال x وmaxy،miny ،m(y)  به ترتیب

  .هستند yبیشینه، کمینه و میانگین سیگنال 

 هموارسازي -3-4-4

هاي محلی شود و استخراج ویژگیدار میبرداري، ناهموار و دندانهمعموالً امضاي حاصل از نمونه 

هاي ها از تکنیکبراي کاهش ناهمواري. شودز آنها، باعث کاهش کارایی سیستم تأیید امضاء میا

از یک فیلتر گوسی براي هموارسازي امضاء استفاده ] 14[جین در. شودهموارسازي استفاده می

 .فیلتر گوسی نوسانات کم سیگنال را هموار کرده و شکل کلی سیگنال را هم حفظ می کند. کرد

    چرخش  حذف -3-4-5

 امضاي الگو yوxهاي امضاي ورودي با سیگنال yو xهاي سیگنال ءدر تأیید برخط امضا  

ش شباهت آنها، شوند، بنابراین چرخش امضاي ورودي نسبت به امضاي الگو، باعث کاهمقایسه می

  .شودافزایش تغییرات درون کالسی و کاهش کارایی سیستم تأیید امضاء می

درصد کاهش پیدا  25الی  5درجه چرخش یک امضاي اصلی، شباهت آن با امضاي الگو  20 با

شوند، شباهت آنها با امضاهاي اي جعل میاز سوي دیگر امضاهایی که به صورت حرفه .کندمی

 20بنابراین امضاي اصلی با . درصد کمتر از شباهت بین امضاهاي اصلی است 15لی ا 5اصلی اکثراً 

هاي براي حذف چرخش امضاء، معموالً از ویژگی. شوددرجه چرخش، امضاي جعلی محسوب می

از ] 9[در یکی از جدیدترین کارهایی که انجام شده است، دروز. کنندپارامتري آن استفاده می

از آنجایی که جهت امضاء می تواند به . چرخش استفاده کرده است رگرسیون خطی براي حذف
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مدل . صورت یک خط نشان داده شود، توسط رگرسیون خطی می توان این خط را جبران کرد

  :رگرسیون خطی به صورت زیر است

) 3 -3(    y ax b   
در اینجا از رگرسیون . با روش حداقل مربعات تخمین زده می شود) 3- 3 (معادله خط راست 

  .باید رابطه زیر مینیمم گردد bو  aمتعامد استفاده شده است و براي بدست آوردن ضرایب 

) 3 -4(    2n
i i

2
i 1

(y ax b)
F(a, b)

a 1

 


  
  .تعداد نمونه ها می باشد nکه در آن 

  .ي کلی زیر به دست می آیندبا حل دو معادله bو  aمقادیر 

) 3 -5(    F F0 & 0
a b
 

 
 

  
      :بنابراین

) 3 -6(    n n
2

i i i i i2 2 2
i 1 i 1

F 2 2a(y ax b)x (y ax b) 0
a a 1 (a 1) 


       

     
) 3 -7(    n

i i i2
i 1

F 2 (y ax b)x 0
b a 1 


    

    
  

  :که پس از حل معادالت باال خواهیم داشت

) 3 -8(    2 2 2 2 2
y x y xs s (s s ) 4cov (x, y)

a
2cov(x, y)

   
  

  :که در آن واریانس

) 3 -9(    n
2 2 2 2
x i y i

i 1

1s (x x) ,s (y y)
n 1 

  
     

   :کواریانس

) 3 -10(    n

i i
i 1

1cov(x, y) (x x)(y y)
n 1 

  
     

  :و میانگین

) 3 -11(    n n

i i
i 1 i 1

1 1x x , y y
n n 
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aهمان شیب خط است و می توان بصورت  aمقدار  tan( )  پس می توانیم بطور . نوشت

 ي زیر بطورمعادله بدست آورده و سپس امضاي داده شده توسط  )8- 3 (معادله  ازرا  aمستقیم 

  .مناسبی چرخش دهیم

) 3 -12(    new
i i i
new
i i i

x x cos y sin

y x sin y cos

   

   
  

iکه در آن i(x , y newداده شده امضاء و مختصات ( new
i i(x , y  . می باشد مختصات امضاء بعد از چرخش (

  . شوددر مرحله ارزیابی کلی سیستم، میزان خطاي سیستم تأیید بررسی می

  :شود چهار حالت وجود داردوقتی که یک امضاء وارد سیستم تأیید امضاء می

 شودامضاي اصلی تأیید می .  

 شودامضاي جعلی رد می. 

 شودامضاي اصلی رد می. 

 شودامضاي جعلی تأیید می . 

خطاهاي سیستم تأیید  4و 3آل هستند و حالتهاي براي سیستم تأیید امضاء ایده 2و  1حالتهاي 

  . امضاء هستند

  ]:64[اند  شود که به شرح ذیل گفتنی است که ارزیابی کارآیی بر اساس انواع مختلف جعل انجام می

 این روش، جاعل از مدل امضاء اطالعی ندارد و ممکن است امضاي در : 1جعل تصادفی

معموالً با  ءاین نوع جعل امضا. شده هیچ شباهتی به امضاي تولید شده نداشته باشد جعل

  .قابل تشخیص استء هاي تشخیص امضا بیشتر روش

 تر امضاء را دیده و تمرین جاعل پیش در این روش،: 3یا ماهرانه 2سازي شده جعل شبیه 

 هاي  بعضی از روش. اصلی است ءشده بسیار شبیه امضا جعل ءرو، امضا از این .کرده است

  .دهند تشخیص امضاء که در حالت قبل کارآیی دارند، در این حالت جواب خوبی نمی      
                                                
1.Random Forgery 
2.Simulated Forgery 
3.Skilled Forgery 
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 جاعل در این روش با دنبال کردن خطوط امضاء اصلی به امر جعل : 1جعل دنبال شده

ات ایستاي هر امضاء بسیار شبیه به هم خواهد بود؛ اما پردازد که به تبع مشخص می

 .اند دو امضاء مثل زمان کلی انجام دادن امضاها با هم متفاوت دینامیکمشخصات 

 

  آموزش سیستم تأیید امضاء -3-5
  . براي آموزش سیستم تأیید امضاء دو دیدگاه وجود دارد      

  65[سیستم تأیید امضاءاستفاده از امضاهاي اصلی و امضاهاي جعلی براي آموزش[ 

 66[استفاده از امضاهاي اصلی براي آموزش سیستم تأیید امضاء[ 

هاي امضاهاي استفاده از امضاهاي اصلی و امضاهاي جعلی براي آموزش سیستم تأیید، ویژگی با

آوري اصلی و امضاهاي جعلی را در اختیار داریم و تعیین مرز تصمیم نسبتاً ساده است ولی جمع

علی براي همه افراد کار سختی است و سیستم تأییدي که براي آموزش به امضاهاي امضاهاي ج

  . مورد توجه بیشتري قرار گرفته است جعلی نیاز نداشته باشد،

  

  )FAR( 3میزان پذیرش اشتباه و)FRR( 2میزان رد اشتباه  -3-6

لگوي بدون احتمال اینکه سیستم بطور نادرست یک تطابق کامل را بین الگوي ورودي و یک ا     

  . درصدي از تطابق هاي نادرست را اندازه گیري می نماید تطابق در پایگاه داده اعالم کند،

و میزان خطاي رد  )FAR(براي ارزیابی سیستم تأیید امضاء، میزان خطاي تأیید امضاي جعلی

کار دشواري  FARالبته به دست آوردن تخمین صحیحی از . شودمحاسبه می )FRR(امضاي اصلی

با توجه به اینکه . ست، زیرا به طور معمول امکان دستیابی به امضاي جعلی واقعی وجود نداردا

                                                
1.Traced Forgery 
2.The False Rejection Rate (FRR)  
3.The False Acceptance Rate (FAR) 
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FAR  وFRR  با هم نسبت عکس دارند یعنی اگر حد آستانه پذیرش امضاء را به نحوي تغییر دهیم

هاي تأیید شود بنابراین براي مقایسه سیستممی FRRکاهش پیدا کند، باعث افزایش  FARکه 

را با تغییر  FRRو  FAR، نمودار EERبراي بدست آوردن . شوداستفاده می EERاز معیار  امضاء

  ].19[شود نامیده می EERمرز تصمیم رسم و محل تقاطع نمودارهاي فوق 

 FARو  FRRمیزان رد اشتباه و میزان پذیرش اشتباه براي یک وسیله بیومتریک بصورت توزیع 

  .نشان داده می شود )2- 3 (شکل می شود که در تعریف

  میزان رد اشتباه=

  توسط کاربر تأییدتعداد تالش هاي ناموفق در /توسط کاربر امضاء تأییدتعداد تالش ها در تصدیق و 

  میزان پذیرش اشتباه= 

  هاي موفق توسط جاعلینتأییدتعداد / توسط جاعلین  تأییدتعداد تالش ها در 

  
  ]71[بر روي گراف هاي توزیع نرمال FRRو  FAR):2-3 (شکل

  
  الگوریتم هاي بهینه سازي دراستخراج ویژگی  -3-7

  GAالگوریتم  -3-7-1

در جدیدترین روش ها  .]67[براي انتخاب ویژگی ها ارائه شده است الگوریتم هاي مختلفی قبالً

. ده استبراي استخراج ویژگی استفاده ش PSOو  GAنه سازي از قبیل از الگوریتم هاي بهی

استفاده  GAبراي استخراج ویژگی در تأیید برخط امضاء از الگوریتم ] 22[گالبالی و همکاران 

جهش، باز ترکیب براي  که قوانین انتخاب، روشهاي غیر جبري هستند GA هاي الگوریتم .کردند

نها یک راه حل ممکن براي مسئله ارائه آی گیرند، که هر کدام از جمعیتی از موضوعات را بکار م
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که داراي منحصر به فرد  می شودمزیت هر راه حل براساس معیار بهینه سازي محاسبه . می دهند

هر در این روش  .می باشند )انتخاب طبیعی(ترین یا باالترین احتمال زنده ماندن براي تولید بعدي 

براي  GAمعماري متفاوت از الگوریتم  2 .شود -می نمایش داده 100بعاد برداري با ا توسط ءامضا

  .رود بکار می ءیک مسئله انتخاب ویژگی در تأیید برخط امضا

 با استفاده از کد گذاري باینري  GAالگوریتم  - 3-7-1-1

 - می را مینیمم EERکه  براي یافتن یک زیر مجموعه مطلوب از ویژگی ها استفاده می شود،

  .راه حل ممکن جستجو می نماید 1002یک راه حل بهینه در فضاي کامل از براي  و نماید

   نمایش داده 100منحصر به فرد ترین راه حل هاي ممکن بوسیله یک بردار باینري با ابعاد 

یت با و نشاندن ب نماید انتخابرا  نشاندن بیت با مقدار یک توانایی دارد که ویژگی مشابه. می شوند

روي تعدادي از یک ها از یک راه حل ویژه اجرا  کنترل بر .نمی شود مقدار صفر آن ویژگی انتخاب

مختلف را جستجو می  ابعادنمی شود، بنابراین آن، فضاي شامل همه زیر مجموعه هاي ممکن با 

استفاده از  باضافه با یک استراتژي انتخاب براساس مرتبه با اجتناب از همگرایی پارامترها،. نماید

و جهش بطور ذهنی  تقاطعاحتماالت ]. 68[یک اپراتور متقاطع تک نقطه اي استفاده می شود

و  شود انتخاب می 100ابعادیک جمعیت از و شروع می شوند 01/0و  85/0بترتیب با مقدار 

  . نسل اجرا می شود 250براي  GA الگوریتم

 دهدهیبا استفاده از کدگذاري  GAالگوریتم  -3-7-1-2

100در این مورد ابعاد فضاي جستجو . جستجومی نماید dراه حل بهینه با ابعاد  براي یک
d
 
 
 

  

موجود،  M.نمایش داده می شود Mطول  بامنحصر به فرد ترین ها بوسیله یک بردار  .می باشد

] 1و100[در رنج  دهدهیهر عنصر از بردار یک عدد . عادي از زیر فضاي تشخیص داده شده دارداب

روش هاي انتخاب ویژگی  بطوریکه در. است و ویژگی مشابه از مجموعه اصلی را انتخاب می نماید

 همراهبعالوه یک راه حل انتخاب براساس مرتبه ب .زیر مجموعه می تواند تعیین شود ، ابعادمتوالی

   .دهد تغییر تصادفی یک مقدار اصلی را انجام می جهش، .یک اپراتور تقاطع مرتبه استفاده می شود
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باینري  GA احتماالت تقاطع و جهش و اندازه جمعیت براي مقادیر یکسان مانند الگوریتم

هر  از 1برازندگی، در هر دو مورد تابع ارزیابی .تا می باشند 350شروع می شوند، که تعداد نسل ها 

 یافتن راه حل GAهدف الگوریتم  .می باشدf=1=EER که برابر با نمایدشخص را اندازه گیري می 

 -همانطوریکه در ادامه اشاره می .ماکزیمم شود fدر میان همه راه حل هاي ممکن بطوریکه  بهینه

  .یس محاسبه می شودباهالونواز سیستم بر اساس امضاهاي مشابه با استفاده از فاصله م EERشود، 

 .می شود تعیین )ءامضا 16500(کاربر 330شامل  MCYT ءامضا ا استفاده از پایگاه دادهنتایج ب

 4نمایش داده می شوند که می تواند به  ویژگی 100 بامیانگین هایی از یک مجموعه  باامضاها 

   .گروه متفاوت تقسیم شود

  اطالعات امضاها شامل 

  زمان 

 ابسرعت و شت 

  جهت 

  هندسه 

هنگامیکه با جاعلین تصادفی سروکار داریم،  GAاین بررسی نشان می دهد که الگوریتم      

براي  3و  2در حالیکه پارامتر هاي  .بیشترین تمایز را دارند 4و  1ویژگی هایی از زیر مجموعه 

استفاده شده معیار بهینه سازي  .مناسب تر هستند جاعلین ماهردر مورد  ماکزیمم نرخ تشخیص

است که بر اساس تشابه امضاهاي  سیستم EERمینیمم نمودن  ،GAالگوریتم  براي همگرایی

  .یدآیس بدست می وبشده با استفاده از فاصله ماهالونحساب 

) 3 -13(    T 1 1/2
i ir =((x - ) (x  ))     

x  الگوي موجود کالسه بندي شده است وi  میانگین از کالسi و می ماتریس کواریانس- 

  ].69[موضوع اصلی وجود دارد 3مسئله بکار می بریم، این براي را   GAهنگامی که الگوریتم .باشد

                                                
1. Fitness  
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 راه حل هاي موجود) کد گذاري(معرفی و نمایش  )1

 ابع هدف ماکزیمم شدهت )2

  . اپراتورهاي ژنتیک که استفاده شده و احتماالتی از رخداد هایشان )3

  ویژگی هاي استخراج شده از امضاها -3-7-2

به تفکیک ) 4-3(جدولتا ) 1-3 (جدولدر  هپارامتر سراسري مطرح شد 100مجموعه اي از   

گروه متفاوت از ویژگی ها را براساس  4فوق گالبالی و همکاران که در جداول  مشخص است

  . استخراج نمودندهندسه را  )4جهت ) 3سرعت و شتاب) 2زمان ) 1آنها شامل  ءاطالعات امضا

  هندسهویژگی هاي مبتنی بر  ):1- 3 (جدول
  ردیف  وصیف ویژگی مبتنی بر هندسهت  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر هندسه

N(pen - ups)  16  min max min max min
pen-downs

max|i min|i yi=1

A =(y -y )(x x )

( x= (x x ))



  
  1  

N(local max ima in x)  17  pen-down1st(x  - xmin)/ x  2  
N(local max ima in y)  18  pen-down1st(y  - ymin)/ y  3  

last pen-up max x(x  - x )/  19  w max min(T v) (x  -  x )  4  

last pen-up min y(y  - y )/  20  y t x t

y t x t

T((d / d ) / (d / d ) 0)
T((d / d ) / (d / d ) 0)




  5  

w max min(T v) (y  - y )  21  pen-down1st max y(y  - y )/  6  

last pen-up max y(y  - y )/  22  max min y

max min x

(x -x )
(y -y )




  7  

last pen-up min x(x  - x )/  23  2nd local max 1st pen-down y(y   - y )/  8  

x(standard deviation of x)/  24  pen-down1st max(x  - x )/ x  9  

min(max distance between points) / A  25  3rd local max 1st pen-down x(x  - x )/  10  

3rd local max 1st pen-down y(y  - y )/  26  x t y t

x t y t

T((d / d ) / (d / d ) 0)
T((d / d ) / (d / d ) 0)




  11  

min(x -  x ) / x  27  2nd local max 1st pen-down x(x  - x )/  12  

2spatial histogram t  28  4spatial histogram t  13  

1spatial histogram t  29  max min acquisition  range(y  -  y ) / y  14  
    3spatial histogram t  15  
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  ویژگی هاي مبتنی بر سرعت و شتاب): 2- 3 (جدول
  توصیف ویژگی مبتنی بر 

  سرعت و شتاب
  توصیف ویژگی مبتنی بر  ردیف

  سرعت و شتاب
  ردیف

average jerk J  15  standard deviation of ya  1  

ys tan dard  deviation  of  v  16  standard deviation of xa  2  

xs tan dard deviation of  v  17  
rmsj 3  

x,max(average velocity v) / v  18  y,maxv / v  4  

w s(pen -down duration T ) / T  19  
max(velocity rms v) / v  5  

maxv / v  20  2
x,y max(velocity correlation v ) / v  6  

1direction histogram s  21  
xN(v   0)  7  

max(tan gential acceleration  rms at) / a  22  
Ic max(int egrated abs. centr. acc. a ) / a8  

max(centripetal acceleration rms ac) / a23  
max(acceleration rms a) / a  9  

x,maxj  24  yN(v   0)  10  

y,maxj  25  
xJ  11  

maxj  26  y,max wt( j ) T  12  

yJ  27  
max wt( j ) T  13  

  
  ویژگی هاي مبتنی بر زمان): 3- 3 (جدول
  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر زمان  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر زمان

x,min(1st t(v )) / Tw  15  signature total duration sT  1  

wT(1st pen - up) / T  16  )x t y td / d ,d / d sign changes of ( N2  

y wT(v   0) / T  17  y/ )y standard deviation of( 3  

max w(1st t(x )) / T  18  t(2nd pen - down) / Ts  4  

wT(2nd pen - up) / T  19  
w s(pen -down duration T ) / T  5  

y,min w(1st t(v )) / T  20  y wT(v   0 | pen - up) T   6  

max w(3rd t(x )) / T  21  curv wT(curvature  Threshold ) / T  7  

x,max w(1st t(v )) / T  22  x wT(v   0) / T  8  

x,max wt( j ) / T  23  x wT(v   0 | pen - up) / T  9  

max w(1st t(v )) / T  24  
x wT(v   0 | pen - up) / T  10  

max w(2nd t(x )) / T  25  y wT(v   0 | pen - up) T   11  

y,max w(1st t(v )) / T  26  
st(3rd pen - down) / T  12  

max w(3rd t(y )) / T  27  x wT(v   0) / T  13  

max w(2nd t(y )) / T  28  y wT(v   0) / T  14  
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  ویژگی هاي مبتنی بر جهت): 4- 3 (جدول
  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر جهت  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر جهت

(1st to 2nd pen-down)  11  2direction change histogram c1  

7direction histogram s  12  4direction change histogram c2  
(1st pen-down to last pen-up)13  3direction change histogram c3  

(before last pen-up)  14  1direction histogram s  4  

4direction histogram s  15  2direction histogram s  5  
(1st pen-down to 2nd pen-up)16  5direction histogram s  6  
(1st pen-down to 1st pen-up)  17  3direction histogram s  7  

(2nd pen-down to 2nd pen-up)  18  8direction histogram s  8  

max w(3rd t(y )) / T  19  6direction histogram s  9  
    (initial direction)  10  

  
  GAبدست آمده با استفاده از الگوریتم نتایج آزمایشات و  -3-7-3

  تکامل ژنتیکی: آزمایش اول  -3-7-3-1

 20مورد جاعلین ماهر با  در باینري GA تکامل منحصر به فردي از الگوریتم ،)3-3 (شکلدر     

 با اي از مجموعهی که سیستم براي حالت EER خط تیره .امضاي آموزشی نشان داده شده است

 -همگرایی GAلگوریتم ما می توانیم ببینیم که ا .را نشان می دهدمی شود، پارامتر استفاده  100

تکرار دارد و این که زیر مجموعه اي از ویژگی ها بوضوح فراتر از عملکرد موردي بار  100هایی در 

طرح مطرح شده و بهترین  4براي  EER) 5- 3 (جدولدر .پارامتر استفاده می نماید 100که از همه 

بدست می آید، که در هر مورد در سطر اول  GAی ها بوسیله الگوریتم زیر مجموعه از ویژگ

  .مشخص شده است

 ویژگی100مجموع کامل از ي که از باینري و مورد GAاز الگوریتم  EERمقایسه مقادیر : )5- 3 (جدول
  .استفاده می شود

  جاعلین ماهر  جاعلین تصادفی
  

  امضاي آموزشی 5  امضاي آموزشی 20  امضاي آموزشی 5  امضاي آموزشی 20

  GAالگوریتم   ) 60(01/10  )54(31/3  )57(11/4  )53(78/0

  ویژگی 100  52/14  7/4  94/5  6/2
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سیستم با استفاده از  EERدر سطر دوم . نشان داده شده است پرانتزدر 1ابعاد راه حل زیر فضا

 گوریتم در همه موارد یک زیرمجموعه از ویژگی ها را تشخیص میال. ارائه شده است ویژگی 100

 - و هم یک دقت کالس بندي بهتري را فراهم می دهد که هم مقدار محاسبات را کاهش می دهد

 GAتوسط الگوریتم  این حقیقت نشان می دهد که پدیده مشتقات چند بعدي بیشتر. آورد

براي مورد جاعلین ماهر با استفاده از  دهدهی GAتکامل الگوریتم ) 4- 3 (شکلدر . است دهدهی

Mامضاي آموزشی بیان می شود و  20 20 کهM در . بعد ثابتی از زیر فضاي کشف شده است

را می  20یک زیر فضاي با ابعاد  GA که الگوریتمنهایت با انجام این آزمایش مشخص می شود 

  . دارد 100نسبت به فضاي اصلی با ابعاد  يبهترعملکرد یابد که این سیستم 

  
  باینري GAارزیابی الگوریتم ) : 3-3 (شکل

  

  
  دهدهی GAلگوریتم ارزیابی ا):4-3 (شکل

                                                
1. Subspace solution  
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  1مشتقات چند بعدي:  دومآزمایش  - 3-7-3-2

Mطرح جاعلین ماهر براي در دهدهیتوسط کدگذاري  آزمایشات    [5,10, 20,40,60,80,90] 

ه ر راخط پ. نشان داده شده است) 5- 3 (شکل امضاي آموزشی در  20و  5نتایج براي . اجرا می شود

نشان می دهد و خط تیره عملکرد سیستم را هنگامیکه  را GAحل یافته شده براي الگوریتم 

آشکارا عملکردي  GA الگوریتم ].6[مرتبه باال اتخاذ می شودبا  فردياستراتژي انتخاب ویژگی 

هاي با استفاده از روش الگوریتم افت  بطور قابل توجه،. باالتر از دیگر طرح هاي انتخاب ویژگی دارد

پدیده  .پایین تر استبدست آمده  EERکوچکتر می باشد و مقدار  Mهمراه با ، منحنی سریعتر

که  که با انجام این آزمایش مشخص می شود مشخص است) 5-3 (شکل مشتقات چند بعدي در 

یک مقدار  سرانجام، .فزایش می یابندویژگی ها ا هنگامیکهبد سیستم کاهش می یا EERچگونه 

نکته . مینیمم حاصل می شود و سپس با افزایش ویژگی هاي وضعیت نامناسب شروع می شود

همچنین بهترین آنها . ویژگی حاصل شده است 60ارزشمند آن است که مینیمم براي حدوداً 

 GAالگوریتم با مقادیر بدست آمده توسط ري را باین GAیافته شده بوسیله الگوریتم  EERمقادیر 

. نمودندطرح جاعلین ماهر مطرح شده را با ابعاد یکسان از زیر فضا مقایسه  2براي  دهدهی

 GAالگوریتم  بنابراین. نتایج هر دو خیلی به هم شبیه هستند می رودهمانطور که انتظار 

 اینبراي مسئله را دارد، با استفاده از توانایی یافتن یک راه حل نزدیک بهینه  دهدهیکدگذاري 

  .مزیت که ابعاد زیر مجموعه ویژگی می تواند ثابت باشد

                                                
1. Curse of Dimensionality  
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 M،که ]6[مرتبه باال از طرح پیشنهادي در  با و انتخاب ویژگی GAمقایسه بین الگوریتم ) :5- 3 (شکل 

  .اندازه زیر مجموعه ویژگی است

که بیشترین  می شود، مشاهده )5-3 (شکل بنابراین از منحنی هاي نمایش داده شده در 

Mویژگی هاي تفکیک پذیر براي  20 ،بطوریکه بهبود براي مقادیر بزرگتر از  بدست آمده اندM 

، بر اساس این نتیجه. )امضاي آموزشی 20و  5بترتیب براي  %6.8,%8.3( جزئی می باشدخیلی 

براي طرح جاعلین  GAکه بوسیله الگوریتم  20زیرمجموعه هایی از بهترین ویژگی ها با ابعاد آنها 

 نتایج .، را مقایسه نمودندماهر و تصادفی با استفاده از امضاهاي آموزشی بدست می آید

امضاي آموزشی و  5تعداد ویژگی ها براي طرح هاي ماهرانه و تصادفی با استفاده از ) 6- 3 (جدول

M 20 را ارائه می دهد .  

 M=20امضاي آموزشی و  5ماهر و تصادفی با استفاده از  جاعلینراي تعداد ویژگی ها ب) : 6- 3 (جدول
  گروه توضیح داده شده در بخش ویژگی هاي مطرح شده 4ویژگی هاي متعلق به هر 

    زمان  سرعت    جهت  هندسه  
  امضاي آموزشی جاعلین ماهر 5  4  7  2  7

  امضاي آموزشی جاعلین تصادفی 5  8  1  0  11

از نتایج نشان داده شده . ژگی ها از هر کالس نشان داده شده استدر هر خانه جدول تعداد وی

براي جاعلین ماهر، 1ما می توانیم ببینیم که بیشترین ویژگی هاي تفکیک پذیر) 6-3 (جدولدر 

                                                
1. Discriminant features  
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ن ویژگی ها براي طرح جاعلین تصادفی بهتری. مربوط به سرعت و شتاب و هندسه امضاء هستند

که مفیدترین آنها به این نتیجه رسیدند بنابراین، . مربوط به اطالعات زمانی و هندسه هستند

ها  و اطالعات کمتري مربوط به زاویه می باشدپارامترها در هر دو مورد مربوط به اطالعات هندسه 

که بعنوان تفکیک نشان داده می شود پارامتر هندسه  2) 6-3 (شکل در  .و جهت ها می باشد

که ، براي هر دو طرح جاعلین تصادفی و ماهر انتخاب می شوند GAبوسیله الگوریتم  پذیرترین

پارامتر یک کالس بندي کامل از جاعلین تصادفی و یک جداپذیري خیلی خوب از  2براي این 

  .جاعلین ماهر و اصلی بیان می شود

  
از دو )وسط –پایین (و جعل تصادفی) وسط –باال (جعل ماهرانه ،)سمت چپ(امضاي اصلی ) : 6- 3 (شکل 

که  مشخص می باشدپارامتر هندسه  2در سمت راست ).سطر باال و سطرپایین (امضاء کننده متفاوت 
طرح جاعلین تصادفی و ماهرانه انتخاب  2براي  20ابعاد بعنوان تفکیک پذیرترین در زیر مجموعه اي با 

  .جاعل در سمت چپ پر رنگ شده اند 2ویژگی هایی از امضاي اصلی و .شده اند

را ارائه و یک مسئله انتخاب زیر مجموعه ویژگی براي  GA دو طرح از الگوریتم آنهادر نهایت 

، ویژگی هاي مربوط به زمایش نشان دادند کهآنها با انجام این دو آ. برخط امضاء بیان نمودند تأیید
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براي طرح جاعلین ماهر مناسب ترین هستند، در حالیکه در مورد جاعلین  ءسرعت و شتاب از امضا

  .زمان باید استفاده شود ویژگی هاي مربوط بهتصادفی 

  PSOاستفاده از الگوریتم  -3-7-4

آگاهی از اطالعات تابع در  یکی از روشهایی است که تنها با PSOهمانطور که قبالً ذکر شد  

در این روش براي جهت یابی . نقاط مختلف، سعی در حرکت به سوي بهترین نقطه تابع هدف دارد

اي استفاده می شود که باعث می گردد  هر گام، از دستورالعملهاي ساده و حرکت نقاط مختلف در

   .در زمان کوتاهتري نسبت به سایر روشهاي تکاملی، به هدف نزدیک شود

الگو سازي سیستم هاي  ،1در حوزه مهندسی تشخیص الگو PSOاز جمله کاربردهاي     

همانطور که در فصل قبل ذکر  .می باشند 2شبیه سازي و شناسایی کاربردهاي رباتیک،، بیولوژیکی

می باشد که توسط کندي و  3یک تکنیک بهینه سازي تصادفی مبتنی بر جمعیت PSOشد 

 .ها الهام گرفته شده است پرندگان یا ماهی ،ارائه شد که از رفتار اجتماعی 1995ابراهات در سال 

د که هر ذره نعدي وجود داربn – یک دسته از پرندگان متحرك در یک فضاي  PSOدر الگوریتم 

در میان یک فضاي جستجوي چند بعدي  ذرات بعبارت ساده، .یک راه حل بالقوه را ارائه می دهد

  .عیت و موقعیت هر ذره بر طبق تجربه خود آن و همسایگانش تنظیم می شودکه وض، جریان دارند

kموقعیت ذره با اضافه کردن سرعت
iV تغییر می نماید تا موقعیت دهی فعلی بصورت زیر بیان شود.  

) 3 -14(    k 1 k k 1
i i iX X V    

روند بهینه سازي را هدایت می کند و هر دو اطالعات آزمایش ذره واطالعات مبادله  بردار سرعت، 

  . شده از همسایگی ذرات بصورت اجتماعی را منعکس می کند

  .متفاوت را معرفی می نماییم PSOدر اینجا دو نوع الگوریتم 

                                                
1. Pattern recognition 
2. Simulations and identification  
3. Population-based stochastic optimization technique  
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  بهترینPSO 1سراسري 

  بهترینPSO 2محلی  

به شرح الگوریتم بهترین  در اینجا، .مسایگی اشان طبقه بندي شده اندکه بر اساس اندازه ه

PSO در ابتدا با گروهی از ذرات تصادفی آغاز می کنیم و سپس جستجو  .سراسري می پردازیم

هر ذره بوسیله دو مقدار بهترین بصورت زیر  .توسط نسل هاي جدید انجام می گیرد براي بهترین،

می باشد که ذره تاکنون دریافت کرده است و  bestpبهترین پاسخ  ر،اولین مقدا .به روز می شود

می باشد که تاکنون توسط هر ذره در جمعیت بدست آمده  bestgدومی بهترین مقدار سراسري 

  .است

  .روز می شود بعد از پیدا کردن بهترین دو مقدار، سرعت و موقعیت هاي ذره بصورت زیر به

) 3 -15(    k+1 k k k
i i 1 1 best,i i 2 2 best iv wv c r (p x ) c r (g x )      

) 3 -16(
  

  k k+1 k
best,i i best,ik 1

best,i k+1 k+1 k
i i best,i

p    if   f(x ) f(p )
p

x      if   f(x ) f(p )
  

    
  

kکه 
iv  ،سرعت ذرهk

ix کنونی ذره، موقعیتbestp  بهترین مقدار پاسخ در میان ذرات یافته شده

2 .بهترین جواب سراسري بدست آمده تاکنون می باشدbestg در تکرار کنونی و 1r , r اعداد تصادفی

1 و بین صفر و یک می باشد 2c , c1که معموالً . اکتورهاي یادگیري می باشندف 2c c 2   در نظر

 به راه حل مشابه نزدیکتر باشد، بهتر و fهر چقدر اندازه هاي تابع برازندگی . گرفته می شوند

تعداد تکرار  iterکه  ،می تواند توسط معادله زیر محاسبه شود wفاکتور وزن  .مناسب تر می باشد

  . حداکثر تعداد تکرار ها می باشدmaxiterدر یک نمونه خاص می باشد و 

) 3 -17(    max min
max

max

(w w )
w w iter if  0.4<w<0.9

iter


   
یک الگوریتم ترکیبی جهت تأیید  ]70[و همکاران  3در یکی از جدیدترین روشها تیالن داس

  .برخط امضاء ارائه نمودند

                                                
1. Global best PSO 
2.Local best PSO  
3.Taylan Das 
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را ارائه، که امضاهاي اصلی را از جعلی  PSO- NNآنها روش ترکیبی براي تأیید امضاء بر اساس 

در  .نداین روش تمام روند تأیید را براي بخش آموزش انجام داد در .با دقت باال تشخیص می دهد

 - می که براي هر کاربرد ثابت، و بعد تنظیم می شوند )متغیر(رات پارامترهاي تعداد ذ مرحله بعد

می باشد که تعداد پارامترها  608نقطه براي الیه مخفی  32ورودي و  18بعنوان مثال براي  .باشند

1برابر با PSOو ثوابت براي شبکه عصبی و  2(c , c , e tc. بعد از  .می باشد در فرآیند آموزشی(..

     ها بدست می آیند که در تست الگوریتم استفاده  زش، وزنهاي شبکه در فایل دادهفرآیند آمو

  .براي بخش امضاهاي تست اجرا شود در نهایت برنامه باید .می شوند

  PSO-NNالگوریتم  -3-7-4-1

 و] 71[ 1زهانگ .براي استفاده بهمراه شبکه هاي عصبی وجود دارد PSOبسیاري از  تحقیقات  

یک سیستم تکاملی جدید را براي درگیر کردن شبکه هاي عصبی  2000همکاران در سال 

   .می باشد PSOکه بر اساس ، دادند مصنوعی مورد بررسی قرار

در شیوه )bestv(یک مدل همسایگی متغیر متفاوت  2004در سال ] 72[و همکاران 2لیو

  .را مورد مطالعه قرار دادند bestgبجاي  براي یادگیري شبکه عصبی، PSOجستجوي 

را براي آموزش شبکه عصبی  هیبرید PSO-BPیک الگوریتم  2007و همکاران در سال  3هانگز

  ]. 73[ایجاد کردند روبه جلو،

را با تکنیک آنیل شبیه سازي  PSOیک شبکه عصبی بر مبناي  2005و همکاران در سال  4دا

  ].74[ایجاد کردند 5شده

                                                
2.Zhang 
2. Liu  
3.Zhange  
4.Da  
5. Simulated Annealing  
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 نقطه، nالیه ورودي داراي  Nساختار شبکه عصبی است که با  در این بحث، ءید امضامسئله تأی

J  الیه مخفی باj  نقطه وL  الیه خروجی باl ورودي ها بصورت .نقطه طراحی و استفاده می شودix 

  .شبکه عصبی در شکل زیر مشاهد می شودنمایش کلی . تعیین می شوند idو خروجی ها بصورت 

  
  ]PSO-NN]71نمایش کلی از ): 7-3 (شکل

ساده را  یک روش موثر و آموزش یافته است، PSOساختار شبکه عصبی پیشنهادي که توسط 

   .باشند 1مخفی باید حلقوي توابع تبدیل خروجی و .بعنوان یک الگوریتم جستجو پیشنهاد می نماید

  .]75[خروجی گره مخفی بصورت زیر محاسبه می شود

) 3 -18(
  

  N

nj n j
n 0

f(j) 1/ (1 exp( ( w x ))),      j 1,2,...j


      
آستانه الیه j .ام الیه مخفی می باشد jام الیه ورودي و نقطه nمقدار بین نقطه  njwکه

 ldام خروجی  lاز الیه  dخروجی مطلوب  .بهره فعال سازي می باشد ام وnورودي  nxمخفی،

  .بصورت زیر می باشد

) 3 -19(    l lj ld w f ( j) ,     l 1, 2, ....l    
می  آستانه الیه خروجیlو ام خروجی می باشدlام مخفی تا نقطه  jوزن از نقطه  ijwکه     

مجموعه نمونه هاي  Mمجموع مربعات خطا در تمام واحدهاي خروجی و  E(n)خطاي  .باشد

  .آموزشی است

) 3 -20(
  

  L m
2

actual desired T
j 1 n 1

E(n) 1/ 2 [d (n) d (n)]     where  E E(n)
 

     

                                                
1. Sigmoidal 
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مقدار خروجی مورد نظر در هر desiredd، مقدار خروجی واقعی گرفته شده از سیستم، actualdکه 

انتظار می رود که این خطا بعنوان تابع برازندگی یک ذره باشد  .اي کل می باشدخط TEتکرار و 

  .که در زیر نشان داده شده است

) 3 -21(
  

  2
a c tu a l d e s i re d

i T

( d d )
F itn e s s  (p a rt ic le )= E

2


   
cام الیه مخفی، jام الیه ورودي و نقطه ي  nمقادیر وزن بین نقطه ي  00 01 jnW (w , w ,...., w و (

hcام الیه خروجی، lام مخفی و نقطه jنقطه  00 01 ljW (w , w ,...., w  -بصورت ماتریس نشان داده می (

ذره بصورت ذرات  .داریم بردار وزن بدست آمده بصورت بعدي از یک ذره باشد انتظار .شوند

c hc(:,:,i)  [W ,  W ] تعریف شده است.  

) 3 -22(    
00 0 j

hc
10 1j

w ..... w
w

w ..... w
 

  
 

00 01 0 j

lj10 11

c

n0 n1 nj

w w ..... w
ww w .....

w . . .
. . .
w w ..... w

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   PSO-NNشبه کد الگوریتم یادگیري  -3-7-4-2

  مقدار دهی اولیه شبکه )1مرحله

 ،خروجی و مخفی انتخاب تعدادي نقاط براي الیه هاي ورودي  

  -1و 1تعیین مقدار وزن هاي اولیه بین ) 2مرحله

  1و0یک مقدار یادگیري بین انتخاب  

  مرحله یادگیري و محاسبه ي مقادیر وزن  )3مرحله 

  تعیین پارامترهايPSO 1 2 1 2(r , r , w,c ,c ) 

 مقدار دهی اولیه جمعیت  

  محاسبه مقدار برازندگی هر ذره  

 خطا بدست نیامده است عیارم( شرط تا زمانی که(.  

 }محاسبه bestp، ین مقدار محلی یک ذرهبهتر  
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  محاسبهbestg بهترین مقدار سراسري ،  

 به روز کردن سرعت و بردار موقعیت هر ذره  

  ارزیابی و سنجش{  

  حداکثر تکرار(معیار نهایی(  

  بررسی و تست شبکه بر روي یک پایگاه داده آزمایشی )4مرحله 

پس پارامترهاي جدیدي به شبکه داده  نظرباشد، اگر دقت کمتر از میزان خطاي مورد )5مرحله 

  .شده و مجدداً تکرار می گردد
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  4فصل 
  الگوریتم پیشنهادي و نتایج
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  الگوریتم پیشنهادي و نتایج - 4 فصل

  مقدمه  -4-1
 موجود آورده بر روي پایگاه داده 2در این فصل نتایج اجراي الگوریتم تشریح شده در فصل     

بهینه سازي و روش هاي شده در فصل قبل در ارتباط با  با توجه به الگوریتم هاي مطرح. شودمی

براي  PSO الگوریتم تحقیقات انجام پذیرفته در حوزه تأیید برخط امضاء ما تصمیم گرفتیم که از

  . امضاء استفاده نماییم برخطتشخیص هاي مناسب در  انتخاب ویژگی

 اللملی تأیید امضاء مجموعه امضاهاي نخستین مسابقه بینرا با استفاده از  نتایجسپس 
1SVC2004 امضاي  20(امضاء  40کاربر هر و براي  داشته کاربر 40این پایگاه داده . بیان می کنیم

 800(1600در مجموع تعداد امضاهاي موجود در پایگاه داده . وجود دارد) امضاي جعلی 20اصلی و

أیید امضاء پیشنهادي، نرخ براي بررسی سیستم ت. امضاء می باشد) امضاء جعلی 800امضاء اصلی و 

 .کنیمخطاي تأیید آنرا با دیگر روش ها مقایسه می

الزم به ذکر است که، کامپیوتر مورد استفاده براي اجراي الگوریتم داراي مشخصات ذکر شده 

  .باشددر زیر می

  همشخصات کامپیوتر مورد استفاد ):1- 4 (جدول
2M Core2Due  CPU 

6M Cash 

4M  RAM  

  

  

                                                
1.First international signature verification competition     
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  بلوك دیاگرام الگوریتم پیشنهادي   -4-2
بلوك دیاگرام کلی سیستم پیشنهادي تأیید برخط امضاء ارائه شده در ) 1- 4 (شکل در اینجا

گوریتم الدر نشان داده شده است ) 1-4(همانطور که در شکل .دهدرا نشان می پایان نامهاین 

هاي  پیشنهادي، امضاهاي جمع آوري شده هر کاربر ابتدا پیش پردازش شده و در ادامه ویژگی

ویژگی ها سپس عملیات نرمال سازي بر روي  .شوندمناسب براي عملیات تأیید امضاء استخراج می

با استفاده از الگوریتم  .مشخص می شود تعداد امضاهاي مراحل آموزش و تست شود و اجرا می

PSO نتایج مورد استفاده که همان بردار ویژگی هاي انتخابی میو  ویژگی هاي مناسب انتخاب- 

در نهایت تأیید و یا رد . هویت کاربر براي مرحله تست آماده می شود تأییدباشد، بهمراه درخواست 

  . شودتصمیم گیري میبا توجه به مقدار آستانه تعیین شده در الگوریتم امضاء ورودي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بلوك دیاگرام  الگوریتم پیشنهادي): 1-4 (شکل

  
  .بطور کامل توضیح می دهیمرا  الگوریتم پیشنهادي بلوك دیاگرامحال 

  اخذ  امضاهاي
 هر کاربر 

درخواست تایید 
 )شماره کاربر( هویت

 

  استخراج ویژگی
  ویژگی 64تعداد ( 

 )از هر امضاء 

یا رد  تأیید
 امضاي ورودي

نرمال سازي سطر 
 و ستون ویژگی ها

مشخص نمودن تعداد {پایگاه داده 
جهت  ) اصلی و جعلی( امضاء 15

اصلی و ( امضاء 5 مرحله آموزش و
 } جهت مرحله تست) جعلی

استفاده آموزش با 
  PSOیتم از الگور

با فرآیند تصمیم گیري 
 توجه به مقدار آستانه
 تعیین شده براي امضاء

پیش پردازش  و 
 طولنرمال سازي  
 امضاها

نتایج مورد استفاده 
 در مرحله تست
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  پیش پردازش -4-2-1

است خوانده شده و در  اطالعات اولیه امضاء هر کاربر که بصورت فایل متنی ذخیره شده

بدست  y(t)و  x(t)و توابع  به عنوان نمونه امضاهاي خام یک کاربر. گرددی ذخیره میمتغیرهای

  .نشان داده شده است) 4-4 (شکلتا ) 2-4 (شکل  درآمده 

امضاء پایگاه داده  نمونه :)2-4 (شکل 
  قبل از پیش پردازش

  امضاء x(t) سیگنال :)3-4 (شکل    
   پایگاه داده         

امضاء         y(t)سیگنال :)4-4 (شکل  
  پایگاه داده 

اول، امضاء . براي طراحی یک سیستم تأیید امضاء صحیح باید بر چند مشکل غلبه پیدا کرد 

یک فرآیند دقیق نیست؛ یعنی اینکه دو امضاء از یک شخص همسان نیست مگر اینکه یک امضاء 

بنابراین در اکثر موارد تغییراتی در بین امضاهاي یک کاربر . از روي دیگري رونویسی شود دقیقاً

هاي امضاء تغییراتی در طول، اندازه و دوم، نمونه). 1تغییرات درون کالسی(وجود خواهد داشت 

امضاهاي  چند نمونه از) 5-4 (شکل در. کنندکه فرآیند مقایسه را با مشکل مواجه می ،جهت دارند

  . کنیدرا مشاهده می SVC2004 اصلی یک کاربر از پایگاه داده

      
  SVC2004ه کاربر از پایگاه داد چند نمونه امضاء یک :)5-4 (شکل

  
                                                
1 Intra-class variation 
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  هاامضاطول نرمال سازي  -4-2-2

- متغیر می نمونه 250نمونه تا  70از حدود آمده از امضاها، متفاوت و  هاي بدستتعداد نمونه

  . سازدباشد، طولهاي متفاوت امضاء، کار تأیید امضاء را با مشکل مواجه می

در یک ماتریس اندازه هر امضاء را  و گرفتهاز هر شخص را ) اصلی وجعلی( امضاء 40در ابتدا 

را استخراج و بر اساس  ونه هاي گرفته شده از هر امضاءسپس ماکزیمم تعداد نم .می نماییم ذخیره

یک از یک شخص دارد، اندازه آن را در  امضاء 40آن امضایی که بیشترین تعداد نمونه را در بین 

  .و بر اساس آن طول باقیمانده امضاها از شخص را هم اندازه می نماییممتغیر ذخیره 

امضاهاي هر شخص با طولهاي مختلف  2بین نقاط 1براي حل این مشکل با استفاده از درونیابی

یعنی در این حالت . کنیممی تبدیل طول امضایی که داراي بیشترین تعداد نمونه می باشد،به را 

داشت، که توسط این یکسان سازي  خواهیمتعداد نمونه هاي یکسان  تمام امضاهاي موجودبراي 

 ءامضا) 8-4 (شکلتا ) 6- 4 (شکلدر .ایسه کردمقطول، به راحتی می توان دو امضاء را با یکدیگر 

  .کنیدمشاهده می را) 2-4 (شکل نشان داده شده در ءامضاy(t)و  x(t)توابع هم اندازه شده و 

 
امضاء پایگاه داده  نمونه :)6-4 (شکل

  بعد از هم اندازه کردن
  

 
امضاء  x(t)سیگنال: )7-4 (شکل

  نمونه 512طول خارجی به 

 
امضاء  y(t)سیگنال :)8-4 (شکل

  نمونه 512به طول خارجی 

  استخراج ویژگی ها -4-2-3

قدرت تمایز باال و قابلیت تعمیم . باشداستخراج ویژگی یکی از مهمترین مراحل تأیید امضاء می

  ].76[کندامضاء ایفا میبرها، نقش مهمی در فرآیند تأیید کار ۀها براي همویژگی
                                                
1 Interpolation 
2 Bilinear  
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استخراج ویژگی آنست که ویژگی هاي یکتایی براي تمام حاالت کاربر، که در  فرآیندمنظور از 

شود، استخراج گردد، با این هدف که به فرآیند هاي امضاء آن کاربر تکرار میتمام یا اکثریت نمونه

  . حت قابل قبولی اجرا شودتأیید امضاء کمک شود تا با ص

اصلی و ( امضاء 40حال . تا اینجا عملیات پیش پردازش و نرمال سازي طول امضاها انجام شد 

و در یک که پیش پردازش و نرمال سازي بر روي آنها انجام شده، گرفته از هر شخص را  )جعلی

ذیل جدول بشرح  SVC2004پایگاه داده پارامترهاي مطرح شده در  .می نماییم ماتریس ذخیره

  . می باشد

  SVC2004ویژگی هاي موجود در پایگاه داده ): 2- 4 (جدول
  توضیحات  ویژگی  ردیف

1  X coordinate   موقعیت مکان نما مقیاس بندي شده در امتداد محورx 

2  Y coordinate  مکان نما مقیاس بندي شده در امتداد محور موقعیتy  

3  Time  زمان  

4  Button status  براي گذاشتن قلم 1صفر براي برداشتن قلم و ( حالت قلم(  

5  Azimuth   گردش به راست مکان نما حول محورz  

6  Altitude  دامنه  

7  Pressure  فشار قلم  

  
تحقیقات انجام گرفته در زمینه استخراج فوق و با توجه به  پارامترهاياکنون ما با استفاده از 

به استخراج  به آنها اشاره شد، 3که در فصل ] 42[ گالبالی و همکارانویژگی ها از امضاء توسط 

  . می پردازیمک کاربر هاي یامضاهر کدام از ویژگی هاي دیگري از 

  .یمکنمی و از آنها استفاده  گروه متفاوت از ویژگی هاي امضاها را معرفی 3در اینجا 

  ویژگی هاي مبتنی بر هندسه -3-1- 4-2

در ابتدا بهتر است ویژگی هاي مبتنی بر هندسه را از امضاها استخراج نموده، چون پایه و اساس 

. نهایت ویژگی هاي مبتنی بر زمان می باشنداستخراج ویژگی هاي مبتنی بر سرعت و شتاب و در 

پارامتر در فایل  7با توجه به در اختیار داشتن فایل هاي متنی امضاها و اینکه هر امضاء شامل 
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مورد نظر می باشد، می توان به راحتی ویژگی هایی مانند ماکزیمم، مینیمم، میانگین از موقعیت 

  .تعداد برداشتن و گذاشتن قلم را بدست آوریم ، فشار قلم،yو  xهر امضاء در جهت محور 

و ) 11-4 (شکلء اصلی و در امضا y(t)و  x(t)توابع ) 10-4 (شکلو ) 9-4 (شکل در

کنید که بر روي مشاهده می راامین کاربر  5ء جعلی از امضا y(t)و  x(t)وابع ت) 12- 4 (شکل

   .مشخص شده است y و xمم و مینیمم نقاط از موقعیت هر امضاء در جهت محورشکل، ماکزی

    
 امضاء اصلیx(t)سیگنال: )9-4 (شکل

  امین کاربر5
  امضاء اصلیy(t)سیگنال: )10-4 (شکل

  امین کاربر5

    
 امضاء جعلیx(t)سیگنال): 11-4 (شکل

  امین کاربر5
  امضاء جعلیy(t)سیگنال :)12-4 (شکل

  امین کاربر5

از مهمترین ویژگی هایی که می توان به آن اشاره و با استفاده از ویژگی هاي فوق الذکر بدست 

  .انحراف معیار که بصورت زیر بدست می آید می آید،

) 4-1(
  

  N
2

i
i 1

1 (X )
N 
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از جمله ویژگی هاي دیگري که می توان با استخراج ویژگی هاي قبلی بدست بیاوریم، ویژگی 

  .زیر می باشد

) 4-2(    tu _ max last _ penup maxX X X   
lastکه _ penupX ز روي کاغذ برداشته می شود و آخرین مرتبه اي که قلم اmaxX ماکزیمم مقدار از ،

قابل ذکر می باشد که باقیمانده ویژگی هاي به همین . می باشد xموقعیت امضاء در جهت محور 

ویژگی مبتنی بر هندسه از  25صورت از امضاء استخراج می شود که در نهایت منجر به استخراج 

  .امضاء می شود

  استخراج ویژگی هاي مبتنی بر هندسه از امضاء): 3- 4 (دولج
  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر  هندسه        ردیف  هندسهتوصیف ویژگی مبتنی بر 

 x _ max max x  2  y _ min min y  1 

 x _ min min x  4  y _ max max y  3 

 xmean mean x  6  ymean mean y  5 

  sd _ x sqrt mean x xmean ^ 2   8   sd _ y sqrt mean y ymean ^ 2   7 

 Tw _ x x _ max x _ min / v _ mx   10  Tw _ y y _ max y _ min / v _ my   9 
 xmm xmean x _ min / xmean   12  ymm ymean y _ min / ymean   11 

Xtd _ max X1st _ pendown x _ max   14 Ytd _ max Y1st _ pendown y _ max   13 
Xtd _ min X1st _ pendown x _ min   16 Ytd _ min Y1st _ pendown y _ min   15 
Xtu _ max Xlast _ penup x _ max   18 Ytu _ max Ylast _ penup y _ max   17 
Xtu _ min Xlast _ penup x _ min   20 Ytu _ min Ylast _ penup y _ min   19 

 p _ mean mean p  22  p _ max max p  21 

N _ UP n1 N _ DOWN   24  N _ DOWN sum N  23 

      ratio _ lw x _ max x _ min / y _ max y _ min    25 

 

  ویژگی هاي مبتنی بر زمان -3-2- 4-2

راحتی می  در اینجا با توجه به ویژگی هاي مبتنی بر هندسه که در قسمت قبل اشاره شد، به

مشاهده می کنیم ) 4- 4 (جدولتوانیم ویژگی هاي مبتنی بر زمان را بدست آوریم، همانطورکه در 

  .ویژگی مبتنی بر زمان از هر امضاء استخراج می شود 17در نهایت 
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 استخراج ویژگی هاي مبتنی بر زمان از امضاء): 4- 4 (جدول

  ردیف  زمان توصیف ویژگی مبتنی بر  ردیف  زمان توصیف ویژگی مبتنی بر
 t1_ x _ max Muser xx _ n,3 / Tw _ x  2  t1_ y _ max Muser yy _ n,3 / Tw _ y  1 

 t1_ x _ min Muser xx2,3 / Tw _ x  4  t1_ y _ min Muser yy _ m,3 / Tw _ y  3 

 t1_ vx _ max Muser mn _ x1,3 / Tw _ x  6  t1_ vy _ max Muser mn _ y1,3 / Tw _ y  5 

 t1_ vx _ min Muser mn _ x2,3 / Tw _ x  8  t1_ vy _ min Muser mn _ y2,3 / Tw _ y  7 
T _ wsx Tw _ x / T _ S  10 T _ wsy Tw _ y / T _ S  9 

TT _ wx1 T _1penup / Tw _ x  12 TT _ wy1 T _1penup / Tw _ y  11 
  TT _ wx2 T _ 2penup / Tw _ x  14 TT _ wy2 T _ 2penup / Tw _ y  13 

TT _ s3 T _ 3pendown / T _ S  16 TT _ s2 T _ 2pendown / T _ S  15 
 18 T _ S ( signature total duration) 17 

 

  ویژگی هاي مبتنی بر سرعت و شتاب -3-3- 4-2

ویژگی هاي مبتنی بر سرعت و شتاب تأثیر پذیري بیشتري بر روي امضاها بخصوص امضاهاي 

موقعیت هر امضاء در جهت با توجه به استخراج ویژگی هاي مبتنی بر هندسه از قبیل  .جعلی دارند

  .به راحتی می توانیم ویژگی هاي مبتنی بر سرعت و شتاب را بدست آوریم ، y و xمحور 

سرعت و شتاب از هر امضاء  ،y و xبا گرفتن مشتق اول و دوم از هر امضاء در جهت محور 

بدست می آید، که در نهایت می توان ماکزیمم، مینیمم و میانگین سرعت و شتاب از هر امضاء را 

  .بدست آوریم

کاربر از امین  5سیگنال هاي سرعت از امضاء اصلی و جعلی ) 15-4 (شکلتا ) 13-4 (شکل در 

کنید، که ماکزیمم و مینیمم نقاط بر روي شکل مشخص را مشاهده می SVC2004پایگاه داده 

  .شده است
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xvسیگنال): 13-4 (شکل (t)امضاء 

  امین کاربر 5اصلی از 
yvسیگنال): 14-4 (شکل (t)امضاء  

  امین کاربر 5اصلی از 

    
xvسیگنال): 15-4 (شکل (t)امضاء 

  کاربر  امین 5از  جعلی
yvسیگنال): 16-4 (شکل (t)امضاء  

  امین کاربر 5از  جعلی
سیگنال هاي شتاب به ازاي امضاء اصلی و جعلی ) 19-4 (شکلتا ) 17- 4 (شکلبطور مشابه در 

  .که ماکزیمم و مینیمم نقاط بر روي شکل مشخص شده استاز کاربر نمایش داده می شود، 

    
xaسیگنال): 17-4 (شکل (t)امضاء 

  امین کاربر 5اصلی از 
yaسیگنال): 18-4 (شکل (t)امضاء  

  امین کاربر 5اصلی از 
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xaسیگنال): 19-4 (شکل (t)امضاء 

  امین کاربر 5جعلی از 
yaسیگنال): 20-4 (شکل (t)امضاء  

  امین کاربر 5جعلی از 
  .حال براي بدست آوردن ویژگی هاي دیگر الزم است در ابتدا روابط زیر را معرفی نماییم

fداراي تابع چگالی احتمال  Xاگر متغیر تصادفی  (x) امید ریاضی به صورت زیر تعریف . باشد

   .شود می

) 4-3(    
x

E(X) x.f (x)  
داراي تابع چگالی  Yو  Xاشاره شد، اگر متغیرهاي تصادفی  )10- 3 (رابطه همانطورکه در 

fاحتمال توام  (x, y) شود باشند، کوواریانس آنها به صورت زیر تعریف می .  

) 4-4(    x yCov(X,Y) E(X )(Y )    
  . باشند می Yو  Xبه ترتیب امید ریاضی  yو xکه 

زیر تعریف  دهند و به صورت نمایش می را با  Yو  Xدو متغیر تصادفی  1ضریب همبستگی

  . شود می

) 4-5(    
X,Y 2 2

x y

Cov(X, Y) E(XY) E(X)E(Y)
V(X)V(Y) E(X ) .E(Y )


  

 
  

 .بدست می آید) 5-4 (جدولاز  22و  21ویژگی هاي حال با استفاده از ضریب همبستگی 

از جدول زیر باید ابتدا سرعت موثر را بدست  20و  19براي بدست آوردن ویژگی هاي  همچنین

  .آوریم، که رابطه آن بصورت زیر می باشد

                                                
1. Correlation coefficient  
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) 4-6(    n
2

rms
K 0

1V = V
T 
  

  .ویژگی مبتنی بر سرعت و شتاب از امضاء استخراج می شود 22در نهایت 

 استخراج ویژگی هاي مبتنی برسرعت وشتاب از امضاء): 5- 4 (جدول

  ردیف  سرعت وشتاب توصیف ویژگی مبتنی بر  ردیف  توصیف ویژگی مبتنی بر سرعت وشتاب

 vmax _ x max v _ x  2  vmax _ y max v _ y  1 

 vmin _ x min v _ x  4  vmin _ y min v _ y  3 

 v _ mx mean v _ x  6  v _ my mean v _ y  5 
Vx _ meanmax v _ mx / vmax _ x  8 Vy _ meanmax v _ my / vmax _ y  7 

  sd _ vx sqrt mean v _ x v _ mx ^ 2   10   sd _ vy sqrt mean v _ y v _ my ^ 2   9 

 amax _ x max a _ x  12  amax _ y max a _ y  11 

 amin _ x max a _ x  14  amin _ y max a _ y  13 

 a _ mx mean a _ x  16  a _ my mean a _ y  15 

 sd _ ax sqrt(mean a _ x a _ mx ^ 2   18   sd _ ay sqrt mean a _ y a _ my ^ 2   17 

v _ rmx v _ rmsx / vmax _ x  20 v _ rmy v _ rmsy / vmax _ y  19 

 cx cv _ xy / vmax _ x ^ 2  22  cy cv _ xy / vmax _ y ^ 2  21 

  
براي . استفاده می نماییم PSOدر ادامه براي مشخص نمودن ویژگی هاي مناسب از الگوریتم 

ها را  ویژگی وقرار می دهیم  برداررا در یک استخراج شده از هر امضاء ویژگی  64این کار در ابتدا 

با توجه به پایگاه داده مورد  .ر روي سطرها نرمالیزه می کنیمبر روي ستون ها نرمالیزه و سپس ب

 15امضاء اصلی و  20امضاء از  15امضاي جعلی دارد که  20امضاي اصلی و  20کاربر هر  ،استفاده

را براي  2که هدف استفاده می نماییم، 1امضاي جعلی از هر شخص را براي آموزش 20امضاء از 

  .امضاهاي جعلی برابر صفر در نظر می گیریمو براي  1امضاهاي اصلی برابر 

) 4-7(     T arget genuine 1
T arget(forgery) 0




  

                                                
1.Train  
2.Target  
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که هدف را  در نظر می گیریم، 1دیگر از هر شخص را براي تست) اصلی و جعلی( امضاء 5

  .همانند مرحله آموزش در نظر می گیریم

  PSOبکارگیري الگوریتم  -4-2-4

 ،از هر امضاء حال با مشخص شدن امضاهاي آموزش و تست از هر کاربر و استخراج ویژگی ها

  .را بکار می بریم PSO براي انتخاب ویژگی هاي مناسب و در نهایت تشخیص برخط امضاء الگوریتم

با . ورودي هاي مسئله را معرفی نماییم ابتداجهت اجراي الگوریتم باید  PSO الگوریتم در

تعداد ویژگی ( ابعاد مسئله، تعداد پرندگان و تعداد تکرار الگوریتممقدار پارامترها از قبیل  تعیین

که با  ورودي هاي مسئله مشخص می شوند ،و فاصله بین نمونه ها) هاي استخراج شده از هر امضاء

  .وانیم به نتایج متفاوتی دست یابیممی ت) 6-4 (جدولپارامتر بشرح  4تغییر این 

 PSOپارامترهاي قابل تنظیم در الگوریتم ):6- 4 (جدول

  توضیحات  پارامتر ردیف

تعدادي نقاط تصادفی در فضاي ویژگی ها که با استفاده از تابع  -  )Np(تعداد پرندگان 1
  .ه میل می کنندبرازندگی به سمت نقاط بهین

  .تعداد مرتبه اي که الگوریتم اجرا می شود تا به نقطه مطلوب برسد -  )Ni(تعداد تکرار 2
 تعداد ویژگی هاي استخراج شده از هر امضاء -  )Dimension(ابعاد مسئله 3

  )Interval(فاصله بین نمونه ها 4
ت بطور مثال مساح. تعیین محدوده ي مجاز براي جواب ها می باشد -

در بدترین حالت تمام یک . یک امضا هر مقدار دلخواهی نمی تواند باشد
 . را می پوشاند A4صفحه ي 

  
اولیه را بدست آوریم، که منظور از  2بعد از مشخص نمودن پارامترها، باید سرعت و جمعیت 

  .جمعیت در اینجا جواب ها یا همان ویژگی هاي مناسبی است که به دنبال آن ها هستیم

. کرده، سرعت و جمعیت اولیه را بدست می آوریم شروعبا گروهی از ذرات تصادفی ابتدا در  

  .را بصورت زیر بیان می کنیم حال با استفاده از مقادیر اولیه سرعت و جمعیت، تابع برازندگی

                                                
1.Test  
2. Population   
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سپس امضاهاي آموزش  .می دهیم در ابتدا یک ماتریس صفر به تعداد امضاهاي آموزش تشکیل

جمعیت اولیه را در و  می نماییم ذخیرهجدید  متغیریک  دراستخراج شده یژگی هاي و ابعادرا به 

یک سپس مقدار هدف از هر امضاء آموزش را از آن کم می نماییم و در . ضرب می کنیمفوق متغیر 

  .ماتریس ذخیره می نماییم

حال . ضرائب مجهولی باشند که باید تعیین گردندP ها و  بردار ویژگی Xفرض می کنیم  -

   .تابع  برازندگی را بصورت زیر تشکیل می دهیم

) 4-8(    
 

2

np

i 1
fitness i

Error Ta

|

rg et (X P)

Error |




  


  

Targکه  et  و جعلی برابر با صفر در نظر  1هدف می باشد که براي امضاهاي اصلی برابر با

   .گرفته می شود

هایی می گردد که باعث کم Pبه دنبال  PSO الگوریتمذکر این نکته ضروري بنظر می رسد که 

بهترین مقدار  و) bestp(2از بهترین مقدار فردي بدین منظور دو مجموعه. دنشو 1خطاشدن 

 - حرکت می bestgو  bestpها همزمان به سمتPهمه ي . ل می دهدیشکترا ) bestg(3يسراسر

یعنی منجر  ؛بهتر باشند bestpو  bestgها خودشان از Pدر بین راه ممکن است برخی از این . کنند

   .جایگزین خواهیم نمود bestpو  bestgرا با  Pدر اینصورت این  .کمتري شوندخطاي  به دستیابی به

همانطور که در قسمت  .د انجام می گیردتوسط نسل هاي جدی جستجو براي بهترین،حال 

 bestpبهترین پاسخ  اولین مقدار، .هر ذره بوسیله دو مقدار بهترین به روز می شودقبلی اشاره شد، 

می باشد که  bestgمی باشد که ذره تاکنون دریافت کرده است و دومی بهترین مقدار سراسري 

   .ن توسط هر ذره در جمعیت بدست آمده استتاکنو

                                                
1. Error  
2. Personal best 
3. Global best  
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در  3همانطور که در فصل بعد از پیدا کردن بهترین دو مقدار، سرعت و موقعیت هاي ذره 

در مرحله بعد تابع برازندگی را با توجه به  .به روز می شودارائه شده، ) 16-3(و ) 15- 3 (روابط 

را  bestpو  bestgمی نماییم و دوباره مقایر محاسبه الگوریتم موقعیت به روز رسانی شده  سرعت و

  .بروز رسانی می نماییم

ن جواب ممکن از ابتداي که بهتری ها می باشدPیک بردار یا دسته اي از  bestgدر اینجا جواب 

bestgبعبارتی. اجراي الگوریتم تاکنون را نشان می دهد بهترین جوابی است که به ازاي آن تاکنون   

در مراحل تست استفاده     bestgقابل ذکر می باشد جواب  .به کمترین خطا دست پیدا کرده ایم

   .می شود

ها آموزش دیده اند به نحوي Pکه در پاراگراف قبلی عنوان شد با پایان مرحله آموزش،همانطور 

  . فعلی بهترین پاسخ دریافت می شودوجود ویژگی هاي  که با

      با توجه به در اختیار داشتن امضاهاي تست، مرحله تست الگوریتم را بصورت زیر اجرا حال 

  .می کنیم

یک حلقه تشکیل می دهیم و امضاهاي تست را به ابعاد  )امضاء 5( ا به تعداد امضاهاي تستابتد

 .ذخیره می نماییمکه همان بردار ویژگی ها می باشد،  X بردار ویژگی هاي استخراج شده در

، که بصورت در متغیر دیگري ذخیره می نماییم نماییم و ضرب می Xبردار را در gbest جوابسپس 

  . زیر می باشد

 ) 4-9(    2
rec X F =( gbest)  

امضاء اصلی را از امضاء جعلی تشخیص  می شود،مشخص که بصورت زیر حال با توجه به هدف 

  .می دهیم

حله تست الگوریتم بیشتر از آستانه تعیین شده براي هر امضاء باشد، اگر مقدار بدست آمده از مر -

  .امضاء فوق مربوط به دسته امضاهاي اصلی کاربر می باشد و مقدار متغیر را برابر یک قرار می دهیم
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در غیر اینصورت امضاء مربوط به دسته امضاهاي جعلی کاربر می باشد که مقدار متغیر را برابر با  -

  .دهیم صفر قرار می

) 4-10(    rec rec

rec

if    F threshold      F 1       G signature
       other                   F 0       F signature 

 


  

 جعلی تشخیص دادیم،امضاهاي کاربران اصلی را از امضاهاي کاربران اکنون با توجه به اینکه ما 

  .ارائه می نماییم  EERوFAR و  FRRنتایج شبیه سازي را با استفاده از پارامترهاي 

  

  SVC2004پایگاه داده  براي الگوریتم پیشنهادي نتایج شبیه سازي -4-3
را براي حالت هاي مختلف پارامترها  2ارائه شده در این فصل و فصل  PSOدر اینجا الگوریتم  

و نتایج آنها را نیم کآزمایش می SVC2004بر روي پایگاه داده امضاء  )6-4 (جدولمعرفی شده در 

  .کنیمدر جدول هاي مربوطه ارائه می

 تعداد تکرار و ویژگی به ازاي 64نتایج شبیه سازي با اعمال  -4-3-1

interval  بار تکرار الگوریتم  5متغیر با  

به  بار تکرارالگوریتم هاي بهینه سازي در هر در ابتدا ذکر این نکته ضروري بنظر می رسد که 

متغیر  interval و niند، به همین علت ما در این حالت الگوریتم را به ازاي یک مقدار همگرا می شو

  .بار تکرار می نماییم 5

مرحله میانگین گیري  5در ادامه بعد از مشخص شدن نتایج در مرحله پنجم باید از نتایج 

در بهترین . نمایش داده می شود) 7- 4 (جدول نماییم تا به نتیجه نهایی دست پیدا کنیم که در

  .بدست می آید ni=500ویژگی و  64سیستم تأیید برخط امضاء با اعمال براي  EER%=4/13حالت 
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  به الگوریتم پس از میانگین گیري  ویژگی 64نتایج پایگاه داده با اعمال  ):7- 4 (جدول
np=300 

dimnsn=64 
ni=200  ni=300 ni=400  ni=500 

Int=1 Int=3  Int=1 Int=3  Int=1 Int=3  Int=1 Int=3 

FRR(%) 7/21 7/22  78/21  3/23 4/21 3/24 2/20 25 

FAR(%) 8/5  9/7  3/5 5/8 9/6 8/7  6/6 1/9  
EER(%) 75/13 3/15  55/13 85/15 15/14 05/16  4/13  05/17  

  

 - رخ می Overfitting1تکرار مسئله را افزایش دهیم، مسئله تعداد اگر ما قابل ذکر می باشد 

  . دهد

  ویژگی ها به امضاهاجداگانه شبیه سازي با اعمال  نتایج -4-3-2

ویژگی که از امضاء استخراج نموده ایم، از  64ما از ) 5-4 (جدولتا ) 3- 4 (دولجدر ابتدا طبق 

ویژگی هاي امضاء براي تشخیص بصورت جداگانه استفاده می کنیم و نتایج آنها را بشرح 

ذخیره می نماییم، این بدان علت می باشد که مقدار تأثیر هر ویژگی بصورت مجزا به ) 8- 4 (جدول

از نتایج بدست آمده در جدول مشخص می باشد که . کاربر مشخص گردد 40هاي هر ازاي امضا

اوالً میزان تأثیرپذیري امضاهاي جعلی از امضاهاي اصلی به ازاي هر ویژگی بیشتر می باشد و 

ویژگی هایی که در جدول با رنگ سفید مشخص شده اند اثرگذاري بیشتري بر روي امضاهاي 

  .رنداصلی و جعلی هر کاربر دا

مجموعه اي از ویژگی هاي سراسري استخراج شده که براي تشخیص امضاء بصورت ): 8- 4 (جدول
  .جداگانه اعمال می شوند

  استخراج ویژگی هاي مناسب به ازاي امضاهاي اصلی و جعلی
  امضاهاي اصلی و جعلی ویژگی مناسب براي  #
  امضاهاي اصلیناسب براي ویژگی م  #
  امضاهاي جعلیویژگی مناسب براي   #

  

  

                                                
در فرایند آموزش اگر تعداد مراحل تکرار را افزایش دهیم، کالسیفایر به داده هاي آموزش حساس می شود و بهترین جداسازي را براي . 1

  .داده هاي آموزش داریم، اما براي داده هاي تست جواب خوبی نمی دهد
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Row Feature  gbest FRR FAR EER 
1 T_S(signature total duration) 7.0729 40.5 54.5 47.5 
2 x_min=min(x) 1.6856e-007 47.5 18.5 33 
3 x_max=max(x) -6.8623 35.5 56.5 46 
4 y_max=max(y) 7.0880 25.5 65 45.25 
5 y_min=min(y) -7.1698 57 37 47 
6 xmean=mean(x) -1.8458e-007 35.5 51 43.25 
7 ymean=mean(y) 7.0398 31 59 45 
8 vmax_x=max(v_x) -1.8039e-007 54.5  28 41.25 
9 vmax_y=max(v_y) -5.7533 47.5 37 42.25 
10 vmin_x=min(v_x) -7.0729 52.5 37.5 45 
11 vmin_y=min(v_y) -7.0729 49.5 34.5 42 
12 v_mx=mean(v_x) -6.3362 56  28 42 
13 v_my=mean(v_y) 9.9347e-008 64 18 41 
14 Vx_meanmax=v_mx/vmax_x -5.7312 75 12.5 43.75 
15 Vy_meanmax=v_my/vmax_y -9.6522e-008 71.5 12.5 42 
16 sd_vx=sqrt(mean(v_x-v_mx)^2) -9.9972e-008 91 5 48 
17 sd_vy=sqrt(mean(v_y-v_my)^2) 4.0163 81.5 9.5 45.5 
18 amax_x=max(a_x) -7.0729 47.5 40 43.75 
19 amax_y=max(a_y) -6.7073 55 29.5 42.25 
20 amin_x=max(a_x) 7.0729 47.5 40 43.75 
21 amin_y=max(a_y) 6.7073  55 29.5 42.25 
22 a_mx=mean(a_x) 1.7451e-007 45 47 46 
23 a_my=mean(a_y) 7.1684 54.5 37 45.75 
24 sd_ax=sqrt(mean(a_x-a_mx)^2 -3.9016 85.5 16 50.75 
25 sd_ay=sqrt(mean(a_y-a_my)^2) -4.2007 87.5 6.5 47 
26 p_max=max(p) -7.0521 30.5 56 43.25 
27 p_mean=mean(p) -6.9271 32.5 46.5 39.5 
28 N_DOWN=sum(N) -7.0789 43 49.5 46.25 
29 N_UP=n1-N_DOWN -6.5814 51 25.5 38.25 
30 sd_x=sqrt(mean(x-xmean)^2) 4.9343 80.5 11.5 46 
31 sd_y=sqrt(mean(y-ymean)^2) -5.0622 80 9 44.5 
32 ratio_lw=(x_max-x_min)/(y_max-y_min) -6.5367 67.5 20.5 44 
33 v_rmx=v_rmsx/vmax_x -6.1717 63.5 20 41.75 
34 v_rmy=v_rmsy/vmax_y -7.2273 44.5 42 43.25 
35 cx=cv_xy/(vmax_x)^2 -5.1159 82.5 10 46.25 
36 cy=cv_xy/(vmax_y)^2 1.0463e-007 77 13 45 
37 Tw_x=(x_max-x_min)/v_mx 7.8031e-008 48 42 45 
38 t1_x_max=Muser(xx_n,3)/Tw_x -3.1019 68 20 44 
39 t1_x_min=Muser(xx2,3)/Tw_x -6.4256 55 34.5 44.75 
40 t1_vx_max=Muser(mn_x1,3)/Tw_x -4.4768 76 14.5 45.25 
41 t1_vx_min=Muser(mn_x2,3)/Tw_x -6.4256 74.5 18.5 46.5 
42 Tw_y=(y_max-y_min)/v_my -3.9135e-008 96 1 48.5 
43 t1_y_max=Muser(yy_n,3)/Tw_y 5.0789e-008 72.5 12 42.25 
44 t1_y_min=Muser(yy_m,3)/Tw_y 1.0404e-007 65 17 41 
45 t1_vy_max=Muser(mn_y1,3)/Tw_y 7.7497e-008 70.5 14 42.25 
46 t1_vy_min=Muser(mn_y2,3)/Tw_y 1.0486e-007 67.5 16 41.75 
47 T_wsx=Tw_x/T_S(1) -1.3556e-007 48 40.5 44.25 
48 T_wsy=Tw_y/T_S(1) 2.2248e-008 96 1 48.5 
49 xmm=(xmean-x_min)/xmean 6.5062 52.5 35.5 44 
50 ymm=(ymean-y_min)/ymean -6.9701 35.5 45.5 40.5 
51 Xtd_max=X1st_pendown-x_max 6.0878 55.5 28 41.75 
52 Xtd_min=X1st_pendown-x_min -1.2310e-007 61.5 11 36.25 
53 Ytd_max=Y1st_pendown-y_max -6.3965 51.5 14 32.75 
54 Ytd_min=Y1st_pendown-y_min -1.8229e-007 56.5 29.5 43 
55 Xtu_max=Xlast_penup-x_max 5.8429 42.5 44 43.25 
56 Xtu_min=Xlast_penup-x_min -6.5855 55.5 32 43.75 
57 Ytu_max=Ylast_penup-y_max -6.9290 34.5 51 42.75 
58 Ytu_min=Ylast_penup-y_min -6.9615 49.5 38 43.75 
59 TT_wx1=T_1penup/Tw_x 1.7723e-008 84.5 13.5 49 
60 TT_wy1=T_1penup/Tw_y 5.6266e-009 75.5 12 43.75 
61 TT_wx2=T_2penup/Tw_x -2.7118e-008 80 16.5 48.25 
62 TT_wy2=T_2penup/Tw_y -2.6319e-008 72 15 43.5 
63 TT_s2=T_2pendown/T_S(1) 4.9051e-010 69.5 28.5 49 
64 TT_s3=T_3pendown/T_S(1) -8.4573e-008 65 35 50 
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  intervalنتایج شبیه سازي با حذف ویژگی هاي کم اهمیت و  -4-3-3

  متغیر با یک بار تکرار الگوریتم 

مورد ) 8- 4 (جدولهر کدام از ویژگی ها را در به ازاي  EERو  gbest در این حالت اگر ما مقادیر

 -آنها خیلی کوچک می باشند که مشخص می gbestبررسی قرار دهیم، تعدادي از ویژگی ها مقادیر 

شود تأثیر کمی در تشخیص امضاها دارند و با ایجاد یک ماسک متشکل از یک ها و صفرها و اعمال 

ثر بخشی کمتري دارند را حذف می نماییم که با آن بر روي تمام ویژگی ها، ویژگی هایی که ا

همچنین می توان با این . ویژگی کاهش می یابد 40ویژگی به  64تعداد ویژگی ها از اجراي آن 

کمتري دارند، می توان آن  EERدید به موضوع نگاه کنیم که هر کدام از ویژگی ها که مقدار 

   .امضاء بکار ببریم ویژگی را به عنوان یک ویژگی خوب و موثر در تشخیص

می یابیم، که با نگاهی به نتایج مشخص می شود که در  دست) 9- 4 (جدولدر نهایت به نتایج 

. بدست می آید int=1و ni=500سیستم تأیید برخط امضاء به ازاي براي  EER%=9بهترین حالت 

   .ه میزان قابل توجهی کاهش می یابدسیستم ب EERهمانطورکه می بینیم 

که  intervalامضاها تأثیرگذار می باشد،  EERبر روي  PSOپارامتر دیگري که در الگوریتم 

در  Intervalعنوان شد، نقش  )6-4 (جدولهمانطور که در . فاصله بین نمونه ها را تعیین می نماید

بطور مثال مساحت یک امضا هر مقدار دلخواهی . وده ي مجاز براي جواب ها می باشدتعیین محد

بنابراین محدوده ي مجاز . را می پوشاند A4در بدترین حالت تمام یک صفحه ي . نمی تواند باشد

 .خواهد بود A4از صفر تا اندازه ي مساحت تمام صفحه ي  پارامتربراي این 

را کاهش می دهیم، که فاصله  intervalاتفاق می افتد که  زمانی EERدر این حالت کمترین 

کاهش یافته و متمرکزتر می شود و این باعث شده به جواب بهینه ) pop(اقلیدسی جمعیت 

نزدیکتر و با تعداد تکرار کمتري الگوریتم همگرا شود و با این عمل نمونه ها به هم نزدیکتر       

  . می شوند
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  از حذف ویژگی هاي کم اهمیت پس نتایج پایگاه داده براي تعداد تکرار متغیر ):9- 4 (جدول
ni=500  ni=200 np=300 

dimnsn=40 Int=3  Int=1 Int=3  Int=1 
5/15  5/15  5/16  5/16 FRR(%) 
5/4  5/2  5  3 FAR(%) 

10  9  75/10  75/9 EER(%) 

 

 و ni ذف ویژگی هاي کم اهمیت به ازاينتایج شبیه سازي با ح -4-3-4

interval  بار تکرار الگوریتم  5متغیر با  

در این حالت همانند قسمت قبلی که ذکر شد الگوریتم هاي بهینه سازي در هر بار تکرار به 

یک مقدار همگرا می شوند، که پس از حذف ویژگی هاي کم اهمیت، الگوریتم را با تغییر پارامترها 

  .ا می نماییممرتبه اجر 5

نتایج ) 10-4 (جدولهمانند قبل نتیجه نهایی پس از میانگین گیري حاصل می شود که در  

سیستم تأیید برخط امضاء با براي  EER%=35/11 به در این حالت در بهترین مورد. ارائه می شود

   .ت می یابیمحذف ویژگی هاي کم اهمیت دس استفاده از

  پس از میانگین گیري ویژگی 40نتایج پایگاه داده با اعمال  ):10- 4 (جدول
ni=500  ni=200 np=300 

dimnsn=40 Int=3  Int=1 Int=3  Int=1 
1/19  2/18  3/19  19 FRR(%) 
4/5  6/4  2/6 7/3 FAR(%) 
25/12  4/11 9/12 35/11 EER(%) 

 

بار تکرار  5با   افزایش تعداد ویژگی هانتایج شبیه سازي با  -4-3-5

  الگوریتم 

. ویژگی ها را در تشخیص امضاء اصلی از جعلی بررسی می نماییمتعداد در اینجا تاثیر افزایش 

     بشرح جدول ذیل بدست در ابتدا همانند قبل تاثیر هر کدام از ویژگی ها را بصورت جداگانه 

  .ممی آوری
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  هاي جدید ویژگی جداگانهنتایج پایگاه داده با اعمال  ):11- 4 (جدول
Row Feature  gbest FRR FAR EER 

1 Variance_vx=var(v_x) -7.6065 50.5 31 40.75 
2 Variance_vy=var(v_y) -6.7014 36.5 34 35.25 
3 Variance_ax=var(a_x) 7.5084 49.5 36.5 43 
4 Variance_ay=var(a_y) -6.9044 41.5 28.5 35 
5 p_min=min(p) -7.7128 41.5 42 41.75 
6 v_p=var(p) -7.1798 57 17.5 37.25 
7 Azi_mean=mean(Azimuth) 7.5524 50.5 43 46.75 
8 altit_mean=mean(altitude) -7.7774 43 46.5 44.75 

  
دست می یابیم که  ویژگی 64ویژگی به امضاها به نتایج بهتري نسبت به  8ین حال با اعمال ا

  .قابل مشاهده می باشد )12- 4 (جدولنتایج بشرح 

  گوریتم پس از میانگین گیريبه ال  ویژگی 72نتایج پایگاه داده با اعمال  ):12- 4 (جدول

ni=500 ni=400 ni=300 ni=200 
np=300 
dimnsn=64  
Interval=1  

1/18  5/18  8/20  8/18  FRR(%) 
9/4  7/4  1/4  4/4  FAR(%) 
5/11  6/11  45/12  6/11  EER(%) 

دست سیستم تأیید برخط امضاء براي  EER%=5/11ویژگی به  72که در بهترین حالت با تعداد 

   .می یابیم

بار تکرار  5 کم اهمیت و يحذف ویژگی هانتایج شبیه سازي با  -4-3-6

    الگوریتم

 ،بار تکرار می نماییم 5 ذف و الگوریتم راانند قبل ویژگی هاي کم اهمیت را حدر این حالت هم

  .دست می یابیم EER%=25/10ویژگی با اهمیت به  48و  ni ،1=int=500ترین حالت  با که در به

  ویژگی  48اعمال  نتایج پایگاه داده با ):13- 4 (جدول
ni=500  ni=200 np=300 

dimnsn=40 Int=3  Int=1 Int=3  Int=1 
1/16  2/15  2/17  3/16 FRR(%) 
8/5  2/5  6/5 7/4 FAR(%) 
95/10  25/10 4/11 5/10 EER(%) 
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   بعضی از امضاها تأییددالیل خطاي -4-4
با بررسی شکل . ، بعضی از امضاها داراي خطاي تأیید زیادي هستندءسیستم تأیید امضا براي    

اند به بررسی دالیل خطاي تأیید امضاها امضاهاي آموزشی و امضاهایی که اشتباهاً تأیید یا رد شده

  .پردازیممی

 ز روش متعارف کنند و براي نوشتن آن ااستفاده می ءبعضی افراد از نام خود به عنوان امضا

. شودامضاي این گونه افراد به راحتی جعل می کنند،زبان نوشتاري خود استفاده می

. شودهمچنین اگر تغییرات درون کالسی این امضاها زیاد باشد، خطاي تأیید زیاد می

% 14 براي این امضاء. ن امضاهاستاي از اینمونه) 14-4 (جدولامضاي نشان داده شده در 

EER= بدست آمده است . 

  شودنمونه اي از امضاهایی که نام فرد به عنوان امضاء استفاده می ):14- 4 (جدول

  

  

  

  

  

  
  شامضاهاي آموز  امضاهاي اصلی که رد شده اند  شده اند تأییدامضاهاي تقلبی که 

 اي دارند و مسیر حرکت قلم مشخص و تعداد نقاط برداشت قلم امضاهایی که شکل ساده

. شونداین امضاها نیز به راحتی جعل می. از روي صفحه رقومی کننده کم است

 .دهدیک نمونه از این امضاها را نشان می) 15- 4 (جدول
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  .اي دارند و مسیر حرکت قلم مشخص استاي از امضاهایی که شکل سادهنمونه ):15- 4 (جدول

  

    

  

  

  

  

  امضاهاي آموزش  اندامضاهاي اصلی که رد شده  اندشده تأییدامضاهاي تقلبی که 

  .آیدبدست می =EER%17براي این امضاء 

 اي دارند و صاحب امضاء نیز چندین امضاي شبیه هم لی پیچیدهامضاهایی که شکل خی

این  یک نمونه از) 16-4 (جدول .کالسی باالیی دارداین امضاها تغییرات درون ندارد،

 .آیدبدست می =FAR%57و  =FRR%34براي این امضاء  .دهدامضاها را نشان می

  کالسی باالیک نمونه امضاي پیچیده با تغییرات درون):16- 4 (جدول

  

  
  

  

  

  

  

  امضاهاي آموزش  .امضاهاي اصلی که رد شده اند  شده اند تأییدامضاهاي تقلبی که 

  
  .آیدبدست می =EER%21 امضاءبراي این 
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   تأییدمقایسه نرخ خطاي  -4-4-1

پیشنهادي، نرخ خطاي تأیید آن را با نرخ خطاي تأیید  ءکارایی سیستم تأیید امضابراي بررسی  

کنیم و براي کاهش نرخ المللی تأیید امضاء مقایسه میتیمهاي شرکت کننده در اولین مسابقه بین

  .دهیمخطاي تأیید چندین پیشنهاد ارائه می

نده در نخستین مسابقه بین المللی توانیم نتایج خود را با نتایج افراد شرکت کنبنابراین می

  . تأیید امضاء مقایسه کنیم

  و روش پیشنهادي در این  SVC2004نرخ خطا براي تیمهاي شرکت کننده در ): 17- 4 (جدول
  نامه پایان

EER(%) نام تیم  براي امضاهاي جعلی حرفه اي  
5/5  106 

45/6  126 
33/7  124 
8/9  115 
25/10  E_BEST 
1/11  114 

98/11  119c 
99/11  119b 
34/14  118 
91/14  119a 
67/15  116 
45/16  117 
99/18  104 
83/25  103 
32/31  112 

 
- بقه بینبراي تیمهاي شرکت کننده در اولین مسا ءنرخ خطاي تأیید امضا )17-4 (جدولدر

  . آورده شده است E_BESTبا  نامهو روش ارائه شده در این پایان] 27[المللی تأیید امضاي برخط
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  5فصل 
 نتیجه گیري و پیشنهادات
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  و پیشنهادات نتیجه گیري -5 فصل
اي که با دیگر کارهاي مرتبط و مقایسه 4در این فصل با توجه به نتایج گفته شده در فصل 

ی شود و براي افزایش کارآیی سیستم و همچنین بهتر شدن صورت گرفته، نتیجه گیري نهایی م

  .کنیمکارآیی الگوریتم چندین پیشنهاد ارائه می

  
  نتیجه گیري -5-1

 - که با یک پیش. در این پایان نامه ما یک سیستم تأیید برخط امضاء را پیاده سازي نمودیم      

سپس . ي مراحل دیگر آماده شودپردازش اولیه و نرمالیزه نمودن امضاها سعی کردیم که امضاء برا

 72در مرحله بعدي استخراج ویژگی هاي مناسب از امضاء را انجام دادیم که منجر به استخراج 

  .ویژگی براي هر امضاء شد

امضاي دیگر را براي آزمایش مورد  5امضاء از هر شخص را براي آموزش و  15در ادامه تعداد 

الگوریتم  ویژگی هاي مناسب را براي مرحله تست PSOگوریتم از ال و با استفادهاستفاده قرار دادیم 

به تشخیص  با توجه به آستانه تعیین شده براي هر امضا و در نهایت مشخص کردیم پیشنهادي

  .امضاي اصلی از جعلی پرداختیم

با بدست آمده که در بهترین حالت  SVC2004از این روش براي پایگاه داده نسبتاً خوبی  نتایج

و با  =EER%4/13ویژگی پس از میانگین گیري به  64کرار الگوریتم پیشنهادي و اعمال بار ت 5

سیستم تأیید برخط براي  =EER%35/11حذف ویژگی هاي کم اهمیت پس از میانگین گیري به 

  . دست می یابیمامضاء 

کم  و با حذف ویژگی هاي =EER%5/11ویژگی به  72که در نهایت با افزایش ویژگی ها به تعداد 

  .دست می یابیم =EER%25/10اهمیت به 
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  پیشنهادات  -5-2
  .شود کارهاي زیر انجام شودبراي بهبود نرخ خطاي سیستم تأیید امضاء پیشنهاد می     

 روي ت بیشتري در مرحله پیش پردازش بر براي بهبود کارآیی سیستم، اصالحا

 .سیگنالهاي امضاء انجام شود

 ویژگی هاي استخراج شده در این پایان نامه که از  ویژگی هاي دیگري از امضاء عالوه بر

این قبیل می توان به ویژگی هاي مبتنی بر زمان اشاره نماییم، که تأثیر بیشتري در 

 .تشخیص امضاي اصلی از جعلی دارد

 کالسی باال دارند تعداد امضاهاي آموزشی را براي کاربرانی که امضاهاي با تغییرات درون

 .وریتم افزایش دادبراي آموزش بهتر الگ

 شود، مرز تصمیم را به اي دارند که به راحتی جعل میبراي افرادي که امضاهاي ساده

 FRRکاهش پیدا کند، با وجود اینکه این عمل باعث افزایش  FARنحوي تغییر داد که 

 . تواند مفید باشدشود ولی براي امنیت بیشتر میمی

 یتم جهت تشخیص استفاده نماییمدر مورد امضاهاي مشکل دار از چند الگور. 

  معیاري براي امضاهاي واقعی تعیین نماییم که عدول از آن به مفهوم بی اعتبار بودن امضاء

 . باشد
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  واژه نامه فارسی به انگلیسی 
  Cost  ارزش

 Evaluation ارزیابی
  Normalized Current Best Performance Evaluation ارزیابی بهترین عملکرد جریان نرمالیزه شده

 Geometric extermum اکسترمم هندسی
 Random optimization algorithm الگوریتم بهینه سازي تصادفی

 Genetic Algorithm الگوریتم ژنتیک
 Feasibility امکان پذیري

 Selection انتخاب
 Elitist selection انتخاب بهترین ها

 Random selection انتخاب تصادفی
 Tournament selection انتخاب تورنامنت

 Roulette wheel selection انتخاب چرخ رولت
 First international signature verification competition اولین مسابقه بین المللی تأیید امضاء

  Test آزمایش
  Train آموزش

 Simulatesd Annealing آنیل شبیه سازي شده
 Recombination ترکیب باز

 Segment بخش
  Fitness برازندگی

 On-line برخط
  Dynamic programming برنامه نویسی پویا

  Velocity updating بروز رسانی سرعت
 Off-line برون خطی

 Elitism  بهترین
 Global best PSO سراسري PSOبهترین 
 Local best PSO  محلی PSOبهترین 

PSO ستفاده از وزن ثابت متغیر با زمانبا ا PSO with Time Varying Inertia Weight  
  Particle Swarm Optimization بهینه سازي  اجتماع پرندگان
 Ant Colony optimization(ACO) بهینه سازي کلونی مورچگان

 Adaptive signal processing پردازش سیگنال وفقی
 Dynamic time warping پیچش زمانی پویا

 Extreme points warpin پیچش نقاط حداکثر
 Fitness function تابع برازندگی

  Sigmoid function تابع حلقوي
 Bit density  تراکم بیتی

 Combinatorial ترکیبی
 Pattern recognition  تشخیص الگو

  Biological crossovers تقاطع بیولوژیکی
 One- point crossover تقاطع تک نقطه اي

 Advanced point crossover تقاطع نقطه اي پیشرفته
 Uniform crossover تقاطع یکنواخت

 Differential Evolution تکامل دیفرانسیل
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  Population-based stochastic optimization تکنیک بهینه سازي آماري مبتنی بر جمعیت
  Repulsion technique تکنیک دفع

  Deflection and stretching techniques هاي انبساط وخمش تکنیک
  Neighborhood Topologies توپولوژي همسایگی

 Enrollment ثبت نام
  Swap جانشین کردن

 Tabu Search(TS) جستجوي
 Random Forgery جعل تصادفی

 Traced Forgery جعل دنبال شده
 Simulated Forgery جعل شبیه سازي شده

 Skilled Forgery جعل ماهرانه
 Population جمعیت

 Mutation  جهش
 Random mutation جهش تصادفی

  Mutations of chromosomes جهش کروموزمها
 Left to right چپ به راست
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Abstract  
Individual signature is one of the identification procedures, especially in the 

field of economic relations. The task of a signature verification system is to 

accept the original signature and reject the false ones. Online signatures are 

the ones that are recorded by electronic devices, such as digitized page, and 

saved in the computer in the form of time series.  

In this thesis, pre-processing such as normalization, removing the rotation, 

smoothing, and etc. has been applied on the original and false signatures of 

SVC2004 database, and 72 features has been extracted from them. Then by 

utilizing PSO optimized algorithm, original signature is verified from the 

false ones. First by utilizing 72 features, Equal Error Rate of verification 

system of 11.5% is achieved. 

Removing unimportant features by PSO algorithm, and utilizing more 

important features equal to 48, results to EER=10.25%. 

It is noteworthy that, this results compared with the results of participant 

teams in the first international signature verification competition, which in the 

best case, got the 5th rank.  
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