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 چکیده

های موجود باشد. سیستمء جعلی میامضاوظیفه یک سیستم تایید امضاء پذیرفتن امضاء اصلی و رد 

به صورت  ءهاامضااین  کنند.توسط ابزارهای الکتریکی از قبیل صفحه رقومی کننده ثبت می امضاءها را

سیستم تایید امضاء  یک ، که به امضاء برخط معروفند.دنشوذخیره می زمان حقیقی شته زمانی درر

در این کار  امضاءدر ترکیب با تکنیک بخش بندی خطی مدل پیشگوئی کننده  با استفاده ازبرخط 

-را می ماتریس تشکیل یک (j,yjx)عنصر  مکانی یکنواخت امضاء با دو -زمانیشود. هر دنباله ارائه می

 -بخش بندیبمنظور پیچش زمانی پویا بعد از پیش پردازش الزم از الگوریتم اصالح شده . دهد

، یک مدل یابد. متعاقبارا ب  ورودی و امضاء مرجعشود تا تطابق بین امضاء تست می استفادهمختصات 

بردار  و ند شود تا ضرایب هر بخش را استخراج کخطی چند متغیره بکار گرفته میپیشگوئی کننده 

 ند، تا ضرایب شبکهرومی عصبی پس انتشاربسازد. این بردارها سپس بسوی شبکه هر امضاء را ویژگی 

نرخ کارآیی های آموزشی هر کاربر طی فرآیند آموزش مشخص سازد. در انتها، را با استفاده از نمونه

 شود.ارزیابی می کاربرسیستم با استفاده از مجموعه امضاءهای تست برای هر 

شده ایرانی برای ارزیابی و پایگاه داده جمع آوری SVC2004ما در این پایان نامه از دو پایگاه داده 

نمونه امضاء اصلی و  04کاربر و از هر کدام  04الگوریتم استفاده می کنیم. پایگاه داده خارجی شامل 

امضاء اصلی و  00کاربر با  04باشد. پایگاه داده جمع آوری شده نیز شامل نمونه امضاء جعلی می 04

ماه جمع آوری شده است. صحت درستی سیستم برای جعل  3باشد که طی مدت امضاء جعلی می 50

  %04و  %74و پایگاه داده جمع آوری شده ایرانی ، بترتیب،  SVC2004های ای برای پایگاه دادهحرفه
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 1فصل

 

 گفتار پیش-1-1

کار اکثر مردم  ها و محلپیداکردن رایانه به خانه در سالیان اخیر، با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و راه

های جدید انجام کارهای روزمره شاهد هستیم. یکی از این مقوالت مهم که یر آنرا در شیوهنقش و تاث

روز در حال تحول و نوآوری است، عرصه بانکداری بسیاری به پیشرفت تکنولوژی وابسته است و روزبه

به  هامردم بدون مراجعه به بانکباشد، که بوسیله این خدمات الکترونیکی و تجارت الکترونیک می

کارهایی از قبیل انتقال موجودی از حسابی به حساب دیگر را انجام دهند و یا از طریق  راحتی قادرند

ارها سبب افزایش سرعت در . با وجود اینکه این کخریداری کننداینترنت کاالی مورد نیاز خود را 

ای حمل و نقل هو کاهش هزینه انجام کارهای روزانه مردم و افزایش سرعت انجام عملیات بانکی

وی راهی کند. بنابراین باید در جستجسرقت از حساب دیگران افزایش پیدا میولی احتمال  گردیده،

ید هویت یکه توانایی تااست هایی الگوریتم ها طراحیبرای حل این مشکل باشیم، که یکی از این راه

 افراد را داشته باشند.

ای نیاز باشد که به الگوریتم پیچیدهمی 5ده از کلمه عبوربرای مثال، یک راه شناسایی ساده افراد استفا

 آن زیاد است و همچنین استفاده از کلمات عبور پیچیده و طوالنیاحتمال فاش شدن  ندارد ولی

-دهد. راه دیگر شناسایی افراد استفاده از کارتهای مغناطیسی میمی ها را افزایشاحتمال فراموشی آن

ها نیز است ولی استفاده از این کارتزیادی در مناسبات شهری پیدا کرده باشد که امروزه کاربردهای 

                                                           
1 Password 



 

د شود برای تاییاخیراًَ  سعی میبه همین دلیل، معایبی دارد؛ همانند گم کردن و سوءاستفاده سارقین. 

 .شوداستفاده  5زیستیهای هویت افراد از ویژگی

از قبیل اثر انگشت، چهره، کف دست، عنبیه و  های فیزیکیتوان از ویژگیید هویت افراد، مییبرای تا 

مانند  باشد،های مستقیم از یک بخش از بدن انسان میگیری، که بر پایه اندازههای رفتارییا از ویژگی

هر یک از روشهای تایید هویت افراد معایب و مزایایی استفاده کرد.  ءو امضا رفتن، گفتار طرز راه

 [.5دارند]

ی از قبیل اثر انگشت و عنبیه دارای نرخ خطای کمی هستند ولی هر یک دارای های فیزیکویژگی

معایبی هستند. مثالً عرق کردن دست افراد یا اثر زخم و یا سوختگی باعث کاهش کیفیت تصویر 

دهد. همچنین در مورد شود و کارایی سیستم تایید را تحت تاثیر قرار میمی بدست آمده از اثر انگشت

ی عنبیه، افراد باید فاقد عینک باشند، همچنین شرایط تصویربرداری از چشم باید تشخیص از رو

طوری باشد که نور زیادی به چشم تابیده شود که ممکن است این نور زیاد برای چشم افراد مضر 

 [.0باشد]

امضاء یک ویژگی رفتاری است، که در کشورها و فرهنگهای مختلف نوع آن متفاوت است، بیشتر افراد 

ای دارند که جعل آن کنند و بعضی دیگر نیز امضاءهای پیچیدهاز نام خود برای امضاء استفاده می

کند و امکان جعل آن بیشتر از اثر امضاء با وجود اینکه در طول زمان تغییر می بسیار دشوار است.

ادی های زیستی عاما یک سودمندی مهم امضاء نسبت به دیگر ویژگیانگشت و عنبیه چشم است 

مصادف شده است. این رسم چند دهه در کاربردهای شهری  دن این رسم است که با وظیفه تاییدبو

بکار می رود و از مقبولیت خوبی برخوردار است در حالیکه روشهای دیگر )مثال  : اثر انگشت( هنوز در 

گشت و عنبیه مواردی با تحقیقات پلیسی مرتبط است، و همچنین حجم اطالعات امضاء نسبت به اثران
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بیشتر مورد توجه  خیلی کمتر است و سرعت پردازش آن بیشتر است، بنابراین برای تایید هویت افراد

 [.3قرار گرفته است]

 

 

 هدف پایان نامه -1-2

هدف این پایان نامه ارائه یک الگوریتم مناسب برای تایید امضاء برخط با صحت درستی قابل قبول 

شوند. که کار ی برخط به دو دسته امضاء اصلی و امضاء جعلی تقسیم میبطور کلی امضاءها  باشد.می

سیستم تایید امضاء برخط تشخیص اینست که امضاء ورودی متعلق به دسته اصلی است یا دسته 

 جعلی.

کنیم. اولی، مربوط به اولین مسابقه در اینجا ما از دو پایگاه داده در تایید امضاء بر خط استفاده می

ای است که خودمان با استفاده از صفحه باشد. و دومی، پایگاه دادهمی 04405اء در سالتایید امض

 از افراد مختلفی جمع آوری نمودیم. 0رقومی کننده
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 نامهساختار پایان -1-3

ابتدا اهمیت موضوع تایید امضاء بر خط بیان شده است. در فصل دوم،کلیاتی در مورد  در فصل اول،

شود، سپس مروری بر کارهای انجام شده در و سیستم تایید امضاء برخط ارائه میسیستمهای زیستی 

شود و پایگاه زمینه تایید امضاء بر خط و توضیحی در مورد وسایل جمع آوری امضاء بر خط داده می

گردند. فصل سوم، الگوریتم کلی مورد استفاده در داده های مورد استفاده در این پایان نامه معرفی می

شود. الگوریتم ارائه می باال بردن کارآییین پایان نامه و اشکاالت هر بخش آن و پیشنهادات ما برای ا

در فصل چهارم، نتایج مختلف بدست آمده از هر دو پایگاه داده برای حاالت مختلف سیستم تایید 

کار و بهبود شود. در فصل پنجم، نتیجه گیری و سپس پیشنهادات برای ادامه امضاء نمایش داده می

 شود.نتایج داده می



 

 

 2فصل 

 

 سیستمهای زیستی و تائید امضاء برخط

 

 سیستمهای زیستی -2-1

د شناسایی عمل و یا در مُ د تاییدستم زیستی امکان دارد در مُبا توجه به موضوع کاربرد، یک سی

آوری شده جمع ، سیستم هویت شخص را بوسیله مقایسه داده زیستی5(تصدیق) تایید ددر مُ [.0]کند

کند. در یک ه سیستم ذخیره شده است، تأیید میبا الگوی زیستی همان شخص که در پایگاه داد

، اسم 0بوسیله شماره شناسایی شخصی کند، معموالن سیستمی شخصی که ادعای هویتی میچنی

ای سهشود. در این مورد سیستم ارتباط یک به یک مقایو یا کارت هوشمند تشخیص داده می کاربر

، 3د شناساییدر مُ. اما کند تا تعیین کند که آیا ادعای صورت گرفته درست است یا نهبرقرار می

سیستم یک شخص را بوسیله جستجوی الگوهای تمام کاربرها در پایگاه داده برای تطبیق، تشخیص 

کند تا هویت ای یک ورودی با چندین الگو برقرار میدهد. بدین صورت که، سیستم ارتباط مقایسهمی

کند( بدون ت نشده باشد، سیستم خطا گزارش مییک شخص را بیابد، )یا اگر شخص در پایگاه داده ثب

در اینجا مشکل طراحی سیستمی است که قادر باشد  اینکه شخص ادعای هویت خاصی را داشته باشد.

یک سیستم امنیتی هویت افرادی را که می خواهند برای مثال یک معامله تجاری انجام دهند یا به 
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 " اییدت" وارد شوند را تایید کند. ما بر این نکته تاکید داریم که در اینجا سعی ما بر اینست که مسئله

را در مواردی که سیستم نیاز به تصمیم گیری بر روی هویت شخص ادعا کننده دارد را حل کنیم، در 

یله مقایسه بعضی خواص مشخص از که سیستم باید هویت نویسنده را بوس" یشناسای"مقابل مسئله 

 اند را تشخیص دهد.دیگر که در پایگاه داده ثبت شده نویسنده Nآن فرد با  هایمشخصه

-بصورت گرافیکی نمایش داده می (5-0)در شکل و سیستم تصدیق سیستم شناسایی بلوک دیاگرام

 در هر دو زمینه مشترک است. نیزکاربر  5ثبت نام [.0]شود

 

 

 [0( بلوک دیاگرام ثبت نام، تصدیق و شناسایی]5 -0)شکل
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)از داده  QXامکان دارد بصورت فرمول بندی زیر مطرح شود: یک بردار ویژگی ورودی  مسئله تایید

متعلق به کالس  (QI,X)، اگر Iشناسایی  درخواستزیستی استخراج شده است( و یک 
1w  و

2w 

باشد، 
1w و  ،)کاربر اصلی( نشان می دهد که ادعا )درخواست( درست است

2w  نشان می دهد که

 غلط است)جاعل(. درخواست

 عموما
QX  با

IX ،تطبیق داده می شود 
IXالگو زیستی متناظر با کاربرI  می باشد، تا کالس آنرا

 تعیین کند. بنابراین:

(0-5)  1

Q

2

w ( , )
(I,X )

Q Iif S X X t

w otherwise

  
 
  

 

                                                    

تابعی است که شباهت بین بردارهای ویژگی  S که
QX  و

IX را اندازه گیری می کند، و t از  5آستانه

),(قبل تعریف شده می باشد. مقدار  IQ XXS ز تطبیق بین اندازه گیری ویژگی بعنوان شباهت یا امتیا

کالس  گیرد. بنابراین، هر درخواست هویتی به دوکاربر و هویت درخواست کننده قرار می زیستی
1w 

برپایه متغییرهای  2wو 
QX وIX وI وt  و تابعS تقسیم می شود. 

که در زمانهای متفاوت ( از افراد یکسان : امضاءری ویژگیهای زیستی )مثال گیتوجه کنید که اندازه

 باشد.می( t)ن آستانهای وجود داشتاین دلیلی بر ود، تقریبا  هرگز یکسان نیست.شگرفته می

 

 اجزاء تشکیل دهنده سیستمهای زیستی -2-2-1

 (را مالحظه کنید(5-0[.  )شکل )0]کنداز چهار مدول اصلی زیر استفاده می زیستیسیستم  هر
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کند. بعنوان از یک شخص منحصربفرد جمع آوری میرا  های زیستیسنسور: که داده بخش (5

های مثال، سنسور اثر انگشت یا قلم نوری یا دوربین عکاسی و فیلم برداری که مشخصه

 کنند.لف افراد گوناگون را جمع آوری میمخت

 

شوند تا یک ردازش میپ شدهآوری معج زیستیاستخراج ویژگی: که در آن اطالعات  بخش (0

های های بارز و قابل تفکیک حاصل شود. برای مثال، مکان و جهت رگهمجموعه از ویژگی

ها در تصویر اثر انگشت و یا انحناها و شیب خط امضاءهای مختلف و یا محلی و فرورفتگی

یک سیستم  محل چشم و اندازه عنبیه در سیستم تشخیص عنبیه در مدول استخراج ویژگی

 شود.استخراج می زیستی

 

یص با الگوی ذخیره شده تطبیق گر: که در آن ویژگیهای استخراج شده در طول تشخ بخش (3

بر  زیستی شود تا امتیاز تطبیق را تولید کند. برای مثال، در مدول تطبیق سیستممقایسه می

شود و ین مینگشت تعیپایه اثر انگشت تعداد جزییات تطبیق بین تصویر ورودی و الگوی اثر ا

 شود.از تطبیق گزارش مییک امتی

 

کاربرهای ثبت نام شده  زیستیالگوهای زیستی پایگاه داده سیستم: که بوسیله سیستم  بخش (0

 زیستیکند. مدول ثبت نام برای ثبت نام افراد در داخل پایگاه داده سیستم می را ذخیره

تی یک فرد بوسیله یک دستگاه اخذ مشخصه های زیس معتبر است. در طول فاز ثبت نام،

ها را فراهم کند. داده ود تا یک ارائه دیجیتال از مشخصهشخوانده می کننده اطالعات زیستی

انسان مدیریت شود، ثبت نام، که امکان دارد با توجه به نظر کاربر بوسیله  فرآیندها در طول 

شود.ضبط می



 

 

 خطا در سیستمهای زیستی -2-2-2

یکسان برای اشخاص یکسان بعلت نقص شرایط عکس برداری،  های زیستیمشخصهدو نمونه از 

اثر متقابل کاربر با یک کاربر، شرایط محیطی و  5های رفتاری یا فیزیولوژیکیتغییرات در مشخصه

یک امتیاز تطبیق می شود  ین، پاسخ یک سیستم تطبیق زیستیبنابرا [.0]یکسان نیست سنسور کامال

),( IQ XXS   عموما  یک عدد( که کیفیت شباهت بین ورودی(QX  والگو
IX  را ارائه می کند. امتیاز

، مشخص کننده اینست که الگوها برای اشخاص یکسانی هستند. سیستم زیستیباال برای سیستم 

 tکه امتیاز بیشتر یا مساوی  زیستیهای جفت نمونه .شودظیم میتن t آستانه تصمیم گیری بوسیله

که امتیاز کمتر  زیستیهای جفت نمونه شوند.را تولید کنند، بعنوان جفتهای همسان در نظر گرفته می

توزیع امتیاز تولید شده برای  د.شونکنند، بعنوان جفتهای غیر همسان در نظرگرفته میرا تولید  tاز 

 3شوند و برای اشخاص متفاوت توزیع جعلینامیده می 0های اشخاص یکسان توزیع اصلیجفت نمونه

دو نوع خطا را ایجاد  زیستیرا مالحظه کنید. یک سیستم تصدیق  الف(-0-0)شود.شکلنامیده می

 کند:می

-وت را اشخاص همسان در نظر میکه دو شخص متفا ویژگی زیستیگیری اشتباه در اندازه -5

 گیرد.)تطبیق غلط نامیده می شود(

ای که برای اشخاص یکسانی است در حالیکه بر ویژگی زیستیگیری دو اشتباه در اندازه -0

 شود(شود. )عدم تطبیق غلط نامیده میاشخاص متفاوت در نظر گرفته می

 

 

                                                           
1 Physiologic 
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3 Impostor distribution 



 

باشد. ایجاد تعادلی بین نرخ متناظر می این دو نوع خطا اغلب جزء پذیرفتن غلط و رد کردن غلط بطور

وجود دارد. در حقیقت،  ( در هر سیستم زیستیFNMR)0( و نرخ عدم تطبیق غلطFMR)5تطبیق غلط

تا کند، کاهش پیدا آستانه  باشند. اگرمی( t)سیستم  آستانه تابعی از FNMR وFMRهر دو نرخ 

اگر یابد. به بیان دیگر، افزایش می FMRسیستم را در مقابل تغییرات ورودی و نویز مقاوم بسازد، 

ارآیی یابد. کنیز متناظر با آن افزایش می FNMRافزایش یابد تا سیستم امنیتش بیشتر شود،  آستانه

شود. شرح داده می 3ROC( به فرم منحنی مشخصه عملگر ریاضی tسیستم در تمام نقاط عملکرد )

  کند.رسم می( tآستانه ) برای مقادیر گوناگونFNMRرا به FMRنسبت  ROCیک منحنی 

 مالحظه کنید. را ب(-0-0)شکل

 

 [0( نرخ خطای سیستم زیستی]0 -0)شکل

 

),(قانون تصمیم گیری بصورت زیر می شود: اگر امتیاز تطبیق  IQ XXS  آستانهاز t  ،کمتر باشد

 است. 1Dاست، در غیر اینصورت  0Dسپس تصمیم گیری 
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 فرضی شامل دو نوع خطا می باشد: زیستیآزمایش  هر

: تطبیق غلط  نوع
1D 0نتیجه می شود، هنگامیکهH .درست باشد 

تیجه می شود، هنگامیکهن 0D: عدم تطبیق غلط  نوع
1H .درست می باشد 

FMRاحتمال خطای نوع وFNMR  احتمال خطای نوع .می باشد 

(0-0) 1 0 0 1( | ) ( | )FMR P D H FNMR P D H  

 

 د. برای مثال، در بعضی از کاربردهای حقوقیداربه کاربر  یوابستگی زیاد زیستی صحت یک سیستم

باشد. ( میFMR)و نه FNMRیکی از موضوعات حساس طراحی نرخ  ؛ شناسایی مجرمانهمانند

اد ستی بر روی تعدهای دحتی اگر شده با انجام آزمایش خواهیم شناسایی یک مجرم را،یعنی، ما نمی

شوند، از دست بدهیم. در زیستی تولید میای بالقوه نادرست که بوسیله سیستم هزیادی از تطبیق

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در کاربردهای کنترل دسترسی با امنیت  FMR طرف دیگر قضیه، شاید

راحتی که ممکن است برای ن ناباال باشد، که هویت اولیه مشخص شود که جعلی است. )اگرچه ما نگرا

در حوزه  هستیم(. تعدادی از کاربردهای آمده باال پیش  FNMR مشروع بعلت نرخ های قانونی وکاربر

 FMR باشند، که هر دوشهری وجود دارند که کارآیی آنها نیازمند قرارگرفتن بین این دو حد می

یک تطبیق  ATMبرای مثال، در کاربردهایی همانند یک کارت  باید در نظر گرفته شوند. FNMRو

باال پتانسیل از  FNMRاست در حالیکه یک اش از دست دادن چندین هزار توماننادرست معنی

 دست دادن مشتری اصلی را نیز دارند.



 

 

 سیستمهای تایید امضاء -2-2

-تقسیم می های قابل استخراج از آنها، به دو گروهو ویژگی آوریجمعبا توجه به چگونگی امضاها را 

 . 0خطبرونامضاء  و 5برخطامضاء  کنند:

 شوند و خط: در این حالت، امضاءهایی که به وسیله قلم بر روی کاغذ نوشته میبرون ءامضا

رود، تصویرشان ها بکار میمعموالً برای تائید مطالب موجود در اسناد و مدارک و نوشته 

شود. در این نوع امضا فقط اطالعات  یا دوربین دیجیتال وارد کامپیوتر می  3توسط روبشگر

 رود.مکانی وجود دارد و اطالعات زمانی از قبیل سرعت وشتاب از بین می

 برخط : در این حالت، امضاءهای کاربرها توسط ابزارهای الکتریکی از قبیل صفحه  امضاء

به صورت رشته زمانی در زمان حقیقی توسط کامپیوتر  ءشوند و امضاثبت می 0می کنندهرقو

-در این نوع امضاء عالوه بر اطالعات مکانی، اطالعات زمانی نیز حفظ می .شودذخیره می

 .[0شود]

امضاء بر خط اتوماتیک یک شیوه جدید و در عین حال هوشمندانه است، که با بسیاری از  تایید

بسرعت یک جزء مهم در اتوماتیک امضاء بر خط  کند. نیاز به تاییدای عملی دیگر رقابت میکاربرده

 [.1های تجارت الکترونیک، بازرگانی و کنترل دسترسی به اطالعات شده است]حوزه

 

 

 

                                                           
1 On line 
2 Off line 
3 Scanner  
4 Tablet  



 

به شرایط آزمایش و محیط، سه نوع از جعل را با توجه  برخط امضاء برای یک سیستم تاییدهمچنین 

 [:1رد]میتوان برشم

 کند که امضاء اصلی را رسم یا شبیه سازی کند.: که جاعل تالش نمی  5جعل  ساده 

  کند.: که جاعل از امضاء خودش بعنوان جعل استفاده می  0جعل  تصادفی 

 کند که امضاء را بسیار نزدیک به امضاء اصلی : که جاعل سعی و تمرین می 3ایجعل  حرفه

 شود،ست به اطالعات شکلی و زمانی امضائی که جعل میو تا جائیکه ممکن ا رسم نماید

 یابد.دست می

، آن جعلی که از نقطه نظر امنیتی بسیار ضربه می زند، آخرین نمونه جعل است. به این باید توجه شود

دلیل، بعضی از پایگاههای داده مناسب برای توسعه سیستم وجود دارد که شامل بعضی جعلهای 

 شد.آموزش داده شده می با

 [:8برخط مجموعه جالب از سودمندی را دارد]امضاء  شخیص افراد بوسیله یک سیستم تاییدت 

 تواند بیاموزد که در رفتاری کامال  در مقابل حمله جاعل مقاوم است. اگرچه یک شخص می

)فشار،  0پویابسیار سخت است که اطالعات  شخص دیگری امضاء کند، اما در عملمشابه 

حه و زاویه حرکت قلم با محور مختصات روی صفحه( را برای هر نقطه امضاء زاویه قلم با صف

یک امضاء نوشته شده یا بوسیله مشاهده  کپیتواند بوسیله جایگزین کند،  به دلیل اینکه نمی

 این اطالعات را بدست آورد.کردن امضاء یک شخص 

 یید افراد پذیرفته شده در بسیاری از معامالت تجاری و قانونی و دولتی بعنوان یک روش تا

د. بنابراین، بعنوان یک کنناست. امضاءها بطور سنتی نقش سند )مدرک( قانونی را ایفا می

                                                           
1Simple forgery 
2Random forgery 
3 Skill forgery 
4 Dynamic 



 

 جمع آوری دادهتواند بر بعضی از مشکالت رود، و میغیر مزاحم برای افراد بشمار میعمل 

 .پیدا کندغلبه 

 هنگامیکه با  های زیستی ویژگیتواند امضاء خودش را عوض کند. یک مشکل جدی کاربر می

اینست که در حالیکه  ،شوندروشهای کالسیک کلمه عبور و عالمت شناسایی مقایسه می

ی را زیستامکان دارد که یک شماره کارت جدید بدست آید، امکان این نیست که هر داده 

ند توانجایگزین کرد، که آخرین آن ثابت بماند.  امضاء یک استثناء است، زیرا کاربرها می

 امضاءشان را تعویض کنند.

 کیلو بایت(  0تا  5سازی امضاء برخط )برای هر امضاء در حدود حافظه کمتری برای ذخیره

نسبت به سایر ویژگی های زیستی همانند اثرانگشت و عنبیه و یا تشخیص چهره الزم است 

 کند.که کار را برای انتقال و یا ارسال اطالعات راحت تر می

الذکر برای تایید هویت افراد، امضاء بر خط مورد توجه قرار گرفته است. در این یل فوقبا توجه به دال

 ایم.نامه ما بر روی امضاء بر خط تمرکز کردهپایان

 

 برخط روشهای تایید امضاء  -2-3

 شوند:روشهای تایید امضاء بر خط به دو گروه کلی تقسیم می

 روشهای پارامتری 

 روشهای تابعی 



 

 ای پارامتریروشه -2-3-1

-ویژگی و دشواستفاده می ءهای کلی برای توصیف امضااز ویژگی مجموعهپارامتری یک  روشهایدر 

تصمیم نهایی مبنی بر اصلی یا جعلی بودن  ومقایسه  0آزمایش ءهای امضاویژگیبا  5مرجع ءهای امضا

برای  تشکیل پایگاه داده اینشود، بنابربه فرم فشرده بیان می ءشود. در این روش امضامیگرفته  ءامضا

این روشها نسبت به  شود.و نیز پردازش ویژگی بسیار سریع انجام می نیاز دارد تریبه حافظه کم آن

افراد برای جلوگیری از جعل شدن در مواردی که همچنین  .خیلی پایدار هستند محلیتغییرات 

توان از این پایگاه داده قرار دهند، می خود را در ءهایشان، حاضر نیستند کل اطالعات زمانی امضاءامضا

 ،دنشوهای امضا استخراج و ذخیره میویژگیبا توجه به اینکه فقط  هااستفاده کرد. در این روش هاروش

 [.7]های افراد وجود نداردءامکان سوء استفاده از امضا

با توجه به . بین امضاءهای اصلی و امضاءهای جعلی است، تمایز کم هامهمترین محدودیت این روش

گیری بر روی آنها اعمال ، در حقیقت یک نوع میانگینشوندمی ها از کل امضاء استخراجویژگیاینکه 

های مناسب است. ، انتخاب ویژگیهاروند. مشکل دیگر این روشمی های محلی از بینشود و ویژگیمی

دیگر مناسب نباشند، و  مضاءها برای یک امضاء مناسب، ولی برای اممکن است، یک مجموعه از ویژگی

  به همین دلیل نرخ خطا باالست.

 

 روشهای تابعی -2-3-2

به صورت محلی  ءهای امضاشود و ویژگیبه صورت توابعی از زمان بیان می ءامضا یالگو هادر این روش

روش انجام شود. در این  بخشبه  3بخشتواند نقطه به نقطه یا شوند. این مقایسه میبا هم مقایسه می

گیری وجود ندارد، اطالعات بیشتری نسبت به روش پارامتری در اختیار داریم و همچنین میانگین

                                                           
1 Reference  
2 Test  
3 Segment 



 

 ، حتیءبا توجه به اینکه مدت زمان امضا .بیشتری برخوردار است تمایزبنابراین این روش از قدرت 

متفاوت  زمانیول هایی با طرشته، با هاءامضادر مقایسه  از اینرو برای امضاءهای یک فرد متفاوت است

 است. ءبرخورد خواهیم کرد. مهمترین مشکل این روش پیدا کردن تطابق بین نقاط متناظر دو امضا

در این روشها شباهت بین توابع زمانی امضاءها محاسبه و به عنوان معیاری برای اصلی یا جعلی بودن 

امتری کارآیی بهتری دارند اما شود. در حالت کلی، این روشها نسبت به روشهای پارامضاء استفاده می

های به محاسبات بیشتری نیاز دارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن رایانه

کند و دقت سیستم تایید امضاء نسبت به حجم سریع این محاسبات مشکلی برای ما ایجاد نمی

از روشهای تابعی برای تایید امضاء  پردازش اطالعات اهمیت بیشتری دارد، به همین دلیل اخیرا بیشتر

 شود.برخط استفاده می

 

 بخشهای مختلف سیستم تایید امضاء -2-4

 [:1شود]در حالت کلی سیستم تایید امضاء برخط از بخشهای زیر تشکیل می

 ءاخذ امضا  

   پیش پردازش 

  استخراج ویژگی 

  مقایسه 

  گیری تصمیم 

  .ارزیابی کلی سیستم 

 



 

 

 [1( بخشهای مختلف یک سیستم تایید امضاء]3 -0)شکل

 

-های امضاء یا تصویر امضاء گرفته میآوری امضاءها متناسب با نوع سیستم، سیگنالدر مرحله جمع

پردازش، عملیاتی از قبیل نرمالیزه شود. در مرحله پیشهای خام وارد سیستم میشود و به عنوان داده

های شود و در مرحله استخراج ویژگی، ویژگیف چرخش ممکن است انجام امضاء و حذ 5کردن

 شوند.مناسب استخراج و جایگزین امضاء می

یا کارت مغناطیسی صاحب امضاء، الگوی  شناسایی و در مرحله مقایسه، با وارد کردن نام یا شماره

شود. الگوی امضاء محاسبه میمربوط به او انتخاب و با امضاء وارد شده مقایسه و میزان شباهت آنها 

های یکی از های استخراج شده از امضاءهای اصلی یا همه سیگنالبرای هر فرد ممکن است ویژگی

 شود.امضاءهای آن فرد باشد که در مرحله ثبت نام تعیین می

گیری، نتیجه مرحله مقایسه که معموالً یک مقدار عددی است با یک حد آستانه در مرحله تصمیم 

 شود. یسه و نتیجه به صورت رد یا قبول برای الگوی مشخص اعالم  میمقا

 شود. در مرحله ارزیابی کلی سیستم، میزان خطای سیستم تایید بررسی می

 

 

                                                           
1 Normalization 



 

 شود چهار حالت وجود دارد:وقتی که یک امضاء وارد سیستم تایید امضاء می

 شود.امضاء اصلی تایید می 

 شود.امضاء جعلی رد می 

 شود.رد می امضاء اصلی 

 شود. امضاء جعلی تایید می 

 ءخطاهای سیستم تایید امضا 0و 3آل هستند و حالتهای ایده ءبرای سیستم تایید امضا 0و  5حالتهای 

 هستند. 

 و میزان خطای رد امضاء 5FARجعلی  ء، میزان خطای تایید امضاءبرای ارزیابی سیستم تایید امضا

0اصلی
FRR به اینکه شود. با توجه محاسبه میFAR  وFRR  ترشلد با هم نسبت عکس دارند یعنی اگر

شود بنابراین می FRRکاهش پیدا کند، باعث افزایش FAR را به نحوی تغییر دهیم که  ءپذیرش امضا

3از معیار  ءهای تایید امضابرای مقایسه سیستم
EER شود.استفاده می

                                                           
1 False acceptance rate  
2 False rejection rate 
3 Equal error rate 



 

 

 های تایید امضاء بر خطمشکالت سیستم -2-5

 برای امضاهای اصلی افراد 5یرات درون کالسیوجود تغی 

 بعضی از مردم تغییرات زیادی را بین تحقق امضاءهای خودشان، اساسا  بدلیل نداشتن عادت، به

شود که سیستم به فقط هنگامی عملی می اتوماتیک امضاء نمایش می گذارند. یک سیستم تایید

کالس ها حساس باشد. این محدودیت تغییرات داخل کالس حساس نباشد ولی به تغییرات بین 

تواند با جمع آوری یک سری از امضاءها برای ثبت نام غلبه برای این زیر مجموعه جمعیتی می

همچنین آزمایش نیز باید در شرایط همسان با ثبت نام انجام شود. )موقعیت  [.0]پیدا کند

-امضاءها با زمان تغییر میای برای قرار گیری دست در حین امضاء( نشستن یا ایستادن، منطقه

 .پذیردکنند و بوسیله شرایط فیزیکی و احساساتی امضاء کننده تاثیر می

 قابلیت تقلب پذیری 

دانید امضاء یک مشخصه کامال یکتا نیست و امکان دارد بطور تصادفی امضاء دو همانطور که می

ان امضاء افراد را تقلید کند، تواند با تمرین فراوفرد شبیه یکدیگر باشد، و یا اینکه یک فرد می

بازنویسی کنند تا اینکه سیستم تایید امضاء را فریب دهند.  توانند امضاءها راای میحرفه ینجاعل

 تشخیص امضاء برون خط مهم می باشد.این مخصوصا  برای 

                                                           
1 Intra-class  



 

 

 مروری بر کارهای گذشته -2-6

. در این بخش چند نمونه از این برای تایید امضاء برخط تاکنون روشهای زیادی پیشنهاد شده است

 شوند.نامه هستند، بررسی میروشها که تا حدودی شبیه سیستم تایید امضای پیشنهادی در این پایان

یکی از اولین الگوریتم هایی  تابعیروشهای  با استفاده از برخطامضاء  [ در حوزه تایید54] در 5توسا

 شکلسه عنصر  0ایشبه فاصلهاندازه گیری  از که موفق بوده را پیشنهاد کرده است. این سیستم

 فرآیند امضاءدر طول  قلمو تابع فشار  امضاء مختصات با استفاده از قلمفشار  قلم و حرکتامضاء، 

، گزارش کرده اندرا . آنها خطای قابل قبولی شناخته شد 3پیچش زمانی پویا کند که بعنواناستفاده می

با نمونه های جعلی  سیستم بر روی امضاء ژاپنی همراه ، اینباشدمی %04صحت سیستم باالتر از 

 .اعمال شد

، yو  xهای مختصات نقاط شروع و پایان، سرعت حرکت قلم در جهت از ویژگی[ 55در] 0ریوجا

برای تایید امضاء استفاده کرد  yو xسیگنال فشار، نواحی با فشار زیاد و نواحی با سرعت باال در جهت 

اهت بین امضاءها از شبکه عصبی استفاده کرد. در این روش برای آموزش شبکه و برای محاسبه شب

مجموعه اصلی او استفاده شده است. این سیستم بر روی یک  نمونه امضاء 14ی برای هر فرد از عصب

 ءنفر آزمایش شد که نرخ خطای پذیرش امضا 50اصلی و جعلی از  امضاء 5044امضاء متشکل از 

 برای این سیستم گزارش شده است. %7/5اصلی رد امضاء و نرخ خطای %0جعلی 

 

                                                           
1 Sato 
2 pseudo-distance 
3 dynamic time warping 
4 Rioja 



 

. بعد از آوری امضاءها استفاده کرداز صفحه رقومی کننده حساس به فشار برای جمع [50]در 5جین

کردن اندازه( چندین ویژگی محلی از قبیل اختالف  و نرمالیزه 0هموارسازیهای الزم )پیش پردازش

تعداد . را استخراج کرد y و xهای ، انحنا و سرعت قلم در جهتدو نقطه متوالی y و xبین مختصات 

دفعات برداشتن قلم از روی صفحه تنها ویژگی کلی استفاده شده در این روش است که برای محاسبه 

 3شباهت از آن استفاده شده است. شباهت بین امضاء آزمایش و امضاء الگو بوسیله ترکیب خطی هزینه

اختالف تعداد دفعات برداشتن قلم از روی صفحه محاسبه شده و سه مالک  های محلی وتطابق ویژگی

متفاوت، کمترین، بیشترین و میانگین شباهت امضاء آزمایش با مجموعه امضاءهای الگو برای تایید 

امضاء، مورد بررسی قرار گرفته و حد آستانه عمومی و حد آستانه وابسته به هر فرد برای تایید یا رد 

آزمایش شده  ی شده است. این روش بر روی یک مجموعه امضاء و برای جعل تصادفیامضاء بررس

بهترین نتایج گزارش شده است. این  است و برای مالک کمترین شباهت و حد آستانه وابسته به افراد،

 اصلی است. Mخطای رد امضا %1/5ل امضای جعلی وخطای قبو %7/0سیستم دارای 

 

های دینامیکی امضاء خیلی کمتر از اطالعات مربوط که سازگاری ویژگی [ ادعا کرده است8در] 0نیلوا

 yو xبه شکل امضاء است او در کار خود بعد از نرمالیزه کردن اندازه و حذف چرخش امضا از مختصات 

اند که میانگین صفر داشته نسبت به مرکز جرم امضا استفاده کرد. این توابع به نحوی نرمالیزه شده

ین روش برای مقایسه امضای ورودی با امضاءهای الگو، بعد از یافتن تطابق بین آن امضاء و باشند. در ا

شود و شباهت نهایی بوسیله امضاءهای الگو، هزینه تطابق به عنوان یک ویژگی کلی در نظر گرفته می

 شود. های تطابق محاسبه میترکیب خطی هزینه

                                                           
1 Jain 
2 Smoothing 
3 Cost 
4 Nalwa 



 

 300نفر و  00امضاء اصلی از  040که مجموعه اول، این سیستم بر روی سه مجموعه امضاء متفاوت  

جاعل و مجموعه  54امضاء جعلی از  045امضاء اصلی و  070جاعل، مجموعه دوم،  54امضاء جعلی از 

جاعل تشکیل شده، آزمایش شده است و  54امضاء جعلی از  000نفر و  03امضاء اصلی از  804سوم، 

 ی این مجموعه امضاءها گزارش شده است.برا %0و  %0، %3برابر با  EERبه ترتیب 

 

اده کرد و امضاء را به چندین و فشار برای تایید امضاء استف x ،yهای از سیگنال [53]در  5دولفینگ

استفاده و نقاطی که برای  yها از سیگنال سرعت در جهت بخش تقسیم نمود. برای تعیین مرز بخش

ویژگی  57ویژگی مکانی و  50ها انتخاب کرد. برای هر قطعه ن مرز بخشاست را به عنوا  0yVآنها

مقادیر تفکیک پذیر  0یک آنالیز تفکیک کننده خطیسپس با استفاده از  زمانی استخراج کرد.

از میان تمام  مقادیر تفکیک پذیر تا یک مجموعه از بهترین ه نمود،مقایس راهای متفاوت مشخصه

تا بهترین مجموعه کند، ما  فضای ویژگی اصلی را جستجو میروش مستقی کند. این ویژگیها را معین

را با یک  ءهر امضا. س برای هر بردار ویژگی ایجاد کردیک برچسب کال پس از آن .ویژگی را بیابد

مدل کرد و توابع احتمال این مدل را در مرحله آموزش بدست  0چپ به راست 3مخفی مارکف مدل

این مدل  . تعداد حالتهایباشندحالتهای مدل مخفی مارکوف می ه در باالی بدست آمدکالسها آورد.

ها در نظر گرفته شده است. برای تایید امضاء، شباهت امضاء ورودی با مدل تعداد بخش 7/4برابر با 

محاسبه شده و با مقدار آستانه برای  0بدست آمده در مرحله آموزش، به وسیله الگوریتم ویتربی

امضاء  5034ایسه شده است. این سیستم بر روی مجموعه امضاءهای متشکل از پذیرش امضاء مق

برای این مجموعه    =EER%00/0نفر آزمایش شده و  05امضاء جعلی غیر حرفه ای از  3444اصلی و 

 امضاءها بدست آمده است.

                                                           
1 Dolfing 
2 Linear discriminate analysis 
3 Hidden markov model 
4 Left to right 
5 Viterbi 



 

 پیش پردازشبعد از کند. برای تایید امضاء بر خط استفاده می yو  x[ از سیگنالهای 50در ] 5سیلوا

تبدیل ویولت  (تصحیح جابجایی و چرخشو  برداری مجدد برای تبدیل امضاء بشکل یکنواختنمونه)

-شود، که این ویژگیها شامل تابع گذر صفر جزئیات و تابع تقریب میبرای استخراج ویژگی اعمال می

شود و پویا استفاده میباشند. از تابع ویژگی اول برای مقایسه غیر خطی با استفاده از پیچش زمانی 

 شود.نتیجه بعنوان رد یا قبول با میزان حد آستانه سنجیده می

ای از جعلی حرفه ءامضا 504امضای اصلی و  504متشکل از  این سیستم بر روی یک مجموعه امضاء

 گزارش شده است. %34اصلی  ءجعلی صفر و خطای رد امضا ءخطای قبول امضا نفر بدست آمد،که 0

بعد از  .کردندبندی با طول متغیر استفاده [ از نقاط مهم امضاء برای بخش 50]ربیعی درشفیعی و 

از قبیل سرعت متوسط،  یک بردار ویژگی مستقل از مقیاس و جابجایی بخشهر  برایپردازش اولیه، 

ها برای را استخراج کردند و از این ویژگی ر متوسط و مکان نقطه با اهمیت بخششتاب متوسط، فشا

 کند، استفاده کردند.موزش سیستم تاییدی که بر مبنای مدل مخفی مارکف کار میآ

ای از جعلی حرفه ءامضا 5454امضای اصلی و  100متشکل از  ءاین سیستم بر روی یک مجموعه امضا

 گزارش شده است. %50اصلی  ءو خطای رد امضا %0جعلی  ءنفر آزمایش شد و خطای قبول امضا 10

کند که از یک تکنیک بخش بندی بر پایه پیچش تم تایید امضاء برخطی را ارائه می[ سیس51در ] 0لی

کند که این تکنیک در بهبود برقراری تناظر بین نقاط چندین امضاء از یک زمانی پویا استفاده می

بخشهای بوجود آمده بدین روش بوسیله یک مدل پیشگوئی خطی ویژگیهای نویسنده موثر است. 

-شبکه عصبی ارزیابی می طبقه بندند. و در پایان، کارآیی سیستم تایید امضاء با یک شومیاستخراج 

شود که نتیجه آن بهبود معنی داری را نسبت به نتایج قبلی که بر پایه بخش بندی یکنواخت بودند را 

قسمت  50مختلف در طول  کاربر 51این الگوریتم بر روی یک مجموعه امضاء که از  دهد.نشان می

                                                           
1 Silwa 
2 Lee 



 

امضاء حاصل شده است. این امضاءها با استفاده از صفحه  504آوری شده است که برای هر نفر  جمع

 اند.اخذ شده Wacomرقومی کننده 

نتایج الگوریتم در صورتی که از ضرایب مدل پیشگوئی کننده بعنوان ورودی شبکه عصبی استفاده 

 خطا %18/4و FRRخطا  %77/4شود، اگر از بخش بندی بصورت یکنواخت حاصل شده باشد بصورت 

FAR  را در پی خواهد داشت. در صورتی که این ضرایب از بخش بندی با استفاده ازDTW  باشد نرخ

 را خواهد داشت. FARخطا  %4/ 00و  FRRخطا  00/4%

 

 در مقایسه با فاصله اقلیدسی و ،5رگرسیون توسعه یافته استفاده از [ با58ولی زاده در پایان نامه خود ]

 ازبرای این منظور و ، آوردء را بدست میاز میزان شباهت دو امضامعیار بهتری  ،چش زکانی پویاپی

های ءتمایز بین امضا حفظ. برای کندء یکسان استفاده میهای متناظر دو امضاطول زمانی سیگنال

ها یگنالسازی طول زمانی سبرای یکسان 0های جعلی، روشی بر مبنای تطابق نقاط فرینهءاصلی و امضا

ها در حوزه ءهای امضاهمچنین برای افزایش تمایز، از شباهت بین جزئیات سیگنال و .دهدمیارائه 

 د.کنبه عنوان معیار شباهت دو امضا استفاده می ویولتتبدیل 

  ،SVC2004مجموعه امضاهای روی بر در مرجع فوق، تایید امضاء برخط پیشنهادی سیستمنتیجه 

. این روش برای امضاهای جعلی تصادفی خطای باشدمیخطا  =EER%1ای رفهضاهای جعلی حام برای

 .تایید ندارد

                                                           
1 Extended Resgression 
2 Extremum 



 

 

 وسایل جمع آوری امضاء و تشکیل مجموعه امضاءها -2-7

 وسایل ثبت کننده امضاء -2-7-1

صنعت الکترونیک، وسایل ثبت کننده امضاء برخط، با قیمت ارزان وارد بازار  با پیشرفت روزافزون

 هستند. 5های رقومی کنندهآوری امضاء برخط، صفحه ترین ابزارهای جمععروفاند. مشده

های رادار، توسط ارتش آمریکا مورد سیگنال تصحیح به منظور 5004سالدر رقومی کننده  صفحه

های پایین استفاده قرار گرفت و قیمت بسیار باالیی داشت ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی با قیمت

نمونه صفحه رقومی کننده را نشان  ( تصویر یک0-0شکل) [. 58گرفته است]وم قرار در اختیار عم

 دهد.می

 

 [58( یک نمونه صفحه رقومی کننده ]0 -0)شکل

 

های دستگاه مختلف مشخصه انتخاب صفحه رقومی کننده برای کاربردهایباید توجه داشت که در 

درجه اندازه سطح فعال،  های دستگاه عبارتند از؛بعضی از مشخصه د.نن باشباید متناسب با کاربرد آ

این  بعنوان مثال، در کاربرد تایید امضاء .حساسیت به فشار و نرخ نمونه برداری میزان، تفکیک

 دهند.و در نتیجه کارایی سیستم تائید را تحت تاثیر قرار می ءپارامترها کیفیت امضا

                                                           
1 Digitizing Tablet 



 

آوری کنیم. برای اینکار عی کردیم که یک مجموعه از امضاءهای ایرانی را جمعما در این پایان نامه س

نیاز به یک وسیله جمع آوری امضاء داشتیم که آنرا از شرکت مربوطه تهیه نمودیم. این دستگاه یک 

آوری کند. این صفحه رقومی کننده های مورد نظر مارا جمعنمونه معمولی است که قادر است مشخصه

( آمده 5-0باشد. مشخصات دستگاه مذکور در جدول )و ساخت کشور چین می  XP-5550Aبه اسم 

 کنید.( مالحظه می0-0است. شکل دستگاه جمع آوری امضائی را که ما استفاده کردیم را در شکل)

 

 ( شکل ظاهری صفحه رقومی کننده برای جمع آوری امضاء0 -0)شکل

 

-حه های رقومی کننده مختصات و فشار نوک قلم را به صورت تابعی از زمان ثبت میبسیاری از صف

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

تابع زمانی فشار نوک قلم هستند. ساختار دست انسان طوری است که  p(t) و yو  xزمانی مختصات  

حداقل نرخ  ، 5قضیه شنوناست و با توجه به  هرتز 04کمتر از   y(t)و  x(t)های فرکانسی سیگنال باند

ای که های رقومی کنندهبنابراین صفحه .[57]برداری باید از دو برابر باند فرکانسی بیشتر باشد  نمونه

 هستند.مناسب  ءید امضاینمونه در هر ثانیه را دارند برای کاربرد تا 544نرخ نمونه برداری 

                                                           
1 Shanon theorem 



 

 

 [58های رقومی کننده]( لیستی از صفحه5 -0)جدول
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کنند که قلم با صفحه تماس های رقومی کننده فقط مختصات نقاطی را ثبت میبعضی از صفحه

داشته باشد، ولی نوعی دیگر که حساسیت بیشتری دارند، حتی مختصات نقاطی را که قلم نزدیک 

هایی از مسیر امضاء که قلم با صفحه تماس نامه فقط قسمتاین پایان کنند. درصفحه است ثبت می

ج( به ترتیب  -0-3ب( و ) -0-3های)الف( یک نمونه امضا و شکل -0-3شکل) شود.دارد استفاده می

 دهد.امضای فوق را نشان می x(t)و  y(t)های سیگنال

 

                                                           
1 Line per inch  



 

 

 الف( شکل هندسی امضاء-1 -0)شکل

 

 امضاء yب( سیگنال -1-0)شکل

 

 امضاء xج( سیگنال -1-0)شکل

 

 

 نامهمجموعه امضاءهای مورد استفاده در این پایان -2-7-2

که در برای تست الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است. مختلف در این پایان نامه از دو پایگاه داده

 دهیم.زیر در مورد هرکدام بصورت مجزا توضیح می

   SVC2004پایگاه داده  -2-7-2-1

 SVC2004 5ءنخستین مسابقه بین اللملی تایید امضا هایءمجموعه امضا یکی از این پایگاه داده ها

این مسابقه،  درکننده شرکت  ءهای تایید امضابه منظور ارزیابی سیستم ءاین مجموعه امضا .باشدمی

 .آوری شده استجمع

هر نفر  استفاده شده و از Wacom Intuos Tabletکننده قومیآوری این مجموعه از صفحه ربرای جمع

دست بجعلی برای هر نفر  ءضاام 04او را جعل کردند و  ءاصلی گرفته شد و افراد دیگر امضا ءامضا 04

نفر در سایت اینترنتی این مسابقه در اختیار عموم قرار داده  04ه است. امضاءهای اصلی و جعلی آمد

 [.50شده است]

                                                           
1 First international signature verification competition     



 

-ت امضاء هر فرد در یک فایل متنی ذخیره گردیده است. این فایل در ابتدا شامل یک عدد میاطالعا

ستون قرار دارد که  8های اخذ شده یک امضاء است. در زیر آن باشد که نشان دهنده تعداد کل نمونه

)ستون سوم(: ، yمختصات )ستون دوم(: ، xمختصات)ستون اول(: بترتیب از چپ به راست شامل: 

باال -حالت قلم که یا صفر است)نشان دهنده اینکه قلم)ستون چهارم(: ( متناظر با هر نمونه، tان )زم

زاویه قلم با صفحه )ستون پنجم(: پایین است.(، -است( و یا یک است )نشاندهنده این است که قلم

(Azimuthرا نشان می ) ،زاویه حرکت قلم بر روی صفحه با محور )ستون ششم(: دهدx( هاAltitude )

 دهد.را نشان می (pفشار قلم ))ستون هفتم(: که دهد و را نشان می

با توجه به اینکه فرد جاعل شکل و اطالعات زمانی امضاءها را در اختیار دارد و همچنین فرصت کافی 

شوند. ای محسوب میشود، امضاءهای جعلی این مجموعه جعل حرفهبرای تمرین کردن به او داده می

مزیت استفاده از این مجموعه این  .جعلی است ءامضا 744امضای اصلی و 744وعه شامل این مجم

را با نتایج تیمهای شرکت کننده در  نامهپایانتوان نتایج بدست آمده از این راحتی میه است که ب

زیرا مقایسه نرخ خطای دو سیستم تایید امضاء زمانی درست  اولین مسابقه تایید امضا مقایسه کرد.

 است که مجموعه امضاءها و شرایط آزمایش یکسان باشد.

 نشان داده شده است. SVC2004( شکل هندسی چند نمونه از امضاهای مجموعه 0-0در جدول)



 

 

 SVC2004( شکل هندسی چند نمونه از مجموعه امضاءهای 0 -0)جدول

 

 

 

   

  
 

   



 

 

 ه داده جمع آوری شده از امضاءهای ایرانیپایگا  -2-7-2-2

برای ارزیابی بیشتر الگوریتم ما تصمیم گرفتیم که میزان کارآیی آنرا در مورد امضاءهای ایرانی نیز 

 بسنجیم. برای اینکار اقدام به جمع آوری امضاء نمودیم.

کارهای انجام شده از برای جمع آوری امضاء به یک وسیله اخذ امضاء نیاز داشتیم. در اکثر مقاالت و 

استفاده شده بود، که این دستگاه در بازار موجود نبود. با جستجو در  Wacomصفحه رقومی کننده 

-XPمدل  X-PENاینترنت و همچنین صفحه های رقومی کننده موجود در بازار یک رقومی کننده 

5550A ه بود، خریداری که بیشتر به منظور جایگزینی برای موس در کارهای گرافیکی طراحی شد

کند. از دیگر مشخصات آن سطح فشار را حس می 5400باشد و گردید. این وسیله حساس به فشار می

'کنید، سطح فعال ( مشاهد می5-0همانطور که در جدول ) '5.5 4
و همچنین دارای نرخ نمونه  است  

زاویه قلم با صفحه و  Wacomمی کننده های باشد. ولی برخالف رقونمونه در ثانیه می 544برداری 

 زاویه حرکت قلم در صفحه را ندارد.

این صفحه رقومی کننده بر خالف بعضی انواع دیگر آن که از صفحه نمایشگر برخوردارند و میتوان 

شکل رسم شده را بر روی آن مشاهده نمود، از این امکان بهره مند نبود، که همین مسئله اخذ امضاء 

ساخت. زیرا اشخاص در هنگام امضاء کردن تصویر امضاء خود وارد بسیاری با مشکل مواجه میرا در م

استفاده کردیم تا  Paintدیدند. برای رفع این مشکل ما از یک رابط گرافیکی در کامپیوتر مانند: را نمی

س واقعی امضاء کاربر در حین امضاء، شکل آنرا از طریق مونیتور کامپیوتر مشاهده کند، که این نیز ح

 بر روی کاغذ را نداشت.

خروجی این باشد. قدم بعد گرفتن خروجی مطلوب کار جمع آوری امضاء از دستگاه رقومی کننده می

شود، سپس یک برنامه رابط به زبان برنامه نویسی به کامپیوتر متصل می USBدستگاه توسط پورت 



 

Visual Basic قومی کننده را به پورت تهیه گردید که می توانست ورودی این رUSB  بخواند. این

نماید که این را برای هر امضاء ذخیره می 5کند یک فایل متنبرنامه با محیط گرافیکی که فراهم می

مقدار  :)ستون سوم(،  y: مقدار )ستون دوم(،   xستون بترتیب )ستون اول(: مقدار 0فایل متن حاوی 

 باشد.نمونه ذخیره شده امضاء می( هر t: زمان ))ستون چهارم(( و pفشار )

ما برای جمع آوری یک پایگاه داده از امضاءهای ایرانی، یک مجموعه افراد با خصوصیات مختلف را در 

 0نفر زن و  3نفر را ذخیره کرده است که از بین این افراد  04نظر گرفتیم. پایگاه داده اطالعات امضاء 

سال و سطوح سواد مختلف از  04سال تا  58تفاوت از نفر نیز چپ دست وجود دارند، شرایط سنی م

 دیپلم تا فوق لیسانس در این پایگاه داده حضور دارند.

همانطور که در قبل نیز گفته شد، دو امضاء از یک شخص یکسان نیست، به همین دلیل و اینکه تنوع 

ع آوری شود، از هر فرد کافی در بین امضاء افراد وجود داشته باشد و امضاءها در شرایط گوناگونی جم

نمونه امضاء  00ماه، تعداد 5هفته تا  5با فاصله زمانی متفاوت از امضاء  54تا  8نوبت تعداد  3یا  0در 

برای جمع آوری امضاء از هر فرد داوطلب خواسته شد که برای عادت کردن کار با  اصلی گرفته شد.

سیله کار کند و سپس با نظارت خود شخص ای را با این وچند دقیقه صفحه رقومی کننده و قلم آن

ا جمع آوری شد و نمونه هایی که به امضاء مطلوب اصلی شباهت نداشت از میان پایگاه داده امضاءه

 حذف گردید.

جعل ما در این پایگاه از نوع جعل باشد. مرحله بعد جمع آوری امضاءهای جعلی برای هر کاربر می

ی موارد در حین امضاء کردن نویسنده اصلی، جاعل نیز در ای است. بدین ترتیب که در بعضحرفه

با نشان دادن تصویر امضاء همان فرد و دقایقی سپس دید و محل حضور داشت و نحوه امضاء فرد را می

کرد. و در بعضی از موارد نیز فرد جاعل تمرین بر روی آن فرد جاعل مبادرت به جعل امضاء افراد می

نشان دادن تصویر امضاء و نشان دادن چگونگی حرکت امضاء اصلی به فرد در محل حضور نداشت و با 

                                                           
1 Text 



 

نفر مختلف  3تا  0کرد. برای جعل امضاء در این پایگاه داده بین جاعل، جاعل مبادرت به جعل می

امضاء جعل  50که برای هر نفر انجام دادند، در مراحل مختلف را جعل امضاء نمونه  8تا  0تعداد 

 .جمع آوری گردید ایگاه دادهای در این پحرفه

 کنید.( چند نمونه از امضاءهای جمع آوری شده را مشاهده می3-0در جدول )



 

 

 های امضاءهای جمع آوری شدهشکل هندسی تعدادی از نمونه( 3 -0)جدول

   

   

   

   

 



 



 

 

  3فصل

 

 با شگوئی خطی و بخش بندیتایید امضاء بر خط بر پایه مدل پی 

  DTWاستفاده از 

 

 مقدمه-3-1

 شود. [ شرح داده می04برخط ارائه شده در ] های مختلف سیستم تایید امضاءدر این فصل قسمت

دهیم که عمده آن در سپس پیشنهاداتی برای افزایش صحت کارآیی سیستم در این فصل ارائه می

 باشد.قسمت پیش پردازش و بخش بندی می

زم به ذکر است که الگوریتمهای ارائه شده در این فصل بصورت همزمان بر روی پایگاه داده خارجی ال

ها، در هر قسمت تفاوتهای الگوریتم برای و ایرانی توضیح داده خواهد شد. بدلیل تفاوت این پایگاه داده

 ها بیان خواهد شد.هر کدام از پایگاه داده

 

 

 



 

شود،  سپس ویژگیهای مناسب ده هر کاربر ابتدا پیش پردازش میدر این فصل امضاء جمع آوری ش

-شوند و بعد با استفاده از شبکه عصبی فرآیند آموزش صورت میبرای کار تایید امضاء استخراج می

( بلوک دیاگرام 5-3شکل) شود.گیرد و در انتها برای تایید و یا رد یک امضاء ورودی تصمیم گیری می

 دهد.ایید امضاء بر خط ارائه شده در این فصل را نشان میکلی سیستم پیشنهادی ت

 

 (، بلوک دیاگرام کلی سیستم تایید امضاء برخط ارائه شده در این پایان نامه5 -3شکل)



 

 پیش پردازش -3-2

 MATLABاست، توسط برنامه  اطالعات اولیه امضاء هر کاربر که بصورت فایل متنی ذخیره شده

گفته شد، ستونهای  0گردد. با توجه آنچه که در فصلشود و در یک متغیر ذخیره میخوانده می

( امضاءهای خام یک 3-3( و )0-3های )کنیم. در شکلامضاء را جدا می yو  xمربوط به مختصات 

 کنید.مربوطه را مشاهده می yو  xکاربر و مختصات های 

 

 نمونه امضاء خارجی قبل از پردازش الف(،-0 -3شکل)
 

 امضاء خارجی xسیگنال  ب(،-0-3شکل)

 

 امضاء خارجی yسیگنال ج(، -0-3شکل)

 

 

 نمونه امضاء ایرانی قبل از پردازشالف(، -3-3شکل)

 

 امضاء ایرانی xسیگنال  ب(،-3-3شکل)
 

 امضاء ایرانی yسیگنال ج(، -3-3شکل)

 

ل غلبه پیدا کرد. اول، امضاء یک فرآیند مشک ید بر چندبا صحیحامضاء  ییدبرای طراحی یک سیستم تا

از روی  یک امضاء دقیقادو امضاء از یک شخص همسان نیست مگر اینکه  دقیق نیست؛ یعنی اینکه

وجود خواهد  کاربرتغییراتی در بین امضاءهای یک  در اکثر موارد نابراینشود. ب رونویسیدیگری 



 

های امضاء تغییراتی در طول، اندازه و جهت دارند که (. دوم، نمونه5ل کالست )تغییرات داخداش

( چند نمونه از امضاءهای اصلی یک کاربر را 0-3در شکل) کنند.مقایسه را با مشکل مواجه می فرآیند

 مناسب پیش پردازش اثرات این دو مشکل را میتوان بوسیله اعمال تکنیکهای کنید.مشاهده می

 .[04]کاهش داد

 
 

 چند نمونه امضاء یک کاربر(، 0-3شکل)
 

 

 2نمونه برداری دوباره -3-2-1 

 0پائین -و قلم 3باال -با استفاده از اطالعات قلمامضاءها های نامطلوب ، نمونهدر ابتدای پیش پردازش

واهیم پائین را خ -پائین تا آخرین قلم -های امضاء از اولین قلمشوند، بدین ترتیب ما نمونهمی حذف

پایین در پایگاه داده خارجی بکار رفته است، که با حذف نقاطی که  -باال و قلم -اطالعات قلم داشت.

شوند. در مورد پایگاه های مطلوب جدا میصفر هستند )نشان دهنده برداشتن قلم از صفحه( نمونه

بنابراین این مرحله از  پایین هستند،-های قلمداده جمع آوری شده ایرانی تمام نقاط ذخیره شده نمونه

های بدست آمدهاز امضاءها متفاوت و از تعداد نمونه شود.برروی امضاء های ایرانی اجرا نمیالگوریتم 

باشد، که طولهای متفاوت امضاء کار تایید امضاء را با مشکل نمونه متغیر می 004نمونه تا  84حدود 

                                                           
class variation-Intra 1 

2 Resampling 
3 Pen-up 
4 Pen-down 



 

و همچنین  0نقاطبین  5با استفاده از میانیابیرا  سازد. بنابراین امضاءها با طولهای مختلفمواجه می

یعنی در این حالت برای  .کنیممی نقطه جدید تبدیل 050ای یکنواخت به برداری فاصلهیک نمونه

نمونه خواهیم داشت، که دلیل این یکسان سازی طول راحتی بیشتر در  050تمام امضاءهای موجود  

 باشد.بخش بندی امضاء می

 

 ءلیزه کردن شروع امضانرما -3-2-2

رقومی کننده امضاء کنند، یکی از  با توجه به اینکه افراد ممکن است در مکانهای مختلفی از صفحه

باشد برای یک نوع یکسان سازی و اینکه بتوان امضاءها را با ایرادات مکانهای متفاوت شروع امضاء می

اثر این  از نقطه شروع امضاء امضاء هر نقطه کم کردنیکدیگر مقایسه نمود، در هر نمونه امضاء بوسیله 

 شوند.( منتقل می4،4شود و تمام امضاءها به مبداء مختصات )برده میاز بین  "انتقال  "

 

 حذف چرخش-3-2-3

-می ءامضا و کاهش کارایی سیستم تایید ، باعث کاهش شباهت آنهاامضاء کردن در زوایای مختلف

تا تغییرات داخل کنیم، نیکی اثر چرخش امضاءها را حذف میبه همین دلیل، با کمک تک[. 04]شود

 یابد. کالس بعلت امضاء کردن در زوایای متفاوت کاهش

 چگونه اثر چرخش با زوایای مختلف را از بین ببریم؟

                                                           
1 Interpolation 

ilinearB 2 



 

[ استفاده از بهترین خط 05] برای این منظور باید جهت امضاء را تشخیص داد. روش پیشنهادی مرجع

بمنظور انتخاب بهترین خط مستقیم از روش   دهد.ت امتداد امضاء را نشان میاست که جه 5مستقیم

 کنیم:زیر استفاده می

  0استفاده از روشPCA  اصلی جهت امتداد امضاء را  این روش با استفاده از آنالیز اجزاء: در

ن کند، بدیدر اینجا در یک فضای دو بعدی کار می اجزاء اصلیآنالیز [. 00]آوریمبدست می

 .آوردماتریس کوواریانس آنرا بدست می (x,y)مقادیر  با داشتنترتیب که 

(3-5) 
1

1
cov( , ) ( )( )

1

M

k k

k

x y x x y y
M 

  

 

می باشند. و طول  yو  xهای لبترتیب مقادیر میانگین سیگنا y و xکه در معادله فوق 

 باشد.می Mبرابر با  yو  xدنباله های 

آید که بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه سپس مقادیر ویژه این ماتریس بدست می 

کند، که این جهت مقدار مطلوب ما برای پیدا کردن جهت بیشترین پراکندگی را مشخص می

که در اینجا ماتریس کوواریانس  Aبرای هر ماتریس  باشد.زاویه و جهت امتداد امضاء می

 باشد.صفر می یک بردارغیر vیک عدد و  باشد، و ت آمده میبدس

(3-0) Av v 

 باشد.می Aبردار ویژه متناظر با ماتریس  vمقدار ویژه و ( 0-3که در معادله)

(3-3) 0A I  

کنیم، و بردار متناظر با بزرگترین مقدار را پیدا می ( بزرگترین مقدار 3-3دله)با حل معا

( نمونه های دو بعدی و 0-3در شکل) کند.ویژه جهت بیشترین پراکندگی را مشخص می

 کنید.بردارهای نشان دهنده پراکندگی آنها را مشاهده می

                                                           
1 Best-fit line 
2 Principle Component Analysis 



 

 

 [00] دو بعدی با بردارهای نشاندهنده جهت پراکندگیهای (، توزیع نمونه0-3شکل)

 

کنیم، که یکی از در مورد هر امضاء ما از دو نقطه برای رسم بهترین خط مستقیم استفاده می

این نقاط با میانگین گیری کلی از امضاء و دیگری با اضافه نمودن مقادیر متناظر با جهت 

 آیند.مقدار میانگین کلی امضاء بدست می به PCAبیشترین پراکندگی بدست آمده از روش 

در بعضی از موارد بدلیل تغییرات زیاد و یا شکلهای خاص یک امضاء امکان دارد که این روش 

و  01نتواند جهت امتداد امضاء را بدرستی تعیین کند. در پایگاه داده خارجی برای کاربرهای 

نها در هر دو بعد تقریبا یکسان است، این مشکل بوجود آمد، در امضاءهایی که پراکندگی آ 31

برای هر نمونه از امضاءها جهت خط بدست آمده با دیگر امضاءها متفاوت بود و پیدا کردن 

( مثالهایی از امضاءهای 1-3ساخت. در شکل)جهت بیشترین پراکندگی را با مشکل مواجه می

 کنید.را مشاهده می 31و  01



 

 

 طا در بهترین خط مستقیمبا خ 01الف(،امضاء کاربر-1-3شکل)

 

 با خطا در بهترین خط مستقیم 31ب(،امضاء کاربر-1-3شکل)

 

برای رفع این مشکل، ما از هیستوگرام امضاء استفاده کردیم. بدین شکل که با رسم 

هیستوگرام، آن مناطقی که دارای فراوانی کم هستند و احتمال نویزی بودن در آنها بیشتر 

کند، استفاده از قسمت اصلی امضاء که جهت امضاء را مشخص میکنیم و است را حذف می

جدا شده است، و  01( با استفاده از هیستوگرام قسمتهای اصلی امضاء8-3کنیم. در شکل)می

 کنید.نتیجه این کار را بر روی بدست آوردن بهترین خط مستقیم مشاهده می

 

 

 01الف(، قسمتهای جدا شده امضاء -8-3شکل)

 

 با بهترین خط مستقیم 01ب(، امضاء -8-3شکل)

 

( 7-3دهیم. در شکل)های امضاء مراحل پیش پردازش توضیح داده شده را انجام میبرای تمام نمونه

ها و بهترین خط مستقیم رسم شده را برای امضاءهای ایرانی و شروع از صفر و افزایش تعداد نمونه

 کنید.حظه می( داشتیم، را مال3-3(و)0-3خارجی که در شکلهای)



 

 
 ها و بهترین خط مستقیمامضاء با افزایش نمونه الف(،-7-3شکل)

 

 

 ها و بهترین خط مستقیمامضاء با افزایش نمونه ب(،-7-3شکل)

 

هر نمونه از امضاء با این  "y"پس از اینکه بهترین خط مستقیم رسم شد، فاصله عمودی بین مقدار 

شود، بدین شکل توانستیم اثر چرخش را از می "y"ن مقدار آید و این مقدار جایگزیخط بدست می

 بین ببریم.

کنید، این امضاءها در (، شکلهای نهایی امضاءها را پس از پیش پردازش مشاهده می0-3در شکل)

 گیرند.مرحله بخش بندی و سپس استخراج ویژگی مورد استفاده قرار می

 

 امضاء نهایی بعد از حذف چرخشالف(، -0-3شکل)

 

 امضاء نهایی بعد از حذف چرخشب(، -0-3شکل)

 

 



 

 بخش بندی-3-3

ت آماری طبیع یکی دیگر از مشکالت پیش روی برای طراحی یک سیستم تایید امضاء برخط مناسب

سخت فرآیند استخراج ویژگی را مخصوصا برای روشهای پارامتریک  باشد، کهامضاء می 5غیر ایستای

. [04]دکرنخواهد  فراهمبرای توصیف امضاء وارد شده  مناسب را یک مدل و در این حالت ،کندمی

 -بعنوان ایستایتوانند می هااین بخش هر کدام از کهکنیم می بخش بندیبنابراین اول امضاءها را 

بخش بندی امضاء . کنیممیمحاسبه  بخشپارامترهای مدل را برای هر سپس  ،رفتار کنند 0مصنوعی

در بعضی از  .است تر موثرخراج  ویژگیهای محلی حاوی اطالعات جزئیبه بخشهای کوچکتر در است

در حالیکه این روش [. 05]کردندکارهای گذشته، امضاء را بصورت یکنواخت به چند بخش تقسیم می

به بسیاری از تغییرات طبیعی در امضاء یک فرد از یک نمونه به نمونه دیگر حساس است و اجازه 

تحقیقات و کارهای بیشتر، روشهایی پیشنهاد گردید که بخش بندی بر اساس  دهد. باتغییرات را نمی

کند که بررسی صحت کارآیی سیستم معلوم می [.04]گرفتپیدا کردن نقاط متناظر صورت می

اند، متناظر است. بنابراین با امضاءهایی که بطور غلط بخش بندی شده ی رخ داده،تعدادی از خطاها

د یک تکنیک بخش بندی قوی بر استخراج ویژگی مقدم است که حتما یک احساس می شود که ایجا

در  مناسب شود که یک بخش بندیاین سبب می باشد.عدی در پیشبرد این کار میمرحله مهم ب

  فراهم آورد. ن بهبود نتایج را در کارآیی سیستمهای مشابه در فضای ویژگی امکابخش

 مرحله بخش بندی را هر چه بهتر بهینه کنیم. در این پایان نامه نیز سعی بر آنست تا

 

 

 

                                                           
1 Non-stationary 
2 Pseudo-stationary 



 

 انتخاب امضاء مرجع -3-3-1

بمنظور بخش بندی امضاء از روش پیدا کردن نقاط متناظر در امضاءها ابتدا باید امضائی بعنوان امضاء 

 مرجع انتخاب شود تا مالکی برای مقایسه و برقراری تناظر بین نقاط امضاءها باشد. این امضاء مرجع از

شود. از روشهای گوناگونی میتوان برای بین امضاءهای اصلی ذخیره شده یک شخص انتخاب می

انتخاب امضاء مرجع استفاده نمود، در زیر دو روش بکار برده شده در این پایان نامه برای انتخاب 

 دهیم:امضاء مرجع را توضیح می

 ی امضاءهای اصلی هر کاربر : در این روش بعد از اینکه پیش پردازش بر روفاصله اقلیدسی

امضاء اصلی  ( سه نمونه54-3شود،)که در شکل)انجام شد، اندازه تمام امضاءها نرمالیزه می

اندازه نمونه بین کنید.( سپس قدر مطلق اختالف را مشاهده می با اندازه نرمالیزه شده 5کاربر 

-دگر جمع مییک شود و بایهای امضاء آن کاربر محاسبه ماول امضاء هر کاربر با سایر نمونه

یک کاربر بدست آید،  امضاء هایسایر نمونه بانمونه اول اندازه کل اختالف بین  مقدار شود تا

 و مقدار کل اختالف بین اندازه دهیمهای امضاء یک کاربر انجام میاین کار را برای تمام نمونه

ای از امضاء یک کاربر ایان آن نمونهکنیم. در پهای امضاء را ذخیره میآن نمونه با سایر نمونه

ها از همه کمتر بود، بعنوان امضاء مرجع معرفی که مقدار کل اختالف اندازه آن با سایر نمونه

 گردد.می



 

 

 های نرمالیزه شدهبا اندازه 5سه نمونه امضاء اصلی کاربر (،54-3شکل)

 

 فاصله با استفاده از DTW جع  همانند بخش قبل می:  روش دیگر برای انتخاب امضاء مر-

باشد که بنام فاصله اقلیدسی بود، با این تفاوت که در این روش اندازه اختالف بین نقاط 

)که توضیح آن در بخش  DTWمتناظر در دو نمونه امضاء یک کاربر با استفاده از الگوریتم 

اختالف شود، در حالیکه در روش فاصله اقلیدسی خواهد آمد.(در نظر گرفته می 3-2-3-1

 رفت. بین نقاط نظیر به نظیر در دو نمونه امضاء بکار می

در مورد استفاده از هر کدام از روشهای فوق برای انتخاب امضاء مرجع در فصل  نتیجه بدست آمده

شود، ولی یک نکته مهم آنکه انتخاب امضاء مرجع با استفاده از پیچش زمانی ه میآورد مربوط به نتایج

گیرد، که در کل فرآیند سیستم برابر نسبت به فاصله اقلیدسی زمان بیشتری می 54پویا در حدود 

 کند.تایید امضاء برخط زمان اجرای الگوریتم را طوالنی می

پس از انتخاب امضاء مرجع باید آنرا بصورت یکنواخت به چند بخش زوج تقسیم کرد. که در این پایان 

-نمونه می 050کنیم، و با توجه به اینکه طول هر امضاء بخش تقسیم می 7نامه ما امضاء مرجع را به 

نمونه( به قسمت  10نمونه داریم، که هر کدام از این بخشها )با طول  10باشد، برای هر بخش تعداد 

 [.04]بعدی پروسه تایید امضاء برخط یعنی استخراج ویژگی می رود

 



 

 انتخاب مالکی برای بخش بندی -3-3-2

مالک و معیاری بود که بتواند معرف امضاء باشد، و در کار مقایسه دو امضاء برای  در اینجا باید بدنبال

هر امضاء را که یک  (x,y)بخش بندی آنها مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور، دنباله مختصات 

دست ب 5کنیم. اینکار را با استفاده از بهترین خط مستقیمتبدیل می sباشد را به یک بردار ماتریس می

در هر نقطه  "y"از فاصله عمودی بین مقدار  s(m) منحنیدهیم. ( انجام می3-0-3آمده در )قسمت

 [.05آید]منحنی امضاء با بهترین خط مستقیم رسم شده بدست می

بدست آمده  s(m) منحنیهای امضاء خارجی و ایرانی و ( بترتیب، نمونه50-3( و )شکل55-3در )شکل

 کنید.اهد میمتناظر با هرکدام را مش

 

 بهترین خط مستقیم الف(، نمونه امضاء خارجی و-55-3شکل)
 

 S(m)ب(، منحنی -55-3شکل)

 

 بهترین خط مستقیم الف(، نمونه امضاء ایرانی و-50-3شکل)

 

 S(m)ب(، منحنی -50-3شکل)

 

                                                           
1 Best-fit line 



 

موجود در با توجه به نحوه امضاء کردن و شکل امضاءهای ایرانی جمع آوری شده و امضاءهای خارجی 

، تفاوت این دو را در مورد امضاءهای ایرانی بیشتر رسم شکلهای گوناگون و SVC2004پایگاه داده 

ها نیز موازی است، مشاهده نمودیم. )همانطور که در شکل xرسم خطهای موازی با هم که با محور 

یرانی با توجه به اینکه کنید.( بنابراین یک نتیجه اینکه در مورد امضاءهای االف( نیز مشاهده می-3-8)

باشد، برخالف امضاءهای خارجی که ها میxدر اکثر آنها تغییرات اصلی امضاء به موازات محور 

باشد، به این ایده رسیدیم که بجای رسم ها میyتغییرات در آن به موازات محور  بیشترین نوسان

ضاء، عمود منصف بهترین خط ام yآن با مقدار  yبهترین خط مستقیم و بدست آوردن اختالف مقدار 

یک امضاء را بعنوان  xها از این خط تغییرات xمستقیم را بدست آوریم و سپس با کم کردن مقادیر 

مالکی برای بخش بندی و همچنین استفاده در حذف چرخش از امضاء جمع آوری شده ایرانی بکار 

 کردیم.نامگذاری  r (m)ببریم و این منحنی را در مورد امضاءهای ایرانی 

ب( -8-3الف( یک امضاء ایرانی و خط عمود منصف بهترین خط مستقیم و در )شکل-53-3در )شکل

 کنید.حاصل را مشاهده می rمنحنی 

 

 الف(، امضاء ایرانی با عمود منصف بهترین خط مستقیم-53-3شکل)

 

 r(m)ب(، منحنی -53-3شکل)

 



 

امضاء و بهترین خط مستقیم بدست آمده  "y"که معرف فاصله عمودی بین مقدار  s(m) منحنیاز 

مربوط به یک نمونه از  s(m) منحنیهای( 50-3شود. در شکل)است، برای بخش بندی استفاده می

 کنید.امضاء مرجع و امضاء تست ورودی را مشاهده می

 

 مربوط به یک نمونه از امضاء s(m)(، منحنی های 50-3شکل)

 

 

 1چش زمانی پویابخش بندی با استفاده از پی -3-3-3

زند. الگوریتم پیچش زمانی پویا بهترین وابستگی هندسی بین نقاط دو دنباله مشابه را تخمین می

الگوریتم این کار را با بررسی کردن جفتهای مجاز بین نقاط دو دنباله، و انتخاب بهترین مسیر پیچش 

 [.05]وردآاز میان این نقاط با توجه به ضوابط و محدودیتها به اجرا در می

 منحنیداریم، که از این  (برای امضاء ایرانیr(m) )یا  s(m) منحنیدر این بخش ما برای هر امضاء یک 

امضاء مرجع برای هر فرد و  مربوط به s منحنیکنیم. به این شکل که برای بخش بندی استفاده می

دهیم، که خروجی یک میمربوط به امضاء تست وارد شده را به الگوریتم پیچش زمانی دینام s منحنی

 باشد.امضاء مرجع و امضاء تست می گوریتم نقاط متناظر بین دواین ال

                                                           
1 Dynamic Time Warping 



 

کنیم، که در این پایان نامه بکار گرفته در اینجا چند تکنیک مهم در پیچش زمانی پویا را تشریح می

 کنیم.اند و نقاط مثبت و منفی هر کدام و موارد کاربرد آنها را نیز بیان میشده

 

 پیچش زمانی پویای کالسیک -3-3-3-1

برابر  Cسیگنال  زمانی و طول nبرابر با  Qسیگنال  زمانی فرض کنید دو سیگنال زمانی داریم که طول

 [.03]است mبا 

(3-0)  nqqqQ ,........, 21
 

m21 ,........cc,cC  

دهیم که تشکیل می mnبا ابعاد d ماتریسبرای بدست آوردن تطابق بین این دو سیگنال، ابتدا 

 شود.این ماتریس بصورت زیر تعریف می (i,j)عنصر 

(3-0) 
ji cqjid ),( 

های کنیم که حاصل جمع درایهبین دو سیگنال، مسیری را پیدا می بهینه برای پیدا کردن تطابق

),(تا  )1,1(از  d ماتریس mn  روی این مسیر کمینه شود. به مسیری که چنین ویژگی را داشته باشد

 کهاست  dای به هم پیوسته از عناصر ماتریس ، مجموعهWشود. مسیر پیچشگفته می 5مسیر پیچش

 کند.را بیان میc و  qجزئیات تطابق بین 

)),()((به صورت  Wام از kعنصر  kjkiwk شود.تعریف می 

(3-1) 1),max(  nmknm ki wwwW ,.....,...1 

                                                           
1 Warping 



 

 را کمینه کند. (8-3)، مسیری است که رابطه Wمسیر بهینه 

(3-8)  


K

t twdCQDTW
1

)(min),( 

بین دو سیگنال و مسیر تطابق بهینه  0توان فاصله کلیمی 5DPریزی پویا با استفاده از الگوریتم برنامه

 شود.تشکیل می ماتریس ( 7-3رابطه )ستفاده از با ا را تعیین کرد. برای این منظور

(3-7) )}1,(),,1(),1,1(min{),(),(  jijijijidji  

به محاسبات زیادی نیاز دارد و زمان زیادی برای اجرای این الگوریتم نیاز  ماتریس پیدا کردن 

به وسیله چندین  DPش سرعت، الگوریتمخواهیم داشت. به همین دلیل برای کاهش محاسبات و افزای

 .شودشرط محدود می

 مهمترین شرایط محدود کننده عبارتند از:

1)1,1(شرایط مرزی: مسیر باید در  (5 w شروع و در),( nmwk   به پایان برسد. بنابراین

 شود.تمام می شروع، و در سمت راست و باالی آن  dدر سمت چپ و پایین ماتریس مسیر

شرط پیوستگی: تمام نقاطی که در محدوده مجاز برای یافتن مسیر پیچش قرار دارند باید  (0

 در این رابطه، با گامهای صفر یا یک اضافه می شوند. jو  i( روی آنها اجرا شود. 7-3رابطه )

د شرط محدوده تطابق: به طور شهودی، احتمال اینکه مسیر تطابق از قطر ماتریس دور باش (3

( فقط بر روی 7-3خیلی کم است به همین دلیل برای افزایش سرعت الگوریتم، رابطه )

ها شود. با اعمال این شرط بسیاری از حالتاجرا می dهای نزدیک قطر فرعی ماتریس درایه

حداکثر فاصله مجاز انحراف  شود.که احتمال وقوع آنها خیلی کم است در نظر گرفته نمی

                                                           
1 Dynamic programming  
2 Overall distance  



 

برای یافتن مسیر تطابق  .نامیممی DTWرا درجه آزادی   dماتریسفرعی مسیر تطابق از قطر 

 کنیم.به صورت زیر عمل می

 

 

),(اگر jiwR  ،1Rw ( تعیین می0-3را با رابطه ).کنیم 

(3-0) 
















),1()}1,(),,1(),1,1(min{),1(

)1,1()}1,(),,1(),1,1(min{)1,1(

)1,()}1,(),,1(),1,1(min{)1,(

1

jijijijiji

jijijijiji

jijijijiji

wR







 

),(جستجوی مسیر تطابق از  nmwk 1)1,1( شروع و در wرسد.به پایان می 

 دهد. را نشان می DTW( یک نمونه مسیر تطابق و درجه آزادی50-3شکل)

 مسیر 

 تطابق 

 

 نمایش یک نمونه مسیر تطابق و درجه آزادی (،50-3شکل)

 

 

 

 

 DTW درجه آزادی

  



 

شماتیک کلی ( 51-3ل)کند. در شکمسیر تطابق بین نقاط در دو امضاء مرجع و تست را مشخص می

-و نقاط متناظر با امضاء مرجع را مشاهده می با استفاده از مسیر تطابق تست نحوه بخش بندی امضاء

 کنید.

 

 [05شماتیک کلی نحوه بخش بندی امضاء با استفاده از مسیر تطابق](، 51-3شکل)

 

ربر و امضاءهای تست ورودی از امضاء مرجع انتخابی برای هرکا s(m)منحنی بدست آمده  با استفاده از

 آن کاربر با استفاده از الگوریتم پیچش زمانی پویا میتوان تناظری بین نقاط دو منحنی برقرار کرد.  

( و باقی شکلهای اینچنینی، همان 58-3رسم شده در شکل) s(m)توجه داشته باشید که منحنی های 

ما برای نمایش بهتر تناظر بین آن  اند، ولی( رسم شده50-3هستند که در شکل) s(m)منحنی های

مربوط به امضاء مرجع را به اضافه یک عدد ثابت نمودیم و سپس تناظر بین دو  s(m)دو، منحنی

 را رسم کردیم. منحنی

مرجع )باالیی( و  s(m)( تناظر بر قرار شده با استفاده از مسیر تطابق بین منحنی های 58-3در شکل) 

نید، که نشان دهنده این است که هر نمونه در امضاء مرجع با کدام کتست )پایینی( را مشاهده می

 نمونه در امضاء تست متناظر شده است.



 

 

 DTW مرجع )باالیی( و تست )پایینی( با s(m)تناظر بین منحنی های  (،58-3شکل)
 

آمده است، در این شکل امضاء  (57-3نتیجه ایجاد تناظر بین نقاط امضاء مرجع و تست در شکل)

نمونه( و امضاء تست نیز با استفاده از  10مرجع بطور یکنواخت به هشت بخش تقسیم شده )هر بخش 

 پیدا کردن نقاط متناظر به هشت بخش تقسیم شده است. 

 

 DTWبخش بندی امضاء تست بوسیله  الف(،-57-3شکل)

 

 بخش بندی یکنواخت امضاء مرجعب(، -57-3شکل)

 

ند بخوبی تناظر بین نقاط را پیدا کرده و بخش بندی مطلوبی را توانمی DTWدر بعضی از موارد 

کنید، تناظر بین نقاط بدرستی انتخاب نشده است ( مشاهده می50-3بوجود آورد. همانطور در شکل)

و در بسیاری از نقاط یک نقطه از یک منحنی با تعداد زیادی از نقاط در منحنی دیگر تناظر پیدا کرده 

 ( را مشاهده کنید.04-3ندی حاصل از این تناظر نیز مطلوب نخواهد بود.شکل)است که نتیجه بخش ب



 

 

 های متعددتناظر بین مرجع)باالیی( و تست)پایینی(و وجود یکتایی(، 50-3شکل)

 

 

 DTWبخش بندی امضاء تست بوسیلهالف(، -04-3شکل)

 

 بخش بندی یکنواخت امضاء مرجعب(، -04 -3شکل)

 

مربوط به امضاءهای مرجع  s(m)بین نقاطی از دو منحنی  DTWفاده از الگوریتم برقراری تناظر با است

و تست که در بطور شهودی میتوان تصمیم گرفت که با هم متناظر نیستند، خطا در بخش بندی بین 

-( نمونه یک بخش بندی غلط را نشان می04-3آورد. شکل)امضاء مرجع با امضاء تست را بوجود می

و در نتیجه بخش بندی بهتر از الگوریتم مشتق پیچش زمانی پویا استفاده  DTW دهد. برای اصالح

 کنیم، که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.می



 

 1مشتق پیچش زمانی پویا -3-3-3-2

این  احتماال موفق خواهد بود. ،ای که شبیه به هم هستنددو دنبالهدر تطابق  DTW الگوریتم

تفاوتهای کلی   [.03]دنمتفاوت باش Yخورد که دو دنباله در محور ر میالگوریتم هنگامی به مشکل ب

تواند بطور های اصلی، همانند میانگین متفاوت، مقیاس بندی متفاوت و شیب خطی میبر روی دنباله

داشته  Yموثر حذف شوند. بهرحال دو دنباله همچنین امکان دارد که تفاوتهای محلی در محور

یک دره در یک دنباله ممکن است عمیق تر از یک دره متناظر در دنباله دیگر باشند. بعنوان مثال، 

اما اگر  کنندمی برقراریک به یک را  تناظرکنید. دو دنباله یکسان یک مالحظه را  (05-3)باشد. شکل

در  تا تفاوتکند تالش می DTW ،مثال در این مورد عمق دره ،کندتغییر  به آرامی مشخصات محلی

ها باعث تولید شده توضیح دهد، که بوجود آمدن یک یکتایی 0ا دو یکتاییحور زمان را بهای مءجز

 شود که عمل تناظر درست صورت نپذیرد.می

 

 دو منحنی. ج( اختالف در منحنی پایینی. د( وجود دو یکتایی DTWالف(دو منحنی همسان. ب( (، 05 -3شکل)

 

در  نمونه، که فقط شامل اندازه یک نقطه است که بررسی می کند در مشخصه هایی DTWضعف 

را در نظر بگیرید که مقادیر یکسانی  jcو iqبرای مثال، دو نقطه اطالعات  [.03]می باشد Yمحور 

پیچش  باشد.شی از یک شیب کاهشی میبخ jcبخشی از یک شیب افزایشی است و iqرا دارند، اما 

کند، در صورتی که بطور حسی بصورت ایده آل رسیدگی میرا نگاشت بین این دو نقطه  پویازمانی 

. برای جلوگیری از شود که یک شیب افزایشی با یک شیب کاهشی تناظر پیدا نکندترجیح داده می

                                                           
1 Derivative Dynamic Time Warping (DDTW) 
2 Singularity 



 

شوند، بررسی ن Yمحور نمونه نقاط  که [،03]شودنهاد میپیش  DTWاین مشکل یک تعدیل بر روی 

بوسیله  از منحنیاطالعاتی در اینجا رسیدگی شود. از منحنی ی یبلکه یک مشخصه سطح باال

نامگذاری  پیچش زمانی پویا، و این الگوریتم بنام مشتق یدها بدست می آدنباله مشتق اولمالحظه 

 .گرددمی

 

  جزییات الگوریتمDDTW  

که اجزاء  را تشکیل دهیم mnتریس ما باید ما در اینجا نیز ji,  ماتریس شامل فاصله

),( ji cqd  بین دو نقطهiq وjc اندازه  مشتق پیچش زمانی پویا اما در الگوریتم. باشندمی-

),(گیری فاصله  ji cqd  اقلیدسی نیست، بلکه مربع تخمین مشتقiq وjc .در  می باشد

د، تخمین زیر را بدلیل ساده و نای برای تخمین مشتق وجود دارحالیکه روشهای پیچیده

 :شودبرده میکلی بودنش بکار 

(3-54) 
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گرفتن معدل شیب خط سرتاسر نقاط در نقطه مورد نظر و همسایه این تخمین بسادگی 

چپی آن و شیب خط در میان همسایه چپی و همسایه راستی می باشد. بطور تجربی این 

کند. تخمین بسیار قوی است نسبت به هر تخمینی که فقط دو نقطه اطالعات را مالحظه می

در عوض ما تخمین را برای  نشده است.توجه کنید که برای اجزاء اول و آخر دنباله تعریف 

 اجزاء دوم و ما قبل آخر بطور متناظر بکار می بریم. 



 

 DTWهای تولید شده در در بخش بندی تا حدودی یکتایی  DDTWبا استفاده از الگوریتم 

کند. بنابر این بهتر از های تولید شده را مالیم تر میشود و بعضی دیگر از یکتاییحذف می

DTW ( نتیجه اعمال 00-3اند بخشهای متناظر در دو منحنی را پیدا کند، در شکل)تومی

( 50-3و نقاط متناظر از دو منحنی را بر روی همان منحنی های شکل) DDTWالگوریتم

 کنید.مشاهده می

 

 

 DDTWمرجع و تست با استفاده از  s(m)تناظر بین منحنی های (، 00 -3شکل)

 

نشان داده شده است.  DDTWدی ایجاد شده توسط الگوریتم ( بخش بن03-3همچنین در شکل)

باشد، که در بخش الف( می-04-3الف( همان امضاء تست در شکل)-03-3امضاء تست در شکل)

 دهد.نتیجه مطلوبی را نشان می DDTWبندی با استفاده از 

 



 

 

 DTW َDبخش بندی امضاء تست بوسیلهالف(، -03 -3شکل)

 

 یکنواخت امضاء مرجع بخش بندیب(، -03 -3شکل)

 

نیز بدلیل تغییرات زیاد امضاءهای مختلف یک فرد، در برقراری تناظر  DDTWدر مواردی الگوریتم 

تولید  DTWکند، اگرچه این یکتایی از آنچه الگوریتم بین دو منحنی در نقاطی تولید یکتایی می

ونه برقرای تناظر بین دو گذارد. نمشد، کمتر است ولی اثر خوبی بر بخش بندی امضاء نمیمی

( 00-3بوده را در شکل)  DDTWمنحنی و بخش بندی حاصل از آن در موردی که الگوریتم 

 کنید.مشاهده می

 

 

 DDTWبخش بندی امضاء تست بوسیلهالف(، -00 -3شکل)

 

 DDTW مرجع و تست با s(m)هایتناظر بین منحنیب(، -00 -3شکل)
 

های قبل نتایج خوبی در بخش بندی امضاء توضیح داده شده در قسمتما با استفاده از الگوریتمهای 

-افراد نسبت به بخش بندی یکنواخت بدست آوردیم. ولی هنوز در بعضی امضاءها این روشها یکتایی



 

شود تا یک بخش کوچک از یک منحنی با تعداد زیادی از نقاط کنند که موجب میهایی را تولید می

ورودی در بعضی بخشها تست د.  به همین خاطر در بخش بندی امضاء در منحنی دیگر متناظر شو

باشد که با این تعداد کم ها بسیار کم میتعداد زیادی نمونه داریم و در بخشهای دیگر تعداد نمونه

ها نمی توان جواب مناسب را از  قسمت استخراج ویژگی گرفت. همانطور که قبال گفته شد با نمونه

نمونه وجود دارد.  10بخش مساوی در امضاء مرجع در هر بخش تعداد  7لی به بخش بندی امضاء اص

نمونه  84تا  04اگر بخش بندی امضاء تست در حدود  DDTWو  DTWدر بخش بندی امضاء با 

است و هم در بخش  DTWها هم حاکی از اشتباه در باشد، مشکلی نیست ولی تعداد کم نمونه

مونه در هر بخش نیاز داریم. بنابراین در امضاءهایی که بخشهایی ن 34استخراج ویژگی ما به حداقل 

داریم، در بخش بندی نهایی از بخش بندی یکنواخت به رغم خطایی  34های کمتر ازبا تعداد نمونه

 کنیم.که دارد استفاده می

نمونه تولید  34بخشهای با طول کمتر از  DDTWو  DTWما تعداد امضاءهایی که الگوریتمهای 

( 5-3دند را شمارش نمودیم، و درصد خطا را نسبت تعداد این امضاءها به کل امضاءها در جدول)کر

 بیان کردیم.

 SVC2004در پایگاه داده  DDTWو  DTW(، تعداد خطاهای 5 -3جدول)

 الگوریتم مورد استفاده تعداد کل خطاها تعداد کل نمونه ها درصد خطا

30% 5144 008 DTW 

50% 5144 008 DDTW 

 

خطای کمتری دارد و نتیجه  DDTW( آمده است، نتیجه بخش بندی با 5-3همانطور که در جدول)

 بهتری در کل سیستم بدنبال خواهد داشت.



 

( 00-3آزمایش شد.در شکل) DDTWو  DTWدر مورد پایگاه داده جمع آوری شده نیز هر دو روش 

را توسط  مرجع)منحنی باالیی( و امضاء تست)منحنی پایینی( امضاء s(m)های تناظر بین منحنی

 کنید.الگوریتم پیچش زمانی پویا مشاهده می

 

 DTW امضاء مرجع و تست با s(m)(، تناظر بین منحنی های 00 -3شکل)

 

( امضاءهای 01-3دهد، در شکل)( که تناظر بین نقاط دو امضاء را نشان می00-3با توجه به شکل)

 کنید.ده مرجع و تست را مشاهده میبخش بندی ش

 

 DTWبخش بندی امضاء تست بوسیلهالف(، -01 -3شکل)

 

 بخش بندی یکنواخت امضاء مرجعب(، -01 -3شکل)

 

 s(m)( بدلیل اختالف اندازه دو منحنی 00-3الگوریتم پیچش زمانی پویا استفاده شده در شکل)

ود که بخش بندی کامال مطلوبی حاصل نشود. کند، که همین امر سبب می شیکتایی را می 1تولید 



 

برای بهبود کار الگوریتم پیچش زمانی پویا از مشتق پیچش زمانی پویا استفاده نمودیم که در 

مرجع و تست و بخش  s(m)های ( بترتیب، تناظر بین نقاط از منحنی07-3( و )08-3شکلهای )

 کنید.بندی امضاء مرجع و تست را مشاهده می

 

 DDTW امضاء مرجع و تست با s(m)(، تناظر بین منحنی های08 -3شکل)

 

 

 

 DDTWبخش بندی امضاء تست بوسیلهالف(، -07 -3شکل)

 

 بخش بندی یکنواخت امضاء مرجعب(، -07 -3شکل)

 

بخشهای  DDTWو  DTWدر پایگاه داده جمع آوری شده نیز ما تعداد امضاءهایی که الگوریتمهای 

ه تولید کردند را شمارش نمودیم، و درصد خطا را نسبت تعداد این امضاءها نمون 34با طول کمتر از 

 ( بیان کردیم.0-3به کل امضاءها در جدول)



 

 در پایگاه داده جمع آوری شده DDTWو  DTW(، تعداد خطاهای 0 -3جدول)

 ادهالگوریتم مورد استف تعداد کل خطاها تعداد کل نمونه ها درصد خطا

80% 0444 5000 DTW 

00% 0444 703 DDTW 

 

های ایرانی ما عالوه بر بهترین خط مستقیم از عمود منصف بهترین خط مستقیم نیز در پایگاه داده

 برای بخش بندی امضاء تست ورودی استفاده نمودیم.

آوری شده امضاء مرجع و تست از پایگاه داده جمع  s(m)( تناظر بین نقاط دو منحنی00-3در شکل)

 کنید.را مشاهده می

 

 DDTW امضاء مرجع و تست بوسیله s(m)(، تناظر بین منحنی های00 -3شکل)

 

دو  s(m)های  ( بخش بندی امضاءهای مرجع و تست که با ایجاد تناظر بین منحنی34-3در شکل)

 کنید.امضاء از پایگاه داده جمع آوری شده است را مشاهده می



 

 

 DDTWش بندی امضاء تست بوسیلهبخالف(، -34 -3شکل)

 

 بخش بندی یکنواخت امضاء مرجعب(، -34 -3شکل)

 

دو امضاء مرجع وتست و بخش  r(m)(، بترتیب تناظر بین دو منحنی 30-3( و شکل)35-3در شکل)

و الگوریتم مشتق پیچش زمانی پویا که از یک  r(m)بندی حاصل از تناظر ایجاد شده توسط منحنی 

 کنید.پایگاه داده جمع آوری شده است، را مشاهده می امضاء نمونه از

 

 DDTWامضاء مرجع و تست بوسیله  r(m)(، تناظر بین منحنی های35 -3شکل)

 



 

 

 DDTWبخش بندی امضاء تست بوسیلهالف(، -30 -3شکل)
 

 بخش بندی یکنواخت امضاء مرجعب(، -30 -3شکل)

 

که هر دو با  r(m)و مالک  s(m)که با مالک  در پایگاه داده جمع آوری شده تعداد امضاءهایی

نمونه تولید کردند را شمارش نمودیم، و درصد خطا  34بخشهای با طول کمتر از  DDTWالگوریتم 

 ( بیان کردیم.0-3را نسبت تعداد این امضاءها به کل امضاءها در جدول)

       

 در پایگاه داده جمع آوری شده rو  sبا مالکهای  DTW,DDTW(، درصد خطاهای 3 -3جدول)

مالک بخش  الگوریتم مورد استفاده تعداد خطا تعداد نمونه ها درصد خطا

 بندی

80% 0444 5000 DTW s(m) 

00% 0444 703 DDTW  

10% 0444 5350 DTW r(m) 

04% 0444 750 DDTW  

 

ندی امضاء تست )تولید بخشهای با ( که نرخ خطای معرفی شده در بخش ب3-3با توجه به جدول)

رسیم ، به این نتیجه میدهدنشان می( را برای حالتهای مختلف در این بخش 34تعداد نمونه کمتر از 



 

و دیگر اینکه مالک بخش  کند،عمل می DTWدر هر دو حالت بهتر از الگوریتم  DDTWکه الگوریتم 

( نتیجه نسبتا بهتری را نسبت به rنحنی بندی با استفاده از عمود منصف بهترین خط مستقیم )م

 .در پایگاه داده جمع آوری شده بدنبال خواهد داشت sاستفاده از منحنی 



 

 

 هااستخراج ویژگی-3-4

. قدرت تمایز باال و قابلیت تعمیم باشدمیاستخراج ویژگی یکی از مهمترین مراحل تایید امضاء 

 [.04]کندند تایید امضاء ایفا میها برای همه کاربرها، نقش مهمی در فرآیویژگی

که در تمام یا  کاربر منظور از پروسه استخراج ویژگی آنست که ویژگیهای یکتایی برای تمام حاالت

ه به فرآیند تایید امضاء اجازه ، تا اینکشود را استخراج کندتکرار می کاربر های امضاء آناکثریت نمونه

 د تا درست انجام شود.ده

 قسمت بخش بندی شد که نحوه آن در قسمت قبل توضیح داده شد. 7به  تا اینجا امضاء

 5ARبرای هر بخش از امضاء می تواند بوسیله استفاده از مدل  آمارییک تخمین طیفی در اینجا، 

تواند بر پایه تنها نمیتایید امضاء  فرآیندبرای انتخاب بهترین مدل در  مالک [.04]آیدمیبدست 

ای در ههای دادهنمونهبلکه ترجیحا از دیگر ویژگیها همچون؛ باشد.  فتهصورت گر تخمین درستی

کرد، تا صحت  استفادهمدل باید بخوبی  متمایز کنندههای و مشخصهدسترس، اندازه بردار ویژگی 

-هر امضاء بعنوان دو دنباله متناسب با زمان می yو  x هایمختصات کارآیی سیستم را افزایش داد.

توضیح چندین متغیره  ARمدل یک ا بتواند که می ،دندهه چندین متغیری را شکل یک دنبالتوانند 

را مدل y و  xهای  که همبستگی بین دنباله آنستیک مدل چندین متغیره  سودمندی .داده شود

 .کندمی

 

 

                                                           
1 Autoregressive Model  



 

 1مدلهای پیشگوئی کننده چند متغیره -3-4-1

بین  0ت بلکه یک مدل از ارتباطچند متغیره فقط شامل مدل یک سری زمانی نیس ARیک مدل 

در  مبداء تغییراتچند متغیره یک شیوه موثر  برای یافتن  ARباشد. مدل متغیرهای گوناگون می

 باشد.های گوناگون میفرآیند

-های قبلی آن و دیگر متغیرها ارائه میهر متغیر را را با یک تابع خطی از نمونه MVARمدل 

 شوند:بوسیله معادالت زیر تعیین میمتغیر  Mبا  MVARمدل  .[00]کند

 

(3-55) 
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ضرایب پیشگوئی کننده  MM(k),…,a11a(k)و  mمقادیر هر سری زمانی در لحظه  M(m),…,x1x(m)که 

 باشند.می  kمرتبه 

 ( را میتوان به فرم ماتریس زیر نوشت:55-3)معادله

(3-50) 11 1 1
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1 Multivariate Autoregressive Model 
2 Relationship 



 

 ( را میتوان بصورت فشرده زیر نوشت:50-3و معادله )

(3-53) 
1

( ) ( ) ( )
p

i

X m k X m k


 a 

)یک ماتریس برداری m(X(که  1)M   با اندیس m و )k(a ماتریس( )M M  ضرایب پیشگوئی

 باشند.کننده می

 باشد:( مقدار خطای پیگوئی کننده چند متغیره بصورت زیر می53-3با توجه به معادله )

(3-50) 

1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
P

k

m X m X m

X m k X m k


 

  

e

a
 

با توجه به بخش پیوست)الف( که در مورد کوچکترین میانگین مربعات خطا توضیح داده شد. در اینجا 

 باشد:شود که حاصل بصورت زیر میستفاده مینیز از همان روش ا

(3-50) 1( ) ( ) ( )
xx xx

k k j k a R r 

 باشد.( برای ضرایب پیشگوئی کننده چند متغیره می8-( در واقع همان معادله )الف50-3معادله )

)یک ماتریس a( 50-3در معادله ) )M M  برایk ،ماتریس  مرتبه استR  یک ماتریس( )M M 

)  برای )P P  پیشگوئی کننده است، و ماتریس مرتبهr نیز( )M M برای k  مرتبه پیشگوئی

 باشد.کننده می

باشد، بصورت معادله می 0متغیر و مرتبه  0( برای کار در این پایان نامه که از 50-3مدل کلی معادله )

 زیر در خواهد آمد:

(3-51) 1

11 21

21 22

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xx xy xx xy

yx yy yx yy

r k j r k j r k r ka k a k

a k a k r k j r k j r k r k


     

     
         

 

 باشد.می  = k,j 0,5 که در معادله فوق مقادیر



 

هر امضاء  yو  xهای همانطور که گفته شد، در این پایان نامه برای تایید امضاء برخط ما از مختصات

پیشگوئی کننده  0به کنیم. همچنین از مدل مرتبعنوان دو متغیر یک پیشگوئی کننده استفاده می

کنیم. انتخاب مرتبه پیشگوئی کننده بصورت تجربی و با داشتن بیشترین نرخ خطی استفاده می

های بیشتری [. مدل با مرتبه باالتر به مجموعه داده04کارآیی سیستم در این مرتبه تعیین شده است]

سازد تا این شرایط ما را وادار می نیاز دارد تا واریانس تخمین ضرایب را در سطح قابل قبولی نگه دارد.

را  5مصنوعی -تعداد بخشها را برای امضاءهای با طول مساوی کم کنیم، تا هر کدام نقش یک ایستای

 ایفا کنند.

بریم و از ضرایب پیشگوئی کننده آن بعنوان ویژگی هر بخش از امضاء مدلی که ما در اینجا بکار می

 د:باشکنیم، بصورت زیر میاستفاده می

(3-58) ( ) ( ) ( )z m m v m  

-می mامضاءها در لحظه  yو  xماتریس دو ستونی حاوی اطالعات  z( سیگنال 58-3که در معادله)

و  xدنباله با میانگین صفر اطالعات  vمحلی هر بخش از امضاء می باشد و سیگنال  میانگین باشد، 

y ( خواهیم داشت:00-3به معادله)باشد. با توجه می 

(3-57) ( ) (1) ( 1) (2) ( 2)v m v m v m   a a 

11که در آن  21

21 22

( ) ( )
( )

( ) ( )

a k a k
k

a k a k

 
  
 

a دهد.ضرایب پیشگوئی کننده را تشکیل می ماتریس 

بخش  7ضریب پیشگوئی کننده را داریم، بنابراین برای یک امضاء که به  7بنابراین ما برای هر بخش 

شود. این ضرایب بعنوان ویژگیهای هر امضاء شناخته عدد می 10ضرایب  تقسیم شده است تعداد کل

 شوند.می

                                                           
1 Pseudo-stationary 



 

از  MVARتوسط مدل  امضاء یک کاربر 0و جعلی 5( ویژگیهای استخراج شده اصلی33-3در شکل )

 کنید.را مشاهده می SVC2004پایگاه داده 

 

 (، ویژگیهای اصلی و جعلی یک امضاء33 -3شکل)

 

کنید، که ویژگیهای استخراج شده آنها توسط ءهای اصلی و جعلی را مشاهده می( امضا30-3در شکل)

 ( به نمایش درآمده است.33-3در شکل) MVARمدل

 

 

 

                                                           
1 Genuine 
2 Forgery 



 

 

 DDTWبندی الف(، نمونه امضاءاصلی با بخش-30 -3شکل)

 

 DDTWبندی ب(، نمونه امضاء اصلی با بخش-30 -3شکل)

 

 DDTWندیب ج(، نمونه امضاء جعلی با بخش-30 -3شکل)

 

 DDTWبندی د(، نمونه امضاء جعلی با بخش-30 -3شکل)

 

را برای امضاء یک کاربر از پایگاه داده  MVARمدل( نیز ویژگیهای استخراج شده توسط 30-3شکل)

 دهد.جمع آوری شده نشان می

 

 (، ویژگیهای اصلی و جعلی یک امضاء نمونه30 -3شکل)

 



 

( آمده را 30-3با اصلی و جعلی که ویژگیهای آنها در شکل) (، نیز امضاءهای متناظر31-3در شکل)

 کنید.مشاهده می

 

 

 DDTWبندی الف(، نمونه امضاءاصلی با بخش-31 -3شکل)
 

 DDTWبندی ب(، نمونه امضاءاصلی با بخش-31 -3شکل)

 

 DDTWبندی ج(، نمونه امضاء جعلی با بخش-31 -3شکل)

 

 DDTWبندی خشد(، نمونه امضاء جعلی با ب-31 -3شکل)



 

 

 با استفاده از شبکه عصبی 0و آزمایش 5فرآیند آموزش -3-5

سیستم تایید امضاء  3بعد از انجام فرآیندهای پیش پردازش و استخراج ویژگی باید فرآیند تطبیق

بمنظور آموزش شبکه عصبی و   0چند الیه 0صورت بگیرد. ما از یک شبکه عصبی با ساختار پرسپترون

 [.04کنیم]ایید امضاء برخط استفاده میآزمایش سیستم ت

طی فرآیند آموزش شبکه عصبی ماتریس ویژگیهای استخراج شده از چند نمونه امضاء اصلی و چند 

شود و سپس در ( هر کاربر به شبکه عصبی برای آموزش داده می1اینمونه امضاء جعلی)جعل حرفه

شود، دو کالسه استفاده می 8وان یک طبقه بندفرآیند آزمایش از شبکه آموزش دیده برای هر کاربر بعن

 تا کالس امضاءهای اصلی را از امضاءهای جعلی جدا کند.

 

 شبکه های عصبی مصنوعی چند الیه-3-5-1

هر نرون از سه جزء الیه ورودی، الیه میانی و الیه باشد. ها می 7اساس کار شبکه عصبی بر پایه نرون

میانی  الیه کند،ها را از محیط اطراف دریافت مییگنالخروجی تشکیل شده است. الیه ورودی س

الیه خروجی سیگنال ها را به خارج یا  و ددهعملیات محاسباتی را روی سیگنال های ورودی انجام می

 [.00]دهدنرون های دیگر انتقال می

                                                           
1 Training 
2 Test 
3 Matching 
4 Perceptron 
5 Multi-layer 
6 Skill Forgery 
7 Classifier 
8 Neuron 



 

که تک شود. یک شبتعریف می اساس وزن های اتصال دهنده در نرون، بر عصبی تعداد الیه های شبکه

از یک الیه پنهان نیز باشد. در این تحقیق الیه فقط شامل یک الیه از وزن های اتصال دهنده می

یه در نظر گرفته ال سهبا احتساب ورودی به عنوان یک الیه، شبکه  شود. در این صورتمیاستفاده 

ورودی، یک دهد. این شبکه دارای یک الیه ( یک شبکه سه الیه را نشان می38-3شود. شکل )می

توانند مسائل پیچیده تری را نسبت به شبکه های چند الیه میباشد. الیه میانی و یک الیه خروجی می

شوند. الیه پنهان می تعیینهای ورودی و خروجی توسط کاربر، الیه. شبکه های تک الیه حل کنند

ف توسط طرح اتصال کند. ساختار شبکه های مختلنقش یک نگاشت از ورودی به خروجی را بازی می

 شود.بین نرون ها و الیه ها تعریف می

 

 

 ]  matlabراهنمایی نرم افزار [شبکه سه الیه با توابع فعال ساز، یک نمونه از شبکه های چند الیه  (، 38 -3شکل)

 

تابع فعال ساز خروجی و  fبردار وزن بایاس،  bوزن،  R ×1بردار  wورودی،   R×1( بردار38-3)در شکل

a .خروجی نرون می باشد. تابع خروجی شبکه با رابطه زیر محاسبه می شود 

(3-50) +b)pa=f (W 



 

عدد  ( پیشگوئی کننده خطی ضریب 7بخش و برای هر بخش  7) 10به شبکه عصبیها تعداد ورودی

نرون در الیه ورودی  10آید. بنابراین ما بدست می MVAR باشد، که از خروجی قسمت مدلمی

 آید.تعداد نرونهای الیه پنهان نیز با سعی و خطا بدست می شت.خواهیم دا

 انتخاب نوع تابع محرک 

، نیز با توجه به شرایط توسط کاربر تعیین است ( آمده50-3( که در معادله)fانتخاب نوع تابع محرک)

کند، بهتر است از تابع محرک غیرخطی بندی را حل می طبقهشود. چنانچه شبکه یک مسئله می

 ند سیگموئیدی برای نرون های الیه پنهان و از تابع خطی برای خروجی استفاده شود.مان

 

 ]  matlabراهنمایی نرم افزار [دو نمونه از توابع فعال ساز  (،37 -3شکل)

 

-بترتیب در الیه پنهان و الیه خروجی استفاده می "pure linear"و  ''tan sigmoid'' توابع ما نیز از 

 .باشدمی  -5و  5بین  "pure linear"  ده خروجی، که محدوکنیم

 آموزش شبکه های عصبی 

های شبکه برای آموزش و تعیین وزن (BNN) 5های عصبی پس انتشارما در این پایان نامه از شبکه

وزن ها و بایاس های . طرز کار کلی این الگوریتم به این صورت است که؛ [00]کنیمعصبی استفاده می

میانگین مربعات  و سپس طی فرآیند تکرار با مینیمم کردن شونددار دهی اولیه میشبکه یک بار مق

                                                           
1 Backpropagation Neural Network 



 

در فرآیند آموزش ضرایب شبکه را  های مطلوبهای شبکه و خروجی( بین خروجیMSE) 5خطا

 کند. توضیحات بیشتر در پیوست )ب( آمده است.تعیین و ذخیره می

 گیریم.در نظر می  -5 را نه امضاءهای جعلینمو  و 5 را برای هر کاربر نمونه امضاءهای اصلی

های آزمایشی امضاء با دادن نمونه پس انتشار به روشحال شبکه عصبی که تا اینجا تعیین کردیم، 

تعداد الیه های پنهان و تعداد نرون های هر . کنیمضرایب شبکه عصبی را تعیین میبرای هر کاربر 

باشد. ما از یک الیه پنهان استفاده نمودیم، و وثر میالیه در سرعت آموزش و کاهش خطای آموزش م

تعداد نرون های مختلف را برای بدست آوردن بهترین میزان کارآیی سیستم آزمایش نمودیم که نتایج 

 آنها را در فصل بعد خواهیم آورد.

ضاء ام 04امضاء موجود است، که از این تعداد  04برای هر کاربر تعداد  SVC2004در پایگاه داده 

در فرآیند آموزش بعد از اینکه امضاء پیش  باشد.ای( می)جعل حرفه امضاء نیز جعلی 04اصلی و 

شود و به شبکه عصبی برای آموزش داده پردازش و بخش بندی شد، ویژگیهای هر امضاء استخراج می

2شود، ما از می

3
 53امضاء اصلی و  53نمونه امضاء ) 01جعلی یعنی تعداد  نمونه امضاءهای اصلی و 

 .[04]کنیمامضاء جعلی(، برای آموزش استفاده می

2در پایگاه داده جمع آوری شده نیز فرآیند آموزش و  با

3
باشد. در این پایگاه داده های امضاء مینمونه 

 شود.شبکه عصبی استفاده می نمونه امضاء جعلی برای آموزش 54نمونه امضاء اصلی و  51از 

در نظر  3444تعداد دفعات تکرار را گیرد، فرآیند آموزش برای هر کاربر بصورت جداگانه صورت می

میکرون  54که عددی در حدود  برسد تا طی این تعداد شبکه به مینیمم خطای تعیین شده گیریممی

 ،.ددگرشبکه مربوط به هر کاربر پس از آموزش ذخیره می ، سپساست

                                                           
1 Mean Square Error 



 

 شود.می آزمایشهنگامی که آموزش کامل شد شبکه برای قابلیت های تعمیم یافتن و یادگیری 

ای از ورودی ها برای قابلیت یادگیری شبکه توسط آزمایش برای تولید خروجی برای مجموعه آزمایش

جلوگیری  گیرد تا از بیش از حد آموزش دیدن شبکهاند، انجام میکه در مرحله آموزش استفاده نشده

شود زیرا در مرحلۀ آموزش این امکان وجود دارد که شبکه الگوها را حفظ کند و برای مرحله تست 

 جواب درستی ندهد.

1 با SVC2004پایگاه داده  شود. آزمایشنیز از شبکه عصبی استفاده می در فرآیند آزمایش

3
باقی  

-صورت میامضاء جعلی(،  8امضاء اصلی و   8نمونه امضاء ) 50تعداد  ههای پایگاه داده کاز داده مانده

 گیرد.

1از  در پایگاه داده جمع آوری شده نیز 

3
نمونه امضاء  0نمونه امضاء اصلی و  0های باقی مانده داده 

شود، و با توجه به یشبکه عصبی استفاده م برای آزمایشکه در فرآیند آزمایش شرکت نکردند، جعلی 

  آید.خروجی های شبکه عصبی و خروجی های مطلوب ما میزان صحت کارآیی الگوریتم را بدست می



 

 

 تصمیم گیری -3-6

معرف  5را دارند، که  -5 تا 5خروجی های بدست آمده از شبکه عصبی در فرآیند تست مقادیر بین 

یل اختالف بین امضاءهای آموزش و آزمایش و باشد. اما بدلمعرف امضاء جعلی می -5امضاء اصلی و 

می باشد که با گذاشتن یک  -5و 5دیگر مسائل خروجی شبکه عصبی از فرآیند تست مقادیر بین 

کنیم. )بعنوان امضاء اصلی( را از مقادیر منفی )بعنوان امضاء جعلی( جدا می مقادیر مثبت 5آستانه

 باشد.می 4مقدار این حد آستانه 

                                                           
1 Threshold 



 

 

 

 4فصل 

 

   اده سازی الگوریتم ارائه شده و ارزیابی نتایج پی

 

 مقدمه-4-1

-های موجود آورده میبر روی پایگاه داده 3فصل نتایج اجرای الگوریتم تشریح شده در فصل در این

گردد. در ابتدا توضیحی در مورد نحوه محاسبه میزان شود و نتایج آن با کارهای مشابه مقایسه می

و پایگاه داده جمع  SVC2004س در دو بخش نتایج را در مورد پایگاه داده شود، سپخطاها داده می

، نرخ خطای تایید برای بررسی سیستم تایید امضاء پیشنهادی کنیم.آوری شده بطور جداگانه بیان می

 کنیم.آنرا با دیگر روشها مقایسه می

ه زمانهای آنها ذکر خواهد شد، الزم به تذکر است که، کامپیوتر مورد استفاده برای اجرای الگوریتم ک

 باشد.( می5-0دارای مشخصات ذکر شده در جدول)

 

 (، مشخصات کامپیوتر مورد استفاده5 -0جدول)       

2M Core2Due CPU 

4M Cash 

1M RAM 



 

 

 معیار میزان صحت -4-2

شود، این خروجی فرآیند تست یل میتبد -5و  5خروجی شبکه عصبی بعد از فرآیند تصمیم گیری به 

امضاءهای اصلی و جعلی تشکیل شده است، با آگاهی ما از امضاءهای ورودی برای تست  از مجموعه

 توان میزان صحت الگوریتم را بدست آورد.الگوریتم می

علی( )به تعداد امضاءهای ج -5)به تعداد امضاءهای اصلی( و تعدادی 5را با تعدادی  rابتدا یک بردار 

باشد. قدر مطلق شبکه عصبی برای هر کاربر می را داریم که خروجی uدهیم و بردار تشکیل می

 کنیم.تقسیم می 0اختالف این دو بردار را بر 

(0-5) 
2

u r
d


 

 که از صفر و یک تشکیل شده است را با هم جمع کرده و بر تعداد کل نمونه امضاءهای dعناصر بردار 

کنیم، عدد بدست آمده متعلق به یک کاربر تست که برای هر کاربر استفاده شده است، تقسیم می

بدست آمده  dدهیم و عدد باشد، ما عملیات گفته شده را به تعداد کاربرهای پایگاه داده انجام میمی

ضرب می 544 کنیم. عدد بدست آمده را دربرای هر کدام را با هم جمع کرده بر تعداد کل تقسیم می

 544برای کل مجموعه پایگاه داده مربوطه شود. میزان اختالف این عدد از  5EERکنیم تا معرف 

تای آن  8ء تست که امضا 50 برای یک کاربر از بعنوان مثال اگر  باشد.معرف میزان صحت درستی می

امضاء  0ه دهد و امضاء اصلی را بصورت غلط جعلی نتیج 5، الگوریتم تای آن جعلی است 8اصلی و 

است.   =EER%05جعلی بطور غلط اصلی نتیجه دهد، خطای یک کاربر  برابر 

                                                           
1 Equal Error Rate 



 

 

 SVC2004نتایج شبیه سازی برای پایگاه داده  -4-3

بترتیبی که گفته شد، تست  SVC2004را بر روی پایگاه داده امضاء  3الگوریتم تشریح شده در فصل

اء روش و الگوریتمی که بهترین نتیجه را در آن مرحله کنیم. در هر مرحله از فرآیند تایید امضمی

های بخش کنیم. مثال: اگر در مقایسه بین الگوریتمبدست آورد در دیگر مراحل تایید امضاء استفاده می

بدهد، در سایر مراحل مقایسه بین روشهای گوناگون  DTWنتیجه بهتری را نسبت به  DDTWبندی، 

 استفاده خواهیم کرد. DDTW در قسمت بخش بندی از الگوریتم

در ابتدا با در نظر گرفتن انتخاب امضاء مرجع از روش فاصله اقلیدسی بین امضاءهای اصلی یک کاربر 

برای   =t 4( در بخش بندی امضاء و آستانهDDTWپویا ) یو استفاده از الگوریتم مشتق پیچش زمان

دهیم، و به روش سعی و پنهان را تغییر میهای الیه  قبول و رد کردن امضاء تست ورودی، تعداد نرون

[ از 04مرجع ] کنیم.خطا تعداد نرونهای الیه پنهان را برای کمترین میزان خطای سیستم تعیین می

 نرون در الیه پنهان برای آموزش سیستم خود استفاده کرده است. 51

 مقادیر مختلف تعداد نرونهای الیه پنهان برای SVC2004(، نتایج پایگاه داده 0 -0جدول)

Accuracy (%)  FRR (%)  FAR (%) تعداد نرونهای الیه پنهان 

0/87 0/57 3/00 0 

8/81 0/58 0/07 0 

7/77 17 25 6 

5/88 3/50 3/34 7 

3/88 5/50 1/00 51 

 



 

ییر خیلی زیادی در کنید، با تغییر نرونها در الیه پنهان تغ( مالحظه می0-0همانطور که در جدول)

نرون باشد را  0آید، و ما بین همین آزمایشات بهترین آن که تعداد صحت کلی سیستم بوجود نمی

دهیم. زمان اجرای الگوریتم برای کنیم و مراحل بعدی را با این تعداد نرون ادامه میانتخاب می

 باشد.میدقیقه  00( حدود 0-0آموزش شبکه با تعداد نرونهای ذکر شده در جدول)

با انتخاب تعداد نرون مناسب در الیه پنهان، اثر مقادیر مختلف آستانه تصمیم گیری در نتیجه کلی  

 کنید.( مشاهده می3-0سیستم را در جدول)

 

 های مختلفبر آستانه SVC2004(، نتایج پایگاه داده 3 -0جدول)

Accuracy (%) FRR (%) FAR(%) انه تصمیم گیریحد آست 

8/87 58 00 0t= 

0/80 0/58 0/03  1/0t=  

78 7/17 1/22 2/0t= 

7/80 7/08 0/01 22/0t= 

 

-می  =0/4tبا مشخص شدن تعداد نرون مناسب در الیه پنهان و همچنین انتخاب آستانه مناسب که 

 آید.بدست می %78باشد، صحت درستی سیستم در حدود 

و بخش بندی امضاء با الگوریتم  DTWالتهای بخش بندی امضاء با حال نتیجه کلی سیستم در ح

DDTW کنیم.را مقایسه می 

 



 

 

 با الگوریتمهای مختلف بخش بندی SVC2004(، نتایج پایگاه داده 0 -0جدول)

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) الگوریتم مورد استفاده در بخش بندی 

8/83 7/58 1/30 DTW 

78 7/17 1/22 DDTW 

دهد. شود که الگوریتم مشتق پیچش زمانی پویا نتیجه بهتری می( مشاهده می0-0با توجه به جدول )

 دقیقه می باشد. 04در حدود  DTWزمان آموزش شبکه در حالت استفاده از الگوریتم 

رای بخش بندی امضاء، ب DDTWو انتخاب الگوریتم    =0/4tه نرون در الیه پنهان و آستان 1حال با 

بریم که نتایج آن در را برای انتخاب امضاء مرجع بکار می DTWدو روش فاصله اقلیدسی و فاصله با 

 ( آمده است.0-0جدول)

 در انتخاب امضاء مرجع به روشهای گوناگون SVC2004(، نتایج پایگاه داده 0 -0جدول)

Accuracy (%) FRR (%) )%( FAR انتخاب امضاء مرجع 

 فاصله اقلیدسی 1/22 7/17 78

 DTWفاصله با  0/03 0/58 1/80

( و لحاظ این نکته که زمان آموزش شبکه عصبی برای 0-0با توجه به نتایج بدست آمده از جدول)

دقیقه بطول انجامید. بنابراین  074در حدود  DTWحالت تعیین امضاء مرجع با استفاده از الگوریتم 

دانیم، و در دیگر آزمایشات مورد این روش را بدلیل زمان طوالنی آموزش برای استفاده مناسب نمی

دهیم. دلیل طوالنی شدن مدت زمان آموزش نیز به این خاطر است که ما برای هر بررسی قرار نمی

ر این بریم و چون حجم محاسبات دمرتبه بیشتر الگوریتم پیچش زمانی پویا را بکار می 044کاربر

 الگوریتم باالست بوجود آمدن این مدت زمان طوالنی دور از انتظار نبود.



 

با انجام آزمایشهای باال و تست الگوریتم بهترین نتایج در هر بخش را برای پیاده سازی کلی الگوریتم 

 بخش بندی امضاء باو  انتخاب امضاء مرجع به روش فاصله اقلیدسیگیریم که عبارتند از: بکار می

نه آستا انتخابو  نرون در الیه پنهان برای آموزش شبکه عصبی 1وش مشتق پیچش زمانی پویا و ر

4.0 t=  04 برای رد و قبول امضاء های اصلی و جعلی، که در کل سیستم دارای% EER= می خطا-

 باشد.

 

 SVC2004دالیل خطای تایید بعضی از امضاءها در پایگاه داده  -4-3-1

باشد. که نتیجه ضاء برای بعضی از امضاءهای موجود در این پایگاه داده زیاد میخطای سیستم تایید ام

باشد. با بررسی شکل امضاءهای آموزشی و امضاءهایی که خطای زیاد کاهش کارآیی سیستم می

 گردد.افزایش خطا ذکر می اند بعضی از دالیلاشتباهاً تایید یا رد شده

  از در بین امضاءهای خارجی، بعضی افراد

کنند و برای نوشتن آن از روش متعارف نوشتاری نام خود به عنوان امضاء استفاده می

شود. همچنین اگر کنند، امضاء این گونه افراد به راحتی جعل میخود استفاده می

شود. امضاء نشان داده تغییرات درون کالسی این امضاءها زیاد باشد، خطای تایید زیاد می

  %84و =FRR%00ای از این نوع امضاءهاست. برای این امضاء نه( نمو1-0شده در جدول)

FAR= .بدست آمده است 

 

 

 

 

 



 

 

 شوداستفاده می ءکه نام فرد به عنوان امضا SVC2004پایگاه داده   (، نمونه ای از امضاهای1 -0جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 امضاهای آموزش صلی که رد شده اندامضاهای ا امضاهای تقلبی که تایید شده اند

 

 

 

  امضاءهایی  نیز در پایگاه دادهSVC2004 

کالسی ای دارند، این امضاءها نیز  تغییرات درونوجود دارند که شکل خیلی پیچیده

دهد. برای این امضا ( یک نمونه از این امضاءها را نشان می8-0باالیی دارد. جدول)

30%FRR=  08و%FAR= آیدبدست می. 

 

 

 

 



 

 

 

 SVC2004 (، نمونه یک امضاء پیچیده با تغییرات درون کالسی باال در پایگاه داده8 -0جدول)

 

 
 

 

 

 

 

 امضاءهای آموزشی اندامضاءهای اصلی که رد شده اندامضاءهای تقلبی که تایید شده

 



 

 

 ی شدهجمع آورنتایج شبیه سازی برای پایگاه داده  -4-4

کنیم، در را بر روی پایگاه داده جمع آوری شده نیز آزمایش می 3الگوریتم شرح داده شده در فصل 

 کنیم.برای انتخاب امضاء مرجع استفاده نمی DTWاینجا از روش 

و عمود منصف بهترین خط مستقیم  5پایگاه داده ایرانی را در دو حالت استفاده از بهترین خط مستقیم

کنیم و نتایج آنها را در جدولهای مربوطه ارائه بخش بندی و حذف چرخش آزمایش میبعنوان مالک 

 کنیم.می

 نتایج شبیه سازی با استفاده از بهترین خط مستقیم -4-4-1

برای بخش بندی  DDTWاز فاصله اقلیدسی بعنوان معیار انتخاب امضاء مرجع و روش در این حالت 

د، و نتیجه صحت کلی سیستم را با تعداد نرونهای مختلف درالیه شواستفاده می  =4tامضاء و آستانه 

 کنیم.پنهان شبکه عصبی آزمایش می

 (، نتایج پایگاه داده جمع آوری شده برای مقادیر مختلف تعداد نرونهای الیه پنهان7 -0جدول)

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) تعداد نرونهای الیه پنهان 

7/77 5/7 6/17 0 

8/81 7 1/05 0 

0/78 0/8 1/05 1 

0/78 0/7 3/05 7 

5/78 1/7 0/04 51 

                                                           
1Best-fit line 



 

 

نرون در  51باشد، ولی برای دقیقه می 03زمان آموزش سیستم برای تعداد نرونهای مختلف در حدود 

 دقیقه بطول انجامید. 70حدود 

در صحت  %0نرون ها تغییرات حدود کنید، با تغییر تعداد ( مشاهده می7-0همانطور که در جدول)

-نرون در الیه پنهان را بهترین نتیجه می 0شود. بین تعداد نرونهای مختلف کلی سیستم را سبب می

باشد و بقیه مراحل آزمایش را با این تعداد نرون در دهد، که کمترین تعداد نرون در الیه پنهان می

 دهیم.الیه پنهان انجام می

برای بخش  DDTWصله اقلیدسی بعنوان معیار انتخاب امضاء مرجع و الگوریتم با در نظر گرفتن فا

های مختلف را بر روی صحت کلی نرون در الیه پنهان شبکه عصبی، تاثیر آستانه 0ء تست وامضابندی 

 کنید.( مشاهده می0-0جدول) درسیستم 

 های مختلفآستانهشده بر (، نتایج پایگاه داده جمع آوری 0 -0جدول)

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) آستانه تصمیم گیری 

7/77 5/7 6/17 t=4 

0/77 0/7 0/58 t= 5/4  

0/77 5/8 1/50 t= 5/4-  

0/77 1/7 0/51 t= 0/4  

 

 باشد.می =t 4( بهترین آستانه 0-0با توجه به نتایج بدست آمده در جدول)

 



 

 

نرون در الیه پنهان شبکه عصبی و  0معیار انتخاب امضاء مرجع و  انتخاب فاصله اقلیدسی بعنوان با

را برای بخش بندی امضاءهای تست ورودی در  DDTWو  DTWنتایج الگوریتمهای  =t 4آستانه 

 کنیم.پایگاه داده جمع آوری شده ایرانی بر روی صحت کلی سیستم آزمایش می

 با الگوریتمهای مختلف بخش بندیجمع آوری شده (، نتایج پایگاه داده 54 -0جدول)                    

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) الگوریتم مورد استفاده در بخش بندی 

0/70 1/54 0/04 DTW 

7/77 5/7 6/17 DDTW 

 

حدود  برای بخش بندی امضاء در DTWزمان آموزش برای حالت گفته شده با استفاده از الگوریتم 

 می باشد.  =ERR%55باشد. و خطای کل سیستم برای این حالت  دقیقه می 03

برای پایگاه داده ایرانی در  3با انجام حالتهای مختلف برای پیاده سازی الگوریتم تشریح شده در فصل 

حالتی که از معیار بهترین خط مستقیم برای حذف چرخش امضاءها استفاده می کنیم. بهترین نتیجه 

 گیریم که عبارتند از: هر بخش را برای پیاده سازی کلی الگوریتم بکار می در

و  بخش بندی امضاء با روش مشتق پیچش زمانی پویاو  انتخاب امضاء مرجع به روش فاصله اقلیدسی

برای رد و قبول امضاء   =t 4انتخاب آستانه  و نرون در الیه پنهان برای آموزش شبکه عصبی 0تعداد 

 باشد.می خطا =EER %55 و جعلی، که در کل سیستم دارای های اصلی 

 



 

 نتایج شبیه سازی با استفاده از عمود منصف بهترین خط مستقیم -4-4-2

عنوان شد، یک مالک دیگر برای حذف چرخش و بدست آوردن  3( فصل0-3-3همانطور که در بخش)

  r(m)وسط آن روش منحنی دنباله یک بعدی بمنظور بخش بندی امضاء ایرانی پیشنهاد شد که ت

بعنوان معیار حذف چرخش  r(m)صحت کلی سیستم با بکار بردن منحنی  مختلف نتایج .دبدست آم

 کنید.در امضاءهای ایرانی جمع آوری شده را در جدولهای زیر مشاهده می

بندی نتیجه کلی سیستم تایید امضاء با انتخاب امضاء مرجع با فاصله اقلیدسی و در نظر گرفتن بخش 

و تعداد نرونهای مختلف برای آموزش شبکه عصبی را در  =4tو آستانه  DDTWامضاء با الگوریتم 

 کنید.( مشاهده می55-0جدول)

(، نتایج پایگاه داده جمع آوری شده برای مقادیر مختلف تعداد نرونهای الیه پنهان با استفاده از عمود 55 -0جدول)

 رین خط مستقیممنصف بهت

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) تعداد نرونهای الیه پنهان 

7/78 7/6 17 0 

0/78 0/8 3/58 0 

0/70 0/1 0/58 1 

1/77 5/8 7/58 7 

0/77 0/8 0/57 51 

 

باشد. زمان آموزش سیستم نرون در الیه پنهان شبکه عصبی می 0بهترین نتیجه سیستم در حالت 

 باشد.دقیقه می 03مختلف الیه پنهان در حدود  برای تعداد نرونهای



 

برای  DDTWحال با در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی بعنوان مالک انتخاب امضاء مرجع و الگوریتم 

نرون در الیه پنهان شبکه عصبی، نتیجه کلی سیستم را برای انتخابهای  0بخش بندی امضاء تست و 

 نید.ک( مشاهده می50-0گوناگون آستانه در جدول)

 مختلف با استفاده از عمود منصف بهترین خط مستقیم هایآستانه(، نتایج پایگاه داده جمع آوری شده بر50 -0جدول)

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) آستانه تصمیم گیری 

7/78 7/6 17 t=4 

70 3/8 0/58 t= 5/4  

0/77 8/8 0/58 t= 5/4-  

0/77 5/7 0/58 t= 0/4  

 

 شود.برای سیستم انتخاب می =t 4 ( آستانه50-0با توجه به نتایج جدول)

را بر صحت  DDTWو  DTW، تاثیر الگوریتمهای  =t 4نرون در الیه پنهان و آستانه 0با انتخاب تعداد 

 کنید.( مشاهده می53-0کلی سیستم در جدول )

با الگوریتمهای مختلف بخش بندی با استفاده از عمود منصف جمع آوری شده اده (، نتایج پایگاه د53 -0جدول)

 بهترین خط مستقیم

Accuracy (%) FRR (%) FAR (%) الگوریتم مورد استفاده در بخش بندی 

5/71 3/7 0/00 DTW 

7/78 7/6 17 DDTW 

و   =t 4ه آستانرودی و و برای بخش بندی امضاء تست DDTWالگوریتم در نتیجه در این مورد نیز از 

کنیم، که در این حالت خطای کلی سیستم استفاده می نرون در الیه پنهان شبکه عصبی 0تعداد 

 باشد.می =EER %54تقیم ستفاده از عمود منصف بهترین خط مستایید امضاء برخط با ا



 

 دالیل خطای تایید بعضی از امضاءها در پایگاه داده جمع آوری شده -4-4-3

یستم تایید امضاء با استفاده از پایگاه داده ایرانی جمع آوری شده، بعضی از امضاءها دارای برای س

باشد. با توجه به شکل امضاءها خطای تایید زیادی هستند، که نتیجه آن کاهش کارآیی سیستم می

 با ذکر دلیل را تشریح خواهیم کرد. زیاد چند نمونه از امضاءهای با خطای

  بسیار ساده می باشند و به همین دلیل هم تغییرات داخل کالس باالیی بعضی از امضاءها

( 50-0نشان داده شده در جدول) باشد. امضاءدارند و هم جعل این امضاءها بسیار آسان می

 بدست آمده است.   =FRR%00 هاست. برای این امضا ءای از این امضانمونه

 ی از امضاهایی ساده در پایگاه داده جمع آوری شده(، نمونه ا50 -0جدول)

 

 

 

 

 

 امضاهای آموزش امضاهای اصلی که رد شده اند

  .امضاهایی که مسیر حرکت قلم مشخص است و میتوان براحتی با تمرین آنها را جعل نمود

-می یک نمونه از این امضاها را نشان (50-0شوند. جدول )این امضاها نیز به راحتی جعل می

 آید.بدست می =FRR%5و   =FAR%14برای این امضا  دهد.

 



 

 در پایگاه داده ایرانیشوند می جعل که براحتی ای از امضاهایی(، نمونه50 -0جدول)

 

  

 

 

 امضاهای آموزش اندامضاهای تقلبی که تایید شده

 

 

 صاحب امضاء نیز چندین امضاء شبیه هم ای دارند و امضاءهایی که شکل خیلی پیچیده

( یک نمونه از این امضاءها 51-0کالسی باالیی دارد. جدول)ندارد، این امضاءها تغییرات درون

 .آیدبدست می =FAR%30و  =FRR%04برای این امضا دهد. را نشان می

 

 

 رون کالسی باال برای پایگاه داده جمع آوری شده(، نمونه یک امضاء پیچیده با تغییرات د51 -0جدول)



 

 

 

 

 

 امضاءهای آموزشی اندامضاءهای اصلی که رد شده

 



 

 

 مقایسه با دیگر کارهای انجام شده -4-5

و مجموعه امضاءهای ایرانی جمع  SVC2004های ءمجموعه امضادو پایگاه داده نامه از  در این پایان

یم. نتیجه بدست آمده از روش ارائه شده در این پایان ااستفاده کردهآوری شده برای تست الگوریتم 

را با نتایج افراد شرکت کننده در نخستین مسابقه بین  SVC2004مجموعه امضاءهای  نامه بر روی

  کنیم.میالمللی تایید امضا مقایسه 

و استفاده از  DDTWنامه که با بهبود بخش بندی امضاء توسط  سیستم ارائه شده در این پایان

 به درصد SVC2004ضرایب پیشگوئی کننده خطی دو متغیره با آزمایش بر روی پایگاه داده 

 دست یافت.  =EER%04طایخ

 نامهو نتیجه سیستم ارائه شده در این پایان SVC2004(، نرخ خطا برای تیمهای شرکت کننده در 58 -0)جدول

EER(%) نام تیم ی جعلی حرفه ایبرای امضاها 

0/0 106 

00/1 126 

33/8 124 

7/0 115 

5/55 114 

07/55 119c 

00/55 119b 

30/50 118 

05/50 119a 

18/50 116 

00/51 117 

00/57 104 

28 A 

73/00 103 



 

 

 

المللی بین ( نرخ خطای تایید امضا، برای تیمهای شرکت کننده در اولین مسابقه58-0در جدول )

مشخص شده، آورده شده است  Aکه با  نامه[ و روش ارائه شده در این پایان50تایید امضای برخط]

 قرار گرفت.53بین تیمهای شرکت کننده در مسابقه در ردیف که 

 

[ که از روش مشابه 04نتیجه بدست آمده از روش ارائه شده در این پایان نامه را با نتیجه مرجع ]

کاربر که  51[، برای تست الگوریتم از یک پایگاه داده شامل 04مرجع ] کنیم.ه مقایسه میاستفاده کرد

امضاء اصلی و جعلی جمع آوری شده استفاده کرده است. در فرآیند آموزش از  504از هر کاربر تعداد 

ن امضاء باقیمانده برای بدست آوردن میزا 04امضاء اصلی و جعلی استفاده کرده است، و از  544

 گزارش شده است.  =EER%0صحت الگوریتم استفاده شده است. درصد خطا 

 

بر روی پایگاه داده جمع آوری شده ایرانی با استفاده از بهترین  3نتیجه الگوریتم تشریح شده در فصل

و نتیجه الگوریتم با استفاده از عمود   =EER%55خط مستقیم برای حذف چرخش درصد خطای 

باشد. همچنین نتیجه الگوریتم با استفاده از پایگاه می  =EER%54یم نیز منصف بهترین خط مستق

 باشد.می =EER%04نرخ خطای  SVC2004داده 

 

با توجه به نتایج ذکر شده، دالیل اختالف نرخ خطا در سیستم ارائه شده در این پایان نامه و مرجع 

 یل زیر است:[  با وجود اینکه کلیت الگوریتم یکسان می باشد. به دو دل04]

پیاده سازی سیستم یکسان بر روی پایگاه داده های متفاوت. چون همانطور که مشاهده  (5

با یگدیگر  %54نمودید نتیجه الگوریتم ارائه شده بر روی دو پایگاه داده مختلف در حدود 

30/35 112 



 

ها و تعداد آنها و میزان تغییرات اختالف دارد که بیشتر به نوع امضاءهای این پایگاه داده

 اخل کالسی امضاء مربوط به هر کاربر وابسته است.د

-[ که نتیجه خوبی می04تعداد متفاوت امضاء برای آموزش شبکه عصبی. نتیجه مرجع ] (0

امضاء مختلف یک کاربر برای آموزش شبکه عصبی استفاده نموده است، در  544باشد، از 

ل می تواند در میزان کاهش ایم، که این دلیامضاء یک کاربر استفاده کرده 01حالیکه ما از 

 نرخ خطا موثر باشد.

 

مقایسه دیگری که باید صورت بگیرد، نتایج الگوریتم بر روی پایگاه داده ایرانی در دو حالت 

باشد، که در حالت استفاده از بهترین خط مستقیم و عمود منصف بهترین خط مستقیم می

 دهد.لی الگوریتم را افزایش میاستفاده از عمود منصف بهترین خط مستقیم اندکی صحت ک



 

 

 

 5فصل 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 

ای که با دیگر کارهای مرتبط صورت و مقایسه 0با توجه به نتایج گفته شده در فصل در این فصل

گرفته، نتیجه گیری نهایی می شود و برای افزایش کارآیی سیستم و همچنین بهتر شدن کارآیی 

 کنیم.ارائه میالگوریتم چندین پیشنهاد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نتیجه گیری -5-1

ما یک سیستم تایید امضاء برخط را پیاده سازی نمودیم. که با یک پیش پردازش  در این پایان نامه

اولیه سعی کردیم که امضاء برای مراحل دیگر آماده شود. مرحله بخش بندی امضاء را با استفاده از 

دیم و ویژگی های هر بخش از امضاء استخراج شد و برای الگوریتم مشتق پیچش زمانی پویا انجام دا

 آموزش و آزمایش الگوریتم نیز از شبکه عصبی استفاده نمودیم.

نرخ خطای  SVC2004نتایج نسبتا خوبی از این روش برای دو پایگاه داده مختلف، پایگاه داده 

04%EER=    54و در مورد پایگاه داده ایرانی نرخ خطای%EER=   آوردیمرا بدست. 

بدست آوردیم اینکه از این الگوریتم بیشتر در پایگاه داده هایی  نتیجه دیگر که از مقایسه با دیگر کارها

 که تعداد امضاء زیادی برای هر کاربر جمع آوری شده است استفاده شود.



 

 

 پیشنهادات -5-2

 شود. شود کارهای زیر انجامبرای بهبود نرخ خطای سیستم تایید امضا پیشنهاد می

  برای بهبود کارآیی سیستم مرحله پیش پردازش اعم از انتخاب امضاء مرجع و پیدا کردن

 بهترین خط مستقیم را بیشتر اصالح کنیم.

  ویژگیهای دیگری از امضاء عالوه بر ضرایب پیشگوئی کننده برای طبقه بندی امضاء استفاده

 شود.

 کالسی با ال دارند های با تغییرات درونتعداد امضاءهای آموزشی را برای کاربرانی که امضاء

 برای آموزش بهتر شبکه عصبی افزایش داد.

 های دیگری که عملکرد بهتری دارند، جایگزین شبکه عصبی شود و نتایج مقایسه 5طبقه بند

 عصبی استفاده شود. -برای مثال از شبکه فازی گردند.

 شود، مرز تصمیم را به نحوی ل میای دارند که به راحتی جعهای سادهءبرای افرادی که امضا

شود ولی می FRRکاهش پیدا کند، با وجود اینکه این عمل باعث افزایش  FARتغییر داد که 

 تواند مفید باشد. برای امنیت بیشتر می

 های مشکل دار از چند الگوریتم جهت تشخیص استفاده نماییم.ءدر مورد امضا 

 آن به مفهوم بی اعتبار بودن امضاء م که عدول از های واقعی تعیین نماییءمعیاری برای امضا

 باشد. 

 مشکالتی دارد حذف هوشمندانه آن می تواند در نتیجه نهایی موثر  ءابتدای امضا "معموال

 باشد.

                                                           
1 Classifier 



 

 پیوست الف

 1پیشگوئی خطی-1-الف

شوند. همانند: پیش گوئی داده، مدلهای پیشگویی خطی در محدوده عملی گوناگونی بکار برده می

آماری مدل پیشگوئی خطی اغلب بعنوان  مباحث نگ صوت، کدینگ ویدئو و تشخیص صوت. درکدی

شود، و روشهای موثر برای شود. در اینجا مدل پیشگوئی خطی تشریح میمیشناخته   0AR پروسه

موفقیت در پیشگوئی سیگنال از روی  .[00]کنیمبرای محاسبه ضرایب پیشگوئی کننده را عنوان می

طیف توان سیگنال وابسته  قبلی خود به تابع خود همبستگی و یا، بطورمعادل، پهنای باند وهای نمونه

دارد. و به تعبیر  0و همبسته 3است. در حوزه زمان یک سیگنال قابل پیشگوئی یک نوسان یکنواخت

فرکانسی، انرژی سیگنال قابل پیشگوئی در باند فرکانسی باریکتری متمرکز شده است. در مجموع، 

رژی یک سیگنال غیر پیشگوئی شونده، همانند نویز سفید، در محدوده وسیعتری از فرکانسها پخش ان

 گیرد.بودن صورت می 1و ایستا 0تصادفیشده است. پیشگوئی خطی بر روی سیگنال با فرض 

با استفاده از وزندهی خطی  mرا در زمان  x(m)یک مدل پیشگوئی کننده خطی اندازه یک سیگنال 

 کند.پیش بینی می [x(m-1),x(m-2),…,x(m-P)]نمونه گذشته  Pترکیب 

 (5-)الف
1

( ) ( ) ( )
P

k

x m a k x m k


  

)نشان دهنده زمان، و سیگنال  mکه متغیر صحیح  )x m  پیشگوئی شده)m(x  و(k)a  ضرایب

( را نشان 5-الفدر معادله)( متغیرهای بکار رفته 5-الفباشند. بلوک دیاگرام شکل)پیشگوئی کننده می

 دهد.می

                                                           
1 Linear Prediction 
2 Autoregressive  
3 Smooth 
4 Correlated 
5 Stochastic 
6 Stationary 



 

)و مقادیر پیشگوئی شده آن m(x(های بصورت اختالف بین مقادیر نمونه e)m(خطای پیشگوئی  )x m 

 شود.بصورت زیر تعریف می

 (0-)الف

1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
P

k

e m x m x m

x m a k x m k


 

  
 

 

 [00]یک پیشگوئی کننده خطی(، 5 -الف شکل)                                    

 

 

 روش کوچکترین مربعات میانگین خطای پیشگوئی کننده -2-الف

بهترین ضرایب پیشگوئی بطور طبیعی بوسیله مینیمم کردن شرایط میانگین مربعات خطای زیر 

 شود.تعیین می

2 (3-)الف 2

1

2

1 1 1

[ ( )] {[ ( ) ( ) ( )] }

[ ( )] 2 ( ) [ ( ) ( )] ( ) ( ) [ ( ) ( )]

(0) 2

P

k

P P P

k k j

T T

xx xx xx

e m x m a k x m k

x m a k x m x m k a k a j x m k x m j

r r a a R a

 

  



  

  

     

  



   

 



 

]که در معادله فوق  ]T

xx
R xx بردار ورودی 5ماتریس خود همبستگی 

 )]P-m(x),…,2-m(x),1-m(x=[Tx  و[ ( ) ]T

xx
r x m X  بردار خود همبستگی و

[ (1), (2),..., ( )]Ta a a a P باشند. گرادیان میانگین مربعات خطای نیز ضرایب پیشگوئی می

 ننده طبق رابطه زیر متناسب است:پیشگوئی کننده با بردار ضرایب پیشگوئی ک

]2 (0-)الف ( )] 2 2T T

xx xx
e m r a R

a



  


 

 بصورت زیر تعیین میگردد: نکه بردار گرادیا

 (0-)الف
, ,...,

(1) (2) ( )

T

a a a a P

    
  

    
 

-( با صفر بدست می0-الفکمترین میانگین مربعات خطای معادله بوسیله مساوی قرار دادن معادله )

 آید. که بصورت زیر است:

 (1-لف)ا
xx xx

R a r 

 آید:( بردار ضرایب پیشگوئی کننده بدست می1-الفاز معادله )

1 (8-)الف

xx xx
a R r 

 ( همچنین میتواند بصورت زیر گسترش یابد:8-الفمعادله )

                                                           
1 Autocorrelation 



 

1 (7-)الف
(0) (1) (2) ... ( 1) (1)(1)

(1) (0) (1) ... ( 2)(2)

(2) (1) (0) ... ( 3)(3)

. . . . .

. . . . .

.

( ) ( 1) ( 2) ( 3) ... (0)

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

r r r r P ra

r r r r Pa

r r r r Pa

a P r P r P r P r


  

   
  
   
  

   
  
  
  
        

(2)

(3)

.

.

.

( )

xx

xx

xx

r

r

r P

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nمربعات خطا بصورت زیر است. برای یک سیگنال همچنین یک فرمولبندی جایگزین مسئله کمترین 

معادله خطای پیشگوئی کننده  Nتوانیم یک مجموعه از ، ما می [x(0),x(1),…,x(N-1)]نمونه ای 

 خطی را بصورت زیر بنویسیم:

(0) (0-)الف (0) ( 1) ( 2 ( 3) ... ( )

(1) (1) (0) ( 1) ( 2) ... (1 )

(2) (2) (1) (0) ( 1) ... (2 )

. . . . . .

. . . . . .

. .

( 1) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ... ( 1)

e x x x x x P

e x x x x x P

e x x x x x P

e N x N x N x N x N x N P

       
    

  
    
      
    

    
    
    
   
             

(1)

(2)

(3)

.

.

.

( )

a

a

a

a P

  
  
  
  
  
  

  
  

   
   

  

 

 آید:به فرم فشرده زیر در می (0-الفبردار اولیه می باشد. معادله)  p)-2),...,x(-1),x(-x(=[Tx[که 

 E = x - Xa    (54-)الف

نمونه بصورت زیر  N(، مجموع مربعات خطاهای پیشگوئی بیشتر از 0-الفبا استفاده از معادله )

 شود:توصیف می

 aXTXTa -a XTx2 -x Tx= T ee (55-)الف

و مساوی  aبردار  ( نسبت به55-الفکمترین مربعات خطای پیشگوئی با مشتق گرفتن از معادله )

 آید:صفر قرار دادن نتیجه بدست می

Te (50-)الف
2 0

a

T T Te
x X a X X


   


 



 

 شود:(، کمترین مربعات خطای پیشگوئی بصورت زیر داده می50-الفاز معادله )

  xT (X1 -X)T = (Xa( (53-)الف

ستگی بصورت زیر ( که در آنها ماتریس و بردار خود همب53-الف( و )7-الفبا مشاهده معادله )

 شود:جایگزین می

1 (50-)الف

0

1
( ) ( ) ( )

M

xx

k

r m x k x k m
M





  

ماتریس  Toeplitz( بطور موثر با استفاده از ساختار تنظیم شده 53-الف( و )7-الفمعادالت )

تمام اجزاء در سمت راست و چپ قطر برابرند.  Toeplitzرا حل کند. در ماتریس  xxRهمبستگی 

 ]xx(1),…,rxx(0),rxxr(P)[جزء یکتا  1P+تقارن تقاطع قطری دارد. تنها  ماتریس همبستگی همچنین

( 51-3در ماتریس همبستگی و بردار همبستگی متقابل وجود دارد. یک روش موثر برای حل معادله )

 باشد.می  Levinson-Durbinالگوریتم 

 :شود ءشود، فقط اگر سه شرط زیر ارضامیانگین مربعات خطای پیشگوئی صفر می

 سیگنال قطعی باشد. (5

 مدل شده باشد. Pسیگنال بطور صحیح بوسیله پیشگوئی کننده مرتبه  (0

در عمل خطای پیشگوئی صفر نیست، زیرا سیگنالهای اطالعات رفتاری تصادفی دارند، که اغلب تقریبا 

-الفشوند. کمترین میانگین مربعات خطای پیشگوئی، با جایگذاری معادله )با سیستم خطی مدل می

 آید:( بدست می3-الف( در )8

2 (50-)الف

1

[ ( )] (0) ( ) ( )
P

P

xx xx

k

E e m r a k r k


   

( 50-الف( و )7-الفمی باشد. معادالت )  ,Ta-]=[1,)P(a-,…,)1(a-[1[بردار ضرایب پیشگوئی کننده 

 ئی کننده بدست آید:وشوند تا معادله ماتریس ضرایب پیشگترکیب می



 

(0)1 (51-)الف

0

T P

xx

xx xx

r r E

ar R

    
    

    
 

 

 

 

  Levinson-Durbinحل بازگشتی  -3-الف

مرتبه فیلتر برای محاسبه ضرایب  0روزکردنبه 5ییک روش بازگشت Durbin-Levinsonالگوریتم 

تواند با خطای فیلترهای می i باشد. خطای فیلتر پیشگوئی کننده مرتبهپیشگوئی کننده خطی می

 توصیف شود: i-1مرتبه 

 (58-)الف
( 1) ( 1)

( )

1 0
1

0 1

i i

ii
a k a

a

 

   
     

        
     

   

 

 شود.نامیده می 3ضریب انعکاسی ikه ک

( را در ماتریس اضافه 58-الف(، دو طرف معادله )51-الفروز کردن مرتبه معادله )برای اثبات به

)+i(1شونده 
xxR .ضرب می کنیم 

) (57-)الف )

( 1)

( ) ( )

(0) i T

xxi

xx i i

xx xx

r r
R

r R


 

   
 

 

 و بدست می آوریم:

                                                           
1 Recursive 
2 Update 
3 Reflection Coeficient 



 

 (50-)الف
( ) ( ) ( )

( 1) ( 1)

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 0
1(0) (0) (0)

0 1

i T i T i T

xx xx xxi i
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 کنیم:( استفاده می51-الف( ما از معادله )50-الفمعادله )با توجه به 

) (04-)الف 1) ( 1)

( )

( 1) ( 1)

( )

( 1) ( 1)

0 0
0

i i

i

i i

ii

i i

E
E

k

E

 

 

 

   
     

       
     

   

 

 که 

) (05-)الف 1) ( 1) ( )

1
( 1)

1

[1 ]

( ) ( )

i i T i

xx

i
i

xx k xx

k

a r

r i a r i k

 






  

  
 

 ( بصورت زیر است:04-الفشرایط صحیح بودن معادله )

(i) (00-)الف (i-1) ( 1)

iE =E +k i  

 و

) (03-)الف 1) (i-1)

i0= +k Ei  

 ( داریم:03-الفکه از معادله )

) (00-)الف 1)

i (i-1)
k = -

E

i  

 ( خواهیم داشت:00-الف( در معادله )00-الفبا جایگذاری معادله )

(i) (00-)الف (i-1)

iE =E (1-k ) 

)میتوان نشان داد که  1)i  :همبستگی متقابل خطای های پیشگوئی کننده است 

) (01-)الف 1) ( 1) ( 1)[ ( 1) ( )]i i ib m e m     



 

)پارامتر  1)i  .بعنوان همبستگی جزئی شناخته می شود 

 

 

  الگوریتمDurbin  

حل می کند. الگوریتم  i=1,2,…,P( بطور بازگشتی برای 35-الف( تا )08-الفمعادالت )

Durbin  (0)با یک پیشگوئی کننده از مرتبه صفر برایxxE(0)=r کند. سپس شروع می

محاسبه  i-1را با استفاده از ضرایب پیشگوئی کننده مرتبه  iضرایب پیشگوئی کننده مرتبه 

، ضرایب پیشگوئی  Pکند. در فرایند بدست آوردن ضرایب یک پیشگوئی کننده از مرتبه می

 آید.بدست می Pهای کمتر از کننده برای تمام مرتبه

(0) (08-)الف (0)xxE r 

 (07-)الف
1

( 1) ( 1)

1

1,2,...,

( ) ( )
i

i i

xx k xx

k

For i P

r i a r i k


 





   
 

) (00-)الف 1)

i (i-1)
k = -

E

i 
 

) (34-)الف )( ) i

ia i k 

) (35-)الف ) ( 1) ( 1)( ) ( ) ( ) 1 1j i i

ia i a j k a i j j i       

(i) (30-)الف 2 (i-1)

iE =(1-k )E 

 



 

 

 پیوست ب

 های عصبی مصنوعیاساس شبکه-1-ب

( 5-ب. شکل)0و اکسون 3، بدنه سلول یا سوما0باشد: دندریت ه جزء میدر مغز شامل س 5هر نرون

باشند که سیگنال را دهد. دندریت ها قسمت حساس نرون میرا نشان می 0بیولوژیکیاجزاء یک نرون 

کند و از طریق اکسون ها را جمع می . سوما سیگنال[00]کننداز دیگر قسمت های نرون دریافت می

ای به نرون دیگر در یک شبکه زنجیره فرستد. نرون بیولوژیکی اطالعات را حمل وبه دیگر سلول ها می

دهد. شبکه عصبی مصنوعی یک برنامه محاسباتی براساس ساختار سیستم طبیعی انتقال می

های عصبی مصنوعی، سیستم هایی هستند که به صورت ریاضی برای باشد. شبکهبیولوژیکی می

 گیرد. طالعات طراحی شدند. پردازش اطالعات در نرون ها انجام میدریافت، پردازش و انتقال ا

 

 ]00[(، طرح یک نرون بیولوژیکی5 -ب شکل)

 

                                                           
1 Neuron 
2 Dendrites 
3 Soma 
4 Axon 
5 Biologic 



 

هر نرون مصنوعی نیز مانند یک نرون بیولوژیکی از سه جزء الیه ورودی، الیه میانی و الیه خروجی 

میانی عملیات  کند. الیهاز محیط اطراف دریافت می تشکیل شده است. الیه ورودی سیگنال ها را

د. الیه خروجی سیگنال ها را به خارج یا نرون دهمحاسباتی را روی سیگنال های ورودی انجام می

دهد. عمل الیه ورودی، الیه میانی و الیه خروجی در یک شبکه عصبی شبیه به های دیگر انتقال می

( مدل یک نرون نشان 0-بباشد. در شکل )ون بیولوژیکی میعمل دندریت، سوما و اکسون در یک نر

شود یک نرون ممکن است چندین ورودی ( دیده می0-شده است. همان طور که در شکل )ب داده

داشته باشد ولی فقط یک خروجی دارد. روش یادگیری در یک شبکه عصبی مصنوعی شبیه به روشی 

 .]00[شوداست که در مغز انسان انجام می

 شبکه های عصبی چگونگی کارکرد -2-ب

باشند. کار آنها براساس های مدل های ریاضی ادراک انسان می های عصبی مصنوعی تعمیمشبکه

 باشد:فرضیات زیر می

پردازش اطالعات در یک سری عناصر ساده )نرون ها(  -

 افتد.اتفاق می

 شوند.سیگنال ها قبل از ورود به نرون وزن دهی می -

دهی شده در داخل نرون جمع  سیگنال های وزن -

 شوند.می

هر نرون یک تابع فعال ساز را برای تعیین سیگنال  -

 .]00[ کنداش استفاده میخروجی شبکه

 



 

 

(، (، مدل یک نرون با چند ورودی )شکل سمت چپ (، فرم خالصه شده نرون با چند ورودی )شکل سمت 0 -ب شکل)

 .] matlabنرم افزار  راهنمایی[راست( 

 

تابع فعال ساز خروجی و  fبردار وزن بایاس،  bوزن،  R ×1بردار  wورودی،   R×1( بردار0-ب)در شکل

a .خروجی نرون می باشد. تابع خروجی شبکه با رابطه زیر محاسبه می شود 

 b)pa=f (W+ (5-)ب

 ود.وزن ها با آموزش شبکه محاسبه و برای کاربردهای آتی ذخیره می ش

 انتخاب نوع تابع محرک -3-ب

تواند به عنوان تابع محرک ای که به طور یکنواخت افرایش یابد، میهر تابع مشتق پذیر و پیوسته

باشند. در ترین این توابع، توابع سیگموئید )تانژانت هیپربولیک( و خطی میاستفاده شود. معمول

 ( توابع سیگموئید و خطی نشان داده شده است.3-شکل)ب

انتخاب نوع تابع محرک به هدف مسئله بستگی دارد. چنانچه شبکه یک مسئله دسته بندی را حل 

کند، بهتر است از تابع محرک غیرخطی مانند سیگموئیدی برای نرون های الیه پنهان و از تابع می

 .]  matlabراهنمایی نرم افزار [ خطی برای خروجی استفاده شود



 

 

 ] matlabراهنمایی نرم افزار [دو نمونه از توابع فعال ساز (، 3 -ب شکل)
 

 .(معمول ترین توابع فعال ساز را نشان می دهد5-بجدول )

 

 

 

 

 ]33[توابع فعال ساز معمول ،(5-جدول )ب

 

 



 

 داده ها( 1خروجی )نرمالیزه نمودن-آماده سازی داده های ورودی -4-ب

داشته باشند. علت این امر آن است که  5و  -5ا و خروجی های بین های عصبی باید ورودی هشبکه

توانند بین مقادیر خیلی بزرگ فرق بگذارند. هر چه ورودی توابع انتقال )مانند تابع سیگموئید( نمی

شود. به عنوان مثال تابع ( نزدیکتر می -5شود، خروجی آنها به سمت یک )یا  این توابع بیشتر

برای  04444و 54444فرق بگذارد ولی تشخیص مقادیر  0و  5به راحتی بین  تواندسیگموئیدی می

کند. مهم ترین دلیل تبدیل مقیاس آن مشکل است و این امر آموزش شبکه را با دشواری روبرو می

، کمک به آموزش شبکه است. از طرف دیگر این کار موجب سادگی ] -5و  5 [ورودی ها به دامنه 

قرار دارد.  ] -5و  5 [وجی ها و ورودی های همه الیه های بعدی نیز در دامنه شود زیرا خربیشتر می

 .کند، شبکه را در شناخت الگو کمک می5و  -5خالصه آنکه تغییر مقیاس داده ها به دامنه 

 

 

 شبکه های چند الیه -5-ب

تک الیه  شود. یک شبکهتعریف می تعداد الیه های شبکه براساس وزن های اتصال دهنده در نرون،

باشد. ورودی هم در بعضی از مراجع به عنوان یک فقط شامل یک الیه از وزن های اتصال دهنده می

( یک شبکه 0-شکل )ب آید.در بعضی دیگر به عنوان الیه به حساب نمی شود والیه در نظر گرفته می

ک الیه خروجی می سه الیه را نشان می دهد. این شبکه دارای یک الیه ورودی، یک الیه میانی و ی

 باشد. 

                                                           
1 Normalaizing 



 

 

 ]  matlabراهنمایی نرم افزار [شبکه سه الیه با توابع فعال ساز، یک نمونه از شبکه های چند الیه  (، 0 -ب شکل)

 

شبکه های چند الیه می توانند مسائل پیچیده تری را نسبت به شبکه های تک الیه حل کنند. شکل 

-ها )گره شبکه ساده را نشان می دهد. که قسمت های اساسی این شبکه شامل نرون زیر ساختار یک

     .] matlabها(، الیه ها و وزن های اتصال نشان داده شده است ]راهنمایی نرم افزار 

 

 [00ساختار پرسپترون چند الیه ](، 0 -ب شکل)

 

شوند. الیه پنهان نقش یک نگاشت از ورودی ر، آموزش داده میالیه های ورودی و خروجی توسط کارب

کند. ساختار شبکه های مختلف توسط طرح اتصال بین نرون ها و الیه ها به خروجی را بازی می

 شود.تعریف می

 

 آموزش شبکه های عصبی -6-ب



 

 الگوریتم های آموزش شبکه های عصبی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

 5آموزش نظارتی -5

های ورودی و خروجی های مربوطه شود که بین دادهدر آموزش نظارتی به شبکه آموخته می

ج حاصل از مجموعه آموزشی و ارتباط برقرار کند. این کار از طریق حداقل کردن اختالف بین نتای

شود. بنابراین در آموزش نظارتی، وجود مجموعه آموزشی ضروری های مطلوب انجام میخروجی

تا شود ، یک آزمون برای تعیین میزان دقت جواب های شبکه انجام میوزن هاد از تنظیم است. بع

-آل، مجموعه دادههای ورودی را شناخته است. در حالت ایدهتضمین کند که شبکه الگوی داده

 [.00ای آموزشی جدا باشد]ههای آزمون باید از داده

 

 0آموزش غیر نظارتی -0

شود. در این حالت، هدف های نامعلوم استفاده می هایی با جوابدر آموزش غیر نظارتی از داده

ها را گروه بندی کند. ها است که بتواند براساس خصوصیات مشابه، دادهیافتن الگویی بین داده

-نیز می 3روش اصلی انجام یادگیری غیر نظارتی، خوشه بندی است. این شبکه را خود سازمان ده

 گویند.

الگوهای مشابه با یک دسته خروجی یکسان را طبقه بندی  و گیردرا یاد میشبکه، توزیع الگوها 

 [.00باشد]بهترین مثال برای شبکه با یادگیری بدون ناظر می 0کند. شبکه کوهننمی

( ، شبکه PNN)5انواع گوناگونی از شبکه های عصبی وجود دارند از جمله شبکه عصبی احتمالی

( و شبکه های عصبی BNN)3ه عصبی پس انتشار(، شبکGRNN)0عصبی رگرسیون عمومی 

 .[matlab]راهنمایی نرم افزار  باشد.( میRNN)0شعاعی

                                                           
1 Supervised Learning 
2 Unsupervised Learning 
3 Self-organization 
4 Kohonen 



 

 گردد.، این شبکه بررسی میهای عصبی پس انتشاربه علت استفاده از شبکه 

 

 ( BNNشبکه پس انتشار) -7-ب

یری قدرتمند یک نوع شبکه عصبی با ناظر است که از قانون کلی دلتا به عنوان یک قانون یادگ

شوند و شبکه برای آموزش کند. وزن ها و بایاس های شبکه یک بار مقدار دهی اولیه میاستفاده می

 شود.آماده می

 های مختلف توسعه یابد. در طی آموزش شبکه، وزنتواند توسط آموزش آن با نمونهقابلیت شبکه می

 خطای شبکه را کاهش دهند. گیرند تاها به طور مرتب مورد قضاوت قرار می ها و بایاس

( بین خروجی های MSE) تابع کارایی پیش فرض برای شبکه پیش رونده، میانگین مربعات خطا

مقدار خروجی های  باشد که باید کمتر از یک مقدار مشخص باشد.شبکه و خروجی های مطلوب می

 باشد.می -5ی جعلی و برای نمونه امضاءها 5مطلوب، برای هر کاربر برای نمونه امضاءهای اصلی 

رای شوند. اکنون شبکه بگردد و مقادیر وزنی ثابت میبعد از آموزش شبکه فرآیند یادگیری متوقف می

بار تکرار  144( میانگین مربعات خطا در مرحله آموزش برای 1-آزمایش آماده است. در شکل)ب

اید خطای مطلوب میل الگوریتم آموزشی نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است ب

 یابد که شبکه توانایی کاهش خطا را داشته باشد.کند. این عمل تا جایی ادامه میمی

                                                                                                                                                                          
1 Probabilistic Neural Network 
2 Generalized Regression Neural Network  
3 Backpropagation Neural Network 
4 Radial Basis Neural Network 



 

 

 [matlabمیانگین مربعات خطا برحسب تعداد تکرار برای آموزش ]راهنمایی نرم افزار (، 1 -ب شکل)

 

-یه در سرعت آموزش و کاهش خطای آموزش موثر میتعداد الیه های پنهان و تعداد نرون های هر ال

باشد. ما از یک الیه پنهان استفاده نمودیم، و تعداد نرون های مختلف را برای بدست آوردن بهترین 

 میزان کارآیی سیستم آزمایش نمودیم که نتایج آنها را در فصل بعد خواهیم آورد.

های عصبی موجود باشد. با وجود ز میان شبکهپرکاربردترین شبکه ا شبکه پس انتشار مشهورترین و 

ها یک سری اشکاالتی از قبیل هولی این شبک ،اینکه الگوریتم پس انتشار برای اجرا ساده و قوی است

د دارند و امکان دارد که شبکه به یک مینیمم محلی همگرا گردد. بعضی اصالحاتی برای نهمگرایی ک

 رد.غلبه به این مشکالت می تواند انجام گی

سرعت همگرایی می تواند توسط نرخ یادگیری که سرعت یاد گرفتن شبکه برای روابط بین الگوهای 

کند، مورد تاثیر قرار گیرد. سرعت یادگیری خواهد شد. زیاد بودن آن ورودی و خروجی را تعیین می

وزش باعث می شود که الگوریتم آموزش واگرا شود. تعدیل کردن سرعت یادگیری در طی مسیر آم

 [.00تواند باعث سریع همگرا شده گردد]می

 مراحل الگوریتم پس انتشار را می توان به  صورت زیر بیان کرد:

موجود در شبکه ) که در  وزن هایشبکه یک مثال آموزشی در یافت می کند و با استفاده از  -5

 شوند(، خروجی ها را محاسبه می کند.ابتدا به صورت تصادفی مقدار دهی می



 

 شود.عنی اختالف بین نتیجه محاسبه شده )خروجی( و مقدار مورد انتظار محاسبه میخطا ی -0

 شوند.خطا درون شبکه منتشر می شود و اوزان برای حداقل نمودن خطا، از نو تنظیم می -3

 jاکنون مراحل انجام الگوریتم پس انتشار را به صورت ریاضی بیان می کنیم، خطای خروجی سلول 

 ام ( عبارت است از:nام )یعنی ارائه مثال آموزشی nدر تکرار)در الیه خروجی ( 

 j  y -( n ) j ( n )=dj e( n ) (0-)ب

 ام را به صورتjاست. اگر انرژی خطا برای سلول  jخروجی سلول  jy(n)پاسخ مطلوب و  jd(n) که 

 (n) je1

2
 ای خروجی( عبارت است از:لول هانرژی خطای کل )برای تمام ستعریف کنیم،  

2 (3-)ب

1

1
( ) ( )

2

c

j

j

E n e n


  

تعداد سلول های الیه خروجی است. فرض کنید تعداد مثال ها در مجموعه آموزشی، برابر  cکه در آن 

N  باشد. میانگین مربعات انرژی خطا با جمع کردنE(n)  ها در مثالn ام و نرمال کردن آن به تعداد

 شود:زیر نشان داده می به صورت (N)مثال ها 

 (  0-)ب

1

1
( )

N

av

n

E E n
N 

  

avE  باشد. برای یک اتصال و بایاس ها( می وزن هایتابعی از تمام پارامترهای آزاد شبکه ) مانند

  avEمعرف تابع هزینه )تابع خطا( است. هدف فرآیند یادگیری حداقل نمودن   avEمجموعه آموزشی، 

آموزش  5به صورت مثال به مثال در طی یک دوره وزن ها ، به روز کردناست. روش ساده آموزش

 است. هر دوره عبارت است از یک بار ارائه کامل همه مجموعه مثال های آموزشی به شبکه.

 

                                                           
1 Epoch 



 

)الگوریتم پس انتشار، مقدار تصحیح وزن معادل  )jiw n  را به وزن قبلی( )jiw n کند. ضافه میا

)نسبت به  E(n)این مقدار تصحیح وزن متناسب است با مشتق جزئی  )jiw n، یعنی
( )

( )ji

E n

w n




  .

)برای یافتن « 5وزن ها فضای» مشتق جزئی مذکور، جهت جستجو را در  )jiw n  مناسب تعیین

 قدار تصحیح وزن را می تواند به صورت زیر نوشت:کند. فرمول تعیین م کند.می

) (0-)ب )
( )

( )
ji

ji

E n
w n

w n



  


 

 توان ثابت کرد که :را ضریب یادگیری گویند. می 

) ( 1-)ب ) ( ) ( )ji j jw n n y n  

)که در آن  )j nلول خروجی شود و برای سگرادیان محلی نامیده میj: ام برابر است با 

) (8-)ب ) ( ) ( ( ))j j j jn e n y n  

)ام است و jمجموع وزن دار سلول  jv (n)در این رابطه  ( ))j jy n تابع انتقال یا محرک به کار

یه های پنهان( رابطه گردایان محلی برای سلول های خروجی و سلول های میانی )ال باشد.رفته می

ام میانی خواهیم  jبرای سلول های خروجی صادق است. برای سلول  (8-وت است. رابطه)بمتفا

 داشت: 

) ( 7-)ب ) ( ( )) ( ) ( )j j j k kj

k

n v n n w n    

)به طور خالصه مقدار تصحیح وزن  )kjw n   که بر روی اتصال سلولi  بهj شود را میاعمال می-

 تعریف کرد: به صورت زیر (1-)بتوان مطابق رابطه

 ( .  )گرادیان محلی( . )ضریب یادگیری( = )مقدار تصحیح وزن(j)ورودی سلول 

                                                           
1 Weight Space 



 

-)بدر الیه خروجی باشد یا الیه های میانی به ترتیب از روابط jگرادیان محلی بسته به اینکه سلول 

است. شود. محاسبه هر دو این روابط مستلزم مشتق گیری از توابع انتقال محاسبه می( 7-)بو   (8

 [.00الزم است این تابع پیوسته باشد]  برای مشتق پذیر بودن تابع انتقال 

در شبکه های پس انتشار استاندارد سرعت  Levenberg Marquardtبا استفاده از الگوریتم های 

باشد ی حساس میشود و بنابراین به تعیین نرخ یادگیریادگیری در کل آموزش ثابت نگه داشته می

 [.matlab]راهنمایی نرم افزار 

 

 آموزش شبکه -3-4-1-7

شود و بعد از رسیدن به یک باشد. شبکه با چندین تکرار آموزش داده میآموزش شبکه وقت گیر می

گردد. تعداد تکرار ها به بزرگی شبکه بستگی دارد. بنابراین یک شبکه بزرگ تکرار ماکزیمم، متوقف می

قت بیشتری برای آموزش تا یک شبکه کوچک دارد.  از خطای مجاز مینیمم به عنوان احتیاج به و

شود. هرگاه اختالف بین مقدار خروجی شبکه و خروجی مطلوب کمتر از یک معیار توقف استفاده می

شود. در طی آموزش، ممکن است بیش از اندازه تعلیم ببیند. این حد خاصی شود یادگیری متوقف می

گردد. بیش برازش یک مشکل بحرانی در بیشتر ساختارهای ذکر می 5وان بیش برازشمشکل به عن

باشد. استفاده شبکه های عصبی متعارف است. یک راه حل این مشکل توقف سریع آموزش شبکه می

از معیار توقف مناسب روش دیگری برای جلوگیری از بیش برازش است. برای حل این مشکل در طی 

شود. بعد از چندین های آموزشی استفاده میبجای مجموعه داده 0عتبارسنجآموزش یک مجموعه ا

شود. به محض اینکه مقدار خطای مجاز در های تاییدی آزمایش میتکرار شبکه با یک سری داده

گردد. های تایید شده نسبت به قبل به سرعت افزایش یابد، آموزش شبکه متوقف میسری داده

                                                           
1 Overfitting 
2 Verification 



 

، وقتی که خطای مرحله تست شروع به افزایش tآموزش بایددر زمان  دهد که( نشان می8-ب)شکل

 کند، متوقف گردد.می

 

 [00(، تغییرات خطای مرحله آموزش و اعتبار سنجی ]8 -ب شکل)

 

 

گیرد، و شبکه مربوط به هر کاربر پس از فرآیند آموزش برای هر کاربر بصورت جداگانه صورت می

  گردد.ش ذخیره میآموز

شود. تست هنگامی که آموزش کامل شد شبکه برای قابلیت های تعمیم یافتن و یادگیری تست می

برای قابلیت یادگیری شبکه توسط آزمایش برای تولید خروجی برای مجموعه ای از ورودی ها که در 

دن شبکه جلوگیری شود گیرد تا از بیش از حد آموزش دیاند، انجام میمرحله آموزش استفاده نشده

زیرا در مرحلۀ آموزش این امکان وجود دارد که شبکه الگوها را حفظ کند و برای مرحله تست جواب 

 درستی ندهد.

هایی که در فرآیند آموزش نبودند، انجام تست برای قابلیت تعمیم، برای پیش بینی مجموعه خروجی

 [.00]گیردمی
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