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 چکیده

منحصر به فرد به حساب  یاطالعات یره، و غDNAچشم ،  یه: اثر انگشتان دست، اسکن عنبیراشخاص نظ یومتریکاطالعات ب
منحصر به فرد تر  یعتآن طب یرو نظا یمهشماره ب ی،شماره حساب بانک ی،اطالعات از شماره مل ینا که يبه گونه ا یندآ یم

با  یان،م ینموضوعه توسط انسان. در ا ینگردد و نه به قوان یت بشر بر میعاشخاص به طب یومتریکاطالعات ب یرادارند ز
 ینبانک ها، ب ینمبادله شده ب یت اسناد مالالصاو  یتمالکحفظ  یک،الکترون يو بانکدار یکتجارت الکترون یالملل ینگسترش ب

امر  یک يتجار يو شرکت ها هابا بانک  یانمشتر ینو ب یکدیگر،با  يتجار يشرکت ها ینب ي،تجار يبانک ها و شرکت ها
ارائه داده  را یجیتالیحفاظت از اسناد د يبرا يموثر ياطالعات راهکارها ياختفا يها يخصوص، فناور یناست. در ا يضرور

و  یآنها در اسناد بانک ياشخاص و اختفا یومتریکب یريمقرون به صرفه بر اساس اطالعات تصو يمقاله راهکار یناست. در ا
در بردار  يبا داده کاو یشنهاديشده است. راهکار پ یشنهاداسناد پ ینگونهت االصاو  یتحفاظت از مالک يبرا دهصادر ش یمال
 گردد. یاشخاص محقق م یومتریکب یريدر اطالعات تصو یعیطب يسازگار از نظم و یناش يها یژگیو

 

 بانکی،، حفظ اصالت، اسناد  یتاطالعات، حفظ مالک ياختفا یومتریک،اطالعات ب یک،الکترون يبانکدار ي کلیدي:ها واژه
 .اسکن اثر انگشت
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 مقدمه -1
هم همه سازمان ها، بانک ها، اهداف م)یکی از Paperlessامروزه حرکت به سمت سیستم هاي بدون کاغذ ( 

خصوصی  و دانشگاه ها می باشد. این موضوع نتنها منجر به کاهش مصرف کاغذ و کاسته شدن هزینه  هاي شرکت
هاي خرید و سرویس نگهداري     دستگاه هاي چاپگر می گردد بلکه سبب کاهش هزینه هاي مربوط به اعمال 

 مواد و تجهیزات صادر شده، که اغلب بسیار پر هزینه بوده و بیشتر حفاظت هاي فیزیکی روي اسناد و مدارك
در داخل کشور و در  یکالکترون يو بانکدار یکبا گسترش تجارت الکترون ن،بی یندر ا وارداتی هستند، می شود.

 ي،رتجا يبانک ها و شرکت ها ینبانک ها، ب ینمبادله شده ب یو اصالت اسناد مال یتحفظ مالک ،سطح بین الملل
ي برخوردار تراز اهمیت باال يتجار يبا بانک ها و شرکت ها یانمشتر ینو ب یکدیگر،با  يتجار يشرکت ها ینب

 .است

صاحبان اسناد  ، با تاکید بر تصویر اثر انگشتهدف اصلی از ارائه این کار پژوهشی اختفاي مشخصه هاي بیومتریک
، الکترونیک صادر شده براي آنها مانند: ضمانت نامه هاي بانکی دیجیتالی بانکی و مالی در داخل اسناد بانکی و مالی

دیجیتالی و ... می باشد که این امر با هدف حفاظت از مالکیت و اصالت اسناد الکترونیک ، سفته الکترونیک  چک
ت دیگر ممانعت از بروز جعل، تغییر، و یا بروز هر گونه تخلفابصورت کاراتر و با هزینه کمتر مذکور انجام می پذیرد تا 

، و وقوع اتفاقات دیجیتالی داسنابه عمل آید و از همه مهمتر اینکه تفاوت معنی داري میان بروز تخلف روي 
 از جمله: بروز نویز و پارازیت، فشرده سازي فایل اسناد و امثال آن وجود داشته باشد.روي اسناد دیجیتالی ناخواسته 

پرداخته اهداف  و انگیزه هابیان  ،) به مقدمه 1بدین شرح است: در بخش (شامل مواردي  مقالهاین ساختار اجمالی 
روش  )3در بخش ( است. بیان شدهخالصه اي از فعالیتهاي مرتبط  پژوهش وادبیات ) مرور 2شده است. در بخش (

یافته به  )5بیان گردیده است. بخش ( مراحل کار، روشها، محاسبات، جامعه آماري و متدهاي ارزیابی شامل: تحقیق
می باشد.  خالصه نتایج حاصل از تحقیق و جمع بندي) شامل 6آزمایشات اختصاص یافته است. بخش ( ها و نتایج

 مورد استفاده در این کار پژوهشی پرداخته شده است. منابع) به ذکر 7در آخر بخش (

 

 پژوهشادبیات  -2

داده هاي متنی، تصویري و صوتی در  نواعبه پنهان سازي ا ]Information Hiding(]1(دانش اختفاي اطالعات 
 مکانیسم هاي حفاظتی از اسناد اعمال انواع داخل یک سند دیگر متنی، تصویري، صوتی و یا ویدیویی با هدف

)Watermarking(]2,3[،  طالعاتاو یا حمل مخفیانه )Steganography(]2,3[  ،می پردازد که از بین این دو
 مد نظر است.)Invisibleبا شیوه غیره دیداري ( ناد، و حفاظت از اصالت اسنادو کاربرد حفاظت از مالکیت اسد

سال قبل یعنی زمانی که تولید کنندگان کاغذ براي حفظ قابلیت شناسایی برند  700دانش واترمارکینگ به بیش از 
عددي از این دانش بر می گردد اما امروزه کاربردهاي مت استفاده می نمودند،از این دانش کاغذهاي تولیدي خود 

وجود دارد که دو مورد حفاظت از مالکیت اسناد دیجیتالی و حفاظت از اصالت اسناد دیجیتالی مورد توجه این کار 
 نشان می دهد. براي این منظور واترمارکینگ را عمومی) فرایند 1تصویر ( پژوهشی است.
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 .ینگواترمارک یکل یندفرا – 1یرتصو

 

کلید رمز  (یا چند) محافظت گردد بر اساس یک رسانه اي که قرار است) مشاهده می گردد 1همانطور که در تصویر (
، اختفاي اطالعات مالکیتی در داخل ]Embedding Algorithm( ]1,4,5و به کمک یک الگوریتم ادغام ساز (

عبور هاي ارتباطی محلی و یا اینترنت  در ادامه سند حفاظت شداز طریق شبکه .انجام می پذیرد ورد نظرسند م
(یا چند)کلید رمز و به کمک یک الگوریتم  توسط یکدر مقصد سند حفاظت شده دریافتی در نهایت نموده و 
مالکیت و در  ،و بر اساس این اطالعاتمی گردد  بازیافت)، اطالعات مالکیتی Extracting Algorithm( استخراج

 ارزیابی است.شرایطی اصالت سند مذکور قابل 

روش هاي  ،ها این پژوهش با مطالعهتاکنون پژوهش هاي زیادي در حوزه واترمارکینگ صورت گرفته است. 
، مدل فضایی ]Transform Domain( ]6می توان به سه گروه: مدل تبدیلی ( را واترمارکینگ به لحاظ دامنه

)Spatial Domain(]6,7[و مدل ترکیبی ، )Hybrid Domain(]8 [که از میان این سه مدل، ه بندي نمودطبق 
دو هدف این پژوهش رسیدن به هر از طرف دیگر براي  مدل فضایی ساده تر و سریع تر می باشد و از یک طرف

با اینهمه مدل هاي  می تواند مناسب تر باشد. ، مدل فضاییبانکی و مالی و اصالت اسناد یتحفاظت از مالک: یعنی
مقاومت کمتري  ،تعامدي و غیر تعامدي تهاجم هايي تبدیلی و ترکیبی اغلب در مقابل در مقایسه با مدل ها فضایی

مبتنی روش هاي  ها را تحت عنوان . نویسنده این مقاله براي رفع این ضعف، گروهی از روشاز خود نشان می دهند
حفاظت شده بر ] مطرح ساخته است که مبناي آن شناسایی مالک اسناد Statistical based](4,7,9( آماربر

از انواع لوگوها  مذکورتقریبا در همه پژوهش هاي  .اساس باقیمانده اطالعات حاصل از تهاجم صورت گرفته می باشد
استفاده شده است و ارزیابی مالکیت بر اساس اینگونه از ساده یا اطالعات متنی  مانند آرم شرکت ها و سازمان ها و

 مانند اسکن اثر انگشت دست یومتریکب یرياطالعات تصولی است که اطالعات صورت پذیرفته است. این در حا
فاوت تر و منحصر به فرد تري را دارا باشد که این امر می تواند حتی در تمی تواند ویژگی هاي خاص تر و م اشخاص

 امکان شناسایی مالکان اسناد بانکی و مالی را فراهم آورد.همچنان تهاجم، انواع صورت بروز 

 روش تحقیق -3

بر اطالعات مبتنی  ]EISB(]9(روش ارائه شده در این کار پژوهشی روش واترمارکینگ  فضایی غیر دیداري 
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و با روش آموزنده بردار پشتیبان  ت مالکان اسناد بانکی و مالی می باشدگشبر اساس تصویر اثر ان  مالکیتی تصویري
)Support Vector Machine(  و روش آماريL2Norm ]9[ می باشد ) 2تصویر(. 

 

 
 .بلوك دیاگرام روش پیشنهادي – 2یرتصو

 

 ]NIST( ]10اثر انگشت موسسه ملی استانداردها و تکنولوژي ( استاندارد جامعه آماري این پژوهش پایگاه داده هاي
می باشد که شامل  )US Department of Commerce( آمریکا متحده یاالتادولت  یوزارت بازرگانمربوط به 

بوده  AN2پیکسل است که فرمت اصلی این فایل با قالب  X 512 512با اندازه  PNGتصاویر اثر انگشت با فرمت 
اي  صورت پذیرفته است. متد ارزیابی بصورتمقایسه an2ktoolبه کمک ابزار  PNGاست که عمل تبدیل به فرمت 

و  )Supervised Learningناظر ( مبتنی برروش آموزنده  مبناي)بر Classificationطبقه بندي ( و بر اساس
 نسخه اولیه برنامه نوشته شده براي انجام آزمایشات می باشد. ]9مبتنی بر هیستوگرام [ L2Normروش آماري 

 با زبان ،آزمایشات نهایی برنامه نوشته شده براي انجام و نسخه نهایی NetBeans 8.0در محیط  با زبان جاوا اولیه،
 همهاجراي است و  گرفتهانجام  PyCharm 2017.1.2 x64و در محیط  Python  3.6 64-bitامه نویسی برن

 است. صورت گرفته Windows 8.0و تحت سیستم عامل  Intel Core i5آزمایشات روي کامپیوتر 

 یافته ها و نتایج -4
، PNG ،JPEG90 ،JPEG80 يفشرده سازي تهاجم ها اثر انگشت استخراج شده پس از بروز یرنمونه از تصو یک
اطالعات مربوط به  .نشان داده است 3 یرتصویشنهادي در موفق مالک توسط روش پ ییو شناسا JPEG70و 

نشان داده شده است که در تمام موارد مالک اصلی اسناد به درستی  1تصویر آزمایش شده در جدول  10شناسایی 
 شناسایی شده است.
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و شناسایی  JPEG70، و PNG ،JPEG90 ،JPEG80هاي فشرده سازي  بروز تهاجم اثر انگشت استخراج شده پس از ریتصواز  نمونهیک  – 3یرتصو

 یشنهادي.پتوسط روش  مالکموفق 

 

 )SVMبا روش یادگیري ماشین بردار پشتیبان ( شناسایی مالک پس از عمل تهاجم –1جدول 

مالک تصویر حساب بانکی هو شناسایی شمار نوع تهاجم   

JPEG70 JPEG80 JPEG90 PNG شماره تصویر 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 
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، PNG ،JPEG90 يساز فشرده ياثر انگشت استخراج شده پس از بروز تهاجم ها یرتصو یستوگرامنمونه از ه یک
JPEG80 و ،JPEG70 مالحظه می گردد 4 یرتصودر  یشنهاديتوسط روش پ اسناد موفق مالک ییو شناسا. 

 
 JPEG70، و PNG ،JPEG90 ،JPEG80 يفشرده ساز ياثر انگشت استخراج شده پس از بروز تهاجم ها یرتصو هیستوگرام نمونه از یک– 4یرتصو

 .یشنهاديش پموفق مالک توسط رو ییو شناسا
 
 

بهره  ،است شده پیشنهاد] 9که توسط مولف این مقاله در منبع [ L2Normمبتنی بر  تخمینیروش یک از  2در جدول 
و ترسیم  اطالعات یماندهباقبازیافت مالک اسناد حفاظت شده بر اساس تخمینی  ییشناسا این روش،در  که است برداري شده

 1در جدول  SVMبا روش آموزنده  نتایج آزمایشات صورت گرفته .می باشد ها تهاجمانواع پس از  هیستوگرام این اطالعات
 . ارزیابیاست 4حساب بانکی شماره دارنده انگشت بازیابی شده متعلق به مالک اثرشباهت تصویرمیزان رین شتکه بی دادنشان 

یعنی مقدار  ؛می دارد بیان لحاظ آماريبه  دقیقا همین نتیجه رانیز  L2Normروش تخمینی مبتنی بر صورت گرفته با  هاي
 است. 4حساب بانکی شماره دارنده به تصویر اثر انگشت متعلق به مالک  مربوطحداکثر شباهت 
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 ]L2Norm ]9 روش با اثر انگشت آماري شباهت بیشترین شناسایی مالک بر اساس –2جدول 

  اثر انگشت تصویر آماري شباهتو میزان  نوع تهاجم

JPEG70 JPEG80 JPEG90 PNG 
شماره تصویر اثر 

 انگشت

0.92822552 0.91493815 0.90687162 0.90650636 1 

0,94129646 0,93269372 0,92567343 0,92529166 2 

0,93034142 0,93164241 0,93011385 0,93012607 3 

0,9617402 0,98591131 0,99990426 1.00000000 4 

0,94642365 0,93420982 0,92574036 0,92533898 5 

0,94573289 0,93400151 0,92625326 0,92592114  6 

0,94232207 0,94372851 0,93657202 0,93622434  7 

0,93692636 0,94565176 0,94975459 0,94498306  8 

0,91809309 0,90279239 0,89400953 0,89357692  9 

0,92096448 0,90739655 0,89932442 0,89894706 10 

 ماکزیمممقدار  1.00000000 0,99990426 0,98591131 0,9617402

 

 

 جمع بندي

اطالعات بیومتریک بر  یمبتن )EISB( یداريد یرغ ییفضا  ینگواترمارککارا و مقرون به صرفه روش در این مقاله یک 
با زبان . این روش پیشنهادي شده است ارائه یو مال یمالکان اسناد بانک دست تگشاثر ان بیومتریک از نوع یرواتص براساس

روي  . نتایج آزمایشاتشدپیاده سازي  PyCharm 2017.1.2 x64 یطو در مح Python  3.6 64-bit یسیبرنامه نو
، و PNG ،JPEG90 ،JPEG80 يفشرده ساز يتهاجم ها پس از بروز یحت نشان داد که NIST ستانداردامجموعه دادگان 

JPEG70  یبانبردار پشت با روش آموزنده یاسناد بانکاین  یمالک اصل ییشناسا، یط به اسناد بانکمربو يها یلفاروي 
)Support Vector Machine(  و روش آماريL2Norm،  قابل انجام بوده استبا موفقیت. 
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