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Συστήματα αναγνώρισης ίριδας

Σοφία Μιχοπούλου

επιβλέπων καθηγητής
Σπύρος Φωτόπουλος



2

Η βιομετρική αναγνώριση

Δακτυλικό
αποτύπωμα

Πρόσωπο Ίριδα

Υπογραφή Γεωμετρία
Χεριού

Φωνή
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Οι εφαρμογές της αναγνώρισης ίριδας

αυτόµατα τραπεζικά
µηχανήµατα (ΑΤΜ)

τραπεζικές συναλλαγές µέσω
διαδικτύου

πρόσβαση σε χώρους υψηλής
ασφάλειας

αναγνώριση ταξιδιωτών (έλεγχος
διαβατηρίου) σε αεροδρόµια
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Η ίριδα

είναι το έγχρωμο τμήμα του ματιού
λειτουργεί ως φωτογραφικό διάφραγμα

κόρη
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Η ίριδα ως βιομετρικό χαρακτηριστικό

Η ίριδα παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που
την καθιστούν κατάλληλη για τη βιομετρική αναγνώριση

Μοναδικότητα
Μονιμότητα
Λεπτομερής υφή
Φυσική απόκριση στο φως
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Το σύστημα αναγνώρισης ίριδας
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Η λήψη της εικόνας της ίριδας



8

Τα στάδια επεξεργασίας της εικόνας

Εντοπισμός της ίριδας μέσα στην εικόνα του ματιού

Κανονικοποίηση σε μέγεθος και σχήμα

«Ξετύλιγμα» της ίριδας σε ορθογώνιο παράθυρο

Εξαγωγή των χαρακτηριστικών υφής της ίριδας και
δημιουργία του κώδικα-κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί
για την αναγνώριση
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Αναγνώριση του χρήστη
Σύγκριση με τη βάση δεδομένων

Αναγνώριση
της ταυτότητας
του χρήστη
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ανάπτυξη ενός αλγορίθμου επεξεργασίας εικόνων για
ένα πλήρες σύστημα αναγνώρισης ίριδας

επεξεργασία των φωτογραφιών
της βάσης CASIA

έλεγχος της ικανότητας αναγνώρισης του συστήματος
μέσω πειραμάτων σύγκρισης

έλεγχος της ταχύτητας επεξεργασίας με εξομοίωση
της λειτουργίας του συστήματος σε πραγματικό χρόνο

Ο αλγόριθμος επεξεργασίας και ο
έλεγχος της λειτουργίας του
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Ο εντοπισμός της ίριδας

εντοπισμός της κόρης με κατωφλιοποίηση
και μέτρηση της ακτίνας της
υπολογισμός του πάχους του δακτυλίου της ίριδας από
την ακτίνα της κόρης: diris=c/rpupil
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H κανονικοποίηση της ίριδας

Η ίριδα «ξετυλίγεται» σε ένα ορθογώνιο παράθυρο διαστάσεων
50x180 με χρήση του παρακάτω μετασχηματισμού:

όπου και συνεπώς (xy) (θ, n)

0int )180/2cos( xrx po +⋅⋅⋅= θπι
0int )180/2sin( yry po +⋅⋅⋅= θπι

50
)(

int
pupiliris

pupilpo

rrn
rr

−⋅
+=



13

Κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών

Εξαγωγή των χαρακτηριστικών υφής της ίριδας:

2-D Φιλτρα Gabor: μια ημιτονική συνάρτηση που
διαμορφώνεται από μια gaussian

2-D Log-Gabor φίλτρα: αποκόπτουν την DC συνιστώσα
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Κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών

Δημιουργία του κώδικα-κλειδί

Η φάση του σήματος κβαντίζεται,
Τα bits που προκύπτουν δημιουργούν
τον κώδικα-κλειδί.         

[01 00 11 10 01 10 00…]
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Ο αλγόριθμος σύγκρισης

Ελέγχει την ομοιότητα μεταξύ δυο κωδικών-κλειδιών

Απόσταση Hamming 

όπου Ν είναι ο συνολικός αριθµός των

bits του κώδικα-κλειδί και Xj, Yj οι τιµές
των bits που βρίσκονται στη θέση j των
κωδικών-κλειδιά X και Y αντίστοιχα
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Η επεξεργασία της βάσης CASIA

XXX_Y_Z.bmp irisXXX_Y_Z.bmp tableXXX_Y_Z.bmp

tempXXX_Y_Z.tiff

Συνολικός χρόνος επεξεργασίας
t=2,4 sec
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Πειράματα σύγκρισης
με τη βάση δεδομένων

intra class πραγματοποιήθηκαν 1547 συγκρίσεις για αντίστοιχο
αριθμό διαφορετικών δυάδων κωδικών-κλειδιά που προέρχονται από
διαφορετικές φωτογραφίες της ίδιας ίριδας
Αποτελέσματα: 

inter class πραγματοποιήθηκαν 198851 συγκρίσεις για αντίστοιχο
αριθμό διαφορετικών δυάδων κωδικών-κλειδιά που προέρχονται από
φωτογραφίες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές ίριδες

Αποτελέσματα:

recognition εξομοίωση της λειτουργίας του συστήματος
αναγνώρισης ίριδας. Η ταυτότητα του χρήστη αναγνωρίστηκε
επιτυχώς στο 98,9% των περιπτώσεων.

Χρόνος αναγνώρισης t=17,9 sec

058,0355,0 == σκαιHD

034,0441,0 == σκαιHD
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Aποτελέσματα

Ικανότητα αναγνώρισης
Βαθμοί ελευθερίας του κωδικού-κλειδί
Ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης 98,9%

Ταχύτητα επεξεργασίας
Χρόνος επεξεργασίας μιας φωτογραφίας t=2,4 sec
Χρόνος αναγνώρισης t=17,9 sec
(ο χρόνος είναι ανάλογος με το μέγεθος της βάσης δεδομένων)
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Συμπεράσματα
ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων, ιδιαίτερα στη διαδικασία
εντοπισμού του δακτυλίου της ίριδας

υψηλό ποσοστό αναγνώρισης, κατώτερο όμως του ποσοστού που
έχουν τα εμπορικά συστήματα αναγνώρισης ίριδας (Daugman)

είναι κατάλληλο για χρήση με μικρές μόνο βάσεις δεδομένων καθώς
η διαδικασία σύγκρισης γίνεται περισσότερο χρονοβόρα όσο
αυξάνεται το μέγεθος της βάσης δεδομένων

μελλοντικοί στόχοι είναι:
η προσαρμογή του συστήματος εντοπισμού της ίριδας ώστε να
αποκόπτει τις βλεφαρίδες
χρήση των φίλτρων Log-Gabor για φιλτράρισμα σε διαφορετικές
κατευθύνσεις και με διαφορετικές κλίμακες για τη βελτιστοποίηση της
εξαγωγής των χαρακτηριστικών υφής
η υλοποίηση του συστήματος σε μια γλώσσα προγραμματισμού
χαμηλού επιπέδου
η επεξεργασία της βάσης δεδομένων του Bath University και σύγκριση
των αποτελεσμάτων με τα ήδη υπάρχοντα



20

Ευχαριστώ!!!


