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1- معرفي سيستم هاي تشخيص چهره
وقتي با کسي صحبت مي کنیم، معموال به چهره و یا به عبارت دقیقتر به چشمهاي او نگاه مي کنیم. این واقعیت نه تنها با تجربه بلکه با آزمایش هاي روانشناسي 
هم تأیید شده است. حالت صورت اشخاص نقش مهمي را در روابط اجتماعي بازي مي کند. عالوه بر این، خاصیت یکتایي صورت در بین اشخاص )به جز 
مواردي بسیار نادر( باعث شده است که چهره هر شخص به عنوان شاخص بسیار خوبي براي شناسایي  او بحساب آید. در مقایسه با اثر انگشت و یا قرنیه، 
برداشتن تصویر از صورت به آساني انجام مي گیرد، زیرا براي این کار احتیاجي به تماس با فرد مورد نظر نیست در حالي که براي تهیه اثر انگشت، تماس 
کامل و براي تهیه تصویر از قرنیه تماس نزدیك با فرد الزم است. به همین دلیل شناسایي چهره توسط ماشین گام بسیار مهمي در ارتباط بین ماشین و انسان 
خواهد بود و همچنین یکي از متداولترین کاربردهاي بینایي کامپیوتر است. شناسایي چهره یك موضوع مهم و فعال تحقیقاتي در زمینه علوم بینایي ماشین، 

شناسایي الگو و هوش محاسباتي است که همواره محققین این علوم را به مبارزه دعوت مي کند.
به طور کلي سیستم شناسایي انسان با استفاده از طیف وسیعي از اطالعاتي که حواس پنجگانه  اش )بینایي، شنوایي، بویایي، چشایي و المسه( در اختیارش قرار 
مي دهند، کار مي کند. این اطالعات به صورت جداگانه و یا در کنار هم، هم براي به خاطر سپردن و هم براي بازشناسي به کار مي روند. عالوه بر این موارد، 
اطالعات محیطي نیز در شناسایي انساني نقش مهمي دارند. براي مثال شناسایي مجري یك برنامه ي تلویزیوني در همان برنامه بسیار راحت تر از شناسایي او 
در خیابان و یا هر محل دیگري است. با تکنولوژي موجود تقریبا غیرممکن است سیستمي ساخته شود که دقیقا از رفتارهاي شناسایي انسان تقلید کند. اما 

مطالعه ي روش هایي که مغز انسان ها براي شناسایي استفاده مي کنند، در طراحي سیستم هاي شناسایي خودکار مي تواند مفید باشد.

تا  امنیتي  کاربردهاي  از  و  ثابت  تصاویر  تا  متحرك  تصاویر  از  وسیعي  محدوده  متصور شد که  مي توان  شناسایي چهره  مبحث  براي  زیادي  كاربردهاي 
کاربردهاي تجاري را شامل مي شود:

معمول ترین کاربرد شناسایي چهره، انطباق تصاویر ثابت مي باشد. نمونه اي از این کاربرد را مي توان در شناسايي مجرمين دید. 
شناسايي، گواهينامه،  كارتهاي  دارنده  هويت  تأييد  چون  کاربردهایي  در  توان  مي  را  مجرمین  شناسایي  از  تري  ساده  حالت 

گذرنامه و كارتهاي اعتباري دانست.
كنترل نامحسوس و ايجاد امينت در بانکها، فروشگاه ها،  فرودگاه ها و یا نظایر اینها یکي دیگر از کاربردهاي ارزشمند شناسایي 

چهره است.
عالوه بر کاربردهاي فوق، شناسایي و پردازش چهره کاربردهاي دیگري هم دارند ، از جمله : دنبال كردن خط ديد چشم و تعيين 

نژاد، جنس، سن و حالت صورت که بعضي از آنها در ارتباط بین انسان و کامپیوتر مفید هستند.
و ...



 VeriLook SDK 2- معرفي

 VeriLook 2-1- داليل استفاده از

تکنولوژي تشخیص چهره VeriLook براي توسعه دهندگان )Developers( و مجتمع سازان )Integrators( سیستم هاي بیومتریکي درنظر گرفته شده 
است. این تکنولوژي بواسطه تشخیص چهره زنده )Live Face Detection( ، تشخیص چندین چهره بصورت همزمان و همچنین تطبیق سریع چهره در 

حالت هاي یك به یك )1:1( و یك به چند )i1:N( ، میزان کارایی ، عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم را تضمین مي نماید.
  Web و PC در دسترس است که امکان توسعه راه حل هاي مبتني بر )Software Development Kit( به عنوان یك کیت توسعه نرم افزار VeriLook

ا)PC- and Web-based Solutions( را بر روي platform هاي Microsoft Windows ، Linux و Mac OS X فراهم مي آورد.

استقرار بیش از یك میلیون الگوریتم در سراسر جهان
تشخیص چهره زنده ، مانع از تقلب با یك عکس در مقابل دوربین مي شود.

حرکت                         بدون  و  ثابت  تصاویر  و   )live video stream( ویدئویی  زنده  تصاویر  در  چهره  چندین  همزمان  پردازش 
.)still images(

Webcam ها و سایر دوربین هاي ارزان ، جهت گرفتن تصاویر مناسب مي باشند.
VeriLook به عنوان یك Multiplatform SDK در دسترس است که زبان هاي برنامه نویسي مختلفي را پشتیباني مي کند.

به همراه قیمت هاي منطقي و مناسب ، مجوزهاي انعطاف پذیر و support رایگان مشتریان.



 VeriLook  3- ويژگي ها و قابليت هاي الگوريتم
Neurotechnology الگوریتم تشخیص چهره veriLook 4.0 که مبتني بر PC ا)PC-based( است و براي مجتمع سازان )Integrators( سیستمهاي 
 ، )Localization( بیومتریك طراحي شده است را توسعه دادند. این الگوریتم با استفاده از الگوریتم هاي قدرتمند پردازش تصاویر دیجیتال ، محلي سازي

ثبت و تطبیق چهره را پیاده سازي مي کند:
پردازش همزمان چندين چهره : الگوریتم VeriLook 4.0 ، تشخیص سریع و دقیق چندین چهره در تصاویر زنده ویدئویي 
)live video stream( و تصاویر بدون حرکت و ثابت را انجام مي دهد. تمامي تصاویر موجود بر روي فریم جاري ظرف 
0.01 تا 0.14 ثانیه تشخیص داده شده و سپس هر یك از تصاویر در 0.03 تا 0.11 ثانیه بسته به سایز الگوي تعریف شده 

پردازش مي شوند.

تشخيص چهره زنده )Live face detection( : سیستم هاي تشخیص چهره مرسوم به راحتي مي توانند با قرار دادن 
تصویر شخص دیگري در مقابل دوربین ، گمراه شوند. اما الگوریتم VeriLook مي تواند با تعیین اینکه آیا چهره موجود در فیلم 

متعلق به شخصي واقعي است و یا صرفا یك عکس است ، از این شکاف امنیتي جلوگیري کند.

تعيين كيفيت تصوير چهره : جهت تضمین این مطلب که فقط الگوهاي چهره با بهترین کیفیت در بانك اطالعاتي ثبت شوند، 
آستانه کیفیت )quality threshold( مي تواند درطول ثبت چهره مورد استفاده قرار گیرد.

منعطف در مقابل حالت و نحوه قرار گرفتن تصوير : الگوریتم VeriLook امکان چرخش 360 درجه سر را فراهم مي کند. 
همچنین سر مي تواند حداکثر تا 15 درجه در هر جهت انحراف داشته باشد.

نمونه هاي مختلف از يک چهره : رکورد الگوهاي بیومتریك مي تواند حاوي نمونه هاي مختلف چهره مربوط به یك شخص 
باشد. این نمونه ها در حالت هاي مختلف چهره ، از منابع مختلف و در زمان هاي مختلف ثبت مي شوند ، بنابراین کیفیت تطبیق 
بهبود مي یابد. به عنوان مثال ، چهره یك فرد مي تواند با یا بدون عینك ، با یا بدون ریش وسبیل ، با یا بدون خنده و .... ثبت شود.

و هم یك به چند  تأیید –  توانايي شناسايي : توابع VeriLook هم مي توانند در حالت هاي تطبیق یك یه یك )1:1( – 
)i1:N( – شناسایي – استفاده شوند.

تطبيق سريع چهره : الگوریتم تطبیق الگوهاي چهره VeriLook 4.0 ، مي توانند در هر ثانیه عمل مقایسه  200000 چهره را 
انجام دهند.

الگوهاي فشرده ويژگي هاي چهره : الگوي ویژگي هاي چهره فقط 2.3KB است ، بنابراین برنامه هاي کاربردي مبتني بر 
VeriLook مي توانند بانك هاي اطالعاتي بزرگي را بکار گیرند. الگوهاي بزرگتر مي تواند جهت افزایش قابلیت اطمینان تطبیق 

مورد استفاده قرار گیرد.



حالت تعميم ويژگي ها )Features generalization mode( : در این حالت مجموعه اي از ویژگي هاي کلي 
و عمومي )generalized( چهره از تصاویر مختلف مربوط به یك شخص تولید مي شود. سپس هر یك از تصاویر چهره ها 
پردازش شده ، خصوصیاتش استخراج شده ، مجموعه اي از ویژگي ها آنالیز شده و تحت یك مجموعه ویژگي عمومي و کلي در 
بانك اطالعاتي ذخیره مي شود. با این روش ، الگوي ویژگي هاي ثبت شده قابل اطمینان تر خواهند بود و کیفیت تشخیص چهره 

نیز بطور قابل مالحظه اي افزایش مي یابد.



 VeriLook توسعه يافته ي SDK استاندارد و SDK -4
دهندگان         توسعه  و   )Integrators( سازان  مجتمع  براي  و  باشد  مي   VeriLookا،  PC تحت  چهره  تشخیص  تکنولوژي  بر  مبتني   VeriLook SDK
)Developers( سیستم هاي بیومتریکي در نظر گرفته شده است. این SDK با استفاده از توابعي از الگوریتم Verilook که شناسایي سریع و قابل اطمینان 
چهره را تضمین مي نماید ، امکان توسعه سریع کاربردهاي بیومتریك را فراهم مي آورد. VeriLook به سادگي مي تواند در سیستم هاي امنیتي مشتریان 

گنجانده شود. مجتمع سازان کنترل کاملي بر روي ورود و خروج اطالعات SDK دارند.
باشد که امکان  Linux مي  Microsoft Windows و  VeriLook SDK شامل کتابخانه مدیریت دوربین )Camera Manager Library( براي 

گرفتن تصاویر همزمان از چندین دوربین را فراهم مي کند.
SDK هاي زیر موجود اند: 

شامل  و  است  شده  گرفته  نظر  در   PC بر  مبتني  بیومتریکي  کاربردهاي  توسعه  براي   VeriLook 4.0 استاندارد   SDK
کامپوننت هاي استخراج کننده و تطبیق دهنده ، خودآموزها و نمونه هاي برنامه نویسي ، کتابخانه مدیریت دوربین و مستندات                         
نرم افزار مي باشد. SDK امکان توسعه کاربردهاي بیومتریك را براي سیستم عامل هاي Microsoft Windows ، Linux و      

Mac OS X فراهم مي کند.  

 SDK براي توسعه کاربردهاي بیومتریکي تحت وب و شبکه در نظر گرفته شده است. این veriLook 4.0 توسعه يافته SDK
عالوه بر تمام ویژگي هاي SDK استاندارد ، شامل نمونه برنامه هاي client ، خودآموزها و سرور تطبیق آماده براي استفاده 

نیز مي باشد. 

: VeriLook استاندارد و توسعه یافته ي SDK جدول زیر مقایسه ایست مابین

Components VeriLook Standard SDK

VeriLook Matching Server

VeriLook Extended SDK

MS Windows

)32 & 64 bit(

Linux

)32 & 64 bit(
Mac OS X

MS Windows

)32 & 64 bit(

Linux

)32 & 64 bit(
Mac OS X

VeriLook 4.0 Extractor

VeriLook 4.0 Matcher

Camera manager library

Matching server software

Server administration tool API

Microsoft SQL Server support module

MySQL database support module

PostgreSQL database support module

Oracle database support module

SQLite database support module

1 license 3 licenses

1 license1 license

+ + +

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+



Components VeriLook Standard SDK VeriLook Extended SDK

MS Windows

)32 & 64 bit(

Linux

)32 & 64 bit(
Mac OS X

MS Windows

)32 & 64 bit(

Linux

)32 & 64 bit(
Mac OS X

C/C++

C#

C# client )for Matching Server(

Sun Java 2

Sun Java 2 web client )for Matching Server(

Visual Basic 6

Visual Basic .NET

Delphi

C

C/C++ )for Matching Server(

C#

C# )for Matching Server(

Visual Basic 6

Visual Basic .NET

Delphi

VeriLook 4.0 SDK documentation

Programming samples

Programming tutorials

Documentation

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + + + +

+ + +

+ +

+

+

+

+
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VeriLook سرور تطبيق

VeriLook  کامپوننت استخراج کننده

VeriLook کامپوننت تطبيق دهنده

)Camera Manager Library(  کتابخانه مديريت دوربين

نرم افزار سرور تطبیق VeriLook در SDK استاندارد VeriLook 4.0 وجود ندارد.
سرور تطبیق VeriLook ، نرم افزار آماده براي استفاده ایست که شناسایي و تأیید چهره را در سمت سرور انجام مي دهد. سرور براي استفاده در 

سیستم هاي تحت شبکه و تحت وب در نظر گرفته شده است.
سرور تطبیق VeriLook بر روي PC هایي با سیستم عامل هاي Microsoft Windows و linux اجرا مي شود و شامل کامپوننت هاي اضافي 

زیر مي باشد: 
خودآموزهاي مدیریت سرور که نشاندهنده این مطلب هستند که چگونه مي توان اطالعاتي را راجع به وضعیت سرور بدست آورد.

)Configuration Assistance Tool( ابزار کمکي تنظیمات
پشتیباني از ماژول هایي براي بانك هاي اطالعاتي MySQL ، PostgreSQL ، Oracle ، Microsoft SQL Server و 

. SQLite
:)Sample client application(ا clientنمونه برنامه هاي

)Microsoft Windows براي( C# -  
)Linux براي( C -  

 Java applet -  

کامپوننت استخراج کننده VeriLook ، الگوهاي چهره را از تصاویر چهره تولید مي کند. کنترل کیفیت تصویر جهت پذیرش تصاویر با کیفیت 
چهره مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.

این کامپوننت جهت بهبود کیفیت الگو مي تواند از بین چندین تصویر چهره، الگوي چهره را تعمیم )generalize( دهد.
قابلیت تشخیص چهره زنده مي تواند براي مشخص کردن این مطلب که آیا چهره موجود در فیلم متعلق به شخص واقعي است و یا اینکه صرفا یك 

عکس است ، مورد استفاده قرار گیرد.

این کامپوننت عمل تطبیق الگوهاي چهره را در حالت هاي یك به یك )1:1( و یك به چند )i1:N( انجام مي دهد.

کتابخانه مدیریت دوربین تحت Microsoft Windows و Linux کار مي کند و عملکرد کار با دوربین را مشخص مي کند.
این کتابخانه امکان گرفتن همزمان چند عکس ازچند دوربین را فراهم مي کند.

دوربین هاي Prosilica GigE Vision و Cisco 4000 series توسط VeriLook پشتیباني مي شوند.



4-1- نيازمندی های سيستم

:)HDD( فضاي خالي بر روي هارد ديسک
       - حداقل یك گیگا بایت فضا جهت توسعه مورد نیاز است.

       - جهت استقرار کامپوننت هاي VeriLook ،ا MB 100 فضا مورد نیاز است.
       - فضاي اضافي نیز ممکن است در موارد زیر مورد نیاز باشد : 

VeriLook جهت تطبیق نیازي به ذخیره تصویر اصلي چهره ندارد و فقط الگوها باید ذخیره شوند. اما ، ذخیره تصاویر 
چهره در هارد براي استفاده هاي آتي توصیه مي شود.

بطور معمول Database engine بر روي یك کامپیوتر مجزا اجرا مي شود )back-end server( ؛ اما براي 
برنامه هاي کاربردي مستقل مي تواند بر روي همان کامپیوتر نصب شود. در چنین مواردي فضاي HDD جهت ذخیره 
 )Relational Database( الگوها الزم است. به عنوان مثال 10000 الگو که با استفاده از بانك اطالعاتي رابطه اي
ذخیره شده اند ، در حدود 30MB فضاي خالي HDD نیاز دارند. به عالوه ، Database engine نیز خود به تنهایي 

نیازمند فضاي HDD جهت اجرا شدن است.

-

-

براي          و   Directshow رابط   ، ویندوزي  هاي   platform براي  باید   webcam یا  دوریبن  یك   .Webcam يا  دوربين 
platform هاي linux اي ، رابط Video4Linux را فراهم کند.

Database engine يا اتصال به آن. الگوهاي VeriLook مي توانند بر روي هر بانك اطالعاتي که از ذخیره داده هاي 
باینري )binary data saving( پشتیباني مي کند ، ذخیره شوند. SDK توسعه یافته VeriLook شامل ماژول هاي پشتیباني 

زیر براي سرور تطبیق VeriLook مي باشد : 
) Microsoft Windows هاي platform فقط براي ( Microsoft SQL Server -       

) Microsoft Windows هاي platform فقط براي  ( PostgreSQL -       
) Microsoft Windows و Linux هاي platform براي ( MySQL -       

) 32bit Microsoft Windows و Linux هاي platform فقط براي ( Oracle -       
       - SQLite ) براي تمامي platform ها (

اتصال Network/LANا )TCP/IP( براي برنامه هاي client و  server . اتصال شبکه جهت استفاده از کامپوننت سرور 
تطبیق VeriLook نیز مورد نیاز است. ارتباط با سرور تطبیق VeriLook رمزگذاري نشده است ، بنابراین اگر نیاز به یك ارتباط 
امن وجود دارد ، یك شبکه اختصاصي ) که در خارج از سیستم در دسترس نیست ( و یا یك شبکه امن ) مانند VPN ( توصیه 

مي شود. 

 .PowerPC یا X86 ا، Mac و یا پردازنده هاي سازگار با x86-64)64bit( یا x86)32 bit( با پردازنده هاي سازگار با PC
پردازنده 2GHz یا بهتر پیشنهاد مي شود.

 )i1:N( اضافي جهت شناسایي هاي یك به چند RAM .خالي جهت استفاده در دسترس باشد RAM 128 ،اMB حداقل باید
الزم است ، چراکه تمامي الگوهاي بیومتریك جهت تطبیق نیاز به ذخیره شدن بر روي RAM را دارند. به عنوان مثال ، 10000  

الگو نیازمند 24MB ،ا RAM اضافي هستند.



: Microsoft Windows نيازمندي هاي خاص
       - Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7,32bit or 64bit.ا

       - Microsoft .NET framework 2.0 یا جدیدتر.
Microsoft DirectX 9.0 -       

       - یکي از محیط هاي توسعه زیر جهت توسعه برنامه ها :
Microsoft Visual Studio 2005 SP1 یا جدیدتر

Sun Java 1.5 SDK or later
Microsoft Visual Basic 6

Delphi 7

-
-
-
-

: Linux نيازمندي هاي خاص
       - Linux 2.6 or newer kernel,32-bit or 64-bit.ا

       - Glibc 2.3.6 یا جدیدتر
Video4linux -       

 GTK+ 2.10.x or newer libs and dev packages -       
       - GCC -4.0.x یا جدیدتر 

       - GNU Make 3.81 یا جدیدتر 
 SUN Java 1.5 SDK -       

       - Pkg-config-0.21 یا جدیدتر

 : Mac OS X نيازمندي هاي خاص
       - Mac OS X )نسخه 10.3.9(

       - XCode 2.4 یا جدیدتر



4-2- مشخصات فنی
سایز 480 * 640 پیکسل ، حداقل سایز مناسب تصویر براي الگوریتم VeriLook مي باشد. 

الگوریتم VeriLook ، در مقابل حالت و نحوه قرار گرفتن چهره منعطف است و این امر باعث مي شود تا چهره به راحتي ثبت شود : 
چرخش سر حول سه محور بر روی  180 + ، 15 + و 15+ درجه تنظیم می شود.

تمامي الگوهاي چهره قبل از شناسایي باید در RAM بارگذاري شوند ، بنابراین حداکثر سایز بانك اطالعاتي براي الگوهاي چهره محدود به میزان 
RAM موجود است.

VeriLook 4.0 algorithm technical specifications (for 640 x 480 pixel images(

Maximized
template

size

Medium
template

size

Minimized
template

size

Detection time for all faces in a frame
)±15° head roll tolerance(

Detection time for all faces in a frame
)±180° head roll tolerance(

Single face template extraction time
)milliseconds(

Matching speed
)face records per second(

Template size in database 
)bytes(

10 milliseconds

135 milliseconds

111

24,000 44,000 200,000

2,29611,36820,440

62 31

_ _ _



4-3- تست هاي مربوط به ميزان كارايی ، عملکرد و قابليت اطمينان الگوريتم

-

در این قسمت ما نتایج حاصل از تست هاي انجام شده را براي نشان دادن چگونگي رابطه مابین ارزیابي عملکرد و قابلیت اطمینان الگوریتم کاربردي 
و مشخصات فني VeriLook 4.0 را مطرح مي کنیم. تصاویر چهره از بانك اطالعاتي FRGC براي تست مورد استفاده قرار گرفته اند ، بنابراین 

نتایج حاصل از تست مي تواند با نتایج حاصل از تست مربوط به الگوریتم هاي دیگر ، مقایسه شود.
تجربه اول و دوم بر اساس پروتکل FRGC انجام شده اند : 

تجربه اول ، میزان کارایي و عملکرد الگوریتم را بر روي تشخیص تصاویر تمام رخ که زیر نور کنترل شده گرفته شده اند ، 
اندازه گیري مي کند. نمونه هاي بیومتریك موجود در مجموعه تحت آزمایش شامل تصاویر بدون حرکت کنترل شده تکي  

)single controlled still images( با وضوح تصویر باال مي باشد.

تجربه دوم ، جهت آزمایش تأثیر چندین تصویر بدون حرکت بر روي میزان کارایي الگوریتم طراحي شده است. نمونه هاي 
بیومتریك موجود در مجموعه تحت آزمایش متشکل از چهار تصویر کنترل شده ي هر شخص از یك سمت مي باشد.

هر کدام از تجربه ها جهت تست کردن سناریوهاي مختلف ، دوبار انجام شدند :
تست 1 – حداكثر دقت تطبيق : قابلیت اطمینان الگوریتم VeriLook 4.0 در این تست با منحني قرمز رنگ در تجربه اول 

و با منحني بنفش رنگ در تجربه دوم بر روي نمودار ROC نمایش داده شده است.

تست 2 – حداقل سايز الگوها : قابلیت اطمینان الگوریتم VeriLook 4.0 در این تست با منحني سبز رنگ در تجربه اول و 
با منحني آبي رنگ در تجربه دوم بر روي نمودار ROC نمایش داده شده است.

این منحني هاي ROC با استفاده از زیر مجموعه هاي خاصي از بانك اطالعاتي FRGC براي هر یك از تست ها و تجربه ها ، بر اساس پروتکل 
FRGC محاسبه شده اند :

ROC I : گالري و عکس هاي تست شده ظرف نیمي از سال گرفته شده اند.
ROC II : گالري و عکس هاي تست شده ظرف یك سال گرفته شده اند.

ROC III : گالري و عکس هاي گرفته شده با مدت زمان حداقل نیم سال اما ظرف یکسال و نیم گرفته شده اند. 

توجه :
دیگر             بخش  و   1600  *  1200 تصاویر  از  بخشي   ، اند  شده  گرفته  دیجیتال  هاي  دوربین  از  استفاده  با  تصاویر  آنجاییکه  از 
1704 * 2272  پیکسل مي باشند. مشخصات فني که دربخش قبل مطرح شدند ، براي تصاویر 480 * 640 پیکسل است که براي 

webcam ها مناسب مي باشد.
در طول کلیه تجربه ها و تست ها ، چرخش سر حول سه محور باال و پایین ، چپ و راست ، جلو و عقب بر روی 15+ درجه 

تنظیم شده است.
هیچ تکنیك نرمال سازی امتیاز )رتبه( در طول محاسبه این منحنی های ROC بکار گرفته نشده است ، در صورتیکه پروتکل 

FRGC اجازه استفاده از نرمال سازی امتیاز )رتبه( را می دهد.





VeriLook 4.0 algorithm testing results with FRGC database

Experiment 1 Experiment 2

Test 1 Test 2 Test 1 Test 2

Average template extraction speed
during enrollment
)milliseconds(

Template size
during enrollment
)bytes(

Average template extraction speed
during identification
)milliseconds(

Template size
during identification
)bytes(

Template matching speed
)templates per second(

FRR at 0.1% FAR

175

  ROC I

  ROC II

  ROC III

93

2296

175

20440

201362

3.097 %

4.405 %

6.108 %

372

9154

700

81730

12884

0.0 %

0.043 %

0.092 % 0.092 %

372

2296

700

81730

50589

0.0 %

 
0.048 %

20440

175

20440

24997

2.647 %

4.172 %

5.904 %



VeriLookا )surveillance( نظارتي SDK -5

VeriLookا )surveillance( نظارتي SDK 5-1- ويژگی های

SDK نظارتي )surveillance( اVeriLook یك کیت توسعه نرم افزار )software development kit( است که براي توسعه دهندگان سیستم هاي 
بیومتریك درنظر گرفته شده است. این کیت با استفاده از تصاویر زنده ویدئویي که توسط دوربین هاي نظارتي )surveillance( دیجیتال با رزولوشن باال 
گرفته شده است ، امکان تولید نرم افزاري جهت شناسایي چهره هاي بیومتریك را فراهم مي آورد. برخي از موارد استفاده ي آن ، در جهت اجراي قانون 

)law enforcement( ، امنیت ، کنترل دسترسي ، شمارش بازدیدکنندگان و سایر کاربردهاي تجاري مي باشد.
SDK مبتني بر تکنولوژي تشخیص چهره VeriLook مي باشد و برای تشخیص بیومتریك غیر آنالین )passive(  استفاده مي شود – زمانیکه رهگذران 

هیچ تالشي براي شناسایي انجام نمي دهند- .
SDK نظارتي )surveillance( اVeriLook امکان تولید application را براي platform هاي Microsoft Windows و linux فراهم مي آورد. 
 VeriLook 3.2/3.3/4.0 SDK،ا multi-biometric کامال با تکنولوژي VeriLookا )surveillance( نظارتي SDK الگوهاي چهره تولید شده توسط

و MegaMatcher SDK سازگارند.

SDK نظارتي )surveillance(ا VeriLook ، الگوریتم VeriLook فعلي را جهت کار با دوربین هاي نظارتي )surveillance( توسعه مي دهد.  
SDK نظارتي )surveillance(ا VeriLook داراي سه قابلیت زیر مي باشد:

ميزان كارايي بالدرنگ )Real time performance( : تکنولوژي نظارتي )surveillance( اVeriLook ، عمل 
یافتن چهره ، استخراج ویژگي ها و تطبیق الگوها با بانك اطالعاتي داخلي را بصورت بالدرنگ انجام مي دهد. این SDK قادر 
به اجراي موازي تمامي توابع VeriLook بر روي سیستم هاي چند پردازنده ي چند هسته اي مي باشد )جهت رسیدن سریعتر به 

کارایي باالتر(. تا 8 پردازنده منطقي پشتیباني مي شوند.

رديابي چندين چهره )Multi face tracking( : زمانیکه براي یکبار عمل یافتن انجام مي شود ، چهره ها در تمام فریم 
هاي پي در پي موجود در سورس تصاویر ویدئویي ردیابي مي شوند تا زمانیکه از میدان دید دوربین ناپدید شوند.

عملکرد اتوماتيک )Automatic operation( : سیستم مبتني بر SDK نظارتي )surveillance(ا VeriLook قادر به 
 )watchlist( ثبت وقایعي چون آشکار شدن ، ناپدید شدن و ردیابي چهره ها هستند. تصاویر یافت شده با لیست چهره های مدنظر
شوند.  مي  داده  سیستم گزارش  به  به سرعت  شده  داده  تشخیص  تصاویر  و  شده  داده  تطبیق  داخلي  اطالعاتي  بانك  در  موجود 
سیستم از ردیابي چهره براي ثبت اتوماتیك از تصاویر ویدئویي و اضافه کردن الگوهاي چهره جدید به لیست چهره های مدنظر 

)watchlist( استفاده مي کند.



VeriLookا )surveillance( نظارتي SDK  5-2- كامپوننت هاي

VeriLook ا)surveillance( كامپوننت نظارتي

)camera manager library(  كتابخانه مديريت دوربين

Components Microsoft 
Windows Linux

VeriLook Surveillance component

Camera manager library

Programming tutorials

Documentation

C

C#

VeriLook Surveillance SDK documentation

+

+

+ +

+

+

+

کامپوننت نظارتي )surveillance( اVeriLook عمل یافتن و ردیابي تمامي تصاویر تمام رخ را از تصاویر زنده ویدئویي بصورت بالدرنگ انجام 
مي دهد. این کامپوننت  قادر به ردیابي چندین چهره بصورت همزمان است و آنها را با چهره هاي موجود در بانك اطالعاتي داخلي تطبیق مي دهد. 

چهره هاي جدید ممکن است بصورت اتوماتیك در بانك اطالعاتي ثبت شوند.

کتابخانه مدیریت دوربین)camera manager library( تحت Microsoft Windows و linux اجرا مي شود و توابعي را جهت کار با دوربینها 
فراهم مي کند. کتابخانه مجموعه اي از دوربین هاي نظارتي )surveillance( دیجیتال با رزولوشن باال را پشتیباني مي کند که براي platform هاي 

Windows رابط DirectShow و براي Platform هاي Linux رابط Video4Linux را ارائه مي دهد.
Prosilica GigE Vision و Cisco 4000 series نیز جزو دوربین هایي هستند که پشتیباني مي شوند.



5-3- مشخصات فني

5-4- نيازمندي هاي سيستم 

VeriLook Surveillance SDK technical specifications

Minimal frame size

Minimal face size for face recognition

Frame rate when tracking up to 3 faces

Watch-list database matching time

Maximum watch-list database size

640 x 480 pixels

40 pixels between the eyes

More than 10 frames per second

Less than 1 second

Limited by amount of free RAM

حداقل Intel Core 2 Quad CPU که بر روي پردازنده 2.66 گیگاهرتز اجرا مي شود.
 RAM حداقل 1 گیگا بایت

 : Microsoft Windows نیازمندي هاي خاص
Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7  -          

 Microsoft DirectX 9.0  -          
 Microsoft .NET Framework 2.0  -          

: linux نیازمندي هاي خاص
Linuxا )based on glibc 2.5 or newer(  -          

Video4linux  -          


