مستند معرفی مختصری از سامانه تشخیص و تطبیق چهره،
جهت مطالعه مدیران سازمان تنظیم و تدوین گشته است.

معرفی مختصر شرکت
نظر به نیاز کشور به تکنولوژی بیومتریک در نهادهای امنیتی و خودکفایی در تولید این تکنولوژی ،هسته
اصلی تحقیقات و تولید سیستم تشخیص اثر انگشت متشکل از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کشور علی
الخصوص دانشگاه صنعتی شریف ،عمال از سال  1379یعنی قبل از تاسیس شرکت هوش مصنوعی شکل گرفت
و در سال  1383اولین محصول تشخیص اثر انگشت توسط شرکت هوش مصنوعی با نام AIRFingerبه بازار
ایران معرفی شد.
نقشه راه شرکت در این زمینه تحقیق در مورد بهترین و کارآمدترین نرم افزارها و الگوریتمها در سطح بین
المللی و الگو گرفتن از آنها برای ارائه محصولی در سطح استانداردهای بین المللی و قابلیت رقابت باال بوده
است.
در همین زمینه در حال حاضر شرکت هوش مصنوعی رایورز در زمینه سخت افزارهای بیومتریک اقدام به
تولید نوعی حسگر اثر انگشت با باالترین سطح ازاستاندارد بین المللی در ایران نموده است .شایان ذکر است

می باشد.
در زمینه نرم افزار نیز این شرکت به عنوان نماینده رسمی شرکت بین المللی و شناخته شده
 Neurotechnologyدر ایران فعالیت می کند و عالوه بر بومی سازی کل محصوالت این شرکت ،محصوالت
شناخته شده در سطح بین المللی چون  Megamatcher for Forensic AFISو  . . .را ارائه می دهد.

در حال حاضر نرم افزارها و راه حلهای شرکت  Neurotechnologyدر سراسر جهان از سیستمهای جامع تشخیص
هویت پلیس گرفته تا گذرنامه هوشمند به عنوان یکی از مطمئنترین و بهترین محصوالت در این زمینه استفاده
می شود.
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که هوش مصنوعی رایورز نماینده رسمی برند معتبر  Futronicجهت ارائه حسگرهای اثر انگشت در ایران نیز

معرفی سامانه تشخیص و تطبیق چهره

هدف از طراحی و تولید این سامانه ذخیره ،مدیریت ،جستجو و تطبیق تصاویر چهره در بانکهای با تعداد باالی چند
میلیون چهره می باشد .این نوع کاربرد معموال در سامانه های تحقیقات جنائی و شناسایی و پیشگیری از جرم
کاربرد دارد .سه کاربرد عمده زیر از این سامانه انتظار می رود:
 قابلیت ذخیره یک یا چندین چهره متعلق به یک فرد به همراه اطالعات فردی.
 تطبیق یک به یک دو چهره با هم و بازگرداندن میزان شباهت.
 جستجوی یک چهره در کل یا قسمتی از چهره های ذخیره شده و بازگرداندن لیست کاندیداها به

همراه میزان شباهت.
ورودی این سامانه دوربینهای نظارت تصویری می باشد و سامانه چهره هایی که از جلوی دوربینها رد شده باشند
را تشخیص داده سپس با بانک اطالعاتی خود مقایسه می کند و اگر فرد مربوطه جزو لیست سیاه باشد به اپراتور
2
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خالصه عملکرد
سامانه

سامانه بصورت بیدرنگ( )Realtimeاخطار می دهد که اقدام الزم(مانند دستگیری یا تعقیب) را برای فرد
تشخیص داده شده انجام دهد .در واقع یکی از مهمترین کارکردهای این سامانه نظارت بر گذرگاهها و اماکن
مختلف از طریق دوربینها میباشد تا به محض اینکه افراد مظنون یا تحت تعقیب مشاهده شدند به اپراتور و
مسئولین هشدار دهد ،که این موضوع در تشخیص مجرمین یا متهمین فراری نقش بالقوه ای دارد.

مقاوم است

تشخیص صحیح چهره در برابر آنها

پوشیدگی
قسمت کوچکی از
چهره
تغییرات نور که باعث
سایه یا روشنایی شدید
نمی شود.

انحراف زاویه چهره از حالت
روبرو تا  15درجه
عینک (بجز عینکهای
تیره آفتابی)

تغییر حالت مو و
ریش یا سبیل

قابلیتهای سامانه
 -1جستجوی بیومتریکی هویت:
 مورد جستجو می تواند هر نوع تصویر دیجیتالی ثابت چهره باشد.
 قابلیت تنظیم نتایج جستجو بر اساس میزان شباهت و تعداد مورد یافت شده
 لیست چهره های یافت شده بر اساس میزان شباهت مرتب می شوند.
 دسترسی به اطالعات هر فرد همزمان با نمایش لیست چهره های مشابه امکان پذیر است.
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مواردی که سامانه در جهت

حاالت مختلف چهره(خشم ،شادی و )...

 -2دسته بندی:
 پیش-دسته بندی با استفاده از دسته های از پیش تعریف شده( بر اساس فیلدهای اطالعاتی)
 تمام بانک یا لیست مظنونین قابل دسته بندی است
 -3ذخیره چهره:

 از هر نوع تصویر دیجیتال
 قابلیت بررسی بصری و مشخص کردن محل چشمها بصورت دستی
 قابلیت تغییر مشخصات فردی یا عوض کردن و حذف تصویر چهره
 -4پردازش حجمی:
 قابلیت ورود دسته ای تصاویر چهره
 قابلیت اصالح در صورت ورود مشکل دار چهره و همینطور قابلیت تشخیص کیفیت تصویر ورودی

 نمایش میزان پیشرفت ذخیره تصاویر بصورت بر خط

 هر نوع عملیاتی در سیستم با فاعل و زمان و تاریخ آن عمل ثبت می گردد.
 دارای راهبر جستجو برای سادگی جستجوهای مختلف
 -6ذخیره تصاویر چهره:
 برای هر نفر قابلیت ورود یک یا چند تصویر چهره وجود دارد.
 برای هر چهره محل چشمها و زمان ایجاد و منبع عکس و همینطور کیفیت تصویر میتواند ذخیره شود.
 ذخیره سازی تصاویر می تواند بصورت فشرده یا غیر فشرده باشد.
 -7مشخصات بیومتریکی
 قابلیت تنظیم حد شباهت برای مقایسه
 مشخص کردن کیفیت تصویر ورودی
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 -5مدیریت اطالعات

اعتبار سنجی سامانه
سامانه تشخیص و تطبیق چهره مذکور بوسیله مهندسی معکوس محصوالت رده اول دنیا تولید شده و آماده
بهره برداری است .محصوالتی که جزو ابزارآالت الیه های باالدستی امنیتی کشورهای صنعتی به شمار می روند و
سالیان سال است که در تامین اطالعات مورد نیاز دستگاه های امنیتی نقش ویژه ای را ایفا می کنند.
از سوی دیگر سامانه مذکور که توسط متخصصات داخلی طراحی و تولید شده می بایست صحت عملکرد خود را

مورد ارزیابی جدی قرار می داد و از همین رو این محصول در چند سازمان امنیتی کشور به صورت
عملیاتی مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال حاضر مورد تایید و رضایت سازمان های
مذکور می باشد.

به تاکید کارفرمایان مربوطه،
از ارائه نام مرکز بهره بردار
معذوریم.
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به دلیل مالحظات امنیتی و

سایر مزایای سامانه

منعطف در مورد
حالت قرار گرفتن
تصویر

تعیین کیفیت
تصویر چهره

توانایی مقایسه
حداکثر 200000
چهره در ثانیه

سخن پایانی
این مستند جهت مطالعه مدیران سازمان تدوین شده و به خالصه ای از توانمندی های سیستم را اشاره می
کند .جهت مطالعه کارشناسان محترم سازمان ،مستند دیگری تدوین شده که به پیوست همین مستند به حضور
ارسال گشته است.
بار دیگر الزم به یادآوری است که تکنولوژی مذکور با توانمندی جوانان متخصص این مرز و بوم بومی سازی
شده و مصداق بارز فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر اقتصاد مقاومتی است .پیشاپیش از عنایت
حضرتعالی و سازمان متبوعتان سپاسگزاریم.
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استقرار بیش از یک
میلیون الگوریتم از
سراسر جهان

تشخیص چهره زنده
(مانع از تقلب با
عکس جلوی دوربین
می شود!)

پردازش همزمان
چندین چهره در انواع
تصاویر

