اعتبارسنجی امضا با بهره گیری از شبکه های عمیق
کانولوشن
رضایوسفوند
استاد راهنما :دکتر بابک نجار اعرابی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

مقدمه
انواع روش های اعتبارسنجی امضا:
 آنالین
 آفالین
انواع امضا های جعل شده:
 جعل شده به صورت حرفه ای
 جعل شده به صورت تصادفی
کاربرد ها:
 بانکداری
 تجارت الکترونیک
 کنترل دسترسی
مجموعه داده مورد استفاده:
( UTSig بزرگترین مجموعه داده
امضای فارسی)
 قابل دانلود به صورت رایگان از ][4
چالش ها:
 کمبود امضا به ازای هر فرد
 واریانس بین امضاهای هر فرد
 عدم وجود امضای جعل شده برای هر
فرد

نتایج

چند نمونه از امضاهای موجود در UTSig
نمودار نتایج نهایی برحسب ( pضریب عبارت اضافه شده به عنوان هزینه برای شباهت سنجی)
جدول مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مشابه
EER

# Genuine
Samples

Features and Method

Reference

20.28

12

)DRT (DMML

]Soleimani et al.[3

17.45

12

)HOG (DMML

]Soleimani et al.[3

29.71

12

]Soleimani et al.[3

7.62

11

Cross Entropy

Current Thesis

5.81

11

Multi Loss

Current Thesis

4.70

11

Multi Loss + NCL

Current Thesis

روش پیشنهادی
 .1آموزش شبکه یادگیری عمیق ()Resnet18
 آموزش براساس احراز هویت
 استفاده از الیه ی آخر برای استخراج ویژگی
 آموزش براساس توابع هزینه چندگانه
 استفاده از یادگیری همبستگی منفی
 .2آموزش SVM
 آموزش یک  SVMبرای هر فرد
 استفاده از رای اکثریت برای خروجی نهایی

نوآوری انجام شده در این تحقیق نسبت به مقاله های مشابه استفاده از
یادگیری همبستگی منفی و توابع هزینه ی چندگانه می باشد که در قسمت
نتایج ،بهبود به دست آمده قابل مشاهده می باشد.
عبارت  NCLبرای مقایسه ی خروجی شبکه فعلی و شبکه های قبلی:
𝑛

𝑖𝑦 𝑦𝑖 −

∗ 𝑝 = 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝐿1 −
𝑖=1

𝑖𝑦 و 𝑖𝑦 :خروجی شبکه ی در حال آموزش و میانگین شبکه های قبلی
𝑝  :ضریب عبارت  NCLبرای تنظیم تابع هزینه و حصول بهترین نتیجه

جمع بندی
روش ارائه شده در این پایان نامه می تواند روش خوبی برای سایر مسائل طبقه بندی به
خصوص آن هایی که دوکالسی هستند باشد و در مواردی که به نظر میرسد نتایج به
بهترین حالت خود رسیده است و بهتر نمی شود یک روش موثر برای بهبود نتایج باشد.
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