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 نویسکاربرد تصویربرداری فراطیفی برای شناسایی جوهر در اسناد دست
 پیمان سلطانی*، مجید پناهی، احمد درودی

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان

 شرکت پرتو افزار صنعت

 یبرا مقاله نیادر شده است.  یاسناد جعل ییشناسا یعامل مهم برا کیبه  لیجوهر تبد تشخیص، در اسناد و مدارک معتبر قانونصحیح  یاجرا برای: چکیده

بندی و طبقه (Hyperspectral Imaging) تصویربرداری فراطیفیبا استفاده از  کردیرو کاز ی ،خودکارنوع و سنجش  سینودست سنادجوهر در ا لیو تحل هیتجز

. دهدیبه دست منمونه  با بدون تماسخودکار خواص جوهر و بر  قیدق العهمط قیرا از طر جینتا شدهاستفاده . روش شود( استفاده میSVM) بانیپشت بردار نیماش

داده از  گاهیپا کی ن،ی. عالوه بر اکنیماست استفاده می آن مشتق شده یکیزیاز خواص فکه جوهر  فراطیفی یهایژگیبر و یمبتن یبندروش طبقه کی ما از

 یبرا یشنهادیشود. روش پیمختلف استفاده م یجوهرها اتیصوصبه دست آوردن خ یساخته شده است که برارنگ همچند نوع جوهر  فراطیفی هاییمنحن

 و نتایج ارائه شده است. قرار گرفته است شینمونه مورد آزما 200  از شیمختلف و ب خودکارهفت جوهر با استفاده از  ییشناسا

 (SVM) بانیپشت بردار نیماشبندی، فراطیفی، طبقهجوهر، تصویر  :کلید واژه
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Abstract: In order to correctly enforce the law in valid documents, intrusion detection 

has become an important factor in identifying fake documents. In this paper, an approach 

using Hyperspectral Imaging and Support-vector machine classification (SVM) is used to ink 

Analysis in handwritten documents and pen type test. The method used gives the results 

through a careful study of the properties of the ink and the pen without touching the 

sample. We use a classifier based on the inherent properties of the ink that derives from 

its physical properties. In addition, a database of hyperspectral curves is made up of 

several ink types that are used to obtain the properties of different inks. The proposed 

method for Ink Identification using seven different pens and more than 200 samples has 

been tested and the results are presented. 
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 مقدمه -1

 ید شواهد مهمنتوانیم زمانیبرخوردار است. نوع جوهر و عوامل  یادیز تیاسناد، از اهم یدر بررس ژهیها، به وجوهر لیو تحل هیتجز

. توان امر اعتبارسنجی اسناد را به راحتی انجام دادمی مختلف و انواع جوهر یهارنگ نیب زیتما با ایجاد [.1د ]نباشی فریک بیدر تعق

 یفیط یهاکه پاسخ ییهارنگاشیا و  نیب تواندمیو  است یسیالکترومغناط ی از طیفمحدود بخش دنیانسان قادر به دچشم 

 ومشابه  یبصر هایی که از لحاظجوهر نید بتوانیحال چشم انسان نم نی[. با ا2] ، تشخیص قائل شوددر آن محدوده دارند یمختلف

 .قائل شود، تفاوت هستند یفیمنحصر به فرد ط یهانشانه یدارا

با سند  در روش مخرب. شودتقسیم میمخرب  ریمخرب و غ لیو تحل هیتجز ،یجوهر به دو روش اصل لیو تحل هیتجز هایروش کلیبه طور 

 دهعدم انطباق جوهر استفا صیتشخ یبرا ی[ توسط کارشناسان اسناد قانون3] (TLC)نازک  هیال نگاریرنگمانند  ییایمیبر ش یمبتنروشی 

منحصر به  ییایمیش بیترک رندیگیکه در اسناد مورد استفاده قرار م یمختلف یاست که جوهرها تیواقع نیبراساس ا ییهاروش نیشود. چنیم

به دلیل حساسیت  ییایمیش یهابا این حال، روش واکنش دارند. طیواکنش با مواد مختلف بر اساس مح یبرا یفرد خود را دارند و روش متفاوت

گیری مجدد و اطمینان به تغییرات دما و نیز ماهیت کیفی که دارند برای مشاهده دقیق نتایج بسیار دشوار است و همچنین در مواردی که به اندازه

 کند. یب رساندن به اسناد از کارشناس سلب میاز نتیجه نیاز است را با توجه به آس

. تصویربردار است یشتریب لیپتانس ی( داراHSI) فراطیفی یربرداریمانند تصو رمخربیغ روش کی ،ییهاتیمحدود نیغلبه بر چن یبرا

فضایی همزمان اطالعات طیفی را گیرد، در بعد سنجی فیبر نوری که تنها از یک نقطه از نمونه طیف میفراطیفی قادر است در مقایسه با طیف

های با سه باند رنگی، طیف در کانال RGBهای غیر مخرب همانند میکروسکوپ دو چشمی مجهز به دوربین عکاسی ثبت کند. در مقایسه با روش

ها، و تجزیه و تحلیل آن توان از مقایسه طیف بازتابی در نقاط مختلف نمونهشود. با پردازش تصویر فراطیفی، میطیفی بیشتری پوشش داده می

های مختلف کارایی دوربین فراطیفی های جوهر را به دست آورد. در این مقاله با بررسی نوشتار صورت گرفته با خودکارهای تولیدی شرکتویژگی

 ایم.ها مورد ارزیابی قرار دادهرا در تشخیص نوع آن

 تصویربرداری فراطیفی -2

، در تصویر فراطیفی از یک RGBمتمرکز است. برخالف تصویر حاصل از دوربین های  فراطیفید تصویر برداری کاربر برمقاله  نیا

هایی نمونه، هر پیکسل از تصویر شامل اطالعات طیفی در صدها طول موج است و امکان مشاهده و تجزیه و تحلیل طیفی از نمونه

خواص جذب و انعکاس بسته  یدارا یعیهر عنصر طبآنجایی که  از کند.پذیری باالی طیفی فراهم میدر تصاویر دو بعدی را با تفکیک

 برخی را انعکاسکند و یها را جذب ماز طول موج یشود، برخیم روشن دیجوهر با نور سف کیکه  یهنگام، آن است یبه ساختار اتم

)به  رنگی آن و استخراج اطالعات فیتوص یتواند برایجوهر م یفیپاسخ ط است و مختلف یهاطول موج یحاو دیور سفندهد. یم

جوهر را با  بیتوان ترک یم ن،یجوهر ساخته شده است( استفاده شود. بنابرا کیدو نمونه متفاوت با  ایآ نکهیا نییعنوان مثال تع

 به دست آورد.طیف جذبی توجه به 

نوشتار  لیو تحل هیتجزثبت و . گیردمورد بررسی قرار می مرئی فیدر طو مدارک اسناد  فراطیفی نوشتارهای یربرداریتصودر این مقاله، توسط 

. شودیبا آن آشکار م میبدون تماس مستق نوشتار سند مورد نظرپنهان در  اتیجزئ جه،یدر نتانجام شده و  کیبار یفیاسناد در صدها باند ط

[، 4] قدیمیخواندن اسناد  تیقابل شیافزا یموثر برا رمخربیابزار غ کیبه عنوان  فراطیفی یربرداریتصودهد که مطالعات انجام شده نشان می

 کی و  [6انجام شد ]و همکاران   Eastonتوسط فراطیفی یربرداریکارها در تصو نیاز اول یکیاست.  افتهی[ توسعه 5]در مرور زمان جوهر تغییر 

  [.7]به کار رفته است  یچاپ شده و اقالم فرهنگ یهامطالعه نقشه یبراو همکاران   Christens Barryتوسط  یفیط یربرداریتصو ستمیس

نانومتر  800 تا 400 یفیمحدوده طدر جوهر ی کیبر اساس خواص اپت های مختلفجوهر خودکار یبندطبقه جادیاانجام شده هدف از کار 

 کنوشتار یدر مورد اطالعات و رنگ هم جوهر بانوشته شده خط تشخیص یک احتمال و شود،  یاجرا م آنی ی به صورتشنهادیپ تمیاست. الگور

 .کندو بررسی میارائه  ی راسند جعل
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 ها و نتایج تجربیشرح آزمایش -3

( با رزولوشن HSI-Vis-12bitهای فراطیفی اسکن خطی ساخت شرکت پرتو افزار صنعت ) مدل دوربین فراطیفی مورد استفاده از سری دوربین

گیری کرده و با کنار ک خط نمونهیین در هر لحظه از بکند. این دورعنوان منبع نور استفاده می نانومتر است که از المپ هالوژنی به طیفی دو

( 2( دستگاه تصویربردار فراطیفی و در شکل )1در شکل ) که به آن مکعب داده گویند. کندطیفی ایجاد میها یک تصویر کامل هم قرار دادن آن

 محل قرارگیری نمونه بر روی اسکنر در مقابل تصویربردار فراطیفی نمایش داده شده است.

افزار یک ماتریس اطالعات ایجاد و سپس از آن برای تشخیص برای تحلیل و بررسی یک نوشتار، در بسیاری از موارد ابتدا با آموزش نرم

ها، ها و تئوری گرافهای مارکوف، گرافهای مختلفی مانند زنجیرهتوان از روشسازی میشود. برای آموزش و مدلرهای آتی آن استفاده میرفتا

 بندی استفاده کرد.های طبقهبندی و روشهای خوشهروش

 

 دستگاه تصویربردار فراطیفی( : 1شکل )

 

 تصویربردار فراطیفیمحل قرارگیری نمونه مقابل ( : 2شکل )

بندی سازی مبتنی بر روش طبقههای با عملکرد بسیار خوب برای مدلکه یکی از روش است SVMبندی طبقهاستفاده از  جوهرها تشخیص یما برا مدل

 یک کند.را از هم تفک طیف خودکارهای مختلف های مربوط بهدادهبندی خطی است، که که یک روش طبقه SVM. روش طبقه بندی [8]است

یک خودکار با نشان نامعلوم : میااستفاده کرده ریبه صورت ز مشکی رنگجوهر  با از چهار مدل مختلف خودکار هفتداده، ما از  گاهیپا ی ایجادراب

داده  گاهیپادو به طور کلی  .Bicو یک خودکار با نشان  Canco، سه خودکار با نشان Kianگذاری شده است، دو خودکار با نشان نام f-typeکه 

 ، خطی دلخواه بر رویآموزش الگوریتم یداده برا گاهیپابرای ایجاد  .یابیزار یبرا یو دوم آموزش الگوریتم یبرایکی متفاوت ساخته شده است، 
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بندی شود و تصویر فراطیفی در مکان خط کشیده شده ثبت شده و هر کدام به عنوان یک کالس در طبقهمی کشیده خودکارهابا تمام  کاغذ

SVM شوند،معرفی می 

 دهد.مدل خودکار به کار رفته در انجام آزمایش نشان می 4(  طیف بازتابی را برای 3)شکل 

 

 مدل خودکار 4پاسخ طیفی برای ( : 3شکل )

 گیرد.مورد بررسی قرار می جوهرها نیب تفاوت ریتفس در ییتوانا به عنوان نمونه برای سنجش یشیآزما نوشتاردر اینجا سه 

 SVM(( و با به کارگیری تصویربرداری فراطیفی و طبقه بندی 4)شکل ) اولین نوشتار آزمایشی از تعدادی حروف توسط هر هفت خودکار ساخته شده است 

، حرف Cوع ن Cancoبا  C.Cنوع اول، حرف  Cancoبا  C1نوع اول، حرف  Kianبا  K1، حرف f-typeبا خودکار  fمورد بررسی قرار گرفته است. حرف 

K2  باKian  نوع دوم، حرفB  باBic  و حرفC2  باCanon .بندی تحلیل تصویر با روش طبقه نوع دوم نوشته شده استSVM  انجام شده و در شکل

( 6. در شکل )هستند Kianو  f-type، خودکار Bic، خودکار Cancoهای قرمز، بنفش، آبی، سبز و زرد به ترتیب نمایانگر پس زمینه، خودکار ( رنگ5)

 نشان داده شده است.  SVMهای خودکار توسط الگوریتم عملکرد تشخیص هر یک از مدل

 

 تصویر نمونه اول( : 4شکل )

 

 نمونه اول SVMبندی تحلیل به روش طبقه( : 5شکل )

 

 مقایسه درصد مشاهبت برای چهار مدل خودکار آزمایش( : 6شکل )
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تصویر نمونه دوم را نمایش ( 7)نوشته شده و توسط خودکار دیگری خط خورده است. شکل  f-typeبا خودکار مدل  fآزمایشی دوم، حرف  نوشتاردر 

نمایانگر آن است که این حرف با خودکار  fکه رنگ سبز حرف  نشان داده شده است (8)برای این نمونه در شکل  SVMبندی تحلیل به روش طبقه دهد.می

f-type .نوشته شده است 

 

 تصویر نمونه دوم( : 7شکل )

 

 نمونه دوم SVMبندی طبقه تحلیل به روش( : 8شکل )

تغییر داده شده است. تصویر نمونه سوم در شکل  62000نوشته شده است و توسط خودکار همرنگ دیگری به عدد  1100در نوشتار آزمایشی سوم، عدد 

این عدد  ( نشان داده شده است. به وضوح مشخص است که10برای نمونه سوم نیز در شکل ) SVMبندی ( نشان داده شده است. تحلیل به روش طبقه9)

 تغییر داده شده است. 62000توسط جوهر دیگری به 

 

 تصویر نمونه سوم( : 9شکل )

 

 نمونه سوم SVMبندی طبقه تحلیل به روش( : 10شکل )

 نتیجه -4

روش به کار رفته روشی مبتنی بر تصویر برداری ارائه شده است.  سینواسناد دست نوشتار درو یا تغییر جعل  ییشناسابررسی و مقاله  نیا در

به عنوان های آماده شده در پایگاه داده که جوهر با رنگ یکسانی دارند نمونه در روش به کار رفته. بود SVMطبقه بندی فراطیفی و همچنین 

خودکارهای بین جوهرهای  تشخیصدهد که روش فوق توانایی نشان میبرای نمونه اول ارائه شده نتایج . آموزش الگوریتم به کار رفته است

شود که امکان از بررسی نتیجه نمونه دوم استنباط می .( نمایانگر مدل خودکار است6را دارد و نمودار توزیع برای هر خودکار در شکل )مختلف 
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را دارد دهد که روش به کار برده قابلیت آناست. تحلیل نمونه سوم نشان میپذیر تشخیص خط خوردگی و مخدوش بودن نوشتار اسناد امکان

 را تشخیص دهد.های بانکی جعل صورت گیرد، آنکه اگر در اسنادی مانند چک
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