ﻋﮑﺲ رگ دﺳﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ زودی آﻧﻬﺎ را ﻟﻮ
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داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎزه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ رگ دﺳﺖ
ﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻧﺪازد.
در اﯾﻦ روش ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رگ ﻫﺎی دﺳﺖ ،ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ،اﺳﮑﺎرﻫﺎ و ﺗﺘﻮﻫﺎی
ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ )ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ رگ دﺳﺖ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن( در دادﮔﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک آزار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﺰارش
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﺨﺖ ﻧﻈﯿﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺮم ﻣﻈﻨﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺠﺮم دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﻓﺴﻮر دﯾﻢ ﺳﻮ ﺑﻠﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﻻﻧﮑﺎﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ رگ دﺳﺖ را
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاص
ژﻧﺘﯿﮏ ،رﺷﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻮاﻧﺤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ دﺳﺖ اﻓﺮاد از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﺼﻮﯾﺮ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﮑﺲ رگ دﺳﺖ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای

اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮزی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵ﻫﺰار داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ای
ﻣﺘﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻻﻧﮑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺪه روی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻋﮑﺲ رگ دﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﯾﻢ ﺑﻠﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻋﻠﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮاردی اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ
دﺳﺖ ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ رزﻟﻮﺷﻦ و ﻧﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺪه آل ﻧﯿﺴﺖ.
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