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Face  
Recognition/Verification

چهرهتشخیص 

Anti Spoofing
قابلیت ضد جعل و کالهبرداری

Awareness Detection
تشخیص آگاهی

الیه های امنیتی احراز هویت دیجیتال

1سطح 

2سطح 

3سطح 



تائید هویت/تشخیص چهره



تشخیص زنده بودن تصویر



حرکات/تشخیص آگاهی



احراز هویت دیجیتالمشکالت و محدودیت هاي اصلی 

تعداد هویت هاي قابل احراز
به باال 500تعداد کالس ها از تعداد 

می رود دقت و خطا ها به شدت تحت 
تاثیر قرار می گیرد

کالس داشته باشید 500مثالً اگر شما 
اي مدل  از لحاظ کاربردي نمی تواند بر

اجراي پروژه به کار برود 

آموزش و لرینگ  س ها بعضی وقتا این معیار با تعداد عک
اشتباه گرفته می شود

آموزش و لرینگ مدل در ابعاد بزرگ 
نیازمند پردازشگرهاي بسیار قوي 

است

پاسخگویی و مقیاس پذیري
در مقیاس هاي کوچک و پروژه هاي 
دانشجویی ممکن است جواب خوبی 

بگیریم 

و اما اگر این تعداد به پانصد هزار نفر
م یک میلیون نفر و حتی بیشتر خت

شود چه می شود؟

کنترل خطا
ا اگر بخواهیم یکی از این دو را باال ی
پایین ببریم بر روي خطاي دیگري

نتیجه عکسها خواهد داشت

بنابراین با توجه به نیاز سازمان و
ک حساسیت امنیتی ما الزم است که ی

باالنس بین آنها برقرار کنیم



ویژگی هاي اصلی احراز هویت دیجیتال

دقت خطا مقیاس پذیري 



نفوذ پذیری/معیارهای دقت

Performance

FAR

Recall

FRR

Precision



دیجیتالویژگی هاي اصلی احراز هویت 

دقت باال نرخ رد اشتباه /نرخ ورود غیرمجاز
پایین

قابلیت اطمینان باال

آموزش و تست با حجم زیاد داده
سرعت باال در پاسخگویی

ویژگی هاي یک 
سیستم  احراز هویت



عملکرد سیستم احراز هویت

بزرگ ترین دیتاست های موجود•
میلیون عکس15بیش از •
میلیون تست14بیش از •

ثانیه2کمتر از –سرعت پاسخگویی •
•Precision 0.95باالی
•Recall 0.95باالی
درصد5کمتر از (FRR)نرخ رد غیرمجاز •
درصد2کمتر از ) FAR(نرخ ورود غیرمجاز •
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قابلیت مقایس پذیری





فرآیند اجرایی احراز هویت
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