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  چكيده

هـاي  روش. باشـند كپتچاهاي تصويري به دليل جذابيت ذاتي، در حال حاضر مورد استقبال كاربران و در نتيجه مورد توجه طراحان مي

ها يك عكـس از يـك مجموعـه    در برخي از اين روش .از ماشين وجود دارد انسانبازشناسي خودكار تصوير متفاوتي جهت مبتني بر 

تـر پـس از   و امن تر هاي پيشرفتهدر روش. شود تا تصوير را شناسايي كندته ميسخوا ويشود و از تصاوير به كاربر نمايش داده مي

يافته به جاي عكس تبديالت بر روي عكس اعمال شده و عكس تغيير ازاي ، مجموعهشداينكه عكس از يك مجموعه تصاوير انتخاب 

سـازي و ارزيـابي شـده    پيشنهاد، پيـاده  هندسيتبديالت  مبتني برجديد  روشمقاله يك در اين  .شوداصلي به كاربر نمايش داده مي

اي از تبـديالت موجـود در   جموعـه شود و بـا اعمـال م  يك عكس به طور تصادفي از مجموعه تصاوير انتخاب مي در اين كپتچا. است

بعدي يك عكس دوبعـدي تهيـه   سپس از يك زاويه ديد تصادفي از اين شي سه. شودپردازش تصوير به يك شي حجمي منتقل مي

كـار  نتـايج  . دهـد كاربر با انتخاب يك گزينه مناسب در ليست موارد موجود، جواب آزمون را مي. شودشده و به كاربر نمايش داده مي

تصاوير حاصل از اين تبديالت ضمن افزايش . باشندتبديالت هندسي گزينه بسيار خوبي براي استفاده در كپتچا ميدهد كه مي نشان

  .باشند، با نرخ خوبي توسط كاربران قابل شناسايي ميامنيت

  كلمات كليدي

  .يادگيري ماشينابليت استفاده، ق سنجه، شده پايگاه تصوير برچسب گذاريامنيت، كپتچاي تصويري، تبديل هندسي تصوير، آبام، 

 

 

 

  مقدمه -1

برنامه هاي شـبيه سـاز انسـان نيـز      هوش مصنوعيبا گسترش هر چه بيشتر 

كـه انسـان از برنامـه     باشـد مـي در بعضـي جاهـا نيـاز    . نندكگسترش پيدا مي

ــه همــين دليــل كپتچاهــا. تشــخيص داده شــود ــه عرصــه ب ــا ب   . ندگذاشــت پ

 بـرخط هـاي  هايي هسـتند كـه انسـان را از ماشـين در محـيط     كپتچاها تست

 Completely Automated Publicكپتچـا مخفـف  . دهنـد تشخيص مي

Turing Test To Tell Computers And Humans Apart    بـه

 كـامپيوتر  براي تشخيص انسـان از  تورينگ تست عمومي كامالً خودكارمعني 

 تورينـگ  آلـن  كپتچا يك نـوع تغييـر يافتـه تسـت معـروف      در واقع. باشدمي

دانشـگاه كـارنگي   براي سايت ياهو و در  2000اولين كپچا در سال  .]2[است

سـال   10اي در به صـورت قابـل مالحظـه    و پس از آن. ]2[ساخته شد ملون
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ما عبارت آزمون بازشناسي انسان از  .اندمحققان قرار گرفته گذشته مورد توجه

و در اين مقالـه از  را به عنوان معادل فارسي كپتچا انتخاب كرده ) آبام(ماشين 

  . كنيمآن استفاده مي

از جمله مـوارد زيـر   هاي مختلفي از ويژگي آبامدر منابع مختلف براي ارزيابي 

  :]5[استفاده شده است 

سوال تست بايد به راحتي توسط كامپيوتر قابل توليـد و جـواب   : خودكار •

 .دهي باشدآن قابل ارزيابي يا نمره
هايي كـه بـه منظـور توليـد سـوال و      ها و پايگاه دادهالگوريتم: باز بودن •

اين ويژگي بر اساس . روند بايد عمومي باشندبكار مي آبامارزيابي جواب 

كند كه يك سيسـتم حتـي   اصل كرچفز بيان مي. باشدمي 1رچفزاصل ك

درصورتي كه تمام اطالعاتش به صورت عمومي منتشر شود، همچنـان  

 .بايد امن باقي بماند

ها بايد در زمان معقولي و بـه آسـاني توسـط انسـان     تست: قابل استفاده •

 شوند كهها معموال طوري طراحي ميعالوه بر آن تست. دنقابل حل باش

كمترين وابستگي را به زبـان كـاربر، مكـان فيزيكـي، تحصـيالت و يـا       

 .دنهاي ادراكي وي داشته باشتوانايي
براي ماشين سخت و بطور الگوريتميك غيرقابل حـل   ها بايدتست: امن •

 .باشد

سازي ساده هاي مبتني بر متن به علت طراحي و پيادهآبامدر حال حاضر 

هـا اسـتفاده   اي در وب سـايت طور قابل مالحظهب ،و باال بودن قابليت استفاده

هـا   آبامهاي حمله به با توجه به پيشرفت علم پردازش تصوير روش. شوندمي

با استفاده از يـك  ] 1[در. گسترش يافته است  OCR2هاي در قالب الگوريتم

نتـايج  . هاي مبتني بر متن پرداخته شده اسـت آبامبه تحليل امنيت  3چارچوب

هـاي  جـايگزين  .باشـند ها قابل شكستن ميآبامدهد كه اين مي اين كار نشان

ي، ويدئويي تصوير هايمثل  آبام اندهاي متني پيشنهاد شدهآباممتفاوتي براي 

 .به كار رودجديد  آبامند به عنوان تواركيب تمامي موارد فوق نيز ميت .و صوتي

بـراي ماشـين   نسـبت بـه شناسـايي مـتن     از جمله عكس اين موارد شناسايي 

  .تر استسخت

در  اولين ايده هاي استفاده از تصوير بـراي شناسـايي انسـان از ماشـين     

ESP- PIX ]9[ پايگـاه داده محـدود    يـك از  آبـام ايـن  در  .به كار برده شد

-به كاربر نمايش داده مـي  وع يكسانضچند عكس با موشده، برچسب گذاري
  .ت انتخاب كندسو از يك لي محتواي عكس را تشخيصكاربر بايد د و وش

 و در برخي(با استفاده از توليد حروف تصادفي  يهاي متنآبامدر طراحان 

خروجـي  تعـداد حـاالت   ) ديكشنري بررسي، كلمات معنادار با استفاده از موارد

-كار كمي مشكلتر مـي  يهاي تصويرآبامدر . ]14[دهندرا افزايش مي آزمون
لـذا  . افتنداستفاده از يك پايگاه داده محدود ميبنابراين طراحان به فكر  .باشد

ـ تصويري بطـور قابـل مالحظـه    آبامامنيت يك  امنيـت پايگـاه داده آن    هاي ب

 .است وابسته
بينـد  هاي مبتني بر تصوير كاربر بايد عكسي را كه در تصوير مـي آبامدر 

-ها صرفا از ويژگي تشخيص خود شيء استفاده مـي آبامبرخي . تشخيص دهد
ها از كـاربر خواسـته   آبامدر اين . كنندو هيچ تغييري در عكس ايجاد نمي كنند

بيند را از يك مجموعه انتخاب كند يـا  اي كه در صفحه ميشود تا نام شيمي

اي كه خواسته شده است را از ميان يا بطور برعكس كاربر بايد شئ. تايپ كند

نمونـه معروفـي از    Microsoft Assira. اي از تصاوير انتخاب كندمجموعه

هاي تايي عكس12ي است كه در آن كاربر بايد از يك مجموعه آباماين دسته 

 .]8[ها را شناسايي كندسگ و گربه، گربه
ها ، ذخيره برچسبآباميك  دو مسئله مهم امنيتي در رابطه با پايگاه داده

برچسـب  منظـور از  . در پايگاه داده و يادگيري پايگاه داده توسط ماشين اسـت 

گذاري اشياء، نسبت دادن يك يا چند كلمه مرتبط با شـي موجـود در عكـس    

هـاي تصـويري   آبـام  ها دربرچسب زدن خودكار توسط ماشين به عكس. است

در حالي كـه هـم اكنـون بـا     . باشديكي از مسائل مورد توجه در اين زمينه مي

معني گـذاري بـا  سعي در برچسب 5KBIRيا  CBIR4هاي استفاده از تكنيك

باشد، اما همچنان اين موضوع يكـي از مشـكالت موجـود در    براي تصاوير مي

يكي از داليل ضعف ماشين نسبت به انسان در . ]6[آيداين زمينه به شمار مي

 6در تشـخيص محتـواي عكـس از زمينـه     گذاري اين است كه انسانبرچسب

 . باشدكار نميكند اما ماشين قادر به اين موجود براي تفسير آن استفاده مي

با استفاده از آموزش آن به كمـك   نيماش يريادگي بحث ،ي ديگرمسئله

 گاهياگر پا يصورت حت نيدر ا. است آبام كي داده گاهيموجود در پا هايعكس

از  يقسـمت  ايتمام  ،آباماستفاده از  يپس از مدت توانديداده باز نباشد، مهاجم م

ـ و  نيماش يريادگي هايآورده و با استفاده از روش ستآن را بد هايعكس  اي

  .حمله كند آبامبه  ميتطابق مستق يحت

اسـتفاده از  : كـار عبارتنـد از   نيكاهش ا اي يريجلوگ هاياز روش يبرخ

محدود و بـه روز نمـودن    هايداده گاهينامحدود، استفاده از پا هايداده گاهيپا

عكس به جاي عكس اصلي ذخيره شـده  اي از ها، نمايش نسخه تغييريافتهآن

  . فوق هايهر كدام از روش بيترك ايو  در پايگاه داده

تر تغييراتي مثل چرخاندن تصـوير، بـر روي عكـس    پيشرفته هايآبامدر 

يكي . شود تا اين تغييرات را تشخيص دهدشود و از كاربر تقاضا مياعمال مي

 تعـدادي  سـت كـه در آن  ا ]Collage   ]12از كارهاي موجود در ايـن دسـته  

شود و از كـاربر خواسـته   بر روي صفحه نمايش داده ميچرخانده شده، عكس 

اي كه الگوريتم در نظـر گرفتـه اسـت را از بـين ايـن تصـاوير       شود تا شيمي

ــد  ــاب كن ــه ]Improved COLLAGE ]13. انتخ ــه  نمون ــود يافت ي بهب

Collage  از يـك   است كه در آن پس از انتخاب تصادفي يك سري عكـس

پايگاه داده از پيش تهيه شده و اعمال تغييراتي از قبيل چرخش، از كاربر تقاضا 

  .هايشان در سمت ديگري از صفحه اختصاص دهدشود كه اشياء را به اسممي

در . شودتر تغييرات بيشتري بر روي عكس انجام ميدر روش هاي هوشمندانه

دوبعـدي از مـدل هـاي سـه بعـدي      هـاي  آبامي با عنوان آبامبه طراحي  ]7[

ي محـدود  با استفاده از يك مجموعـه  آبامطراحان در اين . شده است پرداخته

چرخش، (هاي سه بعدي و با اعمال مجموعه اي از تبديالت پايگاه داده عكس

-هاي دوبعدي پرداختهي نامحدودي از عكسبه توليد مجموعه... ) نور، اندازه، 
-ند تا برچسب شي را از ميان مجموعـه اي از برچسـب  خواهاند و از كاربر مي

  .هاي نمايش داده شده انتخاب كند

در اين مقاله از تبديالت پيچيده تري براي تغيير عكس ها استفاده شـده  

كه يك عكس را به يك شـي سـه    باشدسي ميداين تبديالت توابع هن. است

كـرده و بـه    از قسمتي از آن يك عكس دوبعدي تهيـه  كنند،ميبعدي تبديل 

كاربر بايد عكس تغييريافته را تشخيص داده و آن را از . دهندكاربر نمايش مي

  .يك ليست برچسب انتخاب كند

آزمايشـات را   3بخـش   .آبام پيشنهادي توصيف شـده اسـت   2در بخش

و . ه با كارهـاي مشـابه اسـت   سقايمدربردارد كه حاوي تحليل اوليه، ارزيابي و 

  . پردازدكارهاي آينده ميگيري و به نتيجه 4بخش 
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  آبام پيشنهادي مبتني بر تبديالت هندسي -2

در اين مقاله يك روش جديد براي توسعه يك آبام مبتني بر تصوير ارائه شده 

است كه در آن احتياجي به يك پايگاه داده بزرگ عكس و يا مجموعه بزرگي 

عكس ثابت  در اين مقاله از يك پايگاه داده. هاي ذخيره شده نيستاز برچسب

هركدام از اين عكس ها با نام خود برچسب زده . تايي استفاده شده است 30

 ]7[هاي مقاله ها تا حدود زيادي مطابق با برچسباين برچسب. اندشده

اين . باشنداند و براي انسان مبهم نبوده و قابل شناسايي ميانتخاب شده

بعدي روي يك شي سه ها با استفاده از يكسري از تبديالت هندسي برعكس

بعدي يك شوند و پس از اينكه از يك زاويه اتفاقي از اين شي سهمنتقل مي

اين تبديالت تاكنون . شوندعكس دوبعدي تهيه شد به كاربر نمايش داده مي

اي از اند و گزينه خوبي براي توليد مجموعهدر كار ديگري استفاده نشده

  . باشنديهاي خام مهاي تغييريافته از عكسعكس

بـراي  . براي ارزيابي آبام پيشنهادي يك نمونه آزمون توليـد شـده اسـت   

. ها براي آزمون انجام شده استانجام آزمايشات ابتدا يك سري پيش پردازش

ده شده و نهايتا نتايج دريافت و ثبت اسپس آزمون مورد نظر به كاربر نمايش د

  .ده شده استهر كدام از مراحل فوق در زير توضيح دا. شده است

  تبديالت  - 2-1

در اين طرح از يك سري تبديالت مطابق با الگوريتم زير براي تغيير دادن 

هاي ساده، تبديالت اين تبديالت حاوي چرخش. عكس استفاده شده است

  . بعدي به عكس دوبعدي از يك زاويه تصادفي استهندسي و تبديل شي سه

 انتخاب يك عكس به صورت اتفاقي از پايگاه داده .1
 هاي مختلف به صورت اتفاقيچرخاندن عكس به سمت .2

 انتخاب يك تبديل حجمي اتفاقي  و انتقال عكس بر روي آن .3
انتخاب زاويه ديد اتفاقي نسبت به شـي سـه بعـدي و تهيـه يـك       .4

 عكس دو بعدي از زاويه انتخاب شده
تبـديالت بـه عنـوان    هـايي از  مثـال  يك عكـس ورودي و  )1(در شكل 

ي مجموعـه از از تبـديالت   تبـديالت هندسـ   .اسـت  نمايش داده شدهخروجي 

هاي در اين تبديالت از يك تابع رياضي براي انتقال پيكسل. باشندرياضي مي

اين توابع بسـيار  . شودعكس خام به جاي ديگري از صفحه يا فضا استفاده مي

تابع  6در اين كار از . باشندمتنوع بوده و داراي متغيرهاي زيادي براي تغيير مي

كننـد،  تبديل هندسي حجمي ثابت كه بر روي عكس پيچش فضايي ايجاد مي

  .براي انتقال تصاوير استفاده شده است

شود، در تمامي مراحـل كـار از تعـدادي متغيـر     همانطور كه مشاهده مي

پيـاده سـازي    .تصادفي براي توسعه دادن فضاي جستجو استفاده شـده اسـت  

اوليـه در يـك    هايعكس. استدهتبديالت عكس ها در محيط متلب انجام ش

  بعدي، تبديل سه براي تست اوليه سيستم، به ازاي هر تابع. اندفايل ذخيره شده

  
  ت يالتبد يخروج هايو عكس يعكس وروداي از نمونه:  )1(شكل 

 پس به ازاي هر عكس. شودعكس تصادفي براي هر عكس خام تهيه مي 4

عكس  720عكس خام اوليه  30بنابراين براي . شودعكس نهايي توليد مي 24

استفاده و هاي قابلعكس شامل عكس 720اين . شودتغييريافته توليد مي

عكس تنها  720همانطور كه مشخص است، اين . باشنداستفاده  ميغيرقابل

در . باشندهاي ممكن قابل توليد توسط اين الگوريتم ميتعدادي از عكس

بعدي، فرض عدي از يك زاويه تصادفي از يك شي سهقسمت تهيه عكس دوب

بعدي تنظيم شده كرده ايم كه نگاه دوربين همواره به سمت مركز شي سه

درجه  3بنابراين . است و دوربين روي يك كره حول شي در حال حركت است

درجه آزادي برخي از  3از اين . شوددرجه براي ما ايجاد مي 360بازه  آزادي با

براي رفع اين مشكل . اندلت غيرقابل استفاده شدن عكس حذف شدهزوايا به ع

 50تا  50- غيرقابل استفاده يكي از زوايا بين  يهاو جلوگيري از توليد عكس

  .تنظيم شده است

دقت كنيد كه نسخه اصلي سيستم بايد بصورت برخط يك عكس را بـه  

يستم و اطمينان تر ساما براي آزمايش دقيق. نسخه تبديل يافته آن تبديل كند

ها و با همه تبديالت حجمي به تعداد مساوي عكس از اينكه براي همه عكس

  .تغييريافته توليد شده است، سيستم بصورت غيربرخط آزمايش شده است

  نمايش تصوير و دريافت پاسخ - 2-2

در اين تست . طراحي شده است ASP.NETرابط كابري سيستم در محيط 

تايي 30بيند از يك ليست شود كه عكسي را كه مياز كاربر خواسته مي

. انتخاب كند و پس از كليك كردن بر روي دكمه تاييد به تست بعدي برود

شود و جواب به كاربر اعالم برچسب انتخاب شده با جواب درست مقايسه مي

  .دهدري سيستم را نمايش مياي از رابط كاربنمونه )5(شكل . شودمي

  افزايش قابليت استفاده - 2-3

در اين آبام يك هيوريستيك براي باال بردن ميزان قابيلت استفاده شـده  

ـ   در اين هيوريستيك، ابتدا يك عكس كليد برا. است ه ي همه عكـس هـا تهي

  ). )2(شكل (شده است 

 
   يدعكس كل: ) 2( شكل

ه كوچك سياه رنگ شود در اين عكس يك دايرهمانطور كه مشاهده مي

تغييراتي كه روي عكس هاي خام انجـام  . در مركز تصوير سفيدرنگ قرار دارد

شود و چنانچه عكس نهايي متنـاظر  شود، بر روي اين عكس هم انجام ميمي

فاقد قسمتي از دايره سياه بود، عكس به عنوان غيرقابل استفاده در پايگاه داده 

هيوريستيك اين است كه وسط تصـوير   دليل استفاده از اين. خوردبرچسب مي

بنابريـان چنانچـه   . براي تشخيص محتواي تصوير توسط انسان مهمتـر اسـت  

قسمتي كه به عنوان وسط تصوير عالمت زده شـده اسـت در تصـوير نهـايي     

اي از عكس نمونه. يابدباشد، احتمال تشخيص عكس كاهش مي وجود نداشته

 . نمايش داده شده است )3(استفاده و غيرقابل استفاده در شكل قابل
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و كليد عكس 

 تبديل يافته

  قابل استفاده

    

عكس و كليد 

 تبديل يافته

  غيرقابل استفاده

  تصاوير قابل استفاده و غيرقابل استفاده:  )3( شكل

  آزمايشات -3

سن . استكاربر زن و مرد به طور مساوي استفاده شده  20در اين آزمايش از 

-ها مجموعـه رشـته  تحصيلي آن سال بوده و رشته 30تا  18افراد همگي بين 
مقطع تحصيلي اين افراد بين ليسانس و  فوق ليسانس . باشدهاي كامپيوتر مي

هيچ كدام از شركت كنندگان قبال در اين تست شركت نكـرده و بـراي   . است

ورد ارزيابي قـرار گرفتـه   هر كاربر در دو دور م. باشدهمه، اين آزمون جديد مي

عكس از تمامي موارد به طور تصادفي بـه وي نمـايش    30است و در هر دور 

اطالعات مربوط به بازخورد كابران نسبت به آزمـون در يـك   . داده شده است

شود كـه شـامل اطالعـات مربـوط بـه كـاربر       ذخيره مي Accessپايگاه داده 

و اطالعات مربـوط بـه   ) ليجنسيت، رده سني، رشته تحصيلي و مقطع تحصي(

يـا غيـر    )قابل استفاده( دور تست، شماره عكس نمايش داده شده، كارا(تست 

عكس، عبور يا عدم عبور كـاربر و زمـان صـرف     )غيرقابل استفاده( كارا بودن

ركـورد از شـركت    20جدول كاربران حـاوي  . باشندمي) شده براي پاسخگويي

بـه ازاي هـر شـركت كننـده و در     ركـورد   60جدول آزمون حاوي  و كنندگان

ها توسط يك برنامه براي ارزيـابي  اين ركورد. ركورد است 1200داراي نتيجه 

  . اندپروژه مورد تحليل قرار گرفته

  تحليل اوليه - 3-1

در اين مقاله فرضياتي در رابطه با عكس ها و هيوريستك در نظر گرفته شـده  

نتايج اين بررسي ها . استاست كه در آزمايشات اوليه مورد بررسي قرار گرفته 

احتمال اينكه پارامترهاي ديگري در اين نتـايج  . كننداين فرضيات را تاييد مي

نتايج . اند نيز وجود داردتاثير داشته باشند كه در بررسي هاي ما شركت نداشته

  :دهد كهاين تحليل به همراه نظرات كاربران نشان مي

صـلي در وسـط تصـوير    كـه موضـوع ا   تابع هيوريستيك روي تصاويري .1

به طور مثال در تصوير فانوس دريايي كه . كندباشد، ضعيفتر كار مينمي

كنيـد، بـه دليـل اينكـه محتـواي قابـل       الف  مشاهده مي -)4(در شكل 

تشخيص در سمت راست قرار گرفته است و در وسط تصوير قرار نـدارد،  

 .افزايداعمال هيوريستيك روي آن بر كارايي  آن نمي

كه عالوه بر موضوع اصـلي داراي موضـوي ديگـري هـم در      تصاويري .2

بـه  . كنندباشند كاربر را تشخيص نهايي دچار ابهام و خطا ميعكس مي

ب عالوه بر دلفين تعدادي ماهي نيز در عكس  -)4(طور مثال در شكل 

-كاربران در اين مورد زماني كه به واسـطه تبـديل نمـي   . شوندديده مي

وضـوع ثانويـه را در   يص دهند، به اشـتباه م توانند موضوع اصلي را تشخ

 .كنندعكس انتخاب مي

بـه  . تـر هسـتند  هاي داراي تكرار موضوع اصلي براي كاربر راحتعكس .3

عكس ماهي در كنار هم قرار گرفتـه   چهارج ،  -)4(طور مثال در شكل 

با رعايت . شخيص استاين عكس با نرخ خوبي براي كاربران قابل ت. اند

ان با طراحي هيورستيك كاراتر و يا انتخـاب مجموعـه   توموارد فوق مي

 .كارآمدي را باال برد آبامتري براي هاي مناسبعكس

 
  تصوير اصلي در حاشيه -الف

   
  تصوير ثانويه - ب

  
  تكرار تصوير -ج

 هاي پايگاه داده خامنمونه اي از انواع عكس: ) 4(شكل 

  ارزيابي - 3-2

)  قابليت استفاده(هاي كاربر سنجهي كلي هاي ارزيابي پروژه در دو دستهسنجه

 .شودتقسيم مي) امنيت(و ماشين 

 هاي قابليت استفادهسنجه - 1- 2- 3

در اين قسمت متوسط زمان پاسخ به تست و نرخ پاسخ صحيح به عنوان 

  ها در هر دور اين است كهمنظور از تعداد عكس. شوندسنجه درنظر گرفته مي

  )1(در جدول. چند عكس به كاربر نمايش داده شود آبامدر هر مرحله از نمايش 

هاي تغييريافتـه بـراي دو حالـت    نتايج آزمون در دور اول و دوم نمايش عكس

  . بدون اعمال هيوريستيك و با اعمال هيورستيك تنظيم شده است

  نتايج آزمون براي ويژگي قابليت استفاده) :  1(جدول 

ــايش  ــماره دور نم ش

  عكسهاي تغيير يافته
 خ پاسخ صحيحنر

  متوسط زمان پاسخ
  با هيورستيك  بدون هيورستيك

  ثانيه 8.99  %82.92 %76.83  دور اول

  ثانيه 6.1  %91.06  %84.33  دور دوم

هـا، بهتـر از دور اول   در دور دوم كاربر به علت آشنايي با آزمون و شكل

در . شود كه در دورهاي بعدي نيز بهتر عمـل كنـد  كند و پيشبيني ميعمل مي
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 آبامرابط كاربري   :) 5( شكل

 
ثانيـه از    6و در % 91تواند با نرخ كاربر با يك بار انجام آزمون مي اين آزمون

 بسيار خوبي براي ويژگي قابليت اسـتفاده  اين جواب ها، نتايج. تست عبور كند

بنابراين  .باشندبراي كاربران نيز جالب مي همچنين اين تبديالت .باشندمي آبام

 . باشندها ميآبامتبديالت هندسي گزينه خوبي براي استفاده در 

 هاي امنيت سيستمسنجه - 2- 2- 3

هاي مربوط به اين قسمت بر سه دسته حمالت حدس اتفاقي، حمـالت  سنجه

 .شوندمستقيم و حمالت يادگيري تقسيم ميتطابق 

 حمالت حدس اتفاقي -الف
هـاي  حمله اتفاقي در اين آزمون يعني، مهاجم برحسب اتفـاق يكـي از گزينـه   

 30هاي موجود در اين منـو  از آنجايي كه گزينه. موجود در منو را انتخاب كند

 2اگر ايـن آزمـون   . است%  3.3باشند، احتمال حمله اتفاقي حدود برچسب مي

ل ثـ چنانچه م .يابدكاهش مي% 0.1له به حدود بار تكرار شود، احتمال اين حم

تا باال ببريم، ايـن   12هاي نمايش داده شده را تا كارهاي مشابه، تعداد عكس

  .يابدكاهش مي e -18 1.66احتمال به 

 حمالت تطابق مستقيم -ب

خيلـي   تواند با اسـتفاده ه يك مهاجم ميمنظور از تطابق مستقيم اين است ك 

در ازاي ( زياد از تست يا دزديـدن پايگـاه داده، بـا اسـتفاده از تعـدادي كـاربر      

 Mechanical Turkهـا، معـروف بـه    اي معقـول بـه آن  پرداخـت هزينـه  

Attack (شـوند  هايي كه نمايش داده ميهاي متناظر با عكستمامي برچسب

تغييريافتـه   به جاي عكـس (عكس خام در پايگاه داده  ذخيره. را استخراج كند

حال فرض كنيد . كنداي كم مي، احتمال اين حمله را به طور قابل مالحظه)آن

كه مهاجم به هرطريقي قسمتي يا همه پايگاه داده را بدست آورده اسـت و بـا   

هاي تبـديالت الگـوريتم را بـر روي    ديگر، تمام حالت تشكيل يك پايگاه داده

وي بايد تمـام حـاالت   . يد ذخيره كندجد ها انجام دهد و در پايگاه دادهعكس

هاي از دهد را با تمام جوابموجود را توليد كند و عكسي كه آزمون نمايش مي

تعداد عمليات الزم براي تطابق دو عكس بـا  . قبل توليد شده خود مقايسه كند

 2هاي عكس در مبناي استفاده از سريعترين حالت برابر لگاريتم تعداد پيكسل

. باشـند پيكسل مي 900در  1200كند كه برنامه ما توليد مي هاييعكس. است

 ها در اثر اعمال هيوريستيك حذفعكس% 25همچنين طبق آمارگيري حدود 

  :كندكل عمليات الزم براي تطبيق مهاجم را محاسبه مي )2(جدول . شوندمي

  ت الزم براي حمله تطابق مستقيمامحاسبه كل عملي) :  2(جدول 

  د حاالتتعدا  نام متغير 
  عكس 30  ها موجود در پايگاه دادهعكس

  درجه 360  2چرخش در گام 

  6حداقل   تبديالت هندسي

  100 × 360 × 360  زاويه ديد

  ميليارد 840  ها بدون اعمال هيوريستيكتعداد كل جواب

  ميليارد 630  ها با اعمال هيوريستيكتعداد كل جواب

) Log2  تعداد عمليات الزم براي تطابق دو عكس 1200×900 ) = 20.043 

 16.8×1012  كل عمليات الزم بدون اعمال هيوريستيك

12.6×1012  كل عمليات الزم با اعمال هيوريستيك  

باشند كـه در ايـن   تبديالت هندسي داراي تنوع و متغيرهاي فراواني مي

شـود بـا وجـود    همانطور كه مشاهده مـي . اندكار خيلي كوچك و محدود شده

بسياري از متغيرها در اينجـا ثابـت شـده اسـت، بـاز هـم يـك فضـاي         اينكه 

. آيـد اي توسط تبديالت هندسي بدسـت مـي  جستجوي بزرگ و قابل مالحظه

گزينه خـوبي   آبامبنابراين اين تبديالت براي توليد فضاي جستجوي بزرگ در 

 .باشندمي

 حمالت يادگيري ماشين -ج

شـود و در آن  وزش داده مـي در اين نوع حمله يك سيستم هوش مصنوعي آم

ايـن  . شـوند هاي تغييريافته به برچسب متنـاظر خـود نگاشـت داده مـي    عكس

دو . كنندهاي مختلفي براي يادگيري استفاده ميهاي هوشمند از روشسيستم

اي و استفاده از هاي نقطهاستفاده از توپولوژي ويژگي: تر عبارتند ازروش مطرح

اي هـاي نقطـه  ها از توپولوژي نسبي ويژگيروشبرخي از  .تصوير 7هايشكل

. ]10[ كنندهاي عكس براي شناسايي و يادگيري عكس ها استفاده ميپيكسل

-بنابراين اين روش ضعيف مـي . شوداين توپولوژي بهم ريخته مي اين كاردر 
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-برخي ديگر از شكل موجود در عكس براي شناخت عكس استفاده مـي . شود
روند، در تبديالتي مثل تغيير نور و چرخش از بين نميها اين شكل. ]11[ كنند

ايـن   پـس . روندها تا حدود زيادي از بين مياما در تبديالت هندسي اين شكل

هاي ديگري نيز براي روش .شودتضعيف مي آبامروش هم براي شكست اين 

-يادگيري محتواي عكس وجود دارد كه اميدواريم در كارهاي بعدي بتوانيم آن
 . نيز ضعيف كنيمها را 

  مقايسه با كارهاي ديگران  - 3-3

اي قبلي از تبديالت ديگري بـراي  كارهبيان شد، در  3همانطور كه در بخش 

هايي كه به كـاربر نمـايش داده   هاي اصلي پايگاه داده به عكستبديل عكس

هاي دوبعـدي  آبامو  ]Collage  ]12تر دو كار شبيه. شودشود استفاده ميمي

غير از چرخش تغيير ديگري بر  Collage. باشندمي ]7[ بعديهاي سهاز مدل

مثل تغيير نور و رنگ و  تغييراتي ت اما در كار دومسروي عكس اعمال نكرده ا

از ديدگاه امنيتي تبـديالت هندسـي اعمـال    . عكس انجام گرفته استروي  ...

ر كـه  همانطو. كارهاي قبلي استشده در اين مقاله، بسيار امن تر از تبديالت 

در قسمت حمله يادگيري ماشين مطرح شد در اين كار توپولوژي نسبي ويژگي 

ريـزد، امـا در   هاي موجود در تصوير بهـم مـي  ها و شكلاي پيكسلهاي نقطه

در ادامه مقايسات ديگري بين كارهاي موجود . افتدكاهاي قبلي اين اتفاق نمي

  .و اين كار صورت گرفته است

  جستجواستفاده از موتورهاي  -3-1- 3

قـادر   tineye.comدر حال حاضر موتورهاي جستجوي عكس از قبيل 

هاي اصلي و تغييريافتـه  نسخه tineye. باشندبه بازيابي عكس تغيير يافته مي

اين تغييرات شـامل، بـرش دادن   . كندعكس ارسال شده را در اينترنت پيدا مي

ـ ها، تغيير اندازه، ويرايشعكس، تغييرات رنگ هـاي  ا چـرخش هاي سنگين و ي

بنابراين قسمت زيادي از تبديالت قبلي توسـط ايـن موتـور    . ]4[كوچك است

-درجه و از  180تا  1از به طور مثال، ما يك عكس را . قابل شناسايي هستند

قابـل مشـاهده    6شـكل  ر دادر نمو tineyeنتايج . درجه چرخانديم 180-تا  1

هـاي  ادعا كرده است، فقط قادر است چرخش tineyeهمانطور كه خود  .است

 15تـا   15-هـاي بـين   چـرخش  ،)6(و مطابق شكل . كوچك را شناسايي كند

  . استشناسايي توسط اين موتور قابل درجه 

آزمايش فوق را دوباره با استفاده از تغييرات روشنايي براي يـك عكـس   

  وشن تغيير و از تاريك به ر% 100تا % 100-انجام داديم و اين عكس را از 

  

  
 tineye.comتوسط نمودار ميزان شناسايي عكس ها : )  6(  شكل

  برحسب ميزان چرخش عكس

  
 tineye.comنمودار ميزان شناسايي عكس ها توسط : )  7(شكل 

  برحسب ميزان روشنايي عكس

همـانطور كـه    .باشـند قابل مشاهده مي )7(نتايج بدست آمده در شكل . داديم

تواند عكس هايي كه دچـار  با نرخ بسيار خوبي ميشود، اين موتور مشاهده مي

عكس ها خارج از  الزم به ذكر است كه. اند را تشخيص دهدتغييرات نور شده

. براي انسان نيـز قابـل تشـخيص نيسـتند     درصد تغييرات نور، 60و  60-بازه 

برخي از موارد ايـن موتـور بهتـر از انسـان     حتي در  كه توان گفتبنابراين مي

   .دهدو به راحتي عكس را تشخيص ميعمل كرده 

امـا در  . موجود در اين مقاله انجـام شـد   آزمايش فوق دوباره با تبديالت

  .نتوانست عكس اصلي را پيدا كند tineyeهيچ كدام از موارد 

  ميزان دانش مهاجم -3-2- 3

توان بين اين كار و كارهاي مشابه انجام داد در رابطـه  مقايسه ديگري كه مي

تبـديالت موجـود در   . شوداست كه در اثر تبديالت منتشر ميبا ميزان دانشي 

علت به اين در كار ما . دهدهاي عكس را نمايش ميتمام قسمتكاهاي قبلي، 

-شود، قسمتعدي عكس دوبعدي تهيه ميبكه از يك زاويه خاص از شي سه
بنابراين دانشي كه روش مـا در اختيـار مهـاجم    . شودهايي از عكس حذف مي

. شـود هـاي قبلـي منتشـر مـي    دهد، كمتر از دانشي است كه در روشقرار مي

. حمله كنـد  آباماين تواند به تر ميبنابراين يك سيستم هوش مصنوعي سخت

هايي از عكس تاثير به مراتب كمتري بر توانايي تشخيص عدم نمايش قسمت

 انسان توانايي بازسازي كل عكس را با ديدن قسـمتي  مغز انسان دارد، چرا كه

از عكس دارد و در واقع در اين كار از اين خاصيت ذهن انسان اسـتفاده شـده   

  . است

  مقايسه سنجه ها -3-3- 3

-آبامو  Collageدر رابطه با متوسط زمان اجرا و نرخ پاسخ صحيح، متاسفانه 

بعدي هيچ آزمون انساني انجام نداده و در نتيجه هاي سههاي دوبعدي از مدل

پاسـخ  %  83.4بـه صـورت    Assiraاما نتـايج  . انداي منتشر نكردههيچ نتيجه

-عكس در يك دور تست مي 12عكس از   6ثانيه براي انتخاب  15صحيح و 

ثانيـه   45و   %99.96بار تكرار شود، اين اعداد بـه   3چنانچه اين آزمون . باشد

از آنچه به عنـوان   Assiraآيد آزمون هرچند به نظر مي. ]8[يابندافزايش مي

همچنـين احتمـال   . تر استيت استفاده آن منتشر شده است، سختويژگي قابل

 تـايي و 8 براي مجموعـه  %  0.024 و  %0.39برابر Assiraحمله تصادفي در 

و در   % 16اين احتمال حـدود   Collageدر . ]3[باشد ها ميتايي عكس 12
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 1بـراي نمـايش    طرح پيشنهادي مابعدي و هاي سههاي دوبعدي از مدلآبام

  .باشدمي % 3.3برابر عكس 

  نتيجه گيري  و كارهاي آينده  -4

اين است كه به جاي اينكـه   آباميك راه حل عمومي براي تقويت امنيت يك 

داده شود، يك نسخه تغيير نمايش  به كاربرعكس اصلي موجود در پايگاه داده 

تبديالت هندسي به عنوان يك راه حـل جديـد در   . اده شودنمايش ديافته آن 

با وجود اينكه در ايـن مقالـه بسـياري از    . اندمقاله مورد بررسي قرار گرفتهين ا

است، باز هم يك فضاي جستجوي بـزرگ و   در نظر گرفته شدهمتغيرها ثابت 

از طرفـي ميـزان قابليـت    . آيـد قابل مالحظه توسط اين تبديالت بدسـت مـي  

ايـن   همچنـين . استفاده نيز نسبت به كارهاي مشـابه آن بهبـود يافتـه اسـت    

هـاي  اي و نيز شـكل هاي نقطهتبديالت با برهم زدن توپولوژي نسبي ويژگي

و نهايتـا امنيـت   كنند موجود در تصوير، حمالت يادگيري ماشين را ضعيف مي

بنابراين تبديالت هندسي گزينه خوبي بـراي اسـتفاده   . نمايندآبام را تقويت مي

اي هر آبام در يك دور نشان نتايج مقايسه را بر )3(جدول  .باشندها ميدر آبام

به غير از احتمال حمله  هاشود تمامي ويژگيهمانطور كه مشاهده مي .دهدمي

  .در طرح پيشنهادي بهبود يافته استتصادفي، 

  مقايسه طرح پيشنهادي با كارهاي مشابه ) :  3(جدول 

آبام                       

  

   معيار مقايسه
Collage  

2D 
CAPTCH

As from 
3D models 

Assira  
طــــــــرح 

  پيشنهادي

نرخ پاسخ 

  صحيح
  %91  % 83.4  منتشر نشده  منتشر نشده

متوسط زمان 

  پاسخ
  ثانيه 6  ثانيه 15  منتشر نشده  منتشر نشده

احتمال حمله 

  اتفاقي
16%  3.3%  

%   0.024و %  0.39

براي مجموعه  

  تايي12تايي و 8
3.3%  

مقاومت در 

  tin.eyeبرابر 
  قوي  ضعيف  متوسط  ضعيف

ميزان دانش 

  منتشر شده
  كم  زياد  متوسط  زياد

در كارهاي آينده به تبديالت ديگر هندسـي نيـز توجـه خـواهيم كـرد و      

بررسـي   آبـام هاي قابليت استفاده و امنيـت  تاثيرات هركدام را بر روي ويژگي

براي بهبود احتمال حمله تصادفي بايد فضاي پاسخگويي را افـزايش  . نيمكمي

نمايش چند عكس به جاي يك عكس و يا چنـد دور  توان از طريق مي. دهيم

بـراي تضـعيف   . داد كـاهش را  احتمال حمله تصـادفي انجام آبام توسط كاربر 

توان هاي ديگر پردازش تصوير، ميماشين با استفاده از روش يحمالت يادگير

گـاه  بحث به روز نمـودن پاي . اي به روز نمودپايگاه داده خام را به صورت دوره

مورد توجه قرار گرفته است كه  آبامداده موضوعي است كه به تازگي در زمينه 

  .نيمكدر كارهاي آينده به آن توجه مي
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