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Abstract 

 

Biometric authentication technique includes of uniquely 

identifying persons by using their behavioral or physical 

features, such as iris or face,. The popularity of biometric 

system are  coming from that, it is more trusted technique 

instead of  systems that based on password security , since there 

are difficult of copying and stolen biometric and there are no 

passwords to remember. Non-repudiation is also provided by 

biometrics, (an authenticated user cannot deny having done so) 

because of that biometrics of someone's is difficult to stealing or 

copying. 

 

In this thesis design a method for the security and privacy 

enhancement in the systems that based on biometrics 

authentication, this method is about merging of secret sharing 

with biometrics. The proposed biometric privacy system 

includes iris segmentation algorithms (i.e., inner and outer 

boundary detection algorithms) based on hybrid image 

processing techniques, feature extraction algorithms (i.e., based 

on texture method and wavelet method), (2, 2) secret sharing 

based on linear system and hiding shares randomly for 

enrollment purpose.  



 
II 

 

The proposed secret sharing system has generated a 

meaningful shares which overcome the problem in traditional 

methods. The generated two shares can be hiding randomly in 

selected images from public database then, store one of share in 

the system database and giving the other one into authorized 

person(user) (ex : in identification card form). To increase 

security and privacy in the system that based on biometric 

authentication the data in the significative shares is stored at 

different places instead of stored the full data at one place. The 

security scale of system   would be improved, since the attacker 

must have the ability for accessing the two shares (i.e., two 

keys). 

 

The proposed system was tested on 482 images from the 

UBIRIS database. The average attained recognition rate was 

95.67% and 70.50 %when using 2D DWT and GLCM for 

feature extraction respectively. Investigated in the performance 

of the system will be determine that the performance of the 

system behavior for different databases UBIRIS which contains 

images with different types of noise. Iris template security is 

provided because using secret sharing and then hiding shares 

randomly to generate meaningful shares by storing in the 

database only one share when there is no way to retrieve 



 
III 

information of the enrolled eye image. Accessing from 

unauthorized user is avoided in this situation. Applying this 

system to the security-critical applications will make this 

security application more reliable and secure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصة
 

 

استخدام التحقق من الهوية للتخويل  مهمتها هي التحقق من هوية االفراد استناداً الى صفاتهم الفسيولوجية أو 

السلوكية, مثل قزحية العين أو التوقيع. ان نظام التحقق من الهوية  اكتسب شعبيته كنظام بديل لالنظمة التي 

هذا النظام اصبح  ليس هنالك ضرورة لتذكر كلمة المرور اضافة تستخدم كلمة المرور االمنة, ومنذ استخدام 

الى ذلك هنالك صعوبة في نسخ و سرقة الهوية.ايضا القياسات الحيوية توفر عدم التنصل , ) اليمكن نكران ان 

ما.        هنالك اشخاص غير مخولين قيامهم بذلك(, بسبب الصعوبة في نسخ او سرقة القياس الحيوي لشخص  

 

ذه االطروحة تم اقتراح طريقة لدمج المشاركة السرية مع القياسات الحيوية لتعزيز االمن والخصوصية في ه

في قزحية العين على اساس نظام التحقق من الهوية. يشمل نظام خصوصية الهوية المقترح استخدام خوارزميات 

لذي يكون قائم على اساس تقنيات لتجزئة قزحية العين )خوارزميات الكشف عن الحدود الداخلية والخارجية( ا

معالجة الصور المختلطة , خوارزميات استخراج الصفات )تكون قائمة على اساس اسلوب النسيج اواسلوب 

( المشاركة السرية يكون اساسها قائم على النظام الخطي واخفاء المشاركات بصورة 2,2المويجات( ,طريقة )

                                                                                   عشوائية لغرض التسجيل.                  

ان  نظام المشاركة السرية المقترح يقوم بتوليد مشاركات ذات معنى والتي  تغلبت  على المشكلة الموجودة في 

تارة عشوائية في صور مخ الطرق التقليدية. توليد اثنين من المشاركات بحيث  ممكن ان يتم اخفاءهم بصورة

من قاعدة بيانات عامة , ثم يتم تخزين احد المشاركات في قاعدة بيانات النظام واالخر يعطى للمستخدم)على 

سبيل المثال : في شكل بطاقة الهوية(. تخزين البيانات على شكل مشاركات ذات معنى في اماكن مختلفة  بدالً 

د هذا سوف يؤدي الى تقوية االمن والخصوصية لنظام تخويل التحقق من تخزين البيانات جميعها في مكان واح

من الهوية. هذا من شأنه ان  يؤدي الى تحسين مستوى أمن النظام , بحيث ان المهاجم حتى يستطيع الوصول 

 يجب عليه الحصول اثنين من المشاركات  ) اي مفتاحين( . 

و  %95.67. وقد بلغ معدل التمييز UBIRISلبيانات صورة من قاعدة ا 482تم اختبار النظام المقترح على 

الستخراج الصفات على التوالي. يتم التحقق من اداء   GLCMو     2D DWT    عند استخدام  70.50%

والتي تحتوي على صور  UBIRISالنظام عن طريق تحديد سلوك اداء هذا النظام لقواعد البيانات المختلفة 



مع انواع مختلفة من الضوضاء. يتم توفير االمن لقالب قزحية العين بسبب استخدام المشاركة السرية بعدها يتم 

اخفاء المشاركات بصورة عشوائية لتوليد مشاركات ذات معنى باستخدام مشاركة واحدة والتي تكون في قاعدة 

ة. في هذه الحالة وصول االشخاص الغير اليمكن استرجاع اي معلومات عن صورة العين المسجلحيث البيانات 

                                        مخولين يتم تجنبها. هذا النظام سيكون اكثر أمناً وموثوقية في التطبيقات االمنية الحساسة.                                        
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