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Abstrat 

        A reliable personal identification is critical in many daily transactions. For 

examples, access control to special locations and access to secret information in the 

computer are becoming increasingly important to prevent their abuse. Personal 

identification numbers, passwords, smart card are some of the means normally 

employed for this purpose. These means do not really identify a person, but only 

knowledge of some data or belonging of some determined object. Security documents 

like certificates, land revenue documents, etc., have only the individual’s name, 

address, and in some cases a photo as means of personal identification. This makes 

criminal impersonation an easy task. Therefore, many of these limitations can be 

eliminated by incorporation of better methods that can be used to verify identity by 

measuring and analyzing human characteristics instead of things the individual may 

have (smart card) or know (password). 

       The main goal of this thesis is using the fingerprint technology to generate the 

unique ID based on the core point of the fingerprint of an individual that can be used 

for identifying person identity. The finger-print’s minutia features are extracted with 

the core point as the reference based on the seven moment invariants, Then the 

extracted features are converted into numerical value, This numerical value is used as 

the unique ID for printing in the security documents for the personal identification. If 

the fingerprint image does not contain the core point such as the plain arch and tented 

arch patterns then we must create the center point in this fingerprint image and this is 

considered as the core point. The minutia features will be computed with this point as 

the reference point and this is used to generate a unique ID. 

       Analysis of the proposed system shows that the system has satisfactory 

performance parameters.  
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 الخالصة

 

ان تحديد هوية الشخص بشكل موثوق غالباً ما يكون عملية حرجة في الكثير من الصفقات اليومية . على         

سبيل المثال سيطرة الدخول الى المواقع الخاصة والوصول الى المعلومات السرية في الحاسوب اصبحت مهمة 

لمرور والبطاقات الذكية هي بعض الوسائل التي جداً لمنع سوء االستخدام . االرقام التعريفية الشخصية , كلمات ا

استخدمت لهذا الغرض . هذه الوسائل في الحقيقة ال تميز الشخص وانما مجرد معرفة بيانات او امرار اشياء 

معينة . الوثائق االمنية مثل الشهادات ووثائق عائدات االراضي وغيرها تحتوي فقط اسم الشخص ومكان االقامة 

تحتوي صورة كوسيلة لتحديد الهوية الشخصية وهذا يجعل التمثيل الجنائي مهمة سهلة . لذا وفي بعض الحاالت 

الكثير من هذه المحددات يمكن تالفيها من خالل دمج طرق افضل يمكن ان تستخدم للتحقق من الهوية وذلك من 

يعرفها )كلمة المرور( الفرد. خالل قياس وتحليل الخصائص االنسانية بدالً من اشياء يمتلكها )البطاقة الذكية( او  

 

الهدف الرئيسي لهذه الرسالة هو استخدام تقنية بصمة االصبع لتوليد معرف فريد باالعتماد على نقطة        

المركز لبصمة االصبع والذي يمكن استخدامه لتحديد هوية الشخص . ان الصفات الثانوية لبصمة االصبع يتم 

مرجع باستخدام تقنية العزوم السبعة , ومن ثم هذه الصفات المستخلصة يتم استخالصها مع نقطة المركز كنقطة 

تحويلها الى قيمة رقمية , وهذه القيمة الرقمية تستخدم كمعرف فريد يتم طبعه في الوثائق االمنية لتحديد الهوية 

لينا انشاء الشخصية . اما اذا كانت صورة بصمة االصبع ال تحتوي على نقطة مركز ففي هذه الحالة يجب ع

نقطة في صورة بصمة االصبع واعتبارها كنقطة مركز. وان الصفات الثانوية المستخلصة باالعتماد على هذه 

النقطة كنقطة مرجع يتم استخدامها لتوليد المعرف الفريد. تحليل النظام المقترح يبين ان النظام لديه معايير اداء 

 مرضية . 
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