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Abstract 

The human hand presents the source for a numerous of physiological biometric 
features, from these are palmprint, hand geometry, finger geometry and the vein pattern on 
the dorsum of the hand, are mostly used in many fields for different applications. Lines and 
points are extracted from palms for individual identification in original image or frequency 
space. In this paper, a preprocessing to extract the central part from the input palmprint 
image, next a 2-D multi-wavelet transform is used to convert the palmprint image into 16 
sub-bands, and the texture feature vectors, energy and entropy for each of the 16 sub-bands 
is computed and normalized with min-max method for individual identification. The 
correlation distance is used as a similarity measure. The experimental results point up the 
effectiveness of a method in either using low resolution or noisy images.  
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 خصائص راحة اليد بأستخدام التحويل المويجي المتعدد لتعريف االشخاص

  

  الخالصه

اليد، هندسة اليـد،    يد اإلنسان تمثل مورد للعديد من السمات الخاصة بالمحددات الفيزياوية، منها راحة                   
الخطـوط  . التطبيقـات   هندسة األصابع ، أنماط األوردة على ظهر اليد، والتي تم استخدامها في العديد مـن    

فـي  . والنقاط يتم استخالصها من راحة اليد بصورة مباشرة من الصورة أو بعد تحويلها إلى الفضاء الترددي      
.  لراحة اليد الستخالص منطقـة مربعـة منهـا     المدخلةهذا البحث تتم عملية المعالجة األولية على الصورة

 حزمة، ومن   16يتبعها تطبيق التحويل المويجي المتعدد في الفضاء الثنائي األبعاد، لتتحول معه الصورة إلى              

وجعـل قيمهـا سـوية باسـتخدام طريقـة      , ثم يتم استخالص متجهات السمات البنيوية، الطاقة واالنتروبي
أي صـورتان لراحـة اليـد    . ن الحزم الستة عشر الناتجة، لغرض تمييز األشخاص      األكبر، لكل م  -األصغر

نتائج االختبارات عبرت عن مدى فعالية الطريقة الجديـدة         . تعتبران مختلفتان باالعتماد على مسافة االرتباط     
  المطبقة في حالة وجود الضوضاء مع استخدام للدقة منخفضة
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