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Abstract 
    There are wide variety of mechanisms available for performing the authentication 
function. One of them is by using video film to monitor important places. In such systems 
the important task is recognizing human faces which need good segmentation and high 
feature extraction. In traditional technique the segmentation can be performed by region 
growing and shrinking, clustering method, and boundary detection which all take image 
pixel by pixel and compare each with neighbors to get the similarity. Chaotic oscillator 
depends on synchronization concept between points to determine the active points which 
construct similar region determining the object. Then RGB color space is used to determine 
skin color pixel. Skin color model aids the process of separating the face from the scene due 
to its skin color. After isolating the human face image which contains many features (eye, 
eyebrow, nose, etc...) they identify the person. Chaotic oscillator is used to extract the 
important features by removing any point that is not synchronized with its neighbors and 
gives new image which contains only the main face features and then compare this image 
with stored image in Database of authorized person and make decision on if (he/she) is an 
authenticated image or not.   
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   Chaotic Oscillator)   (نظام المراقبة بالكاميرات الرقمية بأستخدام مفهوم
 

 
  الخالصة

هنالك العديد من التقنيات المتاحة إلنجاز مهمة التخويل  وأحدهم بواسطة استخدام األفالم الفيديوية لمراقبـة مكـان                
 الوجوه البشرية التي تحتاج إلـى تقنيـات تقطيـع جيـدة وتقنيـات       هو تمييز هم  في مثل هذه األنظمة المهمة اال     . مهم

إن عملية التقطيع في التقنيات التقليدية يمكن أن تنجز باستخدام نمـو المنـاطق وتقلـصها                 . استخالص صفات عالية  
حث عـن   وطرق العنقدة واكتشاف الحدود والتي جميعها تأخذ نقاط الصورة نقطة بعد األخرى وتقارنها مع جيرانها للب               

 تعتمد على مفهوم التزامن أو التناغم بين النقاط لتحديـد النقـاط    (Chaotic Oscillator)التشابه بين هذه النقاط بينما 
فـضاء   استخدمإن هذه األشياء ربما تكون وجه بشري لذلك         , النشطة والتي تكون المنطقة المتشابهة التي تحدد األشياء       

بعد عزل صورة الوجه البـشري والتـي   .  الوجه عن المشهد وفقاً للون الجلدللمساعدة في عملية فصل ) RGB(اللون  
 Chaotic(والتـي تُعـرف الـشخص نـستعمل ال     ...) ,األنف, الحاجب, العين(تحتوي على عدد من الصفات مثل 

(Oscillator                 الستخالص الصفات المهمة من خالل إزالة أي نقاط غير متناغمة أو متزامنة مع جيرانهـا للحـصول  
على صورة جديدة تحتوي فقط على الصفات األساسية للوجه ومن ثم مقارنتها مـع صـور األشـخاص المخـولين                    

  .المخزونة في قاعدة البيانات ومن ثم اتخاذ القرار كون الشخص مخول ام ال
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

