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Abstract 
      Human identification based on face images, as physical biometric means, plays an 
imperative role in many applications area. The methods for human identification using 
face image uses either part of the face, all face, or mixture from these methods, in either 
time domain or frequency domain. This paper investigate the ability to implement the 
eigenface in frequency domain, the result spectral eigenface is utilize as a feature vector 
means for human identification. The converting from eigenface implementation in time 
domain, into spectral eigenface implementation in frequency domain, is based on 
implemented the correlation by using FFT.  The Min-max is invoked as normalization 
techniques that increase spectral eigenface robustness to variations in facial geometry 
and illumination. Two face images are contrast in terms of their correlation distance. A 
threshold (10.50x107) is used to restrict the impostor face image from being identified. 
The experimental results point up the effectiveness of a new method in either using 
varying (noisy images, unknown image, face expressions, illumine, and scales ), with 
identification value of 100%. 
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 تمثیل محددات الوجھ الطیفیة لغرض تمیز االشخاص
 الخالصة

صورة الوجه كسمة فيزيوبايلوجي تلعب دور مؤثر في العديد من  تميز األشخاص باالعتماد على
إن الطرق المستعملة في تمييز األشخاص باالعتماد على صور الوجه، تعتمد على أما جزء  .التطبيقات

طريقتين معا، أما بصورة مباشرة من الصورة أو بعد تحويلها إلى أو دمج ال, من الوجه، الوجه كله
في هذا البحث، تم استعراض محددات جديدة، وهي سمات الوجه الطيفية في الفضاء . الفضاء الترددي

وجعل قيمتها سوية . الترددي، تم من خالل استخدام االرتباط المبني باستعمال تحويل فورير السريع
األكبر، تزيد من كفاءة محددة الوجه الطيفية اتجاه التنوع في هندسة األوجه  - غرباستخدام طريقة األص

تم استخدام حدا بمقدار . أي صورتان للوجه تعتبر مختلفتين باالعتماد على المسافة االرتباط. و اإلضاءة
 نتائج االختبارات عبرت عن مدى.  لمنع الصور الدخيلة من أن تميز داخل المنظومة) 107×10.5(

أنواع الضوضاء، صور الوجه الدخيلة، (فعالية الطريقة الجديدة المطبقة في حالة األنواع المختلفة ل
 %.100بمقدار ) تعابير الوجه، اإلضاءة، واألحجام
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