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چکیده
 موتورهای جستجو و شببهههبای اجتمبا ی ببه صبور، سرویسهای اینترنتی زیادی از قبیل رایانامه،امروزه با رشد گسترده کاربران اینترنت
 ماننبد رببا هبای اینترنتبی و، از کار انداختن خدما توسط برنامههای مخبر خودکبار، با توسعه سرویسهای اینترنت.رایگان ارائه میشود
 یک سازوکار تأیید انسانی است که آزمونهایی را برای تشبخی اینهبه، کپچا. تبدیل به مشهل اصلی سرویسهای اینترنتی شده است،ههرها
 حبل ایبن آزمبونهبا ببرای انسبان راحبت و ببرای. تولید و نتایج آن را ارزیابی میکند، آیا کاربر یک انسان است یا یک برنامه رایانهای مخر
 روشهای کپچای کنونی سعی در افزایش سختی این آزمونها برای برنامههای خودکار با اسبتااده از افبزایش.ربا های اینترنتی مشهل است
 در این مقاله یک کپچای تصویری با استااده از ملیا مورفولبویی. در نتیجه حل آن برای انسان نیز مشهل می شود،تحریف و پارازیت دارند
 در ایبن روش یبک الگبوی.ریاضی ارائه می شود که هدف از ارائه این راههار افزایش امنیت و دفاع در مقابل حمال مخر ها و ههرهبا اسبت
 سپس با انجام تغییراتی بر روی تصویر به کباربر ارائبه شبده و کباربر بایبد.باینری با توجه به تصویر ورودی دچار گسترش و فرسایش می شود
 درصبد از انسبانهبا34/2  درصد و برای کپچای غیر چهبره31  برای کپچای چهره، طبق ارزیابیهای انجام شده.تصویر اولیه را تشخی دهد
. ثانیه است2/1  و برای کپچای چهره برابر با61/8 آزمون کپچا را با موفقیت گذراندند و متوسط زمان پاسخگویی برای کپچای غیر چهره
 مورفولویی، کپچا،تصویر

 تشخی،  برنامههای مخر، امنیت:کلیدواژهها
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Abstract
Today by the increasingly growth of internet users, many internet services such as electronic mails, search engines
and social networks are presented. Due to developments in internet services, disabling the services through
automatic programs such as internet robots and hackers has become a main problem. CAPTCHA is a mechanism
that confirms whether the user is a human or a computer program. This task is performed through some tests.
Performing these tests is easy for human but it is difficult for robots. CAPTCHA techniques are trying to increase
the mentioned difficulties in automatic programs and it is performed through increasing the deviations and
parasite. Then solving it will become difficult for human. In this research an image CHAPTCHA is presented and it
is done through mathematical morphology the purpose of this solution to increase security and to defend against
malicious attacks and hackers. In this method by the input image, a binary model is developed and worn. Then by
making some changes, the image is presented to the user and he should recognize the early image. According to
these estimations, 96% human have passed the face CAPTCHA and 90.5% human have passed the non-face
CAPTCHA, and the average of required time to answer is 16.8 for non-face CAPTCHA and 7.6 second for face
CAPTCHA.
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گونهای تحریف 4شده باشد یا در یک پسزمینه پیچیده نشان داده

 .6مقدمه
امروزه با افزایش خدما اینترنتی رایگان ،مشهل سوء استااده از
این خدما

6

توسط اسپمرها و ربا های نرمافزاری به شد

در

حال افزایش است؛ بنابراین ایجاد تمایز بین انسان و برنامههای
رایانهای بسیار مهم است؛ به طوری که بتوان با ایجاد یک سازوکار
تدافعی مناسب در مقابل ناوذ و حمله ههرها ،سرویسهای
1

اینترنتی را مقاوم و محافظت نمود .کپچاها روشی را برای تمایز

شود تا به راحتی توسط سامانههای تشخی
نشود .سامانههای تشخی

5

حروف خوانده

حروف برای خواندن خودکار متون

استااده میشوند ،ولی اینگونه نرمافزارها در خواندن متون چاپ
شده باکیایت پایین یا متون دستنویس با مشهل مواجه شده و
متون تایپی که از کیایت باالیی برخوردار

فقط قادر به تشخی

بوده و از قالبهای رایج و استاندارد پیروی میکنند ،هستند .پس
میتوان از این نق

حروف استااده کرد و

نرمافزارهای تشخی

قائل شدن بین انسان و امل مصنو ی و خودکار ارائه میدهند.

تصویر یک کلمه را به شهلی تغییر داد که توسط انسان قابل

تاکنون افراد مختلف روشهای متااوتی برای کپچا ارائه کردهاند

حروف قادر به بازیابی و

که هر کدام با وجود معایب و مزایایی سعی در محافظت از
خدما اینترنتی دارند.
در سالهای اخیر ماهومی به نام  3HIPمطرح شد که به
معنی اثبا تعامل انسانی است HIP .برنامهای است که به نو ی
از فعل و اناعالها از طرف انسان نیاز دارد تا وی به نوان انسان
شناخته شود .این برنامه به طور مؤثری قادر به جلوگیری از
دسترسی برنامههای خرابهار به خدما

اینترنتی است .کپچا که

به معنی آزمون همگانی خودکار شده تورینگ برای مجزا کردن
انسان و رایانه است ،نو ی از آزمون  HIPاست و حل آن برای
انسان آسان و برای ربا های اینترنتی مشهلتر است.
کپچا یک سازوکار تأیید انسان بودن است که آزمونهایی را
برای تشخی

اینهه آیا کاربر یک انسان است یا یک برنامه

خواندن باشد ،ولی نرمافزارهای تشخی
تشخی

آن نباشند ].[6

کپچا دارای طیف گستردهای از کاربرد در و

است که از

جمله کاربردهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -6مشخ

کردن کرمها و اسپمها در شناسایی رایانامه،

 -1نظرسنجی بر خط،
 -3خدما رایانامه رایگان،
 -4پیامهای بر خط،
 -2محدود کردن میزان استااده.
خصوصیتهای کپچا به شرح زیر هستند:
 -6آزمون کپچا باید به صور خودکار توسط یک ماشین تولید و

رایانهای مخر  ،تولید و ارزیابی میکند و سعی میکند فراتر از

ارزیابی شود .این خصوصیت ،حداقل نیاز یک سامانه کپچا است.

قابلیتهای برنامههای رایانهای کنونی باشد .روشهای کپچای

 -1این آزمون باید به سر ت و به راحتی توسط یک کاربر انسانی

کنونی سعی در افزایش سختی آزمون برای برنامههای خودکار با

پاسخ داده شود .هر آزمون کپچایی که به بیش از  34ثانیه زمان

استااده از افزایش خرابی و نویز دارند .در نتیجه پاسخ به آن برای

برای پاسخگویی نیاز داشته باشد ،در مل ماید نیست.

انسان نیز مشهلتر خواهد شد .نمونه بارزی از کپچا ،تصویری از
حروف و ا داد در صاحا مختلف و است که به صور کج و

 -3این آزمون باید همه انسانها و یا گروهی از انسانها را پذیرا
باشد ].[1

صحیح خوانده و با دقت در یک جعبه متن وارد کند.

کپچا را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

ناواضح رسم شدهاند و از کاربر خواسته میشود تا آن را به شهل

کپچا به طور معمول یک آزمون یا جورچین ساده بصری است
که یک انسان میتواند بدون مشهل زیادی به آن پاسخگو باشد،

 -6کپچای مبتنی بر متن،
 -1کپچای مبتنی بر تصویر،

اما یک برنامه خودکار قادر به این کار نیست .این آزمون به طور

 -3کپچای مبتنی بر صدا،

معمول از حروف ،ا داد یا ترکیبی از آنها که با هم تداخل دارند

 -4کپچای مبتنی بر ویدئو.

و متقاطع هستند تشهیل شده است .تصاویر کپچا ممهن است به

تصاویر شهل ( )6نمونهای از کپچاهای معروف مبتنی بر متن را
نشان میدهد.

1

Spammers
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to Tell
)Computers and Humans Apart
3
)Human Interaction Proof (HIP
2

Distortion
)Optical Character Recognition (OCR

4
5
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شکل  .4نمونهای از کپچای مبتنی بر ویدئو ][1
الف) کپچاهای مبتنی بر متن معتبر ]6[ GIMPY

 .6الگوریتم پیشنهادی
الگوریتم پیشنهادی شامل مراحل زیر است:
شهل ( )2نمای کلی از ارائه یک کپچای تصویری با استااده از
مورفولویی را نشان میدهد.
ساخت کپچا
توسط ملیا

مورفولویی

ساخت الگو

پیش
پردازش

شکل  .5روند نمای تولید کپچای تصویری با استااده از مورفولویی
) معروفترین کپچاهای مبتنی بر متن،

[3] reCAPTCHA

شکل  .6نمونهای از کپچاهای معروف مبتنی بر متن

شهلهای ( )1-4به ترتیب نمونهای از کپچاهای تصویری ،صوتی و
ویدئویی را نشان میدهند.

شکل  .6نمونهای از کپچای مبتنی بر تصویر ][4

شکل  .3نمونهای از کپچای مبتنی بر صو ][2

پیشپردازش :قبل از ا مال پردازش برای ساخت کپچا از هر
تصویر ورودی ،ابتدا الزم است تصویر ورودی به یک تصویر سطوح
خاکستری تبدیل و سپس کیایت ظاهری آن از نظر کنتراست
بهبود یابد ] .[2در روش پیشنهادی از روش تعدیل هیستوگرام به
منظور افزایش سطح کنتراست استااده شده است .تعدیل
هیستوگرام یهی دیگر از کاربردهای هیستوگرام در افزایش
کنتراست تصاویر با کنتراست پایین است .زمانی که گاته میشود
کنتراست تصویری کم است این بدان معنا است که اختالف بین
کمترین و بیشترین شد روشنایی تصویر کم است .تعدیل سازی
هیستوگرام موجب میشود که کنتراست تصویر ورودی تا حد
ممهن افزایش یابد؛ به این معنا که اگر مقادیر شد در قسمتی
تجمع دارد مقادیر را به گونهای بسط میدهد تا توزیع شد
تقریباً یهسان شود ] .[8شهل ( )1یک تصویر ورودی رنگی را به
همراه نسخه سطوح خاکستری و تعدیل شده آن نشان میدهد
ساخت الگو :در روش پیشنهادی از الگوی نشان داده شده در
شهل ( )2استااده شده است .ایده اصلی این الگو از چندین آزمون
هوش برای تشخی تصویر گرفته شده است .در این روش
خطوط ترسیم شده به دلیل نزدیک بودن در پایین و فاصلهدار
شدن در باال میتوانند تصویر را به گونهای مناسب تحریف کنند
که تنها توسط انسان قابل شناسایی باشد .با توجه به تحقیقا
انجام شده به نظر میرسد ربا های تشخی تصویر با توجه به
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اینهه بر مبنای رنگ مل میکنند و در تشخی تصاویر رنگی
نسبت به سیاه و ساید قدر بیشتری دارند و همچنین برای
تشخی تصویر تحریف شده ،تصویر مورد نظر را با رنگی متمایز
از پسزمینه جدا میکنند ،در تشخی تصویر با این نوع الگوی
پیشنهادی با مشهل مواجه میشوند .به منظور ساخت الگوی
نشان داده شده در شهل ( )2از روابط ریاضی استااده شده است.
به دلیل تقارن تصویر تنها نیمه راست آن ایجاد و سپس با تبدیل
هندسی نیمه چپ آن تولید شده است .برای ساخت الگو ،تصویری
با تعداد سطر برابر با تصویر مرجع و نصف تعداد ستونهای تصویر
مرجع با مقداردهی اولیه صار ساخته میشود .به منظور ساخت

الف) تصویر ورودی

تصویر الگو از روابط مثلثانی تانژانت معهوس موقعیت هر پیهسل
که بیانگر زاویه آن پیهسل نسبت به مبدأ است ،استااده شده
است ].[2
()6
در رابطه ( x ،)6و  ،yبیانگر موقعیت هر پیهسل از تصویر است.
شهل (-2الف) ،تصویر الگو را پس از مشخ شدن زاویه هر
پیهسل نشان میدهد .پس از آن پیهسلهای تصویر جدید
آستانهگذاری میشوند .شهل ( )2مراحل تولید الگوی روش
پیشنهادی را نشان میدهد.

) تصویر سطوح خاکستری

) هیستوگرام تصویر خاکستری قبل از تعدیل

پ) تصویر متعادل شده

ث) هیستوگرام تصویر خاکستری بعد از تعدیل

شکل  .2پیشپردازش

الف) تصویر الگوی مورد نظر

) تصویر حاصل از محاسبه تانژانت معهوس

شکل  .2مراحل تولید الگوی روش پیشنهادی

پ) آستانه گذاری تصویر تانژانت معهوس
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ساخت کپچا با استفاده از عملیات ریختشناسی :در روش
پیشنهادی پس از ساخت الگو ،الگوریتم پیشنهادی برای ساخت
کپچا اجرا می شود .به این منظور ابتدا تصویر ورودی با استااده از
آستانهگذاری اتسو ] [2به یک تصویر باینری به نام  Bتبدیل
میشود .سپس با استااده از یک المان ساختاری  3×3تصویر الگو
که  Pنام دارد به صور رابطه ( )1پویش میشود.
If B(x,y)=P(x,y)=1
Template Dilation

()1

Else
Erosion Templat

شهلهای ( 8و  )3ساخت کپچای مبتنی بر چهره و غیر چهره را
نشان میدهد.

الف) تصویر حیوان

کپچای نهایی در قالب یک واسط کاربر در  HTMLو با
زبانهای  JavaScriptو  PHPآماده شده و به کاربر ارائه میشود.
در کپجای مبتنی بر تصاویر غیر چهره کاربر میبایست نام شیء یا
موجودی را که در کپچا میبیند در یک جعبه متنی وارد کند .اگر
پاسخ کاربر صحیح باشد ،آنگاه آزمون کپچا را با موفقیت گذرانده
است و در نتیجه انسان بودن کاربر ثابت شده و در غیر این صور
کاربر یک ربا است.

) کپچای پیشنهادی مبتنی بر غیرچهره
شکل  .3ساخت کپچای مبتنی بر غیر چهره

ویژگیهای سامانه پیادهسازی الگوریتم :برنامههای مربوط به
شبیهسازی الگوریتم ،در فضای نرمافزار متلب  1462نوشته شده و
توسط یک لپتاپ با پردازشگر  Core i7با حافظه  8GBاجرا شده
است.

الف) تصویر کودک

 .3ارزیابی کپچای روش پیشنهادی
معیارهای موفق بودن کپچاها شامل تولید خودکار آنها توسط
رایانه ،پاسخ سریع و آسان به آزمون کپچا توسط انسانها ،پذیرش
همه انسانها و یا گروهی از انسانها و مقاومت در برابر حمله
برنامههای رایانهای است .هر کپچایی که قادر به برآورده کردن
این نیازها نباشد ،در مل کاربردی نخواهد بود .در ادامه این
معیارها در کپچای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

) کپچای پیشنهادی مبتنی بر چهره

شکل  .2ساخت کپچای مبتنی بر چهره

تولید و ارزیابی خودکار کپچا توسط رایانه :کپچای تولید شده
به صورتی که در قسمتهای قبل شرح داده شد ،به طور خودکار
توسط رایانه در مد زمانی مشابه مد زمان تولید کپچاهای
متداول یعنی در حدود  6یا  1ثانیه تولید میشود .همچنین
ارزیابی پاسخ کاربران نیز به صور خودکار انجام میشود.
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پاسخ سریع و آسان به آزمون کپچا توسط انسان :برای ارزیابی این
کپچا در بین نمونههای مختلف کاربری ،از تعداد  644نار
نظرسنجی به مل آمد .این  644نار ،کاربران اینترنت در رده
سنی  64تا  14سال بودند .فرایند ارزیابی به صور زیر انجام
شد:
 -6یک لپتاپ در اختیار کاربر قرار میگیرد و از او خواسته
میشود که لپتاپ را به گونهای که بتواند به راحتی با آن کار کند
تنظیم نماید.
 -1در مورد کپچای مبتنی بر غیر چهره دستورالعمل زیر به کاربر
داده می شود :یک تصویر شامل یک شیء یا یک صحنه به کاربر
نشان داده میشود و کاربر میبایست نام شیء یا نام صحنه را در
کادر متنی وارد کند.

خاصی نیاز نیست .تنها گروهی از انسانها که قادر به حل این
کپچا نیستند ،افرادی با مشهال بینایی شدید هستند.
مقایسه کپچای پیشنهادی با سایر روشها :در جدول ()1
مقایسهای بین چند کپچا از نظر درصد موفقیت انسان و زمان
پاسخگویی به کپچا انجام شده است .الزم به ذکر است زمانهای
پاسخگویی گزارش نشده به دلیل این است که در مرجع مربوطه
از این زمان صحبتی نشده است.
شهل ( )64واسط کاربری آزمایش کپچای روش پیشنهادی را
نشان میدهد.

 -3برنامه تولید کپچا بر روی لپتاپ شروع به کار میکند
و به صور تصادفی یک تصویر کپچا را از میان تصاویر کپچا
نمایش میدهد .کاربر ،نام شیء را وارد میکند .با این کار مد
زمانی که طول میکشد تا کاربر کار را به پایان برساند ،برای
تجزیه و تحلیلهای بعدی ثبت میشود.
 -4برنامه کپچا بسته میشود و رضایت فرد از این کپچا مورد
بررسی قرار میگیرد.

شکل  .62واسط کاربری آزمایش کپچای روش پیشنهادی

 .4نتایج و بحث

جدول  .6زمان متوسط پاسخ به آزمون کپچا بر حسب ثانیه

هر کدام از  644کاربر مورد بررسی ،به چهار آزمون کپچا (دو
آزمون مبتنی بر چهره و دو آزمون مبتنی بر غیر چهره) پاسخ
دادند .بر اساس پاسخ کاربران و زمان پاسخگویی به آزمون کپچا،
نتایج نظرسنجی از کاربران را میتوان به صور زیر خالصه کرد:
زمان متوسط برای تشخی شیء و تایپ نام آن در کپچای
مبتنی بر غیر چهره و همچنین بر روی چهره در جدول ( )6آمده
است .این زمان برای حل یک آزمون کپچا ،زمان مناسب و
مطلوبی است.
جدول  .6زمان متوسط پاسخ به آزمون کپچا بر حسب ثانیه
کپچای مبتنی بر غیر چهره

کپچای مبتنی بر چهره

 61/8ثانیه

 2/1ثانیه

از میان  644نار 82 ،نار آزمون را به طور کامل با موفقیت پشت
سر گذاشتند .طبق نظرسنجی انجام شده ،از میان  644کاربر31 ،
نار از کپچای پیشنهادی رضایت داشتند.
پذیرش همه انسانها و یا گروهی از انسانها :همانگونه که
مشاهده میشود ،برای پاسخگویی به کپچای پیشنهادی به دانش

نام کپچا

درصد
موفقیت
انسانها

زمان
پاسخگویی
انسانها
(ثانیه)

[3] ARTiFACIAL

33/2

64

[64] Asirra

33

-

[66] Face Recognition CAPTCHA

31

-

[61] FaceDCAPTCHA

31/42

-

[63] FaceCAPTCHA

34/1

64/43

34

62

[62] Face Detection CAPTCHA

26/26

-
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34/24

61/8

کپچای پیشنهادی مبتنی بر چهره

31

2/1

مبتنی بر
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ناصر چهره و یا اشیاء از
 از آنجا که تشخی.اصلی ارائه شد
 کپچای،آشناترین موضو ا برای تمام کاربران انسانی است
644  همچنین مطالعاتی بر روی.پیشنهادی کامالً همگانی است
کاربر انسانی با پیشینههای گوناگون انجام شد و اکثریت این افراد
 بنابراین سهولت تشخی.از کپچای ارائه شده رضایت داشتند
 کاربر پسند بودن و همگانی بودن،کپچای ارائه شده توسط انسان
کپچا برای بیشتر کاربران انسانی به دلیل تصویر قابل فهم و
 همچنین.شناخته شده از مزایای این نوع کپچای ارائه شده است
با توجه به مطالعا و تحقیقا انجام شده ضعف ربا ها و
برنامههای مخر در یافتن تصویر تحریف شده توسط الگوی
پیشنهادی با این روش و مد زمان پاسخگویی توسط کاربر را
.میتوان از مزایای روش مذکور نسبت به سایر روشها بر شمرد
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