
  

บทท่ี 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 

และสงรายงานผานอีเมลแบบอัตโนมัติ ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆท่ีสามารถนํามา

ประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี ้

 2.1) การพิสูจนตัวตนโดยใชเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ (Biometrics) 

2.2) เทคโนโลยี  Biometrics        
2.3) เทคโนโลยีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ 

2.4) การผลิตซอฟตแวรแบบตัวตนแบบ (Prototyping Development) 

  

 
2.1) การพิสูจนตัวตนโดยใชเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ (Biometrics) 
  การระบุตัวบุคคลดวยการใชลายนิ้วมือนั้นไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน  

เพราะผิวหนังนิ้วมือของคนเราท่ีประกอบดวยสวนท่ีเปนรอง (Furrow) และสวนท่ีเปนเสนหรือสัน 

(Ridge) ท่ีเราเรียกรวมกันวาลายนิ้วมือ ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลและมีความคงสภาพ

ไมเปล่ียนแปลง  นอกจากนี้ลายนิ้วมือสามารถนํามาตรวจสอบและประมวลผลไดงายและรวดเร็ว  

อีกท้ังโครงสรางลายนิ้วมือมีความซับซอนยากตอการซํ้าซอนกับบุคคลอ่ืน  ซ่ึงทําใหการระบุตัว

บุคคลโดยการใชลายนิ้วมือเปนวิธีการตรวจสอบทางชีวมาตรท่ีงายกวาวิ ธีชีวมาตรวิธีอ่ืนๆใน

ปจจุบัน 

 เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biometric คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางดานชีวภาพและ

ทางการแพทย   กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละ

คนมาใชในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ  แลวนําส่ิงเหลานั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะท่ีไดมีการ

บันทึกไวในฐานขอมูลกอนหนานี้ เพ่ือใชแยกบุคคลนั้นจากบุคคลอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช
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ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้นในกรณีท่ีอาจเปนผูตองสงสัยในการละเมิดกฎหมายไดอีกดวย 

คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นสวนใหญจะไมเปล่ียนไปตามกาลเวลา ในขณะท่ีพฤติกรรม

อาจมีการเปล่ียนแปลงได จึงทําใหการพิสูจนบุคคลโดยการใชลักษณะทางกายภาพนั้น มีความ

นาเช่ือถือมากกวา ตัวอยางของคุณลักษณะทางกายภาพท่ีนิยมนํามาใช ไดแก ลายนิ้วมือ  มานตา 

ชองตาดํา ฝามือ และรูปหนา เปนตน 

            เสียงพูด หรือการลงลายมือช่ือ การใชแปนพิมพ ซ่ึงจัดเปนคุณลักษณะทางพฤติกรรมของ

บุคคล ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลาและการเรียนรู มีขอดีอยางหนึ่งของการใช Biometric 

ประเภทนี้ก็คือ ใชงาย เปนท่ียอมรบัของผูใช และมีอัตราเส่ียงตอการติดเช้ือต่ํา เนื่องจากไมตองนํา

อวัยวะท่ีไวตอการติดเช้ือ (เชน ดวงตา)ไปสัมผัสกับอุปกรณท่ีใชในการอานขอมูล B i o m e t r i c s 

2.2 เทคโนโลยี  Biometrics        

            Biometrics  (ไบโอเมตริกซ) หรือ Biometry มีการนํามาใชกันตั้งแตอดีต โดยเปนศาสตร

ดานหนึ่งในการนําเอาวิธีการทางคณิตศาสตร หรือวิธีการทางสถิติ มาใชในการวิเคราะหแกไข

ปญหาทางดานชีววิทยาตางๆ เชน การใชวิธีทางสถิติวิเคราะหผลกระทบของมลพิษท่ีมีผลตอ

สุขภาพของบุคคล, การวิเคราะหขอมูลสภาพอากาศที่มีผลตอการเพาะปลูก เปนตน แตความหมาย

ของ Biometrics ซ่ึงเปนศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการใชกระบวนการ ในการระบุตัวบุคคลหรือ 

ตรวจสอบตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ คือการใชลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกันแตละบุคคล เชน 

รูปแบบของลายนิ้วมือ(Fingerprint) , รูปลักษณของมือ (Hand Geometry), ลักษณะของเรตินา 

(Retina Pattern), ลักษณะของมานตา (Iris Pattern) รูปลักษณใบหนา (Facial) เปนตน หรือใช

ลักษณะทางพฤติกรรมของแตละบุคคล เชน เสียง (Voice) , เอกลักษณในการพิมพ (Keystroke 

Dynamics), ลักษณะทาทางในการเดิน (Gait recognition) เปนตน  

รูปท่ี 2.1 ลักษณะตางๆ ทางดานชีวภาพของคน 
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          กระบวนการท่ีทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถระบุบุคคลไดโดยอัตโนมัติ คือ การ

เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย มนุษยใชวิธีการทางไบโอเมตริกซ ในการระบุ ตัวบุคคลอยู

ตลอดเวลา นั่นคือ ใชลักษณะจําเพาะทางรูปราง ใบหนา น้ําเสียง หรือกล่ิน ของแตละบุคคลในการ

ระบุวาคนท่ีเราพบเปนคนท่ีเรารูจักหรือไม ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาไบโอเมตริกซ เปนรูปแบบหนึ่ง

ของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)  

            การระบุตัวบุคคลโดยใชไบโอเมตริกซ สามารถนํามาประยุกตใชงานไดท้ังในภาครัฐบาล

และภาคเอกชน เชน งานทางดานรักษาความปลอดภัย, ชวยผูรักษากฎหมายในการจับตัวผูกระทํา

ผิด, ชวยในการตรวจสอบผูใชงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร, การจัดการระบบบริหารงาน

บุคคล (เชน งานตรวจสอบเวลาการทํางาน), ชวยในการตรวจสอบตัวบุคคลในการซ้ือขายสินคา

ผานทางอินเทอรเน็ต, การจัดการเรื่องการพิสูจนตัวบุคคลของสถาบันการเงิน เปนตน  

ไบโอเมตริกซสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การใชลักษณะทางกายภาพ 

(Physiological Biometrics) และการใชลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioural Biometrics) ในการ

ระบุตัวบุคคล  

ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics) 

-  ลายนิ้วมือ Fingerprint  

- ลักษณะใบหนา Facial Recognition  

- ลักษณะของมือ Hand Geometry  

- ลักษณะของนิ้วมือ Finger Geometry  

- ลักษณะใบหู Ear Shape  

- Iris และ Retina ภายในดวงตา  

- กล่ิน Human Scent  

ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioural Biometrics) 

- การพิมพ Keystroke Dynamics  

- การเดิน Gait Recognition  

- เสียง Voice Recognition  

- การเซ็นช่ือ Signature  
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             กระบวนการในการตรวจสอบ หรือระบุตัวบุคคลดวย Biometrics ไมวาจะเปนการใช

ลักษณะเฉพาะแบบใดก็ตาม จะมีขั้นตอน ดังตอไปนี ้

1. ผูใชระบบตองใหตัวอยาง (Samples) ของลักษณะทางไบโอเมตริกซ ท่ีจะใช หรือเปน

การลงทะเบียนเริ่มตนกอนท่ีจะทําการใชระบบ  

2. ตัวอยางทางไบโอเมตริกซท่ีถูกเก็บมาในขั้นตอนแรก จะถูกทําการแปลงและจัดเก็บ 

ใหเปนแมแบบ (Template) ท่ีจะใชในการเปรียบเทียบ  

3. เม่ือผูใชตองการท่ีจะใชระบบ ระบบจะตรวจสอบ หรือระบุผูใช โดยทําการเก็บ

ตัวอยางทาง ไบโอเมตริกซ ของผูใชและทําการเปรียบเทียบกับ แมแบบ (Template) ท่ีเก็บไว แลว

ทําการตรวจสอบความเหมือนของตัวอยางกับแมแบบ จากนั้นก็จะทําการอนุญาต หรือปฏิเสธ การ

เขามาใชงานระบบของผูใช  

เรียกขั้นตอนท่ี 1 และ 2 วาเปนขั้นตอนของการลงทะเบียน (Enrolment) ซ่ึงจะเปนการทํา

เพียงคร้ังเดียว กอนการท่ีจะเริ่มใชงาน สวนขั้นตอนท่ี 3 เปนกระบวนการตรวจสอบ 

(Authentication) หรือ ระบุตัวผูใช (Identification) ซ่ึงผลของการตรวจสอบหรือระบุตัวผูใชนี้มีผล

ออกมาได 4 กรณีดังนี้ 

1. Correct Accept : อนุญาตใหผูใชท่ีมีสิทธิใชระบบ เขาใชระบบ  

2. Correct Reject : ปฏิเสธผูท่ีไมมีสิทธิใชระบบ  

3. False Accept : อนุญาตใหผูท่ีไมมีสิทธิ เขาใชระบบ จํานวนของ False Accept ถา

คํานวณออกมาเปนเปอรเซนต จะเรียกวา อัตราการอนุญาตผิดพลาด (False Accept Rate หรือ FAR)  

4. False Reject : ปฏิเสธผูใชท่ีมีสิทธิใชระบบ ไมใหเขาใชระบบ จํานวนของ False 

Reject ถาคํานวณออกมาเปนเปอรเซนต จะเรียกวา อัตราการปฏิเสธผิดพลาด (False Reject Rate 

หรือ FRR) 

 
2.3 เทคโนโลยีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ 

 การตรวจสอบตัวบุคคล (Authentication / Verification) กับการระบุตัวบุคคล 

(Identification / Recognition) โดยใชไบโอเมตริกซนั้น มีความหมายและขั้นตอนแตกตางกัน การ

ตรวจสอบตัวบุคคลเปนกระบวนการท่ีทําการตรวจสอบบุคคลผูท่ีมีสิทธิ ในการเขาใชระบบวาเปนผู

นั้นจริง การตรวจสอบทําไดโดยการเปรียบเทียบตัวอยางทางไบโอเมตริกซ (เชน ลายนิ้วมือ, 
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เสียงพูด เปนตน ขึ้นอยูกับลักษณะทางไบโอเมตริกซท่ีใชเปนเกณฑ) กับขอมูลแมแบบ (Template) 

ท่ีบุคคลนั้นมีอยูในระบบ (ขอมูลแมแบบไดมาตั้งแตการเริ่มลงทะเบียน หรือ Enrolment กอนการใช

ระบบ) ดังนั้นจึงเปนการเปรียบเทียบเพียงคร้ังเดียว ก็จะไดผลลัพธวาอนุญาตหรือปฏิเสธ 

สวนการระบุตัวบุคคลนั้นระบบจะตองทําการเปรียบเทียบตัวอยางทางไบโอเมตริกซ กับ

ฐานขอมูลแมแบบท้ังหมด หรือเกือบท้ังฐานขอมูล เพ่ือระบุวาบุคคลนั้นเปนบุคคลใด ทําใหตองเสีย

ทรัพยากรและเสียเวลามากกวาการตรวจสอบตัวบุคคล อีกท้ังจํานวนขอมูลแมแบบท่ีเก็บอยูใน

ฐานขอมูลมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพ และโอกาสในการเกิดความผิดพลาดในการระบุตัวบุคคล 

ดังท่ี Daugman J. ไดเสนอสูตรในการหาความสัมพันธระหวางจํานวนของฐานขอมูลแมแบบ กับ

โอกาสในการเกิดขอผิดพลาด ดังตอไปนี ้

Pn = 1 - ( 1 - Pi ) ^ N 

Pn คือ ความนาจะเปนของการเกิด False Acceptance หลังจากการคนหาท้ังฐานขอมูล
แมแบบ 

Pi คือ ความนาจะเปนของการเกิด False Acceptance ของการตรวจสอบตัวบุคคลเพียงคร้ัง
เดียว 

N คือ ขนาดของฐานขอมูลแมแบบ 

^ หมายถึง ยกกําลัง 

ดังนั้นความนาจะเปนของการเกิดการผิดพลาดในการระบุตัวบุคคลจะแปรผันเพ่ิมขึ้นอยาง 

Exponential ตามขนาดของฐานขอมูลแมแบบ ตัวอยางเชน ถาระบบมีความถูกตองในการตรวจสอบ

ตัวบุคคล (Pi) ประมาณ 99% และมีขนาดของฐานขอมูลแมแบบอยู 100 แมแบบ ดังนั้นความนาจะ

เปนของการเกิด False Acceptance หลังจากการคนหาท้ังฐานขอมูลแมแบบจะเทากับ 

Pi = 0.01 

N = 100 

Pn = 1 - ( 1 - 0.01 ) ^ 100 = 0.6339 
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ถาฐานขอมูลแมแบบมีขนาด 500 คา Pn จะเทากับ 

Pn = 1 - ( 1 - 0.01 ) ^ 500 = 0.9934 

ถาฐานขอมูลแมแบบมีขนาด 5000 คา Pn จะเทากับ 

Pn = 1 - ( 1 - 0.01 ) ^ 5000 = 0.9999 

จากสูตรขางตน มีนัยสําคัญคือการนําไบโอเมตริกซมาใชในการตรวจสอบตัวบุคคล จึงเปน

การงาย และมีความแมนยํา มากกวาการใชไบโอเมตริกซในการระบุตัวบุคคล ดังนั้นการนําเอาไบ

โอเมตริกซไปใชงานจึงตองพิจารณาในเรือ่งความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และเวลาท่ีใชกับงาน  

 2.3.1 การใชลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคล 

             ลายนิ้วมือของแตละคน เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตอยูในชวงอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภมารดา ซ่ึง

เปนผิวหนังสวนท่ีมีรอง (Furrow) และมีสัน (Ridge) เอาไวใชสําหรับอํานวยความสะดวกในการ

หยิบจับส่ิงของ สันและรองท่ีปรากฏนี้มีคุณลักษณะท่ีสําคัญสองประการ คือ ไมมีการเปล่ียนแปลง

รูปแบบตามกาลเวลา (แตอาจเปล่ียนขนาดได) และ การมีรูปแบบเฉพาะในแตละคน 

        ลายนิ้วมือไมเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแตแรกเกิด จนกระท่ังวันท่ีเราตาย แต

อาจเปล่ียนแปลงขนาดไดตามขนาดรางกาย  

         การท่ีลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแตละคน (Individuality) เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของ

ลายนิ้วมือนั้น ตั้งแตเริ่มมีการใชเก็บและเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใชวิธีสมัยใหม ซ่ึงไดกระทํามา

นานแลว ยังไมมีการตรวจพบวามีการเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกท้ังถาจะอธิบายดวยหลักการทาง

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ก็มีการศึกษาของ Sir Francis Galton (1892) ซ่ึงไดประมาณไววา 

โอกาสท่ีคนสองคนจะมีลายนิ้วมือเหมือนกันนั้นมีความนาจะเปนอยูท่ี 1/64,000,000,000 ซ่ึงเปน

การประเมินคาโดยใชการแบงรายละเอียดรูปแบบของลายน้ิวมือออกเปนสวนๆ และหาความนาจะ

เปนของการซํ้ากันของแตละสวนนั้น แลวนําความนาจะเปนของแตละสวนมาคูณกันเพ่ือหาความ

นาจะเปนท้ังหมด ทาน Sir Francis Galton นี้เปนผูท่ีเริ่มทําการวิจัยอยางจริงจังกับลายนิ้วมือ และถือ

วาเปนบุคคลแรกท่ีศึกษาถึงการใชลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคล เปนบุคคลแรกท่ีทําการพิสูจนวา

ลายนิ้วมือของแตละคนมีลักษณะเฉพาะ (Individuality) และไมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
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(Permanence) อีกท้ังยังเปนผูท่ีกําหนดและแบงแยกประเภทของรูปแบบลายนิ้วมือท่ีใชกันอยูจนถึง

ปจจุบัน 

            ลายนิ้วมือของแตละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีไมเหมือนกัน  คูแฝดแท (Identical Twin) ก็ยัง

มีลายนิ้วมือท่ีแตกตางกัน (แตมีรูปแบบ DNA เหมือนกัน !) รูปแบบของลายน้ิวมือนั้นมีลักษณะ

ความคลายกันของคนภายในครอบครัว หรืออาจจะกลาวไดวา รูปแบบของลายน้ิวมือมีการถายทอด

กันทางพันธุกรรม ซ่ึงรูปแบบของลายน้ิวมือ สามารถแบงออกไดเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท 

คือแบบลายกนหอย (Whorl) , ลายมัดหวาย (Loop) และ ลายโคง (Arch) ดังรูปท่ี 2.2  

ลายกนหอย (Whorl) ลายมัดหวาย (Loop) ลายโคง (Arch) 

 

 

 

   

รูปท่ี 2.2 ลักษณะของลายนิ้วมือ 

 ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือท่ีใชกันอยูในปจจุบันจะมีลักษณะการทํางานดังรูปท่ี 7  นั่น

คือ เม่ือทําการสแกนลายนิ้วมือแลว ระบบจะจดจําภาพลักษณะลายนิ้วมือไว จากนั้นจะนําภาพท่ีได

จากการสแกนไปตรวจสอบกับภาพท่ีอยูฐานขอมูลวาตรงกันหรือไม ถาพบวาตรงกนัก็ใหจัดการใน

สวนตอไปได  

                                                                                     

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3  รูปแบบของการตรวจสอบลักษณะลายนิ้วมือ 
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รูปแบบลายนิ้วมือ สามารถแบงยอยใหละเอียดขึ้นไปไดเปน ลายมัดหวายเอียงขวา (Right 

Loop) , ลายมัดหวายเอียงซาย (Left Loop) , ลายโคงสูงแบบกระโจม (Tented Arch) เปนตน 

ลายนิ้วมือแบบลายกนหอย (Whorl) มีประมาณ 30% ลายน้ิวมือแบบลายมัดหวาย (Loop) มี

ประมาณ 65% และลายนิ้วมือแบบลายโคง (Arch) มีประมาณ 5% การแบงลายนิ้วมือออกเปนหลาย

ประเภท เพื่อวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ แตไมไดเปนส่ิงท่ีใช

ในการบอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางลายนิ้วมือ แตเปนการใชลักษณะของสัน 

(Ridge) ของลายน้ิวมือเชน การส้ินสุดของสัน (Ridge Ending), สันแบบลายจุด (Dots) , สันท่ีแตก

แขนง (Bifurcations) หรือรูปแบบตางๆของสันท่ีเกิดขึ้น เปนส่ิงท่ีใชในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ 

ตัวอยางอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) 

           อุปกรณท่ีใชสแกนลายนิ้วมือในปจจุบันมีราคาถูกลงมาก และมีแนวโนมท่ีจะมีราคาลดลง

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องมาจากความแพรหลาย และการประยุกตใชลายนิ้วมือกันในงานดานตางๆ

มากขึ้น ราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสวนใหญมีราคาต่ํากวา 10,000 บาท อุปกรณท่ีใชในการเก็บ

ตัวอยางลายนิ้วมือ มีอยูหลายประเภท เชน 

อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ มีอยูหลายประเภท เชน 

 

 
 

คียบอรดท่ีมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายน้ิวมือขนาดเล็ก  

  

รูปท่ี 2.4 อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ 
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2.4 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 
 เปนแบบจําลองท่ีประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเรียงตอเนื่องกันเปนลําดับ 

ขั้นตอนตอไปจะเริ่มตนดําเนินการไดจะตองรอใหขั้นตอนกอนหนาเสร็จส้ินกอน โดยขั้นตอน

พ้ืนฐานในการดําเนินงานพัฒนาซอฟตแวรในแบบจําลองน้ําตก มี 5 ขั้นตอนไดแก การกําหนด

ความตองการ (Requirement Definition) การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and Software 

Design) การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) การ

ประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การนําไปใชและบํารุงรักษา 

(Operation and Maintenance) ดังรูปท่ี 2.5 

 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  นาวสาวกรพินธุ  หาญสุริย (2549) ไดใชการระบุถึงตัวตนโดยการใชเทคโนโลยีการสแกน

ลายนิ้วมือ โดยท่ีไดนําการปรับแตงภาพพิมพลายนิ้วมือดวยตวักรองกาเบอร  (Gabor Filter) เขามา

ชวยในการเปรียบเทียบ นั่นคือ การจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ อาจเกิดปญหา ภาพท่ีจัดเก็บไดมีลักษณะท่ี

ไมชัดเจน ภาพเบลอ ซ่ึงในงานวิจัยไดนําการปรับแตงภาพพิมพลายนิ้วมือดวยตัวกรองกาเบอร  

(Gabor Filter) เขามาชวยทําใหภาพท่ีจัดเกบ็มีความชัดเจน ใชเปรียบเทียบตรวจสอบไดงาย โดยใน

งานวิจัยอันนี้ ผูพัฒนาตรวจสอบลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากร และสง

รายงานผานอีเมลแบบอัตโนมัติ ไดนําสวนของการเปรียบเทียบมาปรับใชเพ่ือใหระบบสามารถ

ตรวจสอบหาลายนิ้วมือได                


