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اوًاع ساماوٍَای شىاسایی بیًمتریک
ٞبیثیٔٛتشیهفیضیىیاصٚیظٌیٞبیفیضیىیافشادجٟت


ؿ٘ٛذ.دسػبٔب٘ٝ
ػیؼتٕٟبیثیٔٛتشیهثٝػٛ٘ٝعوّیفیضیىیٚسفتبسیٚؿیٕیبیی تمؼیٓٔی
ؿٙبػبییآ٘بٖاػتفبدٜؿذ،ٜدساػتفبدٜاصتىٙیىٟبیؿیٕیبیییهخبكیتؿیٕیبییٔشثٛطثٝوبسثشٔب٘ٙذ، DNAثٛیثذٖٚیبثؼضیپبسأتشٞبیخ٘ٛیٔب٘ٙذ
اػتفبدٜٔیؿٛد.دسادأٝثٝتٛكیفیٔحتلشاصٞش

لٙذخٖٛاػتفبدٜٔیـٛدٚدسثیٔٛتشیىٟبیسفتبسیاصػبداتٚخلٛكیبتسفتبسیافشاددسؿٙبػبییآٟ٘ب
وذاْپشداختٔٝیؿٛد:




سامامٍَای بیًمتریک رفتاری
ػیؼتٓٞبییوٝاصتحّیُسفتبسٞبیا٘ؼبٖجٟتتؼییٗٛٞیتٚؿٙبػبییاػتفبدٜٔی وٙٙذثٝػبٔب٘ٞٝبیسفتبسیٔؼشٚفٞؼتٙذٕٟٔٚتشیٗٔؼئّٝدسایٗ

ؼتٓثبیذخٛدساثبتغییشاتیوٝدسعَٛصٔبٖدسسفتبسؿخقایجبدٔی ؿٛدثٝسٚصوٙذ.ثٝعٛسٔثبَؿىُساٜسفتٗیهفشددسعی

ػبٔب٘ٞٝبایٗاػتوٝػی
ػبِیبٖٚثبافضایؾػٗٚتٛاٖؿبُٔتغییشاتیٔی ؿٛدوٝػیؼتٓثبیذخٛدساثٔٝشٚسثبتغجكدٞذ.دسایٙجبچٙذٕ٘ٝ٘ٛاصػبٔب٘ٞٝبیسفتبسیسأشٚسٔی

وٙیٓ:

تشخیص ًَیت فرد از ريی راٌ رفته
تـخیقٛٞیتاصسٚیساٜسفتٗٔٛجتٔی ؿٛدوٝافشادسااصسٚیساٜسفتٙـبٖؿٙبػبییؿ٘ٛذ.ایٗٚیظٌییىیاصٕٟٔتشیٗا٘ٛاعسفتبسیثٛدٜوٝدسآٖ

ٔی تٛاٖدسٔحیظٚالؼیٚثبیهد٘جبِٝتلٛیشثبٚضٛحتلٛیشپبییٗاصحشوبتفشد لذستؿٙبػبییثبالییساایجبدوشدٕٟٔ.تشیٗٔضیتایٗسٚؽایٙؼتوٝ

ٔب٘ٙذتلٛیشرخیشٜؿذٜتٛػظدٚسثیٗٞبیٔذاسثؼتٝثذٖٚایٙىٝؿخقٔتٛجٝؿٛدٛٞیتفشدساتـخیقداد.

ٔیتٛاٖاصفبكّٝغیش٘ضدیه
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دست خظ ي امضا
ٔی ؿٛد.حبِتایؼتب(ؿىُٟ٘بییأضبسٚیوبغز)ٕٞبٌٖشافیهٚؿىُظبٞشیأضبثشسٚیوبغز
سٚؽؿٙبػبییتٛػظأضبثٝدٚحبِتایؼتبٚپٛیبتمؼیٓ 
اػتوٝثبسٚؿٟبیپشداصؽتلٛیشثشسػیؿذٜٚسٚؽٞبیپٛیب،اصاٍِٛسیتٓٞبیتـخیقدػتخظ (ٚ)RecognitionHandwritingتـخیقأضب
سٚؽٞبٔ،ؼیشیوٝلّٓفشدثشای٘ٛؿتٗیهوّٕٝثبثت(أضب)عیآٖحشوتٔیوٙذساآ٘بِیضٚرخیشٜ

)اػتفبدٜٔیوٙٙذ.ایٗ

(Signature Recognition
ثشایٔمبیؼٔٝیتٛاٖثٝػشػتحشوتٔ   ،ؼیشجبثجبییٔٚیضاٖفـبسلّٓثشوبغزیبكفحِٕٝؼیاؿبسٜوشد.

اصٚیظٌیٞبیپٛیبیاػتفبدٜؿذٜ

ٔیوٙٙذ.
،ثّىٝآٖساتحّیُٔیوٙذٔ.یضاٖفـبسلّٓثشسٚیوبغزٚػشػتٚآًٛ٘ٙٞؿتٗٚتشتیتؿىُ

ػیؼتٓٛٞؿٕٙذفمظثٝؿىُٟ٘بییأضبیبوّٕٝتٛج٘ٝىشدٜ
ٌزاؿتٔٝیؿٛد.ثشخالف

دادٖثٝحشٚفساثشسػیٚحتیػبدات٘ٛؿتبسیؿٕبساثجتٔیوٙذٔ.ثال ٘مغٚٝیبػالٔتیؤٝؼٕٛالثؼذاص٘ٛؿتٗوّٕٝیبٔتٙی

پٙذاؿتٔٝیؿٛدثؼیبسٔـىُتشاػت .حتیاٌشؿخلیاصأضبیؿٕب

ؿىُػبدٜحشٚفوٝثٝآػب٘یجؼُٔیؿ٘ٛذتمّیذایٗخلبیق فشدیاصآ٘چٝوٝ

وپیداؿتٝثبؿذٚػیٗآٖساثشسٚیكفحٝسػٓوٙذ،ثٝاحتٕبَثؼیبسصیبدػیؼتٓأضبسا٘خٛاٞذپزیشفت.حغٌشایٗػیؼتٓحغالٔؼٝثؼیبسحؼبػی
داؿت  ٝیبحتیٔجٟضثٝخٛدوبسیثبحغٌشٞبیثؼیبسلٛیاػتٚثذیٗتشتیتفـبس،جٟتٚحبِتٌشفتٗخٛدوبسحتیصٚایبیٔیبٖخٛدوبسٚكفحٝسا
ٚػُٕٔمبیؼٝا٘جبْٔیؿٛد.ایٗػیؼتٓثٝلذسیٛٞؿٕٙذاػتؤٝیتٛا٘ذ

ثشسػیٔیوٙذ .ػپغ٘شْافضاسٔتٗ٘ٛؿتٝؿذٜساثٕٛ٘ٝداستجذیُوشد ٜ

تغییشٞبیثؼیبسجضییٚوٛچهدػتخظؿخقسااصسٚصیثٝسٚصدیٍشٚتبٞشصٔبٖدیٍشتـخیقدٞذٚثٝعٛسخٛدوبسآٟ٘بساثٝثجتثشػب٘ذ.

چگًوگی تایپ با کیبًرد
اصاٍِٛیسفتبسیخبكیجٟتضشثٝصدٖثٝویجٛسداػتفبدٜٔیوٙذ  .ثٝایٗسٚؽسیتٓتبیپ(٘) typing rhythmیضٌفتٝ

ٞشفشدٍٙٞبْتبیپثشویجٛسد  
ٔیٌشدد.
ٔیؿٛد.دسایٗػیؼتٓوبسثشوّٕٝخبكیساثغٛسٔتٙبٚةٚاسدوشد٘ٚ ٜحٜٛتبیپ(فٛاكُصٔب٘یثیٗضشثٝصدٜخٛدٖوّیذٞب)ثجتٚػپغتحّیُ  

الغثشایتبییذٛٞیتثىبسٌشفتٔٝیؿٛد .اصایٗسٚؽدستؼذادیاصوبٔپیٛتشٞبی

ایٗٔتذثشایتـخیقٛٞیتٕ٘یتٛا٘ذخیّیوبساثبؿذٚتٟٙبدسثؼضیٔٛ

ؿخلیٛ٘ٚتثٛنٞبثشایافضایؾأٙیتاػتفبدٜٔیؿٛد.


تشخیص صذا
ایٗسٚؽثؼیبسثشایا٘ؼبٖآؿٙبػتثغٛسیىٝدسٔىبِٕبتتّفٙیثٝساحتیٚثذٖٚآ٘ىٝچٟشٜفشدساثجیٙیٓ  لبدسثٝتـخیقٛٞیتعشفٔمبثُٞؼتیٓ.دس
ػیؼتٓٞبیپشداصؿیایٗفیّذث٘ٝبْ"تبییذٌٛیٙذ"ٜیبٕٞبٖ  VerificationSpeakerؿٟشتیبفتٝاػتٚاٍِٛسیتٓٞبیصیبدیثذیٗٔٙظٛسٔؼشفیؿذٜ
ا٘ذ.یىیاصػبدٜتشیٗا٘ٛاعایٗاٍِٛسیتٓٞبثشاػبعثٕییبصیشیكذایفشداػت.كذایٞشفشددسحبِتػبد یٚاصآٖدلیكتشٍٙٞبْادایوّٕٝسٔضداسای
دأٞٝٙبیخبكیاصفشوب٘غٞبیٔختّفاػت.دسحمیمتعیفػیٍٙبَكذایفشدٍٙٞبْادایوّٕٝػجٛسساثبعیفثجتؿذٜدسدیتبثیغٔمبیؼٔٝیوٙٙذ.
ثٝخبعشداؿتٝثبؿیذSpeaker VerificationثبSpeech Recognitionتفبٚتصیبدیداسد.دسSpeech Recognitionػؼیثشایٗاػتوٝثٝعٛس
نسٚثبتٞب

اتٔٛبتیهدسیبثیٓفشد(ٟٔ٘ٓیؼتچٝوؼی)چٝحشفیبوّٕٝایساادإ٘ٛدٜاػت.ایٗفیّذپظٞٚـیدسأشدػتٛسدادٖ،آٔٛصؽدادٖٚدس
إٞیتثبالییپیذأیوٙذ.


ساماوٍَای بیًمتریک فیسیکی
وٙٙذ.چٙذٕ٘ٝ٘ٛاصِیٗػبٔب٘ٞٝبدسادأٝتٛكیفؿذٜاػت:


اصٚیظٌیٞبیفیضیىیٔٙحلشثفشدافشادجٟتتـخیقٚتبییذآٟ٘باػتفبدٜٔی
ایٗػبٔب٘ٞٝب
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شىاسایی با استفادٌ از عىبیٍ چشم
اػتفبد ٜاص اػىٗ ػٙجی ٝثشای ؿٙبخت  ٚتـخیق ٛٞیت ٘خؼتیٗ ثبس دس ػبَ 6391تٛػظ چـٓ پضؿىی ث٘ ٝبْ فشا٘ه ثبچ پیـٟٙبد ؿذ ،أب ایٗ ٔٛضٛع تب ٔذتٟب
فیّٓٞبی جیٕض ثب٘ذ ایٗ ٔٛضٛع ٔغشح  ٚث ٝتلٛیش وـیذ ٜؿذ .دس ػبَ 6391د ٚچـٓ
ث ٝػٛٙاٖ یه ٘ظشی ٝتخیّی ثبلی ٔب٘ذ  ٚتٟٙب دس د 6391ٝٞدس ػشی 
پضؿه دیٍش ث٘ ٝبْ ٞبی آساٖ ػفیش ِ ٚئ٘ٛبسد فّٔ ْٛجذدا ایٗ ٘ظشی ٝسا ٔغشح وشد٘ذ  ٚدس ػبَ 6393اص اػتبد خٛد جبٖ دإٌٗ دس دا٘ـٍبٞ ٜبسٚاسد خٛاػتٙذتب
اٍِٛسیتٓ ؿٙبػبیی  ٚتـخیق ػٙجی ٝسا ثٚ ٝجٛد آٚسد .ایٗ اٍِٛسیتٓ ٞب و ٝحمٛق آٖ دس اختیبس دإٌٗ لشاس ٌشفت تٛػظ ؿشوتآیشیغ تىِٛٛٙطیتِٛیذ ؿذ  ٚپبیٝ
ػیؼتٓ ٞب ٔ ٚحلٛالت و٘ٛٙی لشاس ٌشفت .دس حبَ حبضش دس ثؼیبسی اص ٔىبٖ ٞبی أٙیتی ػشاػش د٘یب اص ایٗ تىِٛٛٙطی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

اثر اوگشت
ٔیسٚد.لجُ اصاختشاع وبٔپیٛتشٚاتٔٛبتیه ؿذٖایٗ
ٚیظٌیٞبی ثیٔٛتشیه اػت و ٝاصصٔبٖ ٞبی لذیٓ ثشایؿٙبػبیی افشاد ث ٝوبس 

اصٔؼشٚفتشیٗ

اثشاٍ٘ـت یىی
ٔیٌشدیذوٝثؼذٞبااصعشیك تـخیق ثب
ٔیؿذ  .ایٗ أش ثبػث وٙذی ٚخؼت ٝوٙٙذٌی فشایٙذ 
فؼبِیت ٞب ػُٕ تغبثك ث ٝكٛست دػتی  ٚتٛػظ ا٘ؼبٖ ٞب ا٘جبْ 
اػتفبد ٜاص وبٔپیٛتش ٔشاحُ وبس اتٔٛبتیه ؿذ ٚ ٜصٔبٖا٘جبْ آٖ وبٞؾ یبفت .ػّی سغٓ ایٗ پیـشفت تىِٛٛٙطی ٔؼبیت آٖ  ٓٞچٙبٖ ثبلی ٔب٘ذ ٜاػتٔ .ؼبیت
تلٛیشثشداسیاصاٍ٘ـت ػجبستاػت اص٘یبصث ٝتٕبع فیضیىی ثب حؼٍش٘ٛسی ٚاحتٕبَ ث ٝدػت آٔذٖ تلٛیشثبویفیت پبییٗ ث ٝدِیُ وثیف ثٛدٖ اٍ٘ـت یب صخٓ ٚ
ٔیؿٛد.حؼٍشٞبی كٛتییىیاصثٟتشیٗحؼٍشٞب ثشای تلٛیشثشداسی اص اٍ٘ـتثٛدٜوٝدساٖ
یب وبس ػخت ثشای ٔذت عٛال٘ی و ٝثبػثتغییش ؿىُ اثشاٍ٘ـت 
٘یبصی ثٝتٕبع ٔؼتمیٓ ثب اٍ٘ـت فشد٘یؼت.

شبکیٍ
ٌیشد.ػبختبسایٗسيٞبثشایٞشفشدثبفشددیٍشیحتی


ٞبیپـتؿجىیٛٔٝسدپشداصؽلشاسٔی

ٚػبختبسسي
دسایٗسٚؽاصػغحؿجىیٝتلٛیشثشداسیؿذٜ
دسدٚلّٞٛبیٕٞؼبٖ٘یضفشقداسد.اصآٖجٟتوٝأىبٖدػ تشػیثٝؿجىیٚٝجٛد٘ذاسدایٗسٚؽدسٔمبیؼٝثبسٚؽٞبیدیٍشٔب٘ٙذاثشاٍ٘ـت،ػٙجی...ٚٝ
اصأٙیتثبالتشیثشخٛسداساػت.ثغٛسٔثبَدساثشاٍ٘ـتٔیتٛاٖاصالیٞٝبیپٛػتٔلٛٙػیٚدسػٙجیٝاصِٙضٞبیخبفثشایتمّتاػتفبدٜوشدِٚ،یأىبٖ
دػتشػیثٝؿجىیٝثشایتمّتٚجٛد٘ذاسد.

اثر کف دست
ٌشددوٝدساثتذااصخغٛطوفدػتثشایپیـٍٛییٚعبِغثیٙیاػتفبدٜٔیؿذ.دسثؼیبسی


پیـیٔٝٙغبِؼٚٝثشسػیخغٛطوفدػتثٝدٚساٖثبػتبٖثشٔی
ٞب،وفدػتٚخغٛطٔٛجٛدسٚیآٖثٝچـٓٔیخٛسدٚدسحذٚدػٞٝضاسػبَپیؾدسچیٗوفثیٙیثؼیبسٔٛسد


اصثٙبٞب٘ٚمبؿیٞبیتبسیخیٙٞذی
ػاللٚٝتٛجٝثٛدٜاػت .دسصٔیٝٙعبِغثیٙیثشاػبعخغٛطوفدػتوتبةلغٛسیتٛػظ ٛ٘ Xu Fuؿتٝؿذٜوٝؿبُٔاعالػبتػٛدٔٙذیدسثبسٜخغٛط
وفدػت،ا٘ٛاعایٗخغٛط٘،حٜٛتٛصیغآٟ٘ب،سً٘وفدػتٚغیشٜاػت.
چیٗاِٚیٗوـٛسیاػتو ٝدسوبسثشدٞبیدادٌبٞیاصخغٛطوفدػتاػتفبدٜوشد.دسخب٘ذاٖتًٙثشایا٘ؼمبدلشاسدادٞبیتجبسیٚدسخب٘ذاٖػً٘ٛاص
خغٛطوفدػتثٝػٛٙاٖیهٔذسنلبثُلجَٛدسدادٌبٜاػتفبدٜؿذ.اصػبَ ۶۹۹۱سٚیٔٙحلشثٝفشدثٛدٖخغٛطوفدػتپظٞٚؾٞبیثؼیبسی
كٛستٌشفتٚثبا٘تـبسٔمبِٝایدسػبَ ۶۹۹۱تٛػظدیٛیذطًٕ٘ٞٚىبسا٘ؾوٝحبكُتحمیمبتآٟ٘بسٚیٔٙحلشثٝفشدثٛدٖایٗخغٛطثٛدٔٙجشؿذتب
خغٛطوفدػتثٝػٛٙاٖػضٛیاصخب٘ٛادٜٔـخلٞٝبیثیٔٛتشیىیؿٙبختٝؿٛد.
3

ػبٔب٘ٞٝبیثیٔٛتشیهٔ...حٕذػجذاِٟی

ثٝعٛسخالكٚٝیظٌیٞبیٔٙحلشثٝفشدصیبدیاػٓاصخغٛطاكّی،ؿیبسٞب،چیٗ ٚچشٚوٟب،ثبفتٚغیشٜسأیتٛاٖجٟتتؼییٗٚتبییذٛٞیتفشداصوف
دػتٚیاػتخشاجوشد.ایٗٔضایبػجتؿذٜاػتوٝاصػبَ،  ۶۹۹۱ثٝعٛسٌؼتشدٜایتحمیمبتٚػیؼیدسصٔیٝٙؿٙبػبییٛٞیتٔجتٙیثشخغٛطوف
دػتكٛستٌیشد.
گًش
یؿٛد:
اصٌٛؽثٝدٚؿىُثشایتـخیقٛٞیتاػتفبد ٜٔ


ؿىُٚػبختبسالٌِٛٝؽدسافشادٔختّفٔتفبٚتاػت.



اوٛیكذایخشٚجیاصوب٘بٌَٛؽثشایٞشفشدثبفشددیٍشیٔتفبٚتاػت

تبثٝحبَایٗسٚؽوبساییصیبدٚلبثُاػتٕبدیثشایتـخیقٛٞیت٘ذاؿتٝاػتٛٔٚاسدیا٘ذنثشایتبییذٛٞیتاصآٖاػتفبدٜؿذٜاػت.

شکل َىذسی دست ي اوگشت
آ٘چٝوٝدسایٗسٚؽٔٛسدتحّیُٔٚمبیؼٝلشاسٔیٌیشدعَٚٛلغشاٍ٘ـتٞبٔ،ىبٖٔفبكُ،ؿىُٚػبیضوفدػتاػت.ایٗتىٙیهثؼیبسػبدٜٔٚمشٖٚ
ثٝكشفٝاػت.تغییشاتظبٞشپٛػتٔب٘ٙذخـىیاٍ٘ـتدس٘تیجٔٝمبیؼٝتبثیشٌزاس٘یؼتدسحبِیىٝدسسٚؽاثشاٍ٘ـتالصْاػتوٝپٛػتحبِتغیش
خـهٔٚؼِٕٛیداؿتٝثبؿذ.ثبایٗحبَػبختبسٙٞذػیثیبٖؿذٜدسافشادٔختّفٚالؼبیهپذیذٜٔتفبٚت٘یؼتٕٔٚىٗاػتچٙذ٘فشییبفتؿ٘ٛذوٝ
داسایٔـخلبتیىؼبٖثبؿٙذ،اصایٗسٚایٗسٚؽثشایتـخیقٛٞیتدسثیٗخیُا٘جٜٛوبسثشاٖاػتفبدٕٜ٘یؿٛدٔٚؼٕٛالتٟٙبثشایتبییذٛٞیت(ثؼذاص
ؿذٜٔیتٛا٘ذدس

تـخیقٛٞیتاِٚیٔٝب٘ٙذاثشاٍ٘ـت)ٚیبثشایٚاسدؿذٖثٝاتبلیدسیهدپبستٕبٖاصآٖاػتفبدٜٔیؿٛد.اصعشفیػبختبسٙٞذػیاؿبسٜ
عَٛسؿذٚیبػٛأُدیٍشٔب٘ٙذاػتفبدٜاصاٍ٘ـتشتغییشیبثذٚایٗٔؼبئُثٝؿذتاصوبساییایٗسٚؽٔیوبٙٞذ.

يریذ ي رگُای دست
دس ایٗ سٚؽ اص سيٞبی صیش پٛػت فشد تلٛیش تٟیٔ ٝی ؿٛد  ٚػبختبس آٟ٘ب ٔٛسد پشداصؽ  ٚتحّیُ لشاس ٔیٌیش٘ذ .ػبختبس ایٗ سيٞب ثشای افشاد ٔختّف
تشیٗآٟ٘بدٚسثیٗٞبیٔبدٖٚلشٔضٚػٙؼٛسٞبیحشاستیِٕؼیٔبدٖٚلشٔضاػت.

ٔٙحلشثفشداػت.سٚؽٞبیٔختّفیثشایتلٛیشثشداسیٚجٛدداسدؤٝؼَٕٛ

ثیٔٛتشیهاػتفبدٜٔیؿٛد.اصآٖجٟتوٝؿىُٚحبِتپٛػتدس

ٞبیپـتدػت،وفدػتٚسيٞبیاٍ٘ـتبٖدػتثشایایٗ٘ٛعؿٙبػبیی


اصسي
ػٕٔٛب
٘تیجٝایٗػیؼتٓتبثیش٘ذاسد،ایٗسٚؽ٘ؼجتثٝسٚؽٞبیاثشاٍ٘ـتٚؿىُٙٞذػیدػتداسایأٙیتثیـتشاػت.

شىاسایی چُرٌ
اصتـخیقچٟشٜثشایؿٙبختٚؿٙبػبییٕٞذیٍشاػتفبدٜٔیوٙٙذ.اصچٟشٜثٝچٙذیٗ

ا٘ؼبٖٞبثٝعٛسٔؼَٕٛثیؾاصٞشسٚؽؿٙبػبییثیٔٛتشیهدیٍش 
٘حٔٛختّفثٙٔٝظٛسثیٔٛتشیهاػتفبدٜٔیؿٛد:



ساختار َىذسی چُرٌ (  :)Facial Geometry Recognitionدسایٗؿیٜٔٛـخلبتفیضیىیكٛستٔب٘ٙذٔىبٖچـٓ،ثیٙیِ،تٚ...،
وٙٙذ.تلبٚیشتٟیٝؿذٜٔیتٛا٘ٙذػٝثؼذی٘یضثبؿٙذ.ایٗؿیٜٛثؼیبسپشوبسثشدتشاصثمیٔٝتذٞبػت.


استجبطثیٗآٟ٘بساتحّیُٔی
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ٞبیكٛستثشسػیٔیؿٛد.ایٗػبختبسٕٞب٘ٙذاثشاٍ٘ـت

ساختار ظاَری پًست(:)Skin Pattern Recognitionدسایٗسٚؽچیٗٚچش ٚ
ن
دسافشادٔختّفٔتفبٚتاػت.



ٞبیٔبدٖٚلشٔضاصكٛستتلٛیشثشداسیٔیؿٛد٘.مبطٔختّف


:دسایٗٔذَتٛػظدٚسثیٗ
مشخصٍ گرمایی صًرت ()Facial Thermogram
٘ذ(٘مـٝایاصػغحكٛستتٟیٔٝیؿٛد).اصآ٘جبوٝتجٕغسيٞبیصیش

كٛستثشاػبعٔیضاٖحشاستٚدٔبییوٝداس٘ذدستلٛیشدیذٜٔیؿٛ

پٛػتكٛستدسٞشفشدؿىُٔتفبٚتیداسد،تٕبیضسً٘ثیٗ٘مبطٔختّفكٛستثبثتٔی ٔب٘ذٔ.ؼئّٝجبِجیوٝدسایٙجبٔٛسدتٛجٝاػتایٗاػت

وٝدسایٗسٚؽٔیتٛاٖحبالتسٚا٘یفشدٔب٘ٙذخٛؿحبِی،ػلجب٘یت،تش عٚٚحـتسأٛسدؿٙبػبییٚتجضیٚٝتحّیُلشاسداد.ثٝایٗدِیُوٝدس
حبالتٔختّفسٚا٘یسٌٟبیخبكیاصكٛستداسایخٖٛثیـتشیؿذٜٚدس٘تیجٝعیفٌشٔبییحبكُؿىُخبفٙٔٚحلشثٝفشدیسأیٌیشد.

اِجتٝایٗػیؼتٓثٝدِیُٔحذٚدیتٞبیٔختّفیوٝداسدچٙذاٖػٕٔٛیت٘یبفتٝاػت.




تفبٚتثیٗچٟشٜدسحبِتػبدیٍٙٞٚبٔیِجخٙذصدٖتحّیُٔیؿٛد.

ِجخٙذ(:)Smile

عیف الکتري مغىاعیسی پًست
دسایٗسٚؽتٛػظدیٛدٞبی٘ٛسیثٝػغحپٛػتیهػشی٘ٛسخبِقثبعَٛٔٛجٞبیٔختّفٔیتبثب٘ٙذٚتٛػظتؼذادیفتٛدیٛد(ٔ)photo diodeیضاٖ

یاصػغحپٛػتساثجتٚػپغاعالػبتساتحّیُٔیوٙٙذٔ.یضاٖجزةٚا٘ؼىبع٘ٛس(ثٝعٛسوّیٞشٔٛجیٔتٙبػتثبعَٛٔٛج)تٛػظ

ؿذتٔٛجثشٌـت
پٛػتٞشفشدٔتفبٚتثبدیٍشاٖاػتٚایٗٔغّتاػبعسٚؽٔزوٛساػت.

واخه
ٚتحمیمبتٌؼتشدٜایسٚیآٖكٛستٍ٘شفتٝاػت.اص٘بخٗثٝدٚؿىُثشایثیٔٛتشیهاػتفبدٜٔیىٙٙذ:

ایٗٔتذوبٔالجذیذثٛدٜ


یبثیٓایٗػغحداسایثشآٔذٌیٞبیی

رشتٍَای گًشت زیر واخه ( :)Nail Bedاٌشدساثؼبدٔیىشٚػىٛپیثٝػغح٘شْصیش٘بخٍٗ٘بٜوٙیٓدس 
ٔی
تشٔیٌشد٘ذِٚیدس


ٞبیبسؿذعِٛیداس٘ذیبپٟٗ

ایٗثشآٔذٌی
ٔب٘ٙذاػت.ایٗلؼٕتؿبُٔٔٛیشيٞب،اػلبة...ٚاػت.دسعَٛػٗ

ٔٛاصیٚسؿت ٝ
ؿٛدوٝػبختبسٚؿىُایٗسؿتٞٝبٕٞب٘ٙذاثشاٍ٘ـتٚػٙجیٝدسافشادٔختّفٔ،تفبٚتاػت.


ٞشحبَٚجٛدداس٘ذ.ادػبٔی




ريش   :RFID Nailایٗسٚؽثؼیبسث٘ٝذستاػتفبدٜؿذٜاػت.دسایٗسٚؽیهٔیىشٚچیپ RFIDثشسٚیػغح٘بخٗلشاسٌشفتٔٚ ٝیضاٖ
ػٙجیذٜٔیؿٛد.ایٗٔیضاٖظشفیتخبص٘یثشایٞشفشدٔٙحلشثفشداػت.

خبكیتخبص٘یثیٗػغحثبالیی٘بخٗٚػغحٌٛؿت

لب َا
اػتفبدٜٔیؿٛد:

تبثٝحبَایٗ٘ٛعاصٚیظٌیثیٔٛتشیهپیـشفتٚوبسثشدخبكی٘یبفتٝاػت.اصِتثٝػٛٙاٖیهٚیظٌیثیٔٛتشیهثٝیىیاصػٝعشیكصیش


ِت٘یضٕٞب٘ٙذاٍ٘ـتداسایٔٙحٙیٞبٚخغٛطٔختقثٝ

ٕٞب٘ٙذاثشاٍ٘ـتاػتثبایٗتفبٚتوٝاثشِتساثجتٔیوٙذ.

اثر لب (:)Lips Print
ٞشفشداػت.ایٗسٚؽتبحذصیبدیلبثُاػتٕبداػت.
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تٗیهسٚؽسفتبسیاػتٚدستـخیقٌٛیٙذٜثٔٝبوٕهٔیوٙذ ِٚی

وحًٌ تحرک لب َا ( :)Lips Movementایٗسٚؽٕٞب٘ٙذساٜسف
سٚؽدلیمی٘یؼتٔٚیتٛا٘ذتٟٙبثشایتبییذٛٞیتاػتفبدٜؿٛد.




ٔیتٛا٘ذثشایتبییذٛٞیتث ٝوبسسٚدٔٚشػْ٘ٛیؼت.
شکل لب َا ( :)Lips Shape

ساماوٍَای بیًمترک شیمیایی
ثیٔٛتشیهؿیٕیبییثٝ

ٚیظٌیٞبی

ٞباصٚیظٌیٞبیؿیٕیبییٔٙحلشثفشدافشادجٟتتـخیقٚتبییذآٟ٘باػتفبدٜٔیوٙٙذ.دسادأٝچٙذٕ٘ٝ٘ٛاص


ایٗػبٔب٘ٝ
عٛسخالكٝثشسػیٔیؿٛد:



تشیٗسٚؽٞبیتبییذٛٞیتاػت.یه DNAوذییهثؼذی


یىیاصٔغٕئٗ
شىاسایی بر پایٍ  :DNAثذٖٚؿه Deoxyribo nucleic Acid
ٛجٛداتص٘ذٜٙٔحلشثٝفشداػت.دسحبِیىٝایٗسٚؽدلیكتشیٗؿىُثیٔٛتشیهاػتِٚیاصآٖدستبٔیٗأٙیتؿجىٝ

ثٛدٜوٝدستٕبْافشادٔٚ
ٞب  ٚأبوٗ ...ٚاػتفبدٕ٘ ٜی ؿٛد ،صیشا ایٗ سٚؽ اكال ػشیغ٘یؼت ٕٞ ٚچٙیٗ تب ث ٝحبَ فشایٙذی اتٔٛبتیه ٔ ٚمش ٖٚث ٝكشف ٝثشای آٖ ٔؼشفی
٘ـذ ٜاػت(فشایٙذث ٝد ػتآٚسدٖایٗوذ،احتیبجثٝاثضاسٛٔٚادؿیٕیبییخبكیداسد).اِجتٝػبختبسDNAدسدٚلّٞٛبتبحذصیبدیؿجیٝاػت
ٚدسدٚلّٞٛبیٕٞؼبٖوبٔالیىؼبٖاػتٚػیتثضسٌیثشایایٗٔتذاػتِٚیاصدلتٚكحتایٗسٚؽدستـخیقٛٞیتٕ٘یوبٞذ.




بًی بذن افراد( :ثشایتـخیقحبِتفشد٘یضوبساییفشاٚا٘یداسد)



ترکیب شیمیایی عرق ي چربی پًست( :ثشایتـخیقحبِتفشد٘یضوبساییفشاٚا٘یداسد)

ساماوٍَای بیًمتریک َای فیسیکی غیر متذايل ي تحت مغالعٍ
اِجتٝخلٛكیبتفیضیىیٚسفتبسیدیٍشی٘یضتبؤٖٛٙغشحٌشدیذٜٔٚغبِؼبتیسٚیآٟ٘بكٛستپذیشفتٝاػتِٚیػٕٔٛیت٘ذاؿتٝوٝثٝآٟ٘بثٝػٛٙاٖ
ثیٔٛتشیىٟبیغیشٔتذأَٚیٍٛییٓ:


ػیٍٙبَلّجیٚخ)Electrocardiogram(ٖٛ



ػغشٚثٛمربًطثٞٝشفشد()Odour



ا٘ؼىبعصًتدسٔغض()Reflection of acoustic waves in the head



ٔمبٔٚتالکتریکیپٛػت()Skin impedance



ؿىُظاَریدػتٔـتؿذ)Knuckle creases Articulations(ٜ



چیٗخًردگیٞبیپٛػتاٍ٘ـت()Finger wrinkles



چٍٍ٘ٛیدردػتٌشفتٗاجؼبْ()Dynamic Grip Recognition



كذایمىتقلؿذٜاصاػتخٛاٖٞبیاٍ٘ـتپغاصتحشیهیهپبِغكٛتی()Bone sound transmission



ٔٛجمغىاعیسیٔٙتـشؿذٜاصا٘ؼبٖ()Bioelectric field



٘حٜٛسدٌیشیچـٓ()Eye movement tracking



تًپًگرافیػغحلش٘ی)Corneal surface topography(ٝ



ؿىُػٝثؼذیاٍ٘ـت()3D Finger surface



عیفحاصلاصػیٍٙبَٞبیٔغضیEEG
6

ػبٔب٘ٞٝبیثیٔٛتشیهٔ...حٕذػجذاِٟی



ؿىُػیٛٙعٞبیجّٛییػش()Frontal Sinus Recognition

ثبتٛجٝثٝایٙىٝثشسٚیؿٙبػبییافشادتٛػظػبٔب٘ٞ ٝبیثیٔٛتشیهٔٚبِتیثیٔٛتشیهوبسٞبیصیبدیدسچٙذدٝٞاخیشا٘جبْؿذٜاػتِٚیایٗتىِٛٛٙصی

ٛٙٞصدساثتذای ساٜخٛداػتٚاثٟبٔبتصیبدیدسایٗٔمِٚٝٛجٛدداؿتٝو٘ٝیبصٔٙذساٜحّٟبییثٛدٜو٘ٝیبصثٝتحمیمبتآتیداسد.اصٕ٘ٝ٘ٛحٛصٜٞبییوٝػٕال
وبسصیبدیدسػّْٟٙٔٛذػیٚوبٔپیٛتشثشسٚیآٖ٘ـذٜٔغبِؼٝثشسٚیاػتخٛاٖ،تشاوٓاػتخٛاٖ،ا٘ذاصٜاػتخٛاٖٚفشػبیؾاػخٛاٖاػتوٝتمشیجبتٕبْ
ٔغبِؼبتدسایٗحٛصٜدسٔحذٚدٜػّْٛپضؿىیٚاٚستٛپذیثٛدٜاػت.دسایٌٗٝ٘ٛتحمیكٞبػالٜٚثشؿٙبػبییفشدٔیتٛاٖدستؼییٗػٗٚالؼیفشدٔٛسد
٘ظش٘یضثىبسٌشفتٝؿٛدٕٞ.چٙیٗثبثشسػیٚیظٌیٞبیظبٞشیافشادػالٜٚثشؿٙبػبییٛٞیتٔیتٛاٖثٝثبصؿٙبػیٚتـخیقثیٕبسیٟبثذٖ٘ٚیبصاِٚیٝثٝ
آصٔبیـبتپضؿىی٘یضپشداختوٝایٟٗٔٓتٛا٘بییثبالیػّٓپشداصؽتلٛیشساث٘ٝـبٖٔی دٞذٕٞ.ب٘غٛسوٝسٚؿٗاػتتمشیجبدستٕبْؿشححبٌَیشی

ضؼیتظبٞشیٚچٟشٜثیٕبسوٕهاكّیساپضؿهٔیوٙذوٝایٗ

اثتذاییثیٕبساٖتٛػظپضؿىبٖاثتذاییتشیٗساٜتـخیقلجُاصا٘جبْآصٔبیـبتالصْٚ
ٔٛضٛع٘ـبٖٔیدٞذا٘ؼبٖٓٞچٝثٝكٛستػبٔیٚچٝا٘ؼبٖخجشٜثٛ٘ٝػیثبػّٓپشداصؽتلٛیشتـخیقاِٚیٝثیٕبسیساا٘جبْٔیدٞذ.
ٔیتٛأٖمِٝٛؿٙبػبییتٛػظٚیظٌیٞبیثیٔٛتشیهسااصٔحذٚدٜا٘ؼب٘یخبسجوشدٜٚثٝد٘یبیحیٛا٘بتٚحیبتٚحؾثشد.جبییوٝأىبٖدػتشػیٔؼتمیٓ
ثٝحیٛاٖثؼیبسٔـىُ،پشٞضیٚٝٙخغشػبصثٛدٜٚثبثجتٚیظٌیٞبیسفتبسیحیٛاٖتٛػظػٙؼٛسٞبیتلٛیشیٚكٛتید٘یبییجذیذساثٝسٚی پشداصؽ
ٗد٘یبیپیؾسٚأیذساثٔٝحممیٗحبضشٚآیٙذٜٔیػپبسیٓ.

تلٛیش،پشداصؽكٛتٛٞ،ؽٔلٛٙػیٚػّْٛوبٔپیٛتشثبصوشدٜوٝدسای

محمذ عبذالُی
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