فناوری بیومتریک
دس جاهعِ هذسى اهشٍصي تا تَجِ تِ سؿذ ػشيع اقتصاد ٍ ػشهايِ گزاسي ،افضايؾ ًياص تِ ؿٌاػايي ٍتعييي َّيت افشاد احؼاع هيؿَدٍ .قتي كِ اعغاي دػتشػي
تشاي اًجام كاسي الصم تاؿذ ،تعٌَاى هثال ٍسٍد تِ هكاًي هوٌَعِ يا حضَس ٍغياب افشاد يك ؿشكت ٍ يا اعغاي اجاصُ تِ صَست صذٍس اهتياص تشاي يك فشد يا يك گشٍُ
خاصي ًياص ،سٍؽّاي گًَاگًَي تشاي ؿٌاػايي افشاد تا تَجِ تِ ؿشايظ آى جاهعِ يا هحيظ تعثيِ هيؿَد .كلوِ  Biometrcاص دٍ كلوِ يًَاًي  Biosتِ هعٌي
صًذگي ٍ  Metricتِ هعٌي تخويي ؿكل گشفتِ اػت .تيَهتشيك عثاست اػت اص تـخيص َّيت افشاد تا اػتفادُ اص ٍيظگيّاي فيضيَلَطي ٍ سفتاسي آًْا ٍ تا اػتٌاد
تِ ايي تعشيف هيتَاى گفت كِ ّوِ افشاد دس صًذگي سٍصهشُ خَد تصَست ًاخَدآگاُ اص تيَهتشيك جْت ؿٌاػايي يكذيگش اػتفادُ هيكٌٌذ .ؿٌاػايي َّيت ٍاقعي
افشاد كِ تا اػتفادُ اص ٍيظگيّاي فشدي ؿخص ٍ هشتَط تِ فيضيكي ،سفتاسي يا ؿيويايي اٍ هيؿَد دس جَاهع اهشٍصي اّويت ٍيظُاي پيذا كشدُ اػت .تِ عٌَاى هثال
َّيت افشادي سا كِ تا آًْا ػش ٍ كاس داسين سا هيتَاًين اص سٍي صذا ,چْشُ ٍ حتي عشص ساُ سفتي آًْا تـخيص تذّين  .تٌاتشايي هيتَاى تاسيخچِ اػتفادُ اص تيَهتشيك
سا تِ قذهت تاسيخ تـش داًؼت .يك ػيؼتن تيَهتشيك ،تشاػاع هـخصِّاي هٌحصش تفشد هَجَد دس ّش فشد اقذام تِ ؿٌاػايي خَدكاس آى فشد هيكٌذ .تيَهتشيك علن
ؿٌاػايي يا تاصؿٌاػي يك ؿخص تش اػاع خصَصيات سفتاسي يا فيضيَلَطي ٍي اػت .ػيؼتنّاي تيَهتشيك اػاػا يك ػيؼتن ؿٌاػايي الگَ ّؼتٌذ ٍ تِ جاي
هقايؼِ تصَيشّاي ٍاقعي اص الگَسيتنّا ٍ كذّاي عذدي تشاي تحليل اعالعات اػتفادُ هيكٌٌذ .ايي اعالعات فضايي تؼياس كن ٍ دس حذ چٌذ تيت اؿغال هيكٌذ.
هـخصِّاي فيضيَلَطي هاًٌذ اثشاًگـت ،تصَيش صَست ،تصَيش عٌثيِ ٍ يا حالت ػاختاسي اعضاي تذى اص جولِ دػت ٍ پا ،گَؽ ،حالت تشكيثي دًذاىّا ،ػياّشگّا
ٍ غيشُ ّؼتٌذ .تِ عَس كلي تِ سٍؽّا ٍ ػيؼتنّاي آهاسي ٍ سياضي هَسد اػتفادُ تشاي تحليل دادُّاي فيضيَلَطيك ،ؿٌاػايي تيَهتشيك گفتِ هيؿَد .ايي
ٍيظگيّا يا دس ٍجَد فشد هؼتتش اػت ٍ يا سفتاسي اػت كِ اٍ اص خَد تشٍص هيدّذ .تٌاتشايي تِ صَست راتي ًؼثت تِ سٍؽّاي ػٌتي قاتل اعتوادتش تَدُ ٍ اص اهٌيت
تيـتشي تشخَسداس اػت .تِ ّويي ًؼثت ًيض ػيؼتنّايي كِ قادس تِ تـخيص ؿاخصّاي تيَهتشيكي ّؼتٌذ اص پيچيذگي تيـتشي تشخَسداسًذ .تـخيص َّيت تا
تيَهتشيك ًؼثت تِ سٍؽّاي قذيوي داساي هضايايي اص جولِ هَاسد صيش اػت:


ضشٍست حضَس فيضيكي فشد دس هحل ؿٌاػايي.



كاّؾ ؿذيذ اهكاى جعل ٍ دػتشػي غيش هجاص.



عذم ًياص تِ ػايش اتضاسّاي ؿٌاػايي ٍ عثَس هاًٌذ كاست يا كليذ يا پؼَسد ٍ ّوچٌيي تِ ػشقت سفتي يا فشاهَؽ ؿذى آًْا.

ًكتِ قاتل تَجِ ايي اػت كِ ايي ػيؼتنّا ًيض قاتل ًفَر ّؼتٌذ ٍ دس پاسُاي هَاسد اهكاى تْيِ يك كپي ٍ يا تقليذ اص ٍيظگي هَسد ًظش ٍجَد داسد .دس چٌيي هَاسدي
ػيؼتن تيَهتشيك هوكي اػت دچاس اؿتثاُ گشدد .تا ايي حال ػيؼتنّاي تيَهتشيك تِ هشاتة ًؼثت تِ ػيؼتن ّاي ػٌتي قاتل اعتوادتش ّؼتٌذ .يك ػيؼتن
تيَهتشيك داساي اجضاي صيش اػت:


ٍػيلِ دسيافت اعالعات تيَهتشيك



ًشم افضاس ٍ ٍػيلِ تثذيل اعالعات دسيافتي تِ ؿكل ديجيتال



يك پايگاُ دادُ اص اعالعات رخيشُ ؿذُ قثلي جْت هقايؼِ ٍ تـخيص صحت يا عذم صحت َّيت افشاد.

يك ػيؼتن تيَهتشيك اص لحاػ هٌغقي تِ دٍ تخؾ تقؼين هي ؿَد:


تخؾ ًام ًَيؼي



تخؾ ؿٌاػايي

دس تخؾ ًام ًَيؼي جوع آٍسي خصيصِّاي تيَهتشيكي افشاد ٍ رخيشُ آًْا دس ػيؼتن اًجام هيؿَد .دس ايي تخؾ ٍيظگي هَسد ًظش تَػظ تخؾ تيَهتشيك خَاى
خَاًذُ ؿذُ ٍ ػپغ تَػظ تخـي تا ًام اػتخشاج كٌٌذُ ٍيظگيٍ ،يظگيّاي هَجَد دس قالة الگَّايي جذا هيؿَد ٍ دس تاًك دادُ ػيؼتن قشاس هيگيشدٍ .ظيفِ
تخؾ ؿٌاػايي ،تـخيص ٍ تاييذ َّيت افشاد دس ٌّگام ٍسٍد ٍ يا دػتياتي تِ ػيؼتن اػت .عي ايي هشحلِ تخؾ تيَهتشيك خَاى خصيصِ تيَهتشيكي سا خَاًذُ ٍ
ٍيظگيّاي اى سا اػتخشاج هيكٌذ ػپغ ايي ٍيظگيّا سا تا الگَّاي هَجَد دس تاًك دادُ ػيؼتن هقايؼِ كشدُ ٍ دس ًْايت هجَص ٍسٍد يا عذم ٍسٍد تِ ػيؼتن سا صادس
هيكٌذ.
يك ؿٌاػِ تيَهتشيك خَب تايذ داساي ايي خصَصيات تاؿذ:



هٌحصش تفشد تاؿذ .يعٌي دس افشاد هتفاٍت فشق داؿتِ تاؿذ.



اػتخشاج پزيش تاؿذ .تشاحتي ٍ تا ػشعت تاال قاتل دػتياتي تاؿذ.



قاتليت تفكيك پزيشي تااليي داؿتِ تاؿذ .يعٌي ايي ٍيظگي دس افشاد هختلف تِ حذ كافي داساي تفاٍت تاؿذ.



پايذاس تاؿذ .يعٌي ٍيظگي اػتخشاج ؿذُ دس عَل صهاى ٍ دس اثش تغييشات هحيغي كوشًگ ًـَد.

شناسایی هویت فرد با سامانههای مالتی بیومتریک
سٍؿْاي اسائِ ؿذُ ؿٌاػايي تش پايِ ٍيظگيّاي تيَهتشيك تا دٍ دِّ قثل اص يكي اص ٍيظگيّاي ٍجَدي اًؼاى اػتفادُ هيكشدًذ .تحقيقات ٍ پيـشفتّاي تذػت آهذُ
دس دٍ دِّ اخيش فصل جذيذي سا دس تـخيص ٍ تاييذ افشاد آغاص كشدُ اػت كِ ػاهاًِّاي هالتي تيَهتشيك اص آى جولِ تَدُ ٍ داساي قاتليلت تـخيص َّيت افشاد تا
دقت ٍ ػشعت ٍ اعويٌاى تاال ّؼتٌذ .ايي ػاهاًِّا جْت افضايؾ دقت ٍ اعويٌاى تاالتش هعشفي ؿذًذ ٍ اص دٍ يا چٌذ ٍيظگي اًؼاى اػتفادُ هيكٌٌذ .هعشفي ؿذًذ.
سٍؽّاي جذيذ تشكيثي اص يك تيَهتشيك ػادُ ،ػْل الَصَل تا ٍيظگيّاي كن تا يك ٍِيظگي فيضيكي هـكلتش ،يا تشكية يك تيَهتشيك فيضيكي تا يك تيَهتشيك
سفتاسي هاًٌذ عٌثيِ ٍ صذاي ؿخص ّؼتٌذ.

