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فناوری بیومتریک
دس جاهعِ هذسى اهشٍصی تا تَجِ تِ سؿذ ػشیع اقتصاد ٍ ػشهایِ گزاسی ،افضایؾ ًیاص تِ ؿٌاػایی ٍتعییي َّیت افشاد احؼاع هیؿَدٍ .قتی كِ اعطای دػتشػی
تشای اًجام كاسی الصم تاؿذ ،تعٌَاى هثال ٍسٍد تِ هكاًی هوٌَعِ یا حضَس ٍغیاب افشاد یک ؿشكت ٍ یا اعطای اجاصُ تِ صَست صذٍس اهتیاص تشای یک فشد یا یک گشٍُ
خاصی ًیاص ،سٍؽ ّای گًَاگًَی تشای ؿٌاػایی افشاد تا تَجِ تِ ؿشایط آى جاهعِ یا هحیط تعثیِ هیؿَد .كلوِ  Biometrcاص دٍ كلوِ یًَاًی  Biosتِ هعٌی
صًذگی ٍ  Metricتِ هعٌی تخویي ؿكل گشفتِ اػت .تیَهتشیک عثاست اػت اص تـخیص َّیت افشاد تا اػتفادُ اص ٍیظگی ّای فیضیَلَطی ٍ سفتاسی آًْا ٍ تا اػتٌاد
تِ ایي تعشیف هیتَاى گفت كِ ّوِ افشاد دس صًذگی سٍصهشُ خَد تصَست ًاخَدآگاُ اص تیَهتشیک جْت ؿٌاػایی یكذیگش اػتفادُ هیكٌٌذ  .تِ عٌَاى هثال َّیت
افشادی سا كِ تا آًْا ػش ٍ كاس داسین سا هیتَاًین اص سٍی صذا ,چْشُ ٍ حتی طشص ساُ سفتي آًْا تـخیص تذّین  .تٌاتشایي هیتَاى تاسیخچِ اػتفادُ اص تیَهتشیک سا تِ
قذهت تاسیخ تـش داًؼت.
یک ػیؼ تن تیَهتشیک ،تشاػاع هـخصِ ّای هٌحصش تفشد هَجَد دس ّش فشد اقذام تِ ؿٌاػایی خَدكاس آى فشد هیكٌذ .تیَهتشیک علن ؿٌاػایی یا تاصؿٌاػی یک
ؿخص تش اػاع خصَصیات سفتاسی یا فیضیَلَطی ٍی اػت .ػیؼتن ّای تیَهتشیک اػاػا یک ػیؼتن ؿٌاػایی الگَ ّؼتٌذ ٍ تِ جای هقایؼِ تصَیشّای ٍاقعی اص
الگَسیتن ّا ٍ كذّای عذدی تشای تحلیل اطالعات اػتفادُ هیكٌٌذ .ایي اطالعات فضایی تؼیاس كن ٍ دس حذ چٌذ تیت اؿغال هیكٌذ .هـخصِّای فیضیَلَطی هاًٌذ
اثشاًگـت ،تصَیش صَست ،تصَیش عٌثیِ ٍ یا حالت ػاختاسی اعضای تذى اص جولِ دػت ٍ پا ،گَؽ ،حالت تشكیثی دًذاىّا ،ػیاّشگّا ٍ غیشُ اػت .تِ طَس كلی تِ
سٍؽّا ٍ ػیؼتن ّای آهاسی ٍ سیاضی هَسد اػتفادُ تشای تحلیل دادُ ّای فیضیَلَطیک ،تیَهتشیک گفتِ هیؿَد .ایي ٍیظگیّا یا دس ٍجَد فشد هؼتتش اػت ٍ یا
سفتاسی اػت كِ اٍ اص خَد تشٍص هیدّذ .تٌاتشایي تِ صَست راتی ًؼ ثت تِ سٍؽ ّای ػٌتی قاتل اعتوادتش تَدُ اػت ٍ اص اهٌیت تیـتشی تشخَسداس اػت .تِ ّویي
ًؼثت ًیض ػیؼتنّایی كِ قادس تِ تـخیص ؿاخص ّای تیَهتشیكی ّؼتٌذ اص پیچیذگی تیـتشی تشخَسداسًذ .تـخیص َّیت تا تیَهتشیک ًؼثت تِ سٍؽّای
قذیوی داسای هضایایی اص جولِ هَاسد صیش اػت:
 .1ضشٍست حضَس فیضیكی فشد دس هحل ؿٌاػایی.
 .2كاّؾ ؿذیذ اهكاى جعل ٍ دػتشػی غیش هجاص.
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عذم ًیاص تِ ػایش اتضاسّای ؿٌاػایی ٍ عثَس هاًٌذ كاست یا كلیذ یا پؼَسد ٍ ّوچٌیي تِ ػشقت سفتي یا فشاهَؽ ؿذى آًْا.

ًكتِ قاتل تَجِ ایٌؼت كِ ػیؼتنّای تیَهتشیک ًیض قاتل ًفَر ّؼتٌذ ٍ دس پاسُ ای هَاسد اهكاى تْیِ یک كپی ٍ یا تقلیذ اص ٍیظگی هَسد ًظش ٍجَد داسد .دس چٌیي
هَاسدی ػیؼتن تیَهتشیک هوكي اػت دچاس اؿتثاُ گشدد .تا ایي حال ایي ػیؼتنّا تِ هشاتة ًؼثت تِ ػیؼتن ّای ػٌتی قاتل اعتوادتش ّؼتٌذ .یک ػیؼتن
تیَهتشیک داسای اجضای صیش اػت:
ٍ .1ػیلِ دسیافت اطالعات تیَهتشیک
ً .2شم افضاس ٍ ٍػیلِ تثذیل اطالعات دسیافتی تِ ؿكل دیجیتال
 .3یک پایگاُ دادُ اص اطالعات رخیشُ ؿذُ قثلی جْت هقایؼِ ٍ تـخیص صحت یا عذم صحت َّیت افشاد.
یک ػیؼتن تیَهتشیک اص لحاظ هٌطقی تِ دٍ تخؾ تقؼین هیؿَد:
 .1تخؾ ًام ًَیؼی
 .2تخؾ ؿٌاػایی
دس تخؾ ًام ًَیؼی جوع آٍسی خصیصِّای تیَهتشیكی افشاد ٍ رخیشُ آًْا دس ػیؼتن اًجام هیؿَد .دس ایي تخؾ ٍیظگی هَسد ًظش تَػط تخؾ تیَهتشیک خَاى
خَاًذُ ؿذُ ٍ ػپغ تَػط تخـی تا ًام اػتخشاج كٌٌذُ ٍیظگیٍ ،یظگیّای هَجَد دس قالة الگَّایی جذا هیؿَد ٍ دس تاًک دادُ ػیؼتن قشاس هیگیشدٍ .ظیفِ
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تخؾ ؿٌاػایی  ،تـخیص ٍ تاییذ َّیت افشاد دس ٌّگام ٍسٍد ٍ یا دػتیاتی تِ ػیؼتن اػت .طی ایي هشحلِ تخؾ تیَهتشیک خَاى خصیصِ تیَهتشیكی سا خَاًذُ ٍ
ٍیظگیّای اى سا اػتخشاج هیكٌذ ػپغ ایي ٍیظگیّا سا تا الگَّای هَجَد دس تاًک دادُ ػیؼتن هقایؼِ ؿذُ ٍ دس ًْایت هجَص ٍسٍد یا عذم ٍسٍد تِ ػیؼتن سا صادس
هیكٌذ .یک ؿٌاػِ تیَهتشیک خَب تایذ داسای ایي خصَصیات تاؿذ:
 .1هٌحصش تفشد تاؿذ .یعٌی دس افشاد هتفاٍت فشق داؿتِ تاؿذ.
 .2اػتخشاج پزیش تاؿذ .تشاحتی ٍ تا ػشعت تاال قاتل دػتیاتی تاؿذ.
 .3قاتلیت تفكیک پزیشی تاالیی داؿتِ تاؿذ .یعٌی ایي ٍیظگی دس افشاد هختلف تِ حذ كافی داسای تفاٍت تاؿذ.
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پایذاس تاؿذ .یعٌی ٍیظگی اػتخشاج ؿذُ دس طَل صهاى ٍ دس اثش تغییشات هحیطی كوشًگ ًـَد.
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