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 ست؟یچ کیومتریبا ای کیومتریب
 

 یریگیاً ام رهنگ افتی ریتدو زانیششم م خیانتخابات شفاف که به تار به خاطر مستقل انتخابات مصمم شد ونیسیکم
اه دستگ هیودو هزار پا ستیب یداریمول فوق به خراً وغرض برآورده شدن م دیاستفاده نما کیومتریب ستمیازس

 یاستفاده نمودند که باوصف کم عمالً  آنها زانتخابات فوق ا در نوع دانمالوک ازکشور آلمان اقدام کرد و کیومتریب
  .خواندند دیمتذکره راقناعت بخش ومف یدستگاه ها استفاده از امور ایها اول یکاست و ها
ازه ونا عده دوستان ت کینزد  کیومتریمراحل استفاده قرار دارد هم کلمه ب نیاول در کیومتریدستگاه ب کهیآنجائ از

ً بن .کیومتریدستگاه وهم هدف استفاده دستگاه ب تیآشنا است وهم طرز فعال الزم دانسته شد تا در مورد فوق  ا
 . کنم میو خدمت دوستان تقد یمعلومات جمع آور

عبارت  کیومتریب ایاست و تیهو تیبات بدن به خاطرتثبو محاس یریاندازه گ یبرا یکیاصطالح تخن کیومتریب
 .آنها یو رفتار یولوژیزیف اتیاشخاص با استفاده از خصوص تیهو صیاست از تشخ

 ."انبدن انس یری"اندازه گ میگو ی، ممیکن فیمفهوم تعر نیرا به ساده تر کیومتریب ای یومتریب میبخواه اگر
 صدا، یافراد را از رو تی. به عنوان مثال هومیکن یاستفاده م کیومتریروزمره خود ناخودآگاه از ب یدر زندگ ما

ه ک رساندیخود م نیکه ا میکنیم صیطرز راه رفتن شان )به طور معمول منحصر به فرد است(تشخ یچهره و حت
 . موجودبوده است تیبشر خیوهمزمان با تار ستین دیجد دهیپد کی کیومتریب

 اعضا ریها وسا انگشت، چشم بدن مثالً  یها ربخشیفراتر ازصدا، چهره و طرز راه رفتن ،سا یهر حال، کم به
مشاهده  لیها متفاوت است که درذ انسان ریفرد دارند که با سا به منحصر یهایژگیو زیها نانسان اتیوخصوص

 اشخاص استفاده کرد؟ تیوه تیشناخت وتثب یتوان برا یم کیومتریب ینوع داده ها نیاز که دیفرمائ یم
 «دهد . یم لیجدار کره چشم را تشک یپرده ها نیتر یکه داخل یعصب ستیپرده ا» هیشبک صیتشخ

 «.دهدیم لیتشک را چشم کره یانیم پوشش از یسمت قکه نیرنگ پرده» هیعنب یریگاندازه
 

 چهره صیتشخ
 اثر انگشت دست و هندسه

 صدا صیتشخ
 ی،ان،اید قیتطب

 یرو ادهیپ سبک
 بدن یبو

 طرزنوشتن
 گوش شکل

 

 اهرد،دستگیگ یفرد مورد استفاده قرار م تیهو ییو شناسا کیومتریاطالعات ب یجمع آور یکه برا یا لهیوس آن
 .اند کیومتریب یدستگاه ها ای

هستند  یآنها چه کسان دیافراد را بخواند و بگو یاطالعات شخص تواندیاند که م یدستگاه ها ک،یومتریب دستگاه
 :شودیم میتقس لیدستگاه ها به دو دسته ذ نیوا
 

به طور عمده شامل  یکیولوژیزیف کیومتریب ( Physiological Biometrics )کیومتریب کیولوژیزی: فاول
 .باشدیم ی،ان،ایو د هیعنب صیچهره ، اثر انگشت ، هندسه دست ، تشخ صیتشخ
 ( Behavioral Biometrics ) یرفتار کیومتری: بدوم
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 :کیومتریب یارداستعمال دستگاه هااز مو یبرخ
 ریال اخچند س در کیومتریب یدستگاه ها .یوبانک یافراد هنگام انجام معامالت مال تیهو دییأ ت ای نییدر تع استفاده

 .شود یدر سراسر جهان استفاده م یکاله بردار از یریجلوگ شده و توسط بانکها به خاطر ادیز اریبس یبانکدار در
 .ممنوع الدخول یها مکان گریمسلح و د یقوا یتیادارات امن اشخاص به اماکن مختلف مثالً  تردد کنترل
 (حاضری و غیر حاضری).کارکنان ابتیغ و حضور تیتثب یآمد برا در کنترل رفت و استفاده
 ازکمپوترها و شبکه ها استفاده
 .یدهیأ وکارت ر تیشهادتنامه، کارت هو زه،یپاسپورت،و یافراد برا ییشناسا یبرا استفاده

 .قیدق یریگ هیبازماندگان و احصائ تیهو ییشناسا یبرا فادهاست
 قانون یاجرا یتوسط سازمان ها یبه طور گسترده ا کیومتریب یامروزدستگاه ها .و مجرمان نیمحکوم ییشناسا

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م تکارانیجنا ییشناسا یدر سراسر جهان برا
زرگ ب یالملل نیب ییهوا دانیم نیسال است که در چند نی، چندمسافر تیهو دییأ ت یبرا کیومتریب یها دستگاه

 .دابی ینقاط جهان گسترش م ریبه سرعت در سا نیمورد استفاده قرار گرفته و ا ییهوا یها دانیم تیغرض امن
 .ردیگ یقرار م مورد استفاده مؤثر اریها بس یاداره زندان و زندان یبرا نیهمچن کیومتریب یها دستگاه

 

 :کیومتریب یتکنالوژ یایمزا
 .افراد را به دست آورد یو واقع یاصل تیهو یراحت به توانیروش م نیا با

 .و سرقت اطالعات وجود ندارد یروش فراموش نیا در
 .امور یدراجرا یانسان یروین استفاده از دنیحداقل رس به
 .است رممکنیغ باً یتقلب تقر کیومتریب ستمیس در

 ستین یآموزش خاص ازمندین راحت و حالنیو درع عیسر اه ستمیس نیاز ا استفاده
 

 ایانپ
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