
احرازهویت بیومتریک در 
ها،  بانکداری الکترونیک؛ چالش
انواع مدل ها و راهکار مطلوب

فالح چایمهدی •



2/58

فهرست مطالب
بیومتریک؛
چرا؟ چگونه؟

کاربردها و  
وضعیت  
کشورهای 
دیگر

پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی

بیومتریک؛
چرا؟ چگونه؟

کاربردها و  
وضعیت  
کشورهای 
دیگر

پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی



عنوان
متن•

3/58

بیومتریک؛ چرا؟ چگونه؟
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عوامل احرازهویت

آن چیزی که شما می دانید

آن چیزی که شما دارید

آن چیزی که شما هستید

: راهکار 

ی بکارگیری مکانیزم احرازهویت بیومتریک بصورت اصول

چرا بیومتریک ؟
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ثبت نمونه بیومتریک 
(Enrollment Time)

احرازهویت
(Authentication 

Time)

فرآیندهای اصلی احرازهویت بیومتریک

اصلی( مراحل)فرآیندها 
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Biometrics Templateنمونه بیومتریک چیست؟ 
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ثبت نمونه بیومتریک
Registration(Enrollment) Time

Template

Bob

بیومتریکنمونهتولید–1مرحله 

Temp Extraction.pptx
Temp Extraction.pptx
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بیومتریکذخیره سازی نمونه–2مرحله 

ثبت نمونه بیومتریک
Registration(Enrollment)

Storage 
Unit
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احرازهویت
Authentication Time

Bob
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It’s Bob!


?

Matching 
Unit

احرازهویت
Authentication Time
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کاربردهای کلی سیستم بیومتریک

ککاربردهای کلی سیستم بیومتری

Verification 
1:1 Matching

Identification
1:N Matching
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اجزای سیستم احرازهویت بیومتریک
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فهرست مطالب
بیومتریک؛
چرا؟ چگونه؟

کاربردها و  
وضعیت  
کشورهای 
دیگر

پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی



عنوان
متن•
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کاربردها و وضعیت کشورهای دیگر



درصد بکارگیری فناوری بیومتریک در کاربردهای بانکی در قاره های مختلف



وضعیت بکارگیری فناوری بیومتریک در بانک های مختلف در سطح دنیا

Banks Status.pdf


خدمات 
شعب

اینترنت
بانک

ATM
خرید
یاینترنت

موبایل  
بانک

تلفن
بانک

موارد  
دیگر

POS

نیابرخی از کاربردهای بانکی متداول در سطح د



ختلفسهم بکارگیری فناوری بیومتریک در کاربردهای م
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فهرست مطالب
بیومتریک؛
چرا؟ چگونه؟

کاربردها و  
وضعیت  
کشورهای 
دیگر

پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی



عنوان
متن•
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پارمترهای کلیدی استقرار سیستم 
احرازهویت بیومتریک



21/58

یکپارامترهای اصلی پیاده سازی سیستم احرازهویت بیومتر

انتخاب سنسور مناسب

سیسااتم ( معماااری)انتخاااب ماادل 

احرازهویاات بیومتریااک باار اسااا   

و Storage Unitعوامااااا 
Matching Unit 

پارامترها

دهتکنولوژی بکارگرفته ش

کارایی/ میزان خطا
انتخاب سنسور مناسب

سیسااتم ( معماااری)انتخاااب ماادل 

احرازهویاات بیومتریااک باار اسااا   

و Storage Unitعوامااااا 
Matching Unit 

پارامترها



22/58

فهرست مطالب
بیومتریک؛
چرا؟ چگونه؟

کاربردها و  
وضعیت  
کشورهای 
دیگر

پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی



عنوان
متن•
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سنسورهای بیومتریک و مالحظات  
مربوطه
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تکنولوژی های بیومتریک

Physiological

Behavioral

انگشتثرا

دستکف

عنبیه

چهرهتشخیص ترکیبی

تشخیص صدا

اسکن امضا

معرفی: تکنولوژی ها -انتخاب سنسور

Video/eb22e44ccf5dff39b47d850cf863b8051146961__53147.mp4
Video/eb22e44ccf5dff39b47d850cf863b8051146961__53147.mp4
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تکنولوژی
بیومتریک

امنیت سهولت  
استفاده

هزینه اندازه عدم امکان احتمال
Enrollment(FTE  )

دقت امکان 
جع 

اثرانگشت 5 2 5 4 5 2

کف دست 4 4 4 2 2 3

عنبیه 5 4 2 2 4 3

تشخیص چهره 2 3 3 4 2 3

تشخیص صدا 2 3 5 5 3 3

اسکن امضا 3 3 3 3 3 3

5: Best _ 1: Worst

معرفی: تکنولوژی ها -انتخاب سنسور
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مقایسه: تکنولوژی ها -انتخاب سنسور
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Performance 
Metrics

FTE

FAR

FRR

TER

Failure to Enroll

False Accept Rate 

False Reject Rate

Total Error Rate

خطا /کارایی-انتخاب سنسور

داولیمتخطاهاینرخبهوابستهمناسبکاراییباوکیفیتباسنسوریکانتخاب•
.داردوجودسنسورهااینبرایکهاست

کاراییوکیفیتمبینکهباشندمیمختلفیهایکال دارایبیومتریکسنسورهای•
.باشدمیسنسورهااینمختلف

توجهیدباولیرسدمیحداق بهخطاهانرخسنسورها،اینکیفیتیکال بهتریندر•
.رسیدنخواهدصفربهخطانرخسنسورها،کال تمامیدرکهداشت

فیتکیدرتوجهیقاب مخربتاثیراتمناسب،کیفیتباسنسورازاستفادهعدم•
بودنرمعتبوجودباسیستمبهکاربرورودعدمامکانمثالبعنوانداردسرویسارائه
نارضایتیموجبتواندمیکهیابدمیافزایشتوجهیقاب مقداربهشخصآن

.شودبانککاربران
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مالحظات -انتخاب سنسور

گشتاناثر:استفادهقاب تکنولوژیترینآسانوترینهزینهکممتداولترین،

امکان جع  تصویر اثر انگشت وجود دارد

امکان جع  سنسور وجود دارد

بعنوان مثال بدلی  مخدوش –( FTE)در برخی افراد Enrollmentعدم امکان 
بودن اثر انگشت افراد

کارایی سیستم و میزان خطا کامالً وابسته به کیفیت سنسور 

چالش انطباق پذبری بین واحدهای مختلف

پشتیبانی از پلتفرم های مختلف

دارای خدمات پشتیبانی مناسب

بکارگیری  
سنسورهای با 
کیفیت مناسب تر

بکارگیری روش  
مکانیزم های  احراز 
هویت جایگزین 

مناسبکیفیتباسنسوربکارگیری•
گشتاناثربودنزندهتشخیصقابلیتبهمجهزبودن•

انگشتعروقتشخیصقابلیتباترجیحاًیا
ترکیبیهایروشبکارگیری•

سورسناصالتتشخیصهایمکانیزمازپشتیبانی•

یقتطبواحدباسیگنالپردازشواحدپذیریانطباق•
بکارگیریومربوطهاستانداردهایازپشتیبانی•

Biometricsازجلوگیریهایمکانیزم

Vendor Lock-in
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انتخاب سنسور مناسب

سیسااتم ( معماااری)انتخاااب ماادل 

احرازهویاات بیومتریااک باار اسااا   

و Storage Unitعوامااااا 
Matching Unit 

پارامترها

انتخاب سنسور مناسب

سیسااتم ( معماااری)انتخاااب ماادل 

احرازهویاات بیومتریااک باار اسااا   

و Storage Unitعوامااااا 
Matching Unit 

پارامترها

تریکپارامترهای اصلی پیاده سازی سیستم احرازهویت بیوم
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فهرست مطالب
بیومتریک؛
چرا؟ چگونه؟

کاربردها و  
وضعیت  
کشورهای 
دیگر

پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی



عنوان
متن•
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مختلف  ( معماری های)مدل ها 
استقرار سیستم بیومتریک
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عوامل 
تاثیرگذار 

Matching
Unit

Storage Unit

سرور مرکزی

هوشمندکارت/ توکن

سنسورواحد

عوام  تاثیرگذار در استخراج مدل ها

سرور مرکزی

هوشمندکارت/ توکن

سنسورواحد

ماشین محلیماشین محلی
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اقدامات انجام شده در خصوص استخراج و گزینش مدل ها

تحلی  و استنتاج: مرحله سوم

استنتاج بر اسا  تحلی  انجام شده و گزینش دو مدل جهت جمع بندی نهایی تحلی  داده های حاص  از قیا  

قیا : مرحله دوم

قیا  جامع مدل در حوزه های مختلف  OWASPتحلی  ریسک مدل های مختلف بر اسا  متدلوژی 

شناخت : مرحله اول

مدل بر اسا  کاربردپذیری و استفاده در سطح بین المل 6گزینش  مدل امکان پذیر16استخراج 
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مدل های استخراج شده

کارت هوشمند واحد
سنسور

ماشین محلی سرور مرکزی Storag

Matching    

سرور مرکزی

ماشین محلی

سنسورواحد

کارت هوشمند

کارت هوشمند واحد
سنسور

ماشین محلی سرور مرکزی Storage         

Matching    

Aمدل  سرور مرکزی

ماشین محلی

Bمدل 
سنسورواحد

کارت هوشمند
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Aمدل 

شعب بانک سرور مرکزی

C
o

r
e

 S
y

s
te

m
M

a
tc

h
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S
e

r
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e
r

Biometrics 
DB
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Aمدل 



A
c

c
e

s
s

 G
r

a
n

te
d

Biometrics 
DB

شعب بانک سرور مرکزی
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مالحظات-( مبتنی بر سرور)Aمدل 

افرادبیومتریکنمونهنگهداریباالیمسئولیت

روش ریسک باالتر دزدیده شدن و سواستفاده از نمونه بیومتریاک افاراد نسابت با    

مبتنی بر کارت

مالحظات حقوقی و قانونی

تاثیر وقوع باالتر اعمال موفقیت آمیز حمالت و افشای اطالعات

User Acceptanceمالحظات  مربوط به 

چالش انطباق پذبری بین واحدهای مختلف

داده پایگاه)ریسک حمالت به واحدهای قیا ، تصمیم گیری، انتقال و ذخیره سازی 
(مرکزی

یسمالحظات مربوط به دستر  پذیری با توجه به مدل متمرکز و برخط ارائه سرو

عدم امکان استفاده از بستر فراهم شده از طریاق ایان مادل بارای ارائاه سارویس       
انکارناپذیری   
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مالحظات-( مبتنی بر سرور)Aمدل 
سازیهیکپارچبدلی )مناسبتغییراتمدیریتوپشتیبانیتوسعه،قابلیت

هبوابستگیعدموسرورسمتدرسازیذخیرهوگیریتصمیمقیا ،واحدهای

(هوشمندکارتمث جانبیابزارهای

سهولت کاربری، نگهداشت و توسعه

کارایی مناسب تر 
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الزامات و راهکارهای متقاب –( مبتنی بر سرور)Aمدل 
ورد الزم است سیستم احرازهویت بیومتریک مورد استفاده از تمهیدات امنیتی م

تبعیت نماید؛ISO/IEC 24745اشاره در استاندارد 

مورد اشاره PIهای بیومتریک باید منطبق با الگوی امکان ابطال و بروزرسانی نمونه
با یک مکانیزم معتبر وجود داشته باشد؛ ISO/IEC 24745در استاندارد 

(  BTP)های بیومتریک الزم است از یک مکانیزم معتبر جهت محافظت از نمونه
پشتیبانی شود؛

معتبر و های بیومتریک با مکانیزم و الگوریتمالزم است از قابلیت رمزگذاری نمونه
استاندارد، پشتیبانی شود؛ 

ربندی اعمال تمهیدات امنیتی ویژه و کنترل دستری روی پایگاه داده مرکزی و پیک
باشد؛امنیتی آن الزم و ضروری می

یق و افزاری تطباعمال تمهیدات امنیتی ویژه روی سرور مرکزی و بخصوص واحد نرم
باشد؛گیری، الزم و ضروری میتصمیم

یرهای های ارتباطی امن با استانداردهای پذیرفته شده در کلیه مسالزم است از کانال
تبادل اطالعات بیومتریک پشتیبانی شود؛

WAFو IPS/IDSافزارهای امنیتی نظیر فایروال، استفاده از تجهیزات و نرم

.تهای امنیتی تعریف شده برای سیستم، مورد نیاز اسبسته به معماری و الیه
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PI Framework (Biometrics Template Protection)
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Bمدل 

Smart Card
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(تراکنش بین کارت و کارت خوان)Bمدل 



Smart Card
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تطبیق در خارج از کارت


Smart Card
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(توزیع شده)حالت اول –Bمدل 

مرکز

Core System & CA

A
c

c
e

s
s

 G
r

a
n

te
d

Verification

Periodic 
Upload of 
CRL

شعب بانک
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(متمرکز)حالت دوم –Bمدل 

شعب بانک مرکز

Core System & CA & VA

A
c

c
e

s
s

 G
r

a
n

te
d
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مالحظات-( کارتمبتنی بر )Bمدل 

زارهایاببهنیازوجانبیاحرازهویتراهکاربهنیازبهتوجهبابیشترپیچیدگی

توکنیاهوشمندکارتنظیرجانبی

ترپایینتغییراتمدیریتوپذیریانعطافتوسعه،قابلیت

ترپایینکاربریسهولت

بیومتریکاپلتبروزرسانیوتوسعهقابلیت

رراهکابهنیازوهوشمندکارتپردازشیهایمحدودیتبدلی ترپااینکارایی

جانبیاحرازهویت

ازتناباجوقیا وسیگنالپردازشزیرسیستمپذیریانطباقبهمربوطمالحظات

خاصسنسوریاخوانکارتکارت،یکبهوابستگی
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قیا  اجمالی مدل ها  

(مدل مبتنی بر کارت)Bمدل  (مدل مبتنی بر سرور)Aمدل 

معایب مزایا معایب مزایا

بهنیاز)بیشترپیچیدگی
نکاربرابرایهوشمندکارت

راهکارسازیپیادهو
(جانبیاحرازهویت

توسعه،محدودیت
مدیریتوپشتیبانی
ارتکبهوابستگی)تغییرات

(خوانکارتو

ترپایینکاربریسهولت

ترپایینکارایی

باالترامنیتسطح

حریمحفظازاطمینان
وکاربرانخصوصی
مسئولیتتفویض
هاینمونهنگهداری
انکاربربهبیومتریک

دربکارگیریامکان
چندکاربردهای
(انکارناپذیری)منظوره

رباالتپذیریدستر 
بکارگیریصورتدر)

(شدهتوزیعمعماری

ترپایینامنیتسطح

رینگهداباالیمسئولیت
هاینمونهتطبیقو

ردمشتریانبیومتریک
مرکزیسرورسمت

دراستفادهامکانعدم
منظورهچندکاربردهای

(انکارناپذیری)

رتپایینپذیریدستر 

وحقوقیمالحظات
قانونی

ونیپشتیباتوسعه،قابلیت
رتمناسبتغییراتمدیریت

دمع)بیشترکاربریسهولت
درتوکنیاکارتبهنیاز

(احرازهویتهنگام

راهکاربهنیازعدم
جانبیاحرازهویت

باالترکارایی
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تحلی  هزینه پیاده سازی و بکارگیری مدل ها

Bعوم  تاثیرگذار در هزینه مدل Aعوم  تاثیرگذار در هزینه مدل

باارتباطقابلیتبا)سنسورواحد/کارت خوان
:(بیومتریکسنسوربهمجهزوهوشمندکارت
انکارت خومدلوسنسورنوعبهوابستههزینه

ارینگهدقابلیتبا)توکن ها/هوشمندکارت های
(OTPیارمزنگاریوبیومتریکداده های

OTPیاPKI:جانبیاحرازهویتبستر

اعمالجهتسخت افزاریونرم افزاریتجهیزات
(HA)باالدستر  پذیری

دکلیمدیریتورمزنگاریبامرتبطتجهیزات
(جانبیهویتاحرازراهکاربرای)

احرازهویتفرآیندمدیریتنرم افزاریواحد
نمونهتولیدوسنسورمدیریت)بیومتریک
(تطبیقافزارینرمسامانهوبیومتریک

اعمالجهتسخت افزاریونرم افزاریتجهیزات
برایگیریپشتیبانو(HA)باالپذیریدستر 
مرکزیسرور

بهوابستههزینه:(Captureقابلیتبا)سنسورها
سنسورکال ونوع

در)کلیدمدیریتورمزنگاریبامرتبطتجهیزات
(بیومتریکسرورسمت
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پارامترهای کلیدی

سنسورهای 
بیومتریک

مدل های  
استقرار

بسته جامع  
بیومتریک

جمع بندی
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بیومتریکجامعبسته
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هحوزدرپذیرفتهصورتهایپیشرفتوتغییراتباالیسرعتبهتوجهبا
انواع،بیومتریکسنسورهایهایفناوریانواعباالیتنوعهمچنینوبیومتریک

محصوالتکنندهتولیدهایکمپانیانواعبیومتریک،احرازهویتهایمدل
یکودوجمختلف،هایبانکمتفاوتهاینیازمندیداشتننظردرباوبیومتریک

.رسدمینظربهالزمبیومتریکاحرازهویتجامعFrameworkیابسته
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ارائهقاب SDKیکقالبدراستانداردFramworkیکبصورت

.باشد

.پذیری و انعطاف باال داشته باشدقابلیت توسعه

ای ها کننده ماژولاز تهدید منحصر شدن به یک یا چند کمپانی خاص فراهم

.جلوگیری کند( Vendor Lock-in)بیومتریک 

.های مختلف را داشته باشدهای مختلف از کمپانیقابلیت افزودن ماژول

متریاک را  بصورت ماژوالر قابلیت پشتیبانی از چند نوع فناوری سنسور بیو
داشته باشد 

ک را بصورت ماژوالر قابلیت پشتیبانی از چند مدل احاراز هویات بیومتریا   
.بسته به سطوح امنیت مورد نظر بانک داشته باشد

.بسته احرازهویت بیومتریک مبتنی بر موبای  پیش بینی گردد

.پشتیبانی گرددBioAPIاز استاندارد 

مشخصات بسته جامع بیومتریک
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BioAPI(ISO/IECاستاندارد کهاستواسطیکنندهتعریف(19784-1
ولیدتبیومتریکاستانداردهایماژولانواعازپشتیبانیامکانماژوالربصورت
استاندارداینازهدف.کندمیفراهمرامختلفتولیدکنندگانتوسطشده

Framworkیاواسطیکقالبدربیومتریکهایماژولانواعسازییکپارچه

.باشدمیقب اسالیددرشدهتوصیفمشخصاتمشابه

BioAPIمعرفی استاندارد 
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بسته جامع احرازهویت بیومتریک  
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جمع بندی
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وهانیازمندیازدرستیتحلی استنیازبیومتریکسیستمبکارگیریجهت

.باشدداشتهوجودنظرموردکاربردهای

الزم و ضروری است پارمترهای مطرح شده در خصوص سنسور بیومتریک ماد نظار  

.قرار گیرد

ا و مطلوب احرازهویت بیومتریک با نظر گرفتن نیازمندی هاا و مزایا  ( معماری)مدل 

.  معایب مطرح شده برای هر یک، انتخاب گردد

عه و انعطاف بهتر است در قالب یک بسته جامع بیومتریک استاندارد و با قابلیت توس
. پذیری باال طراحی، پیاده سازی یا خریداری گردد



58/58

با سپا 
مهدی فالح چای

m_Fallahchay@isc.co.ir


