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 چکیده

ؿازی اصؼاز ٌَیث  ؿيسی ك ارائً راٌکار زٍث پیادق ٌغؼ انکاف گؽارش صاضؼ ةا
قػغق اؿػث. ةػؼ اؿػاس  ىػاـ الکحؼكىیػک قضػایی اديػاو جغكیو ةؼظط در ؿاناىً دتث

دٌيػغق ظػغنات اصػؼاز ٌَیػث در کكػَر  ٌای نكػاةً ارائً نعالؿات ك جسؼةً ؿاناىً

گػاری نؼکؽی اكراؽ ةٍادار ك جـَیً  قؼکث ؿپؼدق "ؿاناىً زانؽ نكحؼیاف"اززهلً 
اصَاؿو ك  ٌای نَزػَد اكزػَد ةاىػک چٍػؼق افػؼاد در ؿػازناف دتػث ةا جَزً ةً دادق

ٌػای  جػَاف از الگَریحم ٌهؼاقو نی ٌای جلفو ٌای نَردىیاز ادكرةیو گَقی زیؼؿاظث
ٌَقػػهيغ جكػػعیل چٍػػؼق زٍػػث اصػػؼاز ٌَیػػث ةػػؼظط اؿػػحفادق ىهػػَد. در ركش 
پیكيٍادی در نؼصلً ىعـث نحقاضی اظالؾات ٌػَیحی نَردىیػاز را در ؿػاناىً ديػا 

قػَد در  ىهایغ ك در مَرت جأییغ ةً درگاق اصؼاز ٌَیث نسػازی ٌػغایث نی دتث نی
قػَد جػا ةػا  ٌای نعحلف در اظحیار افػؼاد قػؼار دادق نی ایو درگاق اپلیکیكو قؼکث

ىػاـ را ادانػً دٌػغ. ىٍایحػاً در مػَرت مػضث  ٌػا فؼایيػغ دتث اؿحفادق از یکی از آف
 اظالؾات كاردق ك جأییغ ٌَیث صـاب کارةؼی ديا ةؼای نحقاضی ایساد ظَاٌغ قغ.

ركش فػَؽ ؿازی ةَدف  قغق زٍث اظهیياف از قاةل پیادق ؾالكق ةؼ نعالؿات اىساـ

ای ةا اؾضای قَرای صقػَؽ فيػاكری اظالؾػات پژكٌكػکغق آنػار ك  ىحایر ظی زلـً
فياكری اظالؾات پژكٌكگاق قَق قضاییً کً گؼكٌػی از نحعننػیو صػَزق صقػَؽ ك 
فياكری اظالؾات ٌـحيغ ةً اقحؼاؾ گػاقحً قغ. ازىؼػؼ ظتؼگػاف ؾػالكق ةػؼ نػَارد 

 انيیػث جػأنیو از ةؼظط، اظهیيافقغق، جَزً ةً الؽانات صقَقی اصؼاز ٌَیث  نعؼح
 ادؼاىگكػث جعتیػ  ك دتػث ظنَمػی، انکػاف ةعف ةً كاگػاری در ظنَماً ٌا دادق
 ؿازی ىٍایی ؿاناىً نغىؼؼ قؼار گیؼد. کييغگاف ك ... ىیؽ ةایغ در پیادق ىاـ دتث
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 مقدمه ـ1

در دؿػث اقػغاـ نؼکػؽ آنػار ك فيػاكری  یٌػا ظؼحیکػی از ةػؼظط اصؼاز ٌَیث 
آف ةً  ؿازی پیادق ؿيسی انکافاظالؾات قَق قضاییً اؿث کً زٍث ةؼرؿی ةیكحؼ ك 

پػؾ از  پژكٌكکغق آنار ك فياكری اظالؾات پژكٌكگاق قَق قضاییً ارزاع قغق اؿػث.
ةػً  ةعكػی ؾه زٍػث  ،ةؼرؿی ك نعالؿً ایو نَضَع جَؿط کارقياؿاف پژكٌكکغق

در نضػل  16:00ؿاؾث  99ؿاؿ  قٍؼیَرناق 26در جاریط  زلـً ظتؼگاىی ىیؽ ،ىحایر
صقَؽ ك  قَرایؿالو زلـات قٍیغ ةٍكحی پژكٌكگاق قَق قضاییً ةا صضَر اؾضای 

فياكری اظالؾات پژكٌكکغق آنار ك فياكری اظالؾات پژكٌكػگاق قػَق قضػاییً کػً از 
تاظات ك صقَؽ ٌـحيغ ك ةػا ؿػعيؼاىی ؿػؼکار ظتؼگاف صَزق فياكری اظالؾات ك ارج

ك جكکیل قػغ پَرنسؼب ؾضَ پژكٌكکغق آنار ك فياكری اظالؾات  آرا گلظاىم دکحؼ 
ةَدق  نَردجَزًزیؼ  ینضَرٌا ایو گؽارش. در ةً اؾضا ارائً گؼدیغ ىحایراز  ای چکیغق

 :اؿث
  قضاییًآقيایی ةا فؼایيغ اصؼاز ٌَیث ك زایگاق آف در ارائً ظغنات قَق 
  زغیغ اصؼاز ٌَیث یٌا َقیقآقيایی ةا 
 در کكَر ةؼظط آقيایی ةا کارةؼد اصؼاز ٌَیث 
 الکحؼكىیػک  ىػاـ دتثدر ؿاناىً  ةؼظطاصؼاز ٌَیث  ؿازی پیادق ؿيسی انکاف

 قَق قضاییً
  ايدر د ةؼظطفيی اصؼاز ٌَیث  یٌا زيتًجتادؿ ىؼؼ در ظنَص 
  ايدر دةؼظط صقَقی اصؼاز ٌَیث  یٌا زيتًجتادؿ ىؼؼ در ظنَص 
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 پيرمجرب آرا گلسرکار خانم دکحر  ارائه ةخش نخسث.ـ 2

 آشنایی با فرایند احراز هویت و جایگاه آن در ارائه خدمات قوه قضاییه -2-1

اکذؼ ظغنات نػَرد ىیػاز ظػَد  جَاىيغ ین قضاییًدر صاؿ صاضؼ نؼازؿیو ةً قَق 

ؿػَ  پیكػیيً،  درظَاؿػث: ظؼح دؾَا، پیگیؼی ركىغ پؼكىغق، نكاٌغق اةػالغ، اززهلً
اقغانات صَزق کاری کارقياؿاف رؿهی ك كکال ك .... را ةً مَرت الکحؼكىیک ك ةػغكف 
ىیاز ةً صضَر در نؼازؽ قضایی از ظؼی  درگاق ظغنات الکحؼكىیک قضػایی دریافػث 

از ایو ظغنات ةً مَرت ظَدکػارةؼی ك آىالیػو در اظحیػار ذیيفؿػاف  ىهایيغ. ةعكی
قؼار دارد ك ةؼظی ىیؽ از ظؼی  دفاجؼ ظغنات الکحؼكىیک قضایی قاةػل ارائػً ٌـػحيغ. 

 نؼازؿً ىهاییغ. https://adliran.irدرگاق زٍث دؿحؼؿی ةً ایو ظغنات ةً 

 
 ییلضب هیاِىتزٚ٘ خذٔبت درٌبٜ -9 ؽىُ
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 درظَاؿػث : دتػثاززهلػًدر ایو ؿاناىً زٍث دؿحؼؿی ةً ظػغنات اقػعاص 
 ك دادظَاؿػث پیگیػؼی ك ارائػًقضػایی،  دٌی ىَةث پیكیيً، ؿاناىً ؿَ  ؾغـ گَاٌی

 كکػػال، ؿػػاناىً ظَدکػػارةؼی قضػػایی، ؿػػاناىً الکحؼكىیػػک اةػػالغ قػػکَائیً، ؿػػاناىً
چػک ىیػاز ةػً داقػحو صـػاب  ةا نؼجتط دؾَای ظؼح ؿاةقً کارقياؿاف ك اؿحؿالـ

الکحؼكىیػک قػَق  ىاـ دتثکارةؼی اؿث کً زٍث دریافث آف ةایغ اقعاص در ؿاناىً 
 کؼدق ةاقيغ. ىاـ دتث قَد ینظَاىغق  "ديا"قضاییً کً ةً اظحنار 

 احزاس ٞٛیت در عبٔب٘ٝ ثٙب -9-9-9

قَق قضاییً ةً اقعاص  پػیؼی دؿحؼؿیاصؼاز ٌَیث ك افؽایف  ةاٌغؼؿاناىً ديا 
در ایو ؿاناىً ىیاز اؿث ذیيفؿػاف  ىاـ دتثقغق اؿث. در صاؿ صاضؼ زٍث  اىغازی راق
داقحو نغارؾ ٌَیحی ةً دفاجؼ ظغنات الکحؼكىیک قضػایی کػً ةػیف از  ةً ٌهؼاقةا 

 آدرسقؿتً در ؿؼاؿؼ کكَر دارىػغ نؼازؿػً ىهایيػغ لیـػث ایػو دفػاجؼ در  1000
https://adliran.ir/Home/GetPolice  کػً ییٌا قٍؼؿػحاف در نكػاٌغق اؿػث.قاةل 

 قياؿػً ك نؼازؿً قضایی صَزق دادگـحؼی ةً ـثیةا ین ىغارىغ قضایی ظغنات دفحؼ
نؼصلً اؿػث دتػث  4در ایو ؿاناىً قانل  ىاـ دتث .قَد دریافث ؾتَر رنؽ ك کارةؼی

، اظالؾات جهاس، اظالؾات اقانحگاق ك ؿایؼ نَارد کً جَؿػط یا قياؿيانًنكعنات 
اپؼاجَر دفاجؼ ظغنات الکحؼكىیک ةؼ اؿاس نـحيغات ٌػَیحی ك اػٍػارات اقػعاص ك 

 .قَد ینجعتی  آف ةا پایگاق دادق دتث اصَاؿ جکهیل 

 
 ففحٝ ٘خغت ثٙب -9 ؽىُ

https://adliran.ir/Home/GetPolice
https://adliran.ir/Home/GetPolice
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 .قَد ینىهایف دادق  3اقعاص صقیقی مفضً قکل  ىاـ دتثپؾ از اىحعاب گؽیيً 

 
 اؽخبؿ حمیمی در ثٙب ٘بْ ثجتففحٝ ٘خغت  -6 ؽىُ

ىهػایف  غییػجأةا اىحعاب گؽیيً ادانً فؼـ نكعنات قياؿيانً زٍث جکهیػل ك 
ایو نؼصلً اکذؼ فیلغٌا ةؼ اؿاس اظالؾات دریافحی از دتػث اصػَاؿ  در .قَد یندادق 

 ةؼ اؿاس قهارق نلی كاردق در نؼصلً قتل جکهیل قغق اؿث.

 
 در ثٙب یا ؽٙبعٙبٔٝفزْ ٔؾخقبت  -1 ؽىُ

. در دتث قػهارق قَد یننكعنات جهاس ةا فؼد دریافث  ىاـ دتثدر نؼصلً دكـ 
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ةؿػغی ك رنػؽ ؾتػَر  ٌای رؿػاىی اظالع چؼاکػًجلفو ٌهؼاق دقث کافی را ةایغ داقث 
یکتارننؼؼ ةً قهارق جهاس اؾالنی پیانک ظَاٌغ قغ. زٍث اظهیياف از دؿحؼؿی 

 .قَد ینکغ جائیغی پیانک  ىاـ دتثنحقاضی ةً جلفو ٌهؼاق در ٌيگاـ 

 
 ثٙب فزْ ثجت اطالعبت تٕبط در -8 ؽىُ

 .قَد یننكعنات اقانحگاق نحقاضی اظػ  ىاـ دتثدر نؼصلً ةؿغی 

 
 فزْ ثجت اطالعبت ٔحُ البٔت در ثٙب -3 ؽىُ

اجؼ ؿایؼ اظالؾات نَرد ىیاز ىیػؽ جَؿػط اپؼاجػَر دفػ ىاـ دتثنؼصلً از  ویآظؼدر 

 .ؼدیپػ ینپایاف  ىاـ دتثقغق ك  ظغنات الکحؼكىیک قضایی جکهیل
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 فزْ عبیز ٔؾخقبت ثٙب -7 ؽىُ

ك  قػَد ینرنؽ قعنی فؼد ةً قهارق جهاس اؾالنی پیانک  ىاـ دتثپؾ از پایاف 
ةػػا كارد ىهػَدف کػغ نلػػی، رنػؽ قعنػی ك رنػػؽ  جَاىيػغ ینػاز ایػو پػؾ اقػػعاص 

 قضایی دؿحؼؿی داقحً ةاقيغ. یٌا ؿاناىًیکتارننؼؼ ةً 

 در ثٙب ٘بْ ثجتچبِؼ  -9-9-9

ىیػاز ةػً  صحهػاًدر ایػو ؿػاناىً  ىػاـ دتثةا جَزً ةً آىچً در ةاال نعؼح قغ زٍث 

صضَر فیؽیکی فؼد در دفاجؼ ظغنات الکحؼكىیک قضایی كزػَد دارد کػً ةػا جَزػً ةػً 
جهانی نؼاصل زٍػث دریافػث ظػغنات  ركد ینصؼکث ةً ؿَی دیسیحاؿ قغف اىحؼار 

الکحؼكىیک ةً مَرت یکپارچً ك از راق دكر اىساـ قَد ك دیگؼ ىیازی ةً نؼازؿً فیؽیکی 
ظػغنات  دٌيػغق ارائً یىٍادٌػافؼد ىتاقغ از ؿَیی دیگؼ ةا جَزػً ةػً اؿػحقتاؿ ؿػایؼ 

الکحؼكىیػک  ىػاـ دتث، زٍث اصؼاز ٌَیث نكحؼیاف نتحيػی ةػؼ ؿػاناىً ٌا ةاىکٌهچَف 
قاٌغ افؽایف جؿغاد نؼازؿیو ةً ؿاناىً ٌـػحیم کػً ةػؼ ایػو  قضاییًعاص در قَق اق

ؿاؿ کكَر در ایػو  18ىؽدیک اکذؼ زهؿیث ةاالی  یا يغقیآدر  قَد ین ةیيی پیفنتيا 
ك التحػً ایهػو زٍػث  جؼ آؿػافؿاناىً اصؼاز ٌَیث قَىغ. ةياةؼایو ىیاز اؿث دؿحؼؿی 

فؼاٌم قَد جا ىیازی ةً صضَر افػؼاد در دفػاجؼ کػً ظػَد نَزػب ایسػاد  ةؼظط ىاـ دتث
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 .ىتاقغ قَد ینجؼافیک کاری ةاالیی ةؼای دفاجؼ ك مؼؼ كقث زیاد ةؼای نؼازؿیو 
التحً صضَر فیؽیکی افؼاد در دفاجؼ در ةازق زناىی صاضؼ ةا چالف اؿاؿی دیگؼی 

یافث الکحؼكىیػک ظػغنات ىیؽ نَازً اؿث کً جقاضا ةؼای در 19-ةياـ پاىغنی کَكیغ
ؿيحی ةؼداقحً ك  ٌای ركشىهَدق اؿث. ةياةؼایو ىیاز اؿث گانی فؼاجؼ از  جؼ پؼرىگرا 

قياؿایی ك جائیغ ٌَیث اقعاص را از راق دكر فؼاٌم ىهَد ك اصػؼاز ٌَیػث ةػً زػای 
دیگػؼ اؿػحفادق از اةؽارٌػای  ثیػنؽ ؾانل اىـاىی ةً اةؽارٌای ٌَقهيغ ؿپؼدق قػَد.

 ٌَیث، کاٌف ظعا ك یا اصحهاؿ ؿَ  اؿحفادق اؿث. غییجأٌَقهيغ 
چػالف پػیف رك پؼداظحػً قػَد  ٌػای صل راقدر ادانً پیف از آىکً ةً ةؼرؿػی 

 الکحؼكىیک قغق اؿث. یٌا ؿاناىًنؼكری ةؼ نفٍَـ اصؼاز ٌَیث در 

 جدید احراز هویت یها وهیشآشنایی با  -2-2

 ؟اِىتزٚ٘یه ثٝ چٝ ٔعٙبعت یٞب عبٔب٘ٝدر  1احزاس ٞٛیت -9-9-9

 جأییػغ ك قياؿػایی فػؼد یػک ٌَیث درؿحی آف ظی کً اؿث فؼآیيغی ٌَیث اصؼاز
غ کارةؼ کً زناىی ةياةؼایو گؼدد. نی  دؿحؼؿػی نيتؿػی ةػً یػا ك قػغق ؿیـحم كارد ةعٌَا
 ؿیـػحم یػک ةً کارةؼ یک نؿؼفی ةؼای گاـ ویاكل .کيغ ادتات را ظَد ةایغ اةحغا کيغ، پیغا

 اؿث. ؿیـحم در کارةؼ ٌَیث جؿؼیف دیسیحالی، ٌای ؿاناىً در اظالؾاجی نيتؽ یا

 زناىی ةعنَص  ىیـث. ؿادق زیاد ٌَیث اصؼاز ك قياؿایی ةیو جفاكت جكعیل
 انػا ةیایيػغ ىؼػؼ ةػً نحؼادؼ دك ایو اؿث نهکو ةاقيغ. جؼاکيف یک در دك ایو کً

 نؼةػَ  قياؿایی کً اؿث ایو آىٍا، ةیو جفاكت ویجؼ نٍم اؿث. نحفاكت کارکؼدقاف
 یػا امػل از اظهیيػاف جضنػیل ٌَیػث، اصؼاز کً درصالی اؿث ٌَیث یک جغارؾ ةً

 ك ٌَیػث یک دتث پؼكؿً قانل قياؿایی جؼ، ؿادق ةیاف ةً اؿث. ٌَیث ةَدف زؿلی
 کػً ٌيگػانی نذػاؿ، یةؼا .اؿث ٌَیث آف آزنایی راؿحی پؼكؿً قانل ٌَیث اصؼاز
 را ظػَد ةػاىکی کارت یا کيیغ نی كارد ؿیـحم ةً كركد مفضً در را ظَد کارةؼی ىاـ
 قػعل آف کً ایغ کؼدق ادؾا زیؼا گیؼد، نی مَرت قياؿایی ،غیکي ین ةاىک ؾاةؼ كارد

 ”كركد“ دکهػً زدف ك كركد رنؽ کؼدف كارد از پؾ ٌَیث اصؼاز کً صالی در ٌـحیغ،

                                                           
1. Authentication 
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 .قَد نی اصؼاز کارةؼی ىاـ ةؼای قها ادؾای اؾحتار زناف یوا در ،ؼدیگ ین مَرت

 اِىتزٚ٘یه یٞب عبٔب٘ٝدر  فبوتٛرٞبی احزاس ٞٛیت ثٙذی طجمٝ -9-9-9

 ةػؼ فؼایيغ ایو دارد. كزَد کارةؼاف دیسیحاؿ ٌَیث اصؼاز ةؼای زیادی راٌکارٌای
1قَد نی ةيغی ظتقً زیؼ ؾَانل اؿاس

: 

 داىیغ نی قها کً چیؽی 

 اصػؼاز ىػَع ایػو در ؾتػَر. رنػؽ ناىيػغ قهاؿػث، صافؼً در ك داریغ قها کً اظالؾاجی
ػحو اؿػث الزـ فؼد یک ٌَیث جأییغ ةؼای کً ؾانلی جيٍا ٌَیث،  ىػاـ ىؼیػؼ اظالؾػاجی داـى
یا انيیث آؿاف، ؿازی پیادق رغم ؾلی ركش ایو اؿث. ؾتَر رنؽ ك کارةؼی  .دارد پاییيی رـة

 داریغ قها کً چیؽی 

 قها دؿحگاق ایو کً ٌـحیغ فیؽیکی دؿحگاق یک دارای قها کً نؿياؿث ایو ةً
 داقػحو ةا مؼفاً ك ىغاریغ چیؽی کؼدف صفغ ةً ىیازی قها ك کيغ ین ٌَیث اصؼاز را
 ةػً جػَاف ینػ ٌا دؿػحگاق ایػو یٌا ىهَىػً از قػغ، ظَاٌیغ ٌَیث اصؼاز دؿحگاق ایو
 ایػو ركش ایو املی نكکل .کؼد اقارق ... ك انيیحی ٌای جَکو ٌَقهيغ، یٌا کارت
 کػارت از ةؼداری کپی اصحهاؿ صحی  یا کيیغ گم را ظَد کارت اؿث نهکو کً اؿث

 انکػاف ىیؽ قغق گم قياؿایی کارت یک داقحو ةا صحی پؾ دارد. َدكز ىیؽ نَردىؼؼ
 دارد. كزَد ٌَیث زؿل

 ٌـحیغ قها کً زایی 

 كركد درظَاؿػث ةؼای آف از کً اؿث جؼنیيالی کً فیؽیکی آدرس ناىيغ نَاردی
 جهػاس آىسػا از کً ةاقغ نکاىی جلفو قهارق جَاىغ ین جؼنیياؿ ایو کيیغ. نی اؿحفادق

 یا دكنؼصلػً ٌَیػث اصػؼاز زٍػث داةػث جلفػو قػهارق از اؿػحفادق ناىيغ گیؼیغ. نی
 .ةاىک جَؿط نكحؼی
 ٌـحیغ قها کً چیؽی 

 فػؼد ةػً نيضنػؼ ك 2ةیَنحؼیک ٌای كیژگی ةؼ نتحيی ٌَیث اصؼاز ركش، ایو در

                                                           
ٌَیػث، ؿػایث یػَ  اصػؼاز یٌػا ركش اىَاع ك Authentication یا ٌَیث ، اصؼاز20/1/98اکتؼی، صانغ، . 1

 آیغی، قاةل دؿحؼس در
 https://blog.u-id.net/authentication 

2. Biometric 

https://blog.u-id.net/ekyc/
https://blog.u-id.net/ekyc/
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 انػؼكزق اؿث. دؿث ایو از اظالؾاجی ك DNA چٍؼق، جكعیل اىگكث،ادؼ ناىيغ افؼاد
 از ٌا ؿػازناف غیػاب ك صضػَر ٌای دؿػحگاق صحػی یػا ٌَقػهيغ یٌا ؿػاناىً ةیكحؼ

 .ةؼىغ نی ةٍؼق ٌَیث اصؼاز ةؼای چٍؼق جكعیل یا ادؼاىگكث
 داریغ قها کً رفحاری 

 کػً اؿػث ةیَنحؼیػک اظالؾات ؼنسهَؾًیز ىَؾی ةً ٌم ٌَیث اصؼاز ركش ایو
 کؼدف جایپ ركش ك ؿؼؾث کؼدف، مضتث الگَی اؿث. فؼد ةً نيضنؼ فؼد ٌؼ ةؼای
 ك ةؼرؿػی اؿػث فػؼد ةػً نيضنؼ کً  رفحاری ٌؼ کلی ظَر ةً ك ٌا چكم صؼکث یا ك

 رفحػار از قتل از کً اظالؾاجی ك ژرؼ یادگیؼی فياكری از اؿحفادق ةا ك قَد نی جضلیل
 پیچیػغق کهػی ركش ایػو از اؿػحفادق .گؼدد ین نقایـً اؿث قغق دتث ؿیـحم در

 .دارد یةاالی ةـیار انيیث انا اؿث

 احزاس ٞٛیت ثیٛٔتزیه -9-9-6

 ةػً دؿحؼؿی زٍث کً افؼاد اؿحفادق نَرد یٌا ؿاناىً ركزافؽكف افؽایف ةً جَزً ةا
 ؾتػَر رنؽ ك کارةؼی ىاـ ىگٍغاری ك صفغ .اؿث کارةؼی یٌا صـاب داقحو ةً ىیاز آىٍا
 چػً ك اىـػاىی دالیػل ةً چً ىیؽ نَارد اکذؼ در کً اؿث قغق جتغیل اؿاؿی چالف ةً

 اظیػؼ ٌای ؿػاؿ ظػی رك ایػو از .قػَىغ یىهػ نضـػَب كركد ةؼای انيی ركش فياكراىً

 .اؿػث گؼفحػً قػؼار نَردجَزػً ٌَیػث اصؼاز جکيَلَژی ؾيَاف ةً ةیَنحؼیک ٌای ركش
 اؿػث کػارةؼاف ٌَیث اصؼاز ٌهاف یا دؿحؼؿی کيحؼؿ از ىَؾی ةیَنحؼیک ٌَیث اصؼاز
 از ك کيػغ نی اؿػحفادق ٌَیحكػاف غییجأ ك اصؼاز ةؼای ٌا آف ةیَنحؼیک ٌای كیژگی از کً
 کيغ. نی مادر را کارةؼ نَردىؼؼ ؿاناىً از اؿحفادق ازازق ك دؿحؼؿی ظؼی  ایو

 ٔزٚری اجٕبِی ثز تبریخچٝ احزاس ٞٛیت ثیٛٔتزیه -9-9-1

 ػػػاٌؼی یٌػا یژگػیك ك ؾػادات ك رفحار کهی گیؼی اىغازق نَرد در ؾلهی نحَف
 آلفػَىؾ گیؼی اىػغازق ؿیـػحم ك 1870 ٌای ؿػاؿ ةً قياؿایی، نيؼَر ةػً ٌا اىـاف
 قياؿػایی ةػؼای 1920 ٌای ؿاؿ جا ةؼجیلَف ؿیـحم نؼیکاآ در .گؼدد ةؼنی 1ةؼجیلَف
 ةػازك ظَؿ ك زهسهً قعؼ گیؼی اىغازق اززهلً ةغف گیؼی اىغازق از اؿحفادق ةا زىغاىیاف

                                                           
1. Alphonse Bertillon 
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 کهػی قياؿایی 3گالحَف ؿؼفؼاىـیؾ ك2ٌؼقلؼ كیلیاـ ،1فَلغز ٌيؼی .رفث ین ةکار پا ك
 کؼدىػغ. پیكػيٍاد 1880 ٌای ؿاؿ در را مػَرت ٌای گیؼی اىغازق ك ادؼاىگكث ظؼی  از

 ؿػؼؾث ةػً 1960 ٌای ؿاؿ در دیسیحػاؿ ٌای ؿیگياؿ پػؼدازش جکيیػکٍػای جَؿػؿً
 ك مػَت قياؿػایی ٌای ؿیـػحم اىسانیػػغ. اىـػاف ظَدکار قياؿایی زنیيً در کار ةً

 ةػؼای جکيَلػَژی ایػو کػارةؼد پحاىـػیل ةَدىػغ. زنیيً ایو در ٌا ویاكل زؽ  ادؼاىگكث،
 در نػػالی یٌا نؿانلػً ك قعنػی یٌػا قفل دؿحؼؿی، ةاالی ایهيی در فؽایيغق کيحؼؿ
 کارگیؼی ةػػً گـػػحؼش ك جَؿػػؿً ٌای ؿػػاؿ 70 ی دٌػػً قػػغ. قػػياظحً 1960 اكایػػل
 اؿػحفادق ةً ؾالقً افؽایف ك ةاال نقیاس در آزنایف آغاز ك دؿث ٌيغؿػً ٌای ؿیـحم
 انضػا  غییػجأ ٌای ؿیـػحم ةَد. قعنی ظَدکار قياؿایی جکيَلَژیٍػای ایو از دكلحی
 ٌای ؿیـػحم ك آنغىػغ نیاف ةً مَرت، جكعیل ٌای ؿیـحم ؿػپؾ ك 80 ی دًٌ در

 4 .یافحيػغ جَؿػؿً 90 ی دًٌ در ؾيتیً قياؿایی

 ثیٛٔتزیه یفٙبٚرآؽٙبیی ثب -9-9-8

 نؿيػای ةػً metrikos کلهػً ك زىغگی نؿيای ةً Bios یَىاىی کلهً از ةیَنحؼیک كاژق
 کػً ،قػَد ینػ گفحػً ٌا یفياكر از یا گـحؼدق ظیف ةً کً اؿث قغق جكکیل گیؼی اىغازق
 ةػً .کييػغ ینػ قياؿایی اىـاىی ظنَمیات جضلیل ك گیؼی اىغازق کهک ةً را افؼاد ٌَیث

 ك فػػؼد ةػػً نيضنػػؼ رفحػػاری كیژگػػی یػػا فیؽیَلػػَژیکی ظنَمػػیث ٌػػؼ دیگػػؼ، ؾتػػارجی
 افػؼاد ٌَیػث ظَدکػار غییجأ یا جؿییو ةؼای ةحَاىغ کً ؿيسف قاةل ك نقاكـ ،ؽکييغقینحها
 یفيػاكر ك ؾلػم را ةیَنحؼیػک ؾهػَنی، جؿؼیػف یػک در 5دارد. ىػاـ ةیَنحؼیػک ركد ةکار
 ةیَنحؼیػک ؿػاناىً یک 6اىغ. کؼدق نؿؼفی ةیَلَژیک یٌا دادق آناری جضلیل ك گیؼی اىغازق

                                                           
1. Henry Faulds 
2. William Herschel 
3. Sir Francis Galtan 

 ؿػازناىی جَؿػؿً ؾلهػی فنػليانً. انيیػث ویجأن در ىَیو ركیکؼدی, ةیَنحؼیکو. 1386. انٍغی, ٌاجف. 4
 62 . ص82-59و, 12ا4, پلیؾ

 نػالی ییيػغٌایفؼآ در چٍؼق جكعیل ركش ك ةیَنحؼیک فياكری و، ةؼرؿی1394نضهغرضا؛ ا اصهغآةاد، نضهغی. 5
 2ص  و8 جا 1 از - مفضً 8ا 1 قهارق - اكؿدكرق  انيیحی، نعالؿات اقحناد، نغیؼیث نالی ك صـاةغاری، ك
 جكػعیل در ةیَنحؼیػک ؾَانػل و، ىقػف1389ؾتغاهلل؛ ا ؿسادیاف، نٍؼی؛ افعهی، یضیی؛ ؿیغ . رضایی،6

 108ص  – 130جا  106از  -مفضً   2قهارق  - 1389جاةـحاف ی پلیؾ، الهلل ویةٌَیث، نعالؿات 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52998
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 دارد: اؿاؿی قـهث 4 ةیَنحؼیک ؿیـحم الگَؿث. جكعیل ؿاناىً یک اؿاؿاً

 اظالؾػات ذظیػؼق ك آكری زهػؽ :ثـزداری  ٕ٘ٛ٘ٝ ثخؼ یب 9ٌز حظ ٚاحذ 

 وادؼاىگكث اناىيغ ظاـ یا كركدی

 ناىيػغا ٌا دادق در نَزَد یٌا یژگیك اؿحعؼاج :9ٞب یضٌیٚ اعتخزاج ٚاحذ 

 پؼدازش ظؼی  از وادؼاىگكث

 ك قػغق آكری زهؽ یٌػا دادق نعاةقػث ةؼرؿػی :6اطالعـبت  تطجیك ٚاحذ 

 .قغق ذظیؼق

 یٌػا دادق نعاةقػث نیػؽاف اؿػاس ةػؼ دؿحؼؿػی ازازق :عبس تقٕیٓ ٚاحذ 

 .قغق آكری زهؽ

 
 1هیٛٔتزیث یعٕٛٔ غتٓیع -4 ؽىُ

                                                           
1. Sensor Module 
2. Extraction Module Feature 
3. Matching Module 
4. Wayman, J. L., Jain, A. K., Maltoni, D., & Maio, D. (Eds.). (2005). Biometric systems: 

Technology, design and performance evaluation. Springer Science & Business Media. 
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 كیژگی یک ؾيَاف ةً جَاىغ ین اىـاف از فؼد ةً نيضنؼ ی نًیظن ٌؼ کلی ظَر ةً
 :کيغ ةؼآكردق را زیؼ قؼك  کً مَرجی در قَد، ةؼدق ةکار ةیَنحؼیک در

 .ةاقيغ داقحً را ظنینً آف اقعاص ٌهً :ثٛدٖ عٕٛٔی .9

دٖ ٔتفبٚت .9  .ىتاقغ ٌم ًة قتیً ىفؼ دك در ك ةاقغ نحفاكت نعحلف، اقعاص در :ٛث

 .ةاقغ داةث زناىی ةازق یک در :داؽتٗ دٚاْ .6

 ىگػاری ؾيتیػً ٌای ركش از ىتایغ ىاةیيا، افؼاد در نذاؿ ظَر ةً :ثٛدٖ اخذ لبثُ .1

 .ىهَد اؿحفادق ىگاری قتکیً یا ك

ٖ  ٔؾخـ .8 َىػً :ثـٛد  ىحػایر ةایػغ نحفػاكت، قػعل دك از نكػاًة یٌػا ةؼداری ىه

 .ةاقغ پػیؼ انکاف كؿیؿی ظَر ًة ةایغ گؼكٌی دركف یؼیؼپػییجغ ك ةغٌغ را نحفاكجی

 در دكرةػیو، یػا ؿيـػَر ةً ارائً ةؼای آؿاىی ةً ةایغ ىهَىً :ثٛدٖ دعتزط در .3

 .ةاقغ دؿحؼس

 جػا ةاقغ غیؼجٍازهی ،ةؼداری ىهَىً کً اؿث ایو نعلَب :ثٛدٖ دذیزػ لبثُ .7

 .ةاقغ پػیؼش قاةل قعل ةؼای

 ةػً را ؿیـػحم جػا ةاقغ ؿعث ةایغ نحقلب یک ةؼای :فزیت دؽٛاری .4

 ةیاىغازد. ظعا
 :قَىغ ین جقـیم ؾهغق دؿحً دك ةً ةیَنحؼی ٌای جکيیک

 ؿيسیغق کارةؼ جَؿط کار اىساـ ظؼز (:behavioral) رفتبری یٞب هیتىٙ -9

 ؾتارت یک کؼدف ةیاف یا کؼدف انضا ىضَق ناىيغ قَد ین

 ناىيػغ فیؽیکػی ظنَمػیث یک (:physiometric) فیشیىی یٞب هیتىٙ -9

 .ؼدیگ ین قؼار ؿيسف نَرد ؾيتیً الگَی یا ادؼاىگكث

َیػػث اصػػؼاز زٍػػث جػػاکيَف کػػً نحػػغاكلی ٌػػای ركش از جؿػػغادی ادانػػً در   جَؿػػط ٌ
اف ةیَنحؼی ٌای كیژگی  اىغ. قغق نؿؼفی ازهالی مَرت ًة اىغ گؼفحً قؼار اؿحفادق نَرد اـى

 رفتبری ٔتذاَٚ احزاس ٞٛیت ثیٛٔتزیه ٞبی رٚػ -9-9-3

 حزوت طزس -9-9-3-9
 نعحلػف یٌا اىػغاـ جضؼؾ ىضَق ك رفحو راق ظؼز جفاكت ةً جَزً ةا ركش ایو در
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 ك ىػغارد زیػادی دقث ركش ایو ىهَد. قياؿایی را افؼاد جَاف ین صؼکث، ٌيگاـ ةغف
 اؿػث. اؿػحفادق قاةل کهکی فاکحَر ؾيَاف ةً ةاقغ، ىیاز ةاال انيیث ةً کً نَاردی در
 جغییػؼ زنػاف نؼكر ةً اؿث نهکو افؼاد رفحو راق ظؼز کً اؿث ركقاف ایو نؿایب از

 ةيػاةؼایو ؼدیگ ین مَرت كیغئَیی جناكیؼ ركی از ركش ایو پؼدازش ظؼفی از ىهایغ.
 اؿث. ىكغق رایر دالیل ٌهیو ةً ك ىیـث مؼفً ةً اقحنادی لضاظ از

 
 طزس حزوت یثز ٔجٙباحزاس ٞٛیت  -1ؽىُ 

 وّیذ ففحٝ ثب تبیخ چٍٛ٘ٝ -9-9-3-9
کارقياؿاف ةؼ ایو ةاكرىغ کً ٌؼکؾ ٌيگػاـ جایػپ ةػا مػفضً کلیػغ، از الگػَی 

. در ایػو ركش، کيغ ینصؼكؼ، اؿحفادق  یٌا دکهًظامی ةؼای جایپ ك ضؼةً زدف ةً 
ك فَامل زنػاىی  کيغ ینظاص را ةً جياكب كارد  یا کلهًقیَق جایپ کؼدف کارةؼ اکً 

. قػَد ینػةؼای ضؼةً زدف ةً ٌؼ صؼؼو در ؿیـحم دتث ك ؿپؾ جسؽیػً ك جضلیػل 
از آف ةً ؾيَاف ركقػی ةػؼای  جَاف یىهركقو اؿث کً دقث ایو ركش پاییو اؿث ك 

ٌَیػث قاةػل  غییػجأجكعیل ك قياؿایی ٌَیث افؼاد اؿػحفادق ىهػَد ك فقػط ةػؼای 
 اؿحفادق اؿث.

 فذا تؾخیـ -9-9-3-6

 ةَدف فؼد ةً نيضنؼ جكعیل ةؼای را مغا ٌای كیژگی مغا، جكعیل جکيَلَژی
 ؿػؼی یػک چٍػؼق، جكػعیل اؿکيؼٌای ناىيغ ٌا جکيَلَژی ایو کيغ. نی ارزیاةی آف
 ةػا نقایـػً ةػؼای را مػغا نكعنػات از چػاپی ىـػعً یػک ك کؼدق جؼکیب را دادق
 ”قػيَد“ زای ةً غا،م جكعیل جکيَلَژی کييغ. نی ایساد دادق پایگاق یک ٌای دادق
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 گَیيػغق گلػَی ك دٌػاف ةؼرؿی ك گیؼی اىغازق ةؼ ٌاو، فؼکاىؾ گیؼی ااىغازق مغا یک
 از مػغا پػؼدازش ىػَع ایو کيغ. نی جهؼکؽ مغا، کیفیث ك ظاص انَاج جكکیل ةؼای
 اكقاجی یا ةیهاری ناىيغ قؼایعی از ىاقی نكکالت یا ك مغا جقلیغ از ىاقی مغا زؿل
 کلهػاجی کيػغ. نی زلػَگیؼی ،کيغ جغییؼ اىـاف مغای کیفیث رددا انکاف کً ركز از
 کيػغ، نی ادا مػغا ینتيػا ةػؼ قغق نضافؼث دؿحگاق یک ةً دؿحؼؿی ةؼای کارةؼ کً
 ةػؼای رنؽٌػا از جؼجیتػی ؾيػَاف ةػً یآؿػاى ةً ك قَد اؿحاىغاردؿازی قغری جَاىغ نی

 نكػعل، کػارةؼ یػک مػغای چاپی ىـعً ةا غقغقییجأ مغای چاپی ىـعً نقایـً
 .قَد اؿحفادق

 فیشیىی ٔتذاَٚ احزاس ٞٛیت ثیٛٔتزیه ٞبی رٚػ -9-9-7

 ٌٛػ عبختبر -9-9-7-9
اکػَی  ظػَر ٌهیوقکل ك ؿاظحار اللً گَش در افؼاد نعحلػف نحفػاكت اؿػث. 

ةػا  جػَاف ینػمغای ظؼكزی از کاىاؿ گَش ةؼای ٌؼ فؼد ةا فػؼد دیگػؼ جفػاكت دارد. 
 ، ركقی ةؼای جكعیل ٌَیث ك قياؿایی قائل قغ.ٌا جفاكتاؿحفادق از ایو 

 
 احزاس ٞٛیت ثز اعبط عبختبر ٌٛػ -90ؽىُ 

 اثزاٍ٘ؾت -9-9-7-9

 از اؿػحفادق ةػا ادؼاىگكػث قغیهی نغؿ دیسیحاؿ ىـعً ،ادؼاىگكث اؿکيؼٌای
 فػؼد ةػً نيضنػؼ ظعَ  ك اىضياٌا فؼد ةً نيضنؼ قالب کً ٌـحيغ کاغػ ك زٌَؼ



  ____________________ ديا در ةؼظط ٌَیث اصؼاز یؿاز ادقیپ یؿيس انکاف/  24

 

 کيػغ. نی جتػغیل فػؼد ةػً نيضنػؼ كیژگػی یػک ةػً ك کيػغ نی اؿػکو را اىگكث
 ٌَیػث اصػؼاز ىػَع جؼیو دؿػحؼس در ك جؼیو نحغاكؿ از یکی ادؼاىگكث اؿکيؼٌای
 ٌَقػهيغ ٌای گَقػی در کػً اؿػکيؼٌایی ٌای ىـػعً اگؼچً ٌـحيغ. ةیَنحؼیک
 زغیػغ ٌای ىـػعً دارىػغ را ادؼاىگكػث اقاقحت جكعیل پحاىـیل اىغ قغق اؿحفادق
 ٌای قالب ارزیاةی ةؼای پَؿث زیؼ ةً ك ادؼاىگكث ظعَ  از فؼاجؼ ،ادؼاىگكث اؿکيؼ
 ةا ٌـحيغ. اؾحهاد قاةل ةیكحؼ کً کييغ داةث قایغ جا کييغ نی ىفَذ اىگكث، ؾؼكقی
 ك پؼظؼفػغارظؼیو نیػاف در ادؼاىگكػث اؿػکيؼٌای گاق، ةی ك گاق دقث ؾغـ كزَد

 .ٌـحيغ کارةؼاف صضَری ٌَیث اصؼاز در ةیَنحؼیک ٌای جکيَلَژی ویجؼ پؼاؿحفادق
 اؿػحعؼاج ٌَقهيغ گَقی اؿکيؼ جَؿط کارةؼاف ادؼاىگكث اؿکو از کً ییٌا دادق
 ذظیػؼق هاًینـػحق ادؼاىگكػث جنػَیؼ ك قػَد نی ذظیػؼق کػغ مػَرت ةً قَد نی

 ادؼاىگكػث اؿػکو نعحلػف ٌای دؿػحگاق الگػَریحم ایيکػً ةػً جَزً ةا ك قَد ىهی
 قَد نی اؿحعؼاج ٌَقهيغ گَقی اؿکيؼ از کً کغی نقایـً انکاف اؿث نحفاكت

 صػالی در ىػغارد كزَد قَد نی اؿحعؼاج اصَاؿ دتث اؿکيؼ دؿحگاق از کً کغی ةا
 .اؿث قعل یک ةً نحؿل  ادؼاىگكث دك ٌؼ کً

 ةؼرؿػی انکاف کً اؿث ایو کؼد قاؿحفاد ادؼاىگكث از قَد ىهی کً دیگؼی دلیل
 ةحػَاف اگػؼ یؿيػی ىػغارد كزػَد ادؼاىگكث ةا ٌَیث اصؼاز لضؼً در قعل صضَری
 قفػل کػؼدف ةػاز ةػؼای آف از جػَاف نی کؼد کپی را دیگؼی قعل ادؼاىگكث جنَیؼ
 ایيکػً قياؿػایی جَاىػایی گَقػی مػَرت ایػو در ىهػَد اؿحفادق قعل آف گَقی
 داقث. ىعَاٌغ را ىً یا دارد صضَر ٌهاىسا قياؿایی لضؼً در ادؼاىگكث ایو ماصب

 ٌهػً ایيکػً ةػؼ ؾػالكق اؿػث ةػاال ةـػیار ركش ایو از ٌَیث زؿل اصحهاؿ ةياةؼایو
1ىغارىػغ ادؼاىگكػث اؿػکيؼ ؿلفی، دكرةیو ةؼؾکؾ ٌَقهيغ ٌای گَقی

.
 ٌهچيػیو 

 2ٌـحيغ. جكعیل قاةل ادؼاىگكث فاقغ زٍاف نؼدـ درمغ 3 صغكد

                                                           
 اصػؼاز راق جيٍا چٍؼق جكعیل چؼا/ ةیَنحؼیک ٌَیث اصؼاز ٌای ركش ، اىَاع01/06/99، اةؼاٌیم، ؼپَریىن 1.

 دؿحؼس دراؿث؟، ؿایث یَ آی دی، قاةل  غیؼصضَری ةیَنحؼیک ٌَیث
 https://blog.u-id.net/why-face-recognition/ 

فنػليانً ؾلهػی جَؿػؿً ؿػازناىی . انيیػث ویو. ةیَنحؼیک, ركیکؼدی ىَیو در جأن1386ٌاجف, نٍغی. ا. 2
 77ص  .82-59,و12ا4 ,پلیؾ
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 اثزاٍ٘ؾت ٚ دعت ٞٙذعٝ -9-9-7-6
 قػکل ،ٌا نفنل نکاف اىگكحاف، قعؼ ك ظَؿ دؿث، یةؿغ ؿً جناكیؼ از ركش ایو در

 .ؼدیػگ ینػ قؼار جضلیل ك جسؽیً نَرد اىگكثو ك دؿث ٌيغؿی اقکل دؿث کف اىغازق ك
 اظػؼاؼ ك ةاال از دكرةیو ةا ك دٌيغ ین قؼار نكعل فضایی در را کارةؼ دؿث نيؼَر ةغیو
 اؿث مؼفً ةً نقؼكف اقحنادی ىؼؼ از ك ؿادق ةـیار ركش ایو .قَد ین جٍیً الزـ جناكیؼ

 ظكػکی پَؿػث، ػػاٌؼ جغییػؼات پَؿػث، ظكػکی نذل ؾَانلی ركش ایو در ٌهچيیو
 الزـ ادؼاىگكػث ركش در کػً یدرصػال ىیـث، جادیؼگػار صامل ىحیسً در غیؼق، ك اىگكث
 نهکػو ایيکػً ةػً جَزػً ةػا انا ةاقغ. داقحً نؿهَلی ك نؼظَب ػاٌؼی پَؿث، کً اؿث
 ةػؼای ةيػاةؼایو ةاقػغ، داقػحً یکـػاىی نكعنات ىفؼ چيغ دؿث ٌيغؿی ؿاظحار اؿث

 جػَاف ینػ آف از ك ىػغارد کػارةؼد ركش ایو افؼاد، از کذیؼی ظیل ةیو در ٌَیث جكعیل
 ظؼفػی از ىهػَد. اؿػحفادق ظاص ةعكی یا قـهث ةً كركد ةؼای یا ٌَیث، غییجأ ةؼای جيٍا
 اىگكػحؼ از اؿػحفادق نذػل دیگؼی ؾَانل ك اةغی ین جغییؼ دؿث ؿاظحار زىغگی، دكراف در

 .کاٌغ ین قغت ةً ٌَیث جكعیل ةؼای ركش ایو کارایی از ىیؽ

 
 احزاس ٞٛیت ثب اعتفبدٜ اس ٞٙذعٝ دعت -99 ؽىُ
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 ٞب ري بٜیع ٚ ٞب ري اٍِٛی-9-9-7-1
 اؿػث، فؼد ةً نيضنؼ ٌؼکؾ در پَؿث زیؼ ٌا رگ گؼفحو قؼار جؼجیب ك ؿاظحار

 ؿػَد كیژگػی ایػو از ٌَیػث، جؿیػیو ك جكػعیل ةػؼای ركقی در جَاف ین ةياةؼایو
 ك قػَد ینػ یرةػؼدا ؾکػؾ فػؼد پَؿػث زیػؼ یٌا رگ قکل از ركش ایو در زـث.
 یٌا رگ از ةؼدازی جنَیؼ .ؼدیگ ین قؼار جضلیل ك جسؽیً ك پؼدازش نَرد آىٍا ؿاظحار

 از اؿػحفادق يافیجؼ نحػغاكؿ کػً ؼدیػگ ینػ مػَرت نعحلػف ٌای ركش ةً یؼپَؿحیز
 اؿػػث. قؼنػػؽ نػػادكف لهـػػی صؼارجػػی ٌػػای ؿػػيسيغق ك فؼكؿػػؼخ ٌػػای دكرةیو
 جؼ نحػغاكؿ اىگكػحاف ك دؿػث کف دؿث، پكث یؼپَؿحیز یٌا رگ از یؼةؼداریجنَ
 ةػً ىـػتث ركش ایػو ىغارد، ؼیجأد ىحیسً در دؿث پَؿث صالث ك قکل چَف اؿث.
 اؿث. ةؼظَردار ةاالجؼی انيیث از ادؼاىگكث ك دؿث ٌيغؿی قکل

 
 دعت یٞب زيیٔٛ اعىٗ ساحزاس ٞٛیت ثب اعتفبدٜ ا-99ؽىُ 

 چؾٓ  ؽجىیٝ اعىٗ -9-9-7-8 

 کػً کيػغ ینػ کػار چكم ؿهث ةً ركقو ىَرٌای کؼدف ؿاظؽ ةا قتکیً اؿکيؼ
 اؿػکيؼ كؿػیلً ةػً ىَرٌا ایو ؿپؾ .کيغ ین دیغف قاةل را ظَىی یٌا رگ یٌا قالب
 نقایـػً دادق پایگػاق یػک در قػغق ذظیؼق غقػغقییجأ اظالؾػات ةا ك قَد ین ظَاىغق

 اؿػث. ةؼظػَردار ةاالجؼی انيیث از دیگؼ ٌای ركش ةا نقایـً در ركش ایو .قَىغ ین
 نٍػم ؾیػب دارد. کهحػؼی صـاؿیث ؾيتیً ةً ىـتث قتکیً ركش در یؼةؼداریجنَ
 ةؼدازی جنَیؼ کً اؿث چكم نؼدنک دركف ةً اىغؾو صحیا ىَر جاةف ادؼ ركش ایو
 .کيغ ین نضغكد را
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 چؾٓ ٝیؽجى یٞب زيیٔٛ یزثزداریتقٛ احزاس ٞٛیت ثب اعتفبدٜ اس -96ؽىُ 

 چؾٓ لز٘یٝ اعىٗ -9-9-7-3
 کػً جفػاكت ایػو ةػا .کييػغ ینػ کػار قتکیً اؿکيؼٌای نكاةً قؼىیً اؿکيؼٌای
 چكػم نؼدنػک دكر رىگی ی صلقً در فؼدی ةً نيضنؼ قالب دىتاؿ قؼىیً اؿکيؼٌای

 را اؿػکيؼٌا دقػث جَاىيػغ ین کييغ، اؿحفادق ؾیيک ك ليؽ از نعاظتاف اگؼ .گؼدىغ ین
 زد. گػَؿ را چكػم اؿػکيؼٌای قَد ین ؾکؾ از اؿحفادق ةا چً چياف ةیاكرىغ. پاییو
 ناىيػغ فاکحَرٌػایی ك اىغ قػغق جؼ غقیػچیپ اؿػکيؼٌا ایيکػً دلیل ةً نحغ ایو ٌؼچيغ
 .ىغارد را قتل نكکل دیگؼ اؿث، قغق گيساىغق آىٍا غییجأ قـهث در چكم جضؼؾ

 چٟزٜ دٔبیی ٌزاف -9-9-7-7
 ةػً نيضنؼ ؾاتالاظ صاكی جَاىغ ین ىیؽ غیىها ین ؾتَر چٍؼق ةافث از کً صؼارجی

 اؿػػػحفادق ظػاص صؼارجػی ٌػای دكرةیو از آف، جكػػػعیل ةػؼای کػً ةاقػػػغ فؼد
 .1قَد ین نكاٌغق فَؽ جناكیؼ از ییٌا ىهَىً االفو 14 قػػکل در .قَد ین

                                                           
. نػغرف جػا کالؿػیک رٌیافػث از ةیَنحؼیػک؛ فيػاكریو. 1396. اىَیػغقپؽ,  , کَرقنؼجضی, ؾامم . نغرؿی1

 102ص  .106-77و, 40ا10, کارآگاق ؾلهی فنليانً
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 ىقػا  .قػَد ینػ جنَیؼةؼداری مَرت از قؼنؽ نادكف ٌای دكرةیو جَؿط نغؿ ایو در
 قػَىغ نی دیػغق جنػَیؼ در دارىػغ کػً دنػایی ك صػؼارت نیؽاف ةؼاؿاس مَرت نعحلف

 مػَرت پَؿػث زیػؼ ٌای رگ جسهؽ کً آىسا از و.قَد ین جٍیً مَرت ؿعش از یا ىقكًا
 ةػً .ناىػغ ینػ داةػث مَرت نعحلف ىقا  ةیو رىگ جهایؽ دارد، نحفاكجی قکل فؼد ٌؼ در

 راؿػث ؿػهث در ك دارد ؾػادی صالػث فػؼد چػپ ؿهث ابو 14 قکل در نذاؿ ؾيَاف
 جنػَیؼ در کػً ىقػاظی کػً کػؼد نكػاٌغق جَاف ین کانالً صاؿ ایو ةا دارد، ؾنتی صالث
 ىقػا  ةاقی از قؼنؽجؼ راؿث ؿهث جنَیؼ در ٌم ةاز ةَدىغ ىقا  ةقیً از قؼنؽجؼ چپ ؿهث
 ایػو التحػً .اؿث ىکؼدق جغییؼ مَرت ىقكً در رىگ اظحالؼ ك جهایؽ صاؿ ایو ةا .ٌـحييغ
.اؿث ىیافحً ؾهَنیث چيغاف دارد کً نعحلفی ٌای نضغكدیث دلیل ةً ؿیـحم

 از یکػی 1
 ؾػغـ چٍػؼق جكعیل ٌای ؿیـحم ةؼای صؼارجی ٌای دكرةیو جناكیؼ از اؿحفادق نكکالت

 ایػو در نضققػاف از ةؼظػی ؼاًیػاظ .اؿػث نيؼَر ایو ةؼای نياؿب دادق یٌا گاقیپا كزَد
 ةػؼای نياؿػب دیحػاةیؾ یک ؿاظحو ةً نيسؼ کً اىغ دادق اىساـ ظَةی یٌا ثیفؿال زنیيً
 2.اؿث گكحً صؼارجی ٌای دكرةیو جناكیؼ جضلیل

 

                                                           
، ؿػایث ؿػیتا قػٍؼ، 27/11/94چٍػؼق،  ركی از ةیَنحؼیػک ٌَیػث ةیکی، جكعیل کاػم وینضهغصـ1. 

 http://sibashahr.com/2238-2 آدرسدؿحؼؿی در 
َاعقهنؼی کٌَی وینضهغصـ. 2  دؿحؼسچٍؼق، ؿایث نیکؼك دیؽایيؼ الکحؼكىیک، در  جكعیل یٌا حمیالگَر ، اى

 https://melec.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-

%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/ 
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 ابو                                   االفو

 ٔختّف اؽخبؿ در چٟزٜ ییدٔب ٌزاف سا اعتفبدٜاحزاس ٞٛیت ثب -91ؽىُ 

 چٟزٜ تؾخیـ -9-9-7-4
 افػؼاد جنػاكیؼ قػياظث ةػً قػادر کػً اؿث ؿیـحهی چٍؼق، قياؿایی از نيؼَر

. ةاقػغ ىفػؼ ٌػؼ ةػؼای ؾکؾ چيغ یا یک از نحكکل چٍؼق ةاىک از اؿحفادق ةا نعحلف

 مَرت، صالث مَرت، اىغازق جناكیؼ، در مَرت نکاف جغییؼ از صامل فؼاكاف نكکالت

 قياظث ؾلم نتاصخ ویجؼ غقیچیپ از یکی ؾيَاف ةً را چٍؼق قياؿایی ... ك ؿو جغییؼ

1اؿث. کؼدق نعؼح جنَیؼ پؼدازش ك الگَ
 افػؼاد ةازقياؿػی ك جكػعیل ٌای ؿیـحم 

 در را اىـػاىی ٌػای چٍؼق مػؼفاً اكؿ، ةعػف کً قَىغ نی جكکیل ةعف 2 از صغاقل
 ظؼكزػی ٌػای چٍؼق دریافػث ةػا دكـ، ةعػف ك دٌغ نی جكعیل كیغیٌَا ك جناكیؼ
 پایگػاق در را آىٍػا ك کػؼدق اؿػحعؼاج را چٍػؼق ٌؼ اىضناری یٌا یژگیك اكؿ، نؼصلً

 ٌػؼ یٌػا یژگػیك نقایـػً ةػا جَاىغ نی ؿیـحم آىگاق کيغ. نی ؿازی ذظیؼق اظالؾاجی
 اکذػؼ .کيػغ كیػغیَیی ك جنػَیؼی ؿَاة  جهانی در فؼد ٌؼ قياؿایی ةً اقغاـ چٍؼق

 اىـػاف، در چٍؼق جكعیل ؿیـحم از جقلیغ ةا چٍؼق اجَناجیک جكعیل ٌای ؿیـحم

 :قَىغ ین جقـیم کلی دؿحً ؿً ةً

                                                           
 ةػا چٍؼق قياؿاییو، 1385ا اةؼیكهی، كصیغ، اصـاف؛ اردی، ؿؿیغ؛ فضل اةؼیكهی، صهیغرضا؛ اةؼیكهی،1. 

کيفػؼاىؾ  ویچٍػارن ننػيَؾی، ؾنتی یٌا قتکً املی ك ازؽای ةؼای ظعی جهایؽات آىالیؽ از اؿحفادق
 2، ص 8-1فؼدكؿی نكٍغ، داىكگاق ناقیو ةیيایی ك پؼدازش جنَیؼ ایؼاف،
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 ٌيغؿػی فػؼـ : )(Photometricٞـب  چٟزٜ وّی لبِت ثز ٔجتٙی ٞبی رٚػ -اِف

 از اؿػث ةیَنحؼیػک ٌای ؿیـػحم در گیؼی اىػغازق نَرد پارانحؼٌای از چٍؼق یک
 زٍػث ةیَنحؼیک نالحی ٌای ؿیـحم در اؿحفادق ،ٌا ؿیـحم ایو کارةؼدٌای دیگؼ

 ك ؿػیاق دكرةػیو یک جَؿط جَاىغ ین کارةؼ یک چٍؼق جنَیؼ .اؿث دقث افؽایف
 .قَد گؼفحً فؼیم 4 جا 3 صغاقل ك 320*240 رزكلَقو ةا ؿفیغ

ٜ  در ٞٙذعـی  ٚ ٔحّـی  ٞـبی  ٚیضٌی ثز ٔجتٙی ٞبی رٚػ -ة  ٞـب  چٟـز

(Geometric): چكػم، نکاف ناىيغ مَرت فیؽیکی نكعنات قیَق ایو در 

 نكعنػات چٍؼق ٌؼ در .قَد ین جضلیل را آىٍا ةیو ارجتا  ك … لب، ةیيی،
 ةػؼای انػا .ٌـػحيغ فػؼد ةػً نيضنػؼ پیكػاىی، ك چكػم ةیيی، دٌاف، چاىً،

 ك ؾیيػک ؿػتیل، ك ریػف ناىيغ ؾَانل ةؼظی چٍؼق ركی از ٌَیث جكعیل
 ایػو ةایػغ ؿیـػحم رك، ٌهػیو از .کييػغ نػی دقػَار را کار ىَر، جاةف زاكیً

 چٍػؼق ٌػؼ داةػث ٌػای كیژگػی ركی ك کػؼدق صػػؼ را جغییؼ قاةل اظالؾات
 قػاد،ا چٍػؼق صالػث ةػً پػؼدازش ٌيگػاـ ةایغ ایو، ةؼ افؽكف .قَد نحهؼکؽ
 ىیػؽ ةؿغی ؿػً جَاىيػغ ینػ قػغق جٍیً ؼیجناك داقث. جَزً ىیؽ  و... ك غهگیو
 قياؿایی ةؼای ؿیـحم .نحغٌاؿث ةقیً از پؼکارةؼدجؼ ةـیار قیَق ایو ةاقيغ
 ركش ةػؼظالؼ .ؿػازد نی ةؿغی ؿً ٌای ةؼداری ىفؼ ٌؼ ةؼای اقعاص، دقی 

 .دارد ىیاز جؼی پیچیغق ةـیار جسٍیؽات ةً ةؿغی ؿً ركش ،دكةؿغی جكعیل
 ك اؿث زیادجؼ قغق ذظیؼق ٌای دادق از كركدی ٌای دادق اىضؼاؼ ركش، ایو در

 یػک از چٍؼق ةؿغی ؿً جكعیل ركش .کيغ نی ؾهل ةیكحؼی دقث ةا  ركش
 اؿػحفادق کييػغق دریافث ؾيػَاف ةػً اؿػکيؼ یػک ك قؼنػؽ نادكف ىَر چكهً
 رؤیث قاةل اىـاف ةؼای کً قؼنؽ نادكف ىَرٌای از ای قتکً فؼؿحيغق .کيغ نی

 پؼجٌَػای كیػژق اؿػکيؼ یػک ؿػپؾ .جاةاىغ نی قعل مَرت ركی را ىیـث
 ةازجاب دریافث .کيغ نی پؼدازش را جنَیؼ اظالؾات ك کؼدق دریافث را ةازجاب

 ركش ةؼجػؼی .گیػؼد نػی اىسػاـ داىیً در فؼیم 25 ؿؼؾث ةا جنَیؼةؼداری ك
 ك صؼکػث ةػً كاةـػحگی ؾػغـ ك قياؿػایی ةاالی ؿؼؾث ٌهیو در ةؿغی ؿً
 صغكد فؼد قياؿایی کً اؿث ایو نؽایا از دیگؼ یکی .اؿث مَرت ییزا زاةً
 ةـػیار ٌػم جنَیؼةؼداری ؿیـحم ىنب ك اىحقاؿ .کكغ نی ظَؿ داىیً 3 جا 2
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 یا قغف ای آیيً ٌهچيیو .ىیـث نٍم چيغاف ؿیـحم دیغ زاكیً .اؿث ؿادق
 ةػؼای آف ؾهلیػات ٌهچيیو .ىغارد قیَق ایو در جادیؼی ىانياؿب ىَرپؼدازی
 .اؿث پػیؼفحيی کانالً ك ةَدق ؿادق اقعاص

 
 چٟزٜ در یٞٙذع ٚ یٔحّ ٞبی ٚیضٌی ثز یٔجتٙ ٞبی رٚػتؾخیـ چٟزٜ ٔجتٙی ثز  -98 ؽىُ

ُ  تىٙیـه  -ج  ایػو در :Texture Skin (Analysis) دٛعـت  ثبفـت  تحّیـ
 ٌػای دكرةیو اؿػحاىغارد جنػاكیؼ در کػً پَؿػث ةنػؼی زؽئیػات از جکيیک
 کػً جکيیک ایو .کيغ ین اؿحفادق دارد كزَد قغق اؿکو جناكیؼ یا دیسیحاؿ

 ك الگٌَػا ظعػَ ، ناىيػغ زؽئیػاجی اؿػث نؿؼكؼ پَؿث ةافث جضلیل ىاـ ةً
 ةػً ریاضػیاجی جتػغیالت ظؼیػ  از را مػَرت پَؿػث ركی ةػؼ نَزَد ىقا 

 قػکل ایػو ةػً جکيیػک ایو ازؼای نؼاصل .کيغ ین جتغیل ریاضی نؿادالت
 ایػو ؿػپؾ ، (patch)قػَد ینػ جٍیػً چٍؼق از ةعكی از جنَیؼی کً اؿث
 ریاضی جتغیالت جَؿط ؿپؾ ك قَد ین جتغیل یجؼ کَچک ازؽای ةً جنَیؼ
 ایػو ظؼی  از ك قَىغ ین ةؼدق ریاضیاجی نؿادالت فضای ةً جنَیؼٌا جکً ایو

 كزػَد جنػاكیؼ ةافػث ك نيافػ ظعَ ، ةیو جهیؽ ك جكعیل انکاف نؿادالت
 ةػً جػَاف ینػ جکيیػک ایو یٌا ثینؽ اززهلً نذاؿ ؾيَاف ةً .داقث ظَاٌغ

 رایػر افؽارٌای ىؼـ در کً کؼد اقارق ٌم ةً قتیً یدكقلٌَا جناكیؼ جكعیل
1ةاقغ یىه پػیؼ انکاف چٍؼق جكعیل

 کػً دٌيػغ نػی ىكاف جضقیقات ىحایر .

                                                           
َاعقهنؼی کٌَی وینضهغصـ. 1  دؿحؼسچٍؼق، ؿایث نیکؼك دیؽایيؼ الکحؼكىیک، در  جكعیل یٌا حمیالگَر ، اى

https://melec.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-
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 25 جػا 20 افػؽایف ةاؾػخ جَاىػغ ینػ پَؿث ةافث جضلیل جکيیک از اؿحفادق
 .قَد چٍؼق جكعیل یٌا حمیالگَر کارایی درمغی

 
 دٛعت ثبفت ُیتحّ هیتىٙتؾخیـ چٟزٜ ثب اعتفبدٜ اس  -93 ؽىُ

 نػَارد اززهلػً اىغ قػغق پیكيٍاد چٍؼق جكعیل ةؼای الگَریحم چيغیو جاکيَف
 :اؿث قغق دادق جَضیش آىٍا از ةؼظی ادانً در کً زیؼ

 ا یامل ازؽای جضلیلEigenface) 
 ا یظع جفکیک جضلیلFisherface) 
 پَؿث رىگ ةؼ نتحيی الگَریحم YCbCr,HIS)،RGB(  
 ةؼ نتحيی الگَریحمWavelet Gabor) (Wavelet  
 ا یننػيَؾ ؾنتی ٌای قتکً ةؼ نتحيی ٌای الگَریحم Forward,Back Fast

RBF) Propagation, 

 افّی اجشای تحّیُ -9 -9-9-7-4

  PCAةػً نـػائل ةؼظػی در کػً اؿػث ٌا دادق اةؿاد کاٌف یٌا کیجکي از یکی 
 جؼ ؽیؿؼ پؼدازش در جيٍا ىً ركش ایو از اؿحفادق .کيغ ین ؾهل ةاال ؿؼؾث ةا ك ظَةی
 قػایاىی کهػک ىیػؽ  overfitingنـػئلً ةً نَارد ةؼظی در کً کيغ ین کهک ٌا دادق

                                                                                                                       
%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-

%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/ 
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 جؿػغادی کً اؿث مَرت ایو ةً EigenFace ٌهاف یا كیژق جناكیؼ نـئلً .کيغ ین
 نذػاؿ ؾيػَاف ةػً ٌـػحيغ، كیژگػی زیاد جؿغادی دارای کغاـ ٌؼ کً نَزَد جنَیؼ
 یػک داقػحو دؿػث در ةػا صػاؿ ةگیؼیغ، ىؼؼ در را جنَیؼ ٌؼ ةؼای كیژگی 4096
 انيؼػَر كیژگػی 4096 دارای کػغاـ ٌػؼ کً اقعاص جناكیؼ از ؾؼیم دادق پایگاق
 ایػو ةػا را آزنػایف جنَیؼ یک میظَاٌ ین ؿثوا جنَیؼ یٌا کـلیپ جؿغاد ٌهاف
 نقایـػً ةػا ظتیؿحػاً کيیم. پیغا را آف ةً قتیً قعل ك کؼدق، نقایـً دادق پایگاق

 .ةػَد ظَاٌػغ ؼنهکویغ نَاردی در ك ةؼ زناف ةـیار كیژگی صسم ایو ةا جناكیؼی

 PCAجکيیػک ایػو اؾهػاؿ ةػا کً ىضَی ةً ،کيغ ین ؾهل ظَةی ةً نـئلً ایو در 
 جػَاف ینػ جنػاكیؼ ٌػای  EigenFaceآكردف دؿػث ةػً ةا ك جنَیؼ، ةً ةؿغ کاٌف

 ك داد کػاٌف و PCAاؾهػاؿ از ةؿػغ جناكیؼ یٌا کـلیپ اجؿغاد 10 ةً را ٌا یژگیك
 جغییؼات ةیكحؼیو راؿحای PCA ؾهالً .گؼفث کم ةـیار زناف در را نعلَب ىحیسً

 ةؼظػی در دلیػل ٌهػیو ةً .دٌغ ین نا ةً آىٍا ىَع ك ٌا یژگیك جؿغاد ةً جَزً ةا را
 نٍػم نػا ةػؼای دارد را پؼاکيػغگی یا جغییؼات ةیكحؼیو کً نضَری جيٍا کً نَارد
1ةَد ظَاٌغ نياؿتی صل راق اؿث،

. 
 ةػػؼای قػػغق اؿحفادق یٌػػا حمیالگَر ویجؼ نؿهػػَؿ از یکػػی Eigenface الگػػَریحم

 قاةػل ؿؼؾث کَچک، ىـتحاً اىغازق ةا اظالؾاجی یٌا ةاىک در کً اؿث چٍؼق جكعیل
 قػؼایط دارای یػا ك کَچػک ٌػای چٍؼق ةؼاةػؼ در الگػَریحم ایو .دٌغ نی ارائً قتَلی

 PCA ركش از اؿػحفادق ةػا چٍػؼق قياؿػایی .قَد نی نكکل دچار نعحلف نضیعی

 :قَد ین قانل را زیؼ نؼاصل
 وآنَزقی انسهَؾً جناكیؼ اكلیً ةاىک ایساد یا آكری زهؽ ػ1
 از چٍػؼق M اىحعػاب ك آنَزقػی جنػاكیؼ ركی از كیػژق یٌػا چٍؼق نضاؿتً ػ2

 ٌا چٍؼق فضای اةؿاد کاٌف زٍث كیژق یٌا چٍؼق نسهَؾً
 یةؼدارٌػا یرك ةػؼ ٌا چٍؼق ةاىک در نَزَد چٍؼق جناكیؼ از یک ٌؼ ىگاقث ػ3

 آىٍا از یک ٌؼ ةً نؼةَ  ٌای كزف نضاؿتً ك كیژق
 ٌؼگػاق ةيػاةؼایو ،ؼىغیگ ین قؼار اؿحفادق نَرد ةيغی کالؿً نؼصلً در ٌا كزف ایو 

                                                           
كیػػػژق، فػػػؼا درس، قاةػػػل دؿػػػحؼس در  جنػػػاكیؼ در اؿاؿػػػی یٌا نؤلفػػػً جضلیػػػل آنػػػَزش .1

https://faradars.org/courses/fvimg9504-pca-in-eigenface 
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 آف ةػؼای ٌػا كزف نضاؿػتً قػغ، قػياظحً زغیػغ کالس ؾتارجی ةً یا چٍؼق یک کً
 ؿیـػحم ؿػازی آنادق ؾهلیػات فػَؽ گاىً ؿػً نؼاصػل .ؼدیػگ ینػ اىسػاـ ٌم کالس

 :ؼدیگ ین اىساـ زیؼ نؼاصل كركدی چٍؼق قياؿایی ةؼای. ةاقيغ ین
 ًةػا كركدی، چٍؼق ةؼای كیژق یٌا چٍؼق از ٌؼیک ةا نحياػؼ ٌای كزف نضاؿت 

 ؼ.جنَی ىگاقث از اؿحفادق
 ًاز یػک ٌػؼ از آف ٌػای كزف فامػلً نضاؿػتً کهػک ةػً چٍؼق ةيغی کالؿ 

 .قغق قياظحً یٌا کالس
 آنَزقػی نسهَؾػً ةً چٍؼق آف قغ، قياظحً ىاقياؿی چٍؼق اگؼ نؼصلً ایو در 

 .1ؼدیگ ین اىساـ دكةارق نقغناجی نؼاصل از 3 نؼصلً ك قَد ین اضافً

 خطی تفىیه تحّیُ -9 -9-9-7-4

 ظَر ةػً  Analysis) Discriminant (Linearاىگلیـػی ةػً ظعی جكعینی آىالیؽ
 اززهلػػً کػػً ٌـػػحيغ آنػػاری ٌػػای ركش فیكػػؼ ظعػػی جكػػعیل ك LDA نعفػػف

 کً ظنَمیاجی ظعی جؼکیب کؼدف پیغا ةؼای الگَ ةازقياظث ك ناقیو یادگیؼی در
 .قَىغ نی اؿحفادق کيغ، نی زغا ٌم از را اقیا از کالس چيغ یا دك مَرت ةٍحؼیو ةً

 ىؽدیػک رگؼؿػیَىی جضلیػل ك كاریػاىؾ جضلیػل ةً ةـیار ظعی جكعینی آىالیؽ

 از ظعػی جؼکیب یک مَرت ةً كاةـحً نحغیؼ آناری ٌای ركش ایو ؿً ٌؼ در اؿث؛
 از را كاةـػحً نحغیؼ آظؼ ركش دك صاؿ ایو ةا .3- 2قَد نی ؿازی نغؿ دیگؼ نحغیؼٌای

 نحغیؼٌػای ةػؼای ظعػی افحؼاقػی آىالیؽ کً صالی در گیؼىغ نی ىؼؼ در ای فاملً ىَع
4ركد نی کار ةً ای رجتً یا اؿهی ـحًكاة

 رگؼؿػیَف ةػً ظعی افحؼاقی آىالیؽ رك ایو از 
 .دارد ةیكحؼی قتاٌث لسـحیک

                                                           
چٍؼق ةا  یی، قياؿا1385اةؼیكهی، صهیغرضا ك اةؼیكهی، ؿؿیغ ك فضل اردی، اصـاف ك اةؼیكهی، كصیغ،. 1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematical_Reviews&action=edit&redlink=1
https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1190469


 35/  آرا پَر نسؼب دکحؼ گل ؿؼکار ظاىمةعف ىعـث. ارائً  -2    ______________ 

 

 ٌػم ؾػانلی جضلیل ك املی ٌای نؤلفً جضلیل ةا ٌهچيیو ظعی جكعینی آىالیؽ
 قػکلی ةػً نحغیؼٌا ظعی جؼکیب ةؼای آناری ٌای ركش ایو دكی ٌؼ دارد؛ قتاٌث

1ركىغ نی کار ةً ةغٌغ جَضیش ىضَ ةٍحؼیو ةً را دادق کً
 دكی ٌػؼ ؾهػغق کارةؼد یک 

 جفػاكت ٌػا ركش ایػو صػاؿ ایػو ةػا .اؿػث دادق ةؿغٌای جؿغاد کاؿحو ٌا، ركش ایو
 در قَد نی ؿازی نغؿ ٌا کالس جفاكت ظعی، قیافحؼا آىالیؽ در :دارىغ ٌم ةا ای ؾهغق
 .قَد نی گؼفحً ىادیغق ٌا کالس جفاكت املی ٌای نؤلفً جضلیل در کً صالی

LDA  دارىغ ؿؿی کً دارد رگؼؿیَف جضلیل ك كاریاىؾ جضلیل ةا ىؽدیکی ارجتا 
 ایػو کييػغ. ةیػاف دیگؼ ٌای كیژگی از ظعی جؼکیتی ؾيَاف ةً را نـحقل نحغیؼ یک
 ارجتاظی LDA ٌهچيیو اؿث. کالس یک ةؼچـب قکل ةً LDA در نـحقل نحغیؼ

 جؼکیتػی دىتاؿ ةً نحغ دك ٌؼ چؼاکً دارد. PCA املی ٌای نؤلفً جضلیل ةا جيگاجيگ

. LDA کييػغ نی جَمػیف را ٌػا دادق ىضَ ةٍحؼیو ةً کً ٌـحيغ نحغیؼٌایی از ظعی

 LDA از دارد. ٌػا دادق نعحلف ٌای کالس ةیو جفاكت یؿاز نغؿ در ؿؿی ٌهچيیو

  3-2.ةاقيغ پیَؿحً نقادیؼ نكاٌغات، ٌای اىغازق کً قَد نی اؿحفادق زناىی

 آنالین در کشور برخطآشنایی با کاربرد احراز  -2-3

 ثٟتز اعت؟ ثزخطوذاْ فٙبٚری جٟت احزاس ٞٛیت  -9-6-9

 ،ٌػا یژگػیك دارای قػغق ینؿؼفػ ٌای ركش از یک ٌؼ قغ نكاٌغق کً گَىً ٌهاف
 اؿػحفادق نػَرد ةػً جَزػً ةػا ةایػغ کً ٌـحيغ ظَد ةً نعنَص ضؿف ك قَت ىقا 

 کكػَر در صاضػؼ صاؿ در رؿغ ین ىؼؼ ةً كلی قَد. اىحعاب گؽیيً ةٍحؼیو ك ارزیاةی
 انکاىػات ك ركش ٌػؼ یٌػا ثیقاةل ةً جَزً ةا افؼاد از ةاالیی جؿغاد قياؿایی زٍث نا
 جكػعیل ركش از اؿحفادق ذیيفؽ یٌا ؿازناف ؼؿاظثیز ك نؼدـ ؾهَـ دؿحؼس در

 ةػا جيٍا چٍؼق ةیَنحؼیک ٌَیث اصؼاز چؼاکً ةاقغ گؽیيً ویجؼ نعلَب جَاىغ ین چٍؼق

                                                           
1. Martinez, A. M.; Kak, A. C. (2001). [/~aleix/pami01.pdf "PCA versus LDA"] Check 

|url= value (help) (PDF). IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence. 23 (=2): 228–233. doi:10.1109/34.908974. 

2. Abdi, H. (2007) "Discriminant correspondence analysis." In: N.J. Salkind (Ed.): 
Encyclopedia of Measurement and Statistic. Thousand Oaks (CA): Sage. pp. 270–275. 

3. Perriere, G.; & Thioulouse, J. (2003). "Use of Correspondence Discriminant Analysis 
to predict the subcellular location of bacterial 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
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 ٌهػؼاق جلفػو اززهلػً نعحلػف اةؽارٌػای از اؿػحفادق ةػا ؿػلفی كیغیَی یک ضتط
 ؿػازناف در افػؼاد جناكیؼ از زانؿی ىـتحاً اظالؾاجی ةاىک ویٌهچي اؿث پػیؼ انکاف
 .ؿازد ین فؼاٌم دریافحی چٍؼق جنَیؼ جعتی  انکاف کً اؿث نَزَد اصَاؿ دتث

 ىیػؽ دیگػؼی فؼاكاىػی یٌا ثینؽ ٌا کیجکي ؿایؼ ةؼاةؼ در چٍؼق جكعیل فياكری
 افػػؽایف اظیػػؼ ٌای ؿػػاؿ در چٍػػؼق جكػػعیل ٌای ؿیـػػحم دقػػث اززهلػػً دارد
 نلػی نَؿـػً جَؿػط کػً نـػحقلی یٌػا آزنَف ظتػ  ةؼ اؿث. داقحً یؼیگ چكم

 کػً اؿػث قػغق دادق ىكاف گؼفحً، مَرت (Nist) نحضغق ایاالت فياكری ك اؿحاىغارد
 جػا 2014 ٌای ؿػاؿ ةػیو دیحػاةیؾ در نَزػَد اظالؾػات ةا قتاٌث جكعیل دقث
 ٌای ؿیـػحم ظعػای درمػغ ٌهچيػیو .اؿػث داقػحً افػؽایف ةؼاةؼ 20 جا  2018

 ةػً ىیػاز ركش ایػو در دیگػؼ ؿػَیی از اؿث. رؿیغق %0.2 ةً %4 از چٍؼق جكعیل
 ةػؼای اىـػاىی ؾَانػل ةػً ىیػاز ةػغكف ك دكر فامػلً از ،ىیـث فؼد ةا نـحقیم جهاس

 ك زناف اؿاس ةؼ افؼاد ردیاةی اؿث قادر فياكری ایو ٌهچيیو دارد. کارةؼد قياؿایی
 ةیَنحؼیػک ٌػای ركش ؿػایؼ ةػً ىـػتث دٌػغ. اىساـ را ظامی نکاف در صضَرقاف
.غیآ ین صـاب ةً ارزاىی فياكری ىـتث ةً ،دارد کهحؼی فؼآیيغٌای

1 

 احزاس ٞٛیت ٔجتٙی ثز چٟزٜ در جٟبٖ یٞب دزٚصٜاس  یا ٕ٘ٛ٘ٝ -9-6-9

 ةػازار ،2024 ؿػاؿ جػا کػً زدق جعهیو ،2019 ژكئو در نيحكؼقغق نعالؿً یک
 ؿػاالىً رقػغ ىؼخ ةا کً ،کيغ ین کـب درآنغ دالر نیلیارد 7 چٍؼق جكعیل زٍاىی
 دك .قػَد ینػ پكػحیتاىی 2024-2019 دكرق در ٪16 نیػؽاف ةػً (CAGR) جؼکیتی
 دیگػؼ کارةؼدی ةؼىانً زیادی جؿغاد ك ؾهَنی ةعف در ىؼارت رقغ، ایو املی ؾانل
 جكػعیل ةؼجػؼ فؼكقيغگاف نعالؿً، ایو ظت  .اؿث ةازار ایو نعحلف یٌا ةعف در

Accenture،  Aware، BioID،  Certibio،  Fujitsu، Fulcrum قػػػػانل چٍػػػػؼق

Biometrics، Gemalto،  HYPR،  Idemia،  Leidos،  M2SYS،  NEC، Nuance، 

                                                           
 دارد؟، ؿایث ؾانؼ اىغیف ٌَقهيغ، قاةل دؿحؼس در کارةؼدٌایی چً ك چیـث چٍؼق قياؿایی . فياكری1

https://amerandish.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-
%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-
%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
%D9%88-%DA%86%D9%87-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/ 
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Phonexia ك Smilepass در فيػاكری ایػو یکارةؼدٌػا از ةؼظی ةً ادانً در .ٌـحيغ 
 1اؿث. قغق اقارق نؿحتؼ یٌا قؼکث

 فیغجٛن ؽزوت -9-6-9-9
 جَاىػغ ینػ کػً داد ظتؼ ظَد DeepFace ةؼىانً آغاز از فیـتَؾ ،2014 ؿاؿ در

 ظیػؼ، یا ٌـحيغ فؼد یک ةً نحؿل  قغق گؼفحً ؾکؾ چٍؼق دك آیا کً دٌغ جكعیل
 2 .گؼفحيغ مضیش زَاب ٪25.97 دقث ةا کً

 ٌٌُٛ ؽزوت -9-6-9-9
 یٌػػا دادق نسهَؾػػً در .کػػؼد ارائػػً را FaceNet گَگػػل ،2015 ؿػػاؿ ژكئػػو در
 یؿيػی دقػث زغیػغ رکػَرد ةػً Wild the in Faces Labeled قغق یگػار ةؼچـب
 ك ننػيَؾی ؾنػتی قػتکً یػک از اؿػحفادق ةػا قػؼکث ایػو .یافث دؿث 99،63٪

 ؾػالی جقؼیتػاً ىحػایر ةا ظَد ماصب ةً چٍؼق دادف ارزاع ةً نَف  زغیغی الگَریحم
 ةؼچـػب ك جنػاكیؼ یؿػاز نؼجب ةػؼای Photos Google در فياكری ایو .اؿث قغق
 ةػً جَزػً ةػا .اؿػث قػغق گيساىیغق ،قغق قياظحً افؼاد اؿاس ةؼ ٌا آف ظَدکار زدف

 ةػاز نيتػؽ ك یؼرؿهیغ یا ىـعً اىحكار ةا ؿؼیؿاً ةیَنحؼیک، دكرىهای در آف اٌهیث
 3.قغ ٌهؼاق OpenFace ىاـ ةا

 BIOID ؽزوت -9-6-9-6

BioID ارالىگػو در 2007 ؿػاؿ در کػً اؿػث آلهػاىی ةیَنحؼیػک قؼکث یک 
 صػاؿ در .گؼفػث ىكػات IIS Fraunhofer آلهاف جضقیقاجی نَؿـً از ك قغ ؾیجأؿ

 جنػَیؼ، از ةػَدف زىػغق جكػعیل چٍػؼق، قياؿایی ةؼای اظحنامی افؽار ىؼـ جَؿؿً
 ةیَنحؼیػک مػَرت ةػً ؿػيغ نالکیػث جأییغ ةؼای یافؽار ىؼـ ك ؾکؾ جائیغ ك ةؼرؿی
 ؾیؿػؼك كب یػک در را ٌػا یفيػاكر ٌهً قؼکث .اؿث دكر راق از ٌَیث ادتات ةؼای
 .دٌغ ین ارائً API ظؼی  از اةؼی ؿؼكیؾ یک ؾيَاف ةً را آىٍا ك ىهَدق جلفی 

                                                           
 

ةؼجؼ اةعف اكؿو، نسلً قٍاب، قاةل  جؼىغ 7: چٍؼق جكعیل ،30/10/98، اصهغرضای، زؿفؼ 3 ك 2ك  1
 دؿحؼس در

  https://shahaab-co.ir/mag/news/computer-vision/facial-recognition-top-7-trends-part-one 
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  Nodeflux ٔقٙٛعی ٞٛػ ؽزوت -9-6-9-1

 فياكری از کً زغیغی راٌکار از اىغكىؽی، در ، Nodefluxننيَؾی ٌَش قؼکث

 کػً راٌکػار ایػو در اؿث. کؼدق ركىهایی کيغ نی اؿحفادق ةیَنحؼیک چٍؼق جكعیل
 در ةیَنحؼیػػػک چٍػػػؼق جكػػػعیل فيػػػاكری از اؿػػػث VisionAlre آف ىػػػاـ

 ایػو قػَد. نی اؿحفادق نالی ظغنات ارائً در آف اصؼاز ك قياؿایی ٌَیث فؼآیيغٌای
 Nodeflux قؼکث ظَد جَؿط کً نحؿغد جضقیقات در کً اؿث اؿؿ چيغیو راٌکار

 نعحلػف جکيَلػَژیکی کارةؼدٌػای در ٌهچيػیو ك قَد نی اؿحفادق اؿث قغق اىساـ
 ٌَیػث اصػؼاز فؼآیيػغ ،VisionAlre راٌکػار جَؿػؿً اؿػث. قغق كاقؽ آزنایف نَرد

 قؼکث ایو .ةعكغ ین ةٍتَد چكهگیؼی نیؽاف ةً اىغكىؽی ٌای ةاىک در را اجَناجیک
 ةػاىکی نكکالت صل ةً قادر اظالؾات، ؿيسی مضث ةا ، eKYCکً اؿث کؼدق ةیاف
 زنػػاف جَاىػػغ نی آف ةیَنحؼیػػک ؿػػلفی ك قياؿػػایی نػػغارؾ جأییػػغ قاةلیػػث ك اؿػث

1دٌيغ کاٌف دقیقً 1 ةً دقیقً 18 از را ٌَیث اصؼاز فؼآیيغٌای
. 

  (HLB)ٔبِشی ِئًٛ٘ ًٞٛ٘ ثب٘ه -9-6-9-8

 اصػؼاز از اؿػحفادق ةػا را زغیػغی جػَکو ،  HLBةاىک ٌَىگ لئَىگ نػالؽی

 قاةلیػث کػً اؿػث کػؼدق اىغازی راق ةیَنحؼیک چٍؼق جكعیل فياكری ةا ٌَیث
 نحَؿػط ك کَچػک ٌای قػؼکث ةػؼای را یکپارچػً ك انػو ٌػای جؼاکيف اىساـ

 (SMEs) ایو کيغ. نی فؼاٌم Token-e ًةػا جػا دٌػغ نی را انکاف ایو کارةؼاف ة 
 ك قػَىغ كارد ظغنات ارائً ٌای ؿیـحم ةً ةیَنحؼیک چٍؼق جكعیل از اؿحفادق
 دٌيػػػغ. اىسػػػاـ ConnectFirst آىالیػػػو ةػػػاىکی پلحفػػػؼـ در را ٌػػػا پؼداظث
 HL ٌهػػؼاق جلفػػو اپلیکیكػػو ةػػا پلحفػػؼـ ایػػو کػػً اؿػػث قػػغق یؽیر ةؼىانػػً

 ConnectFirstك ٌا قؼکث جا قَد ادغاـSME  را نؿػانالت کػً ةاقػيغ قادر ٌا 
 ایػو ؾانػل نػغیؼ کييغ. جائیغ ،اصؼازقغق دؿحگاق یک ركی ةؼ کلیک یک ةا جيٍا
 نحؿٍغ نا دیسیحالی، اظالؾات ةؼ نتحيی اؿحؼاجژی ةا“ کً: اؿث کؼدق ةیاف ةاىک

 نكػحؼیاف جؼزیضػات ك ىیازٌػا صػَؿ کً ٌـحیم ای ىَآكراىً راٌکارٌای ارائً ةً

                                                           
آؿیا، ؿایث یَ آی  قؼؽ زيَب ٌای ةاىک در چٍؼق جكعیل از اؿحفادق ، نَارد5/11/98ةاقؼ پَر، ؿساد، . 1

 https://blog.u-id.net/usage-of-facial-recognitionدی، قاةل دؿحؼس در 

https://www.nodeflux.io/
https://blog.u-id.net/authentication/
https://blog.u-id.net/authentication/
https://www.hlb.com.my/
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 کػارةؼی جسؼةػً ةػا ظػغناجی ك نضنػَالت دریافث از نكحؼیاف ك اىغ قغق ایساد
 جكعیل جکيَلَژی" ”کييغ. نی صامل اظهیياف نـحهؼ ك یکپارچً ؿادق، ایهو،
 ةؼای را انيیث ك ؿؼؾث دقث، اؿث قادر کً اؿث یافحً جکانل نؼاصلی جا چٍؼق
 ConnectFirst HL پلحفؼـ زغیغ eToken .کيغ فؼاٌم کارةؼدٌا از كؿیؿی ظیف

 ةػؼای ةاارزش جساری قؼیک یک ةً قغف جتغیل ةً ىـتث نا جؿٍغ دٌيغق ىكاف
 نػغیؼ”. Tuck Kuan Yow اؿػث نكػحؼیاف ك نحَؿػط کَچػک، ٌای قػؼکث
 درؾ ظت  ةؼ چٍؼق، جكعیل ةؼ نتحيی جا : eToken“گَیغ نی HLB كکار کـب
 ؾتػَر کلهػات ك فیؽیکػی نػغارؾ از اؿػحفادق ٌيگاـ در نكحؼیاف ىیازٌای از نا

 یػا اقػحتاق اؿػث نهکو راصحی ةً کً ؾتَری کلهات اؿث قغق نؿؼفی نعحلف
 الکحؼكىیکػی جَکو یک اکيَف قها ٌَقهيغ جلفو پلحفؼـ، ایو ةا قَىغ. فؼانَش

 را پیكػؼفحً ؿػایتؼی انيیث ك فؼاٌم را ةیَنحؼیک ثٌَی اصؼاز قاةلیث کً اؿث
 جػا دٌػغ نی قها ةً را انکاف ایو ك کيغ نی فؼاٌم ؿازناىی ك قعنی ؿعَح در

 نػغیؼیث نکػاف ٌؼ ك زناف ٌؼ در کارآنغ، مَرت ةً را ظَد ٌای صـاب ةحَاىیغ
 ”.دٌیغ اىساـ جؼاکيف ك کؼدق

  Cardzone ؽزوت -9-6-9-3

 داىكػػگاق ك  Cardzone Sdn Bhd پؼداظػػث راٌکارٌػػای دٌيػػغق ارائً قػػؼکث
 ك قياؿػایی نغارؾ جأییغ ةؼای را ای ةؼىانً نكحؼؾ، ظَر ةً (QIU) پؼاؾ یالهلل ویة

 ةؼاؿاس اىغ. کؼدق ازؼا eKYC فؼآیيغٌای در چٍؼق ةیَنحؼیک ٌای كیژگی از اؿحفادق
 ك كیػغئَ مػضث جأییػغ ؿیـػحم یػک قػانل پیكػيٍادی جکيیک ،قغق ارائً شگؽار

 ك كری ةٍػؼق کارةؼی، جسؼةً ةٍتَد ضهو آف از اؿحفادق ركد نی اىحؼار ك اؿث نغارؾ
 کػً اؿػث کػؼدق ذکػؼ لػَ دىػی ، Cardzoneؾانػل نغیؼ دٌغ. افؽایف ىیؽ را ییکارا

 نكػحؼیاف ةػً نعلَب ؼیکارة جسؼةً ارائً ٌغؼ ةا نا نالی نَؿـً نكحؼیاف ةیكحؼ“
 .اىغ. کؼدق آغاز را دیسیحالی جضَؿ ایو ظَد، ىٍایی

  TMRWثب٘ه -9-6-9-7

 ةػا اؿػث، ٌهػؼاق جلفػو ةؼ نتحيی کً  TMRWةاىک جایليغی گؽارقات، ةؼاؿاس
 کً ای زایؽق پير ةیو در ةیَنحؼیک، ٌَیث اصؼاز فياكری جَؿؿً ةؼای زایؽق دریافث

http://www.cardzone.com.my/
http://www.tmrwbyuob.com/
http://www.tmrwbyuob.com/


  ____________________ ديا در ةؼظط ٌَیث اصؼاز یؿاز ادقیپ یؿيس انکاف/  40

 

 ةاىکػغاری صػَزق در ىػَآكر ةاىػک ؾيَاف ةػً اؿث، کؼدق دریافث گػقحً ناق قف در
 ةاىک ، Bank Overseas United (UOB)گؽارش ظت  اؿث. قغق قياظحً دیسیحاؿ

TMRW، در ةػار اكلػیو ةػؼای کػً اؿػث آؿیا در ٌهؼاق جلفو ةؼ نتحيی اىکة اكلیو 
 کً دٌغ نی را انکاف نكحؼیاف ةً ك اؿث کؼدق ارائً را ةیَنحؼیک ٌَیث اصؼاز جایليغ،
. Yuttachai کييػػغ ةػػاىکی صـػػاب افححػػاح ةػػً اقػػغاـ قػػؿب، ةػػً نؼازؿػػً ةػػغكف

 Teyarachakulؾانل نغیؼ UOB اػٍػار ،قعنػی نػالی ظغنات دپارجهاف رئیؾ ك 
 ةاىکػغاری جػا کػؼدق ىؼػؼ جسغیػغ ةاىکغاری ؿيحی ٌای نغؿ در TMRW“ کً داقث
 ”.کيغ فؼاٌم زَافو ژقیك ةًا نكحؼیاف ةؼای را جؼی ایهو ك ٌَقهيغ جؼ، ؿادق

 احزاس ٞٛیت ٔجتٙی ثز چٟزٜ در ایزاٖ یٞب دزٚصٜاس  یا ٕ٘ٛ٘ٝ -9-6-6

 پیكػؼفث ٌَقػهيغ ٌَیػث اصػؼاز زنیيػً در ىیػؽ نػا کكػَر صاضؼ صاؿ در

 ةیَنحؼیػک ٌَیث اصؼاز راٌکارٌای نحؿغدی یٌا قؼکث ك اؿث داقحً نياؿتی

 ادؼاىگكػث ٌهچػَف ؿيحی ةیَنحؼیک یٌا یفياكر از اؿحفادق .يغیىها ین ارائً را

 ك ىػَیو ٌػای ركش انا دارد ظَالىی ىـتحاً ؿاةقً دكلحی یٌا ؿازناف در ظنَماً

 ایػو از گـػحؼدق اؿػحفادق ىهَىػً کػً اىغ گؼفحً قؼار اؿحقتاؿ نَرد ىیؽ ٌَقهيغ

 نكػحؼیاف اظالؾػات زػانؽ ؿػاناىً در جػَاف ین را گػقحً ؿاؿ کی در فياكری

 اصػؼاز ؿيحی ركش ایيکً ةً جَزً ةا ىهَد. نكاٌغق "ؿساـ" ةٍادار كراؽا ةَرس

 نكاةً جَاف ین را آف اظالؾات اٌهیث ك صـاؿیث درزً ك ؿاناىً ایو در ٌَیث

 ٌَقػهيغ ٌَیػث اصؼاز ؿازی پیادق جسؼةیات از ك داىـث ديا ؿاناىً ةا ٌهحؼاز ك

 در کػارةؼی صـػاب دریافػث فؼایيغ قؼح ةً جفنیل ةً ادانً در ةؼد ةٍؼق دراف

 اؿث. ققغ پؼداظحً ؿساـ

 عجبْ در آ٘الیٗ ٞٛیت احزاس -9-6-6-9

 اصػؼاز ك قياؿػایی نيؼَر ةً ةٍادار اكراؽ ةَرس نكحؼیاف اظالؾات زانؽ ؿاناىً

 ؿػاناىً ایػو در کارةؼی ىاـ افثیدر اؿث. قغق اىغازی راق ؿؼنایً ةازار فؿالیو ٌَیث

 ك قػَد ینػ اىساـ املی ؿاناىً ظَد در ىعـحاف نؼصلً ؿً کً اؿث نؼصلً 6 دارای

 یػا ك دفػاجؼ ةػً صضَری نؼازؿً انکاف ركش دك از یکی ةً جَاىغ ین دیگؼ نؼصلً ؿً
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 کػً قػَد. اىسػاـ دارىػغ را ةػؼظط ٌَیث اصؼاز انکاف کً ٌایی اپلیکیكو از اؿحفادق

 اؿث. ةؼظط ركش از الگَةؼداری ىكـث ایو در نا ٌغؼ
 

 
 در عجبْ ٘بْ ثجتففحٝ  -97ؽىُ 

 زیؼ فؼایيغ ةؼظط ٌَیث اصؼاز ةؼ نتحيی ؿساـ کارةؼی صـاب دریافث زٍث
 قَد: نی ظی
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 در عبیت افّی عجبْ ٘بْ ثجتثخؼ اَٚ ٔزاحُ  -9-6-6-9-9

 
 عجبْ یافّ تیعب در ٘بْ ثجت ٔزاحُ -94ؽىُ 

 profilesejam.csdiran.com رٚد ثٝ عبیت عجبْ ثٝ آدرطٚ

ا٘تخبة ٌشیٙٝ ثجت ٘بْ ٚرٚد ؽٕبرٜ تٕبط وذ أٙیتـی ٚ دریبفـت وـذ تبییـذ     
 دیبٔىی

حمـٛلی  »ٚ « حمیمـی ایزا٘ـی  »ٚارد ٕ٘ٛدٖ وذ تبئیذ ٚ ا٘تخبة اس ثیٗ ٌشیٙـٝ  
 .ٚ ٚارد ٕ٘ٛدٖ وذ ّٔی« ایزا٘ی

 دزداخت ٞشیٙٝ دریبفت خذٔبت

 …ٚرٚداطالعبت ٞٛیتی ٔب٘ٙذ ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی، ؽٕبرٜ ّٔی، تبریخ تِٛذ ٚ 

 …تىٕیُ اطالعبت ارتجبطی ؽبُٔ؛ ؽٕبرٜ ٔٛثبیُ، آدرط ٚ 

 ٚرٚد وذٞبی عٟبْ داری ثٛرعی لجّی

 ٚرٚد اطالعبت ؽغّی

 ٚرٚد اطالعبت حغبة ٞبی ثب٘ىی

 تبییذ اطالعبت

 عبعت 91دریبفت وذ تبییذ ثجت ٘بْ ثعذ اس 

http://profilesejam.csdiran.com/
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 عجبْ ثزخطثخؼ دْٚ احزاس ٞٛیت  -9-6-6-9-9

 کػً نعحلػف یٌا قؼکث ك اؿث قغق یؿپار ةؼكف ؿساـ ظغنث از ةعكف ایو
 نكػحؼیاف کػً اىغ ىهَدق فؼاٌم را انکاف ایو اؿث نكاٌغق قاةل آىٍا از لیـحی زیؼ در

 ایػو در ٌَیػث اصػؼاز نتيای قَىغ. ٌَیث اصؼاز ؿساـ دفاجؼ در صضَر ةً ىیاز ةغكف
 کػار ىضػَق ةیكػحؼ آقيایی زٍث اؿث. چٍؼق ةیَنحؼیک ؾانل از اؿحفادق افؽارٌا ىؼـ
 ظػغنث ایػو دٌيػغق ارائً اكلیو کً پارت قؼکث جَؿط کً ؿیگياؿ نَةایلی افؽار ىؼـ

 .قَد ین دادق جَضیش اؿث ةَدق

 
 عجبْ ثزخطخذٔت احزاس ٞٛیت  دٞٙذٜ ارائٝ یٞب عبٔب٘ٝ -91ؽىُ 

 عیٍٙبَ افشار ٘زْاحزاس ٞٛیت در  -9-6-6-9-6

 ةػغیو ك داد اىسػاـ جػَاف نی را ٌَیػث اصؼاز نؼاصل جهاـ ؿیگياؿ اپلیکیكو در
 اصػؼاز قػؼكع از پػیف ىیـػث. پیكعَاف دفاجؼ ةً صضَری نؼازؿً ةً ىیازی جؼجیب
 در ك غةاقػ زیػؼ قؼایط جهاـ كازغ ةایغ نحقاضی ؿیگياؿ، اپلیکیكو در ؿساـ ٌَیث
 .ىیـث نهکو ٌَیث اصؼاز اىساـ انکاف قؼایط، ایو از ٌؼیک ىتَد مَرت
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 10 پیگیػؼی کغ ك دادق اىساـ را ؿساـ ؿاناىً در اكلیً ىاـ دتث قتالً ةایغ فؼد 

 .ةاقغ کؼدق دریافث را رقهی

 ةاقغ ؿاؿ 18 ةاالی ةایغ صحهاً نحقاضی. 

 ةاقغ آف رؿیغ یا ٌَقهيغ نلی کارت دارای. 

 اؿث پػیؼ انکاف ایؼاىی صقیقی افؼاد ةؼای جيٍا ٌَیث اصؼاز اىساـ. 

 ةایػغ نػغارؾو فػیلم، اؾکؾ، صقیقی افؼاد جَؿط قغق دتث اظالؾات جهانی 

 اىسػاـ ظَدقػاف جَؿػط ةایغ ىیؽ ٌَیث اصؼاز ك ةاقغ قعل ظَد ةً نؼةَ 

 ركةػؼك نكػکل ةػا ٌَیػث اصؼاز اظالؾات، در نغایؼت كزَد مَرت در قَد.

 دیگػؼ قػعل ٌَقهيغ گَقی ةا ٌَیث اصؼاز اىساـ انکاف التحً قغ. ظَاٌغ

 .قَىغ ظی نحقاضی جَؿط ةایغ نؼاصل انا دارد، كزَد

 ٌَیػث اصػؼاز ك ىػاـ دتث گؽیيػً ؿػیگياؿ اپلیکیكو ةً كركد از پؾ قؼكع ةؼای

 قَد. اىحعاب ؿساـ

 
 در ادّیىیؾٗ عجبْ ثزخطاحزاس ٞٛیت  -90ؽىُ 

 قَد. اىحعاب ؿساـ ٌَیث اصؼاز گؽیيً ٌَیث اصؼاز فؼآیيغ قؼكع ةؼای ةؿغ نؼصلً در

https://way2pay.ir/118920/
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 آغبس فزایٙذ احزاس ٞٛیت عجبْ در عیٍٙبَ -99ؽىُ 

 نلػی کػغ ةایػغ کػً قػَد نی دادق ىهػایف زیؼ مفضً گؽیيً ایو اىحعاب از ةؿغ
 نحقاضػی ةػؼای ؿػساـ ىػاـ دتث فؼآیيػغ پایاف در کً پیگیؼی کغ ٌهؼاق ةً نحقاضی
 .قَد كارد آف در اؿث قغق پیانک

 
 ففحٝ ٚرٚد ثٝ فزایٙذ احزاس ٞٛیت در عیٍٙبَ -99ؽىُ 
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 قػهارق ةػؼای رقهػی 5 جأییػغ کػغ صػاكی یپیػانک جأییػغ گؽیيً اىحعاب از ةؿغ
 کػغ ایو قغ. ظَاٌغ ارؿاؿ اؿث قغق اؾالـ ؿساـ در ىاـ دتث نؼصلً در کً ٌهؼاٌی

 .قَد ین كارد زیؼ کادر در را

 
 اطالعبت ٔجتٙی ثز رٔش یىجبرٔقزف دیبٔىی در ادّیىیؾٗ عیٍٙبَ ذییتأففحٝ  -96ؽىُ 

 ٌؽیيػً صاضػؼ صػاؿ در قَد. پؼداظث ٌَیث اصؼاز ٌؽیيً ةً ةایغ ةؿغ نؼصلً در
 .اؿث جَناف ٌؽار 10 ٌَیث اصؼاز

 
 عیٍٙبَ افشار ٘زْا٘تخبة درٌبٜ دزداخت ٞشیٙٝ احزاس ٞٛیت در  -91ؽىُ 
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 پػیؼىػغق ؿػایث ةػً ةؼگكػث گؽیيػً فؼایيػغ ادانً زٍث نَف  پؼداظث از پؾ
 .قَد اىحعاب

 
 ففحٝ ثبسٌؾت ثٝ فزایٙذ احزاس ٞٛیت دظ اس دزداخت ٚجٝ در عیٍٙبَ -98ؽىُ 

 نحقاضی ٌَقهيغ نلی کارت پكث ؿؼیاؿ ،اپلیکیكو نضیط ةً ةازگكث از پؾ
 دارىػغگاف مػؼفاً قػغ نعؼح قتالً کً ظَر ٌهاف .قَد كارد قغق نكعل کادر در ةایغ
 کييغ. اؿحفادق انکاف ایو از جَاىيغ ین ٌَقهيغ نلی کارت

 
 فزْ ٚرٚد عزیبَ وبرت ّٔی ٞٛؽٕٙذ در ادّیىیؾٗ عیٍٙبَ -93 ؽىُ
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 رؾایػث نَضػَع ایو ةؼای قَد. دتث ؿاناىً در نحقاضی ؾکؾ ةایغ ةؿغ، گاـ در
 :اؿث الؽانی قاىَف چيغ

 ةاقغ كاضش کانالً ةایغ نحقاضی جنَیؼ. 

 ٌؼ ك کالق، ؾیيک، ناؿک، از اؿحفادق ةاقغ. رؤیث قاةل ةایغ فؼد مَرت جهاـ 
 .ىیـث نساز قَد مَرت از ةعكی پَقاىغف ةاؾخ کً دیگؼی نَرد

 اؿث الؽانی ةاىَاف ةؼای اؿالنی قئَىات رؾایث. 

 ىیـث قتَؿ قاةل رخ ىیم جناكیؼ ك قَد گؼفحً رك ركةً از ةایغ جنَیؼ. 

 اؿث غیؼنساز جنَیؼ ةؼای جنَیؼی افکث گَىً ٌؼ از اؿحفادق. 

 جلفو دكرةیو ةً دؿحؼؿی نسَز دادف ك (+) ؾالنث ركی کلیک ةا نؼصلً ایو در
 .قَد ین جنَیؼ جٍیً ةً اقغاـ ٌهؼاق

 
 ثجت تقٛیز ٔتمبضی در ادّیىیؾٗ عیٍٙبَ -97ؽىُ 

 جأییػػغ، از پػػؾ .گیػػؼد قػػؼار قػػغق دادق ىهػػایف نضػػغكدق در ةایػػغ جنػػَیؼ
 درؿػحی ةػً جنػَیؼ کػً مػَرجی در قػَد. نی دادق ىهػایف جنَیؼ ىهایف پیف

 ك صػػؼ را جنػَیؼ ةاقغ ىغاقحً را ةاال نؿیارٌای از ٌؼیک یا ىكغق دادق ىهایف
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 را ةؿػغ نؼصلػً گؽیيػً مػَرت ایػو غیػؼ در .قَد ةؼداری ؾکؾ ةً اقغاـ نسغد
 .قَد اىحعاب

 یػک ركی نيؼػَر ایو ةؼای .قَد دتث نحقاضی انضای ىهَىً ةایغ ةؿغ نؼصلً در

 دتػث آف ؾکػؾ زیػؼ جنػَیؼ در (+) گؽیيً اىحعاب از ةؿغ ك ىهَدق انضا ؿفیغ کاغػ

 ةاقػغ، يػًیزن پؾ جنػاكیؼ یا ظط ةغكف ك ؿفیغ کانالً ةایغ اؿحفادق نَرد کاغػ .قَد

 داقػحً ظػاىَادگی ىػاـ یػا ىاـ جاریط، ،یظَردگ ظط گَىً چیٌ ىتایغ انضای ٌهچيیو

 .قَد ین اىحعاب را ةؿغ نؼصلً انضا ىهایف پیف جأییغ مَرت در .ةاقغ
 

 
 عیٍٙبَ افشار ٘زْثجت تقٛیز أضب ٔتمبضی در  -94ؽىُ 

 نحقاضػی ك قَد نی دادق ىهایف نحقاضی ةؼای جنادفی کانالً نحو یک ادانً در

 کػً ةاقیغ داقحً جَزً ةعَاىغ. را نحو ةایغ ةاقغ مفضً نؼکؽ در چٍؼق کً ىضَی ةً

 از اظهیيػاف ةعف ایو از ٌغؼ .ةاقغ كاضش مغا ك آراـ کانالً ةایغ مغا ضتط نضیط

 اؿث. قعل ةَدف زىغق ك امالث
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 عیٍٙبَ افشار ٘زْجٟت اطٕیٙبٖ اس س٘ذٜ ثٛدٖ ٔتمبضی در  ذئٛیٚضجط  -91ؽىُ 

 جأییػغ مضث مَرت در قَد. نی ارائً ٌای دادق جهاـ ىهایف پیف ةؿغ نؼصلً در
 .غیىها ین غییجأ نحقاضی

 
 اطالعبت تىٕیّی تٛعط وبرثز در ادّیىیؾٗ عیٍٙبَ ؼیٕ٘ب ؼید -60ؽىُ 

 زیػؼ پیػاـ افػؽار ىؼـ ؿػؼكرٌای در اظالؾات دتث ك ارؿاؿ در نَفقیث مَرت در
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 غییػجأ كضػؿیث قػَد ین نكاٌغق کً گَىً ٌهاف .قَد نی دادق ىهایف نحقاضی ةؼای
 اىـاىی ؾانل جَؿط نسغداً كاردقغق اظالؾات اؿث. "ةؼرؿی صاؿ در " ٌَیث اصؼاز
 .گؼدىغ ین غییجأ مضث مَرت در ك قَىغ ین ةؼرؿی

 
 ٔزحّٝ ٟ٘بیی درخٛاعت احزاس ٞٛیت در ادّیىیؾٗ عیٍٙبَ -69ؽىُ 

 در ثنا برخطاحراز هویت  سازی پیاده سنجی امکان -2-4

 ؿػساـ جسؼةػً از ىاقػی یٌا آنَظحػً درس ك قػغق نعؼح نتاصػخ ةػً جَزػً ةا
 جػَاف از ك ىهػَد ؿازی پیادق ديا کارةؼی ىاـ دریافث زٍث را نكاةً فؼایيغی جَاف ین

 را ديػا در ةػؼظط ٌَیػث اصػؼاز ىهػَد. اؿػحفادق ؿساـ ٌهچَف ىیؽ ظنَمی ةعف
 ىهَد. یةيغ دؿحً 32 قکل نعاة  نؼصلً 5 در جَاف ین

 
 اِىتزٚ٘یه لٜٛ لضبییٝ ٘بْ ثجتدر عبٔب٘ٝ  ثزخطاحزاس ٞٛیت  یٞب ٌبْ -69ؽىُ 

ثجت ٘بْ در 
 ثٙب

دریبفت تبییذ 
ثجت ٘بْ اِٚیٝ 

 اس ثٙب

احزاس ٞٛیت 
ٞٛؽٕٙذ 

 ٔجبسی

دریبفت وذ  
تبییذ احزاس 

ٞٛیت 
 ٞٛؽٕٙذ

تخقیـ  
حغبة 
 وبرثزی
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 در ثٙب ٘بْ ثجت -9-1-9

 ةسػای ٌػا فؼـ ك قػَد ینػ اىساـ کارةؼ ؿهث از ك ديا املی ؿاناىً در نؼصلً ایو
 نحقاضػی ظػَد جَؿػط قػَىغ جکهیػل الکحؼكىیک ظغنات دفاجؼ اپؼاجَر جَؿط آىکً

 ٌػا فؼـ در زؽئػی جغییػؼات ةػً ىیاز ؿازی پیادق مَرت در التحً کً قَىغ ین جکهیل
 از: ؾتارجيغ اؿث ضؼكری نؼصلً ایو در کً اقغاناجی اؿث.

 ٌَیحی نكعنات ىهَدف كارد 
 قياؿيانً ك نلی کارت جنَیؼ ةارگػاری 

 قغلی نكعنات اؾالـ 

 زٍػث ؿػيحی ركش ٌهچػَف ىیػؽ نؼصلػً ایو ادر ارجتاظی اظالؾات اؾالـ 
 فػؼد اؾالنػی قػهارق ةً غییجأ پیانک جهاس، نكعنات از اظهیياف صنَؿ
 وقَد ین ارؿاؿ

 اقانحی اظالؾات اؾالـ 

 الکحؼكىیک مَرت ةً ظغنات ٌؽیيً پؼداظث 

 پكحیتاف قضایی ظغنات دفحؼ اىحعاب 

 رٌگیؼی کغ دریافث ك اظالؾات ارؿاؿ ك غییجأ 

 اِٚیٝ اس ثٙب ٘بْ ثجت ذییتأدریبفت  -9-1-9

ٖ  عیغتٓ ٚ ؽٛد یٔ ا٘جبْ عیغتٓ عٕت در فزایٙذ اس ثخؼ ایٗ  ثـب  ٕٞشٔـب

 اطالعـبتی  ثب٘ـه  وٝ را ٔٛاردی ٚ ٞٛیتی ٔؾخقبت وبرثز تٛعط ٞب فزْ تىٕیُ

 ثـب  ٞـٛیتی  ٔؾخقبت ٔثبَ عٙٛاٖ ثٝ .ذیٕ٘ب یٔ عٙجی فحت را دار٘ذ ٔعتجزی

ٝ  تٛجٝ ثب أب .ؽٛ٘ذ یٔ دادٜ تطجیك احٛاَ ثجت عبسٔبٖ دادٜ دبیٍبٜ ٝ  ثـ  در ایٙىـ

ٜ  آدرط ٕٞچٖٛ یا دادٜ یّذٞبیف اس ثزخی خقٛؿ  ٚجـٛد  جـبٔعی  دادٜ دبیٍـب

ٝ  لـبدر  عیغتٓ حبضز حبَ در ٚ ٘ذارد ـ  ثـ  ٞـٛیتی  ٔـذارن  تقـبٚیز  تؾـخی

ٝ  اعـت  ٘یبس ٘یغت آٟ٘ب اس تاطالعب اعتخزاج ٚ ؽذٜ ثبرٌذاری ُ  یـه  وـ  عبٔـ

 دیؾـزفت  ثب اعت أیذ ٕ٘بیذ. ذییتأ ٚ ثزرعی را اؽخبؿ ٚاردٜ اطالعبت ا٘غب٘ی

 ؽٛد. ا٘جبْ عیغتٕی وبُٔ فٛرت ثٝ ٘یش ٔزحّٝ ایٗ حٛسٜ ایٗ در
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 اِٚیٝ ٔتمبضیبٖ در ثٙب ٘بْ ثجت ذییتأفزایٙذ  -66ؽىُ 

 پیانک افثیدر ةؼ نتحيی مؼفاً جَاىغ ین جهاس قهارق غییجأ اؿث ذکؼ قایاف
 داقػحو ةػً الػؽاـ چؼاکػً قػَد صػغؼ قػاٌکار اؿػحؿالـ نؼصلػً ك ةاقغ غییجأ
 کارت میؿػ جٍیً ةً الؽاـ اززهلً دیگؼی یٌا چالف ىیؽ نحقاضی ةياـ کارت میؿ
 ؾػغـ دلیل ةً اؿث نهکو یا ك دارد را نحقاضیاف ةؼای نسؽا ٌهؼاق جلفو صحی ك

 قػعل ةػً دؿحؼؿػی يػغقیآ در نحقاضػی جَؿػط نػکَر کارت میؿ از اؿحفادق
 قَد. ؿاز نكکل

 ثٙب ثزخطاحزاس ٞٛیت  -9-1-6

ٖ  وذ، دریبفت ٚ ثٙب در اِٚیٝ ٘بْ ثجت ٔؾخقبت ذییتأ اس دظ  ٔتمبضـیب

 احـزاس  عبیت، در ؽذٜ یٔعزف افشارٞبی ٘زْ اس یىی اس اعتفبدٜ ثب تٛا٘ٙذ یٔ

 دٞذ. ا٘جبْ را سیز الذأبت وبرثز اعت ٘یبس ٔٙظٛر ثذیٗ ؽٛ٘ذ ثزخط ٞٛیت
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 تٛعط وبرثز در ثٙبثزخط ٔزاحُ احزاس ٞٛیت  -61ؽىُ 

 صاضػؼ صػاؿ در قغ نعؼح ةیَنحؼیک یٌا یفياكر نؿؼفی در کً ظَر ٌهاف التحً
 نكػکالجی ٌهػؼاق جلفػو افؽارٌای ىؼـ جَؿط ادؼاىگكث جعتی  ك ذظیؼق ظنَص در

 را ادؼاىگكث اؿکو قاةلیث ىیؽ ؾهَـ دؿحؼس در یٌا جلفو جهانی التحً ك دارد كزَد
 داقث. ةیكحؼی نعالؿً ةایغ ادؼاىگكث دریافث ىضَق زنیيً در ةياةؼایو ىغارىغ

 ثزخطاحزاس ٞٛیت  ذییتأدریبفت وذ  -9-1-1

 در ٔٛجـٛد  تقـٛیز  ثـب  ارعـبِی  عّفی تقٛیز ٘خغت ٔزحّٝ ایٗ در

ٝ  در ٚ ؽـٛد  یٔ دادٜ تطجیك احٛاَ ثجت عبسٔبٖ دادٜ دبیٍبٜ  ثعـذ  ٔحّـ
 ٞٛؽٕٙذ یٞب تٓیاٍِٛر اس ٔتمبضی ثٛدٖ س٘ذٜ ٚ افبِت اس اطٕیٙبٖ جٟت

ٜ  ٘یش ثبال در وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ اِجتٝ .ؽٛد یٔ اعتفبدٜ ثیٛٔتزیه  ؽـذ  اؽـبر

ٜ  ثـب  ٔتمبضـی  اثزاٍ٘ؾت تطجیك جٟت راٞىبری ثبیذ  ثجـت  دادٜ دبیٍـب
ـ درٟ٘ب ؽـٛد.  حذف دبرأتز ایٗ والً یب ٚ ؽٛد ارائٝ ٘یش احٛاَ  جٟـت  تی

 ٚ ؽـٛد  یٔ ثزرعی ا٘غب٘ی عبُٔ تٛعط ٔجذداً ٚاردؽذٜ یٞب دادٜ اطٕیٙبٖ،
 .ؽٛد یٔ ایجبد ٔتمبضی ثزای وبرثزی ٘بْ ذییتأ فٛرت در

 اىحعاب ىؼـ افؽار ك ىنب اف ةؼ ركی گَقی جلفو ٌهؼاق ك یا اؿحفادق از ىـعً جضث كب

 كركد ةً ىؼـ افؽار ةا اؿحفادق از کغ جاییغ دتث ىاـ اكلیً ديا، کغ نلی ك قهارق جلفو 

 ةارگػاری ؾکؾ ؿلفی

 ةارگػاری كیغئَ نتحيی ةؼ قؼائث یک نحو ك یا ىهایف اقغانات نغ ىؼؼ ةؼای افؼاد کم جَاف

 اؿکو ىهَدف ادؼ اىگكث

 ةارگػاری ىهَىً انضا

 دریافث اظالؾات نکاىی فؼد زٍث جكعیل نضغكدق زغؼافیایی

 جاییغ ك ارؿاؿ اظالؾات
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 در ثٙب ثزخطاحزاس ٞٛیت  ذییتأٔزاحُ  -68ؽىُ 

 احزاس ٞٛیت تٛعط حغبة وبرثزی ثٙب -9-1-8

 زٍػث نعحلفػی ٌػای ركش از جػَاف ینػ کارةؼی صـاب ایساد ك ٌَیث غییجأ از پؾ
 كاژق گػػار ك کػارةؼی ىاـ یک مؼفاً ؿيحی ٌای ركش در کً ىهَد اؿحفادق ؿیـحم ةً كركد
 اصحهػاؿ ك اؿػث ةؼظػَردار پاییيی انيیث از کً قغ ین ارائً ؿیـحم ةً كركد زٍث ایـحا
 اؿػحفادق ديا در ىیؽ صاضؼ صاؿ در کً دكـ ركش در اؿث ةاال آف از اؿحفادق ؿَ یا ك زؿل
 در اؾالنػی ؼاقٌهػ قػهارق ةػً کػً ىیػؽ یکتارننؼؼ رنؽ یک ایـحا رنؽ ةؼ ؾالكق قَد ین

 ةػً كركد ك ٌَیػث اصػؼاز زٍػث جػَاف ینػ ىػَیو ٌای ركش در .قَد ین پیانک ؿیـحم
 یپارانحؼٌػا رنػؽ ةػؼ ؾػالكق کػً یا دكنؼصلػً ٌای ركش یا ك ةیَنحؼیک ركش از ٌا ؿاناىً

 صاضػؼ ظػؼح قػغف ازؼایی مَرت در کؼد. اؿحفادق ٌـحيغ، دظیل دراف ىیؽ ةیَنحؼیک

 کػً قػَد اؿػحفادق فػؼد چٍؼق از قضایی یٌا ؿاناىً ةً كركد زٍث API سادیا ةا جَاف ین
 نيحفػی دراف ؾتَر رنؽ ك کارةؼی ىاـ ىگٍغاری یدردؿؼٌا ٌم ك دارد ةیكحؼی انيیث ٌم
 ظػغنث ٌػؼ از اؿػحفادق زٍػث کً اؿث ةَدق یا گَىً ةً ؿعا ظؼاصی کً ظنَماً اؿث

 رنػؽ کارةؼی، ىاـ غةارقچي ىهَدف كارد کً قَد ٌَیث غییجأ ؿیـحم در نسغد ةایغ قعل
 فيػاكری ایػو از ٌهچيػیو اؿػث. ىاظَقػایيغ کارةؼاف ةؼای یکتارننؼؼ ؾتَر رنؽ ك ؾتَر
 دادگػاق در كیػغیَیی مػَرت ةً کػً فػؼدی ك ةؼد ةٍؼق ىیؽ نسازی یٌا دادگاق در جَاف ین

 .قَد ٌَیث اصؼاز چٍؼق ةؼ نتحيی اؿث صاضؼ
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حقيقی و فنی  یوا جنتهةخش دوم. جتادل نظر خترگان در خصيص  ـ 3

 در ثنا ةرخطاحراز ويیث 

در ایو ةعف نغؾَیو کً از اىغیكهيغاف صَزق صقَؽ ك فياكری اظالؾات ةَدىػغ 
اؾالـ ىهَدىغ. کً چکیػغق  ةؼظطؼاز ٌَیث اص ؿازی پیادقدر ظنَص ىؼؼات ظَد را 

 آف در ادانً نعؼح قغق اؿث.

 ٜٔٙـذ )عضـٛ ٞیئـت عّٕـی دا٘ؾـٍبٜ      جٙبة آلبی دوتز حٕیذ ثٟز
اصػؼاز ٌَیػث  ةایػغ زٍػث یا ؿػاناىًچيیو  ؿازی پیادقدر مَرت  اٖ(:تٟز

ناىيغ قحل یا جنادؼ  کييغ ینافؼاد در نَارد اضعؼاری کً ةً دادؿؼا نؼازؿً 
ةػً . ٌهچيػیو قَىغ ىاـ دتثك ةحَاف ةً مَرت ؿيحی در ديا  قغ قائلاؿحذيا 
 .کيغ یىهگؼفحو اظالؾات نکاىی ارزش ظامی ایساد  ىؼؼ

  عٕـٛٔی  جٙبة آلبی دوتز حبٔذ ٘یىٟٛ٘بد )رئیظ دضٚٞؾىذٜ حمٛق

ةایغ نَضػَع از  ٚ ٔعبٖٚ دضٚٞؾی دضٚٞؾٍبٜ لٜٛ لضبییٝ(: إُِّٗ یثٚ 
ةً ایو دلیػل جهایػل  ٌا ؿازنافىؼؼ صقَقی ىیؽ نَرد ةؼرؿی قؼار گیؼد. اکذؼ 

 .آكرد ین ةً ٌهؼاقظَد قغرت  دارىغ کً اظالؾات ةا ٌا دادق آكری زهؽةً 

  عٕـٛٔی جٙبة آلبی دوتز حبٔذ ٘یىٟٛ٘بد )رئیظ دضٚٞؾىذٜ حمٛق 

ةؼ چً نتيػایی  ٚ ٔعبٖٚ دضٚٞؾی دضٚٞؾٍبٜ لٜٛ لضبییٝ(: إُِّٗ یث ٚ
اظالؾات افؼاد را دارد؟ قػَق قضػاییً ىـػتث ةػً  آكری زهؽص   قضاییًقَق 

انيیث اظالؾات ك یا زتؼاف ظـارت اصحهالی اصـاس نـئَلیحی دارد؟ ةایغ 
 یک نؼزؽ اصؼاز ٌَیث داقحً ةاقیم. در کكَر

 إِغّٕیٗ جٙبة آلـبی دوتـز ؽـبٞٙٛػ )عزدزعـت      االعالْ حجت ٚ
قعنػی  یٌػا دادقجا زناىی کً ىؼاـ صهایػث از دضٚٞؾىذٜ حمٛق عٕٛٔی(: 

ظعؼىاؾ اؿث. ازازق دادق قػغق اؿػث دكلػث  ٌا دادقایو ىَع  آكری زهؽىغاریم، 
 جهاـ ك کهاؿ اظالؾات قعنی افؼاد را داقحً ةاقغ. مَرت ةًٌهیكً 

   )ٖةایػغ  :جٙبة آلبی دوتز جٛاد جبٚیذ٘یب )دادٌغتزی اعـتبٖ تٟـزا
افػؼاد  ویػآىالنؼکؽ اصؼاز ٌَیث نؼکؽی ایساد قَد التحً ؿيغ اصؼاز ٌَیػث 
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 جغكیو قغق اؿث كلی جا کيَف ازؼایی ىگكػحً اؿػث. زٍػث اصػؼاز ٌَیػث
در ةعف ظنَمػی ىتایػغ اظالؾػات ٌػَیحی افػؼاد در  ظنَماً ،افؼاد آىالیو

كزػَد داقػحً  نحهؼکػؽةایغ یک نؼکؽ اظحیار کـب ك کارٌا قؼار گیؼد ةلکً 
 .اؿحؿالـ قَدنؼکؽ آف یک جائیغ ٌَیث از  مؼفاًةاقغ ك 

     :)ٖایسػاد  جٙبة آلبی دوتز جٛاد جبٚیـذ٘یب )دادٌغـتزی اعـتبٖ تٟـزا

 را مضث ؿيسی ىهَد نفیغ اؿث.انکاىی کً ةحَاف ةً ىضَی نضل ؿکَىث فؼد 

      ٚ جٙبة آلبی رضب تبجٍز )ٔؾبٚر ٔـذیز ٔغـئَٛ فقـّٙبٔٝ حمـٛق

دلیل دكر ةَدف ك نكکالت نَزَد ةؼ ؿػؼ راق دادرؿػی : فٙبٚری اطالعبت(

الکحؼكىیک، فاملً از دكلث الکحؼكىیػک اؿػث. از اكؿ ةؼىانػً زػانؿی ةػؼای 
در  ویػآىال. ةٍحؼ اؿث اصؼاز ٌَیػث میا ىغاقحًدكلث الکحؼكىیک  ؿازی پیادق

 کكَر یکپارچً قَد ك ؿازناف دتث اصَاؿ ةایغ ایو نَضَع را نغیؼیث کيغ.

      ٚ جٙبة آلبی رضب تبجٍز )ٔؾبٚر ٔـذیز ٔغـئَٛ فقـّٙبٔٝ حمـٛق

صػ   قضػاییًنحؿػغد ةػؼای قػَق  یٌا ؿػاناىً: ةا ایسػاد فٙبٚری اطالعبت(

هاـ افؼاد زانؿً را نستَر دادظَاٌی ؿيحی افؼاد ملب قغق اؿث. چؼا ةایغ ج
 ةً داقحو جلفو ٌهؼاق یا اؿحفادق از فياكری کيیم.

      ٚ جٙبة آلبی رضب تبجٍز )ٔؾبٚر ٔـذیز ٔغـئَٛ فقـّٙبٔٝ حمـٛق

كاردق  یٌػا دادق: در ةعكی از ارائً ؾيَاف قغق اؿث کً فٙبٚری اطالعبت(

را  آف جػَاف یىه. ةياةؼایو قَىغ ینجَؿط ؾانل اىـاىی مضث ؿيسی  نسغداً
 ٌَقهيغ داىـث.

      ٚ جٙبة آلبی رضب تبجٍز )ٔؾبٚر ٔـذیز ٔغـئَٛ فقـّٙبٔٝ حمـٛق

ةایغ راٌی ىیؽ زٍث اظهیياف از نعالؿً قَاىیو اىغیكیغ : فٙبٚری اطالعبت(

 .زىيغ یناکذؼ افؼاد ةغكف جَزً جیک جائیغ را 

 آیػا كاگػػاری  دضٚٞؾـٍز(: ) فزاٞـب٘ی  جالِی ٗیزحغیأ آلبی جٙبة

 یؿػاز ؼقیذظةً ةعف ظنَمػی ةػا جَزػً ةػً  ویآىالظغنات اصؼاز ٌَیث 
صسم ةاالیی از اظالؾات ٌَیحی افػؼاد نتيػای قػاىَف دارد؟ ك چػً اقػغانات 

 انيیحی در ایو ظنَص اىغیكیغق قغق اؿث؟
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 ةػا جَزػً ةػً کذػؼت  دضٚٞؾٍز(:) فزاٞب٘ی جالِی ٗیزحغیأ آلبی جٙبة

ك نؼاکؽی کً نحقاضی اصؼاز ٌَیث دیسیحاؿ افؼاد ٌـحييغ ةٍحؼ اؿػث  ٌا ؿازناف
زٍث اؿػحؿالـ ةػً  ٌا دؿحگاقیک ؿاناىً اصؼاز ٌَیث نؼکؽی ایساد قَد ك ٌهً 

 پیكؼك در ایو زنیيً ةاقغ. جَاىغ ین قضاییًآف نؼازؿً کييغ. قَق 

 )ؿاناىً اصؼاز ٌَیث ةایػغ ةػً  :دوتز عیذ ٔحٕذرضب افٙبفی )دضٚٞؾٍز

 یٌا ؿػاناىًمَرت یکپارچً ظؼاصی قَد ك التحً ةایػغ فکػؼی ةػؼای جؿػغد 
 نَزَد در کكَر کؼد.

  ٚ در  :٘ٛیٗ( یٞب یفٙبٚردوتز یٛعف لبعٕی )دضٚٞؾٍز حٛسٜ حمٛق

ةً ظغنات ایو انکػاف ةػؼای افػؼاد  ویآىالجهاـ دىیا در کيار ازازق دؿحؼؿی 
صاؿ  در فؼاٌم اؿث کً ةً مَرت صضَری ىیؽ ةحَاىيغ نؼازؿً داقحً ةاقيغ.

ةػً ٌَیػث ك انضػای افػؼاد  www.docusign.frٌهچػَف  ییٌا ثیؿاصاضؼ 
جا زایی کً صحی ىـعً پؽقکاف ىیؽ ةؼ اؿاس ایػو ؿیـػحم  دٌيغ یناؾحتار 

 قاةل ارائً اؿث.

 :)ةا جَزً ةػً ذظیػؼق اظالؾػات  جٙبة آلبی غالٔزضب رفعت ٘ضاد )دضٚٞؾٍز

 ٌَیحی افؼاد در پایگاق دادق ديا ةایغ نَارد انيیحی نغ ىؼؼ قؼار گیؼد.

      جٙبة آلبی جٓ )جب٘ؾیٗ عزدزعـت دضٚٞؾـىذٜ آٔـبر ٚ فٙـبٚری

درؿث اؿث کً در صاؿ صاضؼ انکػاف  دضٚٞؾٍبٜ لٜٛ لضبییٝ(:اطالعبت 

 یٌػا یژگػیكنضػغكدیث  لیػةػً دل افؽارٌػای ىؼـفؼد در  ادؼاىگكثاؿحؿالـ 
 ٌا ؿػاناىًزٍػث كركد ةػً  آفاز  جػَاف ینػكزَد ىغارد انػا  ٌا یگَقانيیحی 

 اؿحفادق کؼد.

      جٙبة آلبی جٓ )جب٘ؾیٗ عزدزعـت دضٚٞؾـىذٜ آٔـبر ٚ فٙـبٚری

از نَقؿیث نکاىی ىقكً ةػؼای  جَاف ین دضٚٞؾٍبٜ لٜٛ لضبییٝ(:اطالعبت 

 اؿحفادق کؼد ىً مضث ؿيسی نضل ؿکَىث فؼد. یدٌ آدرسؿٍَلث 

http://www.docusign.fr/
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 یریگ جهینحو  یةند جمعـ 4

 ىیػؽ ك قػغ ةیػاف ةیَنحؼیػک ٌَیػث اصػؼاز ظنَص در ةاال در آىچً ةً جَزً ةا
 از اؿػحفادق ةا ةؼظط ٌَیث ؼازصا از اؿحفادق در دىیا نعحلف یٌا قؼکث نَف  جسؼةً

 ؿػساـ ةػؼظط ٌَیػث اصػؼاز ةؼرؿػی یٌا آنَظحػً درس ك ةیَنحؼیػک یپارانحؼٌا
 ىػاـ دتث ؿػاناىً در نكػاةً ركش ةػً ٌَیػث اصؼاز ؿازی پیادق گؼفث ىحیسً جَاف ین

 فيػاكری ؼؿػاظثیز ك ةـحؼ كزَد ةً جَزً ةا کً اؿث پػیؼ انکاف قضایی الکحؼكىیک
 ٌهچيػاف انا داقث. ىعَاٌغ قضاییً قَق ةؼای ىیؽ چيغاىی ٌؽیيً ظنَمی ةعف در

 اٌػم قػَد. ةؼرؿی ًنَقکافاى ةایغ قغ نعؼح ظتؼگاف ىؼؼ جتادؿ در کً ییٌا چالف
 از: ؾتارجيغ ٌا چالف ایو

 کييغگاف ىاـ دتث ادؼاىگكث جعتی  ك دتث انکاف 
 ظنَمی ةعف ةً كاگػاری در ظنَماً ٌا دادق انيیث ویجأن از اظهیياف 

 اىی ؾانل جَؿط ةؼرؿی صػؼ ك ٌَیث اصؼاز فؼایيغ جهاـ ؿازی ٌَقهيغ  اـى
 ٌَیػث اصػؼاز زٍػث نلػی نؼکػؽ ایسػاد ك زانؽ یدؿحَرالؿهل جغكیو 

 کكَر در ویآىال
  ةؼظطةؼرؿی الؽانات صقَقی اصؼاز ٌَیث 
 ص  دادظَاٌی ؿيحی افؼاد صفغ 
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 مناةعـ 5

 اةؼیكػهی، كصیػغ، اصـػاف؛ اردی، ؿؿیغ؛ فضل اةؼیكهی، صهیغرضا؛ اةؼیكهی، ػ1
امػلی  ازؽای ةؼای ظعی جهایؽات آىالیؽ از اؿحفادق ةا چٍؼق و، قياؿایی1385ا
کيفػؼاىؾ ناقػیو ةیيػایی ك پػؼدازش  ویچٍارن ننيَؾی، ؾنتی یٌا قتکً ك

 8-1فؼدكؿی نكٍغ، داىكگاق جنَیؼ ایؼاف،
 دؿحؼس دركیژق، فؼا درس، قاةل  جناكیؼ در اؿاؿی یٌا نؤلفً جضلیل آنَزش ػ2

 https://faradars.org/courses/fvimg9504-pca-in-eigenface 

 ؾَانػل و، ىقف1389ؾتغاهلل؛ ا ؿسادیاف، نٍؼی؛ افعهی، یضیی؛ ؿیغ رضایی، ػ3
 - 1389جاةـػحاف پلػیؾ،  یالهللػ ویةٌَیث، نعالؿات  جكعیل در ةیَنحؼیک
 130جا  106از  -مفضً   2قهارق 

دارد؟، ؿػایث ؾػانؼ اىػغیف  کارةؼدٌایی چً ك چیـث چٍؼق قياؿایی فياكری ػ4
 ٌَقهيغ، قاةل دؿحؼس در

https://amerandish.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-
%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-
%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/ 

چٍؼق، ؿایث نیکؼك  جكعیل یٌا حمیالگَر ، اىَاعوینضهغصـقهنؼی،  کٌَی ػ5
 دیؽایيؼ الکحؼكىیک، در دؿحؼس

https://melec.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-
%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87/ 

 ركش ك ةیَنحؼیػک فيػاكری و، ةؼرؿػی1394ا نضهغرضػا؛ اصهغآةاد، نضهغی ػ6
انيیحی، نعالؿات اقحناد، نغیؼیث نػالی  ك نالی ییيغٌایفؼآ در چٍؼق جكعیل

 و8 جا 1 از - مفضً 8ا 1 قهارق - اكؿ دكرق ك صـاةغاری،
 رٌیافث از ةیَنحؼیک؛ فياكریو. 1396. اىَیغق, پؽ کَرق, نؼجضی, ؾامم نغرؿی ػ7

 .106-77و, 40ا10, کارآگاق ؾلهی فنليانً. نغرف جا کالؿیک
 فنػليانً. انيیػث ویجأن در ىَیو ركیکؼدی, ةیَنحؼیکو. 1386. انٍغی, ٌاجف ػ8

 62 ص .82-59و, 12ا4, پلیؾ ؿازناىی جَؿؿً ؾلهی

https://faradars.org/courses/fvimg9504-pca-in-eigenface
https://faradars.org/courses/fvimg9504-pca-in-eigenface
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52998
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52998
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چٍػػؼق،  ركی از ةیَنحؼیػػک ٌَیػػث ، جكػػعیلوینضهغصـػػةیکػػی،  کػػاػم ػ9
 آدرس، ؿایث ؿیتا قٍؼ، دؿحؼؿی در 27/11/94

 http://sibashahr.com/2238-2 

 ٌػای ركش اىَاع ك Authentication یا ٌَیث ، اصؼاز20/1/98اکتؼی، صانغ،  ػ10
 ٌَیث، ؿایث یَ آیغی، قاةل دؿحؼس در اصؼاز

 https://blog.u-id.net/authentication 

 ٌػای ةاىک در چٍػؼق جكػعیل از اؿػحفادق ، نَارد5/11/98ةاقؼ پَر، ؿساد،  ػ11
 آؿیا، ؿایث یَ آی دی، قاةل دؿحؼس در قؼؽ زيَب

 https://blog.u-id.net/usage-of-facial-recognition 

ةؼجػؼ اةعػف اكؿو،  جؼىػغ 7: چٍؼق جكعیل ،30/10/98، اصهغرضازؿفؼی،  ػ12
 نسلً قٍاب، قاةل دؿحؼس در

https://shahaab-co.ir/mag/news/computer-vision/facial-recognition-top-7-
trends-part-one 

 چػؼا/ ةیَنحؼیػک ٌَیػث اصؼاز ٌای ركش ، اىَاع01/06/99، اةؼاٌیم، ؼپَریىن ػ13
اؿث؟، ؿػایث یػَ  غیؼصضَری ةیَنحؼیک ٌَیث اصؼاز راق جيٍا چٍؼق جكعیل

 آی دی، قاةل دؿحؼس در

https://blog.u-id.net/why-face-recognition/ 
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