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اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﮏ اﯾﺮاد ﮐﻠﯽ دارﻧﺪ :ﺑﺮای ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ ﺣﺎل آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮاردادن اﻧﮕﺸﺖ روی ﭘﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ آن.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ را اﻧﺠﺎم داد ﭼﻄﻮر؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺧﯿﺮا

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻗﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺪاﻋﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻮﻋﯽ رادار ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦ داﭘﻠﺮ ﺑﺮای اﺳﮑﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺑﻌﺎد ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدی )ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻤﺎری( ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺎن
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ورودی
ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯽ ﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ای ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮاردی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ دارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﮔﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رد ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯽ ﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ راداری اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ »ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻤﺘﺮ« از وای ﻓﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ وارد ﮐﺮدن ﭘﺴﻮرد
را ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪ

ﮐﺮدﻧﺶ درون ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ای را
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درون ﮔﺠﺖ ﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
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