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Introducere

I.1. Motivaţie

După numeroase progrese şi ani de cercetări, domeniul
biometriei rămâne la fel de interesant şi se îmbogăţeşte cu
fiecare nouă tehnologie care apare.

Aplicaţiile biometriei se regăsesc atât în sectorul
guvernamental, cât şi în cel privat în domenii precum lupta
împotriva terorismului sau combaterea fraudelor prin furtul
identităţii.

Sistemele biometrice se situează la graniţa dintre om şi
maşină şi includ: suport hardware(computere, echipamente de
reţea), politici şi proceduri aplicate, iar toate acestea la un loc
trebuie să contribuie la îmbunătăţirea proceselor economico-
sociale în slujba cărora au fost realizate.

„Tehnologiile biometrice” sunt metode automate de
verificare şi recunoaştere a identităţii unei persoane în viaţă
bazată pe caracteristici fiziologice şi comportamentale1,2

Termenul de “autentificare biometrică” [JRN11] este
abreviat deseori ca “biometrie” şi desemnează utilizarea
computerelor pentru recunoaşterea persoanelor, în ciuda
similitudinilor dintre aceştia şi a particularităţilor individuale.
Biometria poate “lega” o persoană de caracteristicile biometrice

1 B. Miller, Everything you need to know about biometric identification.
Personal Identification News 1988 Biometric Industry Directory,
Warefel&Miller, Inc., Washington DC, January 1988
2 J. Wayman, A definition to biometrics National Biometric Center Colected
Works 1997-2000, San Jose State University, 2000

Extras din volumul: Costin, L. (2013). Tehnologia identificarii biometrice. Iasi, Romania: Lumen.
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individuale, de datele sale de identificare cât şi de atributele
personale (vârstă, sex, profesie, naţionalitate) stocate la
momentul înregistrării sale în sistem.

Caracteristicile biometrice cele mai utilizate pentru
identificarea automată sunt:

- amprenta digitală;
- vocea;
- irisul;
- retina;
- geometria mâinii;
- scrisul de mână;
- dinamica apăsării tastelor computerului;
- forma degetelor.
Orice caracteristică biometrică trebuie să aibă 5 calităţi:

robusteţea, unicitatea, disponibilitatea, accesibilitatea şi
acceptabilitatea.3,4

Robusteţea – caracteristica se păstrează de-a lungul
vieţii şi se măsoară prin „false non-mach rate” (rata falselor
nepotriviri sau eroare de tip 2).

Unicitatea – caracteristicile indivizilor variază de la unul
la altul şi se măsoară prin „false match rate” (rata falselor
potriviri sau eroare de tip 2).

3 J. Wayman, Fundamentals of biometric authentication technologies. Int. J.
Imaging and Graphics, 1 (1), 2001
4 J.L.Wayman, Technical testing and evaluation of biometric identification
devices, in A.Jain, et. Al.(eds) Biometrics: Personal Identification in
Networked Society. Kluwer Academic Press, 1999.
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Disponibilitatea – să fie deţinută de toate persoanele şi
se măsoară prin „failure to enroll” (probabilitatea ca un
utilizator să nu poată să prezinte acea caracteristică măsurabilă
cerută de sistem).

Accesibilitatea – să fie uşor de citit cu ajutorul
senzorilor electronici şi se măsoară prin „throughput rate”
(măsoară numărul de indivizi care pot fi procesaţi intr-o unitate
de timp –minut sau oră).

Acceptabilitatea – persoanele nu sunt reticente la a li se
preleva şi stoca aceste caracteristici.

Este imposibil de stabilit caracteristica biometrică cea
mai bună/recomandată pentru toate aplicaţiile, tehnologiile şi
pentru întreaga populaţie. Totuşi anumite caracteristici
biometrice sunt mai potrivite decât celelalte în diverse aplicaţii,
iar administratorii acestor sisteme trebuie să analizeze cu mare
atenţie specificul lor.

I.2. Scopul cercetării

Utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a metodelor
biometrice de identificare în lume, dar şi perspectiva imediată a
introducerii documentelor de identificare cu componente
biometrice în România reprezintă principalele elemente care au
condus la elaborarea prezentei cercetări. La nivel mondial
aplicaţiile metodelor de identificare bazare pe metode de
recunoaştere biometrice sunt în special în domeniile:
controlului frontierelor, controlul vamal, accesul în zone
securizate sau în aplicaţii ale instituţiilor guvernamentale sub

Extras din volumul: Costin, L. (2013). Tehnologia identificarii biometrice. Iasi, Romania: Lumen.
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forma bazelor de date cu amprente digitale. În România, există
deja cadrul legislativ pentru eliberarea paşapoartelor biometrice,
dar şi al altor documente, cum ar fi cartea de identitate, iar în
viitor permisul auto. Utilizarea metodelor biometrice s-ar putea
extinde în viitor asupra comerţului electronic şi mai ales a
operaţiunilor cu carduri bancare. În afara programelor
naţionale de implementarea metodelor biometrice sectorul
guvernamental poate folosi astfel de metode şi în alte instituţii:
aziluri sau penitenciare, iar în aceste cazuri metodele de
recunoaştere clasice se pot completa cu recunoaşterea pe baza
amprentei digitale, a irisului sau altele mult mai aproape de
percepţia umană, cum sunt recunoaşterea facială sau a vocii.

Dacă adoptarea biometriei ca parte componentă a vieţii
cotidiene este controversată şi prezintă riscuri, folosirea acestor
metode în cadru mai restrâns, la nivel de instituţie, respectiv
metodă complementară de recunoaştere este de dorit şi de un
real folos. Trebuie doar să ne imaginăm ce revoluţie
tehnologică ar însemna dacă, spre exemplu computerul
personal ar putea să scrie după dictare în limba română. Deşi
astfel de încercări există, în special pentru limba engleză, totuşi
performanţele unui astfel de software pot fi mult îmbunătăţite.
Acelaşi lucru putem afirma şi despre recunoaşterea facială, care
nu are performanţele dorite din foarte multe motive legate de
condiţiile de mediu, de schimbarea fizionomiei feţei sau de
algoritmii folosiţi.

Extras din volumul: Costin, L. (2013). Tehnologia identificarii biometrice. Iasi, Romania: Lumen.
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O altă faţetă a problematicii complexe a biometriei este
asigurarea vieţii private a cetăţenilor. Frica de pierderea
intimităţii este justificată din mai multe motive:

 implementarea metodelor biometrice în cadrul
documentelor de identificare s-a făcut fără consultarea opiniei
publice, deci populaţia nu a fost suficient informată;

 adoptarea în activităţile de comerţ şi producţie a
cipurilor RFID, în locul codurilor de bare creează suspiciunea
că toate produsele cumpărate pot fi urmărite, scanate şi
înregistrate în baze de date, în strânsă legătură cu posesorul
acestora, respectiv cu cardul său bancar;

 existenţa celui mai pesimist scenariu, că cipurile RFID
pot fi implantate şi oamenilor;

Prezenta lucrare îşi propune să realizeze o sinteză a
celor mai importante metode biometrice, cu atât mai mult cu
cât în prezent, în literatura de limbă română există un număr
restrâns de lucrări care tratează metodele biometrice, iar
aplicabilitatea propusă, pentru fiecare dintre acestea este
adaptată în funcţie  de mai multe criterii, cum sunt: riscurile pe
care le implică, precedentul pe care îl creează, adevărata lor
performanţă, rata de eroare cu care funcţionează şi nu în
ultimul rând considerente morale şi de etică.

Extras din volumul: Costin, L. (2013). Tehnologia identificarii biometrice. Iasi, Romania: Lumen.


