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 به نام خدا

  اندارد ايرانسازمان ملي است با آشنايي
 و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قواعد اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي ملـي    نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران) رسمي(

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني يها كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  صـرف م توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي ةكميت در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
 (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران نداردسازمان ملي استا

 در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

 آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي لملليا بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند ظارت مين آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
 

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
 هايالگوريتم ونآزم: 7قسمت  - زيست سنجي ييآكارو گزارش  ونآزم -فناوري اطالعات  «

  »روي كارت زيست سنجيمقايسه 
  

 يا نمايندگي/سمت و :رئيس

  فياضي، مهدي 
 )ليسانس مهندسي برق الكترونيك(

 -كارشناس و مسؤول تدوين استاندارد و امنيت شبكه
 ايران سازمان فناوري اطالعات

  : دبير
  سيد محمدرضا، ميراسكندري

  )نرم افزار وتريكامپ يمهندس ليسانس(
 

  
 سازمان فناوري اطالعات - مدير كل خدمات ارزش افزوده

 ايران

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: ( اعضا

  مقدم، ناصر احمدي
 )ليسانس مهندسي برق الكترونيك(

 دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي كارشناس

 

  فوالديان، مجيد
  )اتمخابر برق يمهندس فوق ليسانس(

  
  قسمتي،  سيمين

 )فناوري اطالعات فوق ليسانس(

 مشاور سازمان فناوري اطالعات ايران

 
  

 ايران سازمان فناوري اطالعاتكارشناس 

  
  لطيف شبگاهي، غالمرضا 

   )دكتراي برق(

  
 استاديار برق دانشگاه شهيد عباسپور

  
     مالكي، عليرضا

  )مخابرات -برق يمهندسليسانس (
  

  معروف، سينا
  )افزارسخت -كامپيوتر يمهندسسانس لي(
  

  موجبي، محمود
 )مخابرات برق يمهندسفوق ليسانس (

  
 دانشگاه خواجه نصير الدين طوسيكارشناس 

 
  

  ايران سازمان فناوري اطالعاتكارشناس 
  
  

 ايران سازمان فناوري اطالعاتكارشناس 

  ميرزا حسيني، داوود 
  )فوق ليسانس برق الكترونيك(

 

 دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي عضو هيات علمي



 د 

 

  ميرزايي رضايي، طيبه
  )فيزيك فوق ليسانس(
  

ــت      ــر امني ــارت ب ــتانداردها و نظ ــدوين اس ــيس اداره ت ري
  ايران سازمان فناوري اطالعات -ها  سرويس



 ه 

 

  
  فهرست مندرجات                                       

 عنوان

 
صفحه

 ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

 ه  فهرست مندرجات

 ه  عنوان

 1   هدف و دامنه كاربرد -1

 2   انطباق -2

 2   مراجع الزامي -3

 2   اصطالحات و تعاريف -4

 2   مقايسه بر روي كارت4-1

 3   كوته نوشتها -5

 4   الزامات براي طرح ريزي آزمون -6

 4   مفهوم اساسي آزمون6-1

 5   مشخصات سخت افزار و نرم افزار واسط6-2

 5    قالب هاي داده مشخصات6-3

 BIT   6مشخص كردن يك 6-4

 6   تركيب مقايسه كارت هاي زير سامانه 6-5

 6   آزمون مرحلهاي 6-6

 6   هاي مشاركت گزينه 6-7

 7   متريك ها 6-8

 7   نتايج مقايسه 6-9

 8   الزامات در اجراي آزمون -7

 8   كليات 7-1

 8 هاي روي كارت و خارج از كارتشرايط براي نشان دادن هم ارزي الگوريتم7-2

 BIT   8پردازش 7-3

 8   گيري سرعت اجرا اندازه 7-4

 8 شوندگيري  كميتهايي كه بايد اندازه 7-4-1

 9 گيري مدت زمانهاي اندازهروش7-4-2

 9   روش هايي براي اندازه گيري عدم قطعيت7-4-3

 10   مقايسه مشخصات واسط روي كارت زيست سنجي -8

 10   مرور كلي 8-1

 ISO/IEC 7816 10رويكرد بهمنظور استفاده از استاندارد 8-2

 10   برقراري ارتباطات8-3

 10   انتخاب كاربرد آزمون 8-4

 11    ذخيره الگوي ثبت نام بر روي كارت8-5

 BIT   12خواندن  8-6



 و 

 

 BIT   13استفاده از 8-7

 17   تاييد 8-8

 APDU 17مشخصات  8-8-1

 18   قفل كردن كارت 8-8-2

 18   قفل كردن الگوريتم مبتني بر رايانه شخصي 8-8-3

 18   امتيازهاي مقايسه 8-8-4

 19   ممنوعيت رفتار در شرايط كامل 8-8-5

 20   شناساگر خواندن كارت8-9

 20   شناساگر زيرسامانه مقايسه خواندن8-10

 21                                                                                                                     )اطالعاتي( پيوست الف

  30                                                                                                                        )اطالعاتي( پيوست ب
  31                                                                                                                            )اطالعاتي( پيوست پ
  35                                                                                                                         )اطالعاتي( پيوست ت
   38                                                                                                                                      كتاب نامه 



 ز 

 

  گفتار پيش
 هايالگوريتم ونآزم: 7قسمت  - زيست سنجي ييآكارو گزارش  ونآزم -فناوري اطالعات «استاندارد 

توسط سازمان فناوري  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه »روي كارت زيست سنجيمقايسه 
استاندارد رايانه و فرآوري داده  ملي يتةكم اجالس دويست و هفدهميندر و شده تدوين و تهيه ايران اطالعات

 و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، قرار گرفته تصويب مورد 29/8/1391مورخ 
 ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، تحقيقات صنعتي و مقررات سازمان استاندارد

   .شودمنتشر مي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و يهمگام حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد. فتگر خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

 
ISO/IEC19795-7:2011, Information technology – Biometric performance testing and 
reporting - Part 7: Testing of on-card biometric comparison algorithms 
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  مقدمه
حريم خصوصي اظهار مزاياي افزايش براي تحقق بخشيدن به  ISOزيست سنجيشناسايي هاي الگوريتم

 مجتمعمدار  هايكارت IEC 7816 /ISOبه استاندارد زيست سنجيبراي الگوي مقايسه در كارت  1شده
جزئيات اثر انگشت بر روي  الگويتحقق تجاري از اين قابليت، مقايسه  ترينكه شايعدر حالي. اندشده 2منتقل

استانداردهاي  نويسپيش در واقع. است شده سازيپيادههاي ديگر نيز ها از روشمقايسه دادهكارت بوده، 
اطالعات بيشتر در . است شده تهيه زيست سنجيهاي كارتبراي پشتيباني از  وضوحبه  ،مربوط به كارت

 كهدر هر صورت، در حالي. يافت IEC 19795-3 /ISO توان در استانداردهاي خاص را ميهاي روشجنبهمورد 
 كه آياهمچنان باقي است  اين سوال ،است هاي اخير افزايش يافتهدر سالها كارت محاسباتي اين ظرفيت

اثر انگشت، هدف بهبود  براي الگوهاي. دارد ازه داده يا هر دوسرعت يا اند مصالحه با نياز به دقت اعتبارسنجي
اندازه فشرده شده شده است كه اين استاندارد  IEC 19794-2:2005/ISO استاندارد تدوين منجر به اثربخشي

  .كندروي كارت را مقايسه مي زيست سنجيخصوص براي هب ،كارت هايالگو
  استاندارد گيري دقت و سرعتبراي اندازهرا  3يازوكارس IEC 19795 /ISOاز استاندارد قسمتاين 

IEC 7816/ISO شامل  آن. كندهاي دلخواه مشخص ميهاي مدارات مجتمع از روشهاي كارتپردازش داده
 IEC 19794-2:2005 /ISOاستاندارد هاي داده و دستورات مورد نياز براي مطابقت بااربراي ساختهايي مثال
  .ها استوي كارتجزئيات بر ر يهاالگو

                                                 
 

1- Asserted 
2 -Ported 
3- Mechanism 
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 ونآزم: 7قسمت  - زيست سنجي كاراييو گزارش  ونآزم -فناوري اطالعات 
  روي كارت زيست سنجيمقايسه  هايالگوريتم

  

  و دامنه كاربرد هدف - 1 ١
هاي كارتاصلي هاي الگوريتم قابليتگيري ي براي اندازهكار و ساز تعييناستاندارد  اين هدف از تدوين

به طور . است IEC 7816/ISO استاندارد در حال اجرا بر روي هاي مدارات مجتمعارتك سنجيزيستمقايسه 
  :رودكار ميبراي موارد زير به IEC 19795/ISO استاندارد از قسمتخاص، اين 

  كند؛مي 1معرفي زيست سنجيهاي مقايسه كارت آزمونبراي  سازوكاريك  
     در حال  روي كارت زيست سنجي تميالگور مقايسه هايپياده سازيدقت  ،گيريهاي اجرايي اندازهروش 

  خاص؛ آزمون نمونه هايكارت، كنديم ياستانداردسازرا  ءيش بر يمبتن سازيپياده
  و ؛كنداستاندارد مي ،مختلف تگيري مدت زمان عمليااجرايي را براي اندازه هايروش 
  .دهدمي ئهارارا فشرده  هايكارتجزئيات  الگوي IEC 19794-2:2005 /ISOاستاندارد مطابق باهايي مثال 
- كار نميبه IEC 19795 /ISOاستاندارد  درون دامنه كاربرد حوزه اين بخش از مشخص موارد زير به طور    

  :رود
  ؛سنجيزيستحفاظت رمزنگاري از الگوهاي شامل هاي ارتباطي، كانال ايمن سازيبراي  اي اجراييهروش 
  ديجيتال؛ 3استفاده از امضاهاي با 2يكپارچگي يمحافظت از نمونه يا الگو يي برايهاي اجراروش 
 ؛4كارت خوانكارت و  تياحراز هو 

 ؛)بدون تماس طور مثالبه(هاي انتقال انتخاب يا استفاده از پروتكل 

  هاي خاص؛استانداردهاي تبادل داده 5هاينمونرخ 
 و قابليت همكاري؛ انطباقعملكرد،  شامل، گرانماستعالبراي ارزيابي هاي اجرايي روش 

  دوام كارت؛ ياارزيابي استحكام هاي اجرايي براي روش 
  )به عنوان مثال استخراج جزئيات از تصاوير( 6روي كارت يالگو توليد 
  رساني الگو و يا سازگاري؛روز به 
  ؛IEC 7816-11 /ISOو  IEC 7816-4 /ISOاستانداردهاي رسمي انطباقهاي آزمون 
 .كارت روي سامانه هايافزارهتمام  شامل، ندارند انطباق IEC 7816 /ISOاستاندارد اب هايي كههرافزا آزمون 

                                                 
 

1- Instantiates 
2- Integrity 
3- Signatures 
4- Reader 
5-Profiles 
6- On-Card 
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  انطباق - 2 ٢

مطابقت  6و 5الزامات اصلي بند  با اگراست  IEC 19795 /ISOاستاندارد از قسمت اين مطابق با آزمونيك 
  .كند
اگر همه الزامات آن بند را پشتيباني دارد  انطباق 7 بند آزمونشخصات روي كارت با مسازي مقايسه پياده
  .كند

  الزاميمراجع  - 3 ٣
. استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده

  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
ي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن در صورت

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي نيست
  .است، همواره تاريخ تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :فاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي استاست
  

3-1 ISO/IEC 7816-4:2005, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: 
Organization, security and commands for interchange 
3-2 ISO/IEC 7816-6:2004, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 6: 
Interindustry data elements forinterchange 
3-3 ISO/IEC 7816-11:2004, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 11: 
Personal verification throughbiometric methods 
3-4 ISO/IEC 19785-3:2007, Information technology — Common Biometric Exchange 
Formats Framework —Part 3: Patron format specifications 
3-5 ISO/IEC 19795-1:2006, Information technology — Biometric performance testing and 
reporting — Part 1: Principles and framework 
3-6 ISO/IEC 19795-2:2007, Information technology — Biometric performance testing and 
reporting — Part 2: Testing methodologies for technology and scenario evaluation 
 

  و تعاريف اصطالحات -4 ۴
كار هباصطالحات و تعاريف زير ،  ISO/IEC 19795-1استاندارد  اصطالحات و تعاريفعالوه بر در اين استاندارد 

  .رودمي
  كارتبر روي مقايسه  4-1
  IEC 7816  /ISOاستاندارد از راي الگوريتم مقايسه بر روي كارت مدار مجتمعاج

- زيستمقايسه  منظوربه  IEC 19795 /ISOاستاندارد روي كارت كه در اين قسمت ازتطبيق اصطالح غيررسمي  -يادآوري 

-تطبيقاصطالحات الگوريتم . است 1نامناسب شود،استفاده مي IEC 24787  /ISOطور كه در استانداردهمانروي كارت  سنجي

                                                 
 

1-Deprecated 
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سند  SC 37از  اصطالحاتاين  .سامانه و مقايسه الگوريتم  نامناسب هستندزير مقايسهمنظور به ترتيببه 1گر و تطبيق كننده
  .است شده گرفته زيست سنجي، واژگان هماهنگ 2ايستاي 

  هاكوته نوشت - 5 ۵
  .دنشوه ميكار بردبهزير  صارياختعاليم ، استانداردبراي اهداف اين 

  
واحد داده پروتكل كاربرد همانطوركه در اسـتاندارد  

IEC7816-4 /ISO شود                     استفاده مي
Application Protocol 
Data Unit as used in 
ISO/IEC 7816-4 

APDU  

ــه در   ــات زيســت ســنجي همانطورك ــوي اطالع الگ
 تعريف شده است IEC7816-11/ISOاستاندارد 

Biometric Information 
Template as defined in 
ISO/IEC 7816-11 

BIT  

ــازي    ــاي آشكارس ــالحه خط ــه مص ــرح -مشخص ط
FNMR  در مقابلFMR  

Detection error tradeoff 
characteristic – a plot of 
FNMR vs. FMR 

DET  

  False match rate FMR نرخ تطبيق غلط

  False non-match rate FNMR  نرخ عدم تطبيق غلط

  Integrated circuit IC  مدار مجتمع 

 Identity management  سامانه مديريت هويت
system 

IDMS  

هـاي شناسـايي   كارت«استاندارد چند قسمتي براي 
    »كارت هاي مدارات مجتمع با تماس –

Multipart standard for 
“Identification cards - 
Integrated circuit(s) cards 
with contacts” 

IEC 7816  /ISO  

هاي قالب تبادل داده« استاندارد چند قسمتي براي 
  »زيست سنجي

Multipart standard of 
“Biometric data 
interchange formats” 

IEC 19794 / ISO  

 به اتصال كارت  PCعمومي براي  واسطمشخصات 

IC  
Generic interface 
specification for PC to IC 
card connectivity 

PC / SC  

تـدوين  -1از كميته فني مشـترك   17ه فرعي كميت
  IC كننده استانداردهاي كارت 

Subcommittee 17 of Joint 
Technical Committee 1 – 
developer of IC card 
standards 

SC 17  

تـدوين  -1از كميته فني مشـترك   37كميته فرعي 
  سنجيزيستكننده استانداردهاي 

Subcommittee 37 of Joint 
Technical Committee 1 – 
developer of biometric 
standards 

SC 37  

                                                 
 

1- Matcher and Matching 
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 Software Development  )به عنوان نرم افزار كتابخانه(كيت تدوين نرم افزار 
Kit (as library software) 

SDK  

  ونآزمريزي  طرح براي الزامات -6 ۶
  ونآزممفهوم اساسي  6-1

. شود آزمون زير بايد در يك يا دو مرحله اند،همانطور كه در زير فهرست شدهقابليت مقايسه روي كارت 
 .اختياري است 2مرحله 

بر  زيست سنجيهاي الگوي مقايسه انجام توسط كارت را روي سرعت و دقت الگوريتم مقايسه: 1مرحله 
مرجع بر روي كارت و ارسال  يالگومكرر ذخيره توسط اين بايد  .ديكن گيرياندازه ونآزمتحت روي كارت 

دقت بايد براي هر كدام يا . بدست آيد 8به كارت براي مقايسه بر اساس الزامات بند  اعتبار سنجيالگوهاي 
  :ودمحاسبه ش مورد زير هر دو
  مقايسه محاسبه شده بر روي كارت، وامتيازات  
  .بر روي كارت شده محاسبه سنجياعتبارتصميمات  

بر روي  زيست سنجيهاي الگوي يد توسط مقايسهدقت الگوريتم مقايسه روي كارت با): اختياري( 2مرحله 
اين . گيري شوداندازه) PC1 ردهبه عنوان مثال ( رايانه همه منظورهسازي در حال اجرا بر روي يك پيادهيك 

امتيازات مورد استفاده قرار گيرد مگر اينكه  ،سازي شدههپياد دقت مقايسه روي كارت بيانمرحله نبايد براي 
براي تمام جفت هاي كه در اين مرحله باشد هايي دقيقا برابر آن 1شده از كارت در مرحله مقايسه دريافت 

  .اندتوليد شده اعتبار سنجيمرجع و الگوهاي ي شده داده
  .قابل حصول است تحت آزمونتوسط كارت  2اطمينان مي دهد كه دقت مرحله  1مرحله 

هاي را كه نرخ DETي اي توليد كند تا توليد يك مشخصهزات مقايسهامتيا ،ي كه در آن الزم است كارتآزمون - 1 يادآوري
اجازه دهد  ونآزمبا اين حال، اگر يك  .حمايت كند كند،رسم مي عملكردآستانه تطبيق و عدم تطبيق غلط را به عنوان تابعي از 

قابل محاسبه مي  DETشخصه د سپس تنها يك نقطه بر روي منتوليد كن ،تا كارت ها فقط يك تصميم تاييد قبول و شكست
  .باشد

 IEC 19795-1 /ISOاستاندارد ميزان خطا در يراهنمايي در حداقل تعداد مقايسه هاي مورد نياز براي حفظ ادعا - 2يادآوري 
  .داده مي شود

ا تعداد اين اجازه مي دهد ت. ها به سرعت انجام شودمرحله دوم اجازه مي دهد تا يك تعداد بزرگ از مقايسه - 3يادآوري 
  .است 0001/0 كمتر از FMRيك ادعا كه  آزموناين پشتيباني، براي مثال، . ها به انجام برسداز مقايسه يبسيار بزرگ

و روي كارت  2هاي مقايسه خارج كارتاطمينان مي دهد كه الگوريتم ،مرحله دوم مقايسه امتياز هويت مورد نياز - 4يادآوري 
  .شود آزمون ت پيوست APIو  پ پيوست دوم ممكن است با استفاده از روشمرحله  سازيپياده. يكسان هستند

                                                 
 

1 - Personal Computer 
2 - Off-Card 
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 واسطمشخصات سخت افزار و نرم افزار  6-2

 آزمونطرح . كند بيانبايد اين نيازمندي را  ونآزماجرا شود و طرح  8بايد با استفاده از دستورات بند  آزمون
شامل مشخصات كارت خوان بهتر است ن اي. را ايجاد كند ونآزمهاي تحت كارت واسطبايد مشخصات براي 

 يا IC هاي تماس كارت  ISO/IEC 7816استاندارد را به كاربرد دامنههدف و ممكن است  ونآزماين . باشد
  .هاي بدون تماس محدود كندكارت  ISO/IEC 14443استاندارد

رت خوان نامعلوم را نـدارد، حـق انجـام    ممكن است تعيين كند در حالي كه در حال حاضر قصد استفاده از كا آزمايشگاه: مثال
  .در هر منظور و مقصودي دارد را اين كار

  داده قالب هايمشخصات  6-3
  ايمقايسه براي داده قالب 1- 6-3

 ونآزمطرح . باشداي كارخانهاستاندارد  قالب داده ممكن است يك قالب استاندارد و يا اختصاصي و يا قالب
  .شناسايي كند استفاده را در حال مجاز هايداده هر نوع از قالب ايدب

 هاشاييگكدكه در دهدميهاي مختلف نسخهبراي را  » نوع قالب« كدهاي  IEC 19794-2:2005 /ISOاز استاندارد 9بند  :مثال
 بـه عنـوان نقطـه پايـاني     1يـك انتهـاي لبـه    آيا، همانند اينكه جانشينيتغيير .هستندو الزامات جانشيني روي جزئيات متفاوت 

. مانـده اسـت   يك موضوع باز در ايجاد قابليت همكـاري جزئيـات بـاقي   انشعابي از شده است يا به عنوان  كدگشايي هلبساختار 
راهنمـا در   6بنـد  بهتـر اسـت    كدگشايانبرگردانند، و 'BIT '88برچسب در » نوع قالب « ها بايد يك مقدار براي بنابراين كارت

  .دندنبال كن ارجانشيني در  ،IEC19794-2:2005 /ISOاستاندارد
. ساكن بر روي كارت مشخص كند زيست سنجيثبت نام شده  هايدادهها را براي بايد قالب آزمونطرح 
اين ممكن . تطبيق را مشخص كند جهتهاي ارسالي به كارت هاي مجاز براي دادهبايد قالب آزمونطرح 

از چنين  مثال الف يك پيوست .خط به خط از استانداردهاي مربوطه و يا مشخصات باشد نمايهاست شامل 
  .مي دهد ارائه را مشخصاتي

ممكن است كدهاي موقعيت انگشت را كه در ضـميمه ب داده شـده دوبـاره تكـرار      آزمون، طرح انبراي اثر انگشت  - يادآوري
  .كند

  خارج  كارت براي تصاوير و الگوهاي قالب  2- 6-3
فراهم كارت  از خارج يدر حال اجرا هايپياده سازي برايكه  هاييدادهها را براي همه بايد قالب آزمونطرح 
هاي هايي كه نياز است توسط پياده سازيدادهها را براي تمام نيز بايد قالب آزمونطرح . مشخص كند شده،

  .مشخص كند وند،توليد ش كارت از در حال اجراي خارج

  .به متن نمونه در ضميمه الف مراجعه كنيد -مثال

                                                 
 

1-Ridge ending 
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  BITشخص كردن يك م 6-4
 را بايد عملياتي آزمونطرح . را تشخيص دهد هاهاي آنو سازمان BITبايد يك يا چند ساختار آزمونح طر
  .تعريف كند اندبندي شدهپارامترBIT ها در توسط عناصر دادهكه 

بايد بيان كند  آزمونطرح . را بيان كند BITبايد تغييرات مورد نياز يا ارزش هاي درون  آزمونطرح و گزارش 
به عنوان مثال همانطور كه توسط ( را شامل شوند هاي ديگري از اطالعاتقسمت اجازه دارند) ها( BITآيا 

  .دنشواما اغلب ناديده گرفته مي هداين داده ها خوانده ش). استانداردها مجاز است

  مناسـب  هـاي در حـال اسـتفاده اسـت، و داده    زيست سـنجي نشان مي دهد كه كدام يك از روش هاي  آزمونطرح  - 1مثال 
  .نمايندگي استاندارد را تعريف مي كند

-استفاده مـي  » دهيسامان شاخصويژگي هاي  «براي ذخيره  '83'برچسب  IEC 19794-2:2005 /ISOاستاندارد در –2مثال 

. كنـد مـي  انيو كيفيت سلول پشتيب ها، دلتاها، هستههابه عبارت ديگر بدون اينكه مهم باشد الگوريتم تطبيق از تعداد لبه شود،
هـا  ، يا ممكن است نياز به اختيـاري بـودن همـه آن   اين قابليت داشته باشد عدم حضورر يا ضوممكن است نياز به ح آزمون يك

  .داشته باشد
  زير سامانهتركيب مقايسه كارت هاي  6-5

يت تطبيق گيري قابلبه منظور اندازهدارند  مطابقت IEC 19795 /ISOاستاندارد با اين بخش ازهايي كه آزمون
به عبارت ديگر كارت ( نداگيري دقت الگوريتم در محيط مورد نظر در نظر گرفته شدهتوسط اندازه روي كارت

زيست  هايهاي تامين كننده زيرسامانهگروهمناسب باشد كه روي  آزمونبراي طرح ممكن است ). خاص
اين مورد چگونگي تماس و شناسايي ، و در هستند مشاركتكه مجاز به تامين كننده  هايانواع كارت سنجي
  .شودبيان يك سياست  ،هاگروه

با قابليت بر روي يك كارت بتوان الگوريتم تطبيق را براي حصول دقت بيشتر طوري تنظيم كرد وقتي  ممكن است - يادآوري
  .كارت باشد با ناسبتم، يا شودپياده سازي مي بيشتر

  اي مرحله آزمون 6-6
ل ممكن است امكان مرحله او. شودانجام  همرحل طي چند در آزمونكند كه مشخص  بهتر است آزمونطرح 

توسط  باالبردنو  هالكه از رفع اشكا را فراهم كند ه شدهئهاي اراافزار و كارتتر نرمارزيابي كوچكتر و سريع
بهتر  آزموندر هر صورت، طرح . باشد يصور آزمونمرحله دوم، ممكن است . پشتيباني خواهد كردفروشنده 

  بر موارد زير را بيان كندقانون حاكم  است
  تعداد مراحل 

  .باشدمي  N+1مورد نياز براي مشاركت درمرحله Nركت در مرحله اشاينكه آيا م
  .داده شود ها و نرم افزار بين هر دو مرحلهكننده اجازه به روز رساني كارتآيا به توليد  اينكه 
  .داده خواهد شد زمان بنديو بر اساس چه سي، گيري و نتايجي به چه كچه اندازه 
  مشاركت هايگزينه 6-7

  .و نرم افزاري براي هر مرحله مورد نياز است چه قطعات سخت افزاري بايد بيان كند كه آزمونطرح 
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يا چنـد  در يك  بايد اجزاي شناسايي شده را آزمونهاي ارائه شده به سازيپيادههمه « : مي تواند بيان كند آزمونطرح  - مثال
  ».فراهم كند 1از جدول شماره  سطر

  

  هاي مشاركترده  -1جدول 
 استاندارد كارت  رده مشاركت

ISO/IEC7816  + زيرسامانه
  مقايسه

الگوي زيرسامانه مقايسه 
  PC برپايه

 PC برپايهتوليد كننده الگوي 

    +  + Aرده 
  +  +  + Bرده 

 ها متريك 6-8

بايد  آزموناين . كند معلوم ،دندار آن را گيري و گزارشدازهد انعملكرد قص هايمتريكبايد آنچه  آزمونطرح 
طرح . گيري و گزارش كنداندازه نادرست خاصدر يك يا چند نرخ تطبيق عدم تطبيق نادرست را  هاينرخ

اجازه مي دهد تا هر  هاكننده سازيپيادهبه اين . بيان كندنادرست هدف اوليه را تطبيق  نرخبايد يك  آزمون
  .پياده سازي را انجام دهند آزمونر الزم آنها براي تغيي
و يا  )ROC(گيرنده  عملياتي اتبايد در فرم مشخصنادرست عدم تطبيق  هايو نرخ تطبيق نادرست هاينرخ

  .ارائه شود )DET( آشكارسازيخطاي  نمودار مصالحه

. شده است آزمون هايسازيپياده همهبراي  )DET( مصالحه خطاي آشكارسازي كامل مشخصات شامل آزمونگزارش  -مثال
 IEC 19795-4:2008  /ISOاستاندارد همانطور كه در عملكرد قابليت همكاري هايگزارش شامل عملكرد متريك عالوهبه

به عنوان  0001/0ثابت  نادرستتطبيق  هاي، در نرخنادرست را عدم تطبيق هايجداولي نرخچنين . باشداستاندارد شده، مي
  .متريك هاي ديگر را نيز شامل شود اين گزارش ممكن است. دهندميه شايستگي گزارش شكل اولي

  مقايسه نتايج 6-9
تاييـد در دسـترس تهيـه    تصـميم   يـك  ، كارت بايد يكي يا هر دو امتياز مقايسـه و VERIFYدستوربراي هر 

توليـد  . كنـد مـي  پشـتيباني را  DETكامـل  توليد امتيازات مقايسه، محاسبه يك مشخصه. ايجاد كندرا  آزمون
  .كندمي پشتيباني DET بر روي  را تصميم تاييد، محاسبه يك تك نقطه

 بـه  به طور طبيعي و يـا ( را تعداد كمي از امتيازات مقايسه شده منحصر به فرد هاي تطبيق تنهابعضي از الگوريتم -1يادآوري 
-تاثير مـي  DETمشخصه  همواري همچنين بر روي .اين ممكن است عواقب عملياتي داشته باشند. كندمي توليد) ديگر صورت

 .اردذگ

مقايسـه   امتيازاتبراي بازگشت  الزامات، به عنوان مثال IEC 19795 /ISOاستاندارد از قسمت اين الزاماتبرخي از -2يادآوري 
مطلوب  يا داليل ديگراغلب در استفاده هاي تجاري و عملياتي براي امنيت و ) 5-8-8بند مطابق (رفتار غير قابل بيان داشتن  و

  .نيست
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  آزموندر اجراي  الزامات -7 ٧
  كليات 7-1

  به شماره از استاندارد ملي ايران 6و بند  19795-1 به شماره بايد به الزامات استاندارد ملي ايران آزمون
  .پايبند باشد 19795- 2 

  كارت از هاي روي كارت و خارج شرايط براي نشان دادن هم ارزي الگوريتم 7-2
 واينكه الگوريتم مقايسه روي كارت با آنچه در حال اجرا بر روي رايانه همه منظوره  سنجيستيدرمنظور به

را بر روي كارت  1يرواقعيغمقايسه  100مقايسه واقعي و  100آزمون بايد حداقل  آزمايشگاه، است يكسان
ها رد استفاده در آن مقايسهافراد موحداقل تعداد . ها را بر روي رايانه همه منظوره تكثير كنداجرا كند و آن

  . برابر باشند بايد بررسي كند كه در نتيجه امتيازات مقايسه دقيقاً آزمايشگاه. باشد 50بايد 

هـاي مبتنـي بـر     اند كه بعيد است الگوريتمشده ارائهبه اين دليل . تا حدودي اختياري هستند 50و  100مقادير   -1يادآوري 
توليد كند اگر آنها واقعا مختلف ) هاي به طور تصادفي انتخاب شده از ورودي(هاي يكسان  خروجي كارت و مبتني بر رايانه بتواند

  .باشند

  .را ضميمه كند آزمونبا ساير روش هاي ديگر  بنداين زير الزاماتممكن است  آزمايشگاه -2يادآوري 

  BITپردازش 7-3
هاي تحت توسط هر يك از كارت ISO/IEC 7816-11استاندارد  هاي BITبايد يك يا دو تا از  آزمون محيط
خوانده  6- 8در زير بند APDU  در واحد براي هر كارت ،بايد به عنوان يك گروهها  BIT. را بخواند آزمون
  .براي پارامتري كردن تبديل الگوي خام به قالب مورد نياز توسط كارت استفاده خواهند شدها BIT. شود
 پياده سازيبراي پياده سازي الگوريتم مقايسه روي كارت در حال  تبديل بايد به اطالعات فرستاده شده اين

  .بر روي رايانه همه منظوره اعمال شود

 بـه  INCITS 378 هـاي شـامل پـارامتر هـايي بـراي تبـديل الگـوي       BITبراي تطبيق اثر انگشت با جزئيات كـم ارزش،   -مثال
هاي مقايسه  سازي اين تبديل قبل از اينكه داده به پياده. ده استهاي با اندازه فشربا الگوي كارت ISO/IEC 19294-2 استاندارد

اعمـال    سـازي رايانـه   تبديل براي الگوهاي تصويب شده مبتني بر پيـاده  اين. افتد اتفاق مي ،شده مبتني بر كارت فرستاده شوند
  .شود مي
  جراگيري سرعت ااندازه 7-4
  دنشو گيري اندازه بايد كه هاييكميت 7-4-1

هاي  دستورمدت زمان همه . گيري و گزارش كند را اندازه VERIFY دستورزمان اجراي بايد مدت  آزمون
VERIFY بايد مدت زمان را با يك مشخصه كه چه  آزموناين . گيري شود بايد اندازهVERIFY  يك تالش
ها،  در بايتتأييد شده،   بايد مدت زمان را با يك عدد كه اندازه داده آزمون. يا واقعي بود ثبت كند غير واقعي

                                                 
 

1 - Impostor 
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 به طور عملكردي زمان پايان به پايان. كند را ثبت كند را مشخص مي VERIFYدستورارسال مدت زمان 
  .گيري باشد ترين اندازه ممكن است مهم

اگر اقدامات زير هدايت . گيري و گزارش كند بايد مدت زمان تمام توابع ديگر را اندازه آزمونهمچنين اين 
  .هاي اجرا بايد گزارش شود براي زمان شود سپس آمار انجام شده

  .عمليات توليد الگو 
  .مقايسه هر الگو خارج از كارت 
 .سازي الگوي مرجع بر روي كارت ذخيره 

  گيري مدت زمان اندازه يها روش 7-4-2
گيري شده ايجاد و  گيري مدت زمان هر دستور كه زمان آن اندازه بايد سازوكار اندازه آزمونطرح 

  .مستندسازي كند

خاص  APDUدستورات دهد كه   اجازه مي بنديزماناين . پروتكل ممكن است مورد استفاده قرار گيرد گر يك تحليل -1مثال 
بسياري از تماس هاي بر روي اي  دسته مد يك يا ابزار فرايند درمشاهده دستي كه ممكن است از طريق . گيري شوداندازه

APDU به اجرا درآيد.  

به عنوان مثال . بندي شده پيچيد هاي زمان ميزبان را مي توان در يك جفت از تماس راه اندازاز  APDUهر تماس :  2مثال 
 –، استاندارد فناوري اطالعات 2003، چاپ IEEE Std 1003.1استاندارد پايان به پايان با استفاده اززمان گيري  براي اندازه

  :شود قطعه كد زير را شامل مي» gettimeofday«تابع )POSIX(سيستم واسط عملكرد قابل حمل و نقل 
#include <sys/time.h> 
struct timeval before, after; 
gettimeofday (&before, NULL); 
     //call to VERIFY here 
gettimeofday(&after, NULL); 
const unsigned int microsecs  =after.tv_sec*100000  +  after.tv_usec  - 

  before.tv_sec*100000  -  before.tv_usec; 

 

  براي اندازه گيري عدم قطعيت ييروش ها 7-4-3
به عنوان مثال مدت زمان عملكرد (گيري است  كند كه چه چيزي در حال اندازه بيان مي آزمونگزارش 

 گيري تعيين بايد بيان كند چگونه دقت اندازه آزمونگزارش ). ارتباطات باالسريمقايسه روي كارت به عالوه 
  .شده است

 آزمـون كـه بـراي    LINUX بسـتر تماس بهتري را نسبت به دقت ميكرو ثانيـه روي   ()gettimeofdayدستور كهدر حالي -مثال
  :شامل باالسرياين . است ابتداييگيري شده شامل بيش از عمليات كارت  دهد، مدت زمان اندازه استفاده مي شود ارائه مي

  ،SC /PCها به كتابخانه  تمام تماس 

  ، SC /PCه كارت هوشمند ككارت به شب راه انداز از فرآيند ارتباط 
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  ، وUSB ارتباط 

  .انتقال داده به كارت هوشمند 
  زيست سنجيروي كارت  واسط مشخصاتمقايسه  - 8 ٨

  مرور كلي 1- 8
ي از بايد هر انحراف آزمونگزارش . هاي اين بند قابل دسترس باشند ها بايد با استفاده از سازوكار همه كارت

  .سندسازي كندرا اين شرايط 
، نصب و )BIT( زيست سنجياطالعات  ياي از كاربردها، خواندن و استفاده از الگو اين شامل مجموعه

  .ها است اندازي يك الگوي مرجع، تأييد، بهبود امتيازات مقايسه، و بازيابي شناسه راه

فراينـد   كـه در اينجـا بـه عنـوان يـك     .الزم باشد اتيوصخص نيا IC يهاكارتواسط  به يدسترس يبرا است ممكن -يادآوري
  .شودرا شامل مي آزمونزيرسازي  هسته و سرعت پياده هايگيري دقت الگوريتم كافي براي اندازهروش اجرايي روشن، 

  ISO/IEC 7816استاندارد  استفاده از منظوربهرويكرد  2- 8
  .ه استاين واسط با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده زير طراحي شد

 و در قسمت مربوطه ISO/IEC 7816-11:2004 ،ISO/IEC 7816-4:2005 استانداردهاي پايبندي به مفاد 
  ).انگشت با جزئيات كم ارزشاثربراي  ISO/IEC 19794-2 استاندارد مانند( ISO/IEC 19794 استاندارد

  .است TLVمل اشياء هاي داده شا دهد كه دستور زمينه ، نشان ميINSبراي انتخاب مقادير فرد  
شوند كه در استانداردهاي موجود بر اساس قابليت هاي مورد نياز  تنها زماني عناصر جديد تعريف مي 

 .هستند ساكت

  ارتباطات  برقراري 3- 8
انجام ) CL=T يا  T=0 ،T=1( بايد از كارت به دست آمده براي تعيين پروتكل انتقال  1به تنظيم مجدد پاسخ
  .گيرد

  آزمون كاربردانتخاب  4- 8
آن . اختصاصي تامين شود آزموناين كارت بايد با يك كاربرد . را ايجاد كند IDبايد يك كاربرد  آزمايشگاه

  .باشد 4پاسخ بايد همانند جدول  .درخواست شود 2در جدول  SELECTبايد يك بار با استفاده از دستور 

                                                 
 

1-Reset 
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  كارت براي انتخاب كاربرد مقايسه روي APDUدستور – 2جدول 
  معنا  مقدار مورد نياز  دستورتر پارام

CLA
INS  

P1-P2 

'00'
'A4'  

'04 0C' 

 
SELECT 

AID 1100، كنددنبال ميb 

 AIDطول   Lc  16 فيلد

  مطابق مثال زير  مطابق مثال زير  داده فيلد
    غايب Le فيلد

  .مشاهده كنيد 3را از جدول  در مبناي شانزدهمقدار   -مثال
  IDكاربردي مثال - 3جدول 

  معنا  مقدار مورد نياز دستورتر پارام
 F0 4E 49 53 54 20 4D 4F 43 20 54 53 54 20 50 31' AID' داده فيلد

In ASCII, "=NIST MOC TST P1"  
  دارد 1داللت بر فاز  P1كه 

  
  از انتخاب كاربرد مقايسه APDUپاسخ  – 4جدول 

  معنا  پارامتر پاسخ
  خالي داده فيلد

SW1-SW2 استاندارد مطابقISO/IEC 7816-4: 2005 

  ثبت نام بر روي كارتذخيره الگوي  5- 8
 PUT با استفاده از آموزش . استفاده خواهد شد 5جدول  APDUبراي جايگذاري نمونه يا الگو بر روي كارت 

DATA كند الگوي مرجع موجود را بازنويسي مي.  
  

  براي ذخيره سازي الگوي مرجع APDUدستورات  - 5جدول 

  معنا  دار مورد نيازمق  دستورپارامتر 
CLA
INS 

P1-P2 

'00' 
'DB' 

'3F FF' 

  
PUT DATA 

  )كاربردي DF(ي از پرونده اختصاص يافته جاري ذخيره شود يدر هر جا
   دستورداده  فيلدطول   Lc فيلد
  )'7F 2E'برچسب (براي ذخيره  BER-TLVشي داده در قالب   3-جدول الف -مثال  داده فيلد
    خالي Le فيلد
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  از ذخيره سازي الگوي مرجع APDUپاسخ  – 6جدول 

  معنا  پارامتر پاسخ
  خالي داده فيلد

SW1-SW2 استاندارد مطابقISO/IEC 7816-4: 2005 

  

بيش از حد طوالني باشد، سپس زنجيره شدن اين دستور  APDU دستوربراي يك  زيست سنجياگر مرجع 
  .استفاده شود APDUsبه كارت بعدي  زيست سنجيبايد براي ارسال مرجع 

 بيـت . از يك زنجيره است دستورآخرين  دستورنشان مي دهد كه اين  ،تنظيم شده صفركه روي  CLAاز  5 بيت -1يادآوري 
  .از يك زنجيره نيست دستور آخرين دستورنشان مي دهد كه اين  ،تنظيم شده 1كه روي  CLAاز  5

در اينجـا   PUT DATA. براي ثبت نام استانداردسـازي كنـد   APDUنمي تواند يك  ISO/IEC 7816-4 استاندارد -2يادآوري 
امكـان    CHANGE REFERENCE DATA '24'ها با استفاده ازشته باشيد كه برخي از پياده سازيمورد نياز است، اما توجه دا

  .استپذير 

-همراه مـي به كارت  BITمعمول توسط نوشتن يكبطور هاي مرجع بر روي كارت  عملكرد فرايند قرار دادن داده -3يادآوري 

چنـين  ). انگشـت اسـت  وضـعيت  ، ايـن  هـا براي اثر انگشت( است زيست سنجي گروهشامل اطالعات مربوط به زيراين امر . شود
كنـد و بـه دليـل اينكـه      باشد زيرا هيچ استانداردي مقررات مربوط بـه انتقـال داده هـا را تنظـيم نمـي      هايي مورد نياز نمي داده

  .هندد را انجام مي) به عنوان مثال انگشت سبابه راست(يكسان ي زيرگروه هاا مقايسه الگومعموال تنه آزمايشگاه

خواهد  ،دادن داده هاي مرجع بر روي كارت معموال قبل از احراز هويت توسط استفاده كننده عملياتي، قراربطور  - 4يادآوري 
  .دهد بود و ايجاد يك كانال قابل اعتماد را به كارت مي

  BITخواندن  6- 8
 8جدول  براي هر پاسخ از 9از جدول  BIT گروهرا براي بازيابي الگوي  7بايد دستور جدول  آزمون محيط

  .استفاده كند
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  زيست سنجيبراي بازيابي الگوي اطالعات  APDUدهي دستور – 7جدول 

  معنا  مقدار مورد نياز  دستورپارامتر 
CLA
INS  

 
P1-P2 

'00' 
'CB'  

 
'3F FF' 

  
GET  DATA  

 

  )كاربردي DF(پرونده اختصاص يافته جاري  دري ياز هر جارگرداندن ب
   'Lc  '04 فيلد
  '5C'  داده فيلد

'02'  
'7F 61'

  
  )BITگروه (شناساگر شي داده بايد بازگردانده شود 

    'Le '00 فيلد

  

  
  

 زيست سنجيهاي  از بازيابي اطالعات از قالب APDU پاسخ دهي – 8جدول 

  معنا  پارامتر پاسخ
  )راببينيد 9جدول (زيست سنجيالگوي اطالعات  داده يلدف

SW1-SW2 استاندارد مطابق ISO/IEC 7816-4: 2005 

  
 BITاستفاده از  7- 8

سازي  را پارامتر BITاولينبايد توليد نمونه هاي ثبت نام شده يا الگوهاي در حال استفاده از  آزمون محيط
  .كند سازي  را پارامتر BITدومينا الگوهاي در حال استفاده از هاي تاييد ي بايد توليد نمونه آزمون محيط. كند 

چه يك يا اگر. شده اعمال نمايدو تاييد  يثبت نامالگوي ، بايد آن را به هر دو باشد حاضر BITاگر تنها يك 
  .خواهد شد BITالگوي گروه وجود داشته باشد، شامل يك  BITدو 

  .يكساني خواهند داشت BIT وهگرها از يك نوع كارت تاييد شده،  همه نمونه

بـراي   ISO/IEC 19794-2: 2005 و ISO/IEC 19875-3 اسـتانداردهاي هـا از  BITايـن  . اسـت  BITشامل دو  9جدول   -مثال
ها نياز به ايجاد يا مرجع مفهوم تطبيق  BITبا استفاده از اين  آزمونيك . مقايسه الگوها با جزئيات كم ارزش اقتباس شده است

  .اين ممكن است از طريق اشاره به استانداردهاي مناسب انجام شود. را دارد 'B1'رامترهاي تحت عنوان الگوريتم پا
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  )مثال( ISO/IEC 19794-2 و ISO/IEC 19785-3 استانداردهاي مبتني بر زيست سنجيالگوي اطالعات  -  9جدول 

اجازه   مقدار  طول برچسب
داده 
  شده

'7F61'الگوي گروه  متغيرBIT يرمقاد  
    مقدار طول  برچسب    
  1-2  )ها در گروهBITتعداد ( 2  1 '02'    
    '7F60'زيست سنجيالگوي اطالعات  متغير )BIT(   براي

  ثبت نام
    مقدار  طول  برچسب        
        'A1'زيست سنجيالگوي سرايند   متغير )BHT (سازگار با 

  ISO/IEC 19785-3: 2005استاندارد
  

    مقدار  طول برچسب            
براي مثال ( زيست سنجينوع   1'81'            

  )08= اثرانگشت 
  

: براي مثال( زيست سنجيزيرنوع   1'82'            
اين مقادير بايد  -)مكان اثرانگشت

-ISO/IEC 19785استاندارد از

 باشند نه از 2007 :3
-ISO/IEC 19794استاندارد

2:2005 

مطابق 
يادآوري 

  زير

برCBEFF BDB  0101دارنده قالب   2'87'            
اي مثال 
JTC1/
SC37 

 CBEFFنوع قالب ( '05 00'  2'88'            

BDB(  
'00 05' 

 00'يا 

06'  
  

            'B1'پارامترهاي الگوريتم تطبيق  متغير
 .زيست سنجي

، ISO/IEC 19794-2استاندارد
  14جدول 

  

    مقدار  طول  برچسب               
كمينه و   2 '81'               

بيشينه تعداد 
، جزئيات
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 مطابق 
استاندارد

ISO/IEC 
19794-2 

-8زير بند (
، جدول 3-3

10 (  
ترتيب   1 '82'               

جزئيات، 
 مطابق

استاندارد
ISO/IEC 
19794-2: 

2005 
-8زيربند (
و  3-4

 هايجدول
  ) 12و  11

بومي، 
مطابق 
بخش 

  6-الف

شناساگر   1 '83'               
بررسي 
ويژگي، 
 مطابق

استاندارد
ISO/IEC 
19794-2: 

2005 
  )15جدول (

  

    '7F60'زيست سنجيالگوي اطالعات  متغير )BIT(   براي
  تاييد

برچس        
 ب

    مقدار طول

        'A1'زيست سنجيالگوي سرايند  متغير )BHT (    
    مقدار  طول  برچسب            
براي مثال اثرانگشت ( زيست سنجينوع   1'81'            

 =08(  
  

ن مكا: براي مثال( زيست سنجيزيرنوع   1'82'            
 استاندارد اين مقادير بايد از -)اثرانگشت

ISO/IEC 19785-3: 2007  باشند نه
 :ISO/IEC 19794-2 استاندارد از

2005  

مطابق 
يادآوري 

  زير

برCBEFF BDB  0101دارنده قالب   2'87'            



16 

 

اي مثال 
JTC1/
SC37 

 'CBEFF BDB  '00 05نوع قالب   2'88'            
مطابق 
 0بخش 

  
            'B1'زيست پارامترهاي الگوريتم تطبيق  رمتغي

-ISO/IEC 19794 استاندارد .سنجي

  14، جدول 2

  

    مقدار  طول  برچسب               
كمينه و بيشينه   2 '81'               

،  تعداد جزئيات
 استاندارد مطابق

ISO/IEC 
زير بند ( 19794-2

، جدول 8-3-3
10 (  

  

ترتيب جزئيات،   1 '82'               
 استاندارد مطابق

ISO/IEC 
19794-2: 2005 

و  4-3-8زيربند (
  ) 12و  11جدول 

بومي، 
مطابق 
بخش 

  6-الف

شناساگر بررسي   1 '83'               
 ويژگي، مطابق

 استاندارد
ISO/IEC 

19794-2: 2005 
  )15جدول (

  

  

هر  BITن، تغيير كرد آزموناما براي . مي گويد كه كدام زيرنوع را ارسال كند گراستعالمبه  BITبه طور عملياتي  -يادآوري
ممكن است نياز به  آزمايشگاه. است برهزينهزمان كه يك الگوي مرجع جديد از يك زير نوع جديد بر روي كارت قرار گيرد 

ممكن  آزمايشگاه. كند آزمونداشته باشد، اما نبايد ارزش آن را  ISO/IEC 19785-3: 2007 استاندارد حضور برچسب ،در هر
ها در  اثر انگشت هايارزش. كند به روز رساني نكند مرجع تغيير مي يهارا زمانيكه داده BITز انتخاب كند كه هرگ ،است

 .پيوست ب داده شده است
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 تاييد  8- 8

 APDUمشخصات  1- 8- 8

كد وضعيت بايد مطابق . فرستاده شودبه كارت  10جدول  VERIFYتاييد بايد با استفاده از دستور  يها داده
شود، برگردانده مي GET DATAبصورت دستورات جداگانه الزامي نمره مقايسه . دانده شوبازگرد 11جدول 

  .4- 4-8مطابق بند 
  

  زيست سنجيبراي مقايسه الگوهاي  APDUدستورات  – 10جدول 

  معنا  دستورپارامتر 
CLA
INS 

P1-P2 

'00' 
VERIFY = '21'  

'00 00' 
  دستورداده  فيلدطول   Lc فيلد

  3-جدول الف: مقدار ، مطابق مثال دفيلالگويي از   دادهفيلد 
  غايب Le فيلد

  
دستور ي زنجيرهبيش از حد طوالني باشد، سپس بايد از  APDU دستوربراي يك   زيست سنجياگر مرجع 

  .بعدي استفاده شود APDU هايبه كارت زيست سنجيبراي ارسال مرجع 

. دسـتور اسـت   يزنجيـره و يا تنها  دستورآخرين  ،دستورن نشان مي دهد كه اي 0تنظيم شده به  CLAاز  5بيت  -1يادآوري 
  .دستور نيست يزنجيرهآخرين  ،دستورنشان مي دهد كه  1تنظيم شده به  CLA  از مجموعه 5بيت 

اي كه بايد توسـط   به عنوان نشانه دهد،ميرا  00-00 با ارزش P1-P2فرد اجازه استفاده از پارامترهاي  INSارزش  -2يادآوري 
  .تاييد شوددستور  يدر زمينه داده شدهارائه  يدادهشيء چسب بر

ن مثـال از قالـب   به عنوا( دارداطالعات تاييد به وجود نياز  '21'استفاده از دستور  ISO/IEC 7816-4استاندارد در -3يادآوري 
مناسـب   آزمـون بـراي   '21'اين ربناب. داشته باشنددهد تا داده هاي تاييد مجاور وجود ناجازه مي INS= 20 يجايگزين). جزئيات

  . است

  .شودمورد اطمينان مقدم مي كاناليك با ايجاد  اغلببه كارت  زيست سنجي 1كاوند دادهارسال  در عمل-4يادآوري 
  
  
  
  

                                                 
 

1 - Probe 



18 

 

  
  زيست سنجيهاي الگو مقايسه از APDU پاسخ – 11جدول 

  
  معنا  پارامتر پاسخ

  خالي داده فيلد
SW1-SW2 '90 00' )اي) پردازش معمولي  

'63 CX' ) تاييدعدم .'X' يا) كند ميكدگذاري مجدد را  مجاز تعداد تالش  
  )ISO/IEC 7816-4: 2005استاندارد مطابق) (هيچ تالش مجددي مجاز نيست. تاييدعدم ( '00 63'

  
  كارت كردن فلق 2- 8- 8

 آزمونيرزسازي  در پياده غيرواقعيدلخواه از مقايسه واقعي و  پشت سرهممعمول شامل اجراي طورهب آزمون
ممكن است باعث شود كه ) داخلي كارت آستانه عملكرددر برابر ( تاييد نشدهبا اين حال يك دنباله . است

، گزارش 'CX 63 'هاي ضد  ها را به عنوان ارزش مانده قبل از قفل هاي باقي تعدادي از تالش. كارت قفل كند
اين ممكن . بله با تنظيم مجدد جاسازي شودباال در مقا امتيازبايد نسبت به  آزمون اجرايي روش .شود مي

كارت  نمودن قفلي براي بايد سياست آزمونطرح  .آيداست با بررسي قالب ثبت نام عليه خودش به دست 
  .اعمال كند

شمارنده . كند را تضمين مي اين كار تاييد موفقيت آميز. خواهد شدتاييد مرجع خود  الگوي، در برابرمقايسهدهمين هر  -مثال
براي كند  سعي ميو همچنين مقايسه است  10هر الگوي يكسان شامل مقايسه آزمون اين .شود تنظيمدو باره بايد  ونآزم

با عدم تكرار كافي از قفل شدن  پايين امتيازهاي مقايسه براي اطمينان از تاييد تكرار كافي،با  باال يامتيازهاي مقايسه اجراي
كافي  اين ساز و كارها براي جلوگيري از قفل شدن كند زيرا قطع  ها راكارت آزموناست  ممكن آزمايشگاه .كارت جلوگيري كند

  .نيست
  شخصي رايانه الگوريتم مبتني بر كردن قفل 3- 8- 8

انجام  دلخواه پشت سرهم مقايسه دهد اجازه ميكارت  روي هاي مقايسه از الگوريتم رايانه مبتني برسازي  پياده
  .كندنو هرگز قفل ، شود

  مقايسه يهاامتياز 4- 8- 8
. بدهد 13جدول  GET DATA APDUبايت را از طريق دو مقايسه  امتيازاين كارت بايد اجازه بازيابي 

نگاشته باز سازي به صورت داخلي با پياده بهتر است] 0،  65535[خارج از محدوده  ات تطبيق بوميامتياز
  .شوند
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  تاييد مقايسه امتيازبراي بازيابي  APDUدستور - 12جدول 

  معنا  دستورپارامتر 
CLA
INS 

P1-P2  

'00' 
'CB' = GET DATA  

'3F FF'  = برگردانده شود يافته جاري  اختصاصپرونده از هر جايي از)DF يكاربرد(  
 'Lc  '03 فيلد

 '5C'  داده فيلد
'01' 
'C0'  بايتدو مقايسه  امتياز( شود بازيابيبايد شناساگر شي داده(  

  كند مي كدگذاريشي داده كه بايد بازيابي شود را  BER-TLVطول  Le '04' (2+2) فيلد
  

  تاييد مقايسه امتياز براي بازيابي  APDUپاسخ– 13جدول 

  معنا  مورد نيازمقادير   پارامتر پاسخ
  امتيازبرچسب داده  'C0'  داده فيلد

  امتيازطول مقدار  '02'
xx xx  امتيازمقدار  

 هاي با big-endian )BITات امتياز
از آخرين ) هاي نهايي BITاهميت در 
 ]0- 65535[مقايسه در 

SW1-SW2 استاندارد مطابق ISO/IEC 7816-4   
  

 از مانع در نظر گرفته شده ياين مقايسه .گرداند ات مقايسه را بر ميامتيازمعمول، زيرسامانه مقايسه به ندرت طوربه  -يادآوري
مقايسه را  امتياز براي بازيابي تأييد) 'C0'(استاندارد غير يك برچسباين انگيزه استفاده از . شودمي 1Hill Climbingحمالت 
هاي كاربردي  برنامه به طور معمول كارت. در نظر گرفته شده است آزموناستفاده از آن مورد به طور خاص براي . كند ايجاد مي

  .معنا دارد ،آزمون كاربردبرچسب تنها براي . در دسترس نباشد در حالت عملياتي
  2در شرايط كامل عيت رفتارممنو 5- 8- 8

  فراتر از محدوده الگو يكي از ابزارهاي بالقوه بهبود عملكرد عملياتي است، آن الگورساني  اگر چه به روز
ي متفاوتهاي پاسخ ،در نتيجه به احتمال زياد .دنده انجام  الگوبايد به روز رساني ن هاكارت. است آزموناين 
 ممنوع  4-1- 5- 2-بند پ طبقنيز  الگواست، به روز رساني توليد شده  شخصي رايانهمبتني بر  آزموندر كه 

  .استشده 

                                                 
 
 نوعي روش بهينه سازي رياضي- 1

2- Prohibition of Stateful Behavior  
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  خواندن كارت گراشناس 9- 8
 برچسب عنصر  داده مطابق ،كارت  براي داده يساختار ISO/IEC 7816-6: 2004استاندارد از ، 10جدول 

در دسترس  14جدول  GET DATA APDUاين ساختار براي خواندن با استفاده از  .كندرا فراهم مي '66'
  .خواهد بود

  
  كارت گرابراي بازيابي شناس APDUدستور - 14جدول 

  معنا  دستورپارامتر 
CLA
INS 

P1-P2  

'00' 
'CB' = GET DATA  

'3F FF'  =شود يابيبازيافته جاري  ونده اختصاصراز هر جايي از پ )DFكاربردي(  
  دستورداده  فيلدطول  'Lc  '03 فيلد
 '5C'  داده فيلد

'01' 
  )داده كارت(شدن  يابيبازشناساگر شي داده براي  '66'

 'Le '00 فيلد م

  
زمينه پاسخ در  موجود از اطالعاتبايد  آزمايشگاهتوسط  آزمونزيرشناسايي كارت و  مديريتيبراي اهداف 

خه كارت اطالعات نس حاوي و '73'برچسب با كه بايد حاوي يك فيلد اختياري استفاده كند 15جدول شماره 
  .باشد '88'در برچسب

  
  

  
 براي بازيابي شناسه كارت APDU پاسخ – 15جدول 

  مقدار پاسخ كمينه  معنا  پارامتر پاسخ
 06 73    داده فيلد

88 04 <4 byte CBEFF ID> 
SW1-SW2  استاندارد مطابقISO/IEC 7816-4   

  
  زيرسامانه مقايسه خواندن شناساگر 10- 8

عنصر هاي  دادهكاربرد مرتبط با براي  يساختار ISO/IEC 7816-6:2004استاندارد از  12جدول شماره 
 APDU از اين ساختار بايد قابل خواندن با استفاده. كند فراهم مي '6E'ساخته شده  ي دادهزيربرچسب 

  .اشدب 17و جدول  16جدول 
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  شناساگر زيرسامانه مقايسه يابيبازبراي  APDUدستور - 16جدول 

  معنا  دستورپارامتر 
CLA
INS 

P1-P2  

'00' 
'CB' = GET DATA  

'3F FF'  =شود يابيبازيافته جاري  ونده اختصاصراز هر جايي از پ )DFيكاربرد(  
  دستورداده  فيلدطول  'Lc  '03 فيلد
 '5C'  داده فيلد

'01' 
'6E'  داده مرتبط كاربردي(شدن يابي بازشناساگر شي داده براي(  

 'Le '00 فيلد

  
 را است '99'در برچسب  شناسه زيرسامانه مقايسه كه حاوي، '73'برچسب  با تياريحوزه پاسخ بايد زمينه اخ

  .شامل شود
  

 براي بازيابي شناساگر زيرسامانه مقايسه APDUپاسخ – 17جدول 

  مقدار پاسخ كمينه  معنا  پارامتر پاسخ
 06 73    داده فيلد

99 04 <4 byte CBEFF ID> 
SW1-SW2 استاندارد مطابق ISO/IEC 7816-4   
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 پيوست الف

 )عاتياطال(

 هاي اندازه فشردهوبه الگ ISO/IEC 19794-2 استاندارد سابقهتبديل 

 زمينه 1-الف

 هدف 1-1-الف

اين پيوسـت  . ظاهر شود آزمون دهد كه ممكن است در طرحعاتي مثالي از يك متن ارايه مياين پيوست اطال
، آزمونموارد ممكن است يك   در برخي. دهده ميئارا مونآزي از ساختار استفاده شده در فرايند ضحتعريف وا

در . ضبط داده مبهم اختصاصـي وجـود داشـته باشـد     اجازهيا انجام شود و   يك استاندارد اساسي با استناد به
 .اندهاي جزئيات اثر انگشت بيان شده مثال اين پيوست دو نمايه از استاندارد

  كلي مرور 2-1-الف

خارج كارت به عنوان الگوها تعريف جزئيات براي ذخيره  را سابقهيك قالب  ISO/IEC 19794-2استاندارد 
قالب . كند اين همچنين يك قالب اندازه فشرده مناسب براي ذخيره و تطبيق روي كارت تعريف مي. كند مي

روي  اي و فضايي از قالب شامل وضوح زاويه  ،هاي مفهومي خارج كارت در موارد كدگشايي دستوري و جنبه
 4-1-بند الف. دهدخارج كارت نشان مي سابقهيك نمايه مثال را از قالب  3-1-بند الف. كارت متفاوت است

 .مفاهيم دقت تبديل از ماقبل به مابعد كوچك هستند. دهدنمايه هدف مرتبط قالب روي كارت را نشان مي

 سابقهقالب  3-1-الف

. نشان داده شده است 1-در جدول الف ISO/IEC 19794-2 استانداردسابقه قالب  براي يك نمايه ممكن
توسط بند  ،كاربرد مقدار كيفيت جزئيات در اصل. است تراكمداراي جزئيات د كه زمينه كيفيت يتوجه نماي

مورد  ،داده مقايسه روي كارت انطباق اشيايبراي آماده سازي  ISO/IEC 19794-2:2005استاندارد  1- 3- 8
 .توصيف شده است 3-5-بند الفاين فرايند در . نياز است

 .دهنددر مورد معناي كيفيت ارايه مي ناچيزيراهنمايي هاي جزئيات موجود،  استاندارد –يادآوري 

را به جاي الگوهاي اندازه  ISO/IEC 19794-2 استاندارد هاي سابقهكاربردهاي مقايسه روي كارت ممكن است توليد – يادآوري 
 .و نياز داشته باشندفشرده به دليل حفظ نقاط پيش ر

نقاط جزئيات قالب و  "semantic children" بصورت يبايت  سه ISO/IEC نقاط جزئيات كارت فشرده -
 .تصريح شده استشش بايتي   ISO/IEC 19794-2 استانداردسابقه 

ضروري براي ارتقاي  ساز و كاربه عنوان يك  ISO/IEC 19794-2 استاندارد هاي سابقهزمينه كيفيت  -
 [10][2] .اوليه اندازه گيري حالت در نظر گرفته شده است مطالعاتاري بر پايه جزئيات از كابليت همق

توانند تنها به عنوان اجزاي پايانه وجود داشته مي ISO/IEC 19794-2 استاندارد الگوهاي كارت فشرده -
 .ستفاده شونده ائيات استاندارد شدهاي جز سابقهتوانند در آماده سازي ديگر ها نمي باشند، به عبارت ديگر آن

  .را مشاهده كنيد [12]با توجه به موضوع جانشيني و انتخاب جزئيات 
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  ISO/IEC 19794-2:2005استاندارد  سابقه رخ نمون – 1- جدول الف

-ISO/IEC 19794 استاندارد نام زمينه و شماره بند  

  هادر پرانتز 2:2005
  مالحظات اطالعاتي  مقادير مجاز

  "ASCII "FMR\0 براي مثال  0x464D5200  )1-3- 7بند (اگر قالب شناس  1
توسط   ’ASCII ’ 20براي مثال  0x20323000  )2- 3-7بند (شماره نسخه   2

 NULLيك رشته پايان دهنده 
 دنبال مي شود

 L ≥ 32    26 record header + 4 view ≤ 800  )3- 3-7بند ( سابقهطول   3
header +2 extended data 

length + 

6K. Max K is 128  
    0  )4- 3-7بند ( ضبطتجهيزات  هاينامهگواهي  4
5  ID  0  )5-3- 7بند ( ضبطافزاره نوع    
به ارث برده شده بطور مستقيم از   MIT )6-3-7بند ( xاندازه تصوير اسكن شده در جهت   6

  MIT  )7-3-7بند ( yاندازه تصوير اسكن شده در جهت   7  داده ورودي
    197  )8- 3-7بند ) (قياف( xوضوح   8
  197  )9- 3-7بند ) (عمودي( yوضوح   9
    1  )10-3-7بند (تعداد نماهاي انگشت   10
    0  )11-3- 7بند (بايت رزرو شده   11
به ارث برده شده بطور مستقيم از   MIT  )1-1- 4-7بند (موقعيت انگشت   12

  داده ورودي
    0  )2-1- 4-7بند (ي نما شماره  13
به ارث برده شده بطور مستقيم از   2يا .   )3-1-4-7بند (نوع اثر   14

  داده ورودي
به ارث برده شده بطور مستقيم از   MIT  )4- 1-4- 7بند (كيفيت انگشت   15

  داده ورودي
 Kبستكهاي داده جزئي     K ≥ 0 ≤ 128  )5-1-4- 7بند (تعداد جزئيات   16

    00b يا   01b, 10b  )1-2- 4-7بند (نوع جزئيات   17
    MIT  )2-2- 4-7بند (ت جزئيات موقعي  18
    MIT  )3-2-4- 7بند (زاويه جزئيات   19
  0= پشتيباني نشده     Q ≥ 0 ≤ 100  )4- 2-4- 7بند (كيفيت جزئيات   20
صفر به معني هيچگونه اطالعات   0  )1- 1-5-7بند (داده گسترده  بستك لطو  21

  گسترده
  MIT=اجباري در زمان معرفي 
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 شردهقالب اندازه ف 4-1-الف

اين . كند تعريف مي پايه را  و كارت پايه  رايانههاي، شده براي مقايسه پياده سازياين بند داده فرستاده 
هاي آن تركيب الگوهاي  نامه و بازبينيو غلط ISO/IEC 19794-2 استاندارد زيراموضوع در اينجا آمده است 

 كند چندگانه را تعريف مي

 ،)فشرده ولي، كارتمعم ، كارتسابقه(كدگشايي   سه -

 هاي با عنوان و بدون عنوان، نسخه -

 هايي كه در مفاهيم جانشيني جزئيات خود با هم متفاوت هستند،ريغمت -

 ، و)و غيره ايكيفيت منطقه(حضور داده گسترش يافته استاندارد شده  -

 .حضور داده گسترش يافته اختصاصي غير استاندارد -

جهت موارد زير استفاده  ISO/IEC 19794-2 استاندارد كارت اندازه فشرده ها ممكن است از الگوهاي آزمون
 كنند

 وجود نداشته باشند، مشاهدهو  سابقههاي  عنوان -

 .هاي گسترش يافته اختصاصي و استاندارد شده وجود نداشته باشند داده -

هاي جدول  توليد نمونهرا جهت  1-جدول الف ISO/IEC 19794-2 استانداردسابقه هاي  نمونه آزمونكنترل 
  .تبديل خواهد كرد ISO/IEC 19794-2 استاندارد به عنوان الگوهاي كارت فشردهو شناخته شده  2- الف

  
  ISO/IEC 19794-2:2005كارت استاندارد  رخ نمون - 2- جدول الف

  مالحظات  واحدها  مقادير مجاز  )هابيت(اندازه   نام زمينه  
داده جزئيات   ميليمتر 1/0در واحدهاي بيان شده  ]x 8  ]255  ،0مختصات   1

 sهاي نمونه
 داده، ارائه
  خواهد شد

  ميليمتر 1/0بيان شده در واحدهاي  ]y 8  ]255  ،0مختصات   2
      2  نوع جزئيات  3
  درجه 625/5وضوح در  ]0،  63[  6  زاويه جزئيات  4
  

. ارسال خواهند شد 3-جدول الف TLVروي كارت در قالب  زيست سنجيهاي مقايسه پياده سازي ها به  اين
  .خواهند پذيرفتها الگوهايي در آن قالب را  اين كارت
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  ISO/IEC 19794-2استاندارد  DO الگوي جزئيات–3- جدول الف

  برچسب L  مقدار  نظرات
 'L1 '7F2E  زيست سنجيالگوي داده   

      برچسب L  مقدار
     'L2 '81  داده جزئيات انگشت

          زمينه  )BIT(اندازه   مقادير مجاز
         xمختصات   S ]255  ،0[ 8هاي نمونه

         yمختصات   8 ]0،  255[
          نوع جزئيات  2  

          زاويه جزئيات  6 ]0،  63[
  
  

 ،باشدمي '94'شامل برچسب  DOاي مطلوب باشد،  فيت منطقهيجهت استفاده از داده ك آزموناگر يك 
 بستككه براي  فتپذير خواهند ها الگوهايي را  كارت. است شدهنشان داده  4-همانطور كه در جدول الف

اين داده يك نسخه اصالح شده از داده قرار . داشته باشند انطباق 5-اي اختياري با جدول الف كيفيت منطقه
  .باشدمي 1  توسط اصالحيه فني ISO/IEC 19794-2:2005 استاندارد داده شده در

  
  ISO/IEC 19794-2 استاندارد  DO اي فيت منطقهيك– 4- جدول الف

  برچسب L  مقدار  توضيح

 'L1 '7F2E  زيست سنجيالگوي داده   

فيت يداده ك  var5+  مطابق جدول 1يا  0هاينمونه
  اي منطقه

L3 '94'      
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  ISO/IEC 19794-2 استاندارد  اي فيت منطقهيك داده–5- جدول الف

  مالحظات اطالعاتي  مقادير مجاز  )هابايت(طول   زمينه  

بند (وضوح افقي نقشه كيفيت   1
8-4-1-1-2(  

و  1مطابق يادآوري     1
  1مثال 

وضوح عمودي نقشه كيفيت   2
  )2-1-1-4-8بند (

1    

-4-8بند (پهناي نقشه كيفيت   3
1-1-3(  

 xها در جهت سلول #    1
  افقي

-4-8بند (ارتفاع نقشه كيفيت   4
1-1-3(  

 yها در جهت سلول #    1
  عمودي

كيفيت سلول  العاتعمق اط  5
  )4-1-1-4-8بند (

 نيست 0 1،2،4،8 1

-4-8بند (داده كيفيت سلول   6
1-1-5(  

L  بسته بندي  بيت هاي
  شده

 

باشد، به عبارت ديگر داراي يك زمينه براي وضوح كيفيت سلول مي ISO/IEC 19794-2:2005/Cor.1استاندارد  –يادآوري
زه وضوح سلول ااج )به عبارت ديگر جدول( ISO/IEC 19794-2 سابقهارد گرچه استاند. گيرد را معادل درنظر مي x-yوضوح 

به الگوهاي كارت فشرده از لحاظ  ISO/IEC 19794-2 استاندارد سابقهين، اگر فرايند تبديل ابنابر. دهدرا مي yو  xمتفاوت در 
 .دارد 1گردناهمساناي كارت نياز به پشتيباني از وضوح  باشد، داده كيفيت منطقه مداومعملياتي 

 ISO/IECاستاندارد 1-4-5-7بند ( ISO/IEC 19794-2 استاندارد اي كيفيت منطقه بستكد سلول افقي در يك عاگر ب – مثال

 ISO/IECاستاندارد  8-3-7بند (متر باشد پيكسل در هر سانتي 197پيكسل باشد، و وضوح افقي مربوط  20) 19794-2

، )10×20/197(= 99خواهد شد  گرد) مترها در دسي تعداد سلول(ين جدول ا 1، سپس مقدار ورودي روي خط )19794-2
 .كننده در هيج كجا استاندارد نشده است گردعملگر  هجاييك

 يكتايي جزئيات 2-الف

، x(هاي يكتا را  چندتايي بهتر استهاي الگو  توليد كننده. باشدبراي نقاط جزئيات يكتا مي ISOالزامات غير 
y و ،theta(جهت تشخيص اختالفات از اينگونه   هايي  سيرممكن است بر آزمايشگاهدهد و بوان خروجي به عن

هاي تطبيق را دچار  اين الزامات به دليل اينكه عدم يكتايي برخي از الگوريتم. نمايد پياده سازيرفتارها را 
 .اندكند، بنا نهاده شده مشكل مي

 ها روي كارت BITحضور  3-الف

                                                 
 

1-Anisotropic 
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هاي فقط  ها به عنوان داده با اين. شود متراكم 6- 8در بند  BITممكن است به يك يا دو  هر كارت ارايه شده
و  BIT هتغذيه خواهند شد، جاييك 9ها در ساختار داده شده در جدول  اين. خواندني رفتار خواهد شد

 .اندبه كار رفته) 2و  1جدول ( ISO/IEC 7816-11:2004 استاندارد BIT ساختارهاي گروه بندي

BIT يا يك سامانه ديگر بايد به كارت گراستعالمكنند كه يك بندي ميها محصوالت الگوهايي را پارامتر ،
يا  رايانه شخصي تبارسنجي، و يكعالگو ا TVكالگو مرجع، يTR براي يك: مورد درخواست ارسال كند

ليد يك امتياز مقايسه، الگوها را جهت تو BITهاي پردازش  نسخه آزمون، Mپايه،  زيرسامانه مقايسه كارت
 :خواهد شدمقايسه 

s = M(BR(TR), BV(TV)) 
براي ( BITهاي  بطور عملياتي پارامتر. باشندمي BITتوابع بيان كننده پارامتربندي  BVو  BRكه در آن 

اينگونه . به يك توليد كننده الگو ارسال شوند هاوروديممكن است به عنوان ) مثال تعداد بيشينه جزئيات
، زيراقابليت همكاري جلوگيري كننده باشد  آزمونت از لحاظ محاسباتي در زمينه يك سممكن ا تخصص

 O(TNC)استفاده كند،  Cهاي  و كارت N، توليد كننده الگوهاي Tاز الگوهاي  آزمونبراي مثال، اگر يك 
دن فرايند كاهش الگو استاندارد كر پيشنهاد يك. خواهند شدهاي تصوير به الگو مورد نياز واقع  توليد كننده
  .هاي ذيل است جزئيات با راه

 هاBITكاربرد  4-الف

تبديل الگوهاي ارسال شده به  BOTH بنديخوانده شده از كارت جهت پارامتر هاي BITاز  آزمون آزمايشگاه
ات نشان داده شده است، عملي 1-در شكل الف ههمانطور ك. كند پايه استفاده مي كارت و عمليات تطبيق رايانه

و يك ) 6- بخش الف(، يك عمليات مرتب سازي )3-5- بخش الف(تبديل با يك عمليات هرس كردن 
  6 بيتبه  8 بيت، بسته بندي مختصات و  8 بيتبه  14 بيتازمختصات موقعيت تبديل (كدگشايي دوباره 

  .رودپيش مي) زاويه جزئيات
  

  

  
  ISO/IEC 19794-2به داده استاندارد  INCITS 378تبديل داده  – 1-شكل الف
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 تعداد جزئيات 5-الف

 محدوديت روي تعداد 1-5-الف

گرچه، كمينه و بيشينه تعداد جزئيات يك ا. كندنهاي الگوريتمي را تحميل  محدوديت بهتر است آزمايشگاه
 :گرددكارت پذيرفته شده طبق زير مرتب مي

 اشاره دارد، ]0،  255[مقدار يك بايت به محدوده  -

، )كندبه عبارت ديگر الگوريتم چيزي پيدا نمي(است  0به طور طبيعي شامل جزئيات  هالگوا برخي زيرا -
 .كارت ممكن است نياز داشته باشد كه مقادير كمتر از كمينه مورد نياز خود را قبول كند

نه نگيزي داده شده است كه ساماابرحث ب روطاين به . كند اشاره مي 128به بيشينه جزئيات  [2] آزمونيك  -
كند كه به ترتيب  توليد مي %5و  %95را از هر تصوير با قابليت سنجش  41رو يك حد ميانه از جزئيات پيش

   [2].باشدانگشت عملياتي وسيع مي يكنواخت اثرتاثير  ،روي چهار مجموعه داده  61و 24
دستور   زنجيره. كند محدود مي 83بايتي را به   با طول كوتاه بيشينه تعداد جزئيات سه APDUيك دستور  -

ISO/IEC 7816-4در صورت نياز براي الگوهاي وسيع تر استفاده خواهد شد. 

و  16تعداد كمينه جزئيات را براي نام نويسي  ISO/IEC 19794-2استاندارد  1- 1-پيوست اطالعاتي ت -
 60تبارسنجي عام نويسي و اهمچنين تعداد بيشينه جزئيات را براي ن. كند توصيه مي 12تبارسنجي عبراي ا

  .توصيه هستند ،ها تنها اين. كند توصيه مي
 BITتاثير  2-5-الف

الگوهاي . كند پايه ارسال مي پايه و كارت هاي تطبيق رايانهسازيپيادهالگوهاي تك ديدگاه را به  آزمونكنترل 
 اگر. به خود پارامتربندي شوند وطهاي مرب BITتوسط  بهتر استتبارسنجي عمرجع و ا

 باشد،مي 255  ≤   ≤0 صورتهب براي كمينه تعداد جزئيات BITر نشان داده شده در مقدا -

 باشد،مي  M  ≥255  ≤0 صورتهببراي بيشينه تعداد جزئيات  BITمقدار نشان داده شده در  -

 است، سپس K) معموالً شخص سوم(تبارسنجي عتعداد جزئيات موجود در يك الگو ا -

  خواهد شد طوريكه Sبه كارت  تعداد جزئيات ارسال شده -
 

S=  

 
الگوهاي ورودي ناگزير   برخي زيرااين امر الزم است . شودناديده گرفته مي  BIT پارامترNتوجه كنيد كه 

زمانيكه يك يا هر  اجرا شودموفقيت آميز  طورزيرسامانه مقايسه بايد به . داراي جزئيات صفر خواهند بود
جزئيات توليد  N-Kتواند تكميل با مي پيشنهاديك (باشند  Nشامل جزئيات كمتر ازدوي الگوهاي ورودي 

 ).باشد  شده تصادفي

  .بپذيرد N > Mها را براي  نبايد كارت آزمايشگاه
 



29 

 

 سرَه سازو كار 3-5-الف

-جزئيات را نشان مي Mروي كارت قابليت نگرفتن بيش از زيست سنجيمقايسه  پياده سازيزمانيكه يك 

 ISO/IEC 19794-2استاندارد 1-3-8يك نسخه تصحيح شده راهنمايي داده شده در پاراگراف آخر بند دهد، 
  :استفاده شودبهتر است 

 
كوتاه . اگر تعداد جزئيات از بيشينه مقدار قابل پردازش توسط يك كارت تجاوز كرد، كوتاه سازي الزم است

اگر همچنان  .رودشت با كيفيت كم از بين ميدر ابتدا، جزئيات انگ. ند دو مرحله ايستايسازي يك فر
مانده بود، كوتاه سازي بايد توسط اليه برداري جزئيات از پوسته محدب مجموعه   جزئيات زيادي باقي

 .رد نياز كارت انجام شودموجزئيات و قبل از مرتب سازي با ترتيب 

  
بر فاصله جزئيات از مركز است،   مبتنيكه   ممكن است روش پوسته محدب را با روشي آزمايشگاهبه طور ويژه 

براي مرتبه قطبي  ISO/IEC 19794-2:2005 استاندارد راهنماي 4- 3-8بند اين بر اساس . جايگزين كند
درخواست براي تعداد كمتر  BITجزئيات و يك  K شامل INCITS 378 يين دادن يك الگوابنابر. باشدمي
 .كند ئيات را به طريق پيش رو حذف ميجز K - Mجزئيات،  آزمايشگاهنرم افزار  Mاز

اگر دو يا چند جزئيات داراي كيفيت برابر باشند، آن كه . شوندترين كيفيت در ابتدا حذف مي جزئيات با پايين
 شودصحيح است حذف مي عددداراي مقدار بيشتري از 

r2 = (x – xc)
2+ (y – yc)

2 
براي اولويت ISO/IEC 19794-2:2005 مرتبه قطبي ها مساوي بودند، دستور عمل  در نهايت اگر آن مقدار

 .شودجزئيات زاويه كوچك به كار برده مي

س كردن، رَروي مختصات قطبي به منظور مرتب سازي هستند، نه هISO/IEC 19794-2 :  2005استاندارد مواد – 1يادآوري 
تاس طديدگاه پوسته محدب مختل زيرا هستند، س كردن نيز مناسبرَاما براي ه. 

 r2هاي زيادي از كيفيت باعث عمليات هرس جهت هرس  واضح است كه يك الگوريتم كيفيت توليد كننده سطح – 2يادآوري 
بيشتر  r2شود تا هرس ت باعث ميهاي كمي از كيفي توليد كننده سطحبرعكس، يك الگوريتم كيفيت . شوداوقات مي  در بعضي

ها به طور ساده  بستگي دارند را بازگرداند چون آن r2ادير كيفيتي كه تنها به يك توليد كننده الگو نبايد مق. ن شودانماي
 .دهندسودمندي جزئيات را نشان مي

 سرَمركز ه 4-5-الف

اضافي مختصات يك مركز مناسب را كه هرس بايد درباره آن انجام  روطتوليد كنندگان الگو ممكن است به 
  استاندارد مركز جرم براي مرتب سازي داده شده دراين متفاوت از مشخصات . شود، گزارش دهند

 ISO/IEC 19794-2:2005 گرچه، اين ممكن است به طور خاص نامناسب باشد زمانيكه تعداد . باشدمي
 .اندگزارش شده تصويرزيادي از جزئيات در يك قسمت داراي اغتشاش 

، اگر تغذيه شود، هدايت كندهرس را ، توليد كننده الگواز درباره مختصات مركزي بهتر است  آزمونكنترل 
  .هدايت صورت ميگيردISO/IEC 19794-2:2005  استاندارد در غير اين صورت درباره مركز جرم، در
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 جزئيات ترتيب مرتبه 6-الف

 براي ترتيب پشتيباني 1-6-الف

ها داراي يك ترتيب  نكنند كه جزئيات آهاي الگو معموالً الگوهايي را توليد مي با وجود اينكه توليد كننده
هاي  روش. كند چند ترتيب هندسي براي جزئيات تعريف مي ISO/IEC 19794-2 استاندارد دلخواه است،
را در يك ) پيچيدهبراي مثال براي اثرات (گسترش محدوده فضايي يك اثر انگشت  y-xو  x-yمرتب سازي 

 .كند ني ميروش قطبي يك ترتيب مركز اول را پشتيبا. كند د پشتيباني ميعب

استاندارد  زيرا(و قطبي را پشتيباني خواهد كرد  x-y، كارتزين  y-x نهاي كارتزي جزئيات مرتب نشده روش
شود منبع باز در اين آدرس نگهداري مي "C"كد ). ريف كرده استعها را به عنوان گزينه ت اين

http://www.itl.nist.gov/iad/894.03/nigos/biomdi.html روي  زيست سنجي سهرد مقايو توسط كارب
طرح . شودفراخواني مي http://www.itl.nist.gov/iad/894.03/nigos/biomapp.htmlدرسآ در اين تكار

ممكن   آزمايشگاه. رد يا خيرپذي هاي تجاري را براي اين هدف مي كد ،آزمايشگاهبايد بيان كند كه آيا  آزمون
 .دهند برگزار كندهايي كه اين كار را انجام ميسازيپيادهبراي  انطباق آزموناست يك 

اين باعث . هاي تجاري نياز دارند كه اين نرم افزار را عالوه بر نرم افزار هرس شامل شوند استعالم گراگر چه 
بهتر است به عنوان يك خاصيت طبيعي الگوريتم  شود كهمي »درجه آزادي«و يك  اضافه كردن پيچيدگي

-پياده، نيازمند CEN/TS 15480-2 استاندارد همچنين مشخصات كارت شهروند اروپائي،. تطبيق اداره شود

- زه مرتب سازي ميابه منظور اج SC37/WG3جهت پذيرش داده مرتب شده به طور دلخواه،  هاييسازي

  .واضح نيست 8بند  ISO/IEC 19794-2:2005 استاندارد الزامات دقيق. باشد
 

 بزرگ تصويرهاياي براي مرتب سازي پيمانه 2-6-الف

 ،اي مرتب شده هاي جزئيات پيمانه سابقهها براي اداره كردن سازيپيادهبايد نشان دهد كه آيا  آزمونطرح 
اين . يا خير مورد نياز واقع خواهند شد 4- 3-8بند  ISO/IEC 19794-2:2005 استاندارد تعريف شده در

 .)پيچيدهبراي مثال (وسيع مورد استفاده قرار گيرند  تصويرهاياتفاق خواهد افتاد اگر 

 ارتفاع هستند و در در پيكسل در پهنا و  500هاي بايگاني شده مورد استفاده حداكثر  توجه كنيد كه تصويرسازي –مثال 

pixels mm-1 19.7 اي  بدون مرتب سازي پيمانه 8 بيت توانند درزئيات ممكن ميين تمام مختصات جاشوند، و بنابراسكن مي
  .)يا رفع(كدگشايي شوند 
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 ست بوپي

 )عاتياطال(

 هاي موقعيت انگشت استاندارد شده كد

 .هاي كارت هوشمند متفاوت هستند هاي اثر انگشت و استاندارد هاي موقعيت انگشت در استاندارد كد

بايد مورد استفاده  ISO/IEC 19785-3:2007 استاندارد ،اي موقعيت انگشته امالت با كارت كدعبراي تمام ت
استاندارد                     هاي انگشت پايه موقعيت اي رايانههسازيپيادهامالت با عبراي تمام ت. قرار گيرند

ISO/IEC 19794-2:2005 ا با استفاده از بايد تمام مقادير ر آزمايشگاهيك . بايد مورد استفاده قرار گيرند
كند و در اينجا تنها  جدول دو استاندارد پايه را خالصه مي. هاي جدول در زمان نياز كدگشايي كند انجمن

 .عاتي آورده شده استبراي اهداف اطال

  
  ISO/IEC 19785-3 و ISO/IEC 19794-2استانداردهاي  كدهاي موقعيت انگشت – 1-جدول ب

  
ISO/IEC 19785-3:2007 ISO/IEC 19794-2:2005  زيست زيرنوع

  مقدار دودويي  شانزدهيمقدار   مقدار دودويي  شانزدهيمقدار   انگشت  IDسنجي
00 00000b0000000b  هيچ اطالعاتي داده

 نشده
05 00101b0100001b انگشت شست راست 

09 01001b0200010b انگشت اشاره راست 

0D 01101b0300011b انگشت مياني راست 

11 10001b0400100b انگشت حلقه راست 

15 10101b0500101b انگشت كوچك راست 

06 00110b0600110b انگشت شست چپ 

0A 01010b0700111b انگشت اشاره چپ 

0E 01110b0801000b انگشت مياني چپ 

12 10010b0901001b انگشت حلقه چپ 

16 10110b0A01010b انگشت كوچك چپ 
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 پيوست پ

 )عاتياطال(

  آزمونطرح ريزي براي يك طرحمواد از مثال 
 

 هدف 1- پ

  ممكن است در طي آزمايشگاهدهد كه يك ه ميياي از مشخصات را ارا مانده متن اين پيوست مجموعه  باقي
  .در نظر بگيرد آزمونطرح ارتقاي 

 
 پايه رايانه APIمشخصات  2- پ

 آزمونواسط  1-2-پ

بايد واسط و الزامات كارا براي  آزمونطرح . الگوريتم فراهم شود سازيپياده يك خارج كارت بايد آزمونبراي 
 .را ايجاد كند سازيپيادهاين 

 آزمونهاي تحت  سازيپياده. پيوست ت استفاده شود APIمقايسه اثر انگشت روي كارت ممكن است از  آزمونبراي  –مثال
 .كنند سازيپيادهاين بند را  APIبايد 

 انطباقه قالب داده و نماي 2-2-پ

الزامات  بهتر است آزمون طرح. يك نمايه براي قالب داده مورد استفاده ايجاد كند بهتر است آزمون طرح
  .كند اجرابراي داده توليد شده را  انطباق

ا براي تمام الگوهاي توليد شده ر بهتر است آزمايشگاه. بايد تابع مشخصات جدول باشند تمام الگوهاي ايجاد شده –مثال
 .آزمايش كندبا استاندارد  انطباق

 واگذاري 3-2-پ

پايه را   كارايي بهتر است بيان كند كه كدام اجزا بايد توسط مشتركين تغذيه شوند و بهتر است آزمون طرح
  .بيان كند

 آزمونواسط  4-2-پ

 الزامات 1-4-2-پ

. را ايجاد كند APIبايد يك  ونآزم طرح. باشند SDKبه شكل يك  بهتر است آزمونهاي تحت سازيپياده
 .)3- 8مطابق بند (اختياري باشند  آزمون اجزا ممكن است در هر طرح  برخي

مناسب  ISO/IEC 19794-2 استاندارد داده شده در پيوست ت براي مقايسه روي كارت الگوهاي "C"واسط شكل اوليه  –مثال
  .است

 نرم افزار و مستندسازي 2-4-2-پ

 و الزامات بستر SDKكتابخانه  1-2-4-2-پ
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 .را ايجاد كند آزمايشگاهها به  سازيپيادهالزامات روي واگذاري  بهتر است آزمونطرح 

) به عبارت ديگر كد منبع نباشند(به صورت كد دودويي باشند  بهتر استها  سازيپيادهتمام «: كند بيان مي آزمونطرح  –مثال
شركت و   ها نبايد شامل خصوصيت ذهني اين فايل. با وجود اين پشتيباني كند) "h."(هاي با عنوان  از قبيل فايل  هايي فايل –

به (ستا ارايه شود ايبه شكل يك فايل كتابخانه  SDKشود كه ترجيح داده مي. موادي كه خالف قابليت همكاري است باشند
ه اشتراك گذاشته شده و پويا نيز مجاز هاي كتابخانه ب اگرچه فايل). براي لينوكس "a."براي ويندوز يا  "LIB."عبارت ديگر 

 ».هستند

شود كه واسط ه شدند، ترجيح داده ميئهاي كتابخانه به اشتراك گذاشته شده و پويا ارا اگر فايل«: كندميبيان  آزمون–مثال
API استاندارد مشخص شده توسط اين قسمت از ISO/IEC 19795  با نام فايل پايه  » اصلي«در يك فايل كتابخانه‘libtestlab’ 

هاي كتابخانه به اشتراك گذاشته  فايل). براي لينوكس "libtestlab.so "براي ويندوز يا ""libtestlab.dllبراي مثال، (قرار گيرد 
به عبارت ديگر فايل كتابخانه (را پشتيباني كنند  » اصلي«شده و پوياي اضافي ممكن است ارايه شوند تا اين فايل كتابخانه 

 .»)ها داشته باشدهقرار گرفته در ديگر كتابخان  هايي  ن است وابستگيممك » اصلي«

 بهم پيوستن 2-2-4-2-پ

 .پايه را بيان كند هاي رايانه سازيپيادهبايد محيط زمان اجراي  آزمونطرح 

كامپايلر  3-3-3سخه با استفاده از ن Cزبان  آزمونبه يك كاربرد راه انداز  آزمونتحت  سازيپيادههاي ويندوز،  در بستر –مثال
GCC تواند تحت اين مي. شودل ميصمتCygwin كامپايلر . استفاده شودGCC  ازlibc دستور پيوند ممكن . كند استفاده مي
فراهم   شود كه كتابخانه خود را به شكليسته ميوااز مشتركين خ. باشد "gcc –o mintest mintest.c -L. –ltestlab "است 

ها و  تمام كامپايل كردن. شودكامپايل مي GCCباشد، كه با  آزمايشگاه آزمونقابل پيوند با راه انداز  GCCاز  كنند كه با استفاده
شود ين، به طور قوي به مشتركين توصيه ميابنابر .شونداجرا شونده روي ويندوز و لينوكس اجرا مي x86ها روي بستر  آزمون

براي مثال نام (پيوند شناسايي كنند  التارايه نرم افزار براي جلوگيري از مشكدر جهت  GCCكه سازگاري سطح كتابخانه را با 
هاي به اشتراك  هاي كتابخانه  وابستگي). هاي فايل دودويي نادرست و غيره هاي قرارداد فراخواني، قالب نماد و عدم تطبيق

هاي  در صورت نياز مبرم، كتابخانه. شوندغو ميهاي محيط ارتقاي مختص كامپايلر، ل مثل كتابخانه  گذاشته شده و پوياي خارجي
 .فراهم شوند آزمون طباتوسط ر پس از تصويب، آزمايشگاهبايد براي   خارجي

 كاربردو  راه اندازينصب،  3-2-4-2-پ

بيشينه تعداد  بهتر است آزمونطرح . بايد بسته بندي شود SDKبيان كند كه چگونه  بهتر است آزمون طرح
اجرائي فعال  هايروش بهتر است آزمونطرح . ها نياز دارد، بيان كند براي اجرا به آن SDKه را ك  هايي ماشين

 .سازي و كنترل گواهي مختص ماشين مجاز را بيان كند

به يك برنامه نصب جداگانه  بهتر است باشد و راه اندازيهاي كپي فايل ساده قابل  با استفاده از روش بهتر است SDK–1مثال 
 .اشته باشددناحتياجي 

هرگونه كنترل استفاده يا محدوديت بر پايه گواهي،  بهتر است SDK. نامحدود باشد بهتر است SDKاستفاده از  – 2مثال 
 .كندن سازيپياده هاي موقت و غيره را تحميل يا تاريخ اجرا، تعداد اجرا، وجود فايل/زمان

 مستندسازي 4-2-4-2-پ 

 .ستندسازي را بيان كندتمام الزامات م بهتر است آزمونطرح 
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اضافي يا رفتاري فراتر از آنچه اينجا مشخص شد را   كارايي  ياتئو جز SDKدسازي كامل مستن بهتر استمشتركين  - مثال
 ).3-1- 5-2-مطابق بند پ(هاي هشدار را تعريف كند  اها و كدطمستندسازي بايد تمام خ. فراهم كند

 هاي عمليات حالت 5-2-4-2-پ

SDK  باشندنهاي الگوريتم ريغچندگانه عمليات يا مت »هاي حالت«شامل  بهتر است ،فراهم شده شخصيهاي .
 »كد كننده«براي مثال، كاربرد دو . شود اي درون يك كتابخانه تحمل نمي هيچگونه كليدزني و يا گزينه

دا، از هم جدا و دو واگذاري ج SDKمتفاوت توسط يك استخراج كننده جزئيات بايد در طول دو كتابخانه 
 .مجزا شوند

 رفتار زمان اجرا 5-2-پ

 سرعت 1- 1-5-2-پ

 .ايجاد كند آزمايشگاهل كجهت محدود كردن بار كار محاسباتي   هايي محدوديت بهتر است آزمونطرح 

 2/1از  بهتر است  اصلي يعمليات ايجاد الگو. كندنميليون ثانيه تجاوز  10از  بهتر است  اصلي يعمليات تطبيق الگو –مثال
 .)2GHz Pentium IVبا استفاده از(كند نثانيه تجاوز 

 ملعارفتار مت 2- 1-5-2-پ

به عبارت ديگر بدون پشتيباني (شود مل آزموده ميعايرمتغ »دسته«به طور معمول در حالت  SDKيك 
ربر گرافيكي امل مثل فراخواني واسط كاعاز هيچ يك از توابع مت بهتر استه شده ئين، كتابخانه اراابنابر). پايانه

)GUI(هاي ديگر كه نيازمند تعامل پايانه هستند  ، يا هيچ يك از فراخواني) ورودي «براي مثال خواندن از
 .كندن، استفاده )»استاندارد

 هاي وضعيت ا و پيامطكدهاي خ 3- 1-5-2-پ

SDK انهبه عبارت ديگر بدون پشتيباني پاي(امل آزموده شود عيرمتغ» دسته«در يك حالت  بهتر است .(
اي طخ«ها را به  پيام بهتر است آرام اجرا شود، به عبارت ديگر بهتر استه شده ئين كتابخانه اراابنابر

اي داده شده طتابع كدهاي گزارش خ بهتر است SDKدر عوض، . نويسدن »خروجي استاندارد«يا  »استاندارد
 .در مستندسازي خود باشد

  ارتباطات خارجي 4- 1-5-2-پ

نويسند ن  اي را روي منابع خارجي هيچگونه داده بهتر است آزمايشگاههاي  ل اجرا روي رايانهافرايندهاي در ح
 ISO/IEC استاندارد ي كه در اين قسمت ازيبه جز آنها) براي مثال سرور، فايل، ارتباط يا فرايندي ديگر(

 .اندبه طور واضح مجاز شمرده شده 19795
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    رفتار حالت 5- 1-5-2-پ

مجاز به نگهداري  ،آزمونهيچ جزئي از  .بدون وضعيت و يكسان باشند بهتر است آزمونا در اين تمام اجز
. رودهاي خارج و روي كارت به كار مي اين امر براي توليد و تطبيق الگو و فعاليت. اطالعات وضعيت نيست

اشاره شده در هاي  در فعاليت  مناسبي را جهت تشخيص رفتار حالت هاي آزمون بهتر است آزمايشگاه
سنجش را متوقف و تغذيه كننده را  بهتر است آزمايشگاهدر صورت تشخيص، . رو ايجاد كندهاي پيش زيربند

  .با خبر كند
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 تست وپي

 )عاتياطال(

API براي توليد وتطبيق الگوي جزئيات اثر انگشت  

 استخراج جزئيات 1- ت

مورد استفاده در فراخواني تابع  ISO/IEC 19794-2 استاندارد ه الگوهايتصاوير را ب بهتر است آزمونكنترل 
SDK تبديل كند 1-ريف شده در جدول تعت.  
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  API create_templateتابع  – 1-جدول ت
  

INT32 create_template( 
const BYTE *raw_image, 
const BYTE finger_quality, 
const BYTE finger_position, 
const BYTE impression_type, 
const UINT16 height, 
const UINT16 width, 
UINT16 *xcenter, 
UINT16 *ycenter, 
BYTE *INCITS_378_template);

 شكل اوليه

. گيرد ميرا  ISO/IEC 19794-2تابعهاي مرتبط با الگو  اين تابع يك سطر تصوير ورودي و خروجي
حافظه  ()create_templateشود، به عبارت ديگر ه ميحافظه براي الگو قبل از فراخواني تخصيص داد

. گرداندشكست را بازمي )0غير (موفقّيت يا مقدار  )0(تابع مقدار . دهدرا براي نتيجه اختصاص نمي
Failure استاندارد  يدهد و با اين حال خروجي يك الگويك شكست در ثبت تصوير را نشان مي

ISO/IEC 19794-2  هاي بعدي استفاده خواهد شد در مقايسه ،از اين. گذاردميبا جزئيات صفر اثر. 

اين تعداد جزئيات . و عنوان ديد انگشت اثر بگذارد سابقهشامل تنها  ،الگو يكدر بهتر استا طيك خ
 نتيجهالگو . داشته باشدنوجود  بهتر استشوند و هيچ داده جزئياتي تنظيم  0 بهتر است روي مقدار

 Finger View headerبايت  Record Header  +4 تباي 26(بايت باشد  32داراي طول  بهتر است
تمام ). شود تنظيم 0X0000روي مقدار  بهتر استكه  Extended Data Block lengthبايت  2+

هاي معمول و دقيق خود  در مقدار بهتر است Finger Viewو  Recordهاي  هاي ديگر در عنوان زمينه
  .تنظيم شوند

 توصيف

 پارامترهاي ورودي raw_image  خام غير فشرده مورد استفاده در ايجاد الگوتصوير 
  كيفيت تصوير اثر انگشت

  )QUAL_GOODبراي مثال ( 
finger_quality 

 FINGPOS_RI(   finger_positionبراي مثال ( كد موقعيت انگشت
 IMPTYPE_LP(  impression_type براي مثال(كد نوع اثر 

 height  تصويرنشان دهنده ارتفاع  هايتعداد پيكسل
 width  تصويرهاي نشان دهنده پهناي تعداد پيكسل

هاي افقي و عمودي نقطه مركزي مناسب براي هرس  مكان
اگر اين در عمل پشتيباني . 3-5-استفاده شده در بند الف

به عبارت (بايد در پهناي ورودي تنظيم شود  xنشود، مركز 
  .)ويرتصديگر خارج از محدوده 

xcenter پارامترهاي خروجي 

ycenter 

 ISO/IEC_19794_2_template  الگوي خروجي در جدول پيوست

 .گرداندفر مستند را باز ميصيرغاي طاين تابع در صورت موفقيت مقدار صفر و در غير اين صورت كد خ

  
 مقدار بازگشتي
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  تطبيق جزئيات 2- ت
 2-اعتبارسنجي تك انگشت با استفاده از تابع تعريف شده در جدول ت هاي يك به يك بيانگر اقداماتمقايسه

  .شودساخته مي
  API match_templateتابع  –2-جدول ت

  
INT32 match_templates( 
const BYTE *verification_template, 
const UINT16 verification_template_size, 
const BYTE *enrollment_template, 
const UINT16 enrollment_template_size, 
UINT16 *score); 

  شكل اوليه

را مقايسه كرده و يك امتياز تطبيق را به عنوان ) براي مثال اندازه فشرده جدول(اين تابع دو الگو 
در (مقايسه شود  enrollment_templateبا  بهتر است verification_template. دهدخروجي مي

 ).وابسته به ترتيب باشد  ترتيبي كه تطبيق كننده اصلي

اين . باشدمي  هاي اصلي امتياز بازگشتي يك عدد صحيح بيان كننده شباهت تصاوير شباهت اثر انگشت
حافظه را به اين  ،قبل از فراخواني بهتر است آزمونكنترل . شودن  به طور مصنوعي عدد دهي بهتر است

الگوهاي شامل جزئيات صفر فراخواني شود تابع  يا هر دوي  كه تابع با يكيزماني. پارامتر اختصاص دهد
  .)3- 1-5-2-پ ابقطم(اي مستند را بازگرداند طرا به امتياز بدهد، سپس يك كد خ 0مقدار  بهتر است

  توصيف

كه  ()create_templateيك الگوي جدول از 
 BITطابق اعتبارسنجي م آزمايشگاهتوسط 

  .پردازش شده است

verification_template ترهاي وروديپارام  

، الگوي اعتبارسنجي هااندازه، بر حسب بايت
   N ≤0 ≥384ورودي 

verification_template_size 

 ()create_templateيك الگوي جدول پيوست از 
پردازش  BITمطابق ثبت  آزمايشگاهكه توسط 
  .شده است

enrollment_template 

  اندازه، بر حسب بايت، الگوي ثبت ورودي
 384≤ N ≤0  

enrollment_template_size 

و در  ي مقايسه الگوهايك امتياز مقايسه در نتيجه
 ]0،  65535[محدوده 

score پارامترهاي خروجي  

 در صورت يا )شودبه عبارت ديگر يك امتياز معتبر توليد مي( اين تابع در صورت موفقيت مقدار صفر
 .گرداندفر مستند را باز ميصيرغاي طكد خ شكست

  

  قدار بازگشتيم

  
  سازيپيادهشناساگرهاي  3- ت

  .را جهت شناسايي خود پشتيباني كند 3- تابع جدول ت بهتر است سازيپياده
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  API get_pidsتابع  –3-جدول ت
  

INT32 get_pids( 
UINT32 *template_generator, 
UINT32 *template_matcher);

 شكل اوليه

و تطبيق  SDK شده  پشتيباني  اصلي يكه توليد كننده الگوكند  را بازيابي مي CBEFF PIDاين تابع 
) PID(بايتي بر اساس الزامات  4هاي  زمينه بهتر است PIDهر دو . كنندكننده الگو را شناسايي مي

 كند كه اين بيان مي. باشند

در مبناي شانزده اين يك عدد . دهددو بايت با ارزش بيشتر زمينه، صاحب حقوقي را نشان مي -
-ISO/IEC 19785استاندارد  1-12-5-6الزامات بند (است IBIA حيح اختصاص داده شده توسط ص

1:2006(. 

 .است مالكدو بايت با ارزش كمتر يك شماره نسخه تخصيص داده شده توسط  -

قبل از  آزمونتوسط كنترل  بهتر استهاي توليد كننده و تطبيق دهنده الگو  حافظه براي پارامتر
 .ص داده شودفراخواني تخصي

  .گردانده شده بايد صفر باشدنباشد، مقدار بازtemplate_generator شامل يك SDK اگر 

  توصيف

را SDK كه استخراج كننده جزئيات   PIDيك 
  كندشناسايي مي

را شناسايي  SDKكه تطبيق كننده   PIDيك 
  كندمي

template_generator 
 
 
template_matcher 

  پارامترهاي خروجي

، گرداندفر مستند را باز ميصيرغاي طكد خ شكست و در صورت تابع در صورت موفقيت مقدار صفراين 
  .شوند تنظيم 0بهتر است روي مقداردر مورد آخر هر دو پارامتر خروجي 

  مقدار بازگشتي
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