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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

 

Ο όρος βιοµετρική αναφέρεται στην αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση ενός ανθρώπου, µε 

βάση χαρακτηριστικά της φυσιολογίας ή της συµπεριφοράς του. Ένα βιοµετρικό 

σύστηµα είναι στην ουσία σύστηµα αναγνώρισης προτύπων, που εξακριβώνει την 

ταυτότητα του ατόµου καθορίζοντας την αυθεντικότητα ενός συγκεκριµένου βιολογικού 

του χαρακτηριστικού. Πρόκειται για µια ανερχόµενη µέθοδο πιστοποίησης, που τα 

τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να µυήσει τον αναγνώστη στη φιλοσοφία της 

βιοµετρικής, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσα από την καταγραφή του τρόπου λειτουργίας των βιοµετρικών συστηµάτων, την 

αναφορά στις κυρίαρχες βιοµετρικές τεχνολογίες της αγοράς και του ευρύτερου χώρου, 

τη διερεύνηση των διαφόρων βιοµετρικών εφαρµογών, τον προβληµατισµό γύρω από 

θέµατα ιδιωτικότητας, και τέλος την κάλυψη ζητηµάτων ασφαλείας που συνδέονται µε τη 

χρήση βιοµετρικής τεχνολογίας.  

 

Η εργασία διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην 

έννοια της βιοµετρικής, δίνοντας αρχικά έναν πλήρη ορισµό της. Επίσης, γίνεται 

διάκριση των βιοµετρικών συστηµάτων σε συστήµατα πιστοποίησης και συστήµατα 

αναγνώρισης, καθώς επίσης και σε συστήµατα φυσικής και λογικής πρόσβασης, και 

αναπτύσσονται οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους. Μετά από αυτή την εξοικείωση 

του αναγνώστη µε τους σκοπούς και τις µεθόδους της βιοµετρικής, στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται όλες οι γνωστές βιοµετρικές τεχνολογίες, που αξιοποιούν χαρακτηριστικά 

της φυσιολογίας του ατόµου. Συγκεκριµένα, εξετάζονται σε ξεχωριστές ενότητες το 

σκανάρισµα των δαχτύλων, του προσώπου, της ίριδας, του χεριού, του 

αµφιβληστροειδούς χιτώνα, καθώς και το σκανάρισµα AFIS. Τα θέµατα που µας 

απασχολούν είναι τα συστατικά µέρη, ο τρόπος λειτουργίας, οι κυρίαρχες τεχνολογίες, οι 

εφαρµογές, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει κάθε τεχνολογία. 

Τηρείται µια ενιαία δοµή, που διευκολύνει την σύγκριση και κατάταξη των τεχνολογιών, 

και βοηθάει στο να προβάλλονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Όσα γράφονται 

στηρίζονται µε συγκεκριµένα παραδείγµατα, ενώ στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν 

σύντοµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρησιµότητα και τις προοπτικές κάθε τεχνολογίας. 
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Το τρίτο κεφάλαιο έχει την ίδια δοµή µε το δεύτερο, µε τη διαφορά ότι οι τεχνολογίες 

που αναπτύσσονται σ’ αυτό σχετίζονται µε χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του 

ατόµου. Η διάκριση είναι αναγκαία, λόγω των διαφορών που προκαλούνται σε θέµατα 

απόδοσης και παραβίασης της ιδιωτικότητας. Έτσι, στο ίδιο κεφάλαιο διερευνώνται το 

σκανάρισµα της φωνής και το σκανάρισµα της υπογραφής καθώς και οι πιθανοί τρόποι 

ενσωµάτωσης των συναφών τεχνολογιών σε παραδοσιακά σχήµατα πιστοποίησης. Και 

εδώ όσα αναγράφονται, τεκµηριώνονται µε παραδείγµατα από πραγµατικές δοκιµές σε 

λειτουργικά περιβάλλοντα. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στις κατηγορίες των 

βιοµετρικών εφαρµογών. Ανάλογα µε το ρόλο του ατόµου, διακρίνουµε τις εφαρµογές 

πολιτών, τις διοικητικές εφαρµογές υπαλλήλων και τις εµπορικές εφαρµογές ή εφαρµογές 

πελατών. Με βάση την παραπάνω κατάταξη, προχωρούµε και αναπτύσσουµε περαιτέρω 

τις κυριότερες βιοµετρικές εφαρµογές, που είναι η εγκληµατολογική αναγνώριση, η 

αναγνώριση πολιτών, η επιτήρηση, η πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα, η φυσική 

πρόσβαση, το ηλεκτρονικό εµπόριο και το εµπόριο στο σηµείο πώλησης. Για κάθε µία 

από αυτές τις εφαρµογές εξετάζονται οι τυπικές χρήσεις, οι χρησιµοποιούµενες 

τεχνολογίες, οι κάθετες αγορές, οι νέες τάσεις, το κόστος ανάπτυξης, καθώς και 

ζητήµατα υλοποίησης. Επίσης, στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται τα γενικά 

συµπεράσµατα, για κάθε εφαρµογή. Στο πέµπτο κεφάλαιο, εξετάζονται οι περιπτώσεις 

παραβίασης της ανθρώπινης ιδιωτικότητας, και αναπτύσσονται µέτρα προφύλαξης 

ενάντια σ’ αυτό το ενδεχόµενο. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Υπηρεσία της 

Ελληνικής Αστυνοµίας , ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, που ασχολείται 

αποκλειστικά µε βιοµετρικές µεθόδους στο χώρο της ασφάλειας και ειδικότερα το 

αντικείµενο, οι αρµοδιότητες, η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας και µεθοδολογίας της. 

Μετά το πέρας του κεφαλαίου ακολουθούν τα γενικά συµπεράσµατα και αναφορά στις 

πηγές της εργασίας.    

 

Σ’ όλο το φάσµα της παρούσης εργασίας, αποδεικνύεται ότι η βιοµετρική αποτελεί 

εφραµοσµένη λύση σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και ότι δεν κινείται στη σφαίρα του 

επιστηµονικού πειράµατος. Η πρόκληση βέβαια είναι να µπορέσει να εξαπλωθεί σε 

µεγαλύτερη έκταση και να κατακτήσει την αγορά, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα 

αξιοπιστίας και υπευθυνότητας.  

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Βιοµετρία, Μέθοδος πιστοποίησης, Βιοµετρικές τεχνολογίες, 

Βιοµετρική εφαρµογή Α.Φ.Ι.Σ., Έλεγχος και ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά. 
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The term Biometrics refers to the automated identification of a person based on 

physiological characteristics or behavior. A biometric system is essentially a pattern 

recognition system, which verifies the identity of the person determining the authenticity 

of a particular biological feature. This is an emerging authentication method, which in 

recent years seems to be gaining ground over traditional methods. The purpose of this 

paper is to introduce the reader to the concept of biometrics, identifying its strengths and 

weaknesses. This is achieved by recording the operation of biometric systems, reporting 

the dominant biometric technologies of the markets and the wider area, exploring the 

various biometric applications, the concern about privacy issues, and finally cover 

security issues associated with the use of biometric technology. 

 

The work is divided into six chapters. The first chapter introduces the reader to the 

concept of biometrics, initially giving a full definition. Also, it distinguishes between 

biometric systems certification and recognition systems, as well as in natural and logical 

access, and  the developing differences between them. After this the reader is acquainted 

with the purposes and methods of biometrics in the second chapter all the known 

biometric technologies are developed that exploit features of the physiology of the 

individual. Specifically in separate sections addressed the finger scan, the facial, the iris, 

the hand, the retina, and the AFIS scan. The issues that concern us are the components, 

the function, the dominant technologies, the applications, the advantages and 

disadvantages of each technology. A single structure is kept, which facilitates the 

comparison and ranking of technologies, and helps to highlight the special features. What 

is written is based on specific examples, while at the end of each section there are short 

conclusions on the usefulness and potentials of each technology. 

 

The third chapter has the same structure as the second, except that the technologies 

developed in this are related to the behavioral characteristics of the individual. The 

distinction is necessary because of the differences caused in performance issues and the 

violation of privacy. Thus, in the same chapter the scanning of the voice and signature 

scanning are explored as well as the possible ways to integrate relevant technologies into 

traditional shapes of certification. And here what ever is written, are documented with 

examples from actual tests on operating environments. The fourth chapter is devoted to 

the categories of biometric applications. Depending on the role of the individual, we 

distinguish the citizens applications, the administrative applications of officials and 

commercial applications or applications of customers. Based on this classification, we 

progress and further develop the main biometric applications, which are the forensic 

identification, the recognition of citizens, surveillance, access to computers and networks, 

physical access, electronic commerce and trade as a selling point. For each of these 

applications typical uses, the technologies, vertical markets, new trends, development 

costs and implementation issues are examined. Also, at the end of each section the overall 

conclusions for each application are presented. The fifth chapter examines cases of 

violation of human privacy and develops precautionary measures against this possibility. 
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Finally, in the sixth chapter, the Office of the Greek Police Department Forensic 

Laboratory, is presented, which is dedicated to the biometric methods in the field of 

security and in particular the object, the composition and the operating methods and its 

methodology. After this chapter, general conclusions and a reference to the sources of 

labor are followed. 

 

Throughout the range of the present study it is proven that a biometric solution is applied 

in many cases, and that does not move into the realm of scientific experiment. The 

challenge of course is for it to be able to spread more extensively and to conquer the 

market, keeping the same level of reliability and responsibility. 

 

KEYWORDS: Biometrics, Authentication method, Biometric technology, Biometric 

A.F.I.S. implementation, testing and anthropometric characteristics. 
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1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ  

 

 

Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας είναι µια βασική ανάγκη στην αλληλεπίδραση ανθρώπου 

και υπολογιστή. Τα παραδοσιακά µέσα για επιβεβαίωση ταυτότητας – κυρίως οι κωδικοί και 

οι Προσωπικοί Αριθµοί Αναγνώρισης (Personal Identification Numbers (PINs))  – έχουν 

κυριαρχήσει στο χώρο των υπολογιστών και πιθανότατα θα συνεχίσουν να κυριαρχούν και 

τα προσεχή χρόνια. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό αναδύονται νέες τεχνολογίες, ικανές να 

προσφέρουν υψηλότερο βαθµό ασφάλειας. Η βιοµετρική ανήκει σε αυτές τις πολλά 

υποσχόµενες τεχνολογίες πιστοποίησης αυθεντικότητας και µάλιστα συγκεντρώνει τις 

περισσότερες πιθανότητες για να εξαπλωθεί σύντοµα σε ευρεία κλίµακα
1
. 

1.1    Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

Ο όρος βιοµετρική αναφέρεται στην αυτοµατοποιηµένη χρήση χαρακτηριστικών της 

φυσιολογίας (physiological characteristics) ή της συµπεριφοράς (behavioral characteristics) 

του ατόµου, µε στόχο τον καθορισµό ή την πιστοποίηση της ταυτότητάς του
2
. Η 

αυτοµατοποιηµένη χρήση δηλώνει το γεγονός ότι ο βιοµετρικός έλεγχος διεξάγεται από 

υπολογιστές ή µηχανές. Ο ίδιος ο άνθρωπος καθηµερινά ελέγχει χαρακτηριστικά της 

φυσιολογίας ή της συµπεριφοράς των συνανθρώπων του, για να επιβεβαιώσει ή να 

προσδιορίσει την ταυτότητά τους. ‘Όµως ο έλεγχός του αυτός δεν είναι αυτοµατοποιηµένος. 

Αντίθετα, τα βιοµετρικά συστήµατα έχουν µια συγκεκριµένη διαδικασία που ακολουθούν. 

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη διεξαγωγή χιλιάδων συγκρίσεων το δευτερόλεπτο και 

συνήθως διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Συνεπώς και µε βάση τα παραπάνω, ένας υπάλληλος 

της σήµανσης που προσπαθεί - χωρίς τη χρήση υπολογιστή - να βρει σε ποιον ανήκει ένα 

δακτυλικό αποτύπωµα, δε διεξάγει αυτοµατοποιηµένη βιοµετρική πιστοποίηση ταυτότητας. 

Αντίθετα, ένα σύστηµα που ζητά από το χρήστη να τοποθετήσει το δάχτυλό του στη µονάδα 

αναγνώρισης και το οποίο αποφασίζει σε πραγµατικό χρόνο για το αν υπάρχει ταίριασµα 

                                                 
1
 Anil K. Jain, Sharath Pankanti, Salil Prabhakar, and Arun Ross, “Recent Advances in Fingerprint 

Verification”. 

2
 S. Pankanti, S. Prabhakar, and A. K. Jain, "On the Individuality of Fingerprints", IEEE Transactions on 

PAMI, Vol. 24, No. 8, pp. 1010-1025, 2002. 
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δακτυλικού αποτυπώµατος, πληροί τις προϋποθέσεις διενέργειας αυτοµατοποιηµένης 

βιοµετρικής αναγνώρισης. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η βιοµετρική βασίζεται στη µέτρηση διακριτών χαρακτηριστικών της 

φυσιολογίας ή της συµπεριφοράς του ατόµου. Χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του ατόµου 

είναι για παράδειγµα τα δάχτυλα, το χέρι, το πρόσωπο, ή την ίριδα. Αντίθετα, η φωνή και η 

υπογραφή θεωρούνται χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς. Ο τρόπος διάκρισης στηρίζεται 

στο ότι τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά λαµβάνονται άµεσα, µε απευθείας µέτρηση κάποιου 

σηµείου του σώµατος, ενώ τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς είναι το αποτέλεσµα µιας 

πράξης και γενικά µετρούν µε έµµεσο τρόπο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώµατος.  

 

Η παραπάνω διάκριση είναι χρήσιµη από την άποψη ότι κάποια ζητήµατα απόδοσης και 

ασφάλειας του βιοµετρικού συστήµατος διαφέρουν, ανάλογα µε το είδος του 

χαρακτηριστικού που εξετάζεται. Απ’ την άλλη η διάκριση είναι σε ένα βαθµό τεχνητή, αφού 

τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς βασίζονται σε κάποια χαρακτηριστικά της φυσιολογίας 

του ατόµου, στα οποία µπορούν και να αναχθούν. Συγκεκριµένα, ο ήχος της φωνής 

εξαρτάται από τις φωνητικές χορδές, ενώ η υπογραφή από τη δεξιοτεχνία του χεριού και των 

δαχτύλων. Εξάλλου, και η βιοµετρική της φυσιολογίας λαµβάνει πληροφορίες από τη 

συµπεριφορά του ατόµου, για παράδειγµα από τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο τοποθετεί το 

δάχτυλό του στη µονάδα αναγνώρισης ή κοιτάζει την κάµερα.   

 

Ένα από τα κρίσιµα σηµεία προς αποσαφήνιση στον ορισµό που δόθηκε για τη βιοµετρική, 

είναι η διαφορά ανάµεσα στον καθορισµό και την πιστοποίηση ταυτότητας. Υπάρχουν 

βιοµετρικά συστήµατα που µπορούν να καθορίσουν την ταυτότητα ενός ατόµου µε τη 

βοήθεια µιας βιοµετρικής βάσης δεδοµένων, χωρίς να χρειαστεί το ίδιο το άτοµο να δηλώσει 

την ταυτότητά του. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται αναγνώριση (identification) και τα 

βιοµετρικά συστήµατα που τη διεξάγουν συστήµατα αναγνώρισης (identification systems). 

Υπάρχουν όµως και τα βιοµετρικά συστήµατα πιστοποίησης (verification systems). Σ’ αυτά 

ένα άτοµο προσέρχεται ισχυριζόµενο ότι έχει µια συγκεκριµένη ταυτότητα και το βιοµετρικό 

σύστηµα καλείται να αποδεχτεί ή να απορρίψει αυτόν τον ισχυρισµό. Τα συστήµατα 

αναγνώρισης και πιστοποίησης διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους, τόσο από άποψη 

ασφάλειας και απόδοσης, όσο κι από άποψη ενσωµάτωσης σε υπάρχοντα συστήµατα. Οι 

διαφορές αυτές αναπαρίστανται στο Σχήµα 1 και αναλύονται εκτενέστερα στην επόµενη 

ενότητα. 
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Σχήµα 1. Καθορισµός ταυτότητας – Πιστοποίηση ταυτότητας 

 

Τέλος, πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην έννοια της ταυτότητας, που παρουσιάζει κάποιες 

ιδιαιτερότητες στο χώρο της βιοµετρικής. Συχνά η έννοια της ταυτότητας θεωρείται ότι 

αναφέρεται σε ένα µεµονωµένο άτοµο, κάτι όµως που δεν ισχύει πάντα, αφού ένα άτοµο 

µπορεί να παρουσιάζεται κάτω από πολλές, διαφορετικές ταυτότητες. Αν κάποιος για 

παράδειγµα, έχει εγγραφεί µε 10 δάχτυλα σ’ ένα βιοµετρικό σύστηµα, τότε το σύστηµα 

βλέπει δέκα διαφορετικές ταυτότητες και όχι ένα και µοναδικό άτοµο. Συνεπώς, η 

αναγνώριση και η πιστοποίηση της ταυτότητας είναι ισχυρά και αξιόπιστα εργαλεία, µόνο 

υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός συσχετισµός ανάµεσα στα βιοµετρικά δεδοµένα και το 

άτοµο υπήρξε ακριβής. Εάν ένας χρήστης καταχωρηθεί σ’ ένα βιοµετρικό σύστηµα µε 

ψεύτικη ταυτότητα, τότε για κάθε εκ νέου είσοδο του χρήστη θα επικυρώνεται αυτή ακριβώς 

η ψεύτικη ταυτότητα. 

 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Εξωτερικό 
Σύστηµα 

Εξωτερικό 
Σύστηµα 

Τα βιοµετρικά δεδοµένα του χρήστη 
συγκρίνονται µε τα δεδοµένα πολλών χρηστών 

Τα βιοµετρικά δεδοµένα του χρήστη 
συγκρίνονται µε τα δικά του δεδοµένα εγγραφής 

Ταίριασµα/ Μη 
ταίριασµα 

Test123 

Έχω το username Test123. 
Ταιριάζουν τα βιοµετρικά 
µου δεδοµένα µ’ αυτά που 
είναι αποθηκευµένα; 

Παρουσιάζω τα 
βιοµετρικά µου δεδοµένα. 
Ποιο όνοµα συσχετίζεται 
µ’ αυτά τα δεδοµένα; 

001010010001011… 

001010010001011… 
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1.2  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ 

 

Εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσµο χρησιµοποιούν αριθµούς και λέξεις-κλειδιά για 

να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη  ή έτσι τουλάχιστον νοµίζουν. Ως τη στιγµή που η µνήµη 

τους φθάνει σε οριακό σηµείο, αρνιώντας να δώσει πληροφορίες, ακόµη και τις πιο απλές και 

χρηστικές, όπως είναι προσωπικοί κωδικοί αριθµοί. Τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιούν 

καθηµερινά για να έχουν πρόσβαση σε διάφορες συσκευές, από το κινητό τηλέφωνο και τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ως τον συναγερµό και τις ΑΤΜ.  

 

Ένας µέσος άνθρωπος µπορεί να συγκρατήσει στη βραχυπρόθεσµη µνήµη του από πέντε ως 

εννέα (επτά συν δύο) πληροφοριακά στοιχεία. Το επιστηµονικό αυτό εύρηµα έχει πρακτικό 

αντίκρισµα στη ζωή µας, καθώς οι αριθµοί που χρειάζεται να αποστηθίσουµε, π.χ. αριθµοί 

τηλεφώνου, αστυνοµικής ταυτότητας κ.ο.κ., δεν ξεπερνούν συνήθως τους επτά. Αυτό που 

κάνει για την ακρίβεια ο εγκέφαλός µας όταν καλούµαστε να αποστηθίσουµε µια σειρά από 

αριθµούς είναι ο καλύτερος δυνατός συσχετισµός του κάθε πληροφοριακού στοιχείου και η 

οργάνωσή τους έτσι ώστε να συγκρατήσουµε τελικά κάποιους συνδυασµούς που µας 

επιτρέπουν να ανακαλούµε την πληροφορία όταν χρειαστεί
1
. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

µπορεί να αποθηκεύσει άπειρες µονάδες πληροφορίας, ενώ έχει τη δυνατότητα να ξεχνάει 

άλλες τόσες (κάτι που λειτουργεί ως βαλβίδα ασφαλείας της ανθρώπινης µνήµης). Παρ' όλα 

αυτά στη σηµερινή εποχή ο άνθρωπος αντιµετωπίζει όλο και πιο συχνά το εξής πρόβληµα: ο 

αριθµός των πληροφοριών που καλείται να συσχετίσει ταυτόχρονα είναι υπερβολικά µεγάλος 

και αυτό του δηµιουργεί σύγχυση ή ακόµη και (πρόσκαιρο) µπλακ άουτ όταν πρέπει να 

ανακαλέσει µια συγκεκριµένη πληροφορία από τη µνήµη.  

 

Πρόκειται για ένα σύνολο (αυτοµατοποιηµένων) τεχνικών για την αναγνώριση κάποιου 

ατόµου, οι οποίες βασίζονται σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φυσιολογίας ή της 

συµπεριφοράς του. Οι βιοµετρικές µέθοδοι κάνουν πιστοποίηση ή αναγνώριση. Στην πρώτη 

περίπτωση, που βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόµου, περιλαµβάνονται η 

αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων, της ίριδας του µατιού, της γεωµετρίας του χεριού, 

ενώ στη δεύτερη γίνεται (απλή) αναγνώριση µέσω της φωνής του ατόµου και της υπογραφής 

του.
2
 

                                                 
1
 Εξηγεί ο καθηγητής Μοριακής Νευροβιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Τέξας κ. Ε. Σκουλάκης 

2
 Εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

του Πανεπιστηµίου Πάτρας κ. ∆. Ν. Σερπάνος. 
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Η χρήση του µυστικού αριθµού pin (Personal Identification Number) και του κωδικού 

πρόσβασης (password) στις τραπεζικές συναλλαγές, στην κινητή τηλεφωνία, στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελεί την απλούστερη µέθοδο βιοµετρίας, που έχει µέχρι 

στιγµής ευρεία εφαρµογή στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Η διάδοση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών επιβάλλει ωστόσο τη διασφάλιση του χρήστη. Οι παραβιάσεις των κωδικών 

αυτών µε διάφορους τρόπους αποτελούν σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο και παρ' όλο που 

καµία µεθοδολογία δεν αποτελεί πανάκεια είναι γεγονός ότι πρέπει πλέον να 

χρησιµοποιηθούν νέες διαφορετικές µέθοδοι πιστοποίησης της ταυτότητας ενός ατόµου. Το 

(µείζον) ζήτηµα της ασφάλειας που παρέχουν οι βιοµετρικές µέθοδοι είναι η µία όψη του 

θέµατος
1
.  

 

1.3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η διαδικασία της βιοµετρικής πιστοποίησης και αναγνώρισης ακολουθεί ένα συγκεκριµένο 

διάγραµµα ροής εργασιών. Οι διεργασίες που συντελούνται είναι οι εξής: 

� Ο χρήστης αρχικά εγγράφεται στο βιοµετρικό σύστηµα παρέχοντας  ένα δείγµα από τα 

βιοµετρικά δεδοµένα του, το οποίο µετατρέπεται σε  προσωρινό αρχείο (template). 

� Τα προσωρινά αρχεία (templates) αποθηκεύονται στο βιοµετρικό σύστηµα για να 

χρησιµοποιηθούν για µελλοντικές συγκρίσεις. 

� Κάθε φορά που ο χρήστης πρέπει να υποβληθεί σε πιστοποίηση ή αναγνώριση, προσφέρει τα 

βιοµετρικά του δεδοµένα, τα οποία µετατρέπονται σε ένα ένα προσωρινό αρχείο (template). 

� Το προσωρινό αρχείο (template) που παράχθηκε συγκρίνεται µε ένα ή περισσότερα από τα 

αποθηκευµένα προσωρινά αρχεία (templates). 

� Το αποτέλεσµα της σύγκρισης είναι το ποσοστό εµπιστοσύνης για το συγκεκριµένο δείγµα, 

το οποίο µε τη σειρά του συγκρίνεται µε µια τιµή που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη 

τεχνολογία, το σύστηµα, το χρήστη και τη συναλλαγή 

� Αν το ποσοστό εµπιστοσύνης υπερβαίνει την τιµή, τότε η σύγκριση θεωρείται επιτυχής και ο 

χρήστης ενηµερώνεται. 

� Αν το ποσοστό εµπιστοσύνης είναι µικρότερο από την τιµή, τότε η σύγκριση θεωρείται 

ανεπιτυχής και ο χρήστης ενηµερώνεται
2
. 

                                                                                                                                                  
 
1
Εξηγεί ο καθηγητής Μοριακής Νευροβιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Τέξας κ. Ε. Σκουλάκης.  

2
 S. C. Dass, A. K. Jain and X. Lu, "Face Detection And Synthesis Using Markov Random Field Models", 

Proc. International Conference on Pattern Recognition, Quebec City, August 11-15, 2002. 
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Τα δεδοµένα που παρέχει ο χρήστης στο σύστηµα είναι µη επεξεργασµένα και δεν µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν αυτούσια για τη διεξαγωγή συγκρίσεων. Πρέπει πρώτα να µετατραπούν 

σε µια άλλη µορφή, που να µπορεί να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί ο υπολογιστής. Η 

µορφή αυτή είναι τα προσωρινα αρχεία (templates). Το αρχείο αυτό (template) είναι ένα 

συστατικό στοιχείο της βιοµετρικής τεχνολογίας, ουσιώδες για την κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας των βιοµετρικών συστηµάτων. Πρόκειται στην ουσία για ένα µικρό αρχείο, που 

προκύπτει από τα διακριτά χαρακτηριστικά των βιοµετρικών δεδοµένων του χρήστη και 

χρησιµοποιείται για τη διενέργεια συγκρίσεων. Χάρη στην τεχνολογία των αρχείων 

(templates), τα ίδια τα βιοµετρικά δεδοµένα δεν αποθηκεύονται στο σύστηµα και αγνοούνται 

σχεδόν απ’ όλα τα συστήµατα. 

 

Ανάλογα µε το πότε παράχθηκαν, τα προσωρινά αρχεία templates διακρίνονται σε εγγραφής 

και ταιριάσµατος. Τα πρώτα παράγονται κατά την αρχική αλληλεπίδραση του χρήστη µε το 

σύστηµα και αποθηκεύονται για µελλοντικές συγκρίσεις, ενώ τα δεύτερα  παράγονται κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης ή πιστοποίησης, προκύπτουν συνήθως από ένα και 

µόνο δείγµα και απορρίπτονται µετά τη σύγκριση µε τα αποθηκευµένα. 

1.4    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Στη βιοµετρική υπάρχουν δύο ειδών συστήµατα: τα συστήµατα πιστοποίησης και τα 

συστήµατα αναγνώρισης. Τα συστήµατα πιστοποίησης απαντούν στο ερώτηµα «Είµαι αυτός 

που ισχυρίζοµαι;» ζητώντας από το χρήστη να δηλώσει, αλλά και να αποδείξει  την 

ταυτότητά του. Αυτό γίνεται µε την προµήθεια εκ µέρους του των απαραίτητων βιοµετρικών 

δεδοµένων και τη σύγκρισή τους µε τα βιοµετρικά δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα 

στη βάση δεδοµένων. Η απάντηση που επιστρέφεται από το σύστηµα είναι είτε θετική είτε 

αρνητική και η προσπάθεια για ταίριασµα γίνεται αποκλειστικά µε τα αποθηκευµένα 

βιοµετρικά δεδοµένα του φερόµενου ως χρήστη. Γι’ αυτό και η πιστοποίηση αναφέρεται και 

σαν 1:1, δηλαδή ένα-προς-ένα.
1
 

 

                                                                                                                                                  
 
1
 N. Duta, A. K. Jain, and Kanti V. Mardia, "Matching of Palmprint", Pattern Recognition Letters, vol. 23, 

Number 4, pp. 477-485, 2002. 
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Τα συστήµατα αναγνώρισης απαντούν στο ερώτηµα «Ποιος είµαι;» και δεν απαιτούν από το 

χρήστη να δηλώσει µια ταυτότητα, προτού διεξαχθεί η βιοµετρική µέτρηση. Ο χρήστης απλά 

προµηθεύει το σύστηµα µε τα βιοµετρικά του δεδοµένα, τα οποία συγκρίνονται µε τα 

βιοµετρικά δεδοµένα ενός πλήθους χρηστών, µέχρι να βρεθεί ταίριασµα. Η απάντηση που 

επιστρέφει το σύστηµα είναι µια ταυτότητα, που µπορεί να είναι ένα όνοµα ή ένας αριθµός 

ID κτλ. Ο έλεγχος αναγνώρισης αναφέρεται και σαν 1:Ν, δηλαδή ένα-προς-Ν ή ένα-προς-

πολλά, επειδή τα δεδοµένα του κάθε ατόµου συγκρίνονται µε πολλές εγγραφές κάθε φορά. 

Στην αναγνώριση υπάρχουν συγκεκριµένες βιοµετρικές τεχνολογίες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται, κι αυτές είναι το σκανάρισµα του δακτύλου, το σκανάρισµα της ίριδα και 

σε ένα βαθµό το σκανάρισµα του προσώπου. Η φωνή, η υπογραφή και το χέρι δεν 

προσφέρονται τόσο για αναγνώριση, γιατί στηρίζονται σε χαρακτηριστικά της φυσιολογίας 

και της συµπεριφοράς, τα οποία δεν εγγυώνται τη ρητή διάκριση των ατόµων. 

 

Συστήµατα αναγνώρισης µε περισσότερους από 100.000 χρήστες θεωρούνται µεγάλης 

κλίµακας και διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε τα συστήµατα µικρής κλίµακας, σε 

ζητήµατα ακρίβειας, χρόνου απόκρισης κτλ. Τα συστήµατα αναγνώρισης διαιρούνται 

περαιτέρω σε συστήµατα θετικά και συστήµατα αρνητικά. Τα θετικά συστήµατα 

αναγνώρισης είναι σχεδιασµένα για να βρίσκουν ταίριασµα ανάµεσα στα βιοµετρικά 

δεδοµένα του χρήστη και της βάσης, δηλαδή για κάθε δείγµα πρέπει να υπάρχει και 

ταίριασµα. Τέτοια συστήµατα έχουν για παράδειγµα χρησιµότητα σε µια φυλακή. Αντίθετα, 

τα αρνητικά συστήµατα αναγνώρισης έχουν ως σκοπό να αποκλείσουν την περίπτωση να 

υπάρχουν ήδη στη βάση δεδοµένων τα βιοµετρικά δεδοµένα ενός ατόµου. Έτσι 

διασφαλίζεται π.χ. ότι κανείς δεν µπορεί να εγγραφεί δύο φορές σε ένα σύστηµα, 

επωφελούµενος από προνόµια και παροχές που δε δικαιούται.  

 

Κάθε ένα από τα συστήµατα πιστοποίησης και αναγνώρισης έχει πλεονεκτήµατα και 

αδυναµίες. Συνήθως η ίδια η εφαρµογή υπαγορεύει τη χρήση του ενός ή του άλλου. Όταν για 

παράδειγµα πρέπει να διαφυλαχτεί η ασφάλεια ενός υπολογιστή ή ενός δικτύου, συνήθως 

χρησιµοποιούνται συστήµατα πιστοποίησης. Η πρόσβαση σε κτίρια και δωµάτια γίνεται και 

µε συστήµατα πιστοποίησης και µε συστήµατα αναγνώρισης, µε τα πρώτα να κυριαρχούν, 

ενώ τα συστήµατα αναγνώρισης κατά κανόνα χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα δηµόσιων 

παροχών µεγάλης κλίµακας. Αυτό γίνεται για συγκεκριµένους λόγους, που έχουν να κάνουν 

µε τις ιδιαιτερότητες των δύο συστηµάτων. 
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Αναλυτικότερα, τα συστήµατα πιστοποίησης είναι συνήθως πιο γρήγορα και ακριβή, γιατί 

διενεργούν µόνο µία σύγκριση κάθε φορά. Γι’ αυτό και η υπολογιστική δύναµη που απαιτούν 

είναι σαφώς µικρότερη και η πιθανότητα να κάνουν λάθος πολύ µικρή. Ακόµη, ο χρόνος 

απόκρισής τους συνήθως δεν υπερβαίνει το δευτερόλεπτο. Ωστόσο, τα συστήµατα 

πιστοποίησης µειονεκτούν, ως προς το ότι δεν µπορούν να εξακριβώσουν, αν ένα 

συγκεκριµένο άτοµο βρίσκεται αποθηκευµένο στη βάση δεδοµένων περισσότερες από µία 

φορές. Τα συστήµατα αναγνώρισης από την άλλη, έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις σε 

υπολογιστική ισχύ, αφού τις περισσότερες φορές πρέπει να κάνουν πάρα πολλές συγκρίσεις 

– ακόµα κι εκατοµµύρια – για να υπάρξει αντιστοιχία µε τα αποθηκευµένα δεδοµένα. 

Εξαιτίας αυτού του φόρτου των συγκρίσεων όµως, αυξάνεται και η πιθανότητα λάθους. Γι’ 

αυτό τα συστήµατα αναγνώρισης χρησιµοποιούνται µόνο στις περιπτώσεις που τα 

συστήµατα πιστοποίησης δεν επαρκούν, όπως – για παράδειγµα – όταν υπάρχει ανάγκη 

εξάλειψης διπλών εγγραφών. Έτσι, παρότι εκ πρώτης όψεως η χρήση συστηµάτων 

αναγνώρισης σε περιβάλλοντα desktop φαίνεται ελκυστική, στην πραγµατικότητα το κόστος 

σε ακρίβεια και ταχύτητα υπερβαίνει τα οφέλη της εξάλειψης κάποιων επιπλέον ID.    

 

Ωστόσο, υπάρχει και µια µέση λύση που είναι γνωστή ως 1:λίγα, στην οποία η έρευνα για 

αναγνώριση περιορίζεται σε ένα πολύ µικρό αριθµό χρηστών. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι ο 

χρήστης εφοδιάζει το σύστηµα µε τα βιοµετρικά δεδοµένα του, τα οποία στη συνέχεια 

συγκρίνονται µε τα βιοµετρικά δεδοµένα ενός µικρού αριθµού από εγγεγραµµένους χρήστες. 

Ο ακριβής αριθµός των χρηστών δεν προσδιορίζεται σαφώς, οι χρήστες µπορεί να είναι 10 ή 

και 100, έτσι η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις εφαρµογές 1:λίγα και 1:πολλά είναι 

λεπτή. 

1.5  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Ανάλογα µε τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί η πιστοποίηση ή η αναγνώριση, τα βιοµετρικά 

συστήµατα µπορούν να διαιρεθούν σε συστήµατα φυσικής πρόσβασης (physical access) και 

λογικής πρόσβασης (logical access)
1
. Τα συστήµατα φυσικής πρόσβασης επιτρέπουν ή 

αρνούνται την είσοδο ή την έξοδο από µια συγκεκριµένη περιοχή και καταγράφουν την 

παρουσία ενός ατόµου ή ενός αντικειµένου σε συνδυασµό µε τη χρονική στιγµή στην οποία 

αυτή συνέβη. Συνήθως βέβαια η φυσική πρόσβαση αφορά στην είσοδο σ’ ένα κτίριο ή ένα 

                                                 
1
 “Biometrics for Identification and Authentication - Advice on the Selection of Biometric Products”, 

CESG. Issue 1.0, 23 November 2001. 
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δωµάτιο. Ένα θησαυροφυλάκιο, ο πύργος ελέγχου, το δωµάτιο του server είναι υποψήφιοι 

χώροι. Άλλες φορές η φυσική πρόσβαση σχετίζεται µε την πρόσβαση σε εξοπλισµό ή υλικά, 

για παράδειγµα µε το άνοιγµα µιας θυρίδας ή το ξεκίνηµα ενός αυτοκινήτου, αν και πολλές 

από αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόµα υποθετικές. Πάντως, σε συστήµατα φυσικής 

πρόσβασης η βιοµετρική αντικαθιστά ή δρα συµπληρωµατικά στη χρήση κλειδιών, καρτών 

πρόσβασης, ατοµικών κωδικών αριθµών (PIN) ή την παρουσία φρουρών. Από την άλλη, τα 

συστήµατα λογικής πρόσβασης παρακολουθούν και ανάλογα επιτρέπουν ή αποτρέπουν την 

πρόσβαση σε πληροφορίες ή  δεδοµένα. Η πρόσβαση σε έναν Η/Υ (PC) ή στα αποθηκευµένα 

δεδοµένα ενός δικτύου, η επικύρωση µιας συναλλαγής και η διευθέτηση ενός λογαριασµού 

είναι παραδείγµατα περιπτώσεων, όπου η πρόσβαση είναι λογική. Σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις η βιοµετρική αντικαθιστά ή δρα σε συνδυασµό µε ατοµικούς κωδικούς (PINs) 

και έγγραφα.  

 

Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι και σε περιπτώσεις φυσικής και λογικής πρόσβασης ο 

πυρήνας της βιοµετρικής λειτουργικότητας, δηλαδή η απόκτηση και σύγκριση των 

βιοµετρικών δεδοµένων, παραµένει ο ίδιος. Έτσι, ο ίδιος αλγόριθµος βιοµετρικού ελέγχου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από εφαρµογές desktop και από εφαρµογές που ελέγχουν την 

είσοδο από µία πόρτα. Το µόνο που αλλάζει είναι το εξωτερικό σύστηµα, στο οποίο 

ενσωµατώνεται η βιοµετρική λειτουργικότητα κάθε φορά, στο παράδειγµά µας το σύστηµα 

ελέγχου της πόρτας ή το λειτουργικό σύστηµα. Και φυσικά αντίστοιχα επηρεάζεται και η 

λειτουργία που ακολουθεί ένα επιτυχές ταίριασµα, το άνοιγµα δηλαδή της πόρτας ή η 

πρόσβαση στο λειτουργικό σύστηµα. 

 

Η τεράστια σηµασία των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευµένες σε συνεταιρικά 

δίκτυα και ο αυξανόµενος όγκος των συναλλαγών ηλεκτρονικού εµπορίου , επιχείρηση σε 

επιχείρηση (business-to-business (B2B)) και επιχείρηση σε πελάτη (business-to-customer 

(B2C)), ωθεί τη βιοµηχανία της βιοµετρικής στο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε 

συστήµατα και εφαρµογές λογικής πρόσβασης, που µακροπρόθεσµα θεωρούνται πιο 

επικερδή. Κι αυτό, γιατί ένα άτοµο µπορεί µέσα σε µια µέρα να αναγκαστεί να πιστοποιήσει 

την ταυτότητά του 20 µε 30 φορές, ενώ τα περιστατικά στα οποία απαιτείται φυσική 

πρόσβαση είναι πιο σπάνια. Ακόµη,  η αξία των αποθηκευµένων πληροφοριών και το 

γεγονός της όλο και πιο συχνής ανάγκης για αποµακρυσµένη πρόσβαση σε αυτές, ενισχύει 

την υπάρχουσα τάση για τα συστήµατα λογικής πρόσβασης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η 

βιοµετρική δεν µπορεί να ανταποκριθεί εξίσου καλά και στα δύο είδη εφαρµογών.  
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Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η διάκριση σε εφαρµογές λογικής και φυσικής πρόσβασης 

δεν είναι πάντοτε απόλυτη. Υπάρχουν συστήµατα αναγνώρισης – ιδίως τα µεγάλης κλίµακας 

– που είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν, για το λόγο ότι δεν υπάρχει σαφής πρόσβαση 

είτε σε δεδοµένα είτε σε κάποια τοποθεσία. Ένα βιοµετρικό µηχάνηµα αυτόµατης ταµειακής 

ανάληψης (τύπου ATM) για παράδειγµα, παρέχει µεν πρόσβαση σε χρήµατα, δηλαδή σε ένα 

αντικείµενο, αυτό όµως γίνεται εφικτό, αφού πρώτα ο χρήστης έχει λογική πρόσβαση στα 

δεδοµένα που τον αφορούν. Τέλος, ακόµα και αν υπάρξει µια τρίτη κατηγορία, των 

εφαρµογών εκείνων που είναι δύσκολο να καταταγούν, η διάκριση ανάµεσα σε φυσική και 

λογική πρόσβαση είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση της βιοµετρικής. Και αυτό, 

γιατί υπάρχουν πολύ σηµαντικοί παράγοντες, όπως η ακρίβεια, ο χρόνος απόκρισης, το 

κόστος, η πολυπλοκότητα ενσωµάτωσης, καθώς και ζητήµατα ιδιωτικότητας (privacy), τα 

οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της πρόσβασης.  

1.6   Η ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ  

Αφού αναπτύξαµε τον τρόπο λειτουργίας της βιοµετρικής τεχνολογίας µπορούµε να 

εκτιµήσουµε περισσότερο τα οφέλη που συνάδουν µε τη χρήση της. Η βιοµετρική είναι µια 

τεχνολογία που χρησιµοποιείται σε πάρα πολλές εφαρµογές, από τις πιο µετριοπαθείς ως τις 

πιο σύνθετες. Προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι η αύξηση της ασφάλειας, η 

διευκόλυνση των πελατών, ο περιορισµός της απάτης, η πρόσβαση σε προσωπικούς και 

απόρρητους χώρους, η πρόσβαση σε δίκτυα, η ανεύρεση υπόπτων, η αναγνώριση εκφράσεων 

προσώπων, εφαρµογές ασφάλειας, τάξης και άµυνας και γενικότερα η αναβάθµιση των 

υπηρεσιών. Συνήθως η βιοµετρική έχει έναν ουσιώδη ρόλο να διαδραµατίσει στη λειτουργία 

του συστήµατος, αν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται περισσότερο για 

να αποθαρρύνει επίδοξους παραβάτες. Το βέβαιο είναι ότι προσφέρει αυξηµένη βεβαιότητα 

για την ταυτότητα ενός ατόµου, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την αξιοπιστία, την 

οικονοµική σταθερότητα και την ευηµερία του εκάστοτε οργανισµού.   

1.6.1    Πλεονεκτήµατα σε συστήµατα πιστοποίησης αυθεντικότητας 

Οι πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες για πιστοποίηση αυθεντικότητας είναι οι κωδικοί 

(passwords) και οι προσωπικοί αριθµοί αναγνώρισης (PINs). Οι δύο αυτές τεχνολογίες έχουν 

ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι χρησιµοποιούνται για έλεγχο της 

πρόσβασης σε υπολογιστές, έλεγχο εισόδου σε απαγορευµένες περιοχές κτιρίων, 

εξουσιοδότηση µηχανών αυτόµατης ταµειακής ανάληψης (ATM) κτλ. Σε εφαρµογές µε 
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µεγαλύτερες απαιτήσεις για ασφάλεια βέβαια, είθισται οι κωδικοί να αντικαθίστανται από 

φορητές κάρτες. Ωστόσο και οι κάρτες, αλλά και τα PINs και οι κωδικοί παρουσιάζουν µια 

σειρά από προβλήµατα, που θέτουν υπό αµφισβήτηση το βαθµό καταλληλότητάς τους για 

σύγχρονες απαιτητικές εφαρµογές, όπως η on-line πρόσβαση σε λογαριασµούς ή σε 

απόρρητα ιατρικά δεδοµένα κτλ. Η βιοµετρική από την άλλη, διακρίνεται για µια σειρά από 

πλεονεκτήµατα στο θέµα της πιστοποίησης αυθεντικότητας, που της επιτρέπουν να επιλύει 

αυτά τα προβλήµατα. Αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει αναπτύσσονται στις 

επόµενες παραγράφους. 

 

Αυξηµένη ασφάλεια 

 

Η βιοµετρική
1
, σε σύγκριση µε παραδοσιακές µεθόδους πιστοποίησης αυθεντικότητας, 

προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί διασφαλίζει ότι µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες 

έχουν πρόσβαση στους πόρους εκείνους που απαιτούνται για την πιστοποίηση της 

ταυτότητάς τους. Αυτή η εγγύηση συνήθως δεν υπάρχει µε τους κωδικούς που, όπως 

αποδεικνύει και η καθηµερινή πρακτική, παραβιάζονται και µάλιστα εύκολα. Η ευθύνη 

βέβαια βαρύνει σε µεγάλο βαθµό τους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι υποπίπτουν σε σωρεία 

λαθών. Από τα πιο συνηθισµένα είναι να επιλέγουν για κωδικούς λέξεις ή αριθµούς που είναι  

ευκολοµνηµόνευτοι (και άρα εύκολα παραβιάσιµοι) ή ακόµα χειρότερα να καταγράφουν τον 

κωδικό τους σε εµφανές σηµείο, από φόβο µην το ξεχάσουν. Το αποτέλεσµα είναι το 

σύστηµα να καθίσταται διάτρητο και ευάλωτο, ακόµα και στις πιο απλές επιθέσεις, όπως 

είναι το να µαντέψει κάποιος έναν κωδικό. Οι κάρτες δεν επιλύουν εξολοκλήρου το 

πρόβληµα, αφού και αυτές µπορεί να κλαπούν, να απολεσθούν κτλ.  

 

Τα βιοµετρικά δεδοµένα αντίθετα, δεν παρουσιάζουν καµία από τις προαναφερθείσες 

αδυναµίες. ∆εν µπορούν να κλαπούν, όπως οι κάρτες, και είναι αδύνατον να τα µαντέψει 

κανείς, όπως συµβαίνει µε τους κωδικούς. Σε αντίθεση µε παλαιότερες εποχές, είναι 

εξαιρετικά απίθανο να ξεγελάσει κανείς τα σύγχρονα µηχανήµατα βιοµετρικής µε τη 

φωτογραφία ενός προσώπου, τον ηχογραφηµένο ήχο µιας φωνής και άλλα παρόµοια τρικ. 

Ενώ ακόµη και στα συστήµατα εκείνα όπου η βιοµετρική διαδικασία πιστοποίησης παράγει 

έναν κωδικό για κάθε χρήστη, δηλαδή και όταν διατηρείται η δοµή χρήστης-κωδικός, οι 

                                                 
1
 http://www.biometricgroup.com 
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προκύπτοντες κωδικοί είναι πολύ µεγάλοι και ιδιαίτερα πολύπλοκοι, κι έτσι δεν συντρέχουν 

οι κίνδυνοι για τους οποίους κάναµε λόγο. 

 

Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν υπονοούν ότι τα βιοµετρικά συστήµατα είναι άτρωτα και 

ασφαλή απέναντι σε επιθέσεις. Υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα ασφαλείας, που πρέπει να 

αντιµετωπισθούν κατά τη φάση του σχεδιασµού και σε αυτά θα αναφερθούµε εκτενώς σε 

επόµενη ενότητα. Το γεγονός ωστόσο παραµένει, τα βιοµετρικά συστήµατα είναι σηµαντικά 

πιο ασφαλή σε σχέση µε εκείνα που στηρίζονται σε κάρτες, PINs και κωδικούς κι αυτός είναι 

και ο λόγος που ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς επιλέγουν να τα εντάξουν 

στο σύστηµα ασφαλείας τους.  

 

Μεγαλύτερη διευκόλυνση 

 

Όπως ήδη αναφέραµε, οι κωδικοί διατηρούνται απλοί για λόγους εύκολης αποµνηµόνευσης. 

Αυτό όµως συνεπάγεται σηµαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια του συστήµατος. Απ’ τη 

στιγµή µάλιστα που ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιεί όχι έναν, αλλά περισσότερους 

κωδικούς, η πιθανότητα να ξεχάσει κάποιον απ’ αυτούς µεγαλώνει, εκτός αν χρησιµοποιεί 

τον ίδιο κωδικό παντού, πράγµα που µειώνει ακόµα περισσότερο την ασφάλεια του 

συστήµατος. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει µε τα έγγραφα και τις κάρτες, τα οποία µπορεί ο 

χρήστης να απολέσει.  

 

Για προφανείς λόγους τα παραπάνω προβλήµατα δεν υφίστανται, όταν χρησιµοποιείται 

βιοµετρική τεχνολογία. Τα βιοµετρικά χαρακτηριστικά εκάστου (η ίριδα, τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα, το σχήµα προσώπου κτλ.) δεν υπόκεινται σε κίνδυνο απώλειας κι έτσι 

παρέχουν µεγαλύτερη διευκόλυνση στη διεξαγωγή των συναλλαγών, τόσο για το χρήστη όσο 

και για το σύστηµα.. Σε εφαρµογές υπολογιστών, για παράδειγµα, όταν ο χρήστης επιθυµεί 

να έχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους, µία και µόνο διαδικασία πιστοποίησης αντικαθιστά 

την ανάγκη για ένα πλήθος κωδικών, απαλλάσσοντας έτσι από το επιπλέον φορτίο τόσο το 

χρήστη όσο και το διαχειριστή του συστήµατος
1
. 

 

Επιπλέον, η βιοµετρική πιστοποίηση της αυθεντικότητας διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την 

παραχώρηση προνοµίων και δικαιωµάτων υψηλότερου επιπέδου. Συγκεκριµένα, απόρρητα 

                                                 
1
 http://stat.tamu.edu/Biometrics 
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και ευαίσθητα δεδοµένα παραχωρούνται ανενδοίαστα, όταν το δίκτυο προστατεύεται 

βιοµετρικά και όχι µε κωδικούς. Έτσι, χάρη στη βιοµετρική τεχνολογία, η επικοινωνία 

ανάµεσα στο χρήστη και την επιχείρηση διεξάγεται απρόσκοπτα και χωρίς την ανθρώπινη 

παρέµβαση, ακόµα και σε περιπτώσεις που αφορούν προστατευόµενα δεδοµένα. Η έλλειψη 

ενδιάµεσου δε συνιστά αµέλεια των διαχειριστών, ούτε δηλώνει υπεραισιοδοξία για τις 

υπηρεσίες του συστήµατος,   αντικατοπτρίζει όµως τις δυνατότητες και το βαθµό 

εµπιστοσύνης που γεννά στους ενδιαφερόµενους.   

 

Αυξηµένος βαθµός υπευθυνότητας 

 

Με δεδοµένη την αφύπνιση των περισσότερων επιχειρήσεων γύρω από ζητήµατα ασφαλείας, 

υπάρχει σήµερα µεγαλύτερη ανάγκη για αξιόπιστες και ακριβείς µεθόδους ελέγχου και 

αναφοράς. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η βιοµετρική τεχνολογία, που κλείνει 

“τρύπες” στο σύστηµα, όπως για παράδειγµα το buddy-punching, (δηλαδή το χτύπηµα της 

κάρτας ενός εργαζόµενου που απουσιάζει από ένα φίλο συνάδελφο). Τέτοια φαινόµενα 

αποκλείονται µε τη βιοµετρική, γεγονός που καλλιεργεί υψηλό αίσθηµα σιγουριάς ως προς 

το πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο σύστηµα και την ώρα. Έτσι, ακόµα κι όταν οι 

βιοµετρικοί µηχανισµοί ελέγχου σπάνια χρησιµοποιούνται στην πράξη, η ύπαρξή τους και 

µόνο δρα αποτρεπτικά και καλλιεργεί την υπευθυνότητα σε όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς.  

 

Τα οφέλη από την ασφάλεια, τη διευκόλυνση και την υπευθυνότητα είναι ορατά σε 

επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και µεµονωµένους χρήστες και αναφέρονται κυρίως στο θέµα 

της βιοµετρικής επικύρωσης ταυτότητας (biometric verification). Τα οφέλη από τη 

βιοµετρική αναγνώριση (biometric identification) διαφέρουν σηµαντικά, ειδικά όταν αυτή 

εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα. 
1
 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.emory.edu/BUSINESS/et/biometric/Biometrics.htm 
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1.6.2    Πλεονεκτήµατα σε συστήµατα αναγνώρισης 

 

Σε συστήµατα αναγνώρισης, η βιοµετρική µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για λόγους 

ασφάλειας, διευκόλυνσης και υπευθυνότητας, ειδικά όταν εφαρµόζεται σε έναν µικρό αριθµό 

χρηστών. Συνήθως όµως, τα συστήµατα αναγνώρισης χρησιµοποιούνται σε µεγάλα 

περιβάλλοντα, που περιλαµβάνουν από µερικές δεκάδες χιλιάδες ως και µερικές δεκάδες 

εκατοµµύρια χρήστες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η βιοµετρική δεν αντικαθιστά προσωπικούς 

αριθµούς αναγνώρισης (PINs) και κωδικούς, αλλά παρέχει νέους τρόπους για περιορισµό της 

απάτης. Αυτοί αναπτύσσονται εκτενέστερα στις επόµενες παραγράφους.   

 

Εξακρίβωση απάτης 

 

Τα συστήµατα αναγνώρισης χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν αν οι βιοµετρικές 

πληροφορίες ενός συγκεκριµένου ατόµου απαντώνται περισσότερες από µία φορά σε µια 

βάση δεδοµένων. Έτσι, χάρη σε αυτόν τον άµεσο τρόπο εντοπισµού και  αναγνώρισης 

ατόµων που έχουν ήδη γραφτεί σε ένα πρόγραµµα ή έχουν κάνει χρήση µιας παροχής, 

περιορίζεται σηµαντικά η δυνατότητα εξαπάτησης. Πιο συγκεκριµένα, µε τον κατάλληλο 

βιοµετρικό έλεγχο µπορεί για παράδειγµα να ελεγχθεί η περίπτωση κατά την οποία κάποιος 

να επιχειρεί να ξαναγραφτεί σε ένα πρόγραµµα κοινωνικών παροχών κάτω από ένα 

διαφορετικό όνοµα (προσκοµίζοντας ενδεχοµένως ψευδή πιστοποιητικά, ψεύτικη ταυτότητα 

κτλ.).
1
 

 

Αποτροπή από την απάτη 

 

Η εξακρίβωση της απάτης σίγουρα είναι ένα κέρδος. Ίσως όµως πιο σηµαντικό όφελος είναι 

η αποτροπή των χρηστών του συστήµατος από την απάτη, ως απόρροια της χρήσης 

βιοµετρικών ελέγχων
2
. Παρ’ ότι  σε κάθε έλεγχο για βιοµετρική αναγνώριση, ειδικά όταν η 

βάση δεδοµένων περιέχει εκατοµµύρια εγγραφές, υπάρχει ένα ποσοστό λάθους που δεν είναι 

αµελητέο, αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι περισσότεροι δεν επιχειρούν καν να 

εξαπατήσουν το σύστηµα και να διεισδύσουν παράνοµα σε αυτό. Και µόνο η ύπαρξη 

βιοµετρικού ελέγχου δηλαδή, φαίνεται να δρα αποθαρρυντικά για πολλούς, οι οποίοι υπό 

                                                 
1
 http://www.privacy.org/pi/ 

2
http://www.channelinsider.com/c/a/Security/Are-Enterprises-Ready-for-Biometrics-as-a-Security-Solution 
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άλλες συνθήκες δε θα είχαν ενδοιασµούς να επιχειρήσουν, για παράδειγµα, διπλή εγγραφή 

στο σύστηµα. Η αποτροπή αυτή αποτελεί σηµαντικό κέρδος για την επιχείρηση, η οποία  

έτσι και χρήµατα  εξοικονοµεί και την ακεραιότητα και γνησιότητα των εγγραφών 

διασφαλίζει.   

 

Χωρίς διάθεση να υποβαθµιστεί η αξία της βιοµετρικής τεχνολογίας, πρέπει να τονιστεί ότι η 

χρήση της δεν συνίσταται σε όλες τις εφαρµογές και για όλους τους χρήστες. Η πρόκληση 

είναι να προσδιοριστούν εκείνα τα περιβάλλοντα, στα οποία η εφαρµογή της θα επιφέρει τα 

µέγιστα οφέλη για τους χρήστες και τους οργανισµούς. Και βέβαια τα οφέλη πρέπει να είναι 

τέτοια, ώστε να υποσκελίζουν ενδεχόµενους κινδύνους και οικονοµικές επιβαρύνσεις. Η 

εµπειρία πάντως αποδεικνύει ότι η αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και επάρκεια των 

βιοµετρικών συστηµάτων συνεχώς διευρύνει το πεδίο εφαρµογής τους.  
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2.    ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Ένα από τα συνηθέστερα ερωτήµατα που τίθενται στο χώρο της βιοµετρικής αφορά στο 

ποια είναι η καλύτερη βιοµετρική τεχνολογία. Αυτό το ερώτηµα είναι πολύ σχετικό και 

δεν µπορεί να απαντηθεί, αν δε διευκρινιστεί προηγουµένως τι εννοούµε µε τον όρο 

καλύτερο. Υπάρχουν τεχνολογίες µε καλύτερα ποσοστά αναγνώρισης των πραγµατικών 

χρηστών, τεχνολογίες που είναι λιγότερο ακριβές ή περισσότερο εύκολες στη χρήση, που 

εντοπίζουν καλύτερα προσπάθειες για εξαπάτηση ή που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο 

δηµογραφικό πληθυσµό κτλ. Η κάθε βιοµετρική τεχνολογία δηλαδή, έχει τα 

πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της και απευθύνεται καλύτερα σε συγκεκριµένες 

εφαρµογές. Συνεπώς, το ερώτηµα για το ποια είναι η καλύτερη βιοµετρική τεχνολογία 

βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την εκάστοτε εφαρµογή, το δηµογραφικό πληθυσµό 

και τα χρησιµοποιούµενα µέσα υποστήριξης και δεν µπορεί να απαντηθεί σε µια 

αυθαίρετη βάση. Εποµένως, καµία βιοµετρική τεχνολογία δεν µπορεί να θεωρηθεί η 

καλύτερη ή ότι θα κυριαρχήσει σε όλους τους τοµείς. Αντίθετα, οι απαιτήσεις της 

εκάστοτε εφαρµογής καθορίζουν ποια είναι η αρτιότερη βιοµετρική λύση, κι εποµένως η 

σύγκριση των τεχνολογιών έχει νόηµα µόνο στα πλαίσια συγκεκριµένων εφαρµογών. 

Αυτό γίνεται περισσότερο σαφές σ’ αυτό και στο επόµενο κεφάλαιο, όπου 

αναπτύσσονται ξεχωριστά οι κυρίαρχες βιοµετρικές τεχνολογίες της φυσιολογίας και της 

συµπεριφοράς, και γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στα συστατικά µέρη, τον τρόπο 

λειτουργίας, τις εφαρµογές, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους.    

 

2.1    ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΑΧΤΥΛΩΝ 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος δαχτύλων κάνει χρήση των διακριτών χαρακτηριστικών 

του δακτυλικού αποτυπώµατος, µε σκοπό την πιστοποίηση ή αναγνώριση των ατόµων. 

Είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη βιοµετρική τεχνολογία, που χρησιµοποιείται σε ένα 

ευρύ πεδίο εφαρµογών λογικής και φυσικής πρόσβασης. Στην αγορά συναντάται σε 

συσκευές hardware, πακέτα λογισµικού και ολοκληρωµένες λύσεις για επιχειρήσεις. Στο 

Σχήµα 4 φαίνονται µερικά γνωστά εµπορικά προϊόντα. 
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Σχήµα 2. Συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων διαφόρων χρήσεων  
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2.1.1    Συστατικά µέρη 

 

Τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων περιλαµβάνουν υλισµικό (hardware) για 

απόκτηση εικόνων, τµήµατα όπου γίνεται η επεξεργασία των εικόνων. Όλα τα παραπάνω 

συστατικά µέρη µπορεί να βρίσκονται συγκεντρωµένα σε µια περιφερειακή ή 

ανεξάρτητη µηχανή ή να είναι διασκορπισµένα σε µια περιφερειακή συσκευή, ένα τοπικό 

υπολογιστή (PC) και έναν κεντρικό υπολογιστή (server).  

 

Η επιφάνεια στην οποία τοποθετείται το δάχτυλο λέγεται platen ή και scanner. Ένα 

platen µπορεί να είναι φτιαγµένο από διάφορα υλικά, από γυαλί, πλαστικό, σιλικόνη, 

πολυµερή κ.α.. ∆ιάφορα καλύµµατα το προστατεύουν από φθορές και χτυπήµατα, γιατί 

διαφορετικά µειώνεται σηµαντικά η ποιότητα των εικόνων που παρέχει. Ανάλογα µε την 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, οι περιοχές όπου υπάρχει επαφή δαχτύλου και platen 

µετρούνται µε διάφορους τρόπους, είτε µε µικροκάµερες ενσωµατωµένες σε τσιπ, είτε µε 

υπερηχητική εικονογράφηση ή µε βάση τις αλλαγές στα πεδία που παράγει το δάχτυλο. 

Οι µετρήσεις αυτές µετατρέπονται στη συνέχεια σε ψηφιακό κώδικα, τον οποίο µπορεί να 

επεξεργαστεί το σύστηµα.
1
 

 

Το platen είναι µέρος του module. Ένα module αποτελεί το βασικό πυρήνα µιας 

περιφερειακής ή ανεξάρτητης συσκευής σκαναρίσµατος δαχτύλων. Συχνά υπάρχει 

ενσωµατωµένο σε πληκτρολόγια, φορητές συσκευές,  και συσκευές ελέγχου πόρτας, ενώ 

µελλοντικά θα αποτελέσει εξάρτηµα των κινητών τηλεφώνων, των smart cards και των 

οχηµάτων εξόρµησης. Το module έχει σχετικά µικρό µέγεθος και αποτελείται συνήθως 

από ένα platen προσαρτηµένο σε ένα µικρό πίνακα κυκλωµάτων, και από ένα εξάρτηµα 

σύνδεσης, που επιτρέπει την ψηφιακή αποστολή πληροφοριών στην περιφερειακή ή 

ανεξάρτητη συσκευή
2
.  

 

 

                                                 
1
 Ruud M. Bolle, Andrew W. Senior, Nalini K. Ratha, and Sharath Pankanti, “Fingerprint Minutiae: A 

Constructive Definition”. 

2
A. K. Jain, S. Prabhakar, and S. Pankanti, “On The Similarity of Identical Twin Fingerprints”, Pattern 

Recognition, Vol. 35, No. 11, pp. 2653-2663, 2002. 
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                              Platten                                                      Module 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Peripheral 

 

Σχήµα 3. Τα συστατικά µέρη ενός συστήµατος σκαναρίσµατος δαχτύλων 

 

Τα περισσότερα σύγχρονα modules είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις λειτουργίες του 

συστήµατος – απόκτηση εικόνας, επεξεργασία εικόνας, δηµιουργία, ταίριασµα, 

αποθήκευση προσωρινών αρχείων (template) – και να στέλνουν µια θετική ή αρνητική 

απάντηση για ταίριασµα σε µια εξωτερική εφαρµογή ή το ίδιο το σύστηµα. Έτσι, σε 

αντίθεση µε παλαιότερα, που η παραγωγή και το ταίριασµα των προσωρινών αρχείων 

(templates) γινόταν αποκλειστικά σε ένα τοπικό Η/Υ (PC) ή έναν server, σήµερα  αρκετά 

περιφερειακά µπορούν και πραγµατοποιούν όλες τις λειτουργίες εσωτερικά. Αυτό έχει 

ακόµα µεγαλύτερη αξία στις συσκευές φυσικής πρόσβασης. 
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Σχήµα 4. Ένα βιοµετρικό κουτί διαλόγου για σκανάρισµα δαχτύλων 

 

2.1.2    Τρόπος λειτουργίας  

 

Η διαδικασία της βιοµετρικής πιστοποίησης µε σκανάρισµα δαχτύλων περιλαµβάνει 

πέντε κυρίως στάδια: την απόκτηση της εικόνας, την επεξεργασία της εικόνας, των 

εντοπισµό των διακριτών χαρακτηριστικών, τη δηµιουργία και το ταίριασµα του αρχείου 

(template). Η βασική διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια σε όλα τα εµπορικά προϊόντα µε 

µερικές διαφοροποιήσεις στα επιµέρους σηµεία και ιδίως στον τρόπο εξαγωγής των 

χαρακτηριστικών
1
. 

 

Απόκτηση εικόνας 

 

Το πρώτο ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί σε ένα σύστηµα σκαναρίσµατος 

δαχτύλων είναι η απόκτηση µιας εικόνας του δακτυλικού αποτυπώµατος, που να είναι 

υψηλής ποιότητας. Η ποιότητα της εικόνας µετριέται σε κουκίδες ανά ίντσα (dots per 

inch (DPI)) και όσο µεγαλύτερο είναι το DPI τόσο µεγαλύτερη είναι η πιστότητα της 

εικόνας.  

                                                 
1
 “Fingerprint Recognition Devices Coming in 1998”, PC World, 19 November 1997. 
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Σχήµα 5. Τυπικές εικόνες σκαναρίσµατος δαχτύλων 

 

Η απόκτηση µιας σωστής εικόνας αποτελεί µεγάλη πρόκληση στην ανάπτυξη 

τεχνολογίας σκαναρίσµατος δαχτύλων, λόγω των υφιστάµενων δυσκολιών. Υπάρχουν 

πληθυσµιακές οµάδες που είναι πιο πιθανό να έχουν αχνά αποτυπώµατα, είτε λόγω 

φθοράς είτε λόγω της φυσιολογίας τους. Επιπλέον, περιβαλλοντικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την τελική εικόνα. Αν κάνει πολύ κρύο για παράδειγµα, τα λάδια που 

υπάρχουν σε ένα δακτυλικό αποτύπωµα και που βοηθούν στην απεικόνισή του µπορεί να 

έχουν στεγνώσει κι έτσι το αποτύπωµα να µην είναι αρκετά έντονο. Οι χρήστες σ’ αυτή 

την περίπτωση µπορεί να χρειαστεί να πιέσουν στη συσκευή µε µεγαλύτερη δύναµη ή να 

τρίψουν το δάχτυλό τους µε την αντίθετη παλάµη για καλύτερο αποτέλεσµα.  

 

Τα προβλήµατα δεν σταµατούν εδώ. Για να είναι έγκυρη µια διαδικασία εγγραφής ή 

πιστοποίησης, πρέπει στο platen να είναι τοποθετηµένο το κέντρο του δακτυλικού 

αποτυπώµατος. Πολλοί χρήστες όµως, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε τον τρόπο 

παροχής δακτυλικών αποτυπωµάτων, τοποθετούν το δάχτυλό τους µε τρόπο, ώστε 

εµφανίζεται µόνο το επάνω µέρος. Αυτό προκαλεί µειωµένο εντοπισµό διακριτών 

χαρακτηριστικών και άρα µειωµένη πιθανότητα επιτυχηµένης λειτουργίας εγγραφής ή 

πιστοποίησης. Ένα ακόµα ζήτηµα σχετικό µε την απόκτηση µιας κατάλληλης εικόνας 

έχει να κάνει µε το µέγεθος του platen. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µείωση 

του µεγέθους του για εµπορικούς λόγους. Όσο όµως η συσκευή γίνεται πιο µικρή, 
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λιγοστεύουν τα δεδοµένα που µπορεί να προσλάβει, ενώ ταλαιπωρούνται οι χρήστες µε 

µεγάλα δάχτυλα.  

 

Επεξεργασία εικόνας 

 

Αφού επιτευχθεί ο στόχος της απόκτησης µιας εικόνας υψηλής ποιότητας, πρέπει η 

εικόνα αυτή να µετασχηµατιστεί σε µια εύχρηστη µορφή. Το πρώτο στάδιο είναι η 

µετατροπή των γκρίζων κουκίδων (pixels) σε άσπρα ή µαύρα, ανάλογα µε την 

περιεκτικότητά τους σε κάθε χρώµα. Το αποτέλεσµα είναι µια σειρά από µαύρες 

ακρολοφίες, που έρχονται σε αντίθεση µε τις άσπρες αυλάκια. Στη συνέχεια, το πάχος 

των ραβδώσεων προσαρµόζεται από 5 µε 8 pixels που είναι κανονικά σε ένα, όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 8, µε στόχο τον ακριβή εντοπισµό των χαρακτηριστικών.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. Τα βήµατα που ακολουθούνται στην επεξεργασία εικόνας 

 

∆ιακριτά χαρακτηριστικά 

 

Σε ένα µέσο δακτυλικό αποτύπωµα υπάρχει µια πολύ µεγάλη ποσότητα από διακριτές 

πληροφορίες, που παραµένουν αρκετά σταθερές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου 

και διαφέρουν ακόµα και στην περίπτωση διδύµων. Ο µεγάλος όγκος αυτών των 

πληροφοριών οφείλεται στην ιδιαίτερη φυσιολογία του δαχτύλου. Ένα δακτυλικό 

αποτύπωµα χωρίζεται στις ακρολοφίες και τα αυλάκια, που µαζί σχηµατίζουν 

διαφορετικά σχήµατα, όπως  κόλπους, στροβίλους και τόξα. Τα σχήµατα αυτά 
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περιστρέφονται γύρω από έναν πυρήνα, ενώ υπάρχουν σηµεία – συνήθως στην κάτω 

δεξιά ή αριστερή γωνία του αποτυπώµατος – όπου οι ακρολοφίες έχουν τριγωνική µορφή 

και σχηµατίζουν τα λεγόµενα δέλτα
1
. 

 

Οι ακρολοφίες και τα αυλάκια χαρακτηρίζονται από ασυνέχειες και ανωµαλίες στην 

κανονική τους µορφή, γνωστές µε τον όρο minutiae. Υπάρχουν πολλοί τύποι minutiae, µε 

τους πιο συνηθισµένους να είναι τα τελειώµατα και τα σηµεία διακλαδώσεως των 

ακρολοφιών. Τα minutiae είναι οι σχηµατισµοί, στους οποίους βασίζονται οι 

περισσότερες τεχνολογίες σκαναρίσµατος δαχτύλων για τη σύγκριση των 

αποτυπωµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθος του platen και την ακρίβεια του αλγορίθµου, µια 

τυπική εικόνα ενός σκαναρισµένου αποτυπώµατος µπορεί να παράγει από 15 έως 50 

minutiae. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλώνει το µέγεθος του platen υπάρχει δυνατότητα 

πρόσληψης µεγαλύτερου µέρους του δακτυλικού αποτυπώµατος κι έτσι εντοπίζεται 

µεγαλύτερος αριθµός από minutiae. 

 

Σχήµα 7. Τα minutiae στο σκανάρισµα δαχτύλων 

 

Αν και οι περισσότερες τεχνολογίες σκαναρίσµατος δαχτύλων – σχεδόν το 80% – 

βασίζονται στη σύγκριση των minutiae, υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση, που βασίζει 

την εξαγωγή χαρακτηριστικών σε µια ακολουθία από ακρολοφίες. Η τεχνολογία αυτή 

µειώνει τις εξαρτήσεις από τα minutiae, που έχουν την τάση να φθείρονται, αλλά καθιστά 

                                                 
1
 Ruud M. Bolle, Andrew W. Senior, Nalini K. Ratha, and Sharath Pankanti, “Fingerprint Minutiae: A 

Constructive Definition”. 
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πιο κρίσιµη τη σωστή τοποθέτηση του δαχτύλου. Επίσης, τα templates που παράγει είναι 

δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερα, δηλαδή περίπου 1.000 bytes, όταν τα templates που 

παράγονται µε minutiae κυµαίνονται συνήθως µεταξύ 250 και 500 bytes. 

 

∆ηµιουργία template 

 

Υπάρχουν εξειδικευµένοι αλγόριθµοι, που καταγράφουν τα minutiae του δακτυλικού 

αποτυπώµατος, βασιζόµενοι σε πληροφορίες, όπως η τοποθεσία και η γωνία του 

minutiae, ο τύπος και η ποιότητά του, η θέση και η απόστασή του σε σχέση µε τον 

πυρήνα κτλ. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης συνήθως παρουσιάζει αρκετές φορές κάθε 

δακτυλικό αποτύπωµα, ούτως ώστε να επιλεχθούν από το σύστηµα τα πιο συχνά 

εµφανιζόµενα minutiae. Γενικά, οι εικόνες των αποτυπωµάτων παρουσιάζουν 

διαστρεβλώσεις και λάθη, τα οποία πρέπει να φιλτραριστούν πριν τη δηµιουργία του 

template. Για παράδειγµα, ανωµαλίες λόγω χτυπηµάτων ή βρωµιάς µπορεί να εκληφθούν 

ως minutiae. Οι αλγόριθµοι αποµονώνουν και αγνοούν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που 

φαίνεται να βρίσκονται σε λάθος µέρος, όπως π.χ. µια ακρολοφία, που διασταυρώνεται 

κάθετα µε µια σειρά από άλλες ακρολοφίες. Έτσι, εξασφαλίζεται σε µεγάλο βαθµό, ότι το 

παραγόµενο template αποτελεί µια αξιόπιστη αναπαράσταση των πραγµατικών 

βιοµετρικών δεδοµένων. 

 

Ταίριασµα templates 

 

Τα templates έχουν µέγεθος που κυµαίνεται από 200 έως 1000 bytes, είναι δηλαδή πολύ 

µικρά. Η σύγκριση για το αν δύο templates προέρχονται από το ίδιο άτοµο, απαιτεί 

απαραιτήτως την εφαρµογή του κατάλληλου αλγορίθµου, είναι ανώφελο δηλαδή να 

επιχειρήσει κανείς να συγκρίνει δύο templates σειριακά ανά bit. Ακόµα όµως και µε 

χρήση του αλγορίθµου, το αποτέλεσµα της σύγκρισης δεν είναι ταίριασµα 100%. Αυτό 

συµβαίνει π.χ. γιατί το σηµείο όπου βρίσκεται ένα minutiae έχει µετατοπιστεί µερικά 

pixels ή γιατί µερικά minutiae διαφέρουν σε σχέση µε το template της εγγραφής ή ακόµη 

επειδή ψεύτικα minutiae έχουν θεωρηθεί αληθινά. Εξάλλου, η γωνία λήψης του 

αποτυπώµατος είναι έστω και ελάχιστα διαφορετική. Ωστόσο, επειδή αυτά τα 

προβλήµατα είναι γνωστά, οι αλγόριθµοι ταιριάσµατος προβλέπουν γι’ αυτές τις 

διαφορές. Έτσι, η σύγκριση που διενεργούν είναι γενικά αποτελεσµατική, παρά τις όποιες 

αλλαγές στα δεδοµένα.  
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Γενικά, για να θεωρηθεί ένα ταίριασµα επιτυχές πρέπει τα δύο templates να έχουν αρκετά 

κοινά minutiae. Το κατώτατο επιτρεπτό ποσοστό των κοινών minutiae διαφοροποιείται 

κάθε φορά, ανάλογα µε την επιλεχθείσα τιµή του συστήµατος και την πολιτική που 

εφαρµόζει σε ζητήµατα ασφάλειας και διευκόλυνσης των χρηστών.  

 

2.1.3  Παραδείγµατα Εφαρµογών 

 

Οι διάφορες τεχνολογίες σκαναρίσµατος δαχτύλων χρησιµοποιούνται καθηµερινά από 

χιλιάδες ανθρώπους, που διεκδικούν την είσοδό τους σε απαγορευµένες περιοχές, την 

πρόσβασή τους σε Η/Υ, τη διεκπεραίωση συναλλαγών, στον  έλεγχο διαβατηρίων , στον 

έλεγχο λαθροµετανάστευσης, στις πληρωµές κοινωνικής πρόνοιας, στην πρόσβαση σε 

χρηµατοκιβώτια , καθώς και στην ασφάλεια πιστωτικών καρτών. Σε αντίθεση µε άλλες 

βιοµετρικές τεχνολογίες, που απευθύνονται σε συγκεκριµένες εφαρµογές, το σκανάρισµα 

των δαχτύλων είναι µια τεχνολογία που αφορά σε ένα πολύ µεγάλο εύρος εφαρµογών.  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ: 

1) Εφαρµογές (H.R.) για έλεγχο εργαζοµένων σε Ξενοδοχειακή Μονάδα, ασφάλεια 

και µετανάστευση. 

 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια η παρακολούθηση των ωρών εργασίας των εργαζοµένων γινόταν 

χειρόγραφα. Ήταν ένα δυσκίνητο σύστηµα, βέβαια βελτιώθηκε µε την τεχνολογία και την 

χρήση της πληροφορικής. Ο ∆ιευθυντής µεγάλου ξενοδοχείου του Καναδά αποφάσισε 

πως ήταν αναγκαία η χρήση βιοµετρικών συστηµάτων για τον πλήρη έλεγχο της 

επιχείρησής του. Σαφέστερα τονίζει πως, θέλανε κάτι που θα µπορούσε να παρακολουθεί 

τις ώρες των ανθρώπων που εργάζονται κυρίως για σκοπούς µισθοδοσίας καθώς επίσης, 

να παρακολουθείτε και ποιος είναι στο χώρο του ξενοδοχείου σε κάθε δεδοµένη στιγµή .  

Έτσι, εγκαταστάθηκε το σύστηµα της Toshiba ονόµατι Experchem που επιτρέπει την 

είσοδο στους εργαζοµένους εφόσον φορούν ένα ηλεκτρονικό ρολόι ακουµπώντας το 

κοντά σε έναν αναγνώστη και έπειτα την τοποθέτηση ενός δακτύλου σε µια ηλεκτρονική 

συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωµάτων. Το παραπάνω αποτελεί απλώς ένα 

παράδειγµα από την αυξανόµενη χρήση των βιοµετρικών συστηµάτων στις εφαρµογές 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, για τον πλήρη έλεγχο και είσοδο του προσωπικού- κυρίως 
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µε την βοήθεια δακτυλικών αποτυπωµάτων, αλλά και για ολόκληρο το χέρι, ή την 

αναγνώριση προσώπου . Ο ∆ιευθυντής του ξενοδοχείου παρατηρεί ιδιαίτερο όφελος 

λόγω εξάλειψης χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασίων, καταγράφοντας αυτόµατα 

πλήρη στοιχεία, µειώνοντας των χρόνο διεργασιών, αντί να εισαχθούν µε το χέρι στα 

φύλλα του χρόνου.  

 

Επίσης, λοιπές τεχνολογίες, όπως οι έξυπνες κάρτες, θα µπορούσαν να επιτύχουν και να 

ωφελήσουν ιδιαιτέρως. Αλλά οι βιοµετρικές µέθοδοι εξαλείφουν τον χρόνο εισαγωγής 

και επεξεργασίας δεδοµένων. Επίσης, όσον αφορά τις βιοµετρικές τεχνολογίες που 

εφαρµόστηκαν στο συγκεκριµένο ξενοδοχείο είναι αδύνατο να παρατηρηθούν 

παρατυπίες και δόλιες αξιώσεις, δηλαδή κάποιος  εργαζόµενος να <<εξυπηρετεί>> 

κάποιων άλλον περνώντας το βραχιόλι του (όπως γινόταν έως τώρα µε τις κάρτες 

εργασίας>> , αφού αναγκαίο για την είσοδο του εργαζοµένου ήταν το αποτύπωµά του. 

Το Experchem είναι ένα σύστηµα βιοµετρικής τεχνολογίας που εξασφαλίζει την 

<<µελλοντική θωράκιση>> της επιχείρησης µε απλό τρόπο. "Είναι εύκολο να ξεχάσουµε 

µια κάρτα. Είναι δύσκολο να ξεχάσουµε το δάχτυλό σας. "
1
 

 

Επίσης, ο Καναδάς έχει αρχίσει την έρευνα στη χρήση της βιοµετρικής τεχνολογίας στον 

τοµέα της ασφάλειας και της µετανάστευσης συνόρων µέσω του τεχνικού προγράµµατος 

δηµόσιας ασφαλείας και της Κοινότητας βιοµετρικής της πρακτικής.  

 

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ: 

2) Εφαρµογές (H.R.) για έλεγχο εργαζοµένων & πελατών σε Τραπεζικούς φορείς 

 

Επίσης, η τράπεζα Westernbank στο Πουέρτο Ρίκο χρησιµοποιεί τεχνολογία 

σκαναρίσµατος δαχτύλων και στα 37 τµήµατά της. Η τεχνολογία είναι προαιρετική για 

τους πελάτες και υποχρεωτική για τους υπαλλήλους και, σύµφωνα µε στοιχεία της 

τράπεζας, επιλέγεται από ένα ποσοστό πελατών της τάξεως του 15%. Το συνολικό 

κόστος για την υποστήριξη του συστήµατος ανέρχεται σε $3.000.000
2
.  

 

                                                 
1
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2003/tc2030620_3373_19.htm 

 
2
 http://www.bankersonline.com/articles/bhv012/bhv09n12a2.html 
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ΜΕΞΙΚΟ: 

3) Εφαρµογές (H.R.) πληρωµής εργαζοµένων οικονοµικού οργανισµού 

 

Στο Μεξικό, το Groupo Financiero Banorte, που είναι ένας πρωτοποριακός οικονοµικός 

οργανισµός, χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό βιοµετρικής τεχνολογίας και smart cards για 

την πληρωµή των εργαζοµένων εκείνων, που δε διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό. Η 

διαδικασία έχει ως εξής: ο εργαζόµενος αρχικά υποβάλλεται σε έλεγχο αποτυπωµάτων 

και στη συνέχεια χρησιµοποιεί τη smart card, που αντικαθιστά τις επιταγές πληρωµής, 

για να εξαργυρώσει τα χρήµατα. Στις καθηµερινές συναλλαγές των υπαλλήλων, η smart 

card λειτουργεί σαν χρεωστική κάρτα. Η τεχνολογία αυτή, που αρχικά εφαρµόστηκε 

πιλοτικά σε 4.000 εργαζόµενους, πρόκειται να εξυπηρετήσει σύντοµα πάνω από 650.000 

άτοµα. 

 

Η.Π.Α. 

4) Εφαρµογές στην Υγεία για τήρηση ιατρικού αρχείου και απορρήτου και σε 

Στρατιωτικές Υπηρεσίες 

 

Στις ΗΠΑ τώρα, το New York State Office of Mental Health από το 1998 έχει στην 

κατοχή του και χρησιµοποιεί πάνω από 6.000 µονάδες σκαναρίσµατος δαχτύλων. Οι 

µονάδες αυτές χρησιµοποιούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό, για λόγους καλύτερης 

τήρησης του ιατρικού αρχείου και απορρήτου των ασθενών. 

 

Επιπρόσθετα το 2005, σχεδιάστηκαν τα αµερικανικά διαβατήρια  βασισµένα σε 

βιοµετρικά στοιχεία. Ορισµένα κυβερνητικά στελέχη, σε πολλές χώρες, έχουν επικρίνει 

τη χρήση της βιοµετρικής τεχνολογίας για την πιθανή ζηµιά στις αστικές ελευθερίες, τη 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, και τον κίνδυνο κλοπής ταυτότητας. Αυτήν την 

περίοδο, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία στις Ηνωµένες Πολιτείες (και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση) ότι οι ιδιαίτερες πληροφορίες που περιέχουν τα νέου τύπου διαβατήρια µπορούν 

«να ξαφριστούν» και να προσδιορίσουν πλήθος προσωπικών χαρακτηριστικών των . 

 

Η κοινή κάρτα πρόσβασης του αµερικανικού υπουργείου Αµύνης, είναι µια κάρτα 

ταυτότητας που διανέµεται να δοθεί σε όλο το προσωπικό αµερικανικών στρατιωτικών 

υπηρεσιών. Αυτή η κάρτα περιέχει τα βιοµετρικά στοιχεία και τις φωτογραφίες. Επίσης, 

µε λέιζερ χαράζονται ανάγλυφα οι φωτογραφίες και τα ολογράµµατα για περαιτέρω 
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ασφάλεια και µείωση κίνδυνου παραποίησης. Έχουν εκδοθεί ως τώρα πάνω από 10 

εκατοµµύρια από αυτές τις κάρτες
1
. 

 

ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 

5) Εφαρµογές για πίστωση σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

 

Ακόµα, στο Welsh Valley Middle School της Πενσυλβάνια οι µαθητές αντί να 

πληρώνουν τα γεύµατα στην καφετέρια µε µετρητά, µπορούν να χρησιµοποιούν 

χρεωστικά περιφερειακά µηχανήµατα µε σκανάρισµα δαχτύλων. Στο τέλος κάθε µήνα, ο 

λογαριασµός αποστέλλεται, είτε στους γονείς των µαθητών είτε σε ένα πρόγραµµα 

δωρεάν σίτισης. Στην προκειµένη περίπτωση, η εφαρµογή της τεχνολογίας εξυπηρετεί 

συγκεκριµένη νοµοθεσία, που απαγορεύει τη διάκριση και αποκάλυψη των µαθητών που 

σιτίζονται µε κυβερνητικά κονδύλια
2
.   

 

ΓΚΑΜΠΙΑ 

6) Εφαρµογή για έκδοση δελτίων ταυτοτήτων, αδειών κατοικίας και οδήγησης 
 

Το βιοµετρικό σύστηµα προσδιορισµού που χρησιµοποιεί η κυβέρνηση της Γκάµπια 

επέτρεψε την έκδοση των πρώτων βιοµετρικών εγγράφων ταυτότητας τον Ιούλιο του 

2009. Τα στοιχεία ενός ατόµου, συµπεριλαµβανοµένων των βιοµετρικών πληροφοριών 

τους (thumbprints) συλλαµβάνονται σε µια βάση δεδοµένων. Ένας εθνικός αριθµός 

αναγνώρισης (NIN) αντιστοιχεί σε κάθε πολίτη και είναι µοναδικός. Μεταξύ των 

βιοµετρικών έγγραφων που εκδίδονται στη Γκάµπια περιλαµβάνουν οι κάρτες εθνικών 

ταυτοτήτων, οι άδειες κατοικίας και οι άδειες οδήγησης. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

7) Εφαρµογές για έκδοση διαβατηρίων και ασφάλεια Ολυµπιακών Αγώνων 

 

Η αγορά βιοµετρικής στη Γερµανία έχει αυξηθεί ιδιαίτερα το έτος 2009. Το µέγεθος 

αγοράς αυξήθηκε από  € 120 εκατοµµύρια (2004) σε € 377 εκατοµµύρια το (2009). Οι 

βιοµετρικές διαδικασίες του δακτυλικού αποτυπώµατος και της αναγνώρισης του 

                                                 
1
 http://www.privacy.org/pi/ 

 
2
 http://www.inbiometrics.com/biometriclibrary.htm  
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προσώπου µπορούν να ωφεληθούν από το κυβερνητικό πρόγραµµα. Το Μάιο του 2005 η 

γερµανική Άνω Βουλή του Κοινοβουλίου ενέκρινε την εφαρµογή των ePass, ένα 

διαβατήριο που διανεµήθηκε σε όλους τους γερµανικούς πολίτες που περιέχει  

βιοµετρική τεχνολογία. Τα ePass ήταν στην κυκλοφορία από το Νοέµβριο του 2005, και 

περιέχει ένα τσιπ που κρατά µια ψηφιακή φωτογραφία και ένα δακτυλικό αποτύπωµα 

από κάθε χέρι, συνήθως των αντίχειρων. «Ένα τρίτο βιοµετρικό προσδιοριστικό µέσω 

ανιχνεύσεις ίριδων - θα µπορούσε να προστεθεί σε ένα προχωρηµένο στάδιο». Η αύξηση 

στην επικράτηση της βιοµετρικής τεχνολογίας στη Γερµανία είναι µια προσπάθεια για να 

συµµορφωθεί µε την τρέχουσα αµερικανική προθεσµία προκειµένου να εισαγάγει τα 

βιοµετρικά διαβατήρια. 

 

Η Γερµανία είναι επίσης µια από τις πρώτες χώρες που εφάρµοσε τη βιοµετρική 

τεχνολογία στους Ολυµπιακούς Αγώνες ώστε να προστατεύσει τους γερµανούς αθλητές. 

«Οι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι πάντα µια διπλωµατικά ανήσυχη υπόθεση και τα 

προηγούµενα γεγονότα έχουν χτυπηθεί από τις τροµοκρατικές επιθέσεις - ειδικότερα στο 

Μόναχο το 1972 όπου 11 ισραηλινοί αθλητές σκοτώθηκαν». 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

 

8) Εφαρµογές για έκδοση διαβατηρίων 

 

Ως τα τέλη του 2005, η κυβέρνηση της Βραζιλίας άρχισε την ανάπτυξη του νέου 

διαβατηρίου της. Το νέο διαβατήριο περιέλαβε διάφορες ιδιότητες ασφαλείας, όπως τη 

διάτρηση λέιζερ, τα UV κρυµµένα σύµβολα, το στρώµα ασφάλειας πέρα από τα 

µεταβλητά στοιχεία, την υπογραφή τους, φωτογραφία, και 10 κυληµένα δακτυλικά 

αποτυπώµατα που δίδονταν κατά τη διάρκεια των αιτηµάτων διαβατηρίων. Όλο το 

στοιχείο προγραµµατίζεται να αποθηκευτεί στα πρότυπα ηλεκτρονικών διαβατηρίων 

ICAO. Αυτό επιτρέπει την ηλεκτρονική ανάγνωση και επαλήθευση της ταυτότητας των 

κατόχων διαβατηρίων δεδοµένου ότι τα πρότυπα δακτυλικών αποτυπωµάτων και οι 

συµβολικές του προσώπου εικόνες θα είναι διαθέσιµα για την αυτόµατη αναγνώριση. 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 30 

ΙΡΑΚ 

 

9) Εφαρµογή για έκδοση ταυτοτήτων και ασφάλεια πολιτών 

 

Η βιοµετρική χρησιµοποιείται εκτενώς στο Ιράκ περιλαµβάνοντας όσο το δυνατόν  

περισσότερους Ιρακινούς πολίτες. Κατά τη διάρκεια απολογισµού, οι συλλεχθείσες 

πληροφορίες βιοµετρικής καταγράφονται σε µια κεντρική βάση. Ακόµα κι αν ένας 

Ιρακινός έχει χάσει την κάρτα ταυτότητάς τους, ο προσδιορισµός τους µπορεί να βρεθεί 

και να ελεγχθεί µε τη χρησιµοποίηση των µοναδικών βιοµετρικών πληροφοριών . Οι 

πρόσθετες πληροφορίες µπορούν επίσης να προστεθούν σε κάθε αρχείο απολογισµού. 

 

ΙΝ∆ΙΑ 

 

10)  Εφαρµογές σε έκδοση ταυτοτήτων και ασφάλεια πολιτών 
 

Η Ινδία αναλαµβάνει µια φιλόδοξη µεγάλη επιχείρηση το 2010 για να παρέχει έναν 

µοναδικό αριθµό αναγνώρισης σε κάθε ένας από 1.25 δισεκατοµµύριο ανθρώπους της. Ο 

αριθµός αναγνώρισης θα αποθηκευτεί τις κεντρικές βάσεις δεδοµένων. αποτελούµενος 

από βιοµετρικές πληροφορίες του ατόµου. Εάν εφαρµόζεται, αυτό θα ήταν η µεγαλύτερη 

εφαρµογή της βιοµετρικής στον κόσµο. Η κυβέρνηση θα χρησιµοποιήσει έπειτα τις 

πληροφορίες στα δελτία ταυτότητας. Οι ανώτεροι υπάλληλοι στην Ινδία θα περάσουν ένα 

έτος ταξινοµώντας τον πληθυσµό της Ινδίας σύµφωνα µε τους δείκτες δηµογραφίας.  

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

11) Εφαρµογή σε σχολεία , ασφάλεια και Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
 

Ανιχνευτές δακτυλικών αποτυπωµάτων χρησιµοποιούνται σε µερικά σχολεία για να 

διευκολύνει την πληρωµή διδάκτρων και σχολικών γευµάτων. Η χρησιµοποίηση τέτοιων 

βιοµετρικών χαρακτηριστικών υπολογίζεται να χρησιµοποιηθεί και σε συστήµατα 

ασφαλείας καθώς και στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας του Ηνωµένου Βασιλείου για την 

τήρηση ιατρικού αρχείου και φακέλων ασθενών που περιέχουν άκρως προσωπικά 

δεδοµένα
1
. 

 

                                                 
1
 http://www.biocentricsolutions.com/ 
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ΙΣΡΑΗΛ 

 

12) Εφαρµογή για δηµιουργία βάσης δεδοµένων 

 

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο απαιτώντας τη δηµιουργία µιας 

βιοµετρικής βάσης δεδοµένων όλων των ισραηλινών κατοίκων. Η βάση δεδοµένων θα 

περιέχει όλα τα δακτυλικά αποτυπώµατα και τα περιγράµµατα του προσώπου. Οι 

αντίπαλοι του προτεινόµενου νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των προεξεχόντων 

ισραηλινών επιστηµόνων και των εµπειρογνωµόνων ασφάλειας, προειδοποίησαν ότι η 

ύπαρξη µιας τέτοιας βάσης δεδοµένων θα µπορούσε να βλάψει  την προσωπική  

ελευθερία και τη Κρατική Ασφάλεια, επειδή οποιεσδήποτε διαρροές θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν από τους εγκληµατίες ή εχθρικά άτοµα ενάντια στους ισραηλινούς 

κατοίκους. 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

13) Εφαρµογή για έκδοση ταυτοτήτων 

 

Αρχικά στις 21 Σεπτεµβρίου 2009, όλα τα νέα ολλανδικά διαβατήρια και οι κάρτες 

ταυτότητας πρέπει να περιλάβουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα του κατόχου. Από τις 26 

Αυγούστου 2006, τα ολλανδικά διαβατήρια έχουν περιελάβει ένα ηλεκτρονικό τσιπ που 

περιέχει τις προσωπικές πληροφορίες του κατόχου και της φωτογραφίας διαβατηρίων. Το 

τσιπ κρατά τα εξής στοιχεία: το όνοµα και επώνυµο την υπηκοότητά , την ηµεροµηνία 

γέννησης, το φύλο και τον προσωπικό αριθµό ταυτότητας ολλανδικού φόρου και 

κοινωνικής ασφάλισης
1
. 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

14)Εφαρµογές βιοµετρικής τεχνολογίας σε Τραπεζικά Συστήµατα 

 

Το Πρότυπο ISO 19092:2008, που ονοµάζεται Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες - 

Βιοµετρικά - Ασφάλεια πλαίσιο, περιγράφει ένα πλαίσιο ασφάλειας για τη χρήση 

βιοµετρικών στοιχείων για την εξακρίβωση της γνησιότητας των καταναλωτών και του 

προσωπικού στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών από την εικόνα δακτυλικών 

                                                 
1
 http://www.biometricgroup.com/ 
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αποτυπωµάτων. Το πρότυπο καλύπτει τη µεταφορά, αποθήκευση, διάθεση και την 

ασφάλεια των βιοµετρικών στοιχείων των πελατών από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

 

"Η πραγµατικότητα στην Αυστραλία είναι ότι τα επίπεδα απάτης είναι συγκριτικά χαµηλά 

και έτσι οι τράπεζες προσπαθούν να δικαιολογήσουν το τεράστιο κόστος που θα έχουν τα 

συστήµατα πιστοποίησης της βιοµετρικής αυθεντικότητας,"  τόνισε ο  αναλυτής ασφαλείας 

µεγάλου χρηµατοπιστωτικού οίκου James Turner. 

 

 «Είναι φθηνότερο για τις τράπεζες να επιστρέψουν τα χρήµατα στα άτοµα σε περιπτώσεις 

αποδεδειγµένης απάτης από ό, τι είναι να επεκτείνουν και να επενδύσουν σταδιακά σε 

συστήµατα πιστοποίησης µέσω βιοµετρικής αυθεντικότητας," πρόσθεσε ο Turner. 

 

Ο Βιοµετρικός έλεγχος γίνεται επίσης δηµοφιλής στην επιβολή του νόµου και κρατικούς 

φορείς. Οι πρόσφατες τοπικές αναπτύξεις της Βιοµετρίας περιλαµβάνουν το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ιθαγένειας και την Αστυνοµία. 

  

Οµάδες Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ωστόσο, έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά 

µε τη χρήση των βιοµετρικών πληροφοριών από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Μια 

πρόσφατη έκθεση επέκρινε την Αυστραλία για τη «συστηµατική αποτυχία να διατηρήσει 

εγγυήσεις» από την καταχρηστική χρήση των βιοµετρικών πληροφοριών.  

 

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

15) Βιοµετρικό ∆ιαβατήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Ευρωπαϊκά διαβατήρια έχουν προγραµµατιστεί να ψηφιακής απεικόνισης και δακτυλικών 

αποτυπωµάτων σάρωση βιοµετρικών στοιχείων τοποθετείται πάνω στο τσιπ RFID. Αυτός 

ο συνδυασµός των βιοµετρικών στοιχείων έχει ως στόχο να δηµιουργήσει ένα επίπεδο 

ασφάλειας και προστασίας από ψευδή έγγραφα ταυτοποίησης. Τεχνικές προδιαγραφές για 

τα νέα διαβατήρια που έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προδιαγραφές 

είναι δεσµευτικές για τη συµφωνία του Σένγκεν µέρη, δηλαδή τις χώρες της ΕΕ, εκτός της 

Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς και τρία από τα τέσσερα Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών χώρες - Ισλανδία, Νορβηγία και την Ελβετία. Αυτές οι 

χώρες είναι υποχρεωµένες να εφαρµόσουν τα αναγνώσιµα από µηχάνηµα εικόνες 

προσώπου στα διαβατήρια από την 28.08.2006, και τα δακτυλικά αποτυπώµατα από την 
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29.06.2009. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων έχει δηλώσει ότι το ισχύον 

νοµικό πλαίσιο δεν "αντιµετωπίζει όλα τα πιθανά σχετικό θέµα που προκύπτει από τις 

εγγενείς ατέλειες των βιοµετρικών συστηµάτων».  

 

Επί του παρόντος, η βρετανική βιοµετρικού διαβατηρίου χρησιµοποιεί µόνο µια ψηφιακή 

εικόνα και όχι η λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων, ωστόσο αυτό εξετάζεται από την 

Υπηρεσία Ηνωµένο Βασίλειο Passport. Η γερµανική εκτύπωση διαβατηρίων µετά την 1η 

Νοεµβρίου 2007, περιλαµβάνει δύο δακτυλικά αποτυπώµατα, ένα από κάθε πλευρά, εκτός 

από µια ψηφιακή φωτογραφία. Τα διαβατήρια της Ρουµανίας θα περιέχει επίσης δύο 

δακτυλικά αποτυπώµατα, ένα από κάθε χέρι. Η Ολλανδία λαµβάνει επίσης τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα και είναι το µόνο µέλος της ΕΕ που αποφάσισαν να αποθηκεύσετε αυτά τα 

δακτυλικά αποτυπώµατα κεντρικά. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ, µόνο τα κράτη που 

έχουν υπογράψει το κεκτηµένο του Σένγκεν οφείλουν να προσθέσετε βιοµετρικών 

δακτυλικών αποτυπωµάτων. Σε αυτά τα έθνη της ΕΕ , η τιµή του διαβατηρίου θα είναι:  

 

Αυστρία (διαθέσιµο από τις 16 Ιουνίου 2006) Το διαβατήριο ενηλίκου κοστίζει € 69,90. 

Από το Μάρτιο του 2009 όλα τα νέα διαβατήρια που εκδίδονται περιέχουν δακτυλικά 

αποτυπώµατα.  

 

Βέλγιο (θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2004) € 71 ή € 41 για παιδιά προσθέτοντας 

τοπικούς φόρους. Τα διαβατήρια αυτά ισχύουν για 5 χρόνια.  

 

Βουλγαρία (θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2009) διαθέσιµο από τις 29 Μαρτίου 2010): 40 

λέβα (€ 20) για τους ενήλικες. Τα διαβατήρια αυτά ισχύουν για 5 χρόνια.  

 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας (διαθέσιµο από την 1η Σεπτεµβρίου 2006) 600 CZK για τους 

ενήλικες (που ισχύουν για 10 έτη), 100 CZK για τα παιδιά (που ισχύουν 5 έτη). Τα 

διαβατήρια περιέχουν δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Κύπρος (διαθέσιµο από τις 13 ∆εκεµβρίου 2010) € 70, για διάστηµα 10 ετών.  

 

∆ανία (διαθέσιµο από την 1η Αυγούστου 2006) DKK 600 για τους ενήλικες (ισχύει για 10 

έτη), 115 DKK για τα παιδιά (ισχύει για 5 έτη) και 350 DKK για άνω των 65 ετών (ισχύει 

για 10 έτη)  
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Εσθονία (διαθέσιµο από τις 22 Μαΐου 2007) EEK 450 (€ 28,76) (ισχύει για 5 χρόνια). 

Όπως, της 29ης Ιουνίου 2009, όλες οι νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν 

δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Φινλανδία (διαθέσιµο από τις 21 Αυγούστου 2006) € 53 (ισχύει για 5 έτη). Όπως, της 

29ης Ιουνίου 2009, όλες οι νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά 

αποτυπώµατα.  

 

Γαλλία (διαθέσιµα από τον Απρίλιο του 2006) € 86 ή € 89 (ανάλογα µε το εάν ο αιτών 

παρέχει φωτογραφίες), ισχύει για 10 χρόνια. Από τις 16 Ιουνίου 2009, όλες οι 

νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Γερµανία (διατίθεται από τον Νοέµβριο του 2005) ≤ 23 ετών αιτούντες (ισχύει για 6 έτη) 

€ 37,50 και για > 24 ετών (ισχύει 10 έτη) € 59. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από την 1η 

Νοεµβρίου 2007, σχετικά µε περιλαµβάνουν δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Ελλάδα (διαθέσιµο από τις 26 Αυγούστου 2006) € 76.40 (ισχύει για 5 χρόνια). Από τον 

Ιούνιο του 2009, τα διαβατήρια περιέχουν δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Ουγγαρία (διαθέσιµο από τις 29 Αυγούστου 2006) 6000 HUF (€ 24), ισχύει για 5 έτη, 

10000 HUF (€ 40) ισχύει για 10 χρόνια. Όπως, της 29ης Ιουνίου 2009, όλες οι 

νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Ιρλανδία (διαθέσιµο από τις 16 Οκτωβρίου 2006) € 80, ισχύει για 10 χρόνια. ∆ωρεάν για 

άτοµα άνω των 65 ετών. (Που δεν έχουν υπογράψει κεκτηµένο του Σένγκεν, δεν υφίσταται 

υποχρέωση δακτυλικών αποτυπωµάτων βιοµετρικών στοιχείων)  

 

Ιταλία (διαθέσιµο από τις 26 Οκτωβρίου 2006) € 42.50, ισχύει για 10 χρόνια, καθώς και 

φορολογική ταινία των € 40,29 ανά έτος (πρώτη είναι υποχρεωτική? η οποία έληξε 

σφραγίδα φόρος απαιτείται µόνο όταν ταξιδεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ως τον 

Ιανουάριο του 2010 εκδόθηκαν προσφάτως διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά 

αποτυπώµατα.  
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Λετονία (διαθέσιµο από τις 20 Νοεµβρίου 2007) Ένας ενήλικος έχει κόστος για έκδοση 

διαβατηρίου Ls 5 και ισχύει για 5 χρόνια.  

 

Λιθουανία (διαθέσιµο από τις 28 Αυγούστου 2006) LTL 100 (€ 29). Για παιδιά έως 16 

ετών, ισχύει µέχρι 5 χρόνια. Για τα άτοµα άνω των 16 ετών, για διάστηµα 10 ετών.  

 

Λουξεµβούργο (διαθέσιµο από τις 28 Αυγούστου 2006) € 30. Ισχύει για 5 χρόνια. Όπως, 

της 29ης Ιουνίου 2009, όλες οι νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά 

αποτυπώµατα.  

 

Μάλτα (διατίθεται από τις 8 Οκτωβρίου 2008) € 70 για άνω των 16 ετών πρόσωπα, για 

διάστηµα 10 ετών, € 35 για παιδιά ηλικίας µεταξύ 10-16 ετών (ισχύει για 5 έτη) και € 14 

για παιδιά κάτω των 10 ετών (ισχύει για 2 χρόνια).  

 

Ολλανδία (διαθέσιµο από τις 28 Αυγούστου 2006) € 11 Περίπου στην κορυφή της 

τακτικής διαβατηρίου (€ 38,33) κόστος € 49,33. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις 21 

Σεπτεµβρίου 2009 περιλαµβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα. Ολλανδικά δελτία 

ταυτότητας είναι παρόµοιων εκδόσεων της σελίδας του κατόχου του διαβατηρίου και 

περιέχουν τα ίδια βιοµετρικά στοιχεία.  

 

Πολωνία (διαθέσιµο από τις 28 Αυγούστου 2006) 140 PLN (€ 35) για τους ενήλικες, 

70PLN για τους φοιτητές, έγκυρα 10 χρόνια. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις 29 

Ιουνίου 2009 περιλαµβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα και των δύο δάχτυλα δείκτη.  

 

Πορτογαλία (διαθέσιµο από τις 31 Ιουλίου 2006) € 60 για ενήλικες (€ 50 για όσους είναι 

άνω των 65 ετών), ισχύει για 5 χρόνια. € 40 για παιδιά κάτω των 12, ισχύει για 2 χρόνια. 

Όλα τα διαβατήρια έχουν 32 σελίδες.  

 

Ρουµανία (διαθέσιµο από τις 31 ∆εκεµβρίου 2008) 276 RON (€ 67), ισχύει για 5 χρόνια 

για όσους είναι άνω των 6 ετών, και για 3 χρόνια για εκείνους κάτω των 6. Στις 19 Ιαν 

2010, νέο διαβατήριο περιλαµβάνει τόσο εικόνες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Σλοβακία (διατίθεται από τις 15 Ιανουαρίου 2008) Ένα διαβατήριο ενηλίκων (> 13 χρόνια 

κοστίζει 33,19 € ισχύει για 10 χρόνια, ενώ (5-13 ετών) έκδοση ένα τσιπ χωρίς παιδιού 
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κοστίζει 13,27 € ισχύει για 5 χρόνια και για τα παιδιά κάτω των 5 ετών 8,29 € , αλλά ισχύει 

µόνο για 2 χρόνια.  

 

Σλοβενία (διαθέσιµο από τις 28 Αυγούστου 2006) € 36 για ενήλικες, ισχύει για 10 χρόνια. 

€ 31 για παιδιά από 3 µέχρι 18 ετών, που ισχύει για 5 χρόνια. € 28 για παιδιά µέχρι 3 ετών, 

ισχύει για 3 χρόνια. Όλα τα διαβατήρια έχουν 32 σελίδες, 48 σελίδων έκδοση είναι 

διαθέσιµη σε ένα € 2 επιπλέον χρέωση. Όπως, της 29ης Ιουνίου 2009, όλες οι 

νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά αποτυπώµατα.  

 

Ισπανία (διαθέσιµο από τις 28 Αυγούστου 2006) στην τιµή των € 13,45 (τιµή στο 7 

Νοεµβρίου 2010). Αυτά περιλαµβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα και των δύο δάχτυλα 

δείκτη από τον Οκτώβριο του 2009. (Ηλικίας 30 ή λιγότερο ένα ισπανικό διαβατήριο 

ισχύει για 5 χρόνια, αλλιώς θα παραµείνει σε ισχύ για 10 χρόνια).  

 

Σουηδία (διατίθεται από τον Οκτώβριο του 2005) SEK 400 (ισχύει για 5 χρόνια). Όπως, 

της 29ης Ιουνίου 2009, όλες οι νεοεκδιδόµενες διαβατηρίων περιλαµβάνουν δακτυλικά 

αποτυπώµατα.  

 

Ηνωµένο Βασίλειο (που εισήχθη Μάρτιος 2006) £ 77.50 για ενήλικες και £ 49 για παιδιά 

κάτω των 16 ετών  (που δεν έχουν υπογράψει κεκτηµένο του Σένγκεν, δεν υφίσταται 

υποχρέωση δακτυλικών αποτυπωµάτων βιοµετρικών στοιχείων)
1
 . 

 

16) Καινοτόµες εφαρµογές από την Advanced Optical Systems (AOS) 

 

Η αµερικάνικη εταιρία Advanced Optical Systems (AOS), παρουσιάζει το AIRprint, το 

σκάνερ δακτυλικών αποτυπωµάτων που λειτουργεί από απόσταση δύο µέτρων.  Αρχικά, 

το AIRprint χρησιµοποιεί δύο κάµερες 1.3 megapixel οι οποίες εκπέµπουν γραµµικά 

πολωµένο φως., η µία κάθετα και η άλλη οριζόντια. Οι δύο ακτίνες αντανακλούν τις 

κατακόρυφες και καµπυλωτές γραµµές των δακτυλικών αποτυπωµάτων, και έτσι 

                                                 
1
 http://www.silicon.com/management/cio-insights/2003/06/25/biometrics-key-to-future-of-police-crime-

fighting-104850/ , http://rioter.info/english 
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επιταχύνουν την αναγνώριση του αποτυπώµατος. Στη δεδοµένη χρονική φάση, το 

AIRprint µπορεί να σκανάρει ένα δάχτυλο σε 1sec ενώ του παίρνει 4 sec για να το 

επεξεργαστεί. Υπολογίζεται ότι τον Απρίλη θα µπορεί να σκανάρει και τα πέντε δάχτυλα 

ενός χεριού ενώ αυτά κινούνται ενώ θα του παίρνει λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο να τα 

επεξεργαστεί και να τα ταυτοποιήσει. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου, 

περίπου το καλοκαίρι, το σύστηµα θα βγει στην αγορά. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ,ωστόσο, παρουσιάζει η δραστηριότητα του Αµερικάνικου στρατού 

σ’ αυτό το τοµέα. Το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ επένδυσε 1.5 εκατοµµύριο δολάρια 

για την αναβάθµιση της ακτίνας αναγνώρισης στα 13 µέτρα απόσταση. Όπως µάλιστα 

δηλώνει ο Jeremy Powell, επικεφαλής στις επιχειρήσεις αναγνώρισης των πεζοναυτών, 

των ΗΠΑ «είναι ένα βήµα µακριά από το να µπορεί κανείς να αναγνωρίζει την ταυτότητα 

ενός οποιουδήποτε ατόµου από ασφαλή απόσταση, είτε το γνωρίζει αυτό, είτε όχι!». 

Η νέα τεχνολογία πρόκειται να εφαρµοστεί στις επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ.  

  

ΕΛΛΑ∆Α: 

1) Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µετά από καταγγελία που 

δέχτηκε σχετικά µε τον έλεγχο εισόδου και εξόδου εργαζοµένων από τον χώρο της 

εργασίας του πληροφορεί πως
1
: 

 

· Η συλλογή, καταχώρηση και χρήση βιοµετρικών χαρακτηριστικών, όπως είναι τα 

δακτυλικά αποτυπώµατα, αποτελεί αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 γιατί τα βιοµετρικά 

χαρακτηριστικά είναι δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον ορισµό που 

εκτίθεται στο άρθρο 2 του Νόµου και συνεπώς η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να 

διεξάγεται βάση τις αρχές και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Νόµο αυτό. 

 

Η επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων στον χώρο εργασίας κρίνεται υπερβολική εκτός 

από ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο σκοπός της επεξεργασίας επιτρέπει τη 

χρήση των δεδοµένων αυτών. 

                                                 
1
 http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23367&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Τα βιοµετρικά δεδοµένα δεν προσδιορίζουν απλώς την ταυτότητα ενός ατόµου, αλλά την 

επιβεβαιώνουν. Ο εργοδότης για να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα χρήσης 

βιοµετρικών δεδοµένων, πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστεί εξαιρετικούς λόγους π.χ. 

ασφάλεια, που επιβάλλουν την υιοθέτηση ανάλογων µέτρων. Πρέπει, επίσης, να είναι σε 

θέση να αποδείξει ότι η υιοθέτηση οποιωνδήποτε άλλων µέτρων, λιγότερο 

παρεµβατικών, είναι ανεπαρκής για τους σκοπούς που επιδιώκει. Οι εργοδότες πρέπει 

πάντα να επιλέγουν το λιγότερο παρεµβατικό τρόπο επεξεργασίας των βιοµετρικών 

δεδοµένων των εργοδοτουµένων, ο οποίος να σέβεται την προσωπικότητα και την 

ιδιωτική τους ζωή.  

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι νόµιµη µια επεξεργασία είναι η αρχή της 

αναλογικότητας, µε βάση την οποία τα δεδοµένα που συλλέγονται πρέπει να είναι 

συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά είναι απαραίτητο για την 

εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Στη περίπτωση αυτή, σκοπός της 

επεξεργασίας είναι ο έλεγχος της ώρας άφιξης και αναχώρησης των υπαλλήλων από την 

εργασία τους. 

 

(α) Τα δακτυλικά αποτυπώµατα συνιστούν προσωπικά δεδοµένα των οποίων η 

επεξεργασία πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 138(Ι)/2001, και 

ότι ο Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρµόδια να 

ελέγξει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας των προσωπικών αυτών δεδοµένων, εφόσον η 

συγκεκριµένη επεξεργασία που συνίσταται στη συλλογή, σύγκριση και αρχειοθέτηση των 

βιοµετρικών χαρακτηριστικών αποτελεί αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων. 

 

(β) Σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές και προϋποθέσεις για νόµιµη επεξεργασία, µεταξύ 

των οποίων είναι και η αρχή της αναλογικότητας µε βάση την οποία τα δεδοµένα που 

συλλέγονται πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά 

είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας (άρθρο 4(γ) του 

Νόµου). 
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(γ) Είναι γενικά αποδεκτό πως η αναγνώριση του υποκειµένου των δεδοµένων µε τη 

µέθοδο της δακτυλοσκόπησης εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την εγκληµατολογική 

πολιτική. Όπως αναφέρεται και σε Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Προστασίας 

∆εδοµένων, «η τήρηση αρχείου µε δακτυλικά αποτυπώµατα για τον έλεγχο της 

παρουσίας των εργαζοµένων, πέρα από την εύλογη αντίδραση των υποκειµένων που 

προκαλεί, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι βαρύνει περισσότερο από την ανάγκη προστασίας 

του δικαιώµατος του ατόµου στην ιδιωτική του ζωή και δεν συντρέχει λόγος να γίνει 

εξαίρεση από τη γενική αρχή ότι πληροφορίες τέτοιου είδους συλλέγονται και 

καταχωρούνται µόνο από αρχές οι οποίες είναι υποχρεωµένες από το νόµο να τηρούν 

σχετικά αρχεία. Τέτοια εξαίρεση θα µπορούσε να γίνει δεκτή µόνο σε ειδικές περιπτώσεις 

π.χ. για το σκοπό ελέγχου πρόσβασης σε χώρους απορρήτων αρχείων ή εγκαταστάσεων».  

 

 

2) Μη επιτρεπτός έλεγχος εισόδου και εξόδου εργαζοµένων µε βιοµετρικά στοιχεία 

σε ιδιωτική επιχείρηση 

 

Φρένο στην ανεξέλεγκτη εφαρµογή των νέων τεχνολογικών µεθόδων επιτήρησης των 

πολιτών επιχειρεί να βάλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. 

 

Με απόφασή της διατάσσει εταιρεία πλαστικών να ξηλώσει το βιοµετρικό σύστηµα που 

έχει τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις της, προκειµένου να ελέγχει την τήρηση του 

ωραρίου και την είσοδο και την έξοδο των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ενώ της 

επιβάλλει πρόστιµο 1.500 ευρώ για παραβίαση του νόµου για τα προσωπικά δεδοµένα. 

 

Η Αρχή ασχολήθηκε µε την υπόθεση ύστερα από καταγγελία του Σωµατείου 

Εργατοϋπαλλήλων ότι στην εταιρεία έχει εγκατασταθεί βιοµετρικό σύστηµα µε τη 

µέθοδο ελέγχου δακτυλικού αποτυπώµατος και πως τα στοιχεία που συλλέγονται, 

καταγράφονται και αποθηκεύονται σε αρχείο. 

 

Το σύστηµα τοποθετήθηκε χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόµενοι αφού η διοίκηση της 

επιχείρησης αρκέστηκε να τους ενηµερώσει παραπλανητικά ότι «για την τήρηση των 

ωραρίων εργασίας θα τοποθετηθεί υπολογιστής παρουσιών σύµφωνα µε τα πλαίσια της 

Επιθεώρησης Εργασίας». 
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Στη συνέχεια, όταν το Σωµατείο ζήτησε να έχει πρόσβαση στο αρχείο και στα στοιχεία 

που τηρεί η εταιρεία, οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν το αίτηµα. 

 

Σύµφωνα µε την απόφαση (50/2007), η επεξεργασία των δεδοµένων των εργαζοµένων µε 

τη βιοµετρική µέθοδο της ανάλυσης της γεωµετρίας του δακτύλου είναι παράνοµη, ενώ 

επισηµαίνεται ότι πρέπει να επιλέγονται ηπιότεροι τρόποι για την άσκηση του 

εργοδοτικού ελέγχου.  

 

Η Αρχή δεν πείστηκε από τα επιχειρήµατα που προέβαλε η εταιρεία, ότι είναι 

επιβεβληµένη ανάγκη να ελέγχεται η πρόσβαση στους χώρους της γιατί 

χρησιµοποιούνται εύφλεκτες ύλες και ρεύµα υψηλής τάσης, καθώς και ότι δεν 

προβλέπεται θέση προσωπάρχη γι' αυτό και είναι καλύτερο για τη λειτουργία της 

εταιρείας να καταγράφεται ηλεκτρονικά ο χρόνος εργασίας του προσωπικού.  

 

Η µέθοδος της δακτυλοσκόπησης υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας και κατά 

συνέπεια παραβιάζει το νόµο 2472/1997 για τα προσωπικά δεδοµένα, αποφάνθηκαν τα 

µέλη της Αρχής, τα οποία διατάσσουν την εταιρεία να αφαιρέσει το βιοµετρικό σύστηµα 

και να καταστρέψει το αρχείο που έχει ήδη δηµιουργήσει µε τα δεδοµένα των 

εργαζοµένων της. Απευθύνουν, επίσης, αυστηρή σύσταση στην εταιρεία να ενηµερώνει 

από εδώ και στο εξής τους εργαζοµένους αλλά και την Αρχή για τη λειτουργία 

οποιουδήποτε αρχείου.  

 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία που έχει χαράξει η Αρχή, «ο έλεγχος της παρουσίας των 

εργαζοµένων µε δακτυλικά αποτυπώµατα, πέρα από την εύλογη αντίδραση των 

υποκειµένων που προκαλεί, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι βαρύνει περισσότερο από την 

ανάγκη προστασίας του δικαιώµατος του ατόµου στην ιδιωτική του ζωή». 

 

Μάλιστα, έχει κριθεί ότι «η άρνηση των εργαζοµένων να δώσουν τα δακτυλικά τους 

αποτυπώµατα δεν µπορεί να αποτελέσει αιτία για κυρώσεις εκ µέρους των εργοδοτών, 

εφόσον µε τον τρόπο αυτό προσβάλλεται η προσωπικότητά τους και επιπροσθέτως η 

παραπάνω ενέργεια δεν εµπεριέχεται στο διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη για 

οργάνωση της επιχείρησής του αλλά, αντιθέτως, ενέχει εκδήλωση βλαπτικής µεταβολής 

της σύµβασης, την οποία µπορεί αζηµίως να αρνηθεί ο εργαζόµενος». 
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3) Επιτρεπτές οι µέθοδοι Βιοµετρίας λόγους ασφαλείας στον Κρατικό Αερολιµένα 

Αθηνών 

 

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆ΑΑ) αποτελεί το µεγαλύτερο κόµβο εισόδου-εξόδου 

των αλλοδαπών επισκεπτών της χώρας µας
1
. Αναµφισβήτητα, κατά τη διάρκεια των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, οπότε και αναµένονται εκατοµµύρια επισκεπτών, ο ∆ΑΑ 

θα επωµισθεί ακόµη µεγαλύτερο φορτίο, γεγονός που καθιστά πρωταρχική την ανάγκη 

εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας του. Ένας κρίσιµος επιχειρησιακά χώρος του ∆ΑΑ 

είναι το Κέντρο Επιχειρήσεων (Aviation Services Operation Center, ASOC).  

 

Στόχος του παρόντος έργου είναι η περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση των τεχνικών 

µέτρων και των διαδικασιών ασφάλειας του ∆ΑΑ, η οποία θα επιτευχθεί µε τη 

συστηµατική αξιοποίηση επιλεγµένων και σύγχρονων (state-of-the-art) τεχνολογιών 

ασφάλειας κρίσιµων εγκαταστάσεων και υποδοµών. Συγκεκριµένα θα µελετηθεί η 

εφικτότητα και θα αποτιµηθεί η σκοπιµότητα αξιοποίησης βιοµετρικών τεχνολογιών 

(biometrics) για τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 

Αεροδροµίου, στο πλαίσιο των προβλέψεων της σχετικής νοµοθεσίας (Νόµος 

2472/1997).  

 

Τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι:  

 

• Ανάλυση Επικινδυνότητας του ASOC: Εντοπισµός των απειλών που υφίσταται το 

ASOC, των πιθανών αδυναµιών του, όπως επίσης και των εκτιµώµενων επιπτώσεων από 

κάποιο περιστατικό ανασφάλειας.  

 

• ∆ιαχείριση Επικινδυνότητας του ASOC: Πρόταση συγκεκριµένων τεχνικών και 

οργανωτικών µέτρων που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των κινδύνων, µε 

επικέντρωση και έµφαση στη σκοπιµότητα χρήσης βιοµετρικών τεχνολογιών.  

 

 

                                                 
1
 http://www.tovima.gr/ 
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4) Βιοµετρικό ∆ιαβατήριο 

 

Το βιοµετρικό διαβατήριο
1
 είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, το οποίο χρησιµοποιεί τα 

βιοµετρικά χαρακτηριστικά προκειµένου να πιστοποιήσει την ταυτότητα των κατόχων 

του. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα µικροσκοπικό chip, όπως ακριβώς 

αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες στις έξυπνες κάρτες (smartcards). Το chip 

χρησιµοποιείτε επίσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του διαβατηρίου 

καθώς και των βιοµετρικών δεδοµένων του. Στην Ελλάδα είναι διαθέσιµο από τις 26 

Αυγούστου 2006, ισχύει για 5 χρόνια.  

 

Ο συνδυασµός αυτός των βιοµετρικών χαρακτηριστικών έχει ως σκοπό να δηµιουργήσει 

ένα επίπεδο ασφάλειας και προστασίας ενάντια στα πλαστά και ψευδή έγγραφα 

ταυτοποίησης. 

 

O I.C.A.O. (International Civil Aviation Organisation) έχει ορίσει την αναγνώριση 

προσώπου ως το πρωτεύων βιοµετρικό χαρακτηριστικό. Η αναγνώριση του δακτυλικού 

αποτυπώµατος, έχει οριστεί ως εφεδρική και µη υποχρεωτική αναγνώριση. 

 

Η αυξανόµενη απειλή της απάτης µε χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, απαιτεί 

την ενίσχυση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ασφάλειας στα διαβατήρια. 

 

Τα βιοµετρικά διαβατήρια πέραν του νέου σχεδιασµού διαθέτουν και πρόσθετα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά όπως σελίδες µε περίπλοκα 

σχέδια/αναπαραστάσεις, υδατογραφήµατα καθώς και το προαναφερόµενο chip. 

 

Η χρήση βιοµετρικών δεδοµένων βοηθάει στην αντιµετώπιση της απάτης και µπορεί να 

προσδιορίσει την πλαστότητα ενός εγγράφου. Στην πράξη, η βιοµετρική εξακρίβωση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σηµεία ελέγχου (σύνορα) προκειµένου ελεγχθεί και 

εξακριβωθεί η εικόνα που εµφαίνεται επί του διαβατηρίου µε αυτή που κρατείται στο 

αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

Το νέο Ελληνικό διαβατήριο ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα όπως καθορίζονται από 

                                                 
1
 http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/odigies-ekdosis-diavatiriou.html 
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το I.C.A.O. (International Civil Aviation Organisation). Έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένου ενός chip. 

 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ασφαλείας διασφαλίζουν εάν το διαβατήριο είναι 

γνήσιο. Επίσης, τα βιοµετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου βοηθούν ώστε να συνδεθεί 

ο κάτοχος του διαβατηρίου µε το έγγραφο αυτό. 

 

Το αποθηκευµένα δεδοµένα που βρίσκονται στο chip, προστατεύονται µε τη χρήση 

προηγµένων ψηφιακών τεχνικών κρυπτογράφησης. 

 

Τα δεδοµένα του chip είναι ασφαλή. Αυτή η ασφάλεια επιτυγχάνετε µέσω τριών (3) 

επιπέδων ασφαλείας: 

 

• Μέσω ψηφιακής υπογραφής η οποία πιστοποιεί αφενός ότι τα κωδικοποιηµένα στοιχεία 

είναι γνήσια και αφετέρου την χώρα που έχει εκδόσει το διαβατήριο. 

 

• Προστασία ενάντια οποιασδήποτε αναρµόδιας ανάγνωσης ("skimming") µέσω του 

βασικού ελέγχου πρόσβασης (Basic Access Control), ένα ασφαλές πρωτόκολλο 

πρόσβασης. 

 

• Τα δεδοµένα κλειδώνονται κάνοντας χρήση Υποδοµής ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI), το 

οποίο παρέχει προστασία κατά οποιασδήποτε τροποποίησης κωδικοποιηµένων 

δεδοµένων. Το PKI είναι η τεχνολογία ψηφιακής κρυπτογράφησης, η οποία επιτρέπει την 

επικύρωση των δεδοµένων ως προς την γνησιότητα τους και εµφανίζει οποιαδήποτε 

αλλαγή - προσθήκη ή διαγραφή στο chip του διαβατηρίου. 

 

5) Ταυτότητες Ελλήνων Αστυνοµικών 

 

Παρουσίαση των Νέων Ταυτοτήτων τύπου πιστωτικής κάρτας Αστυνοµικού 

Προσωπικού ( Αστυνοµικών- Ειδικών Φρουρών- Συνοριακών Φυλάκων ) από το 

επίσηµο κανάλι της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.)  που εκτυπώνονται στη ∆ιεύθυνση 

∆ιαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. της οποίας το προσωπικό συγκατατίθεται στη βιοµετρική 

επεξεργασία των δακτυλικών του αποτυπωµάτων µε ηλεκτρονική σάρωση δακτύλου του 
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δεξιού χεριού προς επαλήθευση των δεδοµένων της κάρτας εισόδου η σάρωση της οποίας 

προηγείται & η βιοµετρική επαλήθευση απαιτείται για το άνοιγµα της θύρας της ∆/νσης. 

 

Οι Νέες Ταυτότητες Αστυνοµικού Προσωπικού είναι ηλεκτρονικές µεν την στιγµή, που 

περιέχουν στην οπίσθια όψη µηχανικώς αναγνώσιµη ζώνη - Machine Readable Zone 

(MRZ) αλλά όχι βιοµετρικές δε αφού δεν περιλαµβάνουν µέσο αποθήκευσης (chip) όπου 

σχεδιάζουν να ψηφιοποιήσουν τα δακτυλικά αποτυπώµατα του συνόλου του πληθυσµού 

µε την αντικατάσταση των Αστυνοµικών ∆ελτίων Ταυτότητας (Α∆Τ) µε τις Κάρτες του 

Πολίτη. 

 

2.1.4    Πλεονεκτήµατα 

 

Το σκανάρισµα των δαχτύλων έχει σε σύγκριση µε τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες 

ορισµένα πλεονεκτήµατα, που οφείλονται στην ίδια τη φύση της τεχνολογίας και στις 

λειτουργίες της αγοράς.  

 

Αυξηµένη αξιοπιστία και ακρίβεια 

 

Η µελέτη, ανάλυση και ταξινόµηση των δακτυλικών αποτυπωµάτων έχει ξεκινήσει εδώ 

και δεκαετίες. Η αξία των αποτυπωµάτων, ως διακριτών προσδιοριστών της ανθρώπινης 

ύπαρξης είναι εγνωσµένη και δοκιµασµένη στο χρόνο, γι’ αυτό παρά την ύπαρξη 

φυσιολογικών χαρακτηριστικών, που είναι πιο διακριτά απ’ το δάχτυλο – η ίριδα και ο 

αµφιβληστροειδής για παράδειγµα – καµία άλλη βιοµετρική τεχνολογία δεν έχει 

καταφέρει να κλονίσει την πρωτοκαθεδρία του ελέγχουν των αποτυπωµάτων. Χάρη στις 

σύγχρονες, ισχυρές υλοποιήσεις των συστηµάτων σκαναρίσµατος δαχτύλων, η διενέργεια 

χιλιάδων συγκρίσεων µε µηδενικά ποσοστά λάθους και µε λήψη µόλις ενός µε δύο 

δειγµάτων είναι πλέον εφικτή. Έτσι, εξυπηρετούνται εξίσου οι σκοποί της ασφάλειας των 

δεδοµένων και της διευκόλυνσης των χρηστών. 

 

∆υνατότητα χρησιµοποίησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

 

Χάρη στις µειωµένες απαιτήσεις σε µέγεθος και ενέργεια και την ικανότητα 

προσαρµογής της στις αλλαγές του περιβάλλοντος, η τεχνολογία σκαναρίσµατος 

δαχτύλων µπορεί και χρησιµοποιείται σε ετερόκλητα περιβάλλοντα, άλλοτε για λογική κι 
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άλλοτε για φυσική πρόσβαση. Πράγµατι, οι συσκευές απόκτησης αποτυπωµάτων είναι 

πλέον πολύ µικρές –  έχουν διαστάσεις περίπου 1,5cm x 1,5cm και πάχος όσο περίπου 

ένα νόµισµα – ενώ ανταποκρίνονται πολύ καλά σε αλλαγές στο φωτισµό ή τη 

θερµοκρασία. 

 

Σήµερα, τα προϊόντα σκαναρίσµατος δαχτύλων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι πάρα 

πολλά. Μάλιστα ξεπερνούν σε πλήθος τα προϊόντα όλων µαζί των υπολοίπων 

βιοµετρικών τεχνολογιών. Αν και αυτό θα µπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά – λόγω 

του καταιγισµού των ενδιαφεροµένων από έναν τεράστιο όγκο βιοµετρικών προτάσεων – 

στην πραγµατικότητα, ο υψηλός ανταγωνισµός έχει ως αποτέλεσµα τη διάθεση 

εύρωστων λύσεων για κάθε περιβάλλον. 

 

Χρήση εργονοµικών συσκευών  

 

Η τοποθέτηση του δαχτύλου σε µια συσκευή, είναι από πολλές απόψεις µια κίνηση 

ενστικτώδης, που απαιτεί πολύ λίγη εκπαίδευση. Σε αντίθεση µε άλλες βιοµετρικές 

τεχνολογίες, που προϋποθέτουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις του χρήστη µε το σύστηµα, 

οι συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων είναι σχεδιασµένες, έτσι ώστε η τοποθέτηση του 

δαχτύλου µε συγκεκριµένο τρόπο να µπορεί εύκολα να επαναληφθεί. Εξάλλου, 

πρόσφατες βελτιώσεις έχουν συµβάλει περαιτέρω στην καλύτερη καθοδήγηση του 

χρήστη για σωστή τοποθέτηση του δαχτύλου. 

 

∆υνατότητα εγγραφής µε πολλά δάχτυλα  

 

Αν και δε συνηθίζεται, το γεγονός ότι ένα άτοµο µπορεί να εγγραφεί και µε τα 10 

δάχτυλα σ’ ένα βιοµετρικό σύστηµα, προσφέρει ευελιξία, αλλά και πλεονεκτήµατα από 

πλευράς ασφάλειας. Αν για παράδειγµα, η χορήγηση πρόσβασης σε ένα σύστηµα 

προϋποθέτει ταίριασµα δύο διαφορετικών αποτυπωµάτων του χρήστη, τότε η πιθανότητα 

λάθους είναι αστρονοµική. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν 

συγκεκριµένα δάχτυλα µε ειδικές λειτουργίες του συστήµατος. Ένας χρήστης δηλαδή, 

µπορεί να χρησιµοποιεί ένα ορισµένο δάχτυλο σε καταστάσεις κινδύνου (π.χ. όταν η 

προσπάθεια για φυσική πρόσβαση γίνεται µε χρήση απειλής), ένα άλλο δάχτυλο για 

πρόσβαση σε συγκεκριµένες εφαρµογές κ.ο.κ. Ένα ακόµη όφελος, είναι ότι το σύστηµα 
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µπορεί σε κάθε έλεγχο να ζητάει από το χρήστη τυχαία να επιδείξει ένα από τα δάχτυλα 

εγγραφής, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα κλοπής και χρήσης βιοµετρικών δεδοµένων. 

 

2.1.5    Μειονεκτήµατα 

 

Παρά τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που έχει το σκανάρισµα των δαχτύλων, παρουσιάζει 

σαν τεχνολογία κάποιες αδυναµίες. Αυτές απαλύνονται σε ένα βαθµό µε τον έξυπνο 

σχεδιασµό των συστηµάτων, αλλά δεν παύουν να µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας σε κάποιες εφαρµογές.  

Αδυναµία εγγραφής κάποιων χρηστών 

 

Υπάρχει ένα ποσοστό χρηστών, το οποίο δεν µπορεί να εγγραφεί στα περισσότερα 

συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων. Ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη υλοποίηση της 

τεχνολογίας και την εξεταζόµενη πληθυσµιακή οµάδα, το ποσοστό αυτό µπορεί να είναι 

µικρότερο της µονάδας ή να αγγίζει µεγαλύτερα µονοψήφια νούµερα. Συνήθως τα υψηλά 

ποσοστά αναφέρονται σε ιδιαίτερες εθνικές και δηµογραφικές οµάδες του πληθυσµού, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στους ηλικιωµένους, τους εργάτες και τους Ασιάτες.    

 

Οι συνέπειες αυτού του προβλήµατος ποικίλλουν ανάλογα µε την περίπτωση. Για µια 

επιχείρηση, η αδυναµία εγγραφής ορισµένων υπαλλήλων συνεπάγεται την ανάγκη 

ύπαρξης και συντήρησης ενός εναλλακτικού σχήµατος πιστοποίησης. Σε εφαρµογές 

πελατών η αποτυχία εγγραφής προκαλεί αποκλεισµό του πελάτη. Σε µεγάλα συστήµατα 

αναγνώρισης σηµαίνει ότι κάποιοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα λόγω της έλλειψης 

βιοµετρικού ελέγχου, να εγγραφούν στο σύστηµα περισσότερες από µία φορές. Αν πάλι η 

πολιτική του συστήµατος είναι πιο ελαστική στην αποδοχή αµφισβητούµενων 

αποτυπωµάτων, τότε το σύνηθες αποτέλεσµα είναι η αύξηση των ποσοστών λάθους.  

 

Μακροπρόθεσµη µείωση απόδοσης 

 

Αν και το δαχτυλικό αποτύπωµα είναι ένα χαρακτηριστικό της φυσιολογίας του 

ανθρώπου αρκετά σταθερό στο χρόνο, η καθηµερινή φθορά στην οποία υπόκειται 

επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του συστήµατος. Έτσι, τα ποσοστά λάθους ορισµένων 

συστηµάτων γνωρίζουν έκρηξη µέσα σε λίγους µήνες, αν και υπάρχουν και συστήµατα 

πολύ αξιόπιστα, µε ποσοστά διαχρονικά αµετάβλητα. Γενικά πάντως, τα άτοµα που 
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καταπονούν τα χέρια τους, όπως οι εργάτες, επιβαρύνουν τη συνολική απόδοση των 

συστηµάτων. Η διενέργεια ποιοτικών εγγραφών µε περισσότερα από ένα δάχτυλα, και η 

επανεγγραφή όσων χρηστών αναγνωρίζονται µε δυσκολία από το σύστηµα, είναι δύο 

τρόποι περιορισµού και επόπτευσης του προβλήµατος.  

 

Συσχετισµός µε εφαρµογές της σήµανσης  

 

Η διαδικασία σκαναρίσµατος δαχτύλων προξενεί σε αρκετούς ανθρώπους τη  δυσφορία, 

λόγω της οµοιότητας που έχει µε τη λήψη αποτυπωµάτων για εγκληµατολογικούς 

σκοπούς. Συχνά µάλιστα εκφράζεται ο φόβος, ότι η συλλογή των αποτυπωµάτων 

εξυπηρετεί σκοπούς της αστυνοµίας ή χρησιµεύει στην καταγραφή των δραστηριοτήτων 

ενός ατόµου. Έτσι, παρά το γεγονός τα σύγχρονα µηχανήµατα δεν αποθηκεύουν τις 

εικόνες των αποτυπωµάτων και δε διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να χρησιµοποιηθούν 

για αλλότριους σκοπούς, περιβάλλονται µε δυσπιστία από κάποιους πολίτες. Παρότι 

δηλαδή δεν ευσταθούν, οι αρνητικοί συνειρµοί που δηµιουργούνται στο κοινό 

καταπραΰνονται δύσκολα, και καταφέρνουν να πλήξουν την ευρύτερη διάδοση και 

αποδοχή της συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

 

Ανάγκη για εξειδικευµένες συσκευές 

 

Για να µπορέσει να εδραιωθεί το σκανάρισµα των δαχτύλων, ως µια κυρίαρχη τεχνολογία 

στην ασφάλεια συστηµάτων, πρέπει να επιτευχθεί η διείσδυσή του σε όλους τους χώρους 

οπού υπάρχει ανάγκη για επικύρωση της αυθεντικότητας, σε περιβάλλοντα desktop, στα 

σηµεία πώλησης, σε φυλασσόµενες εισόδους κτλ. Για να γίνει αυτό όµως, απαιτείται η 

εγκατάσταση συσκευών, σε µεγάλο βαθµό εξειδικευµένων. Κι αυτό γιατί το σκανάρισµα 

των δαχτύλων, δεν µπορεί να στηριχθεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις και µηχανήµατα, 

όπως µπορεί για παράδειγµα το σκανάρισµα της φωνής, που εκµεταλλεύεται την 

υπάρχουσα υποδοµή σε τηλέφωνα και µικρόφωνα. Μάλιστα οι συσκευές που 

χρησιµοποιούνται στο σκανάρισµα δαχτύλων διαφέρουν από εφαρµογή σε εφαρµογή. 

Έτσι, η ενσωµάτωση στο πληκτρολόγιο µιας συσκευής σκαναρίσµατος, αν και αποτελεί 

σηµαντική πρόοδο για τις εφαρµογές desktop, δεν προσφέρει στο πρόβληµα της 

θωράκισης των συστηµάτων φυσικής πρόσβασης. Υπάρχει συνεπώς µεγάλη εξειδίκευση 

στις απαιτούµενες συσκευές.  
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2.1.7    Συµπεράσµατα 

 

Πρέπει να πούµε ότι, παρά τα προβλήµατα που παρουσιάζει η τεχνολογία σκαναρίσµατος 

δαχτύλων, είναι µια λύση που αναµένεται να κυριαρχήσει, γιατί απευθύνεται σε πολλά 

και διαφορετικά περιβάλλοντα. ∆εν αποτελεί βέβαια την ιδανική λύση για κάθε 

περίσταση, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί µε αποτελεσµατικότητα σ’ ένα µεγάλο 

πλήθος εφαρµογών. Επίσης, όσοι θέλουν να κάνουν χρήση της τεχνολογίας έχουν να 

επιλέξουν µεταξύ δεκάδων προϊόντων της αγοράς, ορισµένα εκ των οποίων είναι 

συµβατά και µε middleware λύσεις. Καθώς µάλιστα η αγορά υιοθετεί ευρέως κάποια 

standards, οι προτεινόµενες λύσεις αναµένεται να είναι ακόµα πιο αποδοτικές.   

2.2    ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου διεξάγει πιστοποίηση ή αναγνώριση, 

βασιζόµενη σε διακριτά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου. Χρησιµοποιείται 

κυρίως σε συστήµατα αναγνώρισης 1:Ν, ενίοτε σε συνδυασµό µε τεχνολογία καρτών. Η 

χρήση σκαναρίσµατος προσώπου σε εφαρµογές 1:1 για φυσική ή λογική πρόσβαση είναι 

περιορισµένη. Γενικά, οι πιο πετυχηµένης υλοποιήσεις της συγκεκριµένης τεχνολογίας 

αφορούν σε περιπτώσεις, όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστηµένες κάµερες και συστήµατα 

καταγραφής
1
. 

 

2.2.1    Συστατικά µέρη 

 

Ένα σύστηµα σκαναρίσµατος προσώπου µπορεί να αποτελείται µόνο από το απαιτούµενο 

λογισµικό για επεξεργασία εικόνων – οπότε οι εικόνες αποκτώνται µέσα από 

προϋπάρχουσες κάµερες CCTV (closed-circuit television) – ή να αναφέρεται σε 

ολοκληρωµένες λύσεις, που περιλαµβάνουν κάµερες, σταθµούς εργασίας και back-end 

επεξεργαστές, για απόκτηση και επεξεργασία εικόνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 

συστήµατα σκαναρίσµατος προσώπου είναι σχεδιασµένα να χρησιµοποιούν για την 

                                                 
1
 Shaogang Gong, Stephen J. McKenna and Alexandra Psarrou, “Dynamic Vision: From Images to Face 

Recognition”, October 1999. 
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απόκτηση των εικόνων, µεθόδους και συσκευές διαφορετικές µεταξύ τους, αξιοποιώντας 

για παράδειγµα εικόνες από στατικές φωτογραφίες, Web κάµερες, κάµερες 

παρακολούθησης κτλ. Σπανιότερα, υπάρχει εξειδίκευση των συστηµάτων, ως προς τις 

χρησιµοποιούµενες συσκευές απόκτησης.   

 

∆ύο είναι τα βασικά συστατικά µέρη στην τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου: η 

µηχανή εντοπισµού, που εντοπίζει και καταγράφει πρόσωπα µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

πεδίο δράσης και η µηχανή αναγνώρισης, που συγκρίνει αυτά τα πρόσωπα. Συνήθως, οι 

δύο µηχανές βρίσκονται στο ίδιο PC ή συσκευή και συνεργάζονται στενά µεταξύ τους. Η 

εξέλιξη της τεχνολογίας σήµερα, επιτρέπει την επέκταση και ενσωµάτωση της 

δυνατότητας σκαναρίσµατος προσώπου σε αρκετά µικρότερες συσκευές, όπως τα PDAs 

και τα κινητά τηλέφωνα.   

 

Τα συστήµατα σκαναρίσµατος προσώπου, σπάνια χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 

λογικής ή φυσικής πρόσβασης για πιστοποίηση ταυτότητας 1:1, και συνήθως 

ενσωµατώνονται σε συστήµατα παρακολούθησης και µεγάλα συστήµατα αναγνώρισης. 

Γι’ αυτό και υπάρχει µικρότερη ανάγκη στα συστήµατα αυτά, για ενσωµάτωση 

περίπλοκης λειτουργικότητας µετά από επιτυχηµένο ή αποτυχηµένο ταίριασµα, σε 

αντίθεση µε ότι συµβαίνει π.χ. στα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων. Γενικά, το 

ταίριασµα είναι πολύ πιθανό να πυροδοτήσει την έναρξη κάποιας χειρωνακτικής 

διαδικασίας, π.χ. την ανάληψη δράσης από τους υπεύθυνους ασφαλείας ενός κτιρίου.    

 

2.2.2    Τρόπος λειτουργίας 

 

Ο τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας σκαναρίσµατος προσώπου, δε διαφέρει από το 

παραδοσιακό σχήµα λειτουργίας των βιοµετρικών συστηµάτων. Περιλαµβάνει την 

απόκτηση και επεξεργασία εικόνας, την εξαγωγή των διακριτών χαρακτηριστικών, τη 

δηµιουργία των templates και τέλος το ταίριασµα.  

 

Απόκτηση εικόνας 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου χρησιµοποιεί εικόνες από οποιαδήποτε στατική 

κάµερα ή σύστηµα βιντεοσκόπησης υψηλής πιστότητας. Στην ιδανική περίπτωση, ο 
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χρήστης κοιτάζει απευθείας στην κάµερα και το πρόσωπό του φωτίζεται µέτρια. Αν και 

κάποιες τεχνολογίες είναι σε θέση να ψάξουν σε ψηφιοποιηµένες εικόνες για πρόσωπα 

µικρά σε µέγεθος, µε µόνο 30 pixels ύψος, είναι προτιµότερο και φυσικά ασφαλέστερο οι 

διαστάσεις του προσώπου και σε µήκος και σε ύψος να ξεπερνούν τα 100 pixels. 

 

Οι λόγοι που δυσχεραίνουν την απόκτηση καλών εικόνων είναι πολλοί. Όταν η 

απόσταση από την κάµερα είναι µεγάλη, το µέγεθος του προσώπου µικραίνει και άρα 

επηρεάζεται αρνητικά η συνολική πιστότητα της εικόνας. Η δυνατότητα µεγέθυνσης των 

προσώπων δεν επιλύει ικανοποιητικά το πρόβληµα. Επιπλέον, οι χρήστες που δεν 

κοιτάζουν ευθεία στην κάµερα και απέχουν παραπάνω από 15 µοίρες, είτε οριζόντια είτε 

κάθετα από την ιδανική θέση, δυσχεραίνουν τη λήψη µιας εικόνας επαρκούς για 

πιστοποίηση. Υπάρχει ακόµα διαφορά στην τιµή threshold που απαιτείται για να 

µπορέσει ένα σύστηµα να εντοπίσει ένα πρόσωπο στο πεδίο λήψης του, και σε εκείνη 

που απαιτείται για να µπορέσει να το εγγράψει ή να το αναγνωρίσει. Το σύστηµα δηλαδή 

ενδεχοµένως να εντοπίσει ένα πρόσωπο, αλλά λόγω π.χ. της γωνίας του προσώπου να 

αδυνατεί να το εγγράψει στη βάση δεδοµένων ή να το αναγνωρίσει. Για να λυθεί το 

συγκεκριµένο πρόβληµα, οι νεότερες µέθοδοι σκαναρίσµατος προσώπου λαµβάνουν 

εικόνες του χρήστη από διαφορετικές γωνίες, ενώ δηλαδή αυτός κοιτάει επάνω, κάτω, 

δεξιά, αριστερά. Έτσι, τα παραγόµενα templates είναι πιο περιεκτικά σε πληροφορίες και 

µειώνονται τα περιθώρια λάθους.   

 

Ένα πιο σοβαρό πρόβληµα είναι ο φωτισµός. Τα βιοµετρικά συστήµατα αδυνατούν να 

αποκτήσουν ευκρινείς εικόνες, όταν η έκθεση στο φωτισµό είναι υπερβολική ή πολύ 

µικρή. Ένα συναφές πρόβληµα είναι η έλλειψη αυτόµατης προσαρµογής των 

περισσότερων συστηµάτων, σε άτοµα µε διαφορετικό τύπο δέρµατος. Αυτή η αδυναµία, 

συνεπάγεται µειωµένη ποιότητα των εικόνων, που προέρχονται από άτοµα 

συγκεκριµένων φυλών κι εθνικοτήτων. Συνήθως, τα περισσότερα προβλήµατα 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα ισπανικής προέλευσης, οι µαύροι και οι Ασιάτες, για το λόγο 

ότι οι συσκευές είναι προσαρµοσµένες, ώστε οι βέλτιστες λήψεις να γίνονται στα πιο 

ανοιχτόχρωµα άτοµα. Έτσι, δεν αποκλείεται το παράδοξο για τα ανθρώπινα δεδοµένα 

φαινόµενο, ένα άτοµο να στέκεται µπροστά από ένα σύστηµα σκαναρίσµατος προσώπου 

και το σύστηµα να µην µπορεί να το δει. Τα παραπάνω ζητήµατα αντιµετωπίζονται 

κυρίως µε τη χρήση συστηµάτων µε αυτόµατη ικανότητα προσαρµογής στο φωτισµό και 

το χρώµα του δέρµατος.  
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Ο βαθµός έκτασης των παραπάνω προβληµάτων πάντως διαφέρει, ανάλογα µε το αν η 

τεχνολογία εφαρµόζεται σε συστήµατα αναγνώρισης δηµοσίου συµφέροντος 1:Ν, σε 

συστήµατα πιστοποίησης 1:1 ή σε συστήµατα παρακολούθησης. Σε γενικές γραµµές, τα 

µεγάλα συστήµατα αναγνώρισης είναι τα λιγότερο πιθανά να παρουσιάσουν πρόβληµα, 

γιατί η διαδικασία λήψης των εικόνων γίνεται µε τρόπο ελεγχόµενο και συνεπή. 

Συγκεκριµένα, οι χρήστες καλούνται να σταθούν σε µια καθορισµένη απόσταση από την 

κάµερα, ενώ ο φωτισµός και το φόντο είναι σταθερά. Στα συστήµατα πιστοποίησης 1:1 

κυριαρχεί η πρωτοβουλία του χρήστη, µε συνέπεια παράµετροι, όπως ο φωτισµός και η 

γωνία λήψης να αλλάζουν κι έτσι να προκαλούνται προβλήµατα. Τέλος, στην περίπτωση 

των συστηµάτων παρακολούθησης, τα προβλήµατα αυτά είναι ακόµα πιο έντονα, γιατί οι 

λήψεις συνήθως αφορούν άτοµα ανυποψίαστα, µε λάθος τοποθέτηση στο φακό, που 

ενδεχοµένως κινούνται. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι αναγκαίες οι προσπάθειες για 

περιορισµό των προβληµάτων, γιατί από την απόκτηση σωστών εικόνων του χρήστη 

εξαρτώνται όλες οι µετέπειτα λειτουργίες. Συνεπώς, η κάθε παράµετρος του συστήµατος 

πρέπει να προσµετράται µε πολύ προσοχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8. Εικόνες σκαναρίσµατος προσώπου υψηλής ποιότητας και χαµηλής ποιότητας 
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Επεξεργασία εικόνας 

 

Μετά την απόκτηση της εικόνας ακολουθεί η επεξεργασία της
1
. Συγκεκριµένα, οι εικόνες 

αποκόπτονται και παραµένει µόνο το πρόσωπο, ενώ όσες είναι έγχρωµες συνήθως 

µετατρέπονται σε ασπρόµαυρες. Αυτό διευκολύνει αρχικές συγκρίσεις, που βασίζονται 

σε γκριζόχρωµα χαρακτηριστικά. Μετά το πρώτο στάδιο, οι προκύπτουσες εικόνες 

υποβάλλονται σε κανονικοποίηση, για να εξοµαλυνθούν οι όποιες διαφοροποιήσεις στον 

προσανατολισµό και την απόσταση. Για την κανονικοποίηση, αρχικά εντοπίζονται στην 

εικόνα βασικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν σαν ένα πλαίσιο αναφοράς, όπως π.χ. το 

µέσο του µατιού, και στη συνέχεια η εικόνα του προσώπου περιστρέφεται δεξιόστροφα ή 

αριστερόστροφα, µέχρι να ισιώσει κατά µήκος ενός οριζόντιου άξονα. Τέλος, αν είναι 

απαραίτητο, το πρόσωπο µεγεθύνεται, ώστε να καταλάβει έναν ελάχιστο δυνατό χώρο 

από pixels.  

 

∆ιακριτά χαρακτηριστικά  

 

Αφού ολοκληρωθεί η παραµετροποίηση της εικόνας, ξεκινάει η διαδικασία επεξεργασίας 

των διακριτών χαρακτηριστικών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα συστήµατα 

προσπαθούν να ταιριάξουν ορατά χαρακτηριστικά του προσώπου, µε έναν τρόπο 

παρόµοιο µε αυτόν που χρησιµοποιούν τα άτοµα για να αναγνωρίζονται µεταξύ τους. Τα 

χαρακτηριστικά που επιλέγονται, είναι εκείνα που αλλάζουν λιγότερο µε το χρόνο. 

Συνήθως εξετάζονται οι κόγχες του µατιού, η περιοχή γύρω από τα ζυγωµατικά, οι άκρες 

του στόµατος, το σχήµα της µύτης και η σχετική θέση των διαφόρων χαρακτηριστικών 

µεταξύ τους. Απεναντίας, αποφεύγονται περιοχές του προσώπου που είναι πιθανό να 

αλλάξουν ή να κρυφτούν, όπως το σηµείο του µετώπου απ’ όπου ξεκινούν να φυτρώνουν 

µαλλιά.  

 

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η τεχνολογία σκαναρίσµατος 

προσώπου, είναι ότι το πρόσωπο αποτελεί πεδίο πολύ µεγάλων αλλαγών. Ακόµα και µια 

δραµατική αλλαγή στην έκφραση, µπορεί να αποτελέσει αιτία απόρριψης κάποιου από το 

σύστηµα. ∆ηλαδή, ένας χρήστης που ενώ γελάει στην εικόνα εγγραφής, κάνει µια 

                                                 
1
 Raffaele Cappelli, Dario Maio, and Davide Maltoni, “Subspace Classification for Face Recognition”. 
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γκριµάτσα την ώρα της πιστοποίησης, έχει αυξηµένη πιθανότητα να µην αναγνωριστεί. 

Αλλά και αλλαγές στον τρόπο χτενίσµατος και το µακιγιάζ, η απόκτηση γενειάδας, η 

προσθήκη ή αφαίρεση γυαλιών, είναι συµπεριφορές που επηρεάζουν την ικανότητα του 

συστήµατος να εντοπίζει διακριτά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση µε τον ανθρώπινο νου, 

που βλέπει πέρα από αυτά τα σηµεία, τα όρια των συστηµάτων – προς το παρόν 

τουλάχιστον – είναι πεπερασµένα.  

 

Ταίριασµα templates 

 

Για το ταίριασµα των αρχείων templates, το κάθε προϊόν χρησιµοποιεί µια ξεχωριστή 

µέθοδο. Κοινό σηµείο είναι ότι σε κάθε σύγκριση, ανατίθεται ένα ποσοστό 

εµπιστοσύνης, που όταν ξεπερνά ένα προκαθορισµένο επίπεδο, τότε το ταίριασµα 

θεωρείται επιτυχές. Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστηµα αποκτά από την αρχή µια σειρά 

από εικόνες του χρήστη, τις οποίες συγκρίνει µε τα δεδοµένα της εγγραφής. ∆ηλαδή, σε 

αντίθεση µε τα συστήµατα των υπολοίπων βιοµετρικών τεχνολογιών, που λαµβάνουν ένα 

δείγµα για πιστοποίηση, και µόνο σε περίπτωση αποτυχίας ζητούν και δεύτερο, τα 

συστήµατα πιστοποίησης 1:1 µε σκανάρισµα προσώπου, µπορούν να διενεργούν 

παράλληλα πολλαπλές συγκρίσεις, και µάλιστα µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Έτσι, 

δεν τίθεται τόσο θέµα αποτυχίας µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό αποτυχηµένων 

προσπαθειών, όσο µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα
1
.  

 

 

        

 

 

 Σχήµα 9. Η διαδικασία αναγνώρισης προσώπου 

 

Στα µεγάλα συστήµατα αναγνώρισης, µια ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι ο 

βιοµετρικός έλεγχος του προσώπου συνήθως επιστρέφει περισσότερα του ενός 

ταιριάσµατα. Αυτό συµβαίνει, γιατί το σκανάρισµα του προσώπου δεν είναι εξίσου 

αποτελεσµατική βιοµετρική τεχνολογία, στην αναγνώριση ατόµων από µια µεγάλη βάση 

                                                 
1
 O. Déniz, M. Castrillón, J. Lorenzo, and M. Hernández, “An Incremental Learning Algorithm for Face 

Recognition”. 
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δεδοµένων, όσο άλλες. Έτσι, είναι πιθανό το σύστηµα να είναι διαµορφωµένο, ώστε από 

µια βάση δεδοµένων µε 10.000 εγγεγραµµένα άτοµα, να επιστρέφονται τα 10 πιο πιθανά. 

Από κει και πέρα, χρειάζεται η ανθρώπινη συνδροµή και παρέµβαση, που θα καθορίσει 

το τελικό αποτέλεσµα. 

 

2.2.3    Κυρίαρχες τεχνολογίες 

 

Αυτή τη στιγµή, υπάρχουν πολλές τεχνολογίες σκαναρίσµατος προσώπου, που 

συναγωνίζονται µεταξύ τους. Οι τεχνολογίες αυτές διαφέρουν µεταξύ τους, ως προς τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούν και τις εφαρµογές στις οποίες αποδίδουν καλύτερα. Οι πιο 

διαδεδοµένες είναι η Eigenface, η ανάλυση χαρακτηριστικών, τα νευρωνικά δίκτυα και η 

αυτόµατη επεξεργασία προσώπου, τις οποίες θα αναπτύξουµε παρακάτω. Άλλες µέθοδοι, 

που βασίζονται σε θερµικές περιοχές που σχηµατίζονται κάτω από το δέρµα, δεν έχουν 

τύχει µέχρι στιγµής ευρύτερης εµπορικής αποδοχής. 

 

Eigenface 

 

Η τεχνολογία Eigenface αναπτύχθηκε από το MIT. Χρησιµοποιεί µια βάση δεδοµένων 

από δισδιάστατες, γκριζόχρωµες εικόνες προσώπου, τα λεγόµενα Eigenfaces, από τα 

οποία παράγονται τα templates, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ή εγγραφής. Το κάθε 

Eigenface αναπαριστά συγκεκριµένα διακριτά χαρακτηριστικά του προσώπου και κάθε 

πρόσωπο µπορεί να ανασυντεθεί από τη συνένωση περίπου 100 µε 125 Eigenfaces. Η 

ιδέα των Eigenfaces µε κάποιες παραλλαγές, αποτελεί τη βάση ανάπτυξης και άλλων 

µεθόδων σκαναρίσµατος προσώπου.  
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Σχήµα 10. Eigenfaces 

 

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η εικόνα του προσώπου αναπαρίσταται σαν ένας 

συνδυασµός από Eigenfaces. Αυτή η αναπαράσταση εκφράζεται στη συνέχεια µε 

αριθµητικούς όρους. Κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης, το παραγόµενο 

template συγκρίνεται µε το αποθηκευµένο template και εφόσον πληρείται ο ελάχιστος 

βαθµός συσχέτισης µεταξύ των δύο, το ταίριασµα θεωρείται επιτυχές. Η ίδια αρχή ισχύει 

και στην περίπτωση αναγνώρισης, µε τη διαφορά ότι το πλήθος των συγκρίσεων είναι 

πολύ µεγαλύτερο. Όπως και οι άλλες τεχνολογίες σκαναρίσµατος προσώπου, η 

τεχνολογία Eigenface αποδίδει καλύτερα, όταν η εικόνα του προσώπου είναι µετωπιαία 

και γίνεται σε καλές συνθήκες φωτισµού. 

Ανάλυση χαρακτηριστικών 

 

Η ανάλυση χαρακτηριστικών είναι ίσως η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία σκαναρίσµατος 

προσώπου. Σχετίζεται µε την τεχνολογία Eigenface
1
, αλλά επιτρέπει µεγαλύτερες 

αλλαγές στην εµφάνιση και την έκφραση, π.χ. πρόσωπο χαµογελαστό και πρόσωπο 

                                                 
1
 Sarat C. Dass and A. K. Jain, "Markov Face Models", The Eighth IEEE International Conference on 

Computer Vision (ICCV), pp. 680-687, Vancouver, Canada, July 9-12, 2001. 
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στενοχωρηµένο. Η µέθοδος αυτή, έχει τη φιλοσοφία ότι αλιεύει χαρακτηριστικά από όλη 

την επιφάνεια του προσώπου και επιπλέον σηµειώνει τη σχετική θέση µεταξύ τους. 

Βασίζεται στην υπόθεση ότι η παραµικρή κίνηση ενός χαρακτηριστικού, θα συνοδευτεί 

από παρόµοια κίνηση των εφαπτόµενων χαρακτηριστικών. Για ανάλυση µε τη 

συγκεκριµένη τεχνολογία, θεωρείται ιδανική η µετωπιαία απεικόνιση του προσώπου από 

απόσταση ενός µέτρου, αλλά επεξεργάσιµες είναι όλες οι εικόνες που απέχουν έως 25 

µοίρες από την οριζόντια θέση και 15 από την κατακόρυφη. Να σηµειωθεί ότι η 

Visionics, µια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα εταιρεία αναγνώρισης προσώπου, έχει αναπτύξει µια 

µέθοδο τοπικής ανάλυσης χαρακτηριστικών (Local Feature Analysis, LFA), η οποία 

συνίσταται στη µείωση των χαρακτηριστικών του προσώπου σε ένα ελάχιστο σύνολο 

από προσδιοριστικά χαρακτηριστικά, που δεν µπορεί να µειωθεί περαιτέρω.  

 

Νευρωνικά δίκτυα 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα προσπαθούν µε τη χρήση αλγορίθµου να καθορίσουν,  αν υπάρχει 

ταύτιση του φερόµενου ως χρήστη και του πραγµατικού χρήστη, ως προς καθολικά 

χαρακτηριστικά του προσώπου του, που θεωρούνται µοναδικά. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

είναι ότι τα νευρωνικά δίκτυα µαθαίνουν ποια χαρακτηριστικά είναι πιο αποτελεσµατικά 

για σύγκριση, σε σχέση µε τους συγκεκριµένους χρήστες που υπάρχουν κάθε φορά στη 

βάση αναφοράς. Αυτό γίνεται ως εξής: για κάθε χαρακτηριστικό που εξετάζεται, 

αποφασίζεται αν υπάρχει ταίριασµα. Λάθος απόφαση για ταίριασµα, ωθεί τον αλγόριθµο 

να µεταβάλλει το βάρος που δίνει σε κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου, δηλαδή ο 

αλγόριθµος προσαρµόζεται στις µεθόδους που αποδεικνύονται πιο αποτελεσµατικές. 

Συνεπώς µακροπρόθεσµα, υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες αναγνώρισης κάτω από 

δύσκολες συνθήκες µε τα νευρωνικά δίκτυα. 

 

Σήµερα, υπάρχουν τεχνολογίες σκαναρίσµατος προσώπου, που βασίζονται σε πιο 

εξελιγµένα νευρωνικά µοντέλα, ικανά να ενσωµατώσουν χιλιάδες εικόνες προσώπου. 

Υπάρχει η ελπίδα, ότι αυτά τα εξελιγµένα µοντέλα θα µπορέσουν να επιλύσουν αρκετές 

αδυναµίες των συστηµάτων σκαναρίσµατος προσώπου, χάρη στην ικανότητά τους για 

µάθηση. Προς το παρόν όµως, ο µεγάλος χρόνος εγγραφής που απαιτούν, τα καθιστά 

λιγότερο κατάλληλα για εφαρµογές παρακολούθησης π.χ., όπου ένα άτοµο 

αντιστοιχίζεται σε µε µια λίστα υπόπτων. Άλλωστε, αυτές οι λίστες συνήθως παράγονται 
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από στατικές εικόνες, οι οποίες δεν είναι τόσο κατάλληλες για εγγραφή σε νευρωνικά 

δίκτυα. 

 

Αυτόµατη επεξεργασία προσώπου 

 

Η αυτόµατη επεξεργασία προσώπου (Automatic Face Process, AFP) είναι µια σχετικά 

υποτυπώδης τεχνολογία, που βασίζεται σε αποστάσεις και αναλογίες αποστάσεων, 

µεταξύ χαρακτηριστικών τα οποία είναι εύκολο να προσδιοριστούν, όπως τα µάτια, η 

µύτη, οι γωνίες του στόµατος κτλ.
1
 Αν και συνολικά είναι µια τεχνολογία λιγότερο 

εύρωστη απ’ ότι οι τρεις προηγούµενες, έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι περισσότερο 

αποτελεσµατική σε συνθήκες κακού φωτισµού, γεγονός που καθιστά τη χρήση της 

επιθυµητή σε ορισµένες εφαρµογές.  

2.2.4    Εφαρµογές 

Συνήθως, η τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου χρησιµοποιείται, είτε σε 

περιβάλλοντα, τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες εικόνες προσώπου ή σε περιβάλλοντα, 

τα οποία έχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για να τις αποκτήσουν. Μερικές 

από τις πιο συνηθισµένες εφαρµογές της συγκεκριµένης τεχνολογίας απαντώνται σε 

συστήµατα αναγνώρισης δηµοσίου συµφέροντος, συστήµατα παρακολούθησης, 

συστήµατα κρατήσεων, επίβλεψη σε χώρους ασφαλείας, είσοδος σε καταστήµατα, 

ανεύρεση υπόπτων, ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση καθώς και αναγνώριση 

εκφράσεων προσώπων για επικοινωνία ανθρώπων µηχανης. Κάποιες ενδιαφέρουσες 

χρήσεις αναφέρονται επιλεκτικά στις επόµενες παραγράφους.  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

ΑΓΓΛΙΑ 

1) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου από την Αστυνοµία για ασφάλεια χώρων 

 

Στο Newham της Αγγλίας, 114 κάµερες CCTV της Αστυνοµίας καταγράφουν επί 24ώρου 

βάσεως οποιαδήποτε δραστηριότητα, στους δρόµους µιας γειτονιάς, που θεωρείται 

επικίνδυνη. Το χρησιµοποιούµενο σύστηµα παρακολούθησης διαθέτει λογισµικό 

σκαναρίσµατος προσώπου της Visionics, µε βάση το οποίο συγκρίνει τα πρόσωπα που 

                                                 
1
 Sarat C. Dass and A. K. Jain, "Markov Face Models", The Eighth IEEE International Conference on 

Computer Vision (ICCV), pp. 680-687, Vancouver, Canada, July 9-12, 2001 
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αποκτώνται από τις κάµερες, µε µια λίστα σεσηµασµένων κακοποιών. Έτσι, επιτελείται ο 

σκοπός της πρόληψης και αποτροπής του εγκλήµατος, γεγονός που πιστοποιείται και από 

τη µείωση στα ποσοστά των επιθέσεων, από 39% σε 21%
1
.  

 

ΜΕΞΙΚΟ 

2) Εφαρµογή σκαναρίσµατος του προσώπου για καταγραφή ψηφοφόρων 

 

Στις προεδρικές εκλογές του 2000, η µεξικανική κυβέρνηση που απασχολούνται 

λογισµικό αναγνώρισης προσώπου για την πρόληψη της απάτης ψηφοφόρων. Μερικά 

άτοµα είχαν την εγγραφή του εκλέγειν σύµφωνα µε αρκετά διαφορετικά ονόµατα, σε µια 

προσπάθεια να τοποθετήσετε πολλαπλές ψήφους
2
. Με τη σύγκριση νέες εικόνες 

προσώπου σε εκείνους που έχουν ήδη στη βάση δεδοµένων των ψηφοφόρων, οι αρχές 

ήταν σε θέση να µειώσει διπλές εγγραφές.  Ανάλογες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

στις Ηνωµένες Πολιτείες για να αποτρέψει τους ανθρώπους από τη λήψη πλαστά δελτία 

ταυτότητας και άδειες οδήγησης.   

 

Υπάρχουν επίσης µια σειρά από πιθανές χρήσεις για την αναγνώριση του προσώπου που 

είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγµα, η τεχνολογία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο 

ασφάλειας σε ΑΤΜ αντί να χρησιµοποιείται µια τραπεζική κάρτα ή ο προσωπικός 

αριθµός αναγνώρισης, τα ΑΤΜ τραβάν µια φωτογραφία του προσώπου και συγκρίνουν 

µε τη φωτογραφία του πελάτη στη βάση δεδοµένων, για να επιβεβαιώσουν την 

ταυτότητά . Αυτό το ίδιο θα µπορούσε επίσης να εφαρµοστεί και στους υπολογιστές, µε 

τη χρήση µιας web κάµερα για να συλλάβει µια ψηφιακή εικόνα του εαυτού σας, το 

πρόσωπό σας θα µπορούσε να αντικαταστήσει τον κωδικό πρόσβασής σας ως µέσο για 

την log-in.  

 

Επίσης, πέραν των βιοµετρικών χρήσεις, σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές 

ενσωµατώνουν συχνά τεχνολογία ανίχνευσης προσώπου, σύστηµα που επιτρέπει στην 

κάµερα να εστιάσει και να µετράται η έκθεση στο πρόσωπο του θέµατος, 

εξασφαλίζοντας έτσι µια εστιασµένη πορτρέτο του προσώπου που φωτογραφίζεται.  

 

                                                 
1
 http://www.silicon.com/management/cio-insights/2003/06/25/biometrics-key-to-future-of-police-crime-

fighting-1000480/ 
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Η.Π.Α. (διάφορες πολιτείες) 

3) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου για ασφάλεια σε καζίνο , άδεια οδήγησης, 

δικαιοσύνη, ασφάλεια και FACEBOOK… 

 

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΙΤΥ, ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΙ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 

 

Ακόµη, η αµερικάνικη εταιρεία που ασχολείται µε βιοµετρικές εφαρµογές Biometrica 

έχει εγκαταστήσει συστήµατα σκαναρίσµατος προσώπου µε λογισµικό σε 70 καζίνο κατά 

µήκος της γης, µεταξύ των οποίων και το Foxwoods Casino στο Κονέκτικατ, το Trump 

Marina, το Taj Mahal, το Plaja στο Ατλάντικ Σίτυ και το Νιου Τζέρσεϋ, το Stratosphere 

Hotel and Casino και το Mirage Resort στο Λας Βέγκας και τη Νεβάδα. Μάλιστα, έχει 

στην κατοχή της µια βάση δεδοµένων µε άτοµα επικίνδυνα για την ασφάλεια των καζίνο, 

της οποίας επωφελούνται τα καζίνο µε τα οποία συνεργάζεται και οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες επιβολής του νόµου
1
. 

   

ΙΛΙΝΟΙΣ  

 

Τέλος, η πολιτεία του Ιλινόις έθεσε πρόσφατα σε εφαρµογή ένα σύστηµα σκαναρίσµατος 

προσώπου, για τη χορήγηση άδειας οδήγησης στους πολίτες. Το σύστηµα αυτό, που 

απευθύνεται σε 25 εκατοµµύρια κατοίκους, διεξάγει έλεγχο 1:Ν µε βάση τους 

εγγεγραµµένους χρήστες, δηλαδή τους κατόχους άδειας οδήγησης, κι έτσι καθιστά 

αδύνατη την έκδοση δύο αδειών οδήγησης για το ίδιο άτοµο
2
.    

 

ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 

 

Αναζητήσεις φωτογραφιών από την  σκηνή του εγκλήµατος και βίντεο CCTV προβαίνει 

η Αστυνοµία της Πενσυλβάνια, µελετώντας βάση δεδοµένων  προηγούµενων 

συλλήψεων. Ένας αριθµός παγωµένων υποθέσεων έχουν επιλυθεί από το σύστηµα που 

άρχισε να λειτουργεί το 2005
3
.  

                                                 
1
 http://www.angelfire.com/nt/selcukgun/en/tran_2.htm 

2
 A. K. Jain and S. Pankanti, "Biometrics Systems: Anatomy of Performance", IEICE Trans. Fundamentals, 

Vol. E84-D, No. 7, pp. 788-799, 2001. 

 
3
 http://www.channelinsider.com/c/a/Security/Are-Enterprises-Ready-for-Biometrics-as-a-Security-Solution 
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ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 

 

Το Facebook έχει παρουσιάσει στο κοινό του εδώ και αρκετό καιρό µια τεχνολογία 

αναγνώρισης προσώπου για φωτογραφίες. Η ανάπτυξη της αναγνώρισης προσώπου 

σχεδιάστηκε για να επιταχύνει τη διαδικασία επισήµανσης φωτογραφιών, ωστόσο 

δηµιούργησε ανησυχίες σχετικά µε την καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. 

Η τεχνολογία λειτουργεί ως εξής: σαρώνει τις φωτογραφίες που ανεβάσατε πρόσφατα, 

συγκρίνει τα πρόσωπα µε προηγούµενες φωτογραφίες και στη συνέχεια προσπαθεί να 

αντιστοιχίσει τα πρόσωπα προτείνοντας ονόµατα από τους φίλους σας. Όταν βρεθεί µια 

αντιστοιχία, το Facebook ειδοποιεί το χρήστη για να επικυρώσει το άτοµο που 

εµφανίζεται στη φωτογραφία. 

 

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Κονέκτικατ, George Jepsen, ανέφερε σε επιστολή του προς 

το Facebook ότι µε αυτήν την υπηρεσία καταπατώνται τα δικαιώµατα των καταναλωτών 

για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Οι άνθρωποι του Facebook ήρθαν σε επαφή 

µε τον Jespen για να βρεθεί µια λύση. Για αυτόν τον λόγο, από τις αρχές Ιουλίου 2011 

«τρέχουν» διαφηµίσεις στο Facebook επεξηγώντας στους χρήστες πως να µπλοκάρουν τη 

χρήση της λειτουργίας αυτής παντελώς. 

 

Μετά την τροποποίηση του συστήµατος, ο Jespen ανέφερε σε ανακοίνωσή του, «Το 

Facebook έχει κάνει σηµαντικές αλλαγές που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και 

µεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του, όχι µόνο στο Κονέκτικατ, 

αλλά σε ολόκληρη τη χώρα»
1
.  

 

ΦΛΟΡΙΝΤΑ 

 

Στο Super Bowl τον Ιανουάριο του 2001, η αστυνοµία της Tampa Bay, Florida 

χρησιµοποιείται Viisage λογισµικό αναγνώρισης προσώπου για την αναζήτηση πιθανών 

εγκληµατιών και τροµοκρατών που συµµετείχαν στην τροµοκρατική επίθεση στις 

11/09/2001. 

                                                                                                                                                  
 
1
 http://www.findbiometrics.com/Pages/iris_retinal.html 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η.Π.Α. 

 

Όταν οι Ταλιµπάν έσκαψαν ένα σύστηµα σηράγγων κάτω από την µεγαλύτερη φυλακή 

του νότιου Αφγανιστάν την περασµένη άνοιξη, άρχισαν και την µεγαλύτερη επιχείρηση 

εντοπισµού 475 κρατούµενων που είχαν αποδράσει. Αυτό που διευκόλυνε την 

κατάσταση ήταν το γεγονός ότι ένα µήνα πριν από την απόδραση, Αφγανοί 

αξιωµατούχοι, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των ΗΠΑ, είχαν κάνει σάρωση 

οφθαλµών, δακτυλικών αποτυπωµάτων και χαρακτηριστικών προσώπου των 

κρατούµενων των φυλακών Σαρπόζα. Μέσα σε λίγες µέρες από την απόδραση, είχαν 

καταφέρει να εντοπίσουν και να επαναπροωθήσουν στις φυλακές 35 εξ’ αυτών. Οι 

συλλήψεις τους έγιναν σε συνοριακά περάσµατα και σηµεία ελέγχου εντός της χώρας. Τα 

στοιχεία του επιβεβαιώθηκαν από τους φακέλους τους µε τα βιοµετρικά τεστ από τα 

οποία είχαν περάσει
1
. 

 

Με απόφαση «της τελευταίας στιγµής» η Αµερική έχει βαλθεί να καταγράψει, µε το νέο 

βιοµετρικό τρόπο, τα στοιχεία µεγάλου αριθµού ανθρώπων σε Αφγανιστάν και Ιράκ και 

κυρίως άνδρες σε ηλικία στράτευσης. Η Αµερική, το ΝΑΤΟ µε και οι τοπικές αρχές του 

Αφγανιστάν έχουν ήδη «φακελώσει» 1.5 εκατ. πολίτες της χώρας. Αναλογικά, ο αριθµός 

ισούται µε 1 στους 6 άνδρες µάχιµης ηλικίας από 15 έως 64 ετών. Στο Ιράκ, η καταγραφή 

πάει ακόµα καλύτερα µε 2.2 εκατ. πολιτών να βρίσκονται «στη διάθεση» όποιου 

χρειαστεί ή αναζητήσει τα στοιχεία τους. 

 

Η καταγραφή δεν αφορά µόνον κρατούµενους φυλακών ή στρατιώτες, αλλά και απλούς 

πολίτες οι οποίοι είτε αναζητούν εργασία σε κρατικές ή αµερικανικές υπηρεσίες και 

κυβερνητικά κτίρια είτε επιθυµούν να βγάλουν διαβατήριο ή να χρησιµοποιήσουν τις 

κρατικές παροχές των υπηρεσιών τους. Η βασική διαφορά από την απλή καταγραφή 

αποτυπωµάτων έγκειται στο ότι µε το νέο βιοµετρικό τρόπο µπορούν να καταγραφούν 

εκατοµµύρια αρχεία εντός δευτερολέπτων ακόµα και σε αποµακρυσµένες ή δύσβατες 

περιοχές. Παρόλο που το σύστηµα βοηθάει ιδιαίτερα τις αρχές, υπάρχει έντονη διαφωνία 

από φωνές πολιτικών και νοµικών κύκλων που δεν θα ήθελαν να δουν κάτι παρόµοιο να 

                                                 
1
http://www.nesbary.com/class/621/articles 
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συµβαίνει στις ΗΠΑ. Βέβαια, µε το σκεπτικό ότι τα βιοµετρικά τεστ βοηθούν στην 

καταπολέµηση κάθε είδους απάτης και διαφθοράς, η χρήση τους αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο παρά τις όποιες αντιρρήσεις. Το υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ στην οκταετία 

2007-2015 έχει υπολογισθεί πως θα διαθέσει σχεδόν 2.5 δις ευρώ. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

3) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου για ασφάλεια πολιτών και αεροδροµίων 

 

Η γερµανική οµοσπονδιακή αστυνοµία χρησιµοποιούν ένα σύστηµα αναγνώρισης 

προσώπου για πλήρως αυτοµατοποιηµένους συνοριακούς έλεγχους σε Frankfurt Rhein-

Main (διεθνές αεροδρόµιο)
1
.  

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

4) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου  για τελωνεία και ασφάλεια συνόρων 

 

Η τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας έχει ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

επεξεργασίας των συνόρων που ονοµάζεται SmartGate που χρησιµοποιεί την αναγνώριση 

του προσώπου. Το σύστηµα συγκρίνει το πρόσωπο του ατόµου µε την εικόνα στο e-

διαβατήριο πιστοποιεί µικροτσίπ, ότι ο κάτοχος του διαβατηρίου είναι ο νόµιµος 

ιδιοκτήτης
2
.  

  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

5) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου  για Αστυνοµία 

 

Οι Βραζιλιάνοι αστυνοµικοί θα εφοδιαστούν µε γυαλιά, τα οποία θα µπορούν να 

σκανάρουν πρόσωπα και να αναγνωρίσουν αν πρόκειται για άτοµα που έχουν εµπλακεί 

σε εγκληµατικές ενέργειες. Τα γυαλιά, που διαθέτουν προηγµένη τεχνολογία 

αναγνώρισης προσώπου, έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν έως και 400 πρόσωπα το 

δευτερόλεπτο σε απόσταση έως και 45 µέτρα. Έχουν τη δυνατότητα να σαρώσουν έως 

και 46.000 βιοµετρικά στοιχεία σε ένα πρόσωπο και να τα συγκρίνουν µε αυτά που 

                                                 
1
 http://www.channelinsider.com/c/a/Security/Are-Enterprises-Ready-for-Biometrics-as-a-Security-Solution 

2
 Gail R. Light, “Security vs. Liberty: weighing the options”, MSU Today, June 20, 2002. 
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βρίσκονται σε µία βάση δεδοµένων µε εγκληµατίες. Όταν βρίσκουν κάποιον που 

βρίσκεται στη βάση, ένα κόκκινο φως κάνει την εµφάνισή του και ειδοποιεί τον 

αστυνοµικό ότι έχει εντοπίσει κάποιον ύποπτο. Τα γυαλιά αυτά αναµένεται να είναι 

χρήσιµα σε µέρη όπου υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση πλήθους, ενώ αναµένεται να 

αξιοποιηθούν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2014, 

που διοργανώνεται από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, για την αποφυγή εγκληµατικών πράξεων
1
. 

 

ΡΩΣΙΑ 

6) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου  για Τραπεζικές συναλλαγές 

 

Η ρωσική κρατική τράπεζα Sberbank σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία τα νέα ΑΤΜ της, 

που θα είναι τόσο, µα τόσο ασφαλή, ώστε να δίνουν ακόµη και τη δυνατότητα στους 

χρήστες τους να βγάζουν µια νέα πιστωτική κάρτα, χωρίς καν να έχουν επαφή µε κάποιον 

άνθρωπο υπάλληλο. Όλα θα είναι αυτόµατα, και θα διεκπεραιώνονται µε το πάτηµα 

µερικών µόνο κουµπιών. 

 

Τα µηχανήµατα θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν δακτυλικά αποτυπώµατα, να 

σκανάρουν διαβατήρια, και να φωτογραφίζουν το πρόσωπο του πελάτη … 

τρισδιάστατα
2
! 

 

Θα έχουν επίσης δυνατότητες αναγνώρισης της φωνής, µε τεχνολογία εντοπισµού τυχόν 

ψεµάτων, έτσι ώστε αν κάποιος χρήστης απαντήσει ψευδώς, το µηχάνηµα να το 

αντιλαµβάνεται!  

 

Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε από µια εταιρία η οποία συνεργάζεται και µε την 

Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας, που είναι η διάδοχος της πάλαι ποτέ πανίσχυρης 

σοβιετικής KGB.  

 

Οι προγραµµατιστές της εν λόγω εταιρίας εκµεταλλεύτηκαν ηχογραφήσεις των ρωσικών 

υπηρεσιών ασφάλειας από ανθρώπους που ψεύδονταν, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν 

                                                 
1
 “Coming Soon: ATMs That Recognize Your Eyes”, The Christian Science Monitor, 2 December 1997. 

2
 “Coming Soon: ATMs That Recognize Your Eyes”, The Christian Science Monitor, 2 December 1997. 
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τεχνικές ανάλυσης, οι οποίες ανιχνεύουν την ανθρώπινη φωνή, προκειµένου να 

εντοπίσουν σηµάδια νευρικότητας και άγχους, δηλαδή ενδείξεις ψεύδους.  

 

Ως ιδέα, τα µηχανήµατα αυτά µπορεί να ακούγονται ενοχλητικά στους ∆υτικούς, αλλά η 

Sberbank επενδύει σε αυτά, και δεν θεωρεί πως οι πελάτες της θα δυσαρεστηθούν 

ιδιαίτερα. «Απλά προσπαθούµε να βρούµε τρόπους για να ξέρουµε αν ο πελάτης µας λέει 

την αλήθεια… δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», λένε οι υπεύθυνοι της τράπεζας.  

 

ΕΛΛΑ∆Α 

1) Εφαρµογές σκαναρίσµατος προσώπου  για Τραπεζικές συναλλαγές 

 

Ένα νέο αµφιλεγόµενο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής του προσώπου των πελατών 

της, το οποίο τοποθετούν πολλές Ελληνικές Τράπεζες στις εισόδους των καταστηµάτων 

τους, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και απασχολεί την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων. 

 

Πολίτες που συναλλάσσονται µε Τράπεζες καταγγέλλουν ότι, για να µπουν πλέον σε 

αρκετά καταστήµατά της, περνούν πρώτα από ένα ειδικό κουβούκλιο, το οποίο τους 

εγκλωβίζει προσωρινά και δεν τους επιτρέπει την είσοδο στην τράπεζα, εάν δεν γυρίσουν 

το κεφάλι τους σε µια κάµερα που βρίσκεται από πάνω τους! Η κάµερα πρώτα τούς 

«φωτογραφίζει» και µετά δίνει εντολή να ανοίξει η πόρτα εισόδου στο υποκατάστηµα 

της τράπεζας. Είναι προφανές ότι η πόρτα δεν ανοίγει εάν οι πελάτες φοράνε σκούρα 

γυαλιά ηλίου, καπέλο ή κρύβουν µε κάποιο τρόπο το πρόσωπό τους. Η ενέργεια αυτή 

γίνεται απλώς για αποτροπή επίδοξων ληστών, οι οποίοι δεν µπορούν να εισέλθουν πλέον 

στις τράπεζες αυτές εάν φορούν κουκούλα ή κράνος. 

 

Το µείζον πρόβληµα, όµως, της αρχειοθέτησης υλικού χωρίς την άδεια του υποκειµένου 

επεξεργασίας παραµένει. Γιατί µπορεί τα ηλεκτρονικά συστήµατα της τράπεζας να µην 

είναι σε θέση να «ταυτοποιήσουν» το πρόσωπο που φωτογραφίζουν (αφού δεν γνωρίζουν 

το όνοµά του), ωστόσο καταγράφουν και πιθανότατα αρχειοθετούν τις φωτογραφίες για 

κάθε ενδεχόµενο. 

 

Εποµένως, δύσκολα θα πιστέψει κανείς ότι τα συστήµατα της τράπεζας απλώς 

καταγράφουν στιγµιαία το πρόσωπο του πελάτη, καθαρά για λόγους αποτροπής. 
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Κατόπιν καταγγελιών πολιτών, η Αρχή πραγµατοποίησε ελέγχους σε ορισµένα 

υποκαταστήµατα της ΕΤΕ και διαπίστωσε ότι το νέο σύστηµα εισόδου - εξόδου πελατών 

αποτελείται από: 1) Μια ειδική καµπίνα ασφαλείας, µε δύο θύρες, για την είσοδο στο 

κατάστηµα. 2) Μια έγχρωµη κάµερα, που έχει τοποθετηθεί στην καµπίνα ασφαλείας 

εισόδου. Στο σηµείο που έχει τοποθετηθεί η κάµερα υπάρχει µία κόκκινη φωτεινή 

ένδειξη, ώστε να υποδεικνύεται στους εισερχόµενους η κατεύθυνση προς την οποία 

πρέπει να κοιτούν. Στην καµπίνα υπάρχει εγκατεστηµένο και ένα µεγάφωνο για την 

παροχή ηχητικών οδηγιών προς τους εισερχόµενους. 3) Έναν τυπικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µε κατάλληλο υλικό και λογισµικό για τον έλεγχο των θυρών ασφαλείας, την 

επόπτευση του σήµατος εικόνας (βίντεο) από την κάµερα και την επεξεργασία των 

εικόνων που λαµβάνονται από την κάµερα. 

 

Η διαδικασία για να εισέλθει κάποιος στο κατάστηµα της Τράπεζας έχει ως εξής, 

σύµφωνα µε την απόφαση της Αρχής: Το κοινό εισέρχεται στην καµπίνα ασφαλείας µόνο 

όταν αυτή είναι ελεύθερη (δεν βρίσκεται άλλο πρόσωπο στο εσωτερικό της και οι δύο 

θύρες είναι κλειστές), γεγονός που υποδεικνύεται από την πράσινη ένδειξη στο λαµπάκι 

εισόδου. Με την είσοδο στο εσωτερικό της καµπίνας και µε τις προϋποθέσεις ότι α) έχει 

κλείσει η θύρα και β) το πρόσωπο στέκεται στο κέντρο της καµπίνας και κοιτάζει προς 

την κατεύθυνση της κάµερας, λαµβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του. Για το σκοπό αυτό 

δίδονται και ηχητικές οδηγίες. Το λογισµικό του συστήµατος επεξεργάζεται τη 

φωτογραφία (µε τρόπο που θα αναλυθεί πιο κάτω) και αν το αποτέλεσµα αυτής της 

αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας είναι ότι η φωτογραφία που έχει ληφθεί είναι συµβατή 

µε τα σχήµατα χαρακτηριστικών προσώπου (δηλαδή ο άνθρωπος που βρίσκεται στην 

καµπίνα δεν φοράει κράνος, µάσκα, µαύρα γυαλιά, µαντίλια που να καλύπτουν το 

πρόσωπο κτλ), επιτρέπεται η είσοδος στην τράπεζα µέσω της δεύτερης πόρτας, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από έναν χαρακτηριστικό ήχο και από την πράσινη ένδειξη στο 

λαµπάκι εισόδου. Η επεξεργασία αυτή διαρκεί πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, της τάξης 

του ενός δευτερολέπτου. 

 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Αρχής, το σύστηµα συλλέγει και αποθηκεύει 

δεδοµένα εικόνας αλλά ουσιαστικά επεξεργάζεται βιοµετρικά δεδοµένα και 

συγκεκριµένα δεδοµένα της γεωµετρίας του προσώπου. Αναλυτικότερα, το σύστηµα 

εξάγει τα χαρακτηριστικά της γεωµετρίας του προσώπου, τα οποία συγκρίνονται µε 
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πρότυπα χαρακτηριστικά, αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων του. Τα δεδοµένα αυτά, 

εντάσσονται στην κατηγορία των βιοµετρικών, καθώς είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας 

των χαρακτηριστικών του προσώπου. Εντούτοις, δεν πραγµατοποιείται καµία περαιτέρω 

χρήση των βιοµετρικών δεδοµένων, ούτε είναι δυνατό σε κάποιον χρήστη του 

συστήµατος να εξάγει εκ νέου αυτά τα χαρακτηριστικά για όλες τις αποθηκευµένες 

φωτογραφίες. 

 

Η ενηµέρωση που παρέχεται από την Τράπεζα προς τους εισερχόµενους πελάτες της δεν 

είναι πλήρης και απόλυτα σαφής. Τα υποκείµενα των δεδοµένων, δεν ενηµερώνονται για 

την ακριβή επεξεργασία που πραγµατοποιείται (συλλογή και επεξεργασία εικόνων 

προσώπου, αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των χαρακτηριστικών του προσώπου), καθώς 

και για την ύπαρξη και την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργείται η εσφαλµένη εντύπωση ότι η επεξεργασία που πραγµατοποιείται είναι 

περισσότερο επεµβατική για την ιδιωτικότητά τους (π.χ. δηµιουργείται σε πολλούς η 

εντύπωση ότι πραγµατοποιείται βιοµετρική ανάλυση της ίριδας του µατιού). 

 

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι νόµιµη µε βάση το άρθρο 5 παρ. 

2 στοιχ. ε΄ του Ν. 2472/1997, καθώς από την έναρξη της πιλοτικής εφαρµογής του νέου 

συστήµατος ασφαλείας, τους τελευταίους µήνες του 2008, έχει µειωθεί σηµαντικά ο 

αριθµός των ληστειών στα καταστήµατά της και δεν έχει σηµειωθεί καµία ληστεία σε 

κατάστηµα που έχει εγκατασταθεί το σύστηµα. Σηµειώνεται επίσης, ότι στα 

καταστήµατα που σηµειώθηκαν ληστείες και υπάρχει εγκατεστηµένο απλό σύστηµα 

βιντεοσκόπησης, από τις βιντεοκασέτες που παραδίδονται στις αστυνοµικές αρχές δεν 

είναι δυνατή η αναγνώριση των δραστών, επειδή -κατά κανόνα- αυτοί έχουν καλυµµένα 

τα πρόσωπά τους. 

 

H Αρχή καταλήγει ότι «1) Επιφυλάσσεται να αποφανθεί οριστικά για τη νοµιµότητα της 

επεξεργασίας, που διενεργείται µε το νέο σύστηµα εισόδου - εξόδου πελατών που έχει 

εγκαταστήσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µετά την πάροδο ενός έτους από την 

έκδοση της παρούσας απόφασης. Η τράπεζα έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει µετά 

την ετήσια εφαρµογή του νέου συστήµατος συγκριτική µελέτη της αποτελεσµατικότητάς 

του σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στη µε αριθµ. 301/2009 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών συστήµατα ασφαλείας 
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2) Επιτρέπει δοκιµαστικά τη λειτουργία του συστήµατος µόνο στα 152 καταστήµατα της 

τράπεζας, στα οποία έχει ήδη το εν λόγω σύστηµα εγκατασταθεί και υποχρεώνει την 

τράπεζα να κοινοποιήσει στην Αρχή κατάλογο των ανωτέρω 152 καταστηµάτων εντός 

χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω του συστήµατος επιτρέπεται να τηρούνται για 

χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη τους, µε 

εξαίρεση την περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης 

 

3) Υποχρεώνει την τράπεζα να προβεί σε πληρέστερη ενηµέρωση των υποκειµένων των 

δεδοµένων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

4) Επιβάλλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ πρόστιµο ύψους 30.000 ευρώ για 

την παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997». 

 

2.2.5    Πλεονεκτήµατα 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου έχει πλεονεκτήµατα που την κάνουν να 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες βιοµετρικές τεχνολογίες. 

 

 

∆υνατότητα εκµετάλλευσης του υπάρχοντος εξοπλισµού 

 

Σε αντίθεση µε το βιοµετρικό έλεγχο άλλων χαρακτηριστικών του ατόµου, το 

σκανάρισµα του προσώπου δεν απαιτεί την απόκτηση ξεχωριστού hardware ή την εκτενή 

αναπροσαρµογή του ήδη υπάρχοντος. Στις περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή, η 

απόκτηση των εικόνων µπορεί να γίνει από κοινά συστήµατα απεικόνισης, όπως οι 

κάµερες βιντεοσκόπησης. Σήµερα ειδικά, υπάρχουν πολλά σηµεία, ιδίως µέσα στις 

πόλεις, όπου λειτουργούν κάµερες παρακολούθησης, κάµερες CCTV, καθώς και 

φωτογραφικά συστήµατα. Αλλά και η επεξεργασία της εικόνας αποτελεί έναν 

αναπτυγµένο κλάδο µε ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, υπάρχει η 

απαιτούµενη υλικοτεχνική και γνωσιολογική υποδοµή, γεγονός που καθιστά την 

τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου ιδιαίτερα ελκυστική, τόσο από οικονοµικής 
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άποψης (γιατί δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης νέου εξοπλισµού), όσο και από άποψης 

διευκόλυνσης (γιατί δεν υπάρχει ανάγκη εφαρµογής µιας νέας πολιτικής από τις 

επιχειρήσεις ή την κυβέρνηση).  

 

 

∆υνατότητα λειτουργίας χωρίς φυσική επαφή και συγκατάθεση του χρήστη 

 

Το σκανάρισµα του προσώπου είναι η µόνη βιοµετρική λύση, που µπορεί να παρέχει 

αναγνώριση από απόσταση, και µάλιστα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του χρήστη. 

Γι’ αυτό άλλωστε χρησιµοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις παρακολούθησης. Πολλά 

καζίνο έχουν ενσωµατώσει συστήµατα ελέγχου προσώπου σε ήδη υπάρχοντα κυκλώµατα 

CCTV για τον εντοπισµό όσων κλέβουν στα χαρτιά, ενώ παρόµοια συστήµατα έχουν 

εγκατασταθεί σε δηµόσιους χώρους από αστυνοµικές και κυβερνητικές υπηρεσίες, µε 

σκοπό την πρόληψη και αποτροπή του εγκλήµατος.  

 

Αυτό όµως δεν είναι το µοναδικό όφελος. Είναι γνωστό, ότι κάποιοι χρήστες έχουν 

αντίρρηση µε την κοινή χρήση βιοµετρικών συσκευών, οι οποίες προϋποθέτουν φυσική 

επαφή, όπως είναι για παράδειγµα οι συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων ή χεριών. 

Συχνά δηλαδή, το άγγιγµα µιας συσκευής προκαλεί δυσφορία, γεννά το φόβο για 

µικρόβια, αρρώστιες κτλ. Αντίθετα, το σκανάρισµα του προσώπου, επειδή 

πραγµατοποιείται από απόσταση και χωρίς επαφή, δε συνοδεύεται από τις παραπάνω 

αρνητικές αντιδράσεις.     

 

∆υνατότητα εγγραφής στατικών εικόνων 

 

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τα µεγάλης κλίµακας βιοµετρικά συστήµατα, 

είναι η φάση της αρχικής εγγραφής. Εξαιτίας της δυσκολίας συντονισµού προγραµµάτων 

µεγάλης έκτασης, που περιλαµβάνουν εκατοµµύρια χρήστες, µπορεί να χρειαστούν 

ακόµα και χρόνια, έως ότου εγγραφεί ο συνολικά απαιτούµενος πληθυσµός. Έτσι, κάποια 

Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (Α.Σ.Α.∆.Α., 

A.F.I.S.) χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα πολιτών, µε ένα χρονοδιάγραµµα έναρξης 

της πλήρους λειτουργίας τα 3 µε 5 χρόνια. Στα συστήµατα προσώπου όµως, αν υπάρχει 

έστω και µία, υψηλής πιστότητας φωτογραφία ενός ατόµου, τότε αυτή µπορεί να στηρίξει 

την εγγραφή του στη βάση δεδοµένων. Έτσι, πολλά µεγάλα συστήµατα αναγνώρισης 
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χρησιµοποιούν φωτογραφίες προερχόµενες από διάφορα περιβάλλοντα, για να 

εµπλουτίσουν το αρχείο τους, κάτι που συµβαίνει κατά κράτος στα συστήµατα 

παρακολούθησης. Γενικά, υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες διάσπαρτες σε δηµόσιες 

υπηρεσίες – στο Υπουργείο Μεταφορών π.χ. για χορήγηση άδειας οδήγησης – οι οποίες 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για εγγραφή σε µία βάση, υπό τον όρο ότι 

πληρούνται οι νοµικές προϋποθέσεις. 

2.2.6    Μειονεκτήµατα 

 

Υπάρχουν πολλοί περιοριστικοί παράγοντες, που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα του 

σκαναρίσµατος προσώπου σε κάποια περιβάλλοντα.  

 

Αλλαγές στο περιβάλλον 

 

Η ακρίβεια της τεχνολογίας σκαναρίσµατος προσώπου µειώνεται δραµατικά, όταν κατά 

τη διάρκεια της πιστοποίησης ή της εγγραφής δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. 

Συγκεκριµένα, ο χρήστης πρέπει να κοιτάζει ευθεία στην κάµερα και η γωνία λήψης να 

µην είναι ούτε απολύτως οριζόντια, ούτε απολύτως κάθετη. Το πρόσωπο πρέπει να 

φωτίζεται οµοιόµορφα, κατά προτίµηση από µπροστά. Συνήθως, οι παραπάνω 

προϋποθέσεις πληρούνται σε συστήµατα όπου το περιβάλλον απόκτησης της εικόνας 

είναι αυστηρά ελεγχόµενο, αλλά αυτό δε συµβαίνει πάντοτε. Έτσι, παράγοντες όπως ο 

περιβάλλων φωτισµός, η θέση και η ποιότητα της κάµερας, η γωνία λήψης και η σύνθεση 

του φόντου επηρεάζουν τα ποσοστά λάθους του συστήµατος. Γενικά, η µέγιστη απόδοση 

του συστήµατος επιτυγχάνεται, όταν επικρατούν οι ίδιες συνθήκες και στην πιστοποίηση 

και στην εγγραφή. 

 

Αλλαγές στα χαρακτηριστικά  

 

Ακόµα και απλές αλλαγές στην εµφάνιση ενός ατόµου, φαίνεται πως επηρεάζουν την 

ικανότητα του συστήµατος για έγκυρη πιστοποίηση των χρηστών. Αλλαγές στον τρόπο 

χτενίσµατος και το µακιγιάζ, η απόκτηση γενειάδας, η προσθήκη γυαλιών, ακόµα και 

ουλές ή καπέλα µπορεί να σταθούν αιτίες απόρριψης ενός χρήστη. Για το λόγο αυτό, η 

συζήτηση για το θέµα των πλαστικών επεµβάσεων ή για το αν τα συστήµατα µπορούν να 
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διακρίνουν δίδυµα αδέρφια µεταξύ τους δεν έχει νόηµα, απ’ τη στιγµή που τόσο βασικές 

λειτουργίες µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ενός συστήµατος. 

 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι πιθανό πολλά από αυτά τα προβλήµατα να 

ξεπεραστούν. Το πρόσωπο είναι πράγµατι ένα διακριτό χαρακτηριστικό και περιέχει 

αρκετά διακριτά στοιχεία, τη µύτη, το σχήµα των µατιών, τα χείλη κτλ.  

 

Παραβιάσεις σε θέµατα ιδιωτικότητας  

 

Παρότι η δυνατότητα να λειτουργούν συγκεκαλυµµένα είναι ένα από τα πλεονεκτήµατα 

των συστηµάτων αναγνώρισης προσώπου, µπορεί να µετατραπεί σε σοβαρό 

µειονέκτηµα, σε περίπτωση κακής και ασύδοτης χρήσης των συστηµάτων. Ο φόβος ότι 

ανοίγει ο δρόµος για δηµιουργία συστηµάτων εντοπισµού και για παραβιάσεις σε 

ζητήµατα ιδιωτικότητας, είναι υπαρκτός και όχι αβάσιµος. Στη Φλόριντα των Ηνωµένων 

Πολιτειών, η χρήση ενός συστήµατος σκαναρίσµατος προσώπου, µε σκοπό τον 

εντοπισµό εγκληµατιών, γνώρισε τις αντιρρήσεις µεγάλης µερίδας του κοινού. Ένα 

αντίστοιχο σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές στην Ουγκάντα για τον 

εντοπισµό διπλών ψηφοφόρων, επικρίθηκε σκληρά, γιατί είχε ως αποτέλεσµα να µην 

υποστηρίξουν το υπάρχον σύστηµα διακυβέρνησης κάποιοι τροµοκρατηµένοι πολίτες. 

Είναι ευνόητο λοιπόν ότι, αν η τεχνολογία συνδεθεί µε θέµατα παραβίασης της 

ιδιωτικότητας, η δυνατότητα εξάπλωσης της θα υποβαθµιστεί σηµαντικά.    

2.2.7 Συµπεράσµατα 

 

Συµπερασµατικά, η τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου πλεονεκτεί, σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες βιοµετρικές τεχνολογίες, κυρίως σε συστήµατα παρακολούθησης, και γενικά 

όπου υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης προϋπάρχοντος εξοπλισµού και εικόνων.. Στις 

περιπτώσεις εκείνες, όπου και µόνο η παρουσία ενός βιοµετρικού συστήµατος είναι 

επαρκής για την αποτροπή από την απάτη, η τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη. Αντίθετα, η υλοποίηση ενός συστήµατος µε υψηλές απαιτήσεις σε 

αξιοπιστία στο διηνεκές του χρόνου, είναι πολύ πιο δύσκολη, αλλά όχι ανέφικτη.  
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2.3 ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΡΙ∆ΑΣ 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος ίριδας χρησιµοποιεί τα διακριτά χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης ίριδας, για την πιστοποίηση ή την αναγνώριση των ατόµων. Σε θεωρητικό 

επίπεδο, είναι µια τεχνολογία που παρουσιάζει ασύγκριτα πλεονεκτήµατα, τα οποία αν 

εκπληρωθούν στην πράξη θα µπορέσει να καθιερωθεί ως η πλέον σηµαντική βιοµετρική 

λύση της αγοράς. Σκανάρισµα ίριδας χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο σε εφαρµογές 

φυσικής πρόσβασης µε υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, ενώ η χρήση της τεχνολογίας έχει 

δοκιµαστεί µε επιτυχία σε συστήµατα ATM και ταξιδιωτικές εφαρµογές και σύντοµα θα 

τεθεί σε χρήση και σε περιβάλλοντα desktop.   

2.3.1    Συστατικά µέρη 

 

Ένα σύστηµα σκαναρίσµατος ίριδας αποτελείται από υλισµικό (front-end hardware) για 

απόκτηση δεδοµένων και από λογισµικό για την τοπική ή κεντρική επεξεργασία τους. 

Αντίθετα µε το πρόσωπο, το σκανάρισµα της ίριδας βασίζεται σε εξειδικευµένες 

συσκευές, και συγκεκριµένα απαιτεί κάµερες µε υπέρυθρο φωτισµό. Αυτές οι κάµερες 

µπορεί να είναι εξωτερικές ή ενσωµατωµένες σε µονάδες φυσικής πρόσβασης (π.χ. 

κιόσκια), ενώ µπορεί ακόµα να διαθέτουν ενσωµατωµένη λειτουργικότητα για κανονική 

βιντεοσκόπηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 11. Συσκευές σκαναρίσµατος ίριδας 
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Τα συστατικά µέρη του λογισµικού του συστήµατος, δηλαδή η µηχανή επεξεργασίας, η 

µηχανή ταιριάσµατος και η βάση δεδοµένων, µπορεί να βρίσκονται συγκεντρωµένα σε 

ένα τοπικό PC, κατάλληλα προσαρµοσµένο στη µονάδα απόκτησης, ή να είναι 

διασκορπισµένα ανάµεσα σε ένα τοπικό κι ένα κεντρικό PC. Συνήθως, όταν υπάρχουν 

πολλές περιφερειακές συσκευές, χρησιµοποιείται ένας κεντρικός server για το ταίριασµα 

και την αποθήκευση των δεδοµένων, ενώ η παραγωγή των templates γίνεται στα τοπικά 

PCs. Έτσι, κατά µήκος του δικτύου µεταδίδονται templates και όχι οι αυτούσιες εικόνες 

των δεδοµένων.         

     

2.3.2    Τρόπος λειτουργίας 

 

Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε λειτουργίες σκαναρίσµατος της ίριδας και παραγωγή 

templates είναι λιγότερες, σε σχέση µε άλλες βιοµετρικές τεχνολογίες. Αναλυτικά, τα 

πέντε τετριµµένα στάδια λειτουργίας του συστήµατος περιγράφονται παρακάτω. 

 

Απόκτηση εικόνας 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος ίριδας προϋποθέτει την απόκτηση µιας εικόνας του µατιού 

υψηλής πιστότητας. Η λήψη γίνεται κάτω από συνθήκες υπέρυθρου φωτισµού, µε µήκος 

κύµατος που κυµαίνεται από 700 έως 900 nm, το οποίο είναι ασφαλές, σύµφωνα µε την 

Αµερικανική Ακαδηµία Οφθαλµολογίας. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης 

διαφέρουν, ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη συσκευή. Υπάρχουν τρεις τύποι συσκευών, 

αυτές που χρησιµοποιούνται σε κιόσκια, οι συσκευές φυσικής πρόσβασης και οι φτηνές 

κάµερες για χρήση desktop
1
.   

 

Τα συστήµατα σε κιόσκια απαιτούν από το χρήστη να σταθεί σε απόσταση λίγο 

µικρότερη του ενός µέτρου από την κάµερα, η οποία είναι προσαρµοσµένη στο ύψος των 

µατιών ενός µέσου χρήστη. Όταν κάποιος σταθεί απέναντι απ’ την κάµερα, τότε αυτή 

προσπαθεί να εντοπίσει τα µάτια, από το σχήµα που έχουν. Για να διευκολυνθεί η 

διαδικασία, ο χρήστης πρέπει να βγάλει τα γυαλιά του, που µπορεί να προκαλέσουν 

                                                 
1
 J. Gonzalez-Rodriguez, J. Fiérrez-Aguilar, J. Ortega-Garcia, and J.J. Lucena-Molina, “Biometric 

Identification in Forensic Cases According to the Bayesian Approach”. 
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φαινόµενα αντανάκλασης, και να παραµείνει ακίνητος. Απ’ τη στιγµή που εντοπιστούν 

τα µάτια στο πρόσωπο, ο εντοπισµός της ίριδας και η απόκτηση της κατάλληλης εικόνας 

είναι µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, που γίνεται µέσα σε 1 µε 2 δευτερόλεπτα.  

 

Οι συσκευές φυσικής πρόσβασης συνήθως απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια από το 

χρήστη. Η λήψη της εικόνας γίνεται µε µία µικρή κάµερα, που βρίσκεται πίσω από έναν 

καθρέφτη. Ο χρήστης καλείται να σταθεί σε απόσταση ενός µέτρου περίπου απ’ τον 

καθρέφτη και να κοιτάξει µέσα σ’ αυτόν. Μετά πρέπει να µετακινήσει κατάλληλα τα 

µάτια του, έτσι ώστε η ίριδα να βρεθεί µέσα σε µια συγκεκριµένη περιοχή, διαστάσεων 

1,5 x 1,5 ίντσα. Μετά από παραίνεση του συστήµατος µάλιστα, ίσως χρειαστεί να 

πλησιάσει ή να αποµακρυνθεί από τον καθρέφτη. Από κει και πέρα, η υψηλής πιστότητας 

κάµερα αναλαµβάνει τη λήψη µιας σειράς από εικόνες του µατιού. Γενικά, η απόκτηση 

εικόνας µε την παραπάνω διαδικασία είναι πιο απαιτητική, γιατί επαφίεται στην 

ικανότητα του χρήστη να ακολουθήσει οδηγίες και να αλληλεπιδράσει µε το σύστηµα. 

Ακόµα, επειδή µερικοί χρήστες χρησιµοποιούν περισσότερο ένα µάτι µπορεί να 

δυσκολευτούν να εστιάσουν στον καθρέφτη το άλλο. 

 

Οι κάµερες desktop αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη στις συσκευές σκαναρίσµατος 

ίριδας και χρησιµοποιούνται για λογική πρόσβαση. Για να ληφθεί µια σωστή εικόνα, 

πρέπει η συσκευή να τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 18 ιντσών και ο χρήστης να 

ευθυγραµµίσει την ευθεία του βλέµµατός του µε µια δεσµίδα φωτός ή ένα ολόγραµµα. Οι 

κάµερες desktop, παρότι εξοικειώνουν το κοινό µε τη βιοµετρική τεχνολογία 

σκαναρίσµατος ίριδας, έχουν αποδειχθεί σε ορισµένες περιπτώσεις δύσκολες στη χρήση.  

 

Επεξεργασία εικόνας 

 

Ανεξάρτητα από τη συσκευή απόκτησης, η διαδικασία επεξεργασίας της εικόνας 

παραµένει η ίδια. Συγκεκριµένα, αφού εντοπιστεί το µάτι από την κάµερα, εφαρµόζεται 

ένας αλγόριθµος, ο οποίος το στενεύει από δεξιά και αριστερά, έως ότου βρεθεί η 

εξωτερική άκρη της ίριδας. Στη συνέχεια, ο αλγόριθµος εντοπίζει το εσωτερικό άκρο της 

ίριδας, που είναι το σηµείο επαφής µε την κόρη. Ο εντοπισµός αυτού του σηµείου 

επαφής της κόρης µε την ίριδα, µπορεί να είναι πιο δύσκολος σε χρήστες µε πολύ σκούρα 

µάτια, εξαιτίας του εσωτερικού τρόπου αναπαράστασης των χρωµάτων, σε υπολογιστικά 

συστήµατα µε κλίµακα αναπαράστασης χρωµάτων των 8 bit. Απ’ τη στιγµή που 
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προσδιοριστούν µε ακρίβεια όλες οι παράµετροι, η εικόνα της ίριδας µετατρέπεται σε 

ασπρόµαυρη, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εξαγωγή των χαρακτηριστικών.   

 

 ∆ιακριτά χαρακτηριστικά 

 

Οι σχηµατισµοί που συνθέτουν την ίριδα – όση έκπληξη κι αν προκαλεί αυτό – είναι 

εξαιρετικά επαρκείς για τη διάκριση δύο οποιονδήποτε ατόµων. Το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό στην ίριδα είναι ο διηθητικός ηθµός, ένας ιστός που δίνει την εντύπωση 

ότι την διαιρεί µε τρόπο ακτινωτό. Άλλα ορατά χαρακτηριστικά είναι οι δακτύλιοι, οι 

κρύπτες και η στεφάνη. Αυτοί οι σχηµατισµοί της ίριδας διαµορφώνονται πριν τη 

γέννηση του ανθρώπου, και παραµένουν σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, 

εκτός και αν συµβεί κάποιο ατύχηµα. Από έρευνες, γνωρίζουµε ότι ακόµα και το δεξί και 

αριστερό µάτι του ίδιου ατόµου έχουν διαφορετικούς σχηµατισµούς πάνω τους, ενώ και 

οι ίριδες των διδύµων δεν έχουν σχεδόν καµία στατιστική οµοιότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 12. Εικόνες της ίριδας 

 

Οι αλγόριθµοι σκαναρίσµατος της ίριδας αντιστοιχίζουν τµήµατα της ίριδας σε 

εκατοµµύρια ανεξάρτητα διανύσµατα. Τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την 

ανάλυση της ίριδας, καταγράφονται σε σχέση µε το είδος και την τοποθεσία τους. Η 

απόδοση της τεχνολογίας δεν επηρεάζεται από φαινόµενα, όπως η διαστολή της κόρης, η 

απόκρυψη τµήµατος της ίριδας από το βλέφαρο ή οι αντανακλάσεις της κάµερας. Αυτό 
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οφείλεται στον κατάλληλο χειρισµό αυτών των φαινοµένων από τον αλγόριθµο. Όταν για 

παράδειγµα η κόρη του µατιού διαστέλλεται, γνωρίζουµε ότι η ίριδα συρρικνώνεται και 

εκτείνεται µε έναν τρόπο κανονικοποιηµένο. Με βάση αυτήν την πληροφορία, ο 

αλγόριθµος κάνει τη σωστή αντιστοίχιση ανάµεσα στη συρρικνωµένη ίριδα της 

πιστοποίησης και τη µη συρρικνωµένη της εγγραφής. Αλλά και για την απόκρυψη 

µέρους του µατιού, έχει προβλεφθεί το επάνω και κάτω τµήµα της ίριδας να µη 

χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών. 

 

∆ηµιουργία template  

 

Τα διανύσµατα που εντοπίζονται από τον αλγόριθµο σκαναρίσµατος της ίριδας 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή templates εγγραφής και ταιριάσµατος. Για την 

παραγωγή του template εγγραφής, ανάλογα µε την επιλεχθείσα λύση, µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν από 1 έως 4 λήψεις. Η χρήση πολλών εικόνων µειώνει τον κίνδυνο 

ασυνέπειας των δεδοµένων και παραπλάνησης από αντανακλάσεις.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 13. Ένα IrisCode 

 

Ταίριασµα templates 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος ίριδας χρησιµοποιείται κυρίως σε συστήµατα αναγνώρισης. 

Με τα σηµερινά τεχνολογικά δεδοµένα, εκατοµµύρια εγγραφές µπορούν να ερευνηθούν 

µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λόγω της διακριτούς φύσης της ίριδας, το αποτέλεσµα που 

επιστρέφεται δεν είναι µια λίστα υποψηφίων, αλλά ένα ταίριασµα, που περιβάλλεται από 
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πολύ υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης. Στα συστήµατα πιστοποίησης η διαδικασία 

ταιριάσµατος είναι η ίδια, µε τη διαφορά ότι η σύγκριση διεξάγεται µόνο µε το 

αποθηκευµένο template.   

2.3.3    Εφαρµογές 

 

Αν και το σκανάρισµα της ίριδας έχει γνωρίσει πολλές επιτυχείς εφαρµογές σε 

συστήµατα φυσικής πρόσβασης, συστήµατα πρόσβασης σε φυλακές, στρατιωτικές 

εφαρµογές και εφαρµογές τραπεζών (αναλήψεις από ταµειακές µηχανές τύπου ΑΤΜ 

όπως στο Moorestown του New Jersey). Παρόλα αυτά έχει συσχετισθεί ελάχιστα µε την 

ασφάλεια των δικτύων και τις εφαρµογές υπολογιστών. Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 

των ειδικών, η ευρεία διάδοση και σε αυτούς τους τοµείς είναι κάτι που επίκειται άµεσα
1
. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

Η.Π.Α. και λοιπές Πολιτείες (Φλόριντα, Πενσυλβάνια) 

1) Εφαρµογές για ασφάλεια και αποφυλάκιση φυλακισµένων 

 

Υπάρχουν πολλές εφαρµογές ανά τον κόσµο, όπου γίνεται βιοµετρικός έλεγχος της 

ίριδας, µε στόχο την αναγνώριση. Στις φυλακές της Νέας Υόρκης, της Φλόριντα και της 

Πενσυλβάνια για παράδειγµα, η τεχνολογία σκαναρίσµατος ίριδας χρησιµοποιείται κατά 

την αποφυλάκιση των κρατουµένων. Ο λόγος είναι η ανάγκη επιβεβαίωσης µε τρόπο 

κατηγορηµατικό της ταυτότητας του αποφυλακιζόµενου, ούτως ώστε να µην υπάρχει ο 

φόβος αποφυλάκισης λάθος ατόµου. Σε κάποια άλλα σωφρονιστικά ιδρύµατα, 

χρησιµοποιείται η ίδια τεχνολογία για την εγγραφή σε µια βάση δεδοµένων των 

επισκεπτών. Κατά την έξοδο των επισκεπτών ελέγχεται ότι δε γίνεται προσπάθεια για 

απόδραση.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 <<Βιοµετρικά Συστήµατα για έλεγχο πρόσβασης>>, Στέλιος Χ.Α. Θωµόπουλος, ∆/ντης Ινστιτούτου 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας , ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Μαίος 2003. 
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ΑΓΓΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2) Εφαρµογές σε δανειοδοτικούς οργανισµούς και τράπεζες 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος ίριδας ήταν από τις πρώτες βιοµετρικές τεχνολογίες που 

εφαρµόστηκε πιλοτικά σε περιβάλλοντα ATM. Το 1997, το Nationwide Building Society, 

ένας δανειοδοτικός οργανισµός στο Swindon της Αγγλίας, έδωσε τη δυνατότητα στους 

πελάτες του, να έχουν πρόσβαση χωρίς χρήση κάρτας σε µηχανήµατα ATM, µε ένα απλό 

σκανάρισµα ίριδας. Η αποδοχή της τεχνολογίας ήταν τεράστια, µε ένα ποσοστό 94% των 

πελατών να προτιµάει το σκανάρισµα της ίριδας από τα παραδοσιακά PINs. Παρόµοια 

πιλοτικά προγράµµατα διεξήχθησαν σ’ εφαρµογές πελατών στις τράπεζες Bank United 

στο Τέξας και Takefuji Bank στην Ιαπωνία. Αλλά και στη Φρανκφούρτη, η Dresdner 

Bank εφαρµόζει ένα πιλοτικό πρόγραµµα σκαναρίσµατος ίριδας από τα τέλη του 1999. 

Μέχρι στιγµής, η συγκεκριµένη τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο απ’ τους 

υπαλλήλους, ενώ περίπου 1.000 χρήστες είχαν εγγραφεί ως τα τέλη του 2000.  

 

3) Εφαρµογές για ελέγχους σε αεροδρόµια 

 

Από τον Ιούλιο του 2000, λειτουργεί στο Charlotte/Douglas International Airport της 

North Carolina ένα σύστηµα σκαναρίσµατος ίριδας µε τεχνολογία από την Iridian (πρώην 

IriScan)
1
. Οι συσκευές σκαναρίσµατος χρησιµοποιούνται για να ελέγχουν την κίνηση των 

υπαλλήλων σε ευαίσθητες περιοχές, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά µηχανήµατα 

πρόσβασης. Παρόµοιο σύστηµα υπάρχει από τις αρχές του 2001 και στο αεροδρόµιο της 

Φρανκφούρτης. Και τα δύο συστήµατα θεωρούνται εξαιρετικά επιτυχηµένα και δεν έχει 

καταγραφεί µέχρι στιγµής περιστατικό λανθασµένης αναγνώρισης. Μια πιο φιλόδοξη 

εφαρµογή για επιβάτες αυτή τη φορά, ξεκίνησε στο London’s Heathrow Airport τον 

Ιούλιο του 2001. Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα σε επιλεγµένους επιβάτες που 

ταξιδεύουν συχνά µε τη British Airways και τη Virgin Airways, να αποφεύγουν τον 

κουραστικό έλεγχο µετανάστευσης, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά τους µέσα από 

ειδικά µηχανήµατα σκαναρίσµατος ίριδας. Παρόµοιο πρόγραµµα ανακοινώθηκε πως θα 

λειτουργήσει και στον Καναδά, υπό την αιγίδα του Canadian Airports Council Expedited 

Passenger Processing System Project. Μ’ αυτό το πρόγραµµα, οι πιο συχνοί επιβάτες στα 

                                                 
1
 http://www.findbiometrics.com/Pages/iris_retinal.html 
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οχτώ µεγαλύτερα αεροδρόµια της χώρας θα έχουν την επιλογή χρήσης µιας ταξιδιωτικής 

κάρτας µε αποθηκευµένο το βιοµετρικό τους template. Οι κάρτες θα επιτρέπουν στους 

κατόχους τους να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους µέσα από ειδικά κιόσκια.    

 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ MANCHESTER 

  

Το αεροδρόµιο του Μάντσεστερ δικαιωµατικά κερδίζει τον τίτλο του πρωτοπόρου όσον 

αφορά τη χρήση συστηµάτων ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας καθώς ξεκίνησε την 

πειραµατική χρήση ενός σκάνερ. Αν όλα πάνε καλά σύµφωνα µε τους υπεύθυνους 

υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να καταργήσει εντελώς τα διαβατήρια, αφού θα µπορεί 

να "σαρώνει" την ίριδα του µατιού κάθε επιβάτη ως µέσο απόδειξης της ταυτότητας του
1
. 

 

Όπως και τα δακτυλικά αποτυπώµατα, έτσι και η ίριδα είναι µοναδική σε κάθε άνθρωπο, 

µόνο που στην περίπτωση της ίριδας µιλάµε για ψηφιακό αποτύπωµα. Όπως στις ταινίες 

επιστηµονικής φαντασίας θα µπορούν να µας σκανάρουν όχι µόνο όταν είµαστε µπροστά 

από τα µηχανήµατα σάρωσης αλλά και όταν βρισκόµαστε εν κινήσει. 

 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα υποστηρίζεται από τη βρετανική κυβέρνηση και θα 

δοκιµαστεί σε εθελοντική βάση επί δύο εβδοµάδες, για να εκτιµηθεί στη συνέχεια αν θα 

εγκατασταθεί µόνιµα ή όχι στο αεροδρόµιο. Το επίµαχο σύστηµα βιοµετρικής 

τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να αιχµαλωτίζει την εικόνα της ίριδας από γωνίες που 

καλύπτουν ένα εύρος ως και 120 µοιρών, ακόµη και όταν κάποιος περπατάει (πράγµα 

αδύνατο στο παρελθόν), φοράει γυαλιά ή ακόµη και µάσκα! Έτσι, θα µπορεί να 

"διορθώνει" τυχόν κενά ή λάθη του υπάρχοντος συστήµατος ασφαλείας ή των 

τελωνειακών υπηρεσιών. 

 

Για την αρχική καταχώριση στο σύστηµα, οι επιβάτες που δέχονται να συµµετάσχουν 

στο πρόγραµµα υποβάλλονται σε σάρωση της ίριδας κατά το "check in", ώστε να 

καταχωριστούν τα βιοµετρικά τους στοιχεία. Κατόπιν ελέγχονται ξανά όταν εισέρχονται 

στην ασφαλή περιοχή του αεροδροµίου. Εκεί τους ζητείται να περπατήσουν µε 

φυσιολογικό βήµα σε έναν διάδροµο πέντε µέτρων. Στο τέρµα του διαδρόµου µπορούν 

                                                 
1
 http://www.angelfire.com/nt/selcukgun/en/tran_2.htm 
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να δουν σε µια οθόνη αν το µηχάνηµα τους αναγνώρισε µε ακρίβεια ή όχι. Αν και το 

σύστηµα βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, η κατασκευάστρια εταιρεία 

Ηuman Recognition Systems (Συστήµατα Ανθρώπινης Αναγνώρισης) δηλώνει ότι τα 

πρώτα αποτελέσµατα είναι "ιδιαιτέρως θετικά". 

 

Η τεχνολογία αναγνώρισης της ίριδας ενός ατόµου µε καταχωρισµένα βιοµετρικά 

στοιχεία ενώ αυτό βρίσκεται εν κινήσει θα µπορούσε να έχει πολλές µελλοντικές 

εφαρµογές, αλλά η πρώτη µάλλον θα είναι και η σηµαντικότερη: η ασφάλεια των 

αεροδροµίων. 

 

Οι ειδικοί εκτιµούν ότι το νέο σύστηµα θα βοηθήσει στη µάχη κατά της τροµοκρατίας, 

του οργανωµένου εγκλήµατος και της παράνοµης µετανάστευσης, καθώς οι 

εγγεγραµµένοι στο σύστηµα ταξιδιώτες δεν θα είναι δυνατόν να "ξεγελάσουν" τα σηµεία 

ελέγχου ή να ανταλλάξουν µεταξύ τους τις κάρτες επιβίβασης.  

 

Έτσι οι επιβάτες εσωτερικών και διεθνών πτήσεων θα µπορούν να έχουν πρόσβαση 

στους ίδιους χώρους του αεροδροµίου, µια και θα µπορούν να αναγνωριστούν µε 

ασφάλεια προτού επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Παράλληλα, η αυτοµατοποίηση του 

συστήµατος θα µειώσει σηµαντικά τον χρόνο αναµονής για τον έλεγχο των διαβατηρίων. 

 

4) Εφαρµογές σε τάξη και ασφάλεια από τις Αµερικάνικες αστυνοµικές αρχές 

 

∆ηµοσίευµα της Wall Street Journal αναφέρεται σε µια νέα συσκευή αστυνοµικού 

ελέγχου µε την οποία σχεδιάζει το αµερικανικό κράτος να εξοπλίσει τις δυνάµεις 

καταστολής
1
. 

 

Μια κινητή συσκευή µπορεί να “σκανάρει” την ίριδα των µατιών ενός υπόπτου και να τη 

συγκρίνει µε τη βάση δεδοµένων των αστυνοµικών για να αποκαλυφθεί το ποινικό 

µητρώο του και η ταυτότητά του. 

 

                                                 
1
 http://www.silicon.com/management/cio-insights/2003/06/25/biometrics-key-to-future-of-police-crime-

fighting-104850/ 
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Η κινητή αυτή συσκευή που ονοµάζεται MORIS (Mobile Offender Recognition and 

Information System) τραβάει µια υψηλής ανάλυσης φωτογραφία περίπου 5 µε 6 ίντσες 

µακριά από τις ίριδες του υπόπτου. Μετά το σύστηµα του MORIS αναλύει 235 µοναδικά 

χαρακτηριστικά και χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο για να “ταιριάξει” αυτό το άτοµο µε 

κάποιο στη βάση δεδοµένων. 

 

Για την αναγνώριση του προσώπου ο αστυνοµικός θα παίρνει φωτογραφία από απόσταση 

2 µε 5 µέτρων. Βασισµένο σε τεχνολογίες της εταιρίας Animetrics Inc., το σύστηµα 

αναλύει περίπου 130 χαρακτηριστικά σηµεία του προσώπου, όπως την απόσταση 

ανάµεσα στο µάτι και τη µύτη. 

 

Το MORIS κατασκευάζεται από την εταιρία BI2 Technologies, µε έδρα την πόλη 

Plymouth στη Μασαχουσέτη. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από τον Mullin, που συντόνιζε 

δικαστικά προγράµµατα για το κράτος, και τον Peter Flynn, πρώην σερίφη. Το πρόσχηµα 

που µπαίνει εδώ είναι η αναγνώριση υπόπτων χωρίς χαρτιά, τραυµατιών σε ατυχήµατα 

κ.ά. 

 

Η εταιρία χρησιµοποίησε  αλγόριθµους αναγνώρισης ίριδας και τεχνολογίες 

φωτογραφίας για να κατασκευάσει ένα προϊόν που αναγνωρίζει τους φυλακισµένους, το 

IRIS (Inmate Identification and Recognition System), το οποίο πούλησαν σε περισσότερα 

από 320 αστυνοµικές υπηρεσίες σε 47 πολιτείες. Οι συσκευές κοστίζουν περίπου 3.000 

δολάρια το κοµµάτι. 
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ΜΕΞΙΚΟ 

5) Εφαρµογή σκαναρίσµατος ίριδας για έκδοση ταυτότητας 

 

Το Μεξικό θα είναι το πρώτο κράτος που θα συµπεριλάβει την εικόνα της ίριδας του 

µατιού στις ταυτότητες… ένα σύστηµα που η κυβέρνηση η ίδια διαβεβαιώνει πως θα 

είναι ένα από τα ασφαλέστερα στον κόσµο. 

 

«Οι νοµικές, τεχνικές και οικονοµικές συνθήκες πλέον πληρούνται για να ξεκινήσει από 

τις 24 Ιανουαρίου 2011 η έκδοση των δελτίων αυτών» τόνισε στον Τύπο ο Φελίπε 

Σαµόρα, υπεύθυνος ∆ικαστικών Υποθέσεων του µεξικανικού υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Κατά τον ίδιον, η αξιοπιστία που θα έχουν τα δελτία ταυτότητας που θα περιλαµβάνουν 

την ίριδα του µατιού και στα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα, θα φθάνει το 99,9% . 

 

Το µέτρο αυτό θα αρχίσει να εφαρµόζεται προοδευτικά, µε πρώτο στάδιο την έκδοση 

δελτίων σε 28 εκατ. ανηλίκους, και αναµένεται να έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ το 

συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ. Η έκδοση της νέας ταυτότητας για τους 

ενηλίκους προβλέπεται να ξεκινήσει από το 2013. 

 

Το νέο δελτίο αναγνώρισης έχει δροµολογηθεί παρά τις συστάσεις της Εθνικής 

Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, η οποία υπογραµµίζει τους κινδύνους που 

ενδέχεται να υπάρξουν για τις εγγυήσεις ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων κατά 

την καταγραφή τους. 

 

6) Καινοτόµες εφαρµογές από την Panasonic 

 

Η Panasonic ανέπτυξε ένα νέο σύστηµα ελέγχου πρόσβασης σε χώρους κρίσιµης 

σηµασίας, που βασίζεται στη βιοµετρική τεχνολογία αναγνώρισης της ίριδας του µατιού. 

Το σύστηµα αυτό έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει την ίριδα ενός ανθρώπου, καθώς 

αυτός περπατάει και κατευθύνεται προς µία είσοδο. Συγκεκριµένα, όταν αυτός πλησιάσει 

σε απόσταση ενός µέτρου, τότε το σύστηµα «σκανάρει» το µάτι του, προκειµένου να 

πιστοποιήσει την ταυτότητά του.  
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Αν είναι εξουσιοδοτηµένος να έχει πρόσβαση στο συγκεκριµένο χώρο, τότε του επιτρέπει 

την είσοδο, ανοίγοντας αυτόµατα την πόρτα. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο και 

προηγµένης τεχνολογίας σύστηµα βιοµετρικού ελέγχου πρόσβασης, που αξιοποιεί ένα 

φυσικό χαρακτηριστικό όπως η ίριδα του µατιού, το οποίο είναι µοναδικό για κάθε 

άνθρωπο. Το πλεονέκτηµά του είναι ότι δεν απαιτεί από αυτόν που υπόκειται στον 

έλεγχο να εστιάζει το πρόσωπό του µπροστά από κάποιον αναγνώστη, αφού η όλη 

διαδικασία ελέγχου της ίριδας του µατιού και ταυτοποίησης του ατόµου, γίνεται την ώρα 

που αυτός περπατάει. Το σύστηµα αυτό, που είναι εξοπλισµένο µε κάµερες υψηλής 

ανάλυσης και προηγµένο λογισµικό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πρώτη φάση κατά τον 

έλεγχο επιβατών σε αεροδρόµια ή άλλες περιοχές ασφαλείας. 

2.3.4    Πλεονεκτήµατα 

 

Το σκανάρισµα της ίριδας είναι µια τεχνολογία µε πολλά πλεονεκτήµατα. Όµως, πολλά 

από αυτά τα πλεονεκτήµατα στηρίζονται κυρίως σε θεωρητικές διαπιστώσεις και δεν 

έχουν απαραίτητα δοκιµαστεί στην πράξη.  

 

Αυξηµένη ακρίβεια 

 

Στην ίριδα βρίσκεται συγκεντρωµένος ένας τεράστιος όγκος από διακριτά δεδοµένα, 

ικανά να διαχωρίσουν µε σαφή τρόπο δύο οποιουσδήποτε ανθρώπους µεταξύ τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η ίριδα διαφέρει ακόµα και µεταξύ διδύµων ή µεταξύ των µατιών του 

ίδιου ατόµου – δεξιό κι αριστερό. Εξαιτίας αυτού του πλούτου των διακριτών 

πληροφοριών, τα templates που παράγονται από το σκανάρισµα της ίριδας είναι τα πλέον 

ακριβή.  

 

Αυτό φαίνεται κι από τον µέχρι στιγµής έλεγχο της τεχνολογίας σε πραγµατικά 

περιβάλλοντα. Αν και οι δυνατότητες των αντίστοιχων συστηµάτων πρέπει να 

δοκιµαστούν και να εκτιµηθούν πιο εµπεριστατωµένα και συστηµατικά σε βάθος χρόνου, 

τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς την ασφάλεια.  
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Αντοχή της ίριδας στο χρόνο 

 

Ίσως το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της ίριδας, είναι ότι αποτελεί ένα διακριτό 

χαρακτηριστικό, που δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου. Η 

ανθεκτικότητά της στο χρόνο και τις εξωτερικές συνθήκες, σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

όπως σε άλλα συστήµατα, η ανάγκη επανεγγραφής µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

Πολλές επιχειρήσεις δεν στέκονται ιδιαίτερα σ’ αυτό το σηµείο, µη συνυπολογίζοντας το 

κόστος σε χρήµατα και πόρους από τις επανεγγραφές, και το κόστος σε απόδοση µεταξύ 

των διαδοχικών επανεγγραφών. Αυτό όµως αποτελεί στρατηγικό λάθος. 

 

∆υνατότητα χρήσης σε όλες τις εφαρµογές 

 

∆ιαχρονικά, η τεχνολογία σκαναρίσµατος ίριδας έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως σε 

εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και σε εφαρµογές ATM. Χάρη όµως στα άλµατα της 

τεχνολογίας, το µέγεθος µιας συσκευής καταγραφής της ίριδας είναι πλέον το ίδιο µε µιας 

συνηθισµένης κάµερας. Επιπλέον, σε αντίθεση µε άλλες τεχνολογίες που, λόγω της 

φύσης τους, απευθύνονται καλύτερα είτε σε εφαρµογές λογικής είτε φυσικής πρόσβασης, 

η τεχνολογία της ίριδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου αποτελεσµατικά και στις δύο. 

Έτσι, ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία συστηµάτων, τα οποία θα ενσωµατώνουν 

ταυτόχρονη λειτουργικότητα και για φυσική και για λογική πρόσβαση, προσφέροντας 

π.χ. πρόσβαση τόσο σε κτίρια όσο και σε εφαρµογές desktop. Εξάλλου η ίριδα, ως το πιο 

αξιόπιστο διακριτό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έχει θέση σε µεγάλης κλίµακας 

εφαρµογές µε απαιτήσεις τόσο σε αναγνώριση όσο και σε πιστοποίηση. Προτού γίνει 

αυτό βέβαια, πρέπει να καταρριφθούν αρκετά εµπόδια, αλλά τελικά η τεχνολογία αυτή 

αναµένεται να κυριαρχήσει. 

2.3.5    Μειονεκτήµατα 

 

Το σκανάρισµα της ίριδας έχει κάποιες αδυναµίες, που άπτονται κυρίως λειτουργικών 

ζητηµάτων.  
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∆υσκολία χρήσης 

 

Η διαδικασία στην οποία υποβάλλεται ο χρήστης κατά το σκανάρισµα της  ίριδας δεν 

είναι η πιο δύσκολη που συναντάται στο χώρο της βιοµετρικής, αλλά ούτε και η πλέον 

εύκολη. Γενικά, το στήσιµο του χρήστη απέναντι από την κάµερα δεν είναι φυσικό, και 

για να είναι η θέση του κεφαλιού και των µατιών η ενδεδειγµένη πρέπει να υπάρχει 

συνέπεια και προσήλωση εκ µέρους του χρήστη, την ώρα της αλληλεπίδρασης µε το 

σύστηµα. Επιπλέον, όσοι αντιµετωπίζουν  πρόβληµα µε τα µάτια τους – πάσχουν για 

παράδειγµα από µυωπία ή στραβισµό – έχουν µεγαλύτερες δυσκολίες να συµµορφωθούν 

µε τις υποδείξεις του συστήµατος και να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία.  

 

Εξάλλου, ο βαθµός δυσκολίας της όλης διαδικασίας κυµαίνεται, ανάλογα µε τη συσκευή. 

Κατά γενική οµολογία, οι συσκευές desktop είναι οι πλέον δύσχρηστες, γιατί ο χρήστης 

πρέπει µόνος του να λάβει την κατάλληλη θέση, χωρίς να γνωρίζει σε πόση ακριβώς 

απόσταση από την κάµερα πρέπει να σταθεί. Οι συσκευές φυσικής πρόσβασης είναι 

ελαφρώς ευκολότερες στη χρήση, γιατί  η απόσταση από τη συσκευή λήψης περιορίζεται. 

Τα συστήµατα σε κιόσκια, τα οποία διαθέτουν τις πιο εξελιγµένες κάµερες της αγοράς, 

είναι τα πιο ευκολόχρηστα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν απαιτούν τη σύµπραξη και 

την προσοχή των χρηστών.  

 

∆υσφορία και φόβος  

 

Υπάρχει ένα ποσοστό χρηστών, οι οποίοι δε νιώθουν καθόλου άνετα µε την ιδέα της 

χρησιµοποίησης µιας βιοµετρικής τεχνολογίας, που εξετάζει το µάτι. Όσο παράλογη κι 

αν είναι η αντίδρασή τους, η σκέψη και µόνο τούς προκαλεί αποστροφή. Άλλοι πάλι 

ανησυχούν ότι η έκθεση στη συγκεκριµένη τεχνολογία µπορεί να είναι επιβλαβής για το 

µάτι. Ο φόβος αυτός, υπάρχει και σε όσους δεν είναι ενήµεροι για τον υπέρυθρο φωτισµό 

στον οποίο βασίζεται το σκανάρισµα της ίριδας. Συνεπώς, σε ένα µελλοντικό σενάριο για 

υποχρεωτική χρήση της τεχνολογίας σε µεγάλη έκταση, δεν είναι απίθανο να υπάρξουν 

αντιδράσεις. 
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Έλλειψη ανταγωνισµού στην κατασκευή εξειδικευµένων συσκευών 

 

Η ανάγκη για εξειδικευµένες συσκευές απόκτησης των δεδοµένων υπάρχει σε πολλές 

βιοµετρικές τεχνολογίες. Όµως, η ιδιαιτερότητα που υπάρχει µε το σκανάρισµα της 

ίριδας είναι η έλλειψη ανταγωνισµού στην αγορά. Υπάρχουν πολύ λίγες εταιρείες που 

κατασκευάζουν µηχανές για απόκτηση εικόνων της ίριδας και όλες είναι 

εξουσιοδοτηµένες από την Iridian. Αυτή η έλλειψη ανταγωνιστικών εταιρειών όµως, 

καθυστερεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό δεν έχει να κάνει µε τη φύση της 

τεχνολογίας, αλλά δυστυχώς είναι µια πραγµατικότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψιν.  

 

2.3.6    Συµπεράσµατα 

 

Συνοψίζοντας για την τεχνολογία σκαναρίσµατος της ίριδας, πρέπει να επαναλάβουµε ότι 

είναι η πιο ασύµφορα οικονοµικά βιοµετρική λύση κι αυτό την κάνει ιδιαίτερα 

ελκυστική. Η πρόκληση που τίθεται για τους ειδικούς πλέον, είναι να µπορέσουν να 

επαναλάβουν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών µετρήσεων και σε πραγµατικές 

συνθήκες. 

 

2.4    ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος χεριού χρησιµοποιεί τα διακριτά χαρακτηριστικά του 

χεριού – συγκεκριµένα το ύψος και το πλάτος του πίσω µέρους του χεριού και των 

δαχτύλων – για να πιστοποιήσει την ταυτότητα των ατόµων. Είναι µια από τις πιο 

συνηθισµένες βιοµετρικές τεχνολογίες και έχει χρησιµοποιηθεί σε χιλιάδες εφαρµογές 

πιστοποίησης. Πρόκειται για µια λύση περισσότερο επικεντρωµένη στην εκάστοτε 

εφαρµογή (application-specific) απ’ ότι οι περισσότερες βιοµετρικές τεχνολογίες και 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και εφαρµογές time 

and attendance
1
.   

 

                                                 
1
 A. K. Jain and S. Pankanti, "Biometrics Systems: Anatomy of Performance", IEICE Trans. Fundamentals, 

Vol. E84-D, No. 7, pp. 788-799, 2001. 
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2.4.1    Συστατικά µέρη 

 

Τα συστατικά µέρη ενός συστήµατος σκαναρίσµατος χεριού – το hardware απόκτησης, 

το λογισµικό σύγκρισης και ο χώρος αποθήκευσης των δεδοµένων – βρίσκονται µέσα 

στην ίδια, ανεξάρτητη συσκευή. Σε ορισµένες υλοποιήσεις, τα συστήµατα 

σκαναρίσµατος χεριού χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε κάρτες, που φέρουν το ID του 

χρήστη, και µε τις οποίες γίνεται η ανάκτηση του κατάλληλου template. Μικροί 

επεξεργαστές διεκπεραιώνουν τις λειτουργίες παραγωγής και σύγκρισης των templates κι 

επιστρέφουν το αποτέλεσµα µέσα από οθόνες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 14. Μια συσκευή σκαναρίσµατος χεριού 
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Συνήθως, τα συστήµατα σκαναρίσµατος χεριού είναι ενσωµατωµένα σε υπάρχοντα 

συστήµατα ελέγχου πρόσβασης, συγκεκριµένα σε συστήµατα time and attendance και 

συστήµατα ενεργοποίησης του ανοίγµατος µιας πόρτας. Όπου απαιτείται, υπάρχει 

δυνατότητα µία συσκευή να στέλνει δεδοµένα σε πολλές άλλες, κι έτσι αποφεύγεται η 

διαδικασία εγγραφής του χρήστη σε όλες τις συσκευές. Αυτό µπορεί να συµβεί για 

παράδειγµα, σε ένα χώρο µε πολλούς υπαλλήλους και πολλές πόρτες, όπου δεν υπάρχει 

ανάγκη ο κάθε χρήστης να εγγραφεί σε όλες τις πόρτες στις οποίες έχει πρόσβαση. 

2.4.2    Τρόπος λειτουργίας 

Επειδή όλες σχεδόν οι συσκευές σκαναρίσµατος χεριού που υπάρχουν αυτή τη στιγµή 

στο εµπόριο, προέρχονται απ’ τον ίδιο κατασκευαστή, υπάρχουν πολύ µικρές διαφορές 

στον τρόπο λειτουργίας τους. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, που στηρίζονται στην 

καταγραφή της δοµής δύο δαχτύλων και όχι ολόκληρου του χεριού, λειτουργούν µε 

παρόµοιο τρόπο, αλλά σπάνια χρησιµοποιούνται.  

 

Απόκτηση και επεξεργασία δεδοµένων 

 

Ένας χρήστης για να εγγραφεί ή να πιστοποιήσει την ταυτότητά του σε ένα σύστηµα 

σκαναρίσµατος χεριού πρέπει να τοποθετήσει το δεξί του χέρι σε µια ειδική επιφάνεια 

καλυµµένη από µέταλλο. Πέντε ειδικά στηρίγµατα εξασφαλίζουν ότι το χέρι είναι 

τοποθετηµένο σωστά, µε τα δάχτυλα επαρκώς διαχωρισµένα µεταξύ τους και την παλάµη 

επίπεδη. Πολλές κάµερες αποκτούν τρισδιάστατες εικόνες από την πίσω µεριά και τις 

πλευρές του χεριού. Ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει το χέρι του τρεις φορές στη 

συσκευή για την εγγραφή, ενώ για την πιστοποίηση µόνο µία
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Robert van Kralingen, Corien Prins and Jan Grijpink, “Using your body as a key; legal aspects of 

biometrics”, November 1997. 
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Σχήµα 15. Τα πέντε ειδικά στηρίγµατα και τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από την 

εικόνα του χεριού 

 

Οι συσκευές σκαναρίσµατος χεριού είναι ολοκληρωµένες µονάδες, µε λειτουργίες 

απόκτησης εικόνας και λειτουργίες επεξεργασίας, που είναι αδιαχώριστες µεταξύ τους. Η 

διαδικασία απόκτησης είναι εξαιρετικά απλή και σύντοµη, η εγγραφή και των τριών 

εικόνων του χεριού µπορεί να γίνει σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλά και η πιστοποίηση γίνεται 

σχεδόν άµεσα και µπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, απ’ τη 

στιγµή που ο χρήστης εισάγει τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (PIN). Σε περίπτωση 

που οι χρήστες δεν τοποθετήσουν σωστά τα δάχτυλά τους, τότε LEDs υποδεικνύουν την 

περιοχή όπου υπάρχει το πρόβληµα. 

 

Υπάρχουν ορισµένοι χρήστες που δεν µπορούν να παρέχουν επαρκή δεδοµένα κατά το 

σκανάρισµα του χεριού για να εγγραφούν. Για παράδειγµα, όσοι υποφέρουν από 

αρθριτικά µπορεί να µην µπορούν να εκτείνουν τα δάχτυλά τους όπως πρέπει ή να 

ισιώσουν την παλάµη τους στη συσκευή. Ακόµη, οι χρήστες µε πολύ µικρά χέρια µπορεί 

να µην φτάνουν τα ειδικά στηρίγµατα και γενικά να απλώνουν τα δάχτυλά τους 

ακατάστατα. 

 

∆ιακριτά χαρακτηριστικά 

 

Πολλοί χρήστες θεωρούν λανθασµένα ότι οι ανιχνευτές της παλάµης χρησιµοποιούν για 

την πιστοποίηση τα αποτυπώµατα της παλάµης. Στην πραγµατικότητα, µετρούν 90 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του χεριού και των δαχτύλων, µεταξύ αυτών το συνολικό 

µήκος, πλάτος και ύψος, την απόσταση ανάµεσα στις κλειδώσεις, τη δοµή των οστών 

κτλ. Αντίθετα, παραβλέπονται οι άκρες των δαχτύλων, που µπορεί να αλλάξουν όψη, όσο 

τα νύχια µακραίνουν ή κόβονται. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από το σκανάρισµα 

του χεριού δεν είναι ιδιαίτερα διακριτά, και αυτό συνεπάγεται ότι δεν µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν σε συστήµατα αναγνώρισης ή σε εφαρµογές µε εξαιρετικά υψηλές 

απαιτήσεις ασφαλείας.   

 

∆ηµιουργία template  

 

Τα διακριτά χαρακτηριστικά του χεριού και των δαχτύλων εξάγονται από τη σειρά των 

τρισδιάστατων εικόνων και καταγράφονται σε ένα πολύ µικρό template των. Το πολύ 

µικρό µέγεθος που έχουν, επιτρέπει σε πολλά templates χεριού να αποθηκεύονται σε 

µικρό χώρο µνήµης, αλλά είναι επίσης ενδεικτικό της έλλειψης διακριτικότητας των 

δεδοµένων του χεριού. 

 

 Ταίριασµα templates 

 

Παρότι η δοµή των οστών και οι κλειδώσεις είναι αρκετά σταθερά χαρακτηριστικά, 

υπάρχουν περιστάσεις ικανές να τους προκαλέσουν αλλαγές. Το πρήξιµο του χεριού για 

παράδειγµα µπορεί να κρύψει την υφιστάµενη δοµή, ενώ οι διάφοροι τραυµατισµοί 

µπορεί να έχουν παρόµοιες συνέπειες.  

 

Σχήµα 16. Μια επιτυχηµένη διαδικασία πιστοποίησης, όπου χορηγείται πρόσβαση στα 

διαθέσιµα αρχεία, και µια αποτυχηµένη διαδικασία 
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2.4.3    Εφαρµογές 

 

Το σκανάρισµα του χεριού έχει χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο αριθµό από 

ενδιαφέρουσες εφαρµογές µεγάλης κλίµακας µε ιδιαίτερη έµφαση στις εφαρµογές 

υπαλλήλων. Οι ακόλουθες εφαρµογές, που επικεντρώνονται στην πιστοποίηση της 

ταυτότητας ταξιδιωτών , στην ασφάλεια πρόσβασης σε κτίρια, σε αεροδρόµια, σε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα καθώς και στην δηµιουργία ιατρικών φακέλων ασθενών. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Η.Π.Α. λοιπές πολιτείες και ΙΣΡΑΗΛ 

 

1)Εφαρµογές σε Υπηρεσίες µετανάστευσης και αεροδρόµια 

 

Πρόκειται για µέσο πιστοποίησης της αυθεντικότητας ενός ατόµου, το οποίο ελέγχει το 

σχήµα του χεριού ή των δακτύλων. Ο χρήστης τοποθετεί το χέρι του επάνω σε µια πλάκα 

έτσι ώστε να ευθυγραµµίζεται µε πέντε οδηγούς και το σύστηµα φωτογραφίζει το χέρι 

του εξετάζοντας το τρισδιάστατο σχήµα της παλάµης, το µήκος και το πλάτος των 

δακτύλων, καθώς και το σχήµα των αρθρώσεων. Η γεωµετρία χεριού έχει εφαρµοστεί 

ευρέως σε κέντρα δεδοµένων τραπεζικών ιδρυµάτων, σε αµερικανικά πανεπιστήµια 

(αναγνώριση φοιτητών στις φοιτητικές εστίες ή στα εστιατόρια) και εταιρείες 

(αντικαθιστώντας την κάρτα που διαθέτουν συνήθως οι εργαζόµενοι). Ιδιαίτερα γνωστή 

έχει γίνει η µέθοδος της γεωµετρίας χεριού τα τελευταία χρόνια λόγω της εφαρµογής της 

από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (Immigration Naturalization 

Service) των ΗΠΑ. Οι συχνοί ταξιδιώτες (οι οποίοι προέρχονται από 23 χώρες µε τις 

οποίες έχει υπογραφεί σχετική σύµβαση µε την κυβέρνηση των ΗΠΑ) έχουν 

αρχειοθετηθεί από την Υπηρεσία έτσι ώστε να επισπεύδεται η διέλευσή τους στο 

τελωνείο. Συγκεκριµένα, επιδεικνύουν µια ειδική κάρτα που τους έχει χορηγηθεί και 

κατόπιν υποβάλλονται σε βιοµετρικό έλεγχο του χεριού τους
1
. 

 

Το σύστηµα αυτό που χρησιµοποιεί τεχνολογία σκαναρίσµατος χεριού, βρίσκεται σε 

εφαρµογή από το 1993. Σύµφωνα µε στοιχεία του INS, το 1999 ένα ποσοστό 0.64 των 

                                                 
1
J. Gonzalez-Rodriguez, J. Fiérrez-Aguilar, J. Ortega-Garcia, and J.J. Lucena-Molina, “Biometric 

Identification in Forensic Cases According to the Bayesian Approach”. 
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διεθνών ταξιδιωτών ήταν εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, ενώ ένα ποσοστό 0.70 

αναµενόταν να έχει εγγραφεί ως το 2001. Προς το παρόν, υπάρχουν 40.000 µε 50.000 

ενεργοί χρήστες του συστήµατος αυτού, που βασίζεται σε κιόσκια και λειτουργεί στη 

Νέα Υόρκη, το Μαϊάµι, το Λος Άντζελες, το Νιούαρκ, το Σαν Φρανσίσκο και την 

Ουάσινγκτον. Αντίστοιχα, οι Αµερικανοί και Καναδοί υπήκοοι χαµηλής επικινδυνότητας 

µπορούν να εγγραφούν στην CANPASS, που όµως χρησιµοποιεί τεχνολογία 

σκαναρίσµατος δαχτύλων, αντί για σκανάρισµα χεριού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 17. Σκανάρισµα χεριού σε κιόσκι 

 

Το 1998, η εταιρεία Ben-Gurion Airport στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, εγκατέστησε ένα 

παρόµοιο σύστηµα τεχνολογίας σκαναρίσµατος χεριού, που επιτρέπει στους Ισραηλινούς 

πολίτες να καταστρατηγούν τις γραµµές, όταν ταξιδεύουν διεθνώς. Λόγω της αυξηµένης 
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ζήτησης εκ µέρους του επιβιβαστικού κοινού, η υλοποίηση πρόσφατα επεκτάθηκε και 

µπορεί σήµερα να διαχειρίζεται 50.000 επιβάτες µηνιαίως
1
. 

2.4.4    Πλεονεκτήµατα 

 

Το σκανάρισµα του χεριού δεν έχει αλλάξει ουσιωδώς από τη στιγµή που εισήχθη στο 

χώρο του εµπορίου, γεγονός που σηµαίνει ότι τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες του 

είναι διαπιστωµένες και γερά εδραιωµένες. 

 

Τεχνολογία ικανή να λειτουργήσει σε απαιτητικά περιβάλλοντα 

 

Οι συσκευές σκαναρίσµατος χεριού κατασκευάζονται από µέταλλο και πλαστικό και 

αποτελούνται από εξαρτήµατα που είναι δύσκολο να υποστούν ζηµιές, µε άλλα λόγια 

µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες ενός απαιτητικού περιβάλλοντος. Γενικά, οι 

συσκευές σκαναρίσµατος χεριού µπορούν να λειτουργήσουν σε εξωτερικούς χώρους, σε 

χώρους υπό κατασκευή και σε άλλα µέρη, όπου δε θα µπορούσαν να λειτουργήσουν οι 

περισσότερες βιοµετρικές συσκευές. Ακόµη, τα χαρακτηριστικά που µετράνε είναι 

ανθεκτικά στις καθηµερινές και τις περιβαλλοντολογικές αλλαγές, οπότε απ’ αυτή την 

άποψη πλεονεκτούν σε σχέση µε συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων και άλλες 

βιοµετρικές τεχνολογίες. Πιο συγκεκριµένα, το σκανάρισµα του χεριού είναι µια 

τεχνολογία που µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά κάτω από ακραίες συνθήκες 

θερµοκρασίας και υγρασίας και να πιστοποιήσει ορθά χρήστες µε βρώµικα χέρια ή και 

ακόµα όσους φοράνε λεπτά γάντια από λάτεξ. Επειδή µάλιστα οι συσκευές φυσικής 

πρόσβασης είναι πολύ πιθανό να είναι εκτεθειµένες στα στοιχεία της φύσης, αυτή η 

ανθεκτικότητα και η ευρωστία των συσκευών σκαναρίσµατος χεριού αποτελεί πολύ 

µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα.   

 

Τεχνολογία εδραιωµένη και αξιόπιστη 

 

Σε αντίθεση µε άλλες βιοµετρικές τεχνολογίες, των οποίων οι βασικές λειτουργίες 

βρίσκονται ακόµα σε στάδια ανάπτυξης, ο πυρήνας της τεχνολογίας σκαναρίσµατος 

                                                 
1
 <<Βιοµετρικά Συστήµατα για έλεγχο πρόσβασης>>, Στέλιος Χ.Α. Θωµόπουλος, ∆/ντης Ινστιτούτου 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας , ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Μαίος 2003. 
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χεριού έχει παραµείνει αµετάβλητος εδώ και χρόνια. Γενικά, το σκανάρισµα του χεριού 

είναι µια άρτια χρησιµοποιηµένη επιστηµονική τεχνολογία, που έχει χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία σε χιλιάδες εφαρµογές και λειτουργεί µε έναν αρκετά προβλέψιµο και σταθερό 

τρόπο, και σ’ αυτό το σηµείο πλεονεκτεί σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες, οι οποίες 

θεωρητικά είναι πιο αξιόπιστες και βολικές στη χρήση, αλλά η αποτελεσµατικότητα τους 

δεν έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου µέσα από πραγµατικές εφαρµογές. 

 

 

Τεχνολογία που δε θεωρείται ενοχλητική 

 

Οι χρήστες των συσκευών σκαναρίσµατος χεριού, σε γενικές γραµµές δεν τις θεωρούν ως 

ενοχλητικές ή απειλητικές. Αυτό οφείλεται µερικώς στις σχετικά εύκολες διαδικασίες 

εγγραφής και πιστοποίησης που διαθέτουν. Πράγµατι, ο χρήστης δε χρειάζεται να 

επικεντρώνει όλη την προσοχή του στο σύστηµα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, αλλά 

µπορεί άνετα να µιλάει µε άλλους ανθρώπους, να κοιτάζει αλλού κτλ. Ένα ακόµη θετικό 

σηµείο µε το σκανάρισµα του χεριού, είναι ότι δεν προκαλεί αρνητικούς συσχετισµούς µε 

δραστηριότητες της σήµανσης, όπως συµβαίνει µε τα συστήµατα σκαναρίσµατος 

δαχτύλων. Γενικά δηλαδή, επειδή χρησιµοποιείται σε κλειστά συστήµατα µε ιδιωτικές 

συσκευές απόκτησης υπάρχει ένας σχετικός εφησυχασµός για ζητήµατα ιδιωτικότητας. 

 

Τεχνολογία που έχει ως βάση σχετικά σταθερά χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του 

ατόµου 

 

Μετά την ενηλικίωση του ατόµου, οι διαστάσεις του χεριού παραµένουν σχετικά 

σταθερές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το πέρασµα του χρόνου επηρεάζει µεν την 

κατάσταση του δέρµατος, αλλά συνήθως αφήνει ανέπαφο το σχήµα του χεριού. Ακόµα, 

µικροί τραυµατισµοί, όπως εγκοπές, γρατσουνιές, καψίµατα και γδαρσίµατα, που στην 

περίπτωση του σκαναρίσµατος δαχτύλων µπορεί να αποβούν καθοριστικοί για την 

αποτυχία του συστήµατος, δεν επηρεάζουν την απόδοση στο σκανάρισµα του χεριού. 

Άλλες, µη µόνιµες αλλαγές, όπως η απώλεια ή η αύξηση βάρους επίσης δεν επηρεάζουν 

σε µεγάλο βαθµό την τεχνολογία κι αυτό γιατί οι µετρήσεις καθορίζονται περισσότερο 

από τη δοµή των οστών και όχι τόσο απ’ τη σάρκα του ατόµου. Έτσι, µε εξαίρεση τα 

αρθριτικά και το πρήξιµο των χεριών, λόγω εγκυµοσύνης ή τραυµατισµού, δεν υπάρχουν 
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άλλοι παράγοντες που να επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα της τεχνολογίας για ορθή 

πιστοποίηση. 

 

Τεχνολογία που συνδυάζει τη διευκόλυνση µε την αποτροπή από την απάτη 

 

Τα συστήµατα σκαναρίσµατος χεριού γενικά µπορούν να εγγράφουν και να πιστοποιούν 

ένα υψηλό ποσοστό χρηστών, γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχει µικρότερη εξάρτηση της 

τεχνολογίας από έναν εναλλακτικό µηχανισµό πιστοποίησης. Βέβαια, όλες οι βιοµετρικές 

εφαρµογές απαιτούν ένα εναλλακτικό σχήµα πιστοποίησης για τους χρήστες που 

αδυνατούν να εγγραφούν ή να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους βιοµετρικά συνεπή 

τρόπο. Το σκανάρισµα του χεριού όµως, είναι λιγότερο πιθανό να καταφύγει σε κάποια 

fallback διαδικασία πιστοποίησης, σε σχέση µε τις περισσότερες βιοµετρικές τεχνολογίες.  

 

Η ασφάλεια που παρέχεται από τα συστήµατα σκαναρίσµατος χεριού µεταφράζεται και 

σε αποτροπή απ’ την απάτη. Επειδή µάλιστα οι πραγµατικοί χρήστες σπάνια 

απορρίπτονται απ’ το σύστηµα, όσοι προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ξένους 

λογαριασµούς πρέπει να φαίνονται σε ένα ειδικό αρχείο και οι προσπάθειές τους για µη 

εξουσιοδοτηµένη είσοδο να καταγράφονται. 

 

2.4.5    Μειονεκτήµατα 

 

Τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει το σκανάρισµα του χεριού περιορίζουν τις περιοχές 

στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, καθώς και την ικανότητά του να παρέχει 

αποτελέσµατα µε υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης. 

 

Εκ φύσεως περιορισµένη ακρίβεια 

 

Η ακρίβεια του σκαναρίσµατος χεριού περιορίζεται εκ των πραγµάτων, τόσο από το 

σχετικά µικρό αριθµό των χαρακτηριστικών του χεριού, όσο και από τη γενική έλλειψη 

ποικιλίας σ’ αυτά τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Αν και αρκετά διαφορετικά, το 

µέγεθος και το σχήµα του ανθρώπινου χεριού δεν είναι µοναδικά, όπως τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα ή οι σχηµατισµοί της ίριδας. Έτσι, παρότι οι διαστάσεις του χεριού δύο 

ατόµων συνήθως διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε 

ευρύτερους πληθυσµούς θα υπάρχουν άτοµα µε πολύ κοντινές διαστάσεις χεριού. Για το 
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λόγο αυτό, το σκανάρισµα του χεριού είναι κατάλληλο µόνο για πιστοποίηση ένα-προς-

ένα, αφού υπάρχουν άλλες βιοµετρικές τεχνολογίες µε καλύτερες προοπτικές για 

ασφάλεια. Συνεπώς, όταν η αντοχή στις επιθέσεις είναι το πρώτιστο µέληµα κι έχει 

βαρύνουσα σηµασία, το σκανάρισµα του χεριού δεν είναι η ιδανική λύση. 

 

Περιορισµένο εύρος δυνατών εφαρµογών 

 

Για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του χεριού και για να στεγαστούν οι κάµερες που 

απαιτούνται για την απόκτηση των εικόνων πρέπει οι συσκευές σκαναρίσµατος να είναι 

αρκετά ψηλές και να διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένο χώρο για την τοποθέτηση των 

ποδιών. Αυτό όµως περιορίζει την τεχνολογία σε εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και 

time and attendance, ενώ αποκλείει την πιθανότητα χρήσης της τεχνολογίας σε 

εφαρµογές για PCs. Έτσι, οι κατασκευαστές και οι διανοµείς των συσκευών δεν 

απευθύνονται στο τµήµα της αγοράς που σχετίζεται µε λογικές εφαρµογές, γεγονός που 

περιορίζει το εύρος των πωλήσεων και των κερδών. 

 

Υψηλό κόστος 

 

Το σκανάρισµα του χεριού, επειδή είναι µια λύση κυρίως για εφαρµογές φυσικής 

πρόσβασης, συναγωνίζεται µε τεχνολογίες που βασίζονται σε κάρτες. Όµως, µε τυπικό 

κόστος που φτάνει τα 1500$ ανά µονάδα, οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για 

σκανάρισµα του χεριού είναι ακριβές, σε σχέση µε τις συσκευές ανάγνωσης καρτών, 

ειδικά απ’ τη στιγµή που οι περισσότερες εφαρµογές σκαναρίσµατος χεριού 

περιλαµβάνουν και κάρτες ID. Ακόµα και τα συγκρίσιµα συστήµατα σκαναρίσµατος 

δαχτύλων, που είναι λιγότερο ώριµα, αλλά ικανά για υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας, 

διατίθενται σε χαµηλότερο κόστος και µε διευρυµένη λειτουργικότητα. Συνεπώς, η 

υψηλή τιµή αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα και µπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη 

ανταγωνισµού στην αγορά του σκαναρίσµατος χεριού.  

 

2.4.6    Συµπεράσµατα 

 

Γενικά, το σκανάρισµα του χεριού αποτελεί µια λύση µέσης ασφάλειας που 

χρησιµοποιείται σε εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και time and attendance, παρέχοντας 
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σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα παραδοσιακά συστήµατα καρτών, όπως την 

αποθάρρυνση από την απάτη, το γεγονός ότι κανείς δεν µπορεί να χτυπήσει την κάρτα 

ενός απόντος φίλου συναδέλφου κτλ. Ο πυρήνας της τεχνολογίας δεν έχει αλλάξει τα 

τελευταία χρόνια, αλλά παράλληλα δεν έχουν διευρυνθεί και οι χώροι εφαρµογής της. Η 

σχετική σταθερότητα που παρουσιάζει, καθώς και η έλλειψη συσχέτισης µε θέµατα 

παραβίασης της ιδιωτικότητας αποδεικνύουν πόσο δύσκολος είναι ο χαρακτηρισµός της 

βιοµετρικής στο σύνολό της, αν δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριµένη τεχνολογία. Σε 

σύγκριση µε το σκανάρισµα των δαχτύλων και της ίριδας, που είναι δύο πολύ δυναµικές, 

καθοριστικές και ευαίσθητες τεχνολογίες, το σκανάρισµα του χεριού µοιάζει να ανήκει 

σε µια τελείως διαφορετική κατηγορία, και όπως είδαµε αυτό έχει τόσο πλεονεκτήµατα 

όσο και µειονεκτήµατα. 

 

2.5   AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEMS (AFIS) 

 

Τα βιοµετρικά συστήµατα που είναι γνωστά µε τον όρο Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα 

Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (Α.Σ.Α.∆.Α. ή A.F.I.S.) διενεργούν µεγάλης 

κλίµακας έρευνες µε τη βοήθεια βάσεων δεδοµένων, που έχουν αποθηκευµένες εικόνες 

και προσωρινά αρχεία templates από δακτυλικά αποτυπώµατα. Η τεχνολογία AFIS είναι 

σε θέση να αναγνωρίσει ένα µεµονωµένο άτοµο από µια βάση δεδοµένων µε 

εκατοµµύρια εγγραφές χρησιµοποιώντας 1, 2, 4 ακόµα και 10 δακτυλικά αποτυπώµατα 

του ατόµου. Αν και είναι πλεονασµός, οι εφαρµογές AFIS συχνά αναφέρονται ως 

συστήµατα AFIS
1
. 

 

Τα AFIS είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος βιοµετρικής τεχνολογίας, απ’ ότι το 

σκανάρισµα των δαχτύλων, του προσώπου, της ίριδας κ.τ.λ. Πρόκειται για µια 

τεχνολογία πιο ώριµη και αποδεδειγµένη, που προϋπήρχε των υπολοίπων κι έχει 

εγγράψει περισσότερους χρήστες απ’ ότι οι υπόλοιπες βιοµετρικές τεχνολογίες µαζί. 

Λειτουργεί µέσα σε αυστηρά προσδιορισµένα περιβάλλοντα και, σε αντίθεση µε τα 

περισσότερα βιοµετρικά συστήµατα, για τα οποία υπάρχει η αξίωση να παρέχουν 

αποτελέσµατα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, µπορεί να επιστρέψει αποτελέσµατα µετά την 

πάροδο λεπτών, ωρών ακόµα και ηµερών. Η τεχνολογία AFIS έχει βρει τη θέση της στην 

αγορά, κι αυτό είναι ένα ακόµη σηµείο στο οποίο διαφέρει από τις περισσότερες 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_fingerprint_identification 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 97 

βιοµετρικές τεχνολογίες, οι οποίες ουσιαστικά τώρα αναδύονται και ανακαλύπτουν τις 

εφαρµογές που τους ταιριάζουν. Η σχέση που τη συνδέει µε τα ζητήµατα ιδιωτικότητας 

είναι ιδιαίτερη, γιατί τα συστήµατα AFIS χρειάζεται να αποθηκεύουν εικόνες δακτυλικών 

αποτυπωµάτων και να αναγνωρίζουν άτοµα εξολοκλήρου από τα δακτυλικά τους 

αποτυπώµατα. Αν και είναι απίθανο ότι µη κυβερνητικοί οργανισµοί θα 

χρησιµοποιήσουν ποτέ την τεχνολογία αυτή, ωστόσο είναι σηµαντικό όποιοι 

ενδιαφέρονται για τη βιοµετρική να κατανοήσουν τη φύση και τις ικανότητες των 

συστηµάτων AFIS. 

 

2.5.1    Συστατικά µέρη 

 

Τα συστήµατα AFIS αποτελούνται από συσκευές front-end ζωντανού σκαναρίσµατος, 

από λογισµικό σε τοπικά PCs τα οποία επεξεργάζονται τα αρχικά δεδοµένα, και από 

κεντρικά PCs που λαµβάνουν, αποθηκεύουν κι επεξεργάζονται περαιτέρω τα δεδοµένα 

των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Τα πιο απλά συστήµατα AFIS µπορεί να περιέχονται σε 

µία µόνο εγκατάσταση. Συγκεκριµένα, µια πλειάδα συσκευών ζωντανού σκαναρίσµατος 

προσαρτώνται σε τοπικά PCs, τα οποία δικτυώνονται σε ένα χαµηλού κόστους, µικρής 

κλίµακας AFIS, που όµως είναι ικανό να διεξάγει σύγκριση µε δεκάδες χιλιάδες 

εγγραφές. Σε µεγαλύτερη κλίµακα, τα συστήµατα AFIS αποτελούνται από εκατοντάδες 

σταθµούς απόκτησης δεδοµένων εγκατεστηµένους κατά µήκος µιας χώρας ή µιας 

πολιτείας, από αφοσιωµένα δίκτυα µετάδοσης των βιοµετρικών δεδοµένων κι από 

αφοσιωµένα PCs, που κοστίζουν εκατοµµύρια δολάρια και µπορούν να εκτελούν δεκάδες 

εκατοµµύρια συγκρίσεις το δευτερόλεπτο. Όσο για τα back-end AFIS αποτελούνται στην 

ουσία από χώρους για backup αποθήκευση, από συστατικά µέρη για έλεγχο βάσεων 

δεδοµένων, από συστήµατα ουρών αναµονής και άλλα λειτουργικά µέρη, που στο 

σύνολό τους θεωρούνται σαν ένα µαύρο κουτί, µε την έννοια ότι εκεί εισέρχονται 

δαχτυλικά αποτυπώµατα κι εξέρχονται αποτελέσµατα.  

 

Τα συστήµατα AFIS είναι σχεδιασµένα για να ψάχνουν άτοµα, τα οποία βρίσκονται 

εγγεγραµµένα σε µια βάση δεδοµένων µε εγκληµατίες ή πολίτες, και να µεταδίδουν τα 

αποτελέσµατα σε εξωτερικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το FBI’ s 

Integrated AFIS (IAFIS), το οποίο περιέχει εκατοµµύρια εγγραφές δακτυλικών 

αποτυπωµάτων εγκληµατιών, είτε σε µελάνι είτε σε εικόνες. Το IAFIS δίνει απαντήσεις 
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σε αστυνοµικά τµήµατα κατά τη διενέργεια µιας έρευνας κι ακόµη ενηµερώνει απευθείας 

ή µέσω ενδιαµέσου τους εργοδότες, κατά τον έλεγχο του ιστορικού των εργαζοµένων, για 

το αν ένας υποψήφιος έχει συλληφθεί ή καταδικαστεί κατά το παρελθόν για κάποιο 

κακούργηµα
1
.      

2.5.2    Τρόπος λειτουργίας      

 

Τα AFIS δεν ξεφεύγουν από τη βασική διαδικασία της απόκτησης και επεξεργασίας 

εικόνων αρχικά, και εν συνεχεία της παραγωγής και σύγκρισης των templates, 

αντιµετωπίζουν όµως την επιπλέον πρόκληση ότι τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν πρέπει 

να είναι αρκετά εύρωστα, για να µπορούν να συγκριθούν µε τα αντίστοιχα εκατοµµυρίων 

χρηστών. Γι’ αυτό, παρότι τα συστήµατα AFIS στηρίζονται σε templates και ιδιωτικές 

µεθόδους ταξινόµησης, για να µπορούν να διεξάγουν έρευνες µεγάλης κλίµακας, δεν 

παύουν να αποθηκεύουν τις εικόνες των δαχτυλικών αποτυπωµάτων, ούτως ώστε να 

είναι δυνατή η χειρωνακτική σύγκριση από ειδικούς της σήµανσης. 

 

Απόκτηση δεδοµένων 

 

Η εγγραφή είναι µια κρίσιµη διαδικασία στις εφαρµογές AFIS, γιατί απ’ αυτήν εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό η µετέπειτα ικανότητα ταιριάσµατος µε µεγάλες βάσεις δεδοµένων. 

Καθώς ο αριθµός των δακτυλικών αποτυπωµάτων σε µια AFIS βάση µεγαλώνει, αυξάνει 

παράλληλα και η πιθανότητα λανθασµένου ταιριάσµατος. Έτσι, για να είναι εφικτή η 

διενέργεια αξιόπιστων ερευνών µε µεγάλες βάσεις δεδοµένων, πρέπει οι εικόνες των 

δακτυλικών αποτυπωµάτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και της 

πιστοποίησης να είναι υψηλής ποιότητας. Αυτές οι εικόνες παραδοσιακά παρέχονται µε 

τη µέθοδο της αποτύπωσης σε µελάνι, δηλαδή τα δακτυλικά αποτυπώµατα πρώτα 

αποτυπώνονται σε χαρτί και στη συνέχεια µετατρέπονται σε ψηφιακή µορφή. Όµως, όλο 

και συχνότερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει η δυνατότητα για απευθείας απόκτηση των 

αποτυπωµάτων σε ψηφιακή µορφή, µέσα από συσκευές ζωντανού σκαναρίσµατος. Αυτές 

οι συσκευές ποικίλουν σε µέγεθος, έχοντας άλλοτε τις διαστάσεις ενός µεγάλου 

περιφερειακού desktop κι άλλοτε ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος, αλλά ποικίλουν και σε 

κόστος, µε την τιµή τους να ξεκινάει από µερικές εκατοντάδες και να φτάνει τις δεκάδες 

χιλιάδες δολάρια. Είναι ευνόητο βέβαια, ότι η τεχνολογία ζωντανού σκαναρίσµατος 

                                                 
1
 http://www.fbi.gov/about-us/cjis/fingerprints_biometrics/iafis/iafis 
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αποτελεί σηµαντική βελτίωση, σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους µε χρήση 

µελάνης, για το λόγο ότι η εκτίµηση της ποιότητας του αποτυπώµατος γίνεται άµεσα και 

η εικόνα µπορεί να ξαναποκτηθεί, αν αυτό είναι αναγκαίο. Πράγµατι, κατά τον έλεγχο 

του ποινικού µητρώου των εργαζοµένων, ένα µεγάλο ποσοστό αποτυπωµάτων από 

µελάνι απορρίπτεται απ’ τις κρατικές και οµοσπονδιακές υπηρεσίες, λόγω της κακής 

ποιότητας των εικόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 18. Συστήµατα ζωντανού σκαναρίσµατος 
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Ανάλογα µε την εφαρµογή, τα συστήµατα µπορεί να απαιτούν από 1 έως και 10 

δαχτυλικά αποτυπώµατα. Συγκεκριµένα, εφαρµογές που σχετίζονται µε 

εγκληµατολογικές έρευνες και έλεγχο του ιστορικού των υπαλλήλων απαιτούν 10, ενώ 

εκείνες που αφορούν σε προγράµµατα παροχών χρησιµοποιούν κατά κανόνα 2 εικόνες, 

γιατί ψάχνουν σε µικρότερες βάσεις δεδοµένων. Όπως αναφέρθηκε ήδη, για την 

παραγωγή εύρωστων templates εγγραφής και τη διεξαγωγή αξιόπιστων ερευνών µεγάλης 

κλίµακας οι εικόνες πρέπει να είναι υψηλής πιστότητας, και γι’ αυτό είναι απαραίτητο η 

διαδικασία της εγγραφής να γίνεται κάτω από επόπτευση. Στην αντίθετη περίπτωση, 

κανείς δεν εγγυάται ότι οι χρήστες θα είναι συνεργάσιµοι ή ότι θα γνωρίζουν τον τρόπο 

παροχής ποιοτικών δεδοµένων. Ειδικά στις εγκληµατολογικές έρευνες, συνηθίζεται να 

καταγράφεται µε κατάλληλη περιστροφική κίνηση του δαχτύλου όλο το αποτύπωµα απ’ 

άκρη σ’ άκρη, ούτως ώστε να συγκεντρώνεται ο µέγιστος όγκος πληροφοριών. Αυτή 

είναι πολύ πιο δύσκολη διαδικασία απ’ την απλή τοποθέτηση του δαχτύλου, γι’ αυτό η 

εγγραφή απαιτεί την συνδροµή ενός καλά εκπαιδευµένου λειτουργού και µπορεί να 

διαρκέσει κάποια λεπτά. Επειδή µάλιστα οποιαδήποτε παραποίηση των αποτυπωµάτων 

αυξάνει την πιθανότητα ο χρήστης να διαφύγει µιας µελλοντικής έρευνας AFIS, η 

επίβλεψη χρησιµεύει ακόµη και για να τοποθετούνται τα δάχτυλα µε τη σωστή σειρά, 

αφού αν ένα άτοµο τοποθετήσει κρυφά τον αριστερό του µέσο, αντί για τον αριστερό του 

δείχτη, τότε τα δεδοµένα του θα ταξινοµηθούν µε λάθος τρόπο.             

 

Επεξεργασία δεδοµένων 

 

Σε πολλά συστήµατα AFIS, οι έλεγχοι ποιότητας των δακτυλικών αποτυπωµάτων 

διενεργούνται προτού αυτά αποσταλούν στο τµήµα εκείνο, όπου γίνεται η κεντρική 

επεξεργασία. Αυτό αφενός εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα των ερευνών, αφετέρου 

επιτρέπει την άµεση επανατύπωση, για τους χρήστες που τα δεδοµένα τους είναι 

ανεπαρκή. Τα στάδια της επεξεργασίας εικόνας που περιγράφτηκαν και για το 

σκανάρισµα των δαχτύλων, δηλαδή η µετατροπή των γκρίζων pixels σε άσπρα ή µαύρα, 

η προσαρµογή του πάχους των ραβδώσεων κ.τ.λ., λαµβάνουν χώρα και στα περισσότερα 

συστήµατα AFIS. 
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∆ιακριτά χαρακτηριστικά 

 

Το µέσο δακτυλικό αποτύπωµα έχει έναν αρκετά σηµαντικό όγκο από διακριτά 

δεδοµένα, τα οποία είναι µοναδικά για κάθε άτοµο και διαφέρουν από δάχτυλο σε 

δάχτυλο. Η ικανότητα µάλιστα για αξιόπιστη αναγνώριση αυξάνεται εκθετικά, απ’ τη 

στιγµή που για κάθε χρήστη συλλέγονται δεδοµένα από περισσότερα του ενός δαχτυλικά 

του αποτυπώµατα. Τα συστήµατα AFIS εξάλλου, στηρίζονται σε διακριτά 

χαρακτηριστικά πέρα από τα minutiae και τους σχηµατισµούς εκείνους που 

χρησιµοποιούν τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων. Ακόµη, οι κατασκευαστές των 

συστηµάτων AFIS έχουν αναπτύξει ιδιωτικά σχήµατα πιστοποίησης και αλγορίθµους 

ανάλυσης εικόνας, µε σκοπό την ενίσχυση της διακριτικής ικανότητας των δεδοµένων 

του δαχτυλικού αποτυπώµατος. Όλες αυτές οι διαδικασίες ταιριάσµατος αποτελούν 

πνευµατική ιδιοκτησία των κατασκευαστών AFIS και είναι το επιστέγασµα της µελέτης 

και δουλειάς δεκαετιών, πάνω στην επεξεργασία εικόνων των δακτυλικών 

αποτυπωµάτων.  

 

Η χρήση περισσότερων του ενός δαχτυλικών αποτυπωµάτων αποτελεί κλειδί για την 

επιτυχία των AFIS εφαρµογών, καθώς ένα µόνο αποτύπωµα δεν περιέχει αρκετά 

δεδοµένα, ούτως ώστε να ψάξει µε αξιοπιστία το σύστηµα σε µια βάση δεδοµένων µε 

παραπάνω από 50.000 µε 100.000 εγγραφές. Ωστόσο, δύο templates είναι συνήθως 

επαρκή για συστήµατα που περιέχουν αρκετά εκατοµµύρια εγγραφές, ενώ συστήµατα µε 

δεκάδες εκατοµµύρια χρήστες απαιτούν τρία µε τέσσερα δακτυλικά αποτυπώµατα
1
.  

 

Το AFIS ταίριασµα 

 

Οι κατασκευαστές των συστηµάτων AFIS έχουν επινοήσει διάφορους τρόπους, για να 

διευκολύνουν την οµολογουµένως δύσκολη διαδικασία της αναζήτησης σε βάσεις 

δεδοµένων AFIS µεγάλης κλίµακας. Πράγµατι, αν και τα δακτυλικά αποτυπώµατα 

αποτελούν αρκετά διακριτά χαρακτηριστικά, απ’ τη στιγµή που µια βάση δεδοµένων 

υπερβεί ένα συγκεκριµένο µέγεθος, είναι δύσκολο να ελεγχθεί µε αξιοπιστία, ειδικά όταν 

η αναζήτηση γίνεται µε βάση δακτυλικά αποτυπώµατα χαµηλής ποιότητας. Γι’ αυτό κι 

                                                 
1
 http://onin.com/fp/afis/afis.html 
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ένας από τους κύριους στόχους των κατασκευαστών είναι η µείωση του penetration rate, 

δηλαδή του ποσοστού της βάσης δεδοµένων που ελέγχεται για κάθε νέα εγγραφή.  

 

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής, τα συστήµατα AFIS µπορεί να είναι 

διαµορφωµένα να επιστρέφουν, είτε πολλά πιθανά ταιριάσµατα ή ένα µόνο πολύ ισχυρό 

ταίριασµα. Η πρώτη περίπτωση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε εφαρµογές όπως οι 

εγκληµατολογικές έρευνες, στις οποίες το σύστηµα πρώτα επιστρέφει όλες τις εικόνες 

των αποτυπωµάτων που φαίνεται να ταιριάζουν, και στη συνέχεια ένας ειδικός 

δαχτυλικών αποτυπωµάτων αναλαµβάνει να συνεχίσει την έρευνα χειρωνακτικά. Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις, ακόµα και δεκάδες αποτυπωµάτων µπορεί να επιστραφούν. 

Αντίθετα, σε προγράµµατα κοινωνικών παροχών όπου η προκληθείσα βλάβη από µια 

ανεπιτυχή έρευνα είναι ασφαλώς µικρότερη, επιστρέφεται µόνο ένα ταίριασµα και µόνο 

στην περίπτωση που συνοδεύεται από υψηλό βαθµό σιγουριάς. Έτσι, υπάρχει κέρδος και 

σε χρόνο και κόστος.  

 

Τα µεγάλης κλίµακας συστήµατα AFIS µπορεί να είναι αρκετά ακριβά και πολύπλοκα, 

και να απαιτούν τεράστια υπολογιστική δύναµη και ικανότητα αποθήκευσης. Για να είναι 

µάλιστα αποδεκτός ο χρόνος απόκρισης τους, θα πρέπει να είναι ικανά να διεξάγουν 

εκατοµµύρια ταιριάσµατα δακτυλικών αποτυπωµάτων το δευτερόλεπτο. Ας θεωρήσουµε 

ως ενδεικτικό το παράδειγµα ενός AFIS, που τίθεται στην υπηρεσία ενός 

µακροπρόθεσµου σχεδίου για την παροχή αξιόπιστων εθνικών ID καρτών. Το σύστηµα 

αυτό µπορεί να χρειαστεί να στεγάσει 35 εκατοµµύρια άτοµα και 4 δακτυλικά 

αποτυπώµατα ανά άτοµο. Για να µπορέσει να εγγραφεί όλος αυτός ο πληθυσµός σε 3 µε 

5 χρόνια, θα πρέπει το σύστηµα να επεξεργάζεται δεκάδες χιλιάδες πολίτες καθηµερινά. 

Απ’ τη στιγµή µάλιστα που το AFIS φτάσει τα 10 εκατοµµύρια πολίτες, θα πρέπει να 

διεξάγει εκατοµµύρια συγκρίσεις για κάθε νέο εγγεγραµµένο, για να ελέγχει ότι δεν έχει 

ήδη εγγραφεί. Όταν δε το σύστηµα αγγίξει τη µέγιστη χωρητικότητά του, τότε ο αριθµός 

των συγκρίσεων καθηµερινώς θα ισούται µε δισεκατοµµύρια. Συνεπώς, γίνεται 

αντιληπτό συνεπώς ότι αν υπάρχει επιπλέον η απαίτηση για απόκριση σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, τότε οι συγκρίσεις αυτές θα πρέπει να διεξάγονται πολύ πιο σύντοµα. 
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2.5.3    Εφαρµογές 

 

Το AFIS αποτελεί την πιο διαδεδοµένη εφαρµογή της βιοµετρικής τεχνολογίας, που 

αναπτύχθηκε στα µέσα προς τέλη της δεκαετίας του ’70, µε σκοπό την αυτοµατοποίηση 

των ερευνών πάνω σε δεκάδες εκατοµµύρια αποτυπώµατα από µελάνι, που βρίσκονταν 

στα αρχεία του FBI. Χρησιµοποιείται κυρίως στην επιβολή του νόµου, και σε µικρότερο 

βαθµό στον έλεγχο του ιστορικού υπαλλήλων, σε δηµόσια προγράµµατα παροχών και σε 

εθνικά ID προγράµµατα. Πιο αναλυτικά, η τεχνολογία AFIS έχει εφαρµογή στη λήψη 

αποτυπωµάτων, τόσο από συλληφθέντες υπόπτους για την εξακρίβωση της ταυτότητάς 

τους, όσο και από αποδέκτες παροχών για την αποφυγή διπλών εγγραφών, αλλά και από 

επαγγελµατίες οικονοµικών υπηρεσιών που ελέγχεται το ιστορικό τους. Τέλος 

χρησιµοποιείται και όταν ανακαλύπτονται αποτυπώµατα στον τόπο ενός εγκλήµατος. 

 

Η χρήση AFIS σε εφαρµογές πολιτών, όπως σε προγράµµατα κοινωνικών παροχών και 

εθνικών ID προγραµµάτων, αποτελεί σίγουρα µια επέκταση για τη συγκεκριµένη 

τεχνολογία. Κι αυτό γιατί οι έρευνες του ποινικού µητρώου συλληφθέντων υπόπτων ή 

υποψήφιων εργαζοµένων, αποτελούν εφαρµογές στις οποίες τα συστήµατα AFIS είναι 

γερά εδραιωµένα, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις εκείνες που δε σχετίζονται µε ζητήµατα 

σήµανσης, και οι οποίες συνθέτουν µια αγορά που παραµένει σε µεγάλο βαθµό 

αναξιοποίητη. Στις επόµενες παραγράφους δίνονται µερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 

AFIS εφαρµογές πολιτών
1
. 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

1) Εφαρµογές AFIS στην Ελληνική Αστυνοµία 

 

    Α.Σ.Α.∆.Α. 

 

Το Αυτόµατο Σύστηµα Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (Α.Σ.Α.∆.Α.) τέθηκε 

σε λειτουργία, στις 16 Ιανουαρίου 1996. Η προµήθεια του όλου συστήµατος, έγινε µετά 

από µία σειρά διαπραγµατεύσεων και αφού προσφέρθηκε και πρόσθετος εξοπλισµός 

και συγκεκριµένα ένας ακόµα σταθµός εισαγωγής στοιχείων. Η προµήθεια ενός 

                                                 
1
 http://www.thefullwiki.org/Automated_fingerprint_identification 
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συστήµατος Α.Σ.Α.∆.Α., υπήρξε παλαιός στόχος του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως και 

η εγκατάστασή του στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Υπηρεσιών (∆.Ε.Ε.) στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα βοηθήσει τα µέγιστα στη δίωξη του εγκλήµατος και 

στην αρτιότερη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής και της Ελληνικής Αστυνοµίας 

γενικότερα. Η προµήθεια αφορά την τελευταία έκδοση Α.Σ.Α.∆.Α. της εταιρείας AFIS 

2000 και όχι το αρχικά προσφερθέν και εντάσσεται στα συστήµατα ανοικτής 

αρχιτεκτονικής µε λειτουργικό Unix δηλαδή µπορεί εύκολα να επεκταθεί και να 

συνδεθεί µε ταυπόλοιπα συστήµατα που λειτουργούν στο Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως, 

καθώς και µε άλλα Α.Σ.Α.∆.Α. Το σύστηµα σαρώνει τα δεκαδακτυλικά αποτυπώµατα 

από µηχανές σάρωσης (scanner) και τα συγκρίνει µε τα ήδη καταχωρηµένα, καθώς και 

τα αποτυπώµατα που έχουν βρεθεί στους τόπους τέλεσης εγκληµάτων. Οι σχετικές 

βολιδοσκοπήσεις και η έρευνα αγοράς για την προµήθεια αυτού του συστήµατος, είχαν 

αρχίσει από 1988. Οι διαδικασίες προµήθειάς του από την Ελληνική Αστυνοµία 

ξεκίνησαν ουσιαστικά στις 12 Οκτωβρίου 1992, µε την ανακοίνωση της σχετικής 

προκήρυξης
1
. 

Στις 31 Σεπτεµβρίου 1993, υπέβαλλαν τεχνικές και οικονοµικές προσφορές τρεις 

εταιρείες: 

 

• Η Γαλλική <Morpho>, που συνεργάζεται στην Ελλάδα µε την ΙΒΜ και την 

Ελληνική Επιστηµονική. 

 

• Η Aµερικάνικη <Printrak> που στην Ελλάδα συνεργάζεται µε την <Dec> και την 

<Information Dynamics> και 

 

• η Iαπωνική <Νec>, που στην Ελλάδα, συνεργάζεται µε την <Bull>. 

 

Το Σεπτέµβριο του 1994 τελείωσε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών 

εταιρειών και διενεργήθηκαν δοκιµαστικoί έλεγχοι των συστηµάτων στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, πρότεινε την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών των εταιρειών <Μοrpho> και <Νec> και το άνοιγµα της οικονοµικής 

προσφοράς µόνο της εταιρείας <Printrak>. Στις 13 Ιανουαρίου 1995 αποφασίσθηκε το 

άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της Printrak και η Επιτροπή Αξιολόγησης 

                                                 
1
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&Itemid=0&lan 
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πρότεινε την προµήθεια του συστήµατος, αλλά στην τελευταία έκδοσή του που 

κυκλοφορούσε στην αγορά, σύµφωνα µε γνωστοποίηση της εταιρείας προς το 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξεως, όπως υποχρεούτο από τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο 

σύστηµα µέχρι σήµερα έχουν καταχωρηθεί τα αποτυπώµατα 315.159 ατόµων. Το 

σύστηµα χρησιµοποιείται διεθνώς από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες και είναι πολύτιµο 

στην εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας και στην διαλεύκανση εγκληµατικών πράξεων 

από τα τµήµατα δακτυλικών αποτυπωµάτων που εγκαταλείπονται από τους δράστες 

στον τόπο του εγκλήµατος. Η τιµή αγοράς και εγκατάστασης του συστήµατος, µε βάση 

τη σύµβαση που υπεγράφη, ανήλθε στο ποσό των 613.800.000 δραχµών. Η τιµή αγοράς 

του Α.Σ.Α.∆.Α. µε τελική έκπτωση 50 %, επετεύχθη µετά από σκληρές 

διαπραγµατεύσεις µε την προµηθεύτρια εταιρεία. 

 

AFIS 

 

Το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη έχει προκυρήξει σειρά έργων, µέσω της "ΚτΠ" 

Α.Ε, και αναµένεται η κατάθεση προσφορών για την εγκατάσταση Συστήµατος 

Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (AFIS). 

 

Κατά τη διενέργεια του ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε ∆ηµοσίευση της υπ’ αρ. 

5300/25.05.2011 ∆ιακήρυξης, την 14.07.2011, για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας», του Προγράµµατος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισµού ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.350.000 ευρώ), έχουν υποβληθεί προσφορές από οκτώ 

εταιρείες. 
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Ηλεκτρονικό δίκτυο αναγνώρισης των πολιτών µέσω δακτυλικών αποτυπωµάτων 

σχεδιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε την προµήθεια του κατάλληλου 

τεχνολογικού λογισµικού που θα ενώνει όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, αλλά και το 

σύνολο των αστυνοµικών διευθύνσεων µε ένα κέντρο δεδοµένων όπου θα είναι 

αποθηκευµένα τα δακτυλικά αποτυπώµατα όλων των Ελλήνων αλλά και των αλλοδαπών 

που ζουν στη χώρα µας. 

 

Το πρόγραµµα που έχει τίτλο «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης 

Πολιτών» θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το 

ηλεκτρονικό διαβατήριο (e-passport) και την Κάρτα του Πολίτη, ώστε να επιτυγχάνεται 

από τις αρχές η ταχύτερη επεξεργασία δεδοµένων, ενώ µελλοντικά θα µπορεί να 

διασυνδεθεί και µε φορείς όπως το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.  

 

Σύµφωνα µε κύκλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µια εξελιγµένη µορφή της 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης θα θυµίζει αµερικανική αστυνοµική ταινία, όπου ο 

«ύποπτος» βάζοντας την παλάµη του επάνω στην οθόνη αφής, µε την οποία θα είναι 

εφοδιασµένος ο αστυνοµικός, ταυτόχρονα θα εµφανίζονται όλες οι πληροφορίες µε τις 

οποίες θα είναι εφοδιασµένη µία γιγάντια βάση δεδοµένων.  

 

Με τη διασύνδεση µάλιστα των αστυνοµικών αρχείων, µε βάσεις ιατρικών, οικονοµικών 

και φορολογικών δεδοµένων, µπορεί εύκολα να αναλογιστεί κανείς πως η εποχή του 

ηλεκτρονικού «µεγάλου αδελφού» είναι πλέον προ των πυλών και της ελληνικής 

κοινωνίας. 

 

Παράλληλα, θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών για 

την ταυτοποίηση σε συνεργασία µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των 

προσώπων που εισέρχονται στη χώρα είτε νόµιµα είτε µε παράνοµους τρόπους. 

 

Σύµφωνα µε το σχέδιο υλοποίησης, προβλέπεται η αναβάθµιση του ελέγχου και της 

υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις διαδικασίες των 

µεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα και την EE (νόµιµους και παράνοµους), αλλά και τη 

χρήση συνδυασµένων (cross-checked) ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ταχύτερη 
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επεξεργασία, αξιολόγηση των αιτηµάτων ασύλου και την έκδοση των αντίστοιχων 

νοµιµοποιητικών εγγράφων. 

 

Πρόσβαση  θα έχουν η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών, η ∆ιεύθυνση 

Αλλοδαπών, η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, οι ∆ιευθύνσεις 

Ασφαλείας, αλλά και όλες οι αστυνοµικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ. Με συσκευές 

ταυτοποίησης θα είναι εφοδιασµένοι οι αστυνοµικοί, που θα µπορούν µε αυτό τον τρόπο 

να πραγµατοποιούν ελέγχους προσώπων στις πόλεις αλλά και στις περιοχές αιχµής 

λαθροµεταναστών, µέσω των αυτοµατοποιηµένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

διαθέτει το σύστηµα του . 

 

Το πρόγραµµα θα ενισχύσει το ηλεκτρονικό δίκτυο που διαθέτει σήµερα η Ελληνική 

Αστυνοµία, µε το οποίο συνδέονται περίπου 1.400 σηµεία σε όλη τη χώρα και µέσω 

αυτού υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των εφαρµογών. Η υφιστάµενη υπο-

δοµή της ΕΛΑΣ αποτελείται από servers, δικτυακά, PCs, εκτυπωτές, ψηφιοποιητές και 

αναγνώστες έξυπνων καρτών µε την κωδική ονοµασία «Police On Line». To υπάρχον 

ηλεκτρονικό «οπλοστάσιο», βάσει του σχεδιασµού των νέων τεχνολογιών, πρόκειται να 

ενισχυθεί µε το απαραίτητο λογισµικό και έναν σύγχρονο εξοπλισµό που θα µπορέσει να 

ψηφιοποιήσει όλα τα δακτυλικά αποτυπώµατα από τις αστυνοµικές ταυτότητες που 

υπάρχουν σήµερα.  

 

Παράλληλα, στο σχεδιασµό περιλαµβάνεται και η δηµιουργία 105 σταθµών εργασίας 

συνοριακών ελέγχων, που θα είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατες συσκευές λήψης 

«σταθερών δακτυλικών αποτυπωµάτων». Εκεί πάντως που δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

είναι οι ηλεκτρονικές δικλίδες ασφαλείας του συστήµατος, αφού ο πάροχος του 

λογισµικού θα πρέπει να διασφαλίζει στις αρχές τα απαραίτητα συστήµατα προστασίας 

της τόσο ευαίσθητης βάσης δεδοµένων. Στην προκήρυξη µάλιστα του διαγωνισµού 

γίνεται ειδική µνεία στα θέµατα ασφαλείας του δικτύου των δακτυλικών αποτυπωµάτων 

όπου ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα για «την προστασία των πλη-

ροφοριακών συστηµάτων»
1
. 

 

 

                                                 
1
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&Itemid=0&lan 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ 

 

2) Εφαρµογές AFIS σε κάρτες κοινωνικής ασφάλισης 

 

Η ∆ηµοκρατία των Φιλιππίνων, σ’ ένα πρόγραµµα µε εξαετή χρονικό ορίζοντα που 

ξεκίνησε το 1998, δεσµεύτηκε για τη διανοµή καρτών στους πολίτες µε τον αριθµό 

εθνικής κοινωνικής τους ασφάλισης. Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται να έχει 35 

εκατοµµύρια τελικούς. Οι κάρτες προσφέρουν λειτουργικότητα 1:1 αλλά και 1:N, κι 

έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την αποτροπή της απάτης και τη διευκόλυνση της ασφαλούς 

διανοµής δηµόσιων αγαθών στους νόµιµους κατόχους. Επίσης περιέχουν barcodes και 

µαγνητικές ταινίες, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σε µια παρόµοια 

προσπάθεια, τόσο η Νιγηρία όσο και η Αργεντινή αναµένεται χρησιµοποιήσουν µεγάλης 

κλίµακας εθνικά συστήµατα ID, θέτοντας σ’ εφαρµογή τεχνολογία AFIS για την ασφαλή 

εξακρίβωση της ταυτότητας των κατοίκων
1
.  

 

Η.Π.Α. 

3) Εφαρµογές AFIS για κοινωνικές αποδοχές 

 

Επίσης, πάρα πολλές πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών χρησιµοποιούν τεχνολογία 

AFIS σε προγράµµατα κοινωνικών παροχών, µε στόχο την απάλειψη των 

διπλοεγγεγραµµένων. Το Arizona Fingerprint Imaging Program (AFIP) για παράδειγµα 

που τέθηκε σε εφαρµογή το 1998, απαιτεί τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων από τα 

άτοµα που αιτούν και λαµβάνουν κοινωνικές παροχές µε τη µορφή γενικής βοήθειας, 

οικογενειακού επιδόµατος, συσσιτίου κτλ. Με παρόµοιο τρόπο, το Texas’ s Lone Star 

Image System (LSIS) που λειτουργεί από τις αρχές του 1998, χρησιµοποιεί τεχνολογία 

AFIS, µε σκοπό την αποτροπή της απάτης κατά τη λήψη των επιδοµάτων οικογενειακής 

βοηθείας και τη διανοµή του συσσιτίου. Τεχνολογία AFIS χρησιµοποιείται κι απ’ την 

κοµητεία του Λος Άντζελες στο σύστηµα Automated Fingerprint Image Reporting and 

                                                 
1
 A. K. Jain, S. Prabhakar, and A. Ross, “Biometrics-Based Web Access”. 
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Match (AFIRM), του οποίου η χρήση πρόκειται να γενικευτεί σε όλες τις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Αλλά και οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης, για να µπορούν να λάβουν όσες 

παροχές δικαιούνται είναι υποχρεωµένοι να εγγραφούν σ’ ένα πρόγραµµα παρόµοιας 

τεχνολογίας, το New York State’ s Public Assistance, που λειτουργεί απ’ το 1995 κι 

εκτιµάται ότι έχει αποσοβήσει από την πολιτεία πολλά εκατοµµύρια δολάρια σε απάτη. 

Τέλος, όσον αφορά στο πρόγραµµα περιορισµού της απάτης σε προγράµµατα 

κοινωνικών παροχών που λειτουργεί στο Κονέκτικατ από το 1996, αυτό σχεδιάστηκε 

πρωτίστως για λειτουργία 1:Ν, αλλά µπορεί επίσης να λειτουργήσει και σε µορφή 1:1.                 

    

5) Εφαρµογές AFIS για τις Αστυνοµικές Αρχές F.B.I. 

 

Το FBI ανακοίνωσε την πολυαναµενόµενη µετάβαση από το Αυτοµατοποιηµένο 

Σύστηµα  Αναγνώρισης Αποτυπωµάτων (Automated Fingerprint Identification System 

AFIS), σε ένα αναβαθµισµένο, πιο γρήγορο σύστηµα το οποίο και ονοµάζει Advanced 

Fingerprint Information Technology (AFIT). Μέσω του AFIT προετοιµάζεται το έδαφος 

για ενίσχυση νέων τεχνικών αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωµάτων, όπως αναγνώριση 

µέσω της παλάµης ή ακόµη πιο εξειδικευµένα µέσω της κόρης του ανθρώπινου µατιού. 

Το επόµενο βήµα στην πολύχρονη προσπάθεια του FBI είναι το νέο σύστηµα 

αναγνώρισης γνωστό ως  Next Generation Identification System (NGI)
1
. 

 

Με το νέο σύστηµα, αυξάνεται τόσο η ταχύτητα όσο και η ακρίβεια για την εύρεση των 

πληροφοριών που επιζητούµε”, δηλώνει ο John Traxler, διαχειριστής του προγράµµατος 

NGI, το οποίο ταιριάζει τα δακτυλικά αποτυπώµατα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και 

αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων του FBI ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση τόσο 

ποινικών όσο και αστικών υποθέσεων. 

 

Το παλιό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Αναγνώρισης Αποτυπωµάτων AFI, χρειαζόταν 

περίπου δύο ώρες για να ανταποκριθεί σε µια αναζήτηση δακτυλικού αποτυπώµατος για 

ποινικές υποθέσεις και 24 ώρες για αστικές υποθέσεις, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο 

                                                 
1
 http://www.silicon.com/management/cio-insights/2003/06/25/biometrics-key-to-future-of-police-crime-

fighting-100040/ 
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Traxler. “Ο στόχος µας για τις ποινικές υποθέσεις είναι η εύρεση των αποτυπωµάτων να 

µην ξεπερνά τα 10 λεπτά και για τις αστικές τα 15 λεπτά”. 

 

2.5.4   ∆ιαφορές AFIS και σκαναρίσµατος δαχτύλων 

 

Τόσο το σκανάρισµα των δαχτύλων όσο και η τεχνολογία AFIS βασίζονται σε διακριτικά 

χαρακτηριστικά των δακτυλικών αποτυπωµάτων, παρόλα αυτά όµως υπάρχουν αρκετές 

διαφορές ανάµεσα στις αρχές λειτουργίας τους. Αυτές οι διαφορές ξεκινούν από την 

αρχική συσκευή απόκτησης, η οποία στα συστήµατα AFIS είναι µια συσκευή ζωντανού 

σκαναρίσµατος και όχι ένα περιφερειακό σκαναρίσµατος δαχτύλων. Μερικές ακόµα 

διαφορές των δύο τεχνολογιών είναι οι εξής:  

 

� Τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων παρέχουν κατά κανόνα πιστοποίηση 

αυθεντικότητας 1:1 και παράγουν αποφάσεις για ταίριασµα ή µη ταίριασµα µέσα 

σε λίγα δευτερόλεπτα. Αντίθετα, τα συστήµατα AFIS εκτελούν µεγάλης κλίµακας 

αναγνώριση, µε χρόνους απόκρισης που κυµαίνονται από µερικά λεπτά έως και 

ώρες. 

� Συνήθως τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων αποθηκεύουν σε βάσεις 

δεδοµένων, τα templates των δακτυλικών αποτυπωµάτων και όχι τις ίδιες τις 

εικόνες τους. Απεναντίας, τα συστήµατα AFIS αποθηκεύουν εικόνες των 

αποτυπωµάτων µαζί µε τα templates που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των 

ερευνών. 

� Τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων αποθηκεύουν τα δεδοµένα σε τοπικά 

PCs smart, συσκευές ή cards. Στα συστήµατα AFIS η αποθήκευση γίνεται σε µια 

κεντρική βάση δεδοµένων 

� Συνήθως, τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων απαιτούν για ταίριασµα 1:1 

µόνο ένα template, µε επιπρόσθετα templates να λαµβάνονται µόνο σε περίπτωση 

τραυµατισµού ή λανθασµένης απόρριψης του χρήστη. Απ’ την άλλη, τα µεν 

συστήµατα AFIS για επιβολή του νόµου χρησιµοποιούν µέχρι και 10 δακτυλικά 

αποτυπώµατα, τα δε συστήµατα AFIS πολιτών από 1 έως 4 αποτυπώµατα, για 

µεγάλης κλίµακας ταιριάσµατα 1:N. 

� Τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων χρησιµοποιούν δεδοµένα που 

προέρχονται από την επίπεδη τοποθέτηση του δαχτύλου στη συσκευή, σε 
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αντίθεση µε τα περισσότερα συστήµατα AFIS, που απαιτούν κατάλληλη 

περιστροφική κίνηση του δαχτύλου, ούτως ώστε να εγγραφεί στη συσκευή 

ζωντανού σκαναρίσµατος όλο το αποτύπωµα απ’ άκρη σ’ άκρη. 

� Τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων στηρίζονται σε σχετικά ανέξοδα 

περιφερειακά, που είναι σχεδιασµένα για µέτρια χρήση. Τα συστήµατα AFIS 

χρησιµοποιούν αρκετά ακριβές συσκευές ζωντανού σκαναρίσµατος, που έχουν 

κατασκευαστεί για βαριά χρήση.   

� Τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων χρησιµοποιούνται στο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα και σ’ εφαρµογές για το σπίτι. Αντίθετα, η τεχνολογία AFIS 

χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στο δηµόσιο τοµέα
1
. 

 

2.5.5    Συµπεράσµατα 

 

Συνοψίζοντας, η τεχνολογία AFIS διαφέρει από τις άλλες βιοµετρικές τεχνολογίες σε 

βασικά ζητήµατα και γι’ αυτό συνήθως δεν ανταγωνίζεται τεχνολογίες, όπως το 

σκανάρισµα δαχτύλων, προσώπου, ίριδας κτλ. Αντίθετα, χρησιµοποιείται σε 

συγκεκριµένα είδη εφαρµογών, όπου είναι και η µόνη τεχνολογία που µπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Επειδή µάλιστα υπάρχει εξοικείωση µε τα δαχτυλικά 

αποτυπώµατα, ως ένα µέσο αναγνώρισης της ταυτότητας, κι ακόµα η ανάγκη για 

αναγνώριση των απρόθυµων ατόµων, είναι πολύ πιθανό ότι η τεχνολογία AFIS θα 

συνεχίσει να αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη βιοµηχανία της βιοµετρικής τα 

προσεχή χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.afis.fr/default.aspx 
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3.    ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

 

Το κεφάλαιο αυτό έχει την ίδια δοµή µε το προηγούµενο, µε τη µόνη διαφορά ότι οι 

τεχνολογίες που αναπτύσσονται στηρίζονται σε διακριτά χαρακτηριστικά της 

συµπεριφοράς και όχι της φυσιολογίας του ατόµου. Όπως είδαµε και στο πρώτο γενικό 

κεφάλαιο, τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς διαφέρουν σε σχέση µε τα 

χαρακτηριστικά της φυσιολογίας, ως προς το ότι είναι αποτέλεσµα ανθρώπινων 

ενεργειών. Κατά τα άλλα, µπορούν σχεδόν εξίσου καλά να διαχωρίσουν δύο άτοµα 

µεταξύ τους. Η πιο ελπιδοφόρα βιοµετρική τεχνολογία της συµπεριφοράς είναι το 

σκανάρισµα της φωνής, αν και άλλες τεχνολογίες, όπως το σκανάρισµα της υπογραφής 

και keystroke αναµένεται να βρουν τη θέση τους στην αγορά. Όλες οι παραπάνω 

τεχνολογίες εξηγούνται λεπτοµερώς στις παρακάτω ενότητες
1
.  

   

3.1    ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

 

Το σκανάρισµα της φωνής επιτρέπει την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός ατόµου, χάρη 

στην ανάλυση διακριτών χαρακτηριστικών της φωνής του. Είναι µια διαδικασία, που 

εξαρτάται και από παράγοντες της φυσιολογίας και από παράγοντες της συµπεριφοράς 

του ατόµου. Αυτό οφείλεται στο ότι το σχήµα των φωνητικών χορδών καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό τον ήχο της φωνής, αλλά η συµπεριφορά του ατόµου είναι εκείνη που 

τελικά καθορίζει τι θα ειπωθεί και µε ποιο τρόπο. Η διαδικασία πιστοποίησης 

προϋποθέτει την απαγγελία µιας συγκεκριµένης φράσης, που σηµαίνει ότι το σύστηµα 

δεν µπορεί να αναγνωρίσει το χρήστη από τυχαία ειπωµένες λέξεις. Το σκανάρισµα της 

φωνής συχνά συγχέεται µε την αναγνώριση λόγου (speech recognition), µια τεχνολογία 

που µεταφράζει τα λεγόµενα του χρήστη και η οποία δεν έχει καµία σχέση µε την 

αναγνώριση ταυτότητας. Ωστόσο, οι δύο αυτές τεχνολογίες πολύ συχνά 

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό, για παράδειγµα η αναγνώριση λόγου µεταφράζει τη 

                                                 
1
 J. Markowitz Ph.D., “Voice ID, Applications and Markets for the New Millennium”, October 1999. 
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φράση του χρήστη σε έναν αριθµό λογαριασµού, και το σκανάρισµα της φωνής 

επιβεβαιώνει ότι τα χαρακτηριστικά της φωνής του χρήστη ταυτίζονται µε τα 

αποθηκευµένα.  

3.1.1    Συστατικά µέρη 

 

Τα συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής µοιάζουν µε τα συστήµατα σκαναρίσµατος 

προσώπου, ως προς το ότι µπορούν να στηριχθούν σε µεγάλο βαθµό στο υπάρχον 

hardware, είτε πρόκειται για µικρόφωνα, είτε για σταθερά ή κινητά τηλέφωνα κτλ. Κατά 

το σκανάρισµα της φωνής, ο χρήστης απαγγέλλει σε µία από τις παραπάνω συσκευές µια 

συγκεκριµένη φράση. Η φράση αυτή µετατρέπεται από αναλογική σε ψηφιακή µορφή, 

και στη συνέχεια µεταδίδεται σε ένα τοπικό ή κεντρικό PC, που φέρει το κατάλληλο 

λογισµικό  για την παραγωγή του template.  

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής συνήθως ενσωµατώνεται στα ήδη υπάρχοντα 

συστήµατα πιστοποίησης αυθεντικότητας, αντικαθιστώντας παλαιότερες µεθόδους 

αναγνώρισης. Όσο πιο πολύπλοκο είναι το σχήµα πιστοποίησης ενός οργανισµού, τόσο 

πιο δύσκολη γίνεται η ενσωµάτωση της βιοµετρικής τεχνολογίας. Συνήθως, τα 

συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής λειτουργούν σε συνδυασµό µε συστήµατα 

αναγνώρισης λόγου, ούτως ώστε η αναγνώριση του λογαριασµού και η πιστοποίηση του 

χρήστη να επιτυγχάνονται µέσα από µία µόνο διαδικασία. 

 

3.1.2    Τρόπος λειτουργίας  

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής αξιοποιεί σε µεγάλο βαθµό υπάρχουσες διαδικασίες, 

ειδικά σε ότι έχει να κάνει µε τηλεφωνικές εφαρµογές. Με εξαίρεση τη διαδικασία 

εγγραφής, που µπορεί αποδειχθεί κάποιες φορές  άβολη για τους χρήστες, το σκανάρισµα 

της φωνής είναι η βιοµετρική τεχνολογία που επηρεάζει και αναστατώνει λιγότερο τη 

λειτουργία ενός οργανισµού
1
. 

   

 

                                                 
1
 “Voice software for security”, c|net, 13 March 1997. 
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Απόκτηση δεδοµένων 

 

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο χρήστης καλείται να επιλέξει µια κωδική φράση ή να 

επαναλάβει µια ακολουθία αριθµών. Η φράση αυτή πρέπει να διαρκεί 1 µε 1,5 

δευτερόλεπτο. Αν είναι µικρότερη, τότε δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα για αναγνώριση, 

ενώ αν είναι πολύ µεγαλύτερη, υπάρχει υπερπληθώρα δεδοµένων. Και στις δύο 

περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι αρνητικό από άποψη ακρίβειας. Συνήθως, υπάρχει 

ανάγκη αρκετών επαναλήψεων της φράσης από το χρήστη, γεγονός που επιµηκύνει τη 

διαδικασία εγγραφής. Όµως οι επαναλήψεις είναι απαραίτητες, γιατί συχνά µία ή 

περισσότερες από τις αρχικές εκφορές της φράσης απορρίπτονται, είτε γιατί ο χρήστης 

µιλάει πολύ δυνατά ή σιγά, είτε γιατί υπερβαίνει το περιθώριο χρόνου κτλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 19. Η διαδικασία πιστοποίησης φωνής 

 

Η απόκτηση ενός σωστού δείγµατος είναι δυσκολότερη µε PC, απ’ ότι µε τηλέφωνο. 

Αυτό συµβαίνει, γιατί οι περισσότεροι χρήστες δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα 

µικροφώνων των PCs, ενώ πολλοί ντρέπονται να απευθύνουν την κωδική φράση στον 

υπολογιστή, µέσα σε ένα γραφείο µε συναδέλφους για παράδειγµα. Γενικά, η σωστή 

απόκτηση των δεδοµένων προϋποθέτει αφενός την τοποθέτηση του χρήστη στη σωστή 

απόσταση από τη συσκευή λήψης, αφετέρου την απαγγελία της φράσης την κατάλληλη 

χρονική στιγµή. Για να γίνουν µε επιτυχία όµως τα παραπάνω, απαιτείται η εξοικείωση 

του χρήστη µε τη διαδικασία, και λογικό είναι να υπάρχουν και αποτυχηµένες 

προσπάθειες. Η όλη διαδικασία διευκολύνεται, όταν ο χρήστης φέρει στο κεφάλι του 

σύστηµα µε ακουστικά και µικρόφωνο. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει ένα άλλο 
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πρόβληµα, αυτό του περιβάλλοντος θορύβου, από κλιµατιστικά, φωτοτυπικά, τηλέφωνα, 

συζητήσεις κτλ.  

 

Απ’ την άλλη, η πιστοποίηση ενός ατόµου µε τη βοήθεια τηλεφώνου είναι µια διαδικασία 

που ενέχει λιγότερα προβλήµατα. Οι χρήστες νιώθουν άνετα µε το συγκεκριµένο µέσο, 

ενώ ειδικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για το φιλτράρισµα του θορύβου των 

τηλεφωνικών γραµµών. Τα πράγµατα είναι ελαφρώς χειρότερα µε την κινητή τηλεφωνία, 

λόγω αλλοίωσης του ήχου, διακοπών στην επικοινωνία, δηµιουργίας ηχούς και άλλων 

συναφών προβληµάτων.  

 

Γενικά, το σκανάρισµα της φωνής µπορεί να βασιστεί στη χρήση µιας οποιασδήποτε 

ακουστικής συσκευής, η απόδοση όµως του συστήµατος ποικίλει, ανάλογα µε την 

ποιότητα του ακουστικού σήµατος που εκπέµπει η συσκευή. Για λόγους απόδοσης, 

συνήθως η ίδια συσκευή χρησιµοποιείται και στην εγγραφή και στην πιστοποίηση. 

 

Επεξεργασία δεδοµένων 

 

Πριν τη δηµιουργία του template, όλα τα συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής 

επεξεργάζονται τις ηχογραφηµένες φράσεις. Η επεξεργασία αυτή ξεκινάει µε την 

εξάλειψη των κενών που υπάρχουν στην αρχή και το τέλος της ηχογράφησης, ούτως 

ώστε να παραµείνει µόνο η κωδική φράση, και ολοκληρώνεται µε το φιλτράρισµα των 

συχνοτήτων εκείνων, που προκαλούνται από τη χρήση της τηλεφωνικής συσκευής ή του 

µικροφώνου.    

 

∆ιακριτά χαρακτηριστικά 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής διεξάγει µετρήσεις σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

φωνής, ορισµένα από τα οποία δε γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο. Έτσι, πέρα από 

τον τόνο και τη συχνότητα, οι αλγόριθµοι σκαναρίσµατος της φωνής µετρούν 

µεταβλητές, όπως η ένταση, η έκταση και η ρινική καθαρότητα, υπολογίζουν 

συντελεστές γραµµικής πρόβλεψης και παράγουν φασµατογράµµατα, ως συναρτήσεις 

του χρόνου, της συχνότητας και της ενέργειας.   
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Σχήµα 20. Οι σχηµατισµοί της φωνής 

 

Ένα στοιχείο µε ιδιαίτερη σηµασία, είναι ότι πολλά απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του template, µπορούν να παραχθούν µόνο από την 

ανθρώπινη φωνή και όχι από ηχογραφήσεις της, ακόµα κι όταν αυτές είναι υψηλής 

πιστότητας. Επειδή µάλιστα η ηχογράφηση εισάγει και µη ανθρώπινα στοιχεία, η 

πιθανότητα κάποιος να παραβιάσει το σύστηµα, ηχογραφώντας και αναπαράγοντας τη 

φωνή κάποιου άλλου (replay attacks – επιθέσεις επανάληψης), αν και δεν µπορεί να 

αποκλειστεί, τουλάχιστον µειώνεται σηµαντικά.   

 

3.1.3    Εφαρµογές 

 

Το σκανάρισµα της φωνής δεν έχει χρησιµοποιηθεί τόσο ευρέως, όσο άλλες βιοµετρικές 

τεχνολογίες, παρότι πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Πράγµατι, είναι µια 

τεχνολογία εύρωστη, που στηρίζεται σε υπάρχουσες συσκευές και µπορεί να καλύψει την 

ανάγκη της αγοράς για τηλεφωνική πιστοποίηση αυθεντικότητας. Χρησιµοποιείται σε 

τερµατικά για επιβεβαίωση φωνής, σε πρόσβαση σε προσωπικούς τηλεφωνητές, δίκτυα , 
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τηλεσυσκευές καθώς και για ξεκλείδωµα κινητών τηλεφώνων. Οι ακόλουθες υλοποιήσεις 

είναι ενδεικτικές για το εύρος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής χρησιµοποιείται σε πολλά προγράµµατα 

επιτήρησης, ατόµων που βρίσκονται έξω από τη φυλακή µε αναστολή ή υπό 

περιοριστικούς όρους. Το όφελος που υπάρχει από τη χρήση της συγκεκριµένης 

τεχνολογίας, είναι ότι µειώνονται σηµαντικά οι απαιτήσεις σε πόρους και ανθρώπινο 

δυναµικό για τον εντοπισµό των επιτηρούµενων ατόµων, ενώ ο έλεγχος γίνεται πιο 

συστηµατικός. Έτσι, αντιµετωπίζεται για παράδειγµα η περίπτωση, κάποιος να έχει 

διαφύγει από τη χώρα και αυτό να γίνεται αντιληπτό µετά από καιρό, όταν έρχεται η ώρα 

για το προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον αξιωµατικό επιτήρησης. Μια πιο απαιτητική 

εφαρµογή της τεχνολογίας, στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος αφορά στον έλεγχο 

ατόµων, που σύµφωνα µε απόφαση του δικαστηρίου τιµωρούνται µε κατ’ οίκον 

περιορισµό. Σε τακτά διαστήµατα, το σύστηµα τηλεφωνεί αυτόµατα στο σπίτι του 

ατόµου και το υποβάλει σε µια διαδικασία ερωταποκρίσεων, µε βάση την οποία 

καταλήγει σχετικά µε την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί η 

ταυτότητα ή που κανείς δε σηκώνει το τηλέφωνο, ενεργοποιείται η κατάλληλη 

διαδικασία κινδύνου. Κύριοι προµηθευτές της τεχνολογίας γι’ αυτά τα σωφρονιστικά 

προγράµµατα είναι οι εταιρείες T-NETIX και Buytel. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

 

1) Εφαρµογές σκαναρίσµατος φωνής για σωφρονιστικούς λόγους και σε 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 

 

Ένα αρκετά παρόµοιο σύστηµα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που στηρίζεται σε 

σκανάρισµα φωνής, υιοθετήθηκε πρόσφατα από το New York City Department of 

Corrections. Το NY DOC προµηθεύει τους νεαρούς παραβάτες µε ένα pager, στον οποίο 

τους καλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα µετά την ώρα απαγόρευσης. Το κάθε άτοµο 

πρέπει να τηλεφωνήσει µέσα σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα στην υπηρεσία, που 

χρησιµοποιεί έλεγχο φωνής, για να ελέγξει την ταυτότητα αυτού που τηλεφωνεί και 

αναγνώριση κλήσης, για να διαπιστώσει αν βρίσκεται σε επιτρεπτό χώρο. 
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Εφαρµογές της τεχνολογίας όµως, συναντάµε και στον χρηµατοοικονοµικό χώρο. Το 

1999, ένας βελγικός οικονοµικός οργανισµός, ο Bacob, έθεσε σε λειτουργία σύστηµα 

σκαναρίσµατος φωνής, για ασφαλείς συναλλαγές µέσω τηλεφώνου. Το σύστηµα 

αναπτύχθηκε από την Keyware µε τη βοήθεια της Voxtron, που είναι µια τηλεφωνική 

εταιρεία. Μια παρόµοια υπηρεσία τηλεφωνικής πρόσβασης λογαριασµού µε τεχνολογία 

SpeakerKey της Buytel, χρησιµοποιείται από την Allied Irish Bank. Στην Αυστραλία, η 

Timemac Solutions χάρη στην τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής και αναγνώρισης λόγου 

που διαθέτει, επιτρέπει την τηλεφωνική διακίνηση µετοχών τηλεφωνικώς
1
. 

 

ΡΩΣΙΑ 

 

2) Εφαρµογές σκαναρίσµατος φωνής σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 

 

Η µεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, η Sberbank ξεκίνησε πρόσφατα την πιλοτική 

χρησιµοποίηση ATMs, τα οποία όµως θα διαθέτουν όπως λέγεται έναν ανιχνευτή φωνής 

για λόγους ασφαλείας. Πλέον, άνθρωποι που δεν έιχαν καµία σχέση µε την τράπεζα, 

µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πιστωτική κάρτα, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

ανθρώπινη παρέµβαση. 

 

Επιπροσθέτως είναι σε θέση να σκανάρει το διαβατήριό σας, να καταγράψει δαχτυλικά 

αποτυπώµατα, αλλά και να τραβήξει και 3D φωτογραφία, η οποία θα χρησιµοποιείται για 

αναγνώριση. Και όπως προαναφέραµε, διαθέτει λογισµικό ανίχνευσης φωνής, µε το 

οποίο είναι δυνατή η εξέταση εάν ο συναλλασσόµενος ψεύδεται ή λέει την αλήθεια, σε 

µια γενικότερη προσπάθεια αποφυγής, απάτης. 

 

Μάλιστα ο Victor M. Orlovsky από την Sberbank ανέφερε ότι το λογισµικό, επιτυγχάνει 

τον στόχο του µε την ανίχνευση νευρικότητας στον χρήστη ή συναισθηµατικών 

διαταραχών. Τα δεδοµένα αυτά, συνδυάζονται µάλιστα µε άλλα στοιχεία όπως κάποιου 

είδους ιστορικό, προκειµένου να καταλήξει(το ATM) σε ένα συµπέρασµα. 

 

∆ηµοσιεύµατα αναφέρουν, ότι η Sberbank επιδιώκει την επέκταση του δικτύου τέτοιου 

                                                 
1
 http://www.emory.edu/BUSINESS/et/biometric/Biometrics.htm 
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είδους ATMs, εάν και ακόµη δεν έχει βγεί κάποιου είδους χρονοδιάγραµµα. Πρόκειται 

µάλιστα για τα πρώτα µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων που φέρουν τέτοιου 

είδους τεχνολογία. Ωστόσο στην επιφάνεια ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις 

για τη διαχείριση των συλλεχθέντων προσωπικών δεδοµένων αλλά και για την 

παραβίαση της ιδιωτικότητας γενικότερα 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 

3) Εφαρµογές σκαναρίσµατος φωνής σε τραπεζικούς οργανισµούς 

 

Η National Australia Bank είναι η πρώτη τράπεζα στην Αυστραλία που χρησιµοποιεί 

βιοµετρικά δεδοµένα φωνής ως εναλλακτική λύση για PINs για τον έλεγχο ταυτότητας 

των πελατών και για την τηλεφωνική τραπεζική.  

 

Η βιοµετρική µέθοδος σκαναρίσµατος φωνής είναι διαθέσιµη σε 3,3 εκατοµµύρια ιδιώτες 

πελάτες του τραπεζικού οµίλου µετά από ένα µήνα µακρά εσωτερική πιλοτική εφαρµογή 

µε 2.000 πελάτες. Η νέα υπηρεσία ασφαλείας οµιλίας θα επιτρέψει στους πελάτες να 

εγγράφουν το µοτίβο φωνή τους και να χρησιµοποιήσουν αυτό για έλεγχο ταυτότητας.  

 

Ο Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής NAB Personal Banking, Warren Shaw, δήλωσε: 

Όταν οι πελάτες µας έχουν µια εναλλακτική λύση για να θυµούνται τους κωδικούς 

πρόσβασης, µέσω της φωνής του. Η νέα λύση ασφάλειας θα σώσει πολύ χρόνο, σύγχυση 

και απογοήτευση. 

  

3.1.4    Πλεονεκτήµατα 

 

Τα πλεονεκτήµατα του σκαναρίσµατος φωνής σχετίζονται µε την ιδιαίτερη φύση της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας και τη σχέση που έχει µε ορισµένες υπάρχουσες διαδικασίες.  
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∆υνατότητα εκµετάλλευσης της υποδοµής σε τηλεπικοινωνίες 

 

Μια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες στην υλοποίηση των υπολοίπων βιοµετρικών 

συστηµάτων, είναι η ανάγκη ανάπτυξης συσκευών hardware για απόκτηση δεδοµένων. 

Αυτό το πρόβληµα παρακάµπτεται µε το σκανάρισµα της φωνής, το οποίο γενικά δεν 

απαιτεί την εγκατάσταση νέου hardware στο χώρο του χρήστη ή αλλού. Αυτό ισχύει 

ιδίως για τις τηλεφωνικές εφαρµογές και τις εφαρµογές πρόσβασης σε λογαριασµούς, οι 

οποίες µπορούν να βασιστούν στην υπάρχουσα υποδοµή σε τηλεπικοινωνίες. Έτσι, χάρη 

στη δυνατότητα εκµετάλλευσης των συσκευών και των γραµµών του τηλεφώνου, στην 

ουσία τίθενται στη διάθεση του κοινού  εκατοµµύρια συσκευές πιστοποίησης 

αυθεντικότητας. Από την άλλη, το ίδιο το σύστηµα σκαναρίσµατος φωνής λειτουργεί 

κυρίως σα µια υπορουτίνα, που δροµολογεί τα τηλεφωνήµατα, ανάλογα µε τη ληφθείσα 

απόφαση για χορήγηση πρόσβασης.  

 

Συνδυασµένη χρήση µε συστήµατα αναγνώρισης λόγου και πιστοποίηση verbal 

account  

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής µπορεί να στηριχθεί στις υπάρχουσες διαδικασίες 

για πιστοποίηση ταυτότητας και για πρόσβαση λογαριασµών, απαλείφοντας την ανάγκη 

εισαγωγής πολύπλοκων ή ανεπιθύµητων σεναρίων πιστοποίησης αυθεντικότητας. Τα 

συστήµατα αυτόµατης τηλεφωνίας (automated telephone systems) µε αναγνώριση λόγου 

βρίσκονται πλέον παντού, γιατί εξοικονοµούν χρήµατα για την επιχείρηση, λόγω της 

µείωσης του αριθµού των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη λειτουργία των 

τηλεφωνικών κέντρων. Το σκανάρισµα της φωνής και η αναγνώριση λόγου µπορούν να 

λειτουργήσουν ταυτόχρονα µε την ίδια έκφραση, κι έτσι οι δύο τεχνολογίες µπορούν να 

συµπλεύσουν χωρίς πρόβληµα. Το σκανάρισµα της φωνής µπορεί να λειτουργήσει σαν 

ένας αξιόπιστος µηχανισµός πιστοποίησης της ταυτότητας για τα συστήµατα αυτόµατης 

τηλεφωνίας, προσθέτοντας ασφάλεια σε αυτοµατοποιηµένες συναλλαγές µέσω 

τηλεφώνου και ιδιαίτερα σε εφαρµογές που αφορούν στην υγεία ή την οικονοµία. 

 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι πιστοποίησης µέσω τηλεφώνου απαιτούν από το  χρήστη την 

παροχή προσωπικών πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες όµως, µπορεί να προέρχονται 

από οποιοδήποτε άτοµο είναι σε θέση να τις γνωρίζει. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το 

σκανάρισµα της φωνής µπορεί να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος ενίσχυσης 
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της ιδιωτικότητας, αντί της διενέργειας εκτενέστερων ερωτήσεων. Αλλά ακόµα και στις 

περιπτώσεις, όπου το σύστηµα είναι σχεδιασµένο απλά για τον περιορισµό του προς 

διαχείριση φόρτου εργασίας, το σκανάρισµα της φωνής µπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά. Κι αυτό γιατί οι χρήστες που δεν πιστοποιούνται, δροµολογούνται από 

το σύστηµα στις παραδοσιακές, χειρωνακτικές διαδικασίες πιστοποίησης. Ακόµα κι αν το 

ποσοστό των χρηστών που εισέρχονται οικειοθελώς στο σύστηµα είναι συγκριτικά µικρό, 

το κέρδος από άποψης διαχείρισης είναι µεγάλο, γιατί όποιος χρήστης πιστοποιείται µε 

επιτυχία από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα πιστοποίησης απαλλάσσει το σύστηµα από 

διαχειριστικό φόρτο.    

 

Αντοχή στις επιθέσεις 

 

Όσοι δε γνωρίζουν σε βάθος την τεχνολογία σκαναρίσµατος φωνής, δεν τη θεωρούν ως 

µια ιδιαίτερα ασφαλή τεχνολογία. Στην πραγµατικότητα όµως, υπάρχουν συστήµατα 

σκαναρίσµατος φωνής, που είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε επιθέσεις, περισσότερο 

µάλιστα απ’ ότι τα συστήµατα σκαναρίσµατος δαχτύλων. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στη 

δυσκολία του επιτιθέµενου να µαντέψει τη µυστική φράση – παρότι αυτός είναι ένας 

παράγοντας που ενισχύει σηµαντικά την ασφάλεια του συστήµατος – όσο στα 

πλεονεκτήµατα που έχει η φύση της τεχνολογίας. Πειράµατα που έγιναν και στα οποία οι 

επιτιθέµενοι γνώριζαν την κωδική φράση, απέδειξαν πράγµατι την αντοχή της 

τεχνολογίας σε προσπάθειες εξαπάτησης. Τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι το 

σκανάρισµα της φωνής έχει θέση σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις σε ασφάλεια. 

 

Απουσία αρνητικών συνειρµών 

 

Το σκανάρισµα της φωνής είναι µια τεχνολογία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί σε 

περιπτώσεις επιβολής του νόµου, για τον εντοπισµό ατόµων και γενικά σε οποιαδήποτε 

εφαρµογή τύπου Big Brother. Γι’ αυτό δεν προκαλεί αρνητικούς συνειρµούς και 

συναισθήµατα, όπως προκαλεί για παράδειγµα το σκανάρισµα των δαχτύλων ή του 

προσώπου. Γενικά, δεν υπάρχει ο φόβος ότι η τεχνολογία αυτή µπορεί να αποτελέσει το 

µέσο για τον εντοπισµό και την παρακολούθηση ατόµων. Κι αυτό ενισχύεται απ’ το 

γεγονός ότι στα συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής η αναγνώριση εξαρτάται άµεσα και 

από την ειπωθείσα φράση, όχι µόνο απ’ τη φωνή. Συνεπώς, η συγκεκριµένη τεχνολογία 

υπερνικάει ένα πολύ σηµαντικό εµπόδιο, το φόβο παραβίασης της ιδιωτικότητας.    
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3.1.5    Μειονεκτήµατα 

 

Υπάρχουν κάποιες αδυναµίες της τεχνολογίας σκαναρίσµατος φωνής, οι οποίες 

περιορίζουν τους χώρους στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία. Αυτές οι 

αδυναµίες αναπτύσσονται στις παρακάτω παραγράφους.  

 

Λανθασµένη αντίληψη για µειωµένη ακρίβεια 

 

Οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν ότι το σκανάρισµα της φωνής είναι µια τεχνολογία 

επιρρεπής σε παραβιάσεις. Κατά συνέπεια, η εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλουν τα 

συστήµατα αυτά είναι πολλές φορές περιορισµένη, κι αυτό έχει αντίκτυπο στο εύρος και 

την κρισιµότητα των εφαρµογών, στις οποίες χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη 

τεχνολογία. Αυτή η δυσπιστία οφείλεται στο ότι, ενώ οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τη 

φωνή ως ένα µέσο διάκρισης και αναγνώρισης, εντούτοις εύκολα ξεγελιούνται από 

µιµήσεις ή µαγνητοφωνήσεις. Οι µιµήσεις όµως δεν επηρεάζουν τις µηχανές, επειδή 

αντιγράφουν χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς της ανθρώπινης φωνής και όχι 

χαρακτηριστικά της φυσιολογίας. Και όπως είδαµε και οι µαγνητοφωνήσεις δεν οδηγούν 

σε έγκυρη αναγνώριση. Συνεπώς, το πρόβληµα µε τα συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής 

δεν είναι θα λέγαµε οι προσπάθειες εξαπάτησης, όσο η πεποίθηση του κοινού ότι εύκολα 

παραβιάζονται. 

 

Επίσης, πολλοί χρήστες εκφράζουν το φόβο ότι η φωνή τους δε θα αναγνωριστεί λόγω 

ασθένειας, έλλειψης ύπνου, διάθεσης κ.τ.λ. Αν και κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται, ωστόσο 

τα σύγχρονα, προηγµένα συστήµατα µπορούν να προσαρµοστούν µε µεγάλη επιτυχία σ’ 

όλο το εύρος των φυσιολογικών αλλαγών στη φωνή ενός ατόµου. Η άγνοια όµως για το 

θέµα αυτό, αρκεί για να αναστείλει τη διάδοση των συστηµάτων.  

  

∆υσκολία χρήσης σε PCs 

 

Πολλά από τα προϊόντα σκαναρίσµατος φωνής απευθύνονται σε εφαρµογές λογικής 

πρόσβασης για PCs, λειτουργώντας ανταγωνιστικά µε την τεχνολογία σκαναρίσµατος 

δαχτύλων, αλλά και πολλές άλλες τεχνολογίες. Μέχρι στιγµής όµως και παρά τη 
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βελτιωµένη τους απόδοση, τα συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής δεν αποτελούν την 

καλύτερη λύση για εφαρµογές desktop. Αυτό οφείλεται στο ότι οι χρήστες 

δυσκολεύονται ή ντρέπονται να µιλήσουν στον υπολογιστή τους κι έτσι δεν µπορούν να 

παρέχουν συνεπή και ακριβή δεδοµένα. Αυτή η αδυναµία µπορεί να εξαλειφθεί µε το 

χρόνο, αν οι χρήστες συνηθίσουν να µιλούν στον υπολογιστή για άλλους λόγους, π.χ. σε 

εφαρµογές speech-to-text, chatting µε χρήση φωνής στο Internet, τηλεφωνικές συνοµιλίες 

κ.α. Μέχρι τότε όµως, τη µερίδα του λέοντος σε εφαρµογές desktop αναµένεται να 

κατέχουν άλλες τεχνολογίες.  

 

3.1.6    Συµπεράσµατα 

 

Σε γενικές γραµµές, το σκανάρισµα της φωνής είναι µια τεχνολογία εύκολη στη χρήση, 

που αναµένεται να γιγαντωθεί κατά τα προσεχή χρόνια, χάρη σε µία εφαρµογή: την 

τηλεφωνική πιστοποίηση ταυτότητας.  

 

 

3.2    ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος υπογραφής χρησιµοποιεί τα διακριτά χαρακτηριστικά της 

υπογραφής ενός ατόµου, για να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Πρόκειται για µια 

διαδικασία που εξετάζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της υπογραφής, όπως η σειρά των 

σχεδιασµένων γραµµών, η ταχύτητα και η πίεση. Μέχρι στιγµής, η συγκεκριµένη 

τεχνολογία δεν έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα, αλλά υπάρχει η πεποίθηση ότι θα 

αποκτήσει εξέχοντα ρόλο στην ηλεκτρονική πιστοποίηση αυθεντικότητας εγγράφων
1
.  

3.2.1    Συστατικά µέρη 

 

Τα συστήµατα σκαναρίσµατος υπογραφής αποτελούνται από συσκευές υλισµικού 

(hardware) για απόκτηση δεδοµένων, οι οποίες είναι κατάλληλα συνδεδεµένες µε το 

τοπικό ή κεντρικό τµήµα, όπου γίνεται η παραγωγή των templates. Οι συσκευές 

                                                 
1
Masato Kawamoto, Takayuki Hamamoto, and Seiichiro Hangai, 

 “Improvement of On-line Signature Verification System Robust to Intersession Variability”. 
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απόκτησης είναι πολύ εξειδικευµένες και δεν είναι αυτές που συναντάµε σε απλοϊκές 

εφαρµογές του εµπορίου. Έτσι, στα βιοµετρικά συστήµατα, υπάρχουν δύο κύρια είδη 

hardware για απόκτηση δεδοµένων, οι ηλεκτρονικοί πίνακες και οι ηλεκτρονικές πένες. 

Οι πίνακες αποτελούν το συνηθέστερο µέσο συλλογής δεδοµένων και είναι ειδικές 

ηλεκτρονικές συσκευές, που µπορούν και µετρούν την πίεση και την ταχύτητα της 

υπογραφής του χρήστη. Σπανιότερα, χρησιµοποιούνται για το σκανάρισµα 

εξειδικευµένες ηλεκτρονικές πένες, οι οποίες µετρούν τα ίδια χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα µε τους πίνακες, ενώ ο χρήστης υπογράφει σε κανονικό χαρτί.   

 

Μετά την εγγραφή, η υπογραφή καθώς και οι µεταβλητές των χαρακτηριστικών της 

υπογραφής, µεταδίδονται σε ένα τοπικό PC για την παραγωγή του template. Ακολουθεί η 

διαδικασία σύγκρισης µε το αποθηκευµένο template, η οποία µπορεί να γίνει είτε στο 

τοπικό ή σε ένα κεντρικό PC, ανάλογα µε την εφαρµογή. Για εφαρµογές υπαλλήλων, 

όπως η εντολή αγοράς, η τοπική επεξεργασία είναι συνήθως προτιµητέα. Αντίθετα, σε 

εφαρµογές πελατών, όπως σε περιπτώσεις ανάληψης χρηµάτων, υπάρχει ανάγκη για 

πιστοποίηση από µια κεντρική µονάδα, αφού ο χρήστης είναι ελεύθερος να προβεί σε 

ανάληψη από πολλά σηµεία. 

 

Τα αποτελέσµατα από το σκανάρισµα της υπογραφής µπορούν να ενσωµατωθούν σε ήδη 

υπάρχοντα σχήµατα πιστοποίησης ή να είναι η βάση για νέες µορφές πιστοποίησης της 

αυθεντικότητας. Για παράδειγµα, σε ένα παραδοσιακό σενάριο πιστοποίησης 

συναλλαγών, το µήνυµα για εξουσιοδότηση της συναλλαγής (authorize transaction 

message) στέλνεται, αφού αποκτηθεί µια ηλεκτρονική υπογραφή από ένα κεντρικό PC. 

Αν στην παραπάνω διαδικασία ενσωµατωθεί το σκανάρισµα της υπογραφής, τότε 

προστίθεται µια νέα ρουτίνα που δεν επιτρέπει στο µήνυµα εξουσιοδότησης της 

συναλλαγής να προωθηθεί, αν τα χαρακτηριστικά της υπογραφής δεν ταιριάζουν µε τα 

αντίστοιχα αρχειοθετηµένα. Σε άλλες εφαρµογές, µπορεί το ανεπιτυχές αποτέλεσµα 

σκαναρίσµατος υπογραφής να µην αναστείλει τη συναλλαγή, αλλά απλά να καταγραφεί 

για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ή για µελλοντική επίλυση.  Αυτό συµβαίνει συχνά 

για παράδειγµα, στην πιστοποίηση εγγράφων. Ακόµη, η διαδικασία σκαναρίσµατος 

υπογραφής µπορεί µε µια απλή ενσωµάτωση στην διαδικασία login, να αντικαταστήσει 

προσωπικούς κωδικούς
1
.   

                                                 
1
 Friederike D. Griess. "On-line Signature Verification", M.S. Project Report, 2000. 
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3.2.2    Τρόπος λειτουργίας 

 

Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές µεθόδους σύγκρισης υπογραφών, το σκανάρισµα της 

υπογραφής µετράει τη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της υπογραφής. Παρότι 

το σύστηµα µπορεί παράλληλα να συγκρίνει τις οµοιότητες στην εµφάνιση ανάµεσα σε 

δύο υπογραφές (αυτό δηλαδή που αποκαλούµε στατική υπογραφή), εντούτοις η έµφαση 

δε δίνεται σ’ αυτή τη σύγκριση. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία της 

φυσιολογίας του ατόµου, που υπεισέρχονται στην υπογραφή, κι έτσι θεωρητικά ένα 

άτοµο θα µπορούσε να µάθει να υπογράφει ακριβώς όπως ένα άλλο άτοµο. Ευτυχώς, τα 

χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς, στα οποία βασίζεται η σηµερινή τεχνολογία 

σκαναρίσµατος υπογραφής είναι πολύ δύσκολο να τα µιµηθεί κανείς, γεγονός που 

καθιστά το έργο της παραβίασης των συστηµάτων σκαναρίσµατος υπογραφής εξαιρετικά 

δύσκολο. 

 

Απόκτηση δεδοµένων 

 

Όπως είδαµε, η πλειοψηφία των τεχνολογιών σκαναρίσµατος υπογραφής χρησιµοποιούν 

ηλεκτρονικούς πίνακες για την καταγραφή της δυναµικής της υπογραφής. Η ικανότητα 

των συστηµάτων για σωστό ταίριασµα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις 

δυνατότητες και το είδος των πινάκων, που επηρεάζουν και την απόδοση του λογισµικού 

σύγκρισης. Οι πίνακες high-end µετρούν την πίεση και τις αλλαγές της µε εξαιρετική 

ακρίβεια, ενώ µπορούν να ανιχνεύουν ακόµα και τη θέση της πένας, όταν ο χρήστης την 

ανασηκώνει ελαφρά για να συνεχίσει την υπογραφή. Άλλοι πίνακες δεν µετρούν καθόλου 

την πίεση και µπορούν να µετρήσουν µονάχα τη διαφορά, όταν η πένα είναι 

ανασηκωµένη και όταν γράφει. Σ’ αυτή την περίπτωση, η λειτουργικότητα της συσκευής 

περιορίζει τις µεταβλητές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, κι εποµένως την ικανότητα 

σύγκρισης της τεχνολογίας. Ακόµα, η απόκτηση των δεδοµένων µπορεί να γίνει µε ειδικά 

διαµορφωµένα υπολογιστές παλάµης (PDAs). Το γεγονός αυτό µπορεί να βοηθήσει 

σηµαντικά στην εξάπλωση της τεχνολογίας σκαναρίσµατος υπογραφής, στο βαθµό που η 

υπογραφή αναµένεται να γίνει µια συνηθισµένη χρήση των υπολογιστών παλάµης 

(PDAs).     
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Η διαδικασία απόκτησης είναι παρόµοια για όλα τα συστήµατα. Συνήθως ο χρήστης 

καλείται να υπογράψει πολλές φορές, για να εξασφαλιστεί ότι ασυνεπή δεδοµένα από 

υπογραφή σε υπογραφή δε θα συµπεριληφθούν στο template εγγραφής. Οι χρήστες µε 

πολύ µεγάλη υπογραφή είναι πιο πιθανό να αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε την εγγραφή 

και την πιστοποίηση, γιατί η πληθώρα βιοµετρικών δεδοµένων δυσχεραίνει τον 

εντοπισµό χαρακτηριστικών που αναπαράγονται ανελλιπώς. Αλλά και οι χρήστες µε 

πολύ µικρή υπογραφή, έχουν το φόβο λάθους αποδοχής, επειδή λιγοστεύουν οι πιθανοί 

συνδυασµοί δεδοµένων.  

 

 

Σχήµα 21. Το interface στο σκανάρισµα της υπογραφής 

 

Για να έχουν υψηλή απόδοση τα συστήµατα υπογραφής, πρέπει οι διαδικασίες της 

εγγραφής και της πιστοποίησης να διαδραµατίζονται στο ίδιο περιβάλλον. Με τον όρο 

περιβάλλον, εννοούµε ότι έχει σηµασία αν ο χρήστης είναι όρθιος ή κάθεται, αν στηρίζει 

τον αγκώνα του κάπου κτλ.  
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Επεξεργασία δεδοµένων 

 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων λαµβάνονται υπόψιν παράγοντες οι οποίοι 

συνδυάζονται µε την εµφάνιση της υπογραφής, όπως η ταχύτητα, η πίεση και η σειρά 

των γραµµών. Συνήθως, η διάρκεια της υπογραφής κανονικοποιείται, δηλαδή 

επιµηκύνεται ή συρρικνώνεται σε ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, για να 

διευκολυνθεί η απευθείας σύγκριση. Επίσης, στοιχεία της υπογραφής µε µια σχετική 

ανωµαλία, όπως γραµµές εκτός του έγκυρου πεδίου υπογραφής, σβήνονται. Η ίδια η 

εικόνα της υπογραφής µπορεί να συµπιεστεί, πριν από τη µετάδοση.  

 

∆ιακριτά χαρακτηριστικά 

 

Η υπογραφή ενός ανθρώπου θεωρείται από µόνη της ένα µοναδικό ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό από πολύ παλιά, αν και είναι γνωστό ότι επιδέξιοι πλαστογράφοι 

µπορούν να δηµιουργήσουν εξαιρετικά πειστικά αντίγραφά της. Ωστόσο, τα 

χαρακτηριστικά που µετράει το σκανάρισµα της υπογραφής είναι πολύ δύσκολο να 

αντιγραφούν, γιατί οφείλονται σε ενστικτώδεις µηχανισµούς συµπεριφοράς, που δεν 

προκύπτουν από τη µελέτη της υπογραφής ή από την παρατήρηση του ατόµου την ώρα 

που υπογράφει. Η δυναµική της υπογραφής που εξετάζεται µε τη διαδικασία του 

σκαναρίσµατος βασίζεται σε µία νέα σύλληψη, που δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί, χωρίς 

τους ειδικούς ηλεκτρονικούς πίνακες.  

 

Όπως όλες οι βιοµετρικές τεχνολογίες, τα συστήµατα σκαναρίσµατος υπογραφής 

εξάγουν διάφορα χαρακτηριστικά από το σύνολο των υποβληθέντων πληροφοριών, για 

την παραγωγή του συµπιεσµένου template. Οι συγκεκριµένες λεπτοµέρειες αφορούν στο 

συνολικό χρόνο υπογραφής, την αναλογία του χρόνου που η πένα ήταν ανασηκωµένη και 

έγραφε, την ταχύτητα και την πίεση που ασκήθηκε, τον αριθµό και την κατεύθυνση των 

µεµονωµένων γραµµών, το συνολικό µήκος της υπογραφής κ.α. Το βάρος που δίνεται σε 

καθέναν παράγοντα δε γνωστοποιείται, αλλά παραµένει κρυφό σε κάθε σύστηµα
1
. 

 

                                                 
1
 Friederike D. Griess. "On-line Signature Verification", M.S. Project Report, 2000. 
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∆ηµιουργία template 

 

Επειδή οι εικόνες των υπογραφών, ακόµα και συµπιεσµένες είναι µεγαλύτερες από τα 

περισσότερα βιοµετρικά templates, τα templates υπογραφής δεν περιέχουν εικόνες. 

Αντίθετα, βασίζονται σε αριθµητικές τιµές, οι οποίες αντιστοιχούν στο σηµείο αρχής και 

τέλους, στα σηµεία κατάληξης, στη σχετική πίεση σε κάθε µέρος της υπογραφής κτλ.  

 

Ταίριασµα templates 

 

Το σκανάρισµα της υπογραφής είναι µια βιοµετρική τεχνολογία που – περισσότερο από 

κάθε άλλη – συνυπολογίζει πολλούς, ανεξάρτητους µεταξύ τους παράγοντες για να 

καταλήξει αν υπάρχει ταίριασµα. Για να καταφέρει να ξεγελάσει το σύστηµα ένας 

απατεώνας, πρέπει να µιµηθεί µε ακρίβεια όλους αυτούς τους παράγοντες. Για 

παράδειγµα, αν κάποιος υπογράψει µε τη σωστή ακολουθία από γραµµές και την 

ενδεδειγµένη πίεση, αλλά µε  πολύ µικρότερη ταχύτητα απορρίπτεται. 

 

3.2.3    Εφαρµογές 

 

Λόγω της καινοτοµίας της συγκεκριµένης τεχνολογίας, υπάρχουν πολύ λίγες εφαρµογές 

της, πέρα από τις εφαρµογές πιστοποίησης σε µεµονωµένα PCs και  PDAs. Η Charles 

Schwab & Co. ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραµµα, που επιτρέπει την επιλεκτική χρήση 

του σκαναρίσµατος της υπογραφής στους πελάτες µε νέους λογαριασµούς. Το σύστηµα 

είναι σχεδιασµένο µε σκοπό την καλύτερη  θωράκιση των συναλλαγών και τη 

διευκόλυνση των πελατών. Έτσι, οι χρήστες που περνάνε µε επιτυχία τη διαδικασία της 

βιοµετρικής αναγνώρισης απαλλάσσονται από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για 

πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, ενώ η πιθανότητα αποδοχής ενός λάθους χρήστη είναι 

ελάχιστη. Η υλοποίηση αυτή είναι ενδεικτική των τάσεων στο χώρο του σκαναρίσµατος 

της υπογραφής. 

 

Τα συστήµατα που υπάρχουν σήµερα σε καταστήµατα και δέχονται υπογραφές πελατών 

για λόγους τήρησης της συµφωνίας, δε σχετίζονται µε τη βιοµετρική πιστοποίηση 

αυθεντικότητας, απλά χρειάζονται για τη συλλογή και αποθήκευση υπογραφών. Η ευρεία 

αποδοχή αυτών των συστηµάτων αποτελεί σηµαντική ένδειξη, ότι η προσθήκη σε αυτά 
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µιας διαδικασίας βιοµετρικού ελέγχου, δε θα τύχει πολλών αντιδράσεων, ειδικά απ’ τη 

στιγµή που εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών. Όµως για να γίνει αυτό πρέπει να 

υπάρξει η εγκατάσταση των κατάλληλων συσκευών απόκτησης δεδοµένων στους 

διάφορους χώρους
1
. 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

1)Εφαρµογές ηλεκτρονικής υπογραφής  για έκδοση κάρτας του πολίτη 

 

Σύµφωνα µε την άποψη που επικρατεί σε κυβερνητικούς κύκλους, η «κάρτα του πολίτη», 

που θα αντικαταστήσει την παλαιά αστυνοµική ταυτότητα, θα είναι βιοµετρικού τύπου 

και θα περιλαµβάνει, εκτός του µικροτσίπ, ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου της, 

τουλάχιστον δύο δακτυλικά του αποτυπώµατα, την ηλεκτρονική του υπογραφή για 

συναλλαγές µε διάφορες υπηρεσίες και σωρεία άλλων προσωπικών πληροφοριών 

(ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), τα οποία θα τον ταυτοποιούν. 

 

Το περιεχόµενο της νέας κάρτας προκύπτει, λένε κυβερνητικές πηγές, από τον ευρωπαϊκό 

κανονισµό 444/2009, που υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ε.Ε. να καθιερώσουν εντός δύο 

ετών βιοµετρικά στοιχεία στα διαβατήρια και όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους. Ηδη στα 

ελληνικά διαβατήρια έχουν ενσωµατωθεί και η ψηφιακή φωτογραφία και τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα για όλους τους πολίτες άνω των 12 ετών. 

 

Με δεδοµένο ότι η κάρτα του πολίτη θα αντικαταστήσει την αστυνοµική ταυτότητα, η 

οποία θεωρείται σήµερα ταξιδιωτικό έγγραφο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υποχρέωση 

ενσωµάτωσης αυτών των στοιχείων πρέπει να επεκταθεί και στη νέα «κάρτα του πολίτη». 

Έτσι, δέκα χρόνια µετά την κατάργηση των δακτυλικών αποτυπωµάτων, αυτά 

επανέρχονται, για λόγους ασφάλειας, µέσω της Ε.Ε.!
2
 

 

Οι φόβοι αυτοί αυξάνονται αν αναλογιστεί κανείς ότι στις νέες πλαστικοποιηµένες 

κάρτες θα υπάρχει µικροτσίπ, όπου θα αποθηκεύονται κρίσιµες πληροφορίες, καθώς και 

µια σειρά από προσωπικά στοιχεία των πολιτών. 

                                                 
1
 http://stat.tamu.edu/Biometrics/ 

2
 http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/FAQS/DigitalSignatures/ 
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Μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, εκτός της γενικής ανησυχίας για 

την έκταση εφαρµογής της «φοροκάρτας»  ότι η έκταση των στοιχείων που ζητείται να 

καταγράφονται φαίνεται να δηµιουργεί πρόβληµα µείζονος διακινδύνευσης στα 

προσωπικά δεδοµένα των πολιτών. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Η.Π.Α. 

 

1)Εφαρµογές ηλεκτρονικής υπογραφής  για έκδοση διαβατηρίων 

 

Τα νέα διαβατήρια των πολιτών των ΗΠΑ θα περιλαµβάνουν φωτογραφίες των κατόχων 

τους µε ψηφιακή υπογραφή, έως το τέλος του 2004. Τα νέα διαβατήρια θα 

περιλαµβάνουν ένα ενσωµατωµένο µικροκύκλωµα, που θα αποθηκεύει µια συµπιεσµένη 

φωτογραφία του προσώπου του κατόχου. Αυτά τα µικροκυκλώµατα έχουν σχεδιαστεί 

ώστε να αποτρέπουν την πλαστογραφία, ενώ κάθε ψηφιακή εικόνα έχει υπογραφεί 

κρυπτογραφικά ώστε να εγγυάται την αυθεντικότητά της. Αλλά και οι Ευρωπαίοι 

ταξιδιώτες ίσως χρειαστεί να φέρουν διαβατήρια που περιέχουν βιοµετρικές 

πληροφορίες. Τον Ιούνιο του 2003, η ΕΕ αποφάσισε να διαθέσει 140 εκατ. ευρώ για την 

ανάπτυξη ενός βιοµετρικού συστήµατος. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

2)Εφαρµογές ηλεκτρονικής υπογραφής  για ασφαλή τηλεφωνία µέσω διαδικτύου 

Γερµανοί ερευνητές από το διάσηµο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πληροφορικής 

Φραουνχόφερ ανέπτυξαν µια ψηφιακή υπογραφή, ειδικά για τη διαδικτυακή τηλεφωνία, 

που επιτρέπει την αρχειοθέτηση των τηλεφωνικών κλήσεων, µε τρόπο νοµικά 

δεσµευτικό. Με άλλα λόγια, είναι δυνατό πια να κλείνει κανείς συµφωνίες από το 

τηλέφωνο (µέσω Ίντερνετ).
1
 Η καινοτοµία, που βασίζεται σε λογισµικό κατάλληλο για 

ασφαλή τηλεφωνία µέσω διαδικτύου (VoIPS) θα επιδειχτεί για πρώτη φορά στη διεθνή 

έκθεση GSMA Mobile World Congress στη Βαρκελώνη. Οι πληροφορίες φέρουν κατ’ 

                                                 
1
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2003/tc20030620_3373_tc119.htm 
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εξοχήν την Ρωσία και την Κίνα ως τις χώρες εκείνες που αναπτύσσουν εναλλακτικά 

δίκτυα, ώστε να παρακάµψουν το σύστηµα (και τον έλεγχο) της ICANN. Η διαδικτυακή 

τηλεφωνία, µέσα σε λίγα χρόνια, έχει εξελιχτεί πια από µια περιθωριακή δραστηριότητα σε 

καθιερωµένη τεχνολογία. Οι περισσότερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών παρέχουν πια 

επικοινωνία Voice over Internet Protocol (VoIP). 

 

Η ολοένα στενότερη «όσµωση» του Ίντερνετ µε τα τηλέφωνα επιτρέπει σταδιακά την 

εµφάνιση νέων µορφών επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά και την ανάγκη για πιο 

ασφαλείς υπηρεσίες έναντι υποκλοπών κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι γερµανοί ερευνητές 

ανέπτυξαν µια εντυπωσιακή νέα δυνατότητα: το κλείσιµο µε ασφάλεια ψηφιακών 

συµφωνιών µέσω τηλεφώνου ανάµεσα σε δύο –ή περισσότερους- συνοµιλητές. 

 

Αν, για παράδειγµα, ένας τραπεζίτης συνοµιλεί µε έναν πελάτη του και καταλήξουν σε 

µια προφορική συµφωνία, θα είναι πια δυνατό να δώσουν δεσµευτικά νοµικό χαρακτήρα 

στη συµφωνία τους. 

 

Ο τραπεζίτης πατά ένα κουµπί ηχογράφησης στην τηλεφωνική συσκευή και, εφόσον 

συναινέσει και ο πελάτης, αρχίζει η ψηφιακή καταγραφή της συνοµιλίας τους, µε βάση 

τη νέα τεχνολογία της ψηφιακής υπογραφής. Το λογισµικό αυτοµάτως «υπογράφει» τα 

µεταδιδόµενα δεδοµένα (data) χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µετα-δεδοµένα 

(metadata). Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες αποθηκεύονται στο ενιαίο ψηφιακό αρχείο 

της τηλεφωνικής κλήσης και καµία αλλαγή δεν µπορεί να γίνει εκ των υστέρων 

µονοµερώς, χωρίς να γίνει αντιληπτή.  

 

Το «ασφαλές VoIP» (VoIPS) είναι κατάλληλο για όλες τις περιστάσεις όπου οι 

επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, νοσοκοµεία, δηµόσιες υπηρεσίες και 

άλλοι οργανισµοί θέλουν να αποθηκεύσουν τις τηλεφωνικές κλήσεις µε τους πελάτες 

τους και γενικότερα µε το συναλλασσόµενο κοινό, ώστε να αποκλείσουν αργότερα την 

πιθανότητα να βρεθούν προ εκπλήξεων και νοµικών ασαφειών. Το νέο λογισµικό είναι 

δυνατό να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε τηλεφωνικό σύστηµα IP (που χρησιµοποιεί το 

πρωτόκολλο του διαδικτύου). 
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3.2.4    Πλεονεκτήµατα 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος υπογραφής έχει πλεονεκτήµατα, που την καθιστούν 

ιδανική για ορισµένες εφαρµογές, στις οποίες η υπογραφή χρησιµοποιείται σαν µέρος 

µιας ήδη υπάρχουσας διαδικασίας και υπάρχει ανάγκη ο χρήστης να µην µπορεί να 

αποποιηθεί τη συµµετοχή του. 

 

Αποτελεσµατικότητα έναντι των επιθέσεων 

 

Το πρώτο και κύριο ζήτηµα που αντιµετωπίζει κάθε βιοµετρική τεχνολογία είναι ο 

περιορισµός των προσπαθειών εξαπάτησης. Χάρη στη µεγάλη ποσότητα πληροφοριών 

που υπάρχουν σε µια υπογραφή, και τη δυσκολία µίµησης εκείνων των χαρακτηριστικών 

της συµπεριφοράς που καθορίζουν το αποτέλεσµα του σκαναρίσµατος υπογραφών, τα 

αντίστοιχα συστήµατα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε επιθέσεις. Αν κάποιος για 

παράδειγµα, επιχειρήσει να αντιγράψει από πάνω µια υπογραφή, θα απορριφθεί, γιατί η 

εµφάνιση δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή. Έτσι, η αποδοχή του 

χρήστη αποτελεί εγγύηση για την ταυτότητά του, και ως εκ τούτου η τεχνολογία 

σκαναρίσµατος της υπογραφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συναλλαγές µε µεγάλη 

σηµασία, χωρίς ο χρήστης να µπορεί να αρνηθεί ότι συµµετείχε σε αυτές.   

 

Αξιοποίηση υπάρχουσων διαδικασιών 

 

Πιθανολογείται από τις υπάρχουσες ενδείξεις, ότι το σκανάρισµα της υπογραφής θα 

χρησιµοποιηθεί σε µεγάλη κλίµακα στην πιστοποίηση εγγράφων, συνοδευτικά ως προς 

τις υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου υπογραφής. Κι αυτό γιατί σήµερα, η υπογραφή 

χρησιµοποιείται σε πολλές εφαρµογές ως µέσο ελέγχου της ταυτότητας, π.χ. σε 

τραπεζικές συναλλαγές για ανάληψη χρηµάτων. Η προσθήκη της διαδικασίας 

σκαναρίσµατος σ’ αυτές τις εφαρµογές αναµένεται να εξαλείψει την απάτη. Χάρη 

µάλιστα στην ευρεία διάδοση και αξιοπιστία της υπογραφής σε πολλούς χώρους, το πεδίο 

των µελλοντικών εφαρµογών διευρύνεται.  

 

Ακόµα, το σκανάρισµα της υπογραφής σε συνδυασµό µε το PKI, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας, εγγράφων που έχουν µεταδοθεί 
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ηλεκτρονικά. Τα σηµερινά, παραδοσιακά συστήµατα µεταδίδουν το κάθε ηλεκτρονικό 

έγγραφο µαζί µε µια ηλεκτρονική υπογραφή, που πιστοποιεί τον αποστολέα και εγγυάται 

ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Αυτό το ρόλο της 

ηλεκτρονικής υπογραφής µπορούν να αντικαταστήσουν επάξια τα βιοµετρικά 

συστήµατα, που έχουν το πλεονέκτηµα της εξοικείωσης του χρήστη µε την ανθρώπινη 

υπογραφή, ως µέσο πιστοποίησης εγγράφων.  

 

Απουσία ενστάσεων για παραβίαση της ιδιωτικότητας 

 

Η χειρόγραφη υπογραφή είναι µια low-tech µέθοδος πιστοποίησης της αυθεντικότητας, 

που το κοινό έχει αποδεχθεί ως χρήσιµη και µη απειλητική. Το σκανάρισµα της 

υπογραφής θεωρείται προέκταση της ίδιας διαδικασίας και αντιµετωπίζεται σα µια 

βελτιωµένη έκδοση µε µεγαλύτερη ασφάλεια, που εξακολουθεί να µην παραβιάζει την 

ιδιωτικότητα του ανθρώπου. Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται απ’ το ότι η τεχνολογία δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναγνώριση, αλλά µόνο για πιστοποίηση. Αντίθετα, µια 

στατική υπογραφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναγνώριση, αν συγκριθεί µε ένα 

πλήθος από υπογραφές που είναι αποθηκευµένες στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, 

αλλά µε περιορισµένη αποτελεσµατικότητα.        

 

∆υνατότητα αλλαγής της υπογραφής 

 

Συχνά οι χρήστες εκφράζουν την ανησυχία τους για την αµετάβλητη φύση των 

βιοµετρικών δεδοµένων, σε σχέση µε τους παραδοσιακούς τρόπους πιστοποίησης. Τα 

passwords για παράδειγµα, είναι προσωρινά και αυθαίρετα και µπορούν εύκολα να 

αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν, αντίθετα µε τα βιοµετρικά δεδοµένα που δεν 

αλλάζουν. Εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα αποτελεί η υπογραφή, αφού ο χρήστης µπορεί 

ηθεληµένα να τροποποιήσει τον τρόπο υπογραφής του. Το όφελος απ’ αυτή τη 

δυνατότητα είναι ότι πολλοί χρήστες που φοβούνται, παρά τα εχέγγυα αξιοπιστίας του 

συστήµατος, για παραβίαση και υποκλοπή των προσωπικών τους δεδοµένων, µπορούν να  

αλλάξουν τις βιοµετρικές τους πληροφορίες. 
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3.2.5    Μειονεκτήµατα 

 

Η τεχνολογία σκαναρίσµατος υπογραφής παρουσιάζει κάποια µειονεκτήµατα, που 

σχετίζονται µε την ίδια τη φύση της τεχνολογίας, αλλά και µε τη µέθοδο απόκτησης των 

δεδοµένων. Τα αρνητικά αυτά σηµεία περιορίζουν το εύρος των εφαρµογών και το βαθµό 

εµπιστοσύνης των αντίστοιχων συστηµάτων. 

 

Αυξηµένα ποσοστά λάθους 

 

Όπως µε όλες τις βιοµετρικές τεχνολογίες, το σκανάρισµα της υπογραφής δε λειτουργεί 

εξίσου καλά για όλους τους ανθρώπους. Έτσι, χρήστες που, είτε λόγω συνήθειας, είτε 

λόγω κάποιας πάθησης των µυών δεν µπορούν να υπογράψουν µε συνεπή τρόπο, 

δυσκολεύονται και στην εγγραφή και στην πιστοποίηση. Σχετικά µε την εγγραφή, το 

σύστηµα απαιτεί έναν αριθµό από υπογραφές, που να µοιάζουν αρκετά µεταξύ τους, για 

να µπορεί να εντοπίσει πολλά επαναλαµβανόµενα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά πρέπει να διατηρούνται και στην πιστοποίηση, ούτως ώστε να είναι η προσπάθεια 

για ταίριασµα επιτυχής. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης πρέπει να προσέχει και να µην 

παραλείπει ή προσθέτει ασυναίσθητα τµήµατα της υπογραφής, όπως ένα αρχικό γράµµα, 

ένα µεσαίο όνοµα κτλ.  

 

Έλλειψη εξοικείωσης µε την υπογραφή σε πίνακες 

 

Η διαδικασία υπογραφής σε έναν ηλεκτρονικό πίνακα διαφέρει από το συνηθισµένο 

τρόπο υπογραφής σε χαρτί. Τόσο η αίσθηση όσο και το οπτικό αποτέλεσµα είναι 

διαφορετικά, γεγονός που δυσχεραίνει την παροχή µιας σταθερής κάθε φορά υπογραφής. 

Ειδικά την πρώτη φορά που οι χρήστες έρχονται σε επαφή µε τους ηλεκτρονικούς 

πίνακες, έχουν την τάση να υπογράφουν µε τρόπο διαφορετικό και στυλιζαρισµένο, που 

προκαλεί προβλήµατα. Καθώς όµως αναδύονται νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν 

χαρτί και µελάνι, το πρόβληµα αυτό αναµένεται να περιοριστεί. 

 

Περιορισµένες εφαρµογές 

 

Αν και το σκανάρισµα της υπογραφής απευθύνεται πολύ καλά σε συγκεκριµένες 

εφαρµογές – κυρίως σ’ αυτές που η υπογραφή χρησιµοποιείται ήδη για πιστοποίηση 
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αυθεντικότητας – υπάρχει αµφιβολία για τη δυνατότητα εξάπλωσης της τεχνολογίας σε 

ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών. Είναι απίθανο δηλαδή αντίστοιχα συστήµατα να 

χρησιµοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εµπόριο ή για login σε PC. Ακόµα και σε 

περιβάλλοντα όµως όπου χρησιµοποιείται ο παραδοσιακός έλεγχος υπογραφής, οι 

εµπλεκόµενοι µπορεί να µην θεωρήσουν σκόπιµη την επιβάρυνση µε επιπλέον φόρτο και 

κόστος, που συνεπάγεται το σκανάρισµα της υπογραφής, για την εγγραφή, την 

πιστοποίηση, το χειρισµό εξαιρέσεων κτλ. Έτσι, περιορίζονται οι αγορές στις οποίες 

αφορά η συγκεκριµένη τεχνολογία.  

3.2.6    Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, το σκανάρισµα της υπογραφής αναµένεται να διαδραµατίσει µέτριο 

ρόλο στη βιοµηχανία της βιοµετρικής και να ενσωµατωθεί σε εφαρµογές, στις οποίες ήδη 

λαµβάνει χώρα απόκτηση υπογραφών και υπάρχει ανάγκη ο χρήστης να µην µπορεί να 

αποποιηθεί συγκεκριµένες ενέργειες.  
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4.    ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

Όπως ακριβώς οι κυρίαρχες βιοµετρικές τεχνολογίες διαφέρουν σε βασικά σηµεία µεταξύ 

τους, έτσι και οι κατηγορίες βιοµετρικών εφαρµογών διαφέρουν από πλευράς ασφάλειας, 

διευκόλυνσης, σχεδιασµού συστήµατος κτλ. Η χρήση της βιοµετρικής σαν ένα εργαλείο 

επιτήρησης για παράδειγµα, διαφέρει σηµαντικά από τη χρήση της για πρόσβαση σε PCs 

και δίκτυα. Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τη διαφορετική δυναµική της 

κάθε εφαρµογής. 

 

Για την κατηγοριοποίηση των βιοµετρικών εφαρµογών υπάρχει η οριζόντια προσέγγιση, 

σύµφωνα µε την οποία πρέπει πρώτα να γίνει µια εκτίµηση του προβλήµατος που 

καλείται να επιλύσει η βιοµετρική, αλλά και των οφελών απ’ τη χρήση της. Η 

προσέγγιση αυτή υπογραµµίζει καλύτερα τις διαφορές µεταξύ των βιοµετρικών 

εφαρµογών και επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και αντιµετώπιση θεµάτων, όπως η 

ασφάλεια, η ακρίβεια και η ιδιωτικότητα. Από την οριζόντια αυτή κατάταξη προκύπτουν 

επτά κύριες βιοµετρικές εφαρµογές: η εγκληµατολογική αναγνώριση, η αναγνώριση 

πολιτών, εφαρµογές διοίκησης υπαλλήλων , η πρόσβαση σε PCs/ δίκτυα, η φυσική 

πρόσβαση/time and attendance, το ηλεκτρονικό εµπόριο/τηλεφωνία και το 

εµπόριο/ATM/σηµείο πώλησης. Από αυτές τις εφαρµογές οι δύο πρώτες θεωρούνται 

ώριµες, ενώ οι υπόλοιπες τώρα αναδύονται. Σε κάθε µία από τις εφτά διαφορετικές 

βιοµετρικές εφαρµογές, αντιστοιχεί µια σειρά από κάθετες αγορές, που έχουν κοινές 

απαιτήσεις σε βιοµετρική αναγνώριση και πιστοποίηση.   

 

Στα επόµενα κεφάλαια, θα αναφερθούµε σε αυτές τις επτά εφαρµογές, αφού πρώτα τις 

κατατάξουµε σύµφωνα µε µια υψηλότερου επιπέδου κατηγοριοποίηση, ανάλογα δηλαδή 

µε την ιδιότητα µε την οποία το άτοµο υποβάλλεται σε έλεγχο από το βιοµετρικό 

σύστηµα. Οι τρεις αυτές ιδιότητες είναι του πολίτη, του υπαλλήλου και του καταναλωτή 

κι έτσι έχουµε αντίστοιχα τις εφαρµογές πολιτών, τις εφαρµογές υπαλλήλων και τις 

εφαρµογές πελατών. Αυτό δε σηµαίνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι βιοµετρικές χρήσεις 

εµπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες εφαρµογών. Μια βιοµετρική κλειδαριά για 
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παράδειγµα, την οποία ένα άτοµο εγκαθιστά στην πόρτα του για λόγους ασφαλείας, δεν 

µπορεί να ενταχθεί σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, οι σηµαντικές 

υλοποιήσεις και χρήσεις της βιοµετρικής µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το 

παραπάνω σχήµα.    

 

4.1    ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Η επιβεβαίωση της ταυτότητας µέσα από εφαρµογές πολιτών συνήθως σχετίζεται µε 

περιπτώσεις επιβολής του νόµου, διανοµής αγαθών, χορήγησης αδειών οδήγησης κι 

εκλογικών βιβλιαρίων. Για να θεωρηθεί µια βιοµετρική εφαρµογή ότι απευθύνεται στους 

πολίτες είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κυβερνητικού σώµατος – συνήθως µιας 

κρατικής ή οµοσπονδιακής υπηρεσίας – απ’ όπου να εκπορεύεται η πιστοποίηση της 

ταυτότητας. Το σώµα αυτό πρέπει βεβαίως να είναι σε θέση να επιβάλει τη συµµόρφωση 

µε τις αποφάσεις του βιοµετρικού συστήµατος. Εφαρµογές πολιτών είναι η 

εγκληµατολογική αναγνώριση, η αναγνώριση πολιτών και η επιτήρηση. 

 

Οι εφαρµογές πολιτών είναι από τη φύση τους πιο πιθανό να είναι υποχρεωτικές, απ’ ότι 

οι λοιπές βιοµετρικές εφαρµογές. Συνήθως κλίνουν προς την κεντρική αποθήκευση 

δεδοµένων, τόσο σε κρατικό όσο και σε οµοσπονδιακό επίπεδο. Ακόµα, είναι εφαρµογές 

που διενεργούν κυρίως αναγνώριση και όχι πιστοποίηση ταυτότητας, εξυπηρετώντας την 

ανάγκη αποκάλυψης της ταυτότητας ενός µη συνεργάσιµου ατόµου ή εξακρίβωσης 

προσπαθειών για ψευδή δήλωση ταυτότητας. Συνήθως πρόκειται για εφαρµογές µεγάλης 

κλίµακας, που εγγράφουν και ελέγχουν σε ορισµένο χρονικό διάστηµα εκατοντάδες 

χιλιάδες, αν όχι εκατοµµύρια άτοµα. Τέλος, όπως θα δούµε στο επόµενο και τελευταίο 

κεφάλαιο, ελλείψει βασικών προϋποθέσεων µπορούν να διολισθήσουν και να 

παραβιάσουν ζητήµατα ιδιωτικότητας.     

4.1.1    Εγκληµατολογική αναγνώριση 

 

Η εγκληµατολογική αναγνώριση τάσσει στην υπηρεσία της τις βιοµετρικές τεχνολογίες, 

µε σκοπό την αναγνώριση ή την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός υπόπτου, ενός 

κρατούµενου και γενικά ενός ατόµου σε µια εφαρµογή επιβολής του νόµου. Η 

βιοµετρική σ’ αυτή την περίπτωση εξυπηρετεί το έργο της αναγνώρισης του 
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εξεταζόµενου ατόµου, ούτως ώστε να δροµολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την 

εφαρµογή του νόµου.   

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Η εγκληµατολογική αναγνώριση υπήρξε η πρώτη εφαρµογή εδώ και δεκαετίες, στην 

οποία καθιερώθηκε η χρήση βιοµετρικής τεχνογνωσίας, αν και µε τρόπο µη 

αυτοµατοποιηµένο αρχικά. Τα τελευταία 25 χρόνια όµως, οι αυτοµατοποιηµένες έρευνες 

δακτυλικών αποτυπωµάτων σε τοπικές, κρατικές και εθνικές βάσεις δεδοµένων, όπως και 

η αυτόµατη επεξεργασία φωτογραφιών υπόπτων συνιστούν µεθόδους αποδεκτές και 

δοκιµασµένες στην εγκληµατολογική έρευνα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Νέες τάσεις 

 

Η ολοένα και µεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά της εγκληµατολογικής αναγνώρισης 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην είσοδο ανέξοδων, λειτουργικών λύσεων που 

επεκτείνουν τη χρήση της βιοµετρικής σε νέες εφαρµογές και περιβάλλοντα. Ένα µεγάλο 

ζήτηµα στην εγκληµατολογική αναγνώριση µε χρήση βιοµετρικής είναι η τιµή, για το 

λόγο ότι τα συστήµατα ζωντανού σκαναρίσµατος µπορεί να κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες 

δολάρια. Όµως, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συγχώνευση των λύσεων σε 

ευνοϊκά πακέτα, αυτά τα συστήµατα γίνονται όλο και πιο προσιτά στις διάφορες 

υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Τα πακέτα αυτά περιλαµβάνουν εκτός των άλλων 

ασύρµατες εφαρµογές, για µετάδοση δεδοµένων από αποµακρυσµένες περιοχές σε 

κεντρικές βάσεις δεδοµένων και επιτόπια αναγνώριση σε πραγµατικό χρόνο. Ακόµα, 

υπάρχει η ανάπτυξη τοπικών βάσεων δεδοµένων µε εικόνες του προσώπου και των 

δακτυλικών αποτυπωµάτων, που λειτουργεί επίσης προς την ίδια κατεύθυνση, 

διευκολύνοντας τη γρήγορη αποστολή απαντήσεων από τοπικές, αντί για εθνικές ή 

κρατικές βάσεις δεδοµένων.  

 

Πέρα απ’ την άνθιση σε τοπικό επίπεδο όµως, η ανάπτυξη λιγότερο ακριβών 

συστηµάτων αναµένεται να γιγαντώσει τη χρήση τους και στις διεθνείς αγορές. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες βέβαια, η αγορά φαίνεται κάπως κορεσµένη, δε συµβαίνει το ίδιο 

όµως µε πολλές αγορές εκτός των αµερικανικών συνόρων. Από την άλλη, κάτι που θα 
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µπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά είναι η είσοδος αυτοµατοποιηµένων 

λύσεων DNA. Βάσεις δεδοµένων βέβαια µε το DNA εγκληµατιών χρησιµοποιούνται ήδη 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, απλά τώρα γίνονται προσπάθειες για αυτοµατοποίηση και 

εκσυγχρονισµό της διαδικασίας.  

 

Πέρα από την αδιαµφισβήτητη εξέλιξη όµως, στο χώρο της εγκληµατολογικής 

αναγνώρισης υπάρχουν και εµπόδια. Αν και θα ακουστεί παράδοξο, το βασικό εµπόδιο 

είναι η ίδια η επιτυχία που τα βιοµετρικά συστήµατα γνωρίζουν µέχρι στιγµής. Πράγµατι, 

πολλές υπηρεσίες έχουν αγοράσει και θέσει σε εφαρµογή µε µεγάλη επιτυχία συστήµατα 

εγκληµατολογικής αναγνώρισης, έτσι ώστε η µετάβαση σε νεότερα συστήµατα να µη 

θεωρείται εγγυηµένη. Αυτό όµως έχει να κάνει κυρίως µε τα συστήµατα ζωντανού 

σκαναρίσµατος/AFIS και όχι τόσο  µε τα συστήµατα σκαναρίσµατος προσώπου, τα οποία 

παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητα.    

 

Χρησιµοποιούµενες βιοµετρικές τεχνολογίες και κάθετες αγορές 

 

Στις εγκληµατολογικές εφαρµογές, η τεχνολογία AFIS µε συσκευές front-end ζωντανού 

σκαναρίσµατος είναι µακράν η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Αυτό οφείλεται 

στο ότι τα δακτυλικά αποτυπώµατα αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα καθολικά αποδεκτό 

µέσο αναγνώρισης, ενώ το ίδιο το FBI διαθέτει εκατοµµύρια αρχεία δακτυλικών 

αποτυπωµάτων. Πέρα από τα AFIS, στις αστυνοµικές έρευνες χρησιµοποιείται σε 

µικρότερο βαθµό και το σκανάρισµα προσώπου, το οποίο αξιοποιεί µεγάλες βάσεις 

δεδοµένων µε εικόνες από την προσαγωγή υπόπτων, αλλά παρέχει αποτελέσµατα 

µικρότερης ακρίβειας. Μια ακόµη τεχνολογία, το σκανάρισµα της ίριδας, είναι πιθανό να 

γνωρίσει µε την πάροδο του χρόνου περιορισµένη εφαρµογή στην εγκληµατολογική 

αναγνώριση, καθώς παρέχει τάχιστη αναγνώριση µε βάση στατικά βιοµετρικά 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η έλλειψη βάσεων δεδοµένων της ίριδας, προς το παρόν 

περιορίζει τη χρήση της τεχνολογίας.  

 

Σχετικά µε τις κάθετες αγορές, οι εφαρµογές εγκληµατολογικής αναγνώρισης αποτελούν 

τη βασική υποοµάδα εφαρµογών, στο χώρο της επιβολής του νόµου. Υπάρχουν βέβαια 

και άλλες εφαρµογές, όπως η επιτήρηση και η φυσική πρόσβαση, που ενίοτε 
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χρησιµοποιούνται στα πλαίσια επιβολής του νόµου, όµως οι εγκληµατολογικές 

εφαρµογές είναι οι µόνες που ανήκουν αµιγώς στο χώρο αυτό. 

 

Κόστος ανάπτυξης 

 

Το κόστος της εισαγωγής βιοµετρικής τεχνολογίας στην εγκληµατολογική αναγνώριση 

καταµερίζεται σε κόστος αγοράς, κόστος ενσωµάτωσης και κόστος σε επισκευή (service) 

και περιλαµβάνει: 

 

� Εξειδικευµένο υλισµικό (hardware) απόκτησης δεδοµένων, όπως συστήµατα 

φωτογράφησης δακτυλικών αποτυπωµάτων. 

� Συστήµατα µετατροπής καρτών, που µετατρέπουν τις κάρτες µε τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα των ατόµων σε µελάνι, σε ηλεκτρονικές βάσεις αποτυπωµάτων. 

� Συστήµατα ταιριάσµατος δακτυλικών αποτυπωµάτων, που περιλαµβάνουν λογισµικό 

και υλισµικό (hardware).  

� Λογισµικό για σκανάρισµα προσώπου, το οποίο κατατάσσει και να επεξεργάζεται 

εικόνες προσώπου. 

� Ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντήρηση των χρησιµοποιούµενων βιοµετρικών 

συστηµάτων. 

 

Συνήθως, για την πώληση εγκληµατολογικών συστηµάτων αναγνώρισης συνάπτονται 

πολυετή συµβόλαια. Γενικά, όσο µεγαλώνει το περιβάλλον της εφαρµογής, τόσο πιο 

πολύπλοκο και εκτενές γίνεται το αντίστοιχο σύστηµα, ενώ παράλληλα αυξάνεται και το 

κόστος. Για να αναφερθεί ένα ακραίο παράδειγµα, το FBI ξόδεψε πάνω από $640 

εκατοµµύρια σ’ ένα πολυετές πρόγραµµα για την ανάπτυξη Integrated AFIS, στα πλαίσια 

του οποίου τροποποιήθηκαν εκατοµµύρια κάρτες δακτυλικών αποτυπωµάτων, ούτως 

ώστε να µπορούν να ελέγχονται ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα η πολιτεία της Οκλαχόµα 

σύναψε συµφωνία $5 εκατοµµυρίων µε την Printrak, για να χρησιµοποιεί ένα σύστηµα µε 

δυνατότητες αναγνώρισης AFIS και παλάµης
1
. 

 

 

                                                 
1
 http://www.silicon.com/management/cio-insights/2003/06/25/biometrics-key-to-future-of-police-crime-

fighting-1000850/ 
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Συµπεράσµατα 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η εγκληµατολογική αναγνώριση είναι µια αρκετά 

ώριµη βιοµετρική εφαρµογή. Αν και υπάρχουν αρκετά εµπόδια στη χρήση της 

βιοµετρικής σε περιοχές, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο ή η πρόσβαση σε PCs και δίκτυα, 

στις εγκληµατολογικές έρευνες φαίνεται πως οι σχετικές διαδικασίες είναι γερά 

εδραιωµένες. Συνήθως, οι βιοµετρικές λύσεις υλοποιούνται µε τη µορφή προµήθειας από 

εξειδικευµένες εταιρείες παροχής, οι οποίες αναλαµβάνουν την εγκατάσταση, 

εκπαίδευση και διαµόρφωση των συστηµάτων και σε πολλές περιπτώσεις ακόµα και για 

τη λειτουργία τους. Σχετικά µε τη χρησιµοποίηση νεότερων βιοµετρικών συστηµάτων, 

π.χ. συστηµάτων σκαναρίσµατος προσώπου, η βασική ανησυχία έχει να κάνει µε τη 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα τους. Πράγµατι, σε αντίθεση µε τα συστήµατα AFIS, όπου 

υπάρχουν πρότυπα για το ποιες συσκευές ζωντανού σκαναρίσµατος είναι κατάλληλα 

εξοπλισµένες, µέχρι στιγµής τουλάχιστον δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα πρότυπα 

λειτουργίας για τις νεότερες λύσεις.    

 

4.1.2    Αναγνώριση πολιτών 

 

Η αναγνώριση πολιτών αναφέρεται στη χρήση βιοµετρικής, µε σκοπό την αναγνώριση ή 

πιστοποίηση της ταυτότητας ατόµων, κατά την αλληλεπίδρασή τους µε κυβερνητικές 

υπηρεσίες οι οποίες εκδίδουν κάρτες, παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, επιµελούνται των 

διαδικασιών ψηφοφορίας, διενεργούν έλεγχο του παρελθόντος υπαλλήλων κτλ. Σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις, η βιοµετρική χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά ή στη θέση των 

παραδοσιακών µεθόδων πιστοποίησης, οι οποίες κατά κανόνα στηρίζονται στην επίδειξη 

εγγράφων, αποδείξεων, δελτίων και άλλων πιστοποιητικών. 

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Με το γενικό όρο αναγνώριση πολιτών καλύπτεται ένα πλήθος επιµέρους εφαρµογών, οι 

οποίες αφορούν στην αλληλεπίδραση ατόµων µε κυβερνητικούς οργανισµούς. Οι 

κυριότερες από αυτές τις εφαρµογές σχετίζονται µε τη συγκρότηση αξιόπιστων 

εκλογικών καταλόγων, τη διανοµή δηµόσιων αγαθών στους δικαιούχους, τη διευκόλυνση 
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υπηρεσιών µετανάστευσης, την έκδοση αδειών οδήγησης και ταυτοτήτων και τον έλεγχο 

του ποινικού µητρώου υποψηφίων για συγκεκριµένες θέσεις. 

 

Νέες τάσεις 

 

Μιλώντας για νέες τάσεις στην αναγνώριση πολιτών, πρέπει να πούµε ότι ορισµένες 

απόψεις της αναγνώρισης πολιτών αναµένεται να έχουν µεγαλύτερη απήχηση σε 

Ευρώπη, Καναδά και Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ κάποιες άλλες αναµένεται να 

υιοθετηθούν περισσότερο από την Ασία, τη Νότιο Αµερική και γενικά χώρες που τώρα 

αναπτύσσονται. Συνολικά, είναι πιθανό τα συστήµατα αναγνώρισης πολιτών να 

γνωρίσουν µεγαλύτερη επιτυχία εκτός των δυτικών χωρών. Πράγµατι, πολλές 

αναπτυγµένες χώρες αντιµετωπίζουν µε αρνητική προδιάθεση ή ακόµα και εχθρότητα τα 

κυβερνητικά βιοµετρικά συστήµατα, κάτι που δε συµβαίνει µε τις υπό ανάπτυξη χώρες, 

οι οποίες δίνουν πολύ µικρότερη έµφαση σε ζητήµατα ιδιωτικότητας, χωρίς βέβαια να 

µπορεί να αποκλειστεί αλλαγή της στάσης του στο µέλλον. 

 

Μια σηµαντική για το µέλλον της αναγνώρισης πολιτών εξέλιξη σχετίζεται µε την 

έκδοση ηλεκτρονικών καρτών που εξυπηρετούν παράλληλα διάφορες λειτουργίες. Οι 

κάρτες αυτές περιέχουν διάφορες πληροφορίες για την επαγγελµατική κατάσταση του 

ατόµου, για επείγοντα ιατρικά θέµατα κτλ. και χρησιµοποιούνται από αναπτυσσόµενες 

χώρες για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, σε µια προσπάθεια αναβάθµισης της σχέσης 

του κράτους µε τον πολίτη. Εξαιτίας όµως των ευαίσθητων πληροφοριών και του 

στοιχείου της συναλλαγής, υπάρχει µεγάλη ανάγκη να διασφαλιστούν βιοµετρικά αυτές 

οι κάρτες. Για να επανέλθουµε στις δυτικές χώρες, αυτές µέχρι στιγµής τουλάχιστον, 

δείχνουν για λόγους ιδιωτικότητας µια σχετική αποστροφή σε προγράµµατα 

αναγνώρισης που βασίζονται σε ηλεκτρονικές κάρτες. Κανείς όµως δεν µπορεί να 

προβλέψει µε ακρίβεια τα εξωτερικά γεγονότα, που ενδεχοµένως προκαλέσουν ανατροπή 

στο σκηνικό, φέροντας τους ενδοιασµούς για θέµατα ιδιωτικότητας σε δεύτερη µοίρα.  

 

Γενικά πάντως, η αγορά θα επηρεαστεί από τις τάσεις που θα διαµορφωθούν σε δύο 

σηµαντικές εφαρµογές αναγνώρισης πολιτών. Η πρώτη είναι η πιστοποίηση της 

ταυτότητας των δικαιούχων σε προγράµµατα κοινωνικών παροχών και η δεύτερη η 

καταγραφή του εκλογικού σώµατος. Η τελευταία αυτή εφαρµογή είναι πολύ σηµαντική, 

για το λόγο ότι η πιστοποίηση της ταυτότητας αυτών που ψηφίζουν αποτελεί σηµαντικό 
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και αναπόσπαστο τµήµα της εκλογικής διαδικασίας. Ο µόνος φόβος είναι να 

χρησιµοποιηθεί η βιοµετρική τεχνολογία, όχι για να διευκολύνει ή να βελτιώσει τη 

διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων, αλλά ως µέσο για την επιλεκτική αποθάρρυνση 

ψηφοφόρων. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει η όλη διαδικασία να τύχει της ανάλογης µέριµνας. 

 

Κλειδί όµως στην ανάπτυξη του χώρου αναγνώρισης πολιτών θα αποτελέσει και η 

διαθεσιµότητα συστηµάτων AFIS υψηλής ικανότητας, αφού αυτή η τεχνολογία είναι η 

µόνη που µπορεί πραγµατικά µπορεί να διεξάγει αναγνώριση 1:Ν και να διαχωρίσει 

κατηγορηµατικά εκατοµµύρια ατόµων. Οι βελτιώσεις στα AFIS έχουν πράγµατι µειώσει 

το χρόνο αναζήτησης, µε τα αποτελέσµατα είναι εξίσου θετικά κι από πλευράς απόδοσης, 

οπότε θεωρείται βέβαιο ότι τα συστήµατα αυτά θα εξαπλωθούν σε περιβάλλοντα 

απαιτήσεων. 

 

Μοναδικό εµπόδιο µπορεί να σταθεί η πολυπλοκότητα και το κόστος ανάπτυξης αυτών 

των συστηµάτων. Πράγµατι, τα µεγάλης κλίµακας εθνικά ID προγράµµατα είναι, και 

χωρίς τη χρήση βιοµετρικής, ιδιαίτερα µαζικά, µακροχρόνια και απαιτητικά. Είναι πιθανό 

λοιπόν να θεωρηθεί, ότι η χρήση βιοµετρικής τεχνολογίας δεν εγγυάται την επιστροφή 

των χρηµάτων που δαπανούνται, κι ότι εµπερικλείει ζητήµατα που είναι δύσκολο να 

αντιµετωπιστούν. 

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και κάθετες αγορές  

 

Οι βιοµετρικές τεχνολογίες που είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιηθούν στην αναγνώριση 

πολιτών είναι τα AFIS, το σκανάρισµα του προσώπου και το σκανάρισµα των 

δαχτυλικών αποτυπωµάτων. Οι δύο πρώτες τεχνολογίες είναι σε θέση να παράγουν 

µεγάλης κλίµακας αναγνώριση 1:Ν µε κλιµακούµενα επίπεδα ακρίβειας, κόστους και 

ταχύτητας. Το σκανάρισµα των δαχτύλων από την άλλη αναµένεται να χρησιµοποιηθεί 

σε µικρότερο βαθµό, κυρίως για την πιστοποίηση της ταυτότητας σε διάφορες 

συναλλαγές.  

 

Σχετικά µε τις κάθετες αγορές υπάρχει µερική επικάλυψη στις εφαρµογές κυβερνητικής 

αναγνώρισης και κυβερνητικής χρήσης, παρότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί βιοµετρική 

τεχνολογία και σε πολλούς άλλους τοµείς, πέρα από την αναγνώριση πολιτών.  
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Κόστος ανάπτυξης 

 

Τα µεγαλύτερα ποσά που ξοδεύονται για την αναγνώριση πολιτών αφιερώνονται στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση συστηµάτων µεγάλης κλίµακας. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, διενεργούνται επιχειρήµατα (projects) µε πολυετή ορίζοντα, που 

αναλαµβάνουν την εγγραφή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων για εκατοµµύρια 

πολίτες. Γενικά, το κόστος για τους οργανισµούς δεν περιορίζεται στην απόκτηση 

εξειδικευµένου λογισµικού και υλισµικού, αλλά πολλαπλασιάζεται από τις διάφορες 

υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής του συστήµατος. 

 

Ζητήµατα υλοποίησης 

 

Ορισµένοι τύποι εφαρµογών αναγνώρισης πολιτών που διεξάγουν αναγνώριση 1:Ν σε 

µεγάλη κλίµακα, µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολοι στην υλοποίησή τους. Αν 

και η φύση των συστηµάτων αναγνώρισης πολιτών διαφέρει ανάλογα µε την περίσταση, 

υπάρχουν ορισµένα κοινά θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν όπως η εγγραφή, η 

επεκτασιµότητα, η απόδοση, τα ποσοστά λάθους και η διασφάλιση της ιδιωτικότητας. 

 

Είναι γεγονός ότι τα συστήµατα αναγνώρισης πολιτών απευθύνονται σε πολλές χιλιάδες, 

αν όχι εκατοµµύρια άτοµα. Η διαδικασία εγγραφής όλων αυτών των ατόµων µπορεί να 

αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκη. Έτσι, για να υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας της 

µετέπειτα λειτουργίας του συστήµατος, πρέπει η ταυτότητα κάθε ατόµου να 

επιβεβαιώνεται µε πολύ µεγάλη βεβαιότητα, προτού εγγραφεί. Ακόµα, η ποιότητα της 

εγγραφής πρέπει να υπακούει σε ορισµένα πρότυπα, ούτως ώστε να διαθέτει 

µακροπρόθεσµη αξία. Γενικά, υπάρχουν λόγοι που υπαγορεύουν την ύπαρξη 

εκπαιδευµένου προσωπικού, το οποίο να υποδεικνύει στους χρήστες τον ενδεδειγµένο 

τρόπο εγγραφής. Έτσι, είναι απαραίτητο τα σωστά δεδοµένα να παρέχονται µε τη σωστή 

σειρά, αφού σ’ ένα σύστηµα που ελέγχει δύο δακτυλικά αποτυπώµατα φέρ’ ειπείν, 

µπορεί ο χρήστης να αποφύγει την αναγνώριση µε υποβολή των αποτυπωµάτων µε 

ανάποδη σειρά. Ένα ακόµα θέµα είναι το µέγεθος της αρχικής προσπάθειας που πρέπει 

να καταβληθεί, γιατί µπορεί να είναι τέτοιο, που να υπαγορεύει την ύπαρξη πολλών 

διασκορπισµένων τερµατικών εγγραφής, τα οποία να συνδέονται µε ένα κεντρικό σταθµό 
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επεξεργασίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενδέχεται ένας οργανισµός να χρειαστεί 

να αφιερώσει αρκετούς µήνες µόνο στο σχεδιασµό της διαδικασίας εγγραφής, προτού 

υπεισέλθει σε πιο τεχνικές απόψεις του συστήµατος. Ο σχεδιασµός αυτός, θα πρέπει 

εκτός των άλλων να µεριµνά για επανάκτηση ή ανανέωση των βιοµετρικών δεδοµένων, 

µετά από πολυετή χρονικά διαστήµατα. 

 

Για τα συστήµατα ταυτότητας (ID) πολιτών που διεξάγουν αναγνώριση 1:Ν, το ζήτηµα 

της επεκτασιµότητας είναι θεµελιώδες. Κι αυτό, γιατί τα συστήµατα αυτά πρέπει εκτός 

του να αναµένουν, να είναι σε θέση και να ενσωµατώσουν πιθανή πληθυσµιακή 

ανάπτυξη. Υπάρχει βέβαια ένα σηµείο, πέρα απ’ το οποίο οι βιοµετρικές τεχνολογίες 

αδυνατούν να διεξάγουν µε την ίδια αξιοπιστία αναγνώριση πολιτών. Για παράδειγµα, 

έρευνες που γίνονται µε βάση ένα µοναδικό αποτύπωµα παύουν να είναι αρκούντως 

αποτελεσµατικές σε βάσεις δεδοµένων που ξεπερνούν τις 100.000 εγγραφές. Ακόµα και 

όταν υπάρχουν δύο δακτυλικά αποτυπώµατα, υπάρχει ένα ανώτατο όριο µερικών 

εκατοµµυρίων πολιτών. Έτσι, ένας οργανισµός που σχεδιάζει ένα βιοµετρικό σύστηµα 

για 10 εκατοµµύρια χρήστες και µε το πέρασµα του χρόνου έρχεται αντιµέτωπος µε 12 

εκατοµµύρια, πρέπει να αναπροσαρµόσει τις δυνατότητες του συστήµατος. Καλό είναι 

για αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει πρόνοια. 

 

Ένα ζήτηµα σχετικό µε την επεκτασιµότητα, είναι ο χρόνος απόκρισης των συστηµάτων, 

που είναι συνάρτηση του µεγέθους της βάσης δεδοµένων, του µέγιστου επιτρεπτού 

χρόνου εγγραφής και της διαθέσιµης υπολογιστικής δύναµης. Πρόκειται για ένα πολύ 

σηµαντικό θέµα, που άπτεται της σωστής εξυπηρέτησης των πολιτών και της περάτωση 

κρατικών υποθέσεων. Συνήθως, για να επιταχυνθεί αυτός ο χρόνος επιλέγεται η 

κατηγοριοποίηση ή το φιλτράρισµα των βιοµετρικών δεδοµένων µε βιοµετρικά (π.χ. 

µορφή δακτυλικού αποτυπώµατος) ή µη βιοµετρικά κριτήρια (π.χ. φύλο). 

 

Εκτός όµως από το σύντοµο χρόνο απόκρισης, οι κατασκευαστές πρέπει να είναι σε θέση 

να εγγυηθούν αποδεκτά ποσοστά λάθους για το σύστηµα. Ένα τελευταίο ζήτηµα στις 

εφαρµογές αναγνώρισης πολιτών είναι η πιθανότητα κακής χρήσης των βιοµετρικών 

δεδοµένων. Πρόκειται για µια πιθανότητα που εµπερικλείει πολλούς κινδύνους, εξαιτίας 

του όγκου και της σηµασίας των πληροφοριών που αφορούν σ’ ένα σηµαντικό τµήµα του 

πληθυσµού και του κεντρικοποιηµένου τρόπου αποθήκευσής τους. Γενικά, είναι 

αναγκαίο οι κατασκευαστές να αποκλείουν τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα 
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δεδοµένα, ακόµα και στους εσωτερικούς λειτουργούς του συστήµατος. Για να επιτευχθεί 

αυτό, µπορεί να επιλεγεί ο φυσικός και λογικός διαχωρισµός των δεδοµένων, η 

κρυπτογράφησή τους και άλλα µέσα προστασίας. 

  

Συµπεράσµατα 

 

Η αναγνώριση πολιτών αποτελεί µια βιοµετρική εφαρµογή, η οποία αν και δύσκολη στην 

υλοποίησή της, είναι συνάµα πολύ επωφελής. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου η χώρα πρέπει 

να γνωρίζει µε ασφάλεια ποιοι είναι οι επισκέπτες της, οι αποδέκτες των κοινωνικών 

πακέτων, το εκλογικό σώµα και άλλα τµήµατα του πληθυσµού, η βιοµετρική 

ενδεχοµένως να είναι το µόνο σίγουρο κι αποτελεσµατικό εργαλείο. Εξάλλου, οι 

περιορισµοί που υπάρχουν στα συστήµατα βιοµετρικής αναγνώρισης πολιτών συχνά 

οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας των συστηµάτων και όχι στις δυνατότητες της ίδιας 

της τεχνολογίας.   

 

4.1.3    Επιτήρηση 

 

Η επιτήρηση αναφέρεται στη χρήση βιοµετρικής τεχνολογίας, µε σκοπό την αναγνώριση 

ή πιστοποίηση της ταυτότητας ενός ή περισσότερων ατόµων που βρίσκονται σε ένα 

δεδοµένο χώρο. Στην επιτήρηση η βιοµετρική αντικαθιστά ή συµπληρώνει παραδοσιακές 

µεθόδους, όπως η χρήση καµερών και η κατ’ ιδίαν παρακολούθηση. 

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Συστήµατα βιοµετρικής επιτήρησης χρησιµοποιούνται στην πλειοψηφία των µεγάλων 

καζίνο της Βόρειας Αµερικής και σε διάφορες αστυνοµικές εφαρµογές, οι οποίες για 

λόγους ασφαλείας ελέγχουν την ταυτότητα των περαστικών σε διάφορα µέρη ή των 

παρευρισκοµένων σε µεγάλα γεγονότα. Βέβαια, η διενέργεια αυτόµατου ταιριάσµατος 

µέσα από κάµερες ασφαλείας έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντικρουόµενες αντιδράσεις. 

Όµως µετά τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεµβρίου, οι αρνητικές αντιδράσεις είναι ηπιότερες 

και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη βιοµετρικών συστηµάτων επιτήρησης έχει ενταθεί 

σηµαντικά, ειδικά σε εφαρµογές όπως οι ταξιδιωτικές. 
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Νέες τάσεις 

 

Από την πορεία και την επιτυχία των δύο προαναφερθεισών πολυδιαφηµισµένων 

υλοποιήσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό το συνολικό µέλλον των εφαρµογών 

επιτήρησης. Υπάρχει βέβαια το επιχείρηµα, ότι ο συγκεκριµένος τύπος εφαρµογών 

µπορεί να στηριχθεί στις χιλιάδες κάµερες ασφαλείας που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία 

της γης, γεγονός που δίνει πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις εφαρµογές που απαιτούν την 

εγκατάσταση νέου υλισµικού. Αν και η βιοµετρική επιτήρηση µπορεί εν καιρώ να 

αποδειχτεί ικανή να αξιοποιήσει όλη αυτή την υπάρχουσα υποδοµή, προς το παρόν αυτό 

δε συµβαίνει σε βαθµό ικανοποιητικό
1
. 

 

Ήδη πάντως, οι υπεύθυνοι υπηρεσιών για την επιβολή του νόµου έχουν εκφράσει την 

επιθυµία και το ενδιαφέρον τους για ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας και είναι πολύ 

πιθανό το επιχείρηµα της δηµόσιας ασφάλειας, να υπερισχύσει σε πολλές περιπτώσεις 

των φόβων για παραβίαση της ιδιωτικότητας. Αλλά και πολλές ιδιωτικές εταιρείες 

φαίνονται πρόθυµες να ενσωµατώσουν δυνατότητα για αυτοµατοποιηµένη επιτήρηση 

στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

  

Ωστόσο, δύο παράγοντες µπορούν να σταθούν εµπόδιο στην ανάδειξη της επιτήρησης. Ο 

πρώτος είναι η ελλιπής απόδοση. Πράγµατι, η µόνη τεχνολογία που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µέχρι στιγµής σε συνθήκες επιτήρησης είναι το σκανάρισµα του 

προσώπου, που όµως διέπεται από ορισµένα µειονεκτήµατα από πλευράς ακρίβειας, 

λόγω των δυσµενών συνθηκών φωτισµού, της απόστασης, της γωνίας λήψης και άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν την απόκτηση δεδοµένων. Ο δεύτερος εξίσου σηµαντικός 

παράγοντας είναι η απειλή κατά της ιδιωτικότητας. Η απειλή αυτή σχετίζεται εν µέρει µε 

το θέµα της απόδοσης, αφού η λανθασµένη αναγνώριση πολιτών εγείρει αρκετά 

ερωτήµατα σχετικά µε ζητήµατα ιδιωτικότητας. Έτσι, ακόµα κι όταν τα συστήµατα 

επιτήρησης χρησιµοποιούνται για λόγους κυρίως αποθάρρυνσης των επίδοξων 

παρανόµων, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν κάποιο µέτρο της 

αποτελεσµατικότητάς τους, για να µπορεί να συντελεστεί ο σκοπός της αποθάρρυνσης. 

    

                                                 
1
 <<Βιοµετρικά Συστήµατα για έλεγχο πρόσβασης>>, Στέλιος Χ.Α. Θωµόπουλος, ∆/ντης Ινστιτούτου 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας , ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Μαίος 2003. 
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Χρησιµοποιούµενες βιοµετρικές τεχνολογίες και κάθετες αγορές 

 

Προς το παρόν, το σκανάρισµα του προσώπου είναι η µοναδική τεχνολογία η οποία 

µπορεί να εφαρµοστεί σε εφαρµογές επιτήρησης. Βέβαια, είναι πιθανό το σκανάρισµα 

της φωνής να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον πιο εκτενώς για πιστοποίηση ταυτότητας 1:1 

κατά την παρακολούθηση συνοµιλιών, όµως αυτό δε συνιστά επιτήρηση µε την 

παραδοσιακή έννοια 1:Ν. Σήµερα, ο χώρος των τυχερών παιχνιδιών και της επιβολής του 

νόµου αποτελούν τις δύο κάθετες αγορές που έχουν αγκαλιάσει την τεχνολογία.     

 

Κόστος ανάπτυξης 

 

Το κόστος για τα συστήµατα επιτήρησης ποικίλει σε µεγάλο βαθµό, ανάλογα µε το αν η 

τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου στηρίζεται σε υπάρχουσες συσκευές ή απαιτεί την 

εγκατάσταση νέων. Από κει και πέρα, το µεγαλύτερο κόστος αφορά στη χορήγηση 

αδειών για τη χρήση του κατάλληλου λογισµικού. Πράγµατι, ανάλογα µε την εφαρµογή, 

η άδεια µπορεί να δίδεται για έρευνα σε µια συγκεκριµένη βάση δεδοµένων ή για ένα 

ορισµένο χρονικό διάστηµα. Άδειες για εκτεταµένη χρήση όπως είναι λογικό, απαιτούν 

καταβολή επιπλέον χρηµάτων. Γενικά πάντως, οι τιµές που ορίζουν οι εταιρείες 

σκαναρίσµατος προσώπου στις λύσεις λογισµικού που διαθέτουν δεν διέπονται από µια 

κοινή λογική, κι αυτό αποδίδεται στο γεγονός πως πρόκειται για µια αρκετά νέα 

τεχνολογία. Συνοψίζοντας περί κόστους, είναι πιθανή η εµφάνιση πρόσθετων 

οικονοµικών επιβαρύνσεων, λόγω της ανάγκης για υποστήριξη, παρακολούθηση και 

διασφάλιση των αποτελεσµάτων και για ειδοποίηση των ειδικών.      

 

Ζητήµατα υλοποίησης 

 

Επειδή η βιοµετρική τεχνολογία είναι λιγότερο αποδεδειγµένη στο χώρο της επιτήρησης 

απ’ ότι οπουδήποτε αλλού, η συζήτηση γύρω από τα θέµατα ανάπτυξης στις εφαρµογές 

επιτήρησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σχετικά µε το υλισµικό απόκτησης, συχνά 

αναφέρεται για την τεχνολογία σκαναρίσµατος προσώπου, ότι µπορεί να στηριχθεί σε 

εικόνες προερχόµενες από ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό, π.χ. από κάµερες CCTV. 

∆υστυχώς, αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, κυρίως εξαιτίας παραγόντων όπως η 

απόσταση, η γωνία λήψης, ο φωτισµός κτλ. Σε αρκετές περιπτώσεις δηλαδή, για να 
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υπάρχει η απαραίτητη ακρίβεια και πιστότητα στις λήψεις, απαιτείται η αγορά καµερών 

υψηλής ποιότητας για αποκλειστική χρήση και ακόµα η τοποθέτησή τους σε ειδικά 

σηµεία σε κατάλληλη απόσταση και γωνία.  

 

Απ’ την άλλη, είναι γνωστό ότι η αποτελεσµατικότητα των λύσεων σκαναρίσµατος 

προσώπου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα της εγγραφής. Πράγµατι, για 

την εγγραφή στα περισσότερα συστήµατα απαιτείται η απόκτηση πολλών εικόνων του 

προσώπου και µάλιστα από ελαφρώς διαφορετικές γωνίες, ούτως ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα ενσωµάτωσης και χειρισµού ενός µικρού εύρους κινήσεων. ∆υστυχώς όµως, 

στις περισσότερες περιπτώσεις επιτήρησης η εγγραφή πρέπει να γίνει µέσα από µία, 

χαµηλής ποιότητας φωτογραφία, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες για ταίριασµα, 

ελλείψει επαρκών δεδοµένων για διάκριση. Είναι ωστόσο µια πραγµατικότητα, η οποία 

δεν µπορεί να αγνοηθεί από αυτούς που εφαρµόζουν την τεχνολογία. Εξάλλου, κάτι 

ακόµα που πρέπει να συνυπολογιστεί είναι το µέγεθος της βάσης δεδοµένων, σε σχέση µε 

την οποία γίνεται η σύγκριση, καθώς και το ποσοστό υπόπτων της βάσης, που 

πιθανολογείται ότι βρίσκεται µέσα στο χώρο που επιτηρείται. Αν για παράδειγµα, ένα 

σύστηµα σκανάρει 1 εκατοµµύρια πρόσωπα ετησίως, µε την προσδοκία να αναγνωρίσει 

µέσα σ’ αυτά 10 τροµοκράτες (που κατά πάσα πιθανότητα δε θα εµφανιστούν επειδή ο 

χώρος εποπτεύεται) τότε ο λόγος ύπαρξης του συγκεκριµένου συστήµατος αργά ή 

γρήγορα θα αµφισβητηθεί. Αν όµως η προσπάθεια γίνεται για την αναγνώριση 100 

γνωστών τροµοκρατών από µια οµάδα 100.000 παρακολουθούµενων ατόµων, τότε το 

αντίστοιχο σύστηµα αυτοµάτως καθίσταται περισσότερο βιώσιµο.   

 

Ένα άλλο θέµα είναι ότι τα συστήµατα επιτήρησης, όπως και όλα τα βιοµετρικά 

συστήµατα άλλωστε, δεν παρέχουν ταίριασµα 100%, αλλά µόνο κάποιο επίπεδο 

εµπιστοσύνης. Εποµένως, προκειµένου να καθοριστεί µε βεβαιότητα εάν υπάρχει 

ταίριασµα, χρειάζεται η ανθρώπινη παρέµβαση. Αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον δοθεί 

απάντηση για ταίριασµα από το βιοµετρικό σύστηµα, πρέπει να επινοηθεί ένας τρόπος 

για να αναχαιτιστεί το άτοµο, ενώ απ’ την άλλη παραµένει το ενδεχόµενο κάποιο άτοµο 

να µην έχει αναγνωριστεί σωστά, ακόµα και µετά την ανθρώπινη παρέµβαση.    

 

Σχετικά τέλος µε το αποτρεπτικό έργο των συστηµάτων, θεωρείται απίθανο ένα σύστηµα 

σκαναρίσµατος προσώπου που δεν είναι ορατό, να συµβάλλει στην αποθάρρυνση από 

την τέλεση εγκληµάτων, απ’ τη στιγµή που η λειτουργία του παραµένει άγνωστη για το 
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µεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων. Αντίθετα, οι κάµερες σε κοινή θέα, πέρα απ’ το ότι είναι 

πιο αποτελεσµατικές στην αναγνώριση ατόµων, είναι περισσότερο πιθανό να 

προκαλέσουν περίεργη συµπεριφορά, όπως ηθεληµένες προσπάθειες για µεταµφίεση και 

αλλοίωση χαρακτηριστικών µπροστά από τις κάµερες επιτήρησης. Πάντως, στις 

περισσότερες περιπτώσεις επιτήρησης το στοιχείο της αποτροπής µπορεί να επιτευχθεί 

µέσα από την έξυπνη χρήση της τεχνολογίας.     

 

Συµπεράσµατα 

  

Η επιτήρηση είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα βιοµετρική εφαρµογή, που συνδυάζει µια 

διαδικασία εγγραφής η οποία πραγµατοποιείται κάτω από δύσκολους όρους, µε µια 

επίσης δύσκολη διαδικασία απόκτησης δεδοµένων. ∆εν είναι απορίας άξιον λοιπόν, που 

η επιτήρηση δεν αποτελεί µια αποδεδειγµένα αξιόπιστη εφαρµογή της βιοµετρικής 

τεχνολογίας. Αν ωστόσο σηµειωθεί πρόοδος στην ικανότητα των συστηµάτων για 

εγγραφή, απόκτηση και αναγνώριση προσώπων µέσα από εικόνες και συσκευές 

χαµηλότερης ποιότητας, τότε αναµφίβολα η βιωσιµότητα της συγκεκριµένης λύσης θα 

ενισχυθεί.  

 

4.2    ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Οι εφαρµογές στη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού αναφέρονται στην πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας ενός ατόµου, το οποίο φέρει την ιδιότητα του εργαζοµένου, στο 

περιβάλλον εργασίας του. Η πιστοποίηση γίνεται µε βάση ένα δείγµα  βιοµετρικών 

δεδοµένων του ατόµου, κι έχει σαν αποτέλεσµα τη χορήγηση πρόσβασης σε δεδοµένα 

της εργασίας ή την αλληλεπίδραση µε τον εργοδότη και την ευρύτερη διοίκηση. Το 

διαφοροποιό στοιχείο στις εφαρµογές διοίκησης υπαλλήλων είναι η ύπαρξη µιας 

επιχείρησης, δηµόσιας ή ιδιωτικής, η οποία υποχρεώνει τα άτοµα σε βιοµετρική 

πιστοποίηση της αυθεντικότητας και επιβάλλει συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του 

συστήµατος. Συνήθως οι εφαρµογές υπαλλήλων πραγµατοποιούνται σε κλειστά 

συστήµατα και απευθύνονται στο προσωπικό ενός τµήµατος, ενός τοµέα ή και 

ολόκληρης της επιχείρησης. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται οι εφαρµογές πρόσβασης 

σε PCs και δίκτυα, καθώς  και οι εφαρµογές φυσικής πρόσβασης, επιτήρησης και time 

and attendance.  
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Οι εφαρµογές διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται για 

πιστοποίηση και όχι αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόµου. Άλλοτε είναι 

υποχρεωτικές και άλλοτε όχι, το γεγονός όµως είναι ότι ένα άτοµο µε την ιδιότητα του 

εργαζοµένου, είναι περισσότερο εύκολο να πειθαναγκαστεί στη χρήση βιοµετρικής, 

γεγονός που εγείρει ανησυχίες για ζητήµατα ιδιωτικότητας. Απ’ την άλλη, υπάρχει το 

επιχείρηµα των κινδύνων που προκαλεί η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πόρους ή η 

αδυναµία καταλογισµού ευθυνών σε περιπτώσεις κακής χρήσης των δεδοµένων, κι έτσι 

το όλο θέµα αποκτά πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. 

 

4.2.1 ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 

Οι βιοµετρικές εφαρµογές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διοίκηση ανθρωπινου 

δυναµικού . Σαφέστερα, δίνουν έγκυρες και αδιαπραγµάτευτες πληροφορίες στη 

διοίκηση για τους υπαλλήλους της, ενδυναµώνοντας αυτήν µε τον πλήρη έλεγχο του 

οργανισµού. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους προϊστάµενους ενός οργανισµού να 

γνωρίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το προσωπικό, δηλ. το πότε εισήλθαν 

στην επιχείρηση, το πότε εξήλθαν, που εισήλθαν, πόσο χρόνο διήρκησε η παραµονή τους 

σε έναν χώρο ή και γενικότερα στο περιβάλλον της επιχείρησης.  

 

Αυτές οι βιοµετρικές εφαρµογές απαντώνται µε τις λεγόµενες βιοµετρικές κλειδαριές που 

µέσω του δακτυλικού αποτυπώµατος ή τις ίριδας του εργαζοµένου, επιτρέπεται η είσοδος 

και η έξοδος του, καταγράφοντας βέβαια και τις αντίστοιχες πληροφορίες. Οι κλειδαριές 

αυτές χρησιµοποιούνται σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς (Αερολιµένας Αθηνών, 

Αττικό Μετρό κ.τ.λ.) στην Ελλάδα καθώς επεκτείνονται συνεχώς για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, της επιχείρησης – οργανισµού και γενικότερα των πολιτών. Στο εξωτερικό 

οι εφαρµογές αυτές έχουν ήδη επεκταθεί από την δεκαετία του 1990 και είναι απτές σε 

ποικίλες επιχειρήσεις και οργανισµούς (Τράπεζες, αστυνοµία, στρατό, αερολιµένες 

κ.τ.λ.).  

 

Στην Ελλάδα σήµερα, υπάρχουν αρκετοί εισαγωγείς (biokey, Stamatiou key center, 

Fokas security devices) βιοµετρικών κλειδαριών , όπως παρατηρούµε και από τους 
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παρακάτω καταλόγους το κόστος ανέρχεται από 500€ έως 1000€ αναλόγως την ποιότητα 

και την χρήση των συσκευών. 

 

Ακόµη, υπάρχουν εξελιγµένα συστήµατα στον χώρο της βιοµετρικής τεχνολογίας όπως 

θα παραθέσουµε παρακάτω, τα οποία έχουν την µορφή βραχιολιού και επικοινωνούν 

ασύρµατα (wireless bluetooth) µε έναν κεντρικό server µετρώντας κίνηση, καρδιακούς 

παλµούς, αναπνοή και κυκλοφορία του αίµατος του εργαζοµένου , δίνοντας στη διοίκηση 

και ιδιαίτερα στη διοίκηση  ανθρωπίνων πόρων, µοναδικές πληροφορίες για τους 

εργαζοµένους της, δηλ. όχι  το µόνο που κινήθηκαν αλλά και το πόσο κινήθηκαν, εάν 

αγχώθηκαν, εάν εργάζονται, ακόµη και εάν κοιµούνται …… Η τεχνολογία αυτή είναι 

ιδιαίτερα δαπανηρή και δεν έχει εφαρµοστεί σε καµία επιχείρηση στην Ελλάδα. Αντίθετα 

εφαρµόζεται στις Η.Π.Α. και την Γερµανία σε µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες (Chrysler-

Damler) µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Η τεχνολογία µε τα βραχιόλια κοστίζει για 

χώρο 1000 τ.µ. περίπου 15.000€ ενώ ο ποµπός – βραχιόλι για κάθε εργαζόµενο κοστίζει 

200€. Η τεχνολογία αυτή εισάγεται στην Ελλάδα από εταιρεία που ασχολείται στον 

χώρο.
1
 

 

 

                                                 
1
 http://www.fokasp.gr/search.php?search=1&company=10&jsenabled=1 
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Σχήµα 22: Βιοµετρικές συσκευές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 155 

 

4.2.2    Πρόσβαση σε PCs/δίκτυα 

 

Η πρόσβαση σε PCs και δίκτυα αναφέρεται στη χρήση βιοµετρικής, µε σκοπό την 

αναγνώριση ή πιστοποίηση της ταυτότητας ατόµων, τα οποία αποκτούν πρόσβαση σε 

PCs, PDAs, δίκτυα, εφαρµογές και άλλους πόρους σχετικούς µε υπολογιστές. Στις 

προαναφερθείσες εφαρµογές, η βιοµετρική λειτουργεί είτε συµπληρωµατικά ή στη θέση 

παραδοσιακών µηχανισµών πιστοποίησης, όπως είναι οι κωδικοί και τα tokens. Αυτή τη 

στιγµή, οι λύσεις λογισµικού και οι λύσεις hardware που υπάρχουν στο εµπόριο για 

πρόσβαση σε PCs και δίκτυα, είναι περισσότερες απ’ ότι για κάθε άλλη εφαρµογή. 

Γενικά, η βιοµετρική αποτελεί σήµερα µια προφανή λύση για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης σε υπολογιστές, γεγονός που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η 

διάδοση της χρήσης φορητών συσκευών στο σπίτι και το γραφείο, η πληθώρα των πόρων 

σε συνεταιρικά δίκτυα και το διαδίκτυο, η ανάγκη για πιστοποίηση σε επίπεδο χρήστη 

κτλ. 

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Από τις εφτά οριζόντιες αγορές, η πρόσβαση σε PCs και δίκτυα είναι εκείνη που 

εννοιολογικά, πλησιάζει περισσότερο τη λογική πρόσβαση µε την παραδοσιακή έννοια. 

Είναι γεγονός ότι η χρήση της βιοµετρικής για login σε PCs, laptops και άλλες συσκευές, 

αποτελεί µια φυσική εξέλιξη για τη συγκεκριµένη τεχνολογία. Το ίδιο ισχύει για τη 

χρήση της σε post-login εφαρµογές, όπως η πρόσβαση σε ευαίσθητα αρχεία, εφαρµογές, 

δίκτυα και βάσεις δεδοµένων.  

 

Γενικά, η βιοµετρική τεχνολογία µπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά σε επίπεδο 

λειτουργικού συστήµατος και να αξιοποιήσει µηχανισµούς ασφαλείας και τη σχέση 

εµπιστοσύνης. Έτσι, δεν είναι τυχαία η χρήση της στα συστήµατα ασφαλείας των 

windows και novell. Σ’ αυτά τα περιβάλλοντα, η βιοµετρική χρησιµοποιείται κυρίως σ’ 

εφαρµογές  client/server, διευκολύνοντας τους διαχειριστές του συστήµατος στον έλεγχο 

και στην αποµάκρυνση µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών και στην καλύτερη διαχείριση 

των επιπέδων ασφαλείας. Υπάρχουν βέβαια και λύσεις, που εφαρµόζονται µόνο στο 
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λογισµικό του πελάτη (client). Αυτές ελέγχουν µόνο την πρόσβαση στο ίδιο το PC και 

είναι περισσότερο διαδεδοµένες σε κινητά περιβάλλοντα.  

 

Μέχρι στιγµής, ο ιδιωτικός χαρακτήρας της βιοµετρικής και κάποιες αστάθειες στην 

απόδοσή της, έχουν κάνει πολλές εταιρείες διστακτικές στη χρήση της. Κάποιες 

επιχειρήσεις δηλαδή, επιλέγουν να περιµένουν έως ότου ωριµάσει η τεχνολογία, για να 

έχει σίγουρο αντίκρισµα η επένδυσή τους. Τόσο η Microsoft όσο και η Intel έχουν 

ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ενσωµατώσουν βιοµετρικό λογισµικό στα συστήµατα 

πιστοποίησης που διαθέτουν. Η υλοποίηση αυτών των προθέσεων θα αποτελέσει 

βαρόµετρο για την αποδοχή της τεχνολογίας και θα ανοίξει το δρόµο για καθιέρωσή της 

και σε εφαρµογές e-mail, κτλ. Το  2000 και το 2001 ανακοινώθηκαν µια σειρά από 

µεγάλης κλίµακας εφαρµογές για βιοµετρική πρόσβαση σε PCs και δίκτυα. Όλες αυτές οι 

εφαρµογές κάνουν χρήση σκαναρίσµατος δαχτύλων κι εµείς απλά αναφέρουµε τις πιο 

ενδιαφέρουσες. Τον Ιανουάριο του 2001, η πόλη Glendale της Καλιφόρνια ξεκίνησε µια 

εφαρµογή για 2100 υπαλλήλους του δήµου, ενώ το Μάρτιο του 2001, το New York State 

Office of Mental Health ανακοίνωσε ότι το πρόγραµµα που έθεσε σε εφαρµογή το 1998, 

έφτασε αισίως τους 6000 υπαλλήλους. Στις αρχές του 2000, το Credit Union Central 

ανακοίνωσε σχέδια µε διετή χρονικό ορίζοντα, για επέκταση των βιοµετρικών εγγραφών 

από 500 σε 2000. Τέλος, µια βρετανική εταιρεία παραγωγής αποφάσισε τη χρήση 

περιφερειακής συσκευής σκαναρίσµατος δαχτύλων για την ασφάλιση ενός δικτύου 4000 

θέσεων.    

 

Τέλος, σχετικά µε τους οικιακούς ή τους µεµονωµένους χρήστες, στην αγορά διατίθενται 

πολλές λύσεις. ∆υστυχώς όµως, οι λύσεις αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό και 

είναι και σχετικά ακριβές. Πράγµατι, µια περιφερειακή συσκευή που κοστίζει 100€ 

µπορεί να αποτελεί µια φυσιολογική επένδυση για µια επιχείρηση, αλλά θεωρείται 

ακριβή για τους περισσότερους οικιακούς χρήστες.  
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Νέες τάσεις 

 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία, προκύπτει ότι η βιοµετρική θα αποκτήσει ακόµα πιο 

σηµαντικό ρόλο στις εφαρµογές πρόσβασης σε υπολογιστές, λόγω του µεγάλου όγκου 

των πληροφοριών που διατίθενται σε διαµοιραζόµενα δίκτυα, και της ευαίσθητης φύσης 

αυτών των πληροφοριών. Η εξάπλωση στη χρήση βιοµετρικής αναµένεται να αγγίξει, 

πέρα απ’ τις εφαρµογές για desktop και φορητά PCs, το χώρο των ασύρµατων δικτύων 

και των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (virtual private networks (VPNs)).  

 

Γενικά, οι όποιες εξελίξεις αναµένεται να έχουν ως κινητήριο δύναµη την απαίτηση των 

εταιρειών, που αποθηκεύουν και διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδοµένα, για µεγαλύτερο 

έλεγχο και δυνατότητα καταµερισµού ευθυνών. Κι αυτό γιατί, πέρα απ’ την πιστοποίηση, 

η βιοµετρική καταγράφει ένα ίχνος, το οποίο αποδεικνύει ότι ένα συγκεκριµένο άτοµο 

παρέστη σ’ ένα χώρο µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Αυτό σηµαίνει ότι κανείς δεν µπορεί 

να αποποιηθεί τις πράξεις του και έτσι µειώνεται ο καταµερισµός συλλογικών ευθυνών. 

 

Την ίδια στιγµή όµως, τίθενται και εµπόδια στην ανάπτυξη της βιοµετρικής αγοράς. 

Ζητήµατα ιδιωτικότητας και νοµικά θέµατα φέρ’ ειπείν, αποτρέπουν κάποιες εταιρείες 

από τη βιοµετρική, ειδικά όταν η χρήση της πρέπει να είναι υποχρεωτική. ∆εν είναι 

σπάνιο εξάλλου, υπάλληλοι να αντιδρούν στη θέα βιοµετρικών συστηµάτων ή να 

ισχυρίζονται αδυναµία εγγραφής. Έτσι, απ’ τη στιγµή που δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα 

το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο – όχι απαραίτητα για να περιορίσει τη χρήση 

βιοµετρικής, αλλά για να προσδιορίσει τους όρους λειτουργίας της – είναι λογικό οι 

εταιρείες να είναι διστακτικές. 

 

Κόστος ανάπτυξης  

 

Το κόστος υλοποίησης µιας βιοµετρικής λύσης για PCs και δίκτυα, ειδικά στα πλαίσια 

µιας επιχείρησης, κυµαίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των χρηστών, την πολυπλοκότητα 

του περιβάλλοντος και το είδος της βιοµετρικής τεχνολογίας που χρησιµοποιείται. Οι 

περισσότερες υλοποιήσεις συστηµάτων για επιχειρήσεις προϋποθέτουν την αγορά και 

εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών, το αντίτιµο των οποίων καταβάλλεται εκ των 

προτέρων ή µε δόσεις βάσει συµβολαίου. Το ευτύχηµα είναι ότι, πλέον το κόστος του 

υλισµικού έχει µειωθεί πολύ – αυτή τη στιγµή υπάρχουν υψηλής ποιότητας συσκευές 
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σκαναρίσµατος δαχτύλων των 100€ – ενώ αναµένεται περαιτέρω µείωση των τιµών µε 

την ενσωµάτωση της βιοµετρικής σε πληκτρολόγια και άλλες περιφερειακές συσκευές.  

 

Πέρα από το κόστος του υλισµικού ανά συσκευή, µπορεί να υπάρξει ανάγκη για 

ξεχωριστό διακανονισµό στην αγορά λογισµικού. Συνήθως, η χορήγηση της άδειας 

χρήσης του λογισµικού γίνεται ανά χρήστη ή ανά θέση. Τα πακέτα λογισµικού της 

αγοράς που απευθύνονται σε επιχειρήσεις επιτρέπουν κεντρική αποθήκευση, 

πιστοποίηση και διαχείριση των βιοµετρικών δεδοµένων, ενώ η τιµή τους κυµαίνεται από 

500€ ως 1500€.  

 

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω µεγέθη, µια επιχείρηση που υλοποιεί µια 

εφαρµογή σκαναρίσµατος δαχτύλων 1000 θέσεων για login στα Windows, αντιµετωπίζει 

ένα συνολικό κόστος που κυµαίνεται από 100.000€ ως 250.000€, ανάλογα µε τον τύπο 

της συσκευής σκαναρίσµατος και το αν χρησιµοποιεί λογισµικό µιας συγκεκριµένης 

τεχνολογίας ή µια πιο ευέλικτη λύση. Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαµβάνεται το κόστος 

έρευνας, δοκιµής και εκτίµησης της καλύτερης λύσης,  ούτε το κόστος υλοποίησης και 

διαχείρισης του συστήµατος ή το κόστος εκπαίδευσης και εγγραφής των χρηστών. 

Παρότι αυτά τα κόστη δεν είναι ιδιαιτέρως µεγάλα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το ύψος 

της επένδυσης που προστατεύεται, εξηγούν γιατί θεωρούνται τόσο ελκυστικές κάποιες 

άλλες τεχνολογίες, που στηρίζονται σε υπάρχουσα υποδοµή. 

 

Τέλος, µια αγορά που µόλις τώρα αναδύεται στο χώρο προτείνει τη διενέργεια 

βιοµετρικής πιστοποίησης µέσω διαδικτύου ή από εξωτερικές εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών, µε την απλή καταβολή από τις επιχειρήσεις µιας µηνιαίας συνδροµής. Προς 

το παρόν η συγκεκριµένη τάση δεν έχει εδραιωθεί για να µπορούµε να αναφερθούµε µε 

ακρίβεια σε κόστος, αλλά οι τιµές που ακούγονται είναι περί τα 8€ µε 15€ ανά χρήστη το 

µήνα. 

   

Συµπεράσµατα 

 

Η πρόσβαση σε PCs και δίκτυα ενδεχοµένως ν’ αποτελέσει µια απ’ τις πρώτες περιοχές, 

αν όχι την πρώτη, όπου η αλληλεπίδραση ανθρώπου και βιοµετρικής θα υφίσταται σε 

καθηµερινή βάση. Αν και η αντίστοιχη αγορά µόλις τώρα αναδύεται, οι λύσεις που 

διατίθενται στο εµπόριο είναι πολύ πιο ώριµες απ’ αυτές που υπάρχουν για πολλές άλλες 
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βιοµετρικές εφαρµογές. Αυτό σηµαίνει ότι η χρήση βιοµετρικής δεν εµπερικλείει τόσο 

µεγάλο ρίσκο. Ειδικά απ΄ τη στιγµή που κολοσσοί όπως η Microsoft και η Intel εντάξουν 

τη βιοµετρική λογική στις διαδικασίες πιστοποίησής τους, οι προσφερόµενες λύσεις θα 

γίνουν λιγότερο ακριβές και θα απλοποιηθούν σε σηµαντικό βαθµό. 

4.2.3   Φυσική πρόσβαση/Time and attendance 

 

Οι εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και time and attendance αναφέρονται στη χρήση 

βιοµετρικής, µε σκοπό την αναγνώριση ή την πιστοποίηση της ταυτότητας ατόµων που, 

εισέρχονται ή εξέρχονται από µια ορισµένη περιοχή (συνήθως ένα κτίριο ή ένα δωµάτιο) 

σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Πρόκειται για εφαρµογές όπου η βιοµετρική 

χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά ή στη θέση κλειδιών, σηµάτων, καρτών κτλ. 

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Οι πρώτες εµπορικές χρήσεις της βιοµετρικής τεχνολογίας πραγµατοποιήθηκαν σ’ 

εφαρµογές φυσικής πρόσβασης, µε την εγκατάσταση συσκευών ελέγχου σε 

προστατευόµενες περιοχές, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τράπεζες και 

ρευµατοφόρες εγκαταστάσεις. Πίσω από αυτή την πρώιµη χρήση κρύβεται ένα ισχυρό 

κίνητρο. Πράγµατι, κλειδιά και σήµατα µοιράζονται εύκολα µεταξύ ατόµων, χωρίς 

µάλιστα να είναι πάντοτε εφικτός ο εντοπισµός του πραγµατικού ιδιοκτήτη, ενώ αντίθετα 

η χρήση βιοµετρικών χαρακτηριστικών προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση του 

εγγεγραµµένου χρήστη, κι ακόµη παράγει ένα ίχνος που οδηγεί απευθείας σ’ αυτόν. 

Τέλος, στις περισσότερες λύσεις φυσικής πρόσβασης σπάνια δίνεται συνολική πρόσβαση 

σε µια εγκατάσταση και συνήθως υπάρχει επιλεκτική πρόσβαση σε ορισµένα δωµάτια
1
. 

 

Και στις εφαρµογές φυσικής πρόσβασης (time and attendance) υπάρχει η ίδια ανάγκη για 

εγγυηµένη πιστοποίηση αυθεντικότητας, µε τη µόνη διαφορά ότι το ενδιαφέρον δεν 

στρέφεται γύρω από τον έλεγχο της πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές, αλλά την 

εξακρίβωση και αποθάρρυνση από την απάτη. Συχνά αλλά όχι πάντα, οι λύσεις time and 

attendance είναι δεµένες µε συστήµατα φυσικής πρόσβασης. Πράγµατι, επιτυχηµένες 

υλοποιήσεις βιοµετρικών συστηµάτων σε περιβάλλοντα φυσικής πρόσβασης έχουν 

                                                 
1
 Version 1.0, 12 January 2000, Biometrics Working Group (UK). 
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γλιτώσει πολλές επιχειρήσεις από το λεγόµενο buddy-punching, δηλαδή το χτύπηµα της 

κάρτας κάποιου που απουσιάζει, από ένα φίλο συνάδελφο.  

 

Νέες τάσεις 

 

Η ανάπτυξη της αγοράς φυσικής πρόσβασης και time and attendance θα επέλθει µέσα απ’ 

την παραγωγή γρηγορότερων, φτηνότερων και ακριβέστερων συσκευών. Οι λόγοι που 

µέχρι στιγµής τουλάχιστον η βιοµετρική δε γνωρίζει πιο ευρεία αποδοχή σε 

περιβάλλοντα φυσικής πρόσβασης, είναι το υψηλό κόστος και η δυσκολία χρήσης των 

αντίστοιχων συστηµάτων. Η αγορά time and attendance φαίνεται να έχει προβάδισµα, 

εξαιτίας της αποτελεσµατικότητας της βιοµετρικής στον εντοπισµό και την αποτροπή της 

απάτης σε εφαρµογές µεγάλης κλίµακας. Εάν µάλιστα οι κατασκευαστές καταφέρουν να 

ενσωµατώσουν αυτή τη λειτουργικότητα και σε άλλες εφαρµογές ανθρώπινου 

δυναµικού, τότε το µέλλον της τεχνολογίας διαγράφεται ευοίωνο.  

 

Ωστόσο, τα έσοδα µπορεί και πάλι να µην είναι τα αναµενόµενα, εξαιτίας της χρήσης 

µόνο µίας συσκευής από πολλούς χρήστες. Σε αντίθεση δηλαδή µε άλλες οριζόντιες 

αγορές, για παράδειγµα την αγορά πρόσβασης σε PCs, όπου σε κάθε PC πρέπει να 

υπάρχει µια εξειδικευµένη συσκευή, στις εφαρµογές φυσικής πρόσβασης ή time and 

attendance αρκούν λίγες συσκευές για να εξυπηρετήσουν πολλούς χρήστες. Εξάλλου, δεν 

υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης του ρόλου αυτών των συσκευών, µε την προσθήκη 

νέας λειτουργικότητας. Ένα τελευταίο εµπόδιο, είναι ότι στον ίδιο χώρο κινούνται 

πολλές αξιόλογες, ανταγωνιστικές τεχνολογίες και άρα υπάρχει µια πληθώρα λύσεων απ’ 

τις οποίες µπορούν να επιλέξουν οι εταιρείες. Πολλοί µάλιστα από αυτούς που 

εγκαθιστούν συστήµατα ασφαλείας, αποτρέπουν πιθανούς αγοραστές απ’ την επιλογή 

βιοµετρικών συστηµάτων, ωθώντας τους προς απλούστερες λύσεις, όπως είναι οι 

proximity cards.  

 

Χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και κάθετες αγορές 

 

Το σκανάρισµα του χεριού και των δαχτύλων αποτελούν τις δύο πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες βιοµετρικές λύσεις στις εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και time and 

attendance. Συγκεκριµένα, το σκανάρισµα του χεριού χρησιµοποιείται ήδη απ’ τη 

δεκαετία του ’80 σε αρκετές εγκαταστάσεις, ενώ το σκανάρισµα των δαχτύλων φαίνεται 
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πως έχει εξασφαλίσει τη θέση του στην αγορά, χάρη στη µεγαλύτερη ακρίβεια και 

ευελιξία που διαθέτει.  

 

Αναφορικά µε τις κάθετες αγορές, η βιοµετρική χρησιµοποιείται σήµερα σε 

περιβάλλοντα φυσικής πρόσβασης, αρκετά ετερόκλητα µεταξύ τους και µε διαφορετικές 

απαιτήσεις ασφαλείας, µεταξύ των οποίων σε σχολεία, κέντρα υγείας, καζίνο κτλ. ∆εν 

υπάρχει ένα συγκεκριµένο περιβάλλον φυσικής πρόσβασης, στο οποίο οι υπάρχουσες 

βιοµετρικές λύσεις να απευθύνονται καλύτερα, αν και η βιοµηχανία των µεταφορών 

συγκεκριµένα, έχει θέσει σ’ εφαρµογή πολλές από αυτές τις λύσεις, µε σκοπό τη 

χορήγηση πρόσβασης στους εργαζοµένους.   

 

Κόστος ανάπτυξης 

 

Το κόστος για την υλοποίηση µιας λύσης φυσικής πρόσβασης είναι κατά κύριο λόγο 

κόστος υλισµικού και ενσωµάτωσης, και λιγότερο κόστος λογισµικού. Οι τιµές για τις 

περισσότερες λύσεις φυσικής πρόσβασης/time and attendance κυµαίνονται στην 

καλύτερη περίπτωση από 600€ για συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων µέχρι 1500€ µε 

2000€ για συσκευές σκαναρίσµατος χεριού και αρκετές χιλιάδες ευρώ για συσκευές 

σκαναρίσµατος ίριδας. Όλες αυτές οι συσκευές συνήθως πωλούνται σε µικρό αριθµό 

κοµµατιών από αποκλειστικούς αντιπροσώπους και εγκαθίστανται από επαγγελµατίες, οι 

οποίοι εξασφαλίζουν τη σωστή επικοινωνία µε τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα ασφαλείας. 

Το κόστος της εγκατάστασης εξαρτάται από τον αριθµό των τεµαχίων, την 

πολυπλοκότητα του υπάρχοντος συστήµατος ασφαλείας και τις τροποποιήσεις που πρέπει 

να γίνουν σε πόρτες και τοίχους. Για τις υλοποιήσεις εκείνες, όπου πολλά σηµεία εισόδου 

ελέγχονται από ένα µοναδικό σύστηµα διαχείρισης, διατίθεται το κατάλληλο λογισµικό 

που επιτρέπει τη συλλογή και διανοµή πληροφοριών από και προς τις συσκευές και 

απαλλάσσει από την ανάγκη εγγραφής σε κάθε µία τοποθεσία ξεχωριστά.  

 

Απ’ την άλλη, οι λύσεις time and attendance προσανατολίζονται περισσότερο προς το 

λογισµικό, µε τις συσκευές απόκτησης βιοµετρικών δεδοµένων να είναι ενσωµατωµένες 

σε ένα κεντρικό σύστηµα επιθεώρησης, το οποίο συνδέεται µε το σύστηµα πληρωµής. Γι’ 

αυτές τις λύσεις, το κόστος εξαρτάται από το λογισµικό, το hardware, και οποιεσδήποτε 

περαιτέρω τροποποιήσεις απαιτούνται, για την ενσωµάτωση των φυσικών και λογικών 

µερών του βιοµετρικού συστήµατος στο παλαιό σύστηµα.     
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Ζητήµατα υλοποίησης 

 

Υπάρχουν πολλά θέµατα που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης βιοµετρικών συστηµάτων 

για εφαρµογές φυσικής πρόσβασης και time and attendance. Το πρώτο απ’ αυτά, αφορά 

στην προσαρµογή των ατόµων στο βιοµετρικό σύστηµα. Ανάλογα µε το παλαιό σύστηµα 

πιστοποίησης, οι χρήστες µπορεί να θεωρήσουν το καινούριο ως ελαφρώς ή πολύ πιο 

δύσχρηστο. Για παράδειγµα, είναι πολύ πιθανό όσοι έχουν συνηθίσει στη χρήση 

proximity cards, να δυσκολευτούν στην προσαρµογή στη βιοµετρική πιστοποίηση και να 

θεωρήσουν τη νέα διαδικασία πολύ απαιτητική συγκριτικά, από άποψη κόπου και 

συγκέντρωσης. Αυτό µπορεί να απολήξει στο να κρατάνε οι χρήστες ανοιχτές τις πόρτες 

ασφαλείας, εκλαµβάνοντας το ίδιο το σύστηµα σαν µια ενόχληση. Το πρόβληµα αυτό 

είναι πολύ λιγότερο έντονο στις εφαρµογές time and attendance που είναι ανεξάρτητες 

από λύσεις φυσικής πρόσβασης, για το λόγο ότι οι χρήστες δεν έχουν άλλη επιλογή από 

τη βιοµετρική πιστοποίηση
1
. 

 

Ένα ακόµα θέµα υλοποίησης, αφορά στο χρόνο που διαρκεί η εξακρίβωση ταυτότητας 

και στην πιθανή δηµιουργία ουρών αναµονής. Το ζήτηµα τίθεται περισσότερο έντονο, σε 

περιπτώσεις όπου πολλοί χρήστες περνούν την ίδια χρονική στιγµή από ένα σηµείο 

επιβεβληµένης βιοµετρικής πιστοποίησης, όπως για παράδειγµα συµβαίνει κατά την 

έναρξη µιας βάρδιας. Στο χρόνο πιστοποίησης εξάλλου, προσµετρώνται όχι µόνο ο 

χρόνος παροχής βιοµετρικών δεδοµένων και απόκρισης του συστήµατος, αλλά και ο 

χρόνος εισαγωγής του PIN ή µιας κάρτας ή κάποιου άλλου δεδοµένου που να δηλώνει 

την ταυτότητα του ατόµου. 

 

Τέλος, όπως συµβαίνει σε όλες τις εφαρµογές, υπάρχει ένα ποσοστό χρηστών το οποίο 

δεν µπορεί να πιστοποιηθεί από το σύστηµα, είτε λόγω αδυναµίας εγγραφής είτε λόγω 

λάθους απόρριψης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όµως στις περιπτώσεις φυσικής 

πρόσβασης, είναι ότι η υλοποίηση fallback διαδικασιών είναι πιο δύσκολη, απ’ ότι π.χ. σε 

desktop εφαρµογές. Κι αν για τους χρήστες που αδυνατούν να εγγραφούν, µια πιθανή 

λύση είναι η χρήση κωδικών PIN  – υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συσκευές είναι σε 

                                                 
1
 “Best Practices in Testing and Reporting Performance of Biometric Devices”,  
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θέση να χρησιµοποιούν PINs – ο χειρισµός των χρηστών που απορρίπτονται λανθασµένα 

από το σύστηµα είναι πιο σύνθετος. Πρέπει να σηµειωθεί εξάλλου ότι, όταν υπάρχει 

έκθεση σε στοιχεία της φύσης, γεγονός συνηθισµένο σ’ εφαρµογές φυσικής πρόσβασης, 

είναι δυνατόν ν’ αυξηθούν τα ποσοστά λάθους. Συνήθως εξάλλου, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας σε κάποιο κοντινό γραφείο, ενώ είναι λίγες οι 

συσκευές ανάγνωσης, που µπορούν και επεξεργάζονται ταυτόχρονα και βιοµετρικές 

πληροφορίες και σήµατα. Μια λύση είναι να δίνεται στους χρήστες ένας κωδικός µιας 

χρήσης για τέτοιες περιπτώσεις, τον οποίο να χρησιµοποιούν για να επανεγγραφούν στο 

σύστηµα µε διαφορετική τιµή threshold κι επίπεδο εµπιστοσύνης. 

 

Συµπεράσµατα 

 

Η φυσική πρόσβαση αποτελεί µια δυνατή βιοµετρική εφαρµογή, η οποία απευθύνεται σε 

συγκεκριµένα περιβάλλοντα και βελτιώνει σηµαντικά τις ήδη υπάρχουσες λύσεις. Τόσο ο 

αριθµός όσο και το πεδίο δράσης των εφαρµογών φυσικής πρόσβασης προβλέπεται ότι 

θα διευρυνθεί, ενώ ακόµα πιο ραγδαία αναµένεται η εξέλιξη των λύσεων time and 

attendance, οι οποίες προσκρούουν σε λιγότερες υφιστάµενες διαδικασίες. 

 

Όσο κινούµαστε από τις εφαρµογές υπαλλήλων στις εφαρµογές πελατών, ο πυρήνας της 

χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας παραµένει ουσιαστικά ο ίδιος. Ωστόσο, στο επόµενο 

κεφάλαιο θα δούµε ότι στις εφαρµογές πελατών οι συνθήκες και οι όροι διεξαγωγής της 

πιστοποίησης αλλάζουν δραµατικά.     

 

4.3    ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Οι εφαρµογές πελατών αναφέρονται στη χρήση βιοµετρικής, µε σκοπό την πιστοποίηση 

της αυθεντικότητας ενός ατόµου, που πραγµατοποιεί µια συναλλαγή µε την ιδιότητα του 

πελάτη. Πρόκειται για εφαρµογές µε δύο συναλλασσόµενα µέρη, τον προµηθευτή των 

αγαθών ή υπηρεσιών και τον καταναλωτή. Το καθοριστικό στοιχείο σ’ αυτές τις 

εφαρµογές, είναι ότι ο προµηθευτής πιστοποιεί τους καταναλωτές κι επιβάλλει 

συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του βιοµετρικού συστήµατος. Συνήθως, οι εφαρµογές 

πελατών πραγµατοποιούνται σε ανοιχτά συστήµατα, που µπορούν και ενσωµατώνουν ένα 

ποσοστό της υπάρχουσας βάσης πελατών.   
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Οι εφαρµογές πελατών είναι συνήθως πιστοποίησης και όχι αναγνώρισης. Τις λίγες 

φορές που γίνεται αναγνώριση δεν είναι για λόγους ασφάλειας, αλλά διευκόλυνσης των 

χρηστών, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωµένοι να θυµούνται το username. Ακόµα, οι 

εφαρµογές πελατών είναι σχεδόν πάντα προαιρετικές. ∆εν υπάρχει καµία υπόνοια 

εξαναγκασµού σε αυτές – σε αντίθεση µε τις εφαρµογές υπαλλήλων – ενώ συνήθως η 

εγγραφή στο σύστηµα ανταµείβεται. Αντίστοιχα, οι ανησυχίες για θέµατα ιδιωτικότητας 

ή για επιπλοκές από τη χρήση βιοµετρικής είναι περιορισµένες. Προς το παρόν βέβαια, οι 

εφαρµογές πελατών έχουν αναπτυχθεί λιγότερο από τις υπόλοιπες, αν κι ενδεχοµένως να 

αποδειχθούν οι πιο κερδοφόρες. 

 

4.3.1    Ηλεκτρονικό εµπόριο/Τηλεφωνία 

 

Στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας η βιοµετρική χρησιµοποιείται, µε 

σκοπό την αναγνώριση ή πιστοποίηση της ταυτότητας ατόµων, τα οποία διεξάγουν 

αποµακρυσµένες συναλλαγές για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Πρόκειται για 

περιπτώσεις, όπου η βιοµετρική τεχνολογία λειτουργεί συµπληρωµατικά ή στη θέση 

παραδοσιακών µηχανισµών πιστοποίησης, όπως οι κωδικοί (PINs) ή η αλληλεπίδραση µε 

ερωταποκρίσεις (challenge-and-response interaction). 

 

Αν και υπάρχουν διαφορές, ιδίως στις τεχνολογίες απόκτησης που χρησιµοποιεί η κάθε 

εφαρµογή, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η τηλεφωνία αποτελούν µια λογική οµάδα, για 

διάφορους λόγους. Πρώτα απ’ όλα και οι δύο εφαρµογές χαρακτηρίζονται από υψηλό 

έλλειµµα εµπιστοσύνης, ενώ εµπλέκουν κάποια αποµακρυσµένα, ενδιαφερόµενα µέρη. 

Υπάρχει ανάγκη να διαπιστωθεί η ταυτότητα αυτών των µερών, κι αυτό δύσκολα µπορεί 

να γίνει χωρίς τη χρήση βιοµετρικής. Εξάλλου, και στις δύο εφαρµογές η διαδικασία 

εγγραφής είναι µάλλον αβέβαιη, γεγονός που προκαλεί χαµηλό βαθµό σιγουριάς για 

κάποιους εγγεγραµµένους χρήστες. Ακόµα, επειδή και οι δύο εφαρµογές προορίζονται 

για χρήση σε επίπεδο συναλλαγών, ενδέχεται να αναπτύξουν παρόµοια µοντέλα 

κοστολόγησης και εσόδων. Το πλεονέκτηµα που έχει η τηλεφωνία, ότι δηλαδή µπορεί να 

στηριχθεί σε υπάρχουσα υποδοµή – τα τηλέφωνα – αναµένεται να περιοριστεί από την 

εξάπλωση των συσκευών σκαναρίσµατος δαχτύλων. Μια τελευταία οµοιότητα έχει να 

κάνει µε το ότι και οι δύο εφαρµογές ευνοούν την καθιέρωση ενός τρίτου µέρους (third 
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party), που να µπορεί να επεξεργάζεται τις συναλλαγές και να δροµολογεί ανάλογα τις 

απαντήσεις σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Μέχρι στιγµής, δεν έχει υπάρξει κάποια τυπική εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου, αφού 

ελάχιστα εµπορικά Web sites χρησιµοποιούν βιοµετρική πιστοποίηση για να ελέγξουν 

την ταυτότητα των πελατών ή των αγοραστών τους. Κάποιες υλοποιήσεις υπάρχουν στο 

χώρο της τηλεφωνίας, όπου επιλεγµένοι οικονοµικοί οργανισµοί διασφαλίζουν την 

πρόσβαση σε λογαριασµούς, µε τηλεφωνική βιοµετρική πιστοποίησης. Μέσα στα 

επόµενα ένα µε δύο χρόνια, αναµένεται να υπάρξει και η τυπική εφαρµογή συναλλαγής 

µε χρήση βιοµετρικής, όπου το άτοµο θα σκανάρει το δάχτυλό του ή θα επαναλαµβάνει 

µια κωδική φράση, για την πραγµάτωση µιας συναλλαγής. Αυτές οι εφαρµογές, θα 

εµφανιστούν πρώτα σε περιβάλλοντα επιχείρηση σε επιχείρηση (Business to Business), 

και συγκεκριµένα σε συναλλαγές υψηλής αξίας για τη δηµιουργία ενός ίχνους 

παρακολούθησης. Με την πάροδο του χρόνου, η χρήση βιοµετρικής θα εξαπλωθεί, για να 

καλύψει ένα ευρύτερο φάσµα συναλλαγών.   

 

Νέες τάσεις 

 

Αν και το αρχικό αίσθηµα εφορίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει κοπάσει, 

εξακολουθούν να υπάρχουν λόγοι για επέκταση της χρήσης  βιοµετρικής στις εφαρµογές 

αυτής της κατηγορίας. Πράγµατι, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η τηλεφωνία αποτελούν 

ίσως τις µόνες εφαρµογές, στις οποίες και οι δύο πλευρές – δηλαδή ο έµπορος και ο 

αγοραστής – έχουν ισχυρό κίνητρο για να διεξάγουν ισχυρή πιστοποίηση 

αυθεντικότητας. Αντίθετα δηλαδή µε την ασφάλεια δικτύων, όπου οι οργανισµοί έχουν 

µεγαλύτερο κίνητρο για την υλοποίηση βιοµετρικής, απ’ ότι οι υπάλληλοι για τη χρήση 

της, στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας οι δύο πλευρές 

επωφελούνται εξίσου. Ο µεν πωλητής ή κάτοχος των πληροφοριών, επειδή µειώνεται ο 

κίνδυνος να εξαπατηθεί, ενώ ο αγοραστής, επειδή νιώθει σιγουριά ότι είναι ο µόνος που 

µπορεί να εξουσιοδοτήσει συναλλαγές µέσω του λογαριασµού του. 

 

Για την εξάπλωση των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ευρεία διαθεσιµότητα των συσκευών απόκτησης. Στη µεν 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 166 

τηλεφωνία, οι συσκευές αυτές είναι ήδη πανταχού παρούσες και η µόνη διαφορά είναι ότι 

θα γίνουν ακόµα πιο δεσπόζουσες στην καθηµερινότητά µας. Στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

οι συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων, πρώτα θα χρησιµοποιηθούν για πρόσβαση σε PCs 

και δίκτυα και στη συνέχεια αναµένεται να γνωρίσουν απήχηση ως λύσεις ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι οι µεγάλες εταιρείες, όπως η Microsoft και η 

Intel, θα συνεχίσουν προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης βιοµετρικής 

λειτουργικότητας στο λογισµικό τους.   

 

Μέχρι σήµερα, τα µόνα έσοδα για τη βιοµηχανία της βιοµετρικής προέρχονταν από την 

πώληση συσκευών υλισµικού, τη χορήγηση αδειών λογισµικού και τις µετέπειτα 

υπηρεσίες επισκευής. Οι βιοµετρικές λύσεις δηλαδή, ήταν συσκευές προς πώληση, οι 

οποίες απέφεραν κέρδη µια κι έξω για τις εταιρείες που τις πωλούσαν, ή είχαν τη µορφή 

υποδοµής, που προσφερόταν µε αντίτιµο την καταβολή µηνιαίας συνδροµής. Μια 

επαναστατική εξέλιξη όµως, υπόσχεται να διαφοροποιήσει αυτό το σχήµα. Πρόκειται για 

την καθιέρωση ενός µοντέλου εσόδων ανά συναλλαγή, το οποίο στηρίζεται στη 

χρησιµοποίηση µιας συσκευής πολλές φορές τη µέρα σε διαφορετικές εφαρµογές. Έτσι, 

αντί για την πώληση των συσκευών ανά θέση έναντι 150€ το κοµµάτι, π.χ. θα µπορεί η 

ίδια συσκευή να αποτελεί συνεχή πηγή εσόδων για την εταιρεία που τη διαθέτει. Για να 

γίνει βέβαια αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάλληλη υποδοµή, που θα υποστηρίζει το 

µοντέλο. 

    

Μια τελευταία πρόβλεψη, σχετίζεται µε την επικείµενη είσοδο αξιόπιστων τρίτων στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και της τηλεφωνίας. Αυτή τη στιγµή, δεν υπάρχουν 

εταιρείες παροχής βιοµετρικής, που να είναι αρκετά µεγάλες και εδραιωµένες στο χώρο, 

ώστε να θεωρούνται αξιόπιστες για ένα τέτοιο ρόλο. Παρόλα αυτά, πιστεύεται ότι 

εταιρείες µε φήµη στην αξιόπιστη επεξεργασία συναλλαγών, την αποθήκευση δεδοµένων 

και τη διαµεσολάβηση σε συναλλαγές, θα εισέλθουν και στο χώρο της βιοµετρικής, 

εφόσον υπάρξουν κάποια εχέγγυα αξιοπιστίας, που προς το παρόν δεν τηρούνται. Αν 

πάντως αποτύχει η προσπάθεια για είσοδο τρίτων, τότε η βιοµετρική αγορά θα 

επηρεαστεί αρνητικά.  
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Χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και κάθετες αγορές  

 

Στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, το σκανάρισµα των δαχτύλων θα επικρατήσει 

ως τεχνολογία, εφόσον βέβαια καθιερωθεί για desktop χρήση, όπως αναµένεται. 

Ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν και άλλες τεχνολογίες, π.χ. το σκανάρισµα της ίριδας 

ή του προσώπου, αλλά σίγουρα το σκανάρισµα των δαχτύλων έχει το προβάδισµα. Στο 

χώρο της τηλεφωνίας τώρα, το σκανάρισµα της φωνής συγκεντρώνει όλες τις 

πιθανότητες να κυριαρχήσει, µε τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που διαθέτουν 

σκανάρισµα δαχτύλων όµως να διεκδικούν κάποιο βαθµό αποδοχής. 

 

Οι δύο προφανείς κάθετες αγορές, στις οποίες µπορούν να εφαρµοστεί το ηλεκτρονικό 

εµπόριο αλλά και η τηλεφωνία, είναι οι οικονοµικές υπηρεσίες και το σύστηµα υγείας. Κι 

αυτό γιατί η πρόσβαση σε λογαριασµούς, οι οικονοµικές συναλλαγές και η 

εξουσιοδότηση ιατρικών υπηρεσιών αποτελούν δραστηριότητες, για τις οποίες η 

αποµακρυσµένη πιστοποίηση αποτελεί αναγκαιότητα. 

  

Κόστος ανάπτυξης 

 

Η βιοµετρική δεν έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι στιγµής σε κάποια εφαρµογή ηλεκτρονικού 

εµπορίου µεγάλης κλίµακας και η χρήση της στην τηλεφωνία είναι περιορισµένη. Έτσι, 

το κόστος ανάπτυξης δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Είναι πιθανό ότι οι 

έµποροι θα πληρώνουν ένα σταθερό ή βάση ποσοστών αντίτιµο, για τις βιοµετρικές 

υπηρεσίες των οποίων θα επωφελούνται. Ένα µέρος αυτού του ποσού θα αποδίδεται 

στους παρασκευαστές της βιοµετρικής τεχνολογίας, για τη χορήγηση της κατάλληλης 

άδειας. Το µεγαλύτερο όµως ποσό θα δίνεται σε εξειδικευµένους χειριστές της 

τεχνολογίας, σε άτοµα δηλαδή επιφορτισµένα µε το έργο της ανάπτυξης εσωτερικών 

λύσεων λογισµικού και της παροχής επιπλέον λειτουργικότητας. Ένα πολύ αληθοφανές 

σενάριο αναφέρεται στην είσοδο στο χώρο ειδικών προµηθευτών βιοµετρικής 

πιστοποίησης, δηλαδή εταιρειών µε αποκλειστικό αντικείµενο την επιβεβαίωση της 

ταυτότητας των χρηστών. Είναι κάτι ανάλογο µε τα οικονοµικά ιδρύµατα που 

χρησιµοποιούνται από τους εµπόρους στις συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες και τα οποία 

επιβεβαιώνουν την οικονοµική πίστη του πελάτη. Αντίστοιχα, οι προµηθευτές 

βιοµετρικής πιστοποίησης θα απαλλάσσουν τους εµπόρους από το βάρος της 
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πιστοποίησης, επιτρέποντάς τους τη διενέργεια βιοµετρικών συναλλαγών, στις οποίες 

αλλιώς δε θα είχαν πρόσβαση. 

 

Στο χώρο της τηλεφωνίας, οι έµποροι και οι επιχειρήσεις µπορούν, είτε να υλοποιήσουν 

εσωτερικές λύσεις, που κοστίζουν µερικές δεκάδες χιλιάδες δολλάρια, ή να επιλέξουν 

εξωτερικές λύσεις, µε δροµολόγηση όσων τηλεφωνούν σε τρίτους για πιστοποίηση. 

Πάντως, οι εφαρµογές τηλεφωνίας έχουν το πλεονέκτηµα, ότι δε στηρίζονται σε πολλές, 

µη συµβατές συσκευές, όπως συµβαίνει στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Κι ακόµα, 

η χρήση βιοµετρικής θα επιτρέψει στο χώρο αυτό συναλλαγές υψηλότερης αξίας και 

κινδύνου, απ’ αυτές που εκτελούνται σήµερα.  

 

Ζητήµατα υλοποίησης 

 

Κατά την υλοποίηση βιοµετρικών συστηµάτων για αποµακρυσµένες συναλλαγές τίθενται 

ορισµένα ζητήµατα. Το πρώτο απ’ αυτά είναι η εγγραφή. Στις εφαρµογές ηλεκτρονικού 

εµπορίου και τηλεφωνίας, υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι οι χρήστες εγγράφονται 

αποµακρυσµένα. Αυτό συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο για ψευδείς εγγραφές αφενός, και 

αφετέρου κακή ποιότητα των εγγραφών των νόµιµων χρηστών. Για την αποφυγή ψευδών 

εγγραφών, πρέπει να προηγείται µια µη βιοµετρική διαδικασία πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας, η οποία να στηρίζεται σε πληροφορίες πιο απόρρητες από το όνοµα, την 

ηµεροµηνία γέννησης και τον αριθµό κοινωνικής ασφάλισης του χρήστη. ∆ιαφορετικά, 

το σύστηµα υπονοµεύεται και τίθενται σε κίνδυνο λογαριασµοί ανυποψίαστων πολιτών. 

Απ’ την άλλη, οι κακής ποιότητας εγγραφές υπονοµεύουν το σύστηµα µε ένα εντελώς 

διαφορετικό τρόπο. Πράγµατι, σε περιβάλλοντα που επιβλέπονται, γίνονται έλεγχοι που 

εξασφαλίζουν ότι οι εγγραφές τηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας, κι αυτό µειώνει 

την πιθανότητα λανθασµένης απόρριψης. Αυτή η δυνατότητα επίβλεψης δεν υπάρχει στις 

αποµακρυσµένες συναλλαγές, κι έτσι οι χαµηλής ποιότητας εγγραφές προκαλούν, όχι 

µόνο αυξηµένο ποσοστό λανθασµένων απορρίψεων, αλλά και αυξηµένο δείκτη 

λανθασµένων πιστοποιήσεων.  

 

Ένα άλλο θέµα που τίθεται, είναι ο διαµοιρασµός από διάφορα ιδρύµατα των δεδοµένων 

εγγραφής των χρηστών, που συνήθως πραγµατοποιείται µε τη µεσολάβηση τρίτων. 

Πράγµατι, η απαίτηση να εγγράφεται ο χρήστης ξεχωριστά, για κάθε µία από τις 

διάφορες εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας, δε φαίνεται λογική και 
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είναι πολύ πιο πρακτικό, η αρχική εγγραφή του χρήστη σ’ ένα βιοµετρικό σύστηµα, να 

χρησιµοποιείται ως βάση µελλοντικών πιστοποιήσεων για ένα σύνολο συστηµάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, είναι η συγκατάθεση του εµπόρου, και κυρίως του ίδιου 

του χρήστη, ο οποίος µπορεί να αντιλαµβάνεται τα συνολικά πλεονεκτήµατα, αλλά 

παράλληλα να φοβάται για πιθανή κακή χρήση των δεδοµένων του. Οι φόβοι αυτοί 

πάντως αναµένεται να κοπάσουν, µε την καθιέρωση αξιόπιστων third parties, που θα 

φέρουν την ευθύνη για το σωστό χειρισµό και τη διανοµή των δεδοµένων της εγγραφής. 

 

Ένα ακόµα θέµα, αφορά στον καταµερισµό ευθυνών, σε περίπτωση λανθασµένης 

χορήγησης πρόσβασης. Πράγµατι, οι πιθανότητες λένε ότι ακόµα και τα εύρωστα 

βιοµετρικά συστήµατα θα υποπέσουν κάποια στιγµή σε λάθος πιστοποίηση, επιτρέποντας 

έτσι τη διεκπεραίωση µιας συναλλαγής από έναν ψεύτικο χρήστη. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις, πρέπει να ξεκαθαριστεί αν η ευθύνη οικονοµικής αποζηµίωσης του 

πραγµατικού χρήστη βαραίνει τον έµπορο ή τον προµηθευτή της βιοµετρικής 

πιστοποίησης. Πάντως, αν η επιλεχθείσα λύση είναι εξωτερική, που σηµαίνει ότι η 

πιστοποίηση δε βρίσκεται κάτω από τον άµεσο έλεγχο της επιχείρησης, το πιο πιθανό 

είναι να θεωρηθεί υπόλογος ο προµηθευτής. 

 

Ένα ακόµα ζήτηµα στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας, αφορά στην 

απόρριψη ενός µικρού ποσοστού έγκυρων χρηστών. Για να µην ταλαιπωρούνται 

περαιτέρω οι χρήστες, είναι αναγκαία η ύπαρξη fallback διαδικασιών για µη βιοµετρική 

πιστοποίηση. Στις εφαρµογές τηλεφωνίας για παράδειγµα, µπορεί οι µη επιβεβαιωµένοι 

χρήστες να δροµολογούνται σ’ έναν operator, ο οποίος και να πιστοποιεί την ταυτότητά 

τους µε κατάλληλη υποβολή ερωτήσεων. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνεται πιο 

σύνθετη στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Στις εφαρµογές µε σκανάρισµα 

δαχτύλων, µια λύση είναι η χρησιµοποίηση ενός εναλλακτικού δακτυλικού 

αποτυπώµατος. Άλλη λύση είναι η χρήση passwords, που όµως φέρει στην επιφάνεια όλα 

τα µειονεκτήµατα της χρήσης κωδικών. Εξάλλου, υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ενός 

µηχανισµού ερωταποκρίσεων και στη συνέχεια επανεγγραφής του χρήστη στο σύστηµα, 

για την αποφυγή µελλοντικών προβληµάτων. Το µειονέκτηµα αυτής της διαδικασίας 

είναι ότι ο χρήστης έχει συνηθίσει σε γρήγορους µηχανισµούς πιστοποίησης για on-line 

συναλλαγές. Γενικά πάντως, µετά από µια σειρά αποτυχηµένων προσπαθειών για 

πιστοποίηση είναι συνήθης τακτική το κλείδωµα του λογαριασµού, ούτως ώστε να 

εξαλειφθεί η πιθανότητα παραβίασής του. 
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Σηµαντικό θέµα αποτελεί επίσης η συµβατότητα των συσκευών. Συνήθως οι εγγραφές 

που πραγµατοποιούνται σε µία συσκευή, δεν µπορούν να χρησιµεύσουν για πιστοποίηση 

σε µια άλλη. Αυτό το πρόβληµα καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 

βιοµετρικά συστήµατα, και οι οποίες ενδιαφέρονται για τη χρήση συµβατών συσκευών, 

που όµως να διακρίνονται και από ένα ελάχιστο βαθµό ακρίβειας και απόδοσης. 

Αντίστοιχη συµβατότητα βέβαια, πρέπει να χαρακτηρίζει και τις υποδοµές των 

επιχειρήσεων. 

 

Εξάλλου, παρά την εξάπλωση που αναµένεται να γνωρίσει η βιοµετρική στις εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας, οι παραδοσιακές διαδικασίες και ρουτίνες 

πιστοποίησης της αυθεντικότητας θα διατηρηθούν. Η βιοµετρική τεχνολογία, 

τουλάχιστον στην αρχή, θα στηριχθεί στα υπάρχοντα back end συστήµατα και δε θα τα 

αντικαταστήσει. Είναι πολύ ρεαλιστικό το παράδειγµα ενός συστήµατος, στο οποίο το 

80% των πελατών χρησιµοποιεί passwords και το 20% βιοµετρική τεχνολογία. Σ’ αυτό το 

σύστηµα, είναι πιθανό οι βιοµετρικές συναλλαγές να σηµειώνονται µε ειδική ένδειξη, 

ώστε να υποβάλλονται σε διαφορετικές διαδικασίες επεξεργασίας και χρέωσης. 

Εντούτοις, το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα δεν πρέπει να ξεχωρίζει από το αποτέλεσµα 

που επιστρέφεται µε χρήση password. Συνεπώς, η βιοµετρική τεχνολογία πρέπει να είναι 

σε θέση να τροφοδοτεί το παραδοσιακό σχήµα πιστοποίησης µε τις απαντήσεις της.   

 

Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξισορροπήσουν την ανάγκη για αποτροπή επιθέσεων 

µε την απαίτηση για επιβεβαίωση των έγκυρων χρηστών. Αυτό σηµαίνει, ότι πρέπει να 

θέσουν τις προτεραιότητές τους και να προσαρµόσουν ανάλογα τα επίπεδα ασφάλειας 

του συστήµατος. Το επιθυµητό επίπεδο ασφαλείας, συνήθως βρίσκεται µετά από δοκιµές 

στην πράξη, αφού τα µέτρα ακρίβειας που επικαλούνται οι προµηθευτές βασίζονται κατά 

κανόνα σε εργαστηριακές δοκιµές, που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τις πραγµατικές 

συνθήκες. Πάντως, ένα καλά σχεδιασµένο σύστηµα, µε ασφαλείς διαδικασίες µπορεί να 

περιορίσει τις λανθασµένες απορρίψεις, χωρίς να αποτελεί εύκολο στόχο για τους 

επιτιθέµενους.   

 

Καθώς η αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου και της τηλεφωνίας διευρύνεται, οι 

επιχειρήσεις έχουν να επιλέξουν µεταξύ της ανάπτυξης κατάλληλης εσωτερικής 

υποδοµής και της δροµολόγησης της διαδικασίας πιστοποίησης σε κάποια εξωτερική 
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εταιρεία. Και οι δύο προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, η ύπαρξη εσωτερικής υποδοµής µειώνει την εξάρτηση 

από third parties και διασφαλίζει το χειρισµό των δεδοµένων µε τρόπο συνεπή µε την 

πολιτική της επιχείρησης. Επιπλέον, ζητήµατα απόδοσης αντιµετωπίζονται πιο καλά και 

άµεσα, αφού τα PCs που διεξάγουν την πιστοποίηση βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 

επιχείρησης. Από την άλλη, η εσωτερική υποδοµή προϋποθέτει διαρκή ετοιµότητα της 

επιχείρησης για αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµένων, κι ακόµη την ενηµέρωσή της 

για θέµατα ακρίβειας κι απόδοσης των συσκευών. Επίσης, σηµαίνει ότι όποια 

προβλήµατα εγείρονται αντιµετωπίζονται από την ίδια και το ανθρώπινο δυναµικό της.     

 

Αντίθετα, η ανάπτυξη υποδοµής για εξωτερική πιστοποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις 

να επικεντρωθούν στο αντικείµενό τους, επωφελούµενες της δυνατότητας για βιοµετρική 

πιστοποίηση, µε την καταβολή ελάχιστης δυνατής προσπάθειας. Γενικά, οι διαδικασίες 

εγγραφής, απόκτησης και διαχείρισης των δεδοµένων περνούν πέρα από τον έλεγχό των 

επιχειρήσεων, οι οποίες δε χρειάζεται να είναι ενήµερες για τις τρέχουσες βιοµετρικές 

εξελίξεις. Ακόµη και το κόστος είναι συγκριτικά πιο προβλέψιµο, αφού συνήθως οι 

έµποροι καλούνται να καταβάλουν περιοδικά ένα σταθερό ποσό. Από την άλλη όµως, η 

εξωτερική πιστοποίηση προϋποθέτει εµπιστοσύνη στις ικανότητες ενός τρίτου να 

διαχειρίζεται και να διασφαλίζει την ακεραιότητα ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 

Η εξάρτηση αυτή επεκτείνεται και σε θέµατα ταχύτητας επεξεργασίας των συναλλαγών, 

χρήσης ή όχι αποδοτικών συσκευών κτλ. Γι’ αυτό δεν είναι απορίας άξιον, που πολλοί 

οργανισµοί διστάζουν να εναποθέσουν τη διαχείριση αυτών των κρίσιµων ζητηµάτων σε 

ένα τρίτο φορέα.  

 

Συµπεράσµατα 

 

Στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας, η βιοµετρική χρησιµοποιείται µε 

σκοπό την επίλυση προβληµάτων, τα οποία είναι σύµφυτα µε την αποµακρυσµένη 

πιστοποίηση µεταξύ δύο µερών, που δε γνωρίζονται και δεν εµπιστεύονται το ένα το 

άλλο. Καθώς η ανάγκη για διεκπεραίωση συναλλαγών υψηλής αξίας και ανταλλαγής 

δεδοµένων αποκτά ολοένα και περισσότερο κρίσιµο κι επιτακτικό χαρακτήρα, η χρήση 

της βιοµετρικής αναµένεται να εξαπλωθεί στο άµεσο µέλλον και να αποτελέσει 

σηµαντική κι επικερδή πρόταση.  
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4.3.2    Εµπόριο/ATM/Σηµείο πώλησης 

 

Οι εφαρµογές εµπορίου, ATM και σηµείου πώλησης (point of sale - POS) αναφέρονται 

στη χρήση βιοµετρικής, µε σκοπό την αναγνώριση ή την πιστοποίηση της ταυτότητας 

ενός ατόµου, που προσέρχεται σ’ ένα σηµείο και συναλλάσσεται από κοντά για την 

απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, η βιοµετρική λειτουργεί 

συµπληρωµατικά ή στη θέση παραδοσιακών σχηµάτων πιστοποίησης, όπως είναι η 

επίδειξη της ταυτότητας, η χρήση υπογραφής, PINs κτλ.
1
  

 

Οι εφαρµογές αυτής της κατηγορίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, ενώ 

είναι συνήθως εφαρµογές πιστοποίησης ή αναγνώρισης ένα-προς-λίγα, που σηµαίνει ότι 

η έρευνα εντοπισµού γίνεται µε βάση µια µικρή οµάδα εγγεγραµµένων χρηστών. Οι 

εφαρµογές εµπορίου, ATM και σηµείου πώλησης µοιάζουν µε τις εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου και τηλεφωνίας, ως προς το ότι είναι και οι δύο κατά κανόνα 

εθελοντικές, αφού δεν είναι προς όφελος των εταιρειών να εξαναγκάζουν τους πελάτες 

σε βιοµετρική πιστοποίηση. ∆ιαφέρουν όµως, ως προς το ότι οι εφαρµογές εµπορίου 

πραγµατοποιούνται πολύ πιο συχνά υπό συνθήκες επίβλεψης, σε σύγκριση µε τις 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Τυπικές εφαρµογές 

 

Μέχρι στιγµής, η βιοµετρική χρησιµοποιείται σε πολύ λίγες εφαρµογές εµπορίου, ATM 

και σηµείου πώλησης. Ακόµα όµως και αυτές οι λίγες, όχι ιδιαίτερα φιλόδοξες 

εφαρµογές αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα των βιοµετρικών λύσεων σ΄ αυτά τα 

περιβάλλοντα. Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή της βιοµετρικής, είναι σε κιόσκια ATM. 

Πράγµατι, τα µηχανήµατα ATM συνθέτουν το ιδανικό περιβάλλον για να εφαρµοστεί η 

βιοµετρική τεχνολογία, αφού το σύνηθες σχήµα πιστοποίησης που χρησιµοποιούν, τα 

PINs, είναι επιρρεπή σε παραβίαση, εύκολο να τα µαντέψει ή να τα ξεχάσει κανείς. 

Πάντως, ακόµα κι όταν εφαρµόζεται σε ειδικά αναπροσαρµοσµένα ATMs στη θέση 

                                                 
1
 http://www.bankersonline.com/articles/bhv09n12/bhv09n12a2.html 
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PINs, η βιοµετρική συνήθως δεν καταργεί την ανάγκη ύπαρξης καρτών ή κάποιου άλλου 

προσδιοριστή.
1
 

 

Στις εφαρµογές εµπορίου/σηµείου πώλησης η βιοµετρική συνήθως χρησιµοποιείται µε τη 

µορφή σκαναρίσµατος δαχτύλων, για την πληρωµή των συναλλαγών µέσω ενός 

προκαθορισµένου λογαριασµού. Αυτό που συµβαίνει δηλαδή, είναι ότι υπάρχει σύνδεση 

των δεδοµένων του χρήστη µε ένα χρεωστικό ή πιστωτικό λογαριασµό, ο οποίος 

χρεώνεται µετά από επιτυχηµένη πιστοποίηση. Αυτό το σχήµα, εφαρµόζεται στην 

Αµερική, σε πολλά παντοπωλεία και καφετέριες, παράλληλα µε τον παραδοσιακό τρόπο 

πληρωµής. Τα βιοµετρικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται, συνήθως δεν είναι 

ενσωµατωµένα στα υπάρχοντα συστήµατα πελατών και δρουν ως ανεξάρτητα 

συστήµατα, µε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων. Οι βιοµετρικές συναλλαγές 

καταχωρούνται ξεχωριστά, αλλά συνδέονται και µε το υπάρχον σύστηµα καταχωρίσεων. 

 

Νέες τάσεις 

 

Η χρήση της βιοµετρικής σε εφαρµογές εµπορίου/ATM/σηµείου πώλησης οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην ανάγκη των επιχειρήσεων για περιορισµό της απάτης, και λιγότερο 

στην επιθυµία τους να ηγηθούν των εξελίξεων. Πράγµατι, η απάτη µε χρήση επιταγών 

και πιστωτικών καρτών ταλαιπωρεί το χώρο του εµπορίου και ιδιαίτερα τους πωλητές 

που θεωρούνται υπόλογοι για τη ζηµία της επιχείρησης. Αν ωστόσο, για τη χρήση 

επιταγών απαιτείται προηγούµενη εγγραφή του πελάτη στο βιοµετρικό σύστηµα και 

συσχέτισή του µε έναν ενεργό λογαριασµό, αυτό αποτελεί ριζικό µέτρο καταπολέµησης 

της απάτης. Το µέτρο αυτό, µπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνει και τους πελάτες, οι 

οποίοι δε χρειάζεται να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους ή κάποιο άλλο έγγραφο για 

πιστοποίησή.  

 

Ο παράγοντας που αναµένεται να αποτελέσει κλειδί για την ευρεία διάδοση της 

βιοµετρικής είναι η ικανότητα εγγραφής ενός µεγάλου αριθµού χρηστών µέσα από ένα 

µέτριο πλήθος συσκευών. Επιπλέον, η δυνατότητα συνέργιας της βιοµετρικής µε τις 

smart cards ενδέχεται να εκτινάξει στα ύψη τις εφαρµογές εµπορίου, αφού οι smart cards 

                                                 
1
 http://www.silicon.com/management/cio-insights/2003/06/25/biometrics-key-to-future-of-police-crime-

fighting-004850/ 
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είναι κατάλληλες για αποθήκευση των βιοµετρικών δεδοµένων και πιστοποιούν την 

ταυτότητα των κατόχων τους, που είναι και το µεγάλο πρόβληµα στις εφαρµογές 

εµπορίου. Έτσι, ειδικά σε χώρες εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών, η ανάπτυξη υποδοµής 

για συνδυασµένη χρήση βιοµετρικής και smart cards είναι πολύ πιθανή. 

 

Από την άλλη, ένας παράγοντας που ενδεχοµένως εµποδίσει την εξάπλωση της 

βιοµετρικής στο χώρο του εµπορίου, είναι η δυσκολία και πολυπλοκότητα υλοποίησης 

των αντίστοιχων συστηµάτων. Σε αντίθεση µε τις αποµακρυσµένες συναλλαγές, όπου οι 

συσκευές απόκτησης βρίσκονται ήδη στη θέση τους ή θα βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό 

µέσα στα επόµενα δύο χρόνια, οι βιοµετρικές συναλλαγές που γίνονται κατά πρόσωπο 

προϋποθέτουν την υλοποίηση και ενσωµάτωση εξειδικευµένων συσκευών στα 

υπάρχοντα συστήµατα. Η ενσωµάτωση όµως βιοµετρικής σε ATMs έχει αποδειχθεί 

πολυέξοδη, ενώ ακόµα και η πτώση των τιµών των ATM µηχανηµάτων αυξάνει το 

κόστος ενσωµάτωσης βιοµετρικής λειτουργικότητας σε αυτά. Αλλά και στις περιπτώσεις 

του σηµείου πώλησης, η ενσωµάτωση βιοµετρικής µπορεί να αποδειχθεί εξίσου 

πολύπλοκη, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το εύρος των τερµατικών, υπολογιστικών 

συστηµάτων και συστηµάτων καταχωρίσεων, µε τα οποία υπάρχει ανάγκη για 

αλληλεπίδραση. 

 

Άλλα προβλήµατα, σχετίζονται µε την ανάγκη εκπαίδευσης των χρηστών, αλλά και των 

καθηµερινών λειτουργών του συστήµατος. Ειδικά µάλιστα για τους χρήστες, που δεν 

έχουν κάποιο κίνητρο να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα (όσοι για παράδειγµα είναι 

εγγεγραµµένοι σ’ ένα υποχρεωτικό σύστηµα), η διαδικασία εκπαίδευσης µπορεί να 

αποβεί ιδιαιτέρως δύσκολη. Ένας ακόµα λόγος που µπορεί να ανακόψει την πορεία της 

βιοµετρικής είναι ο φόβος για πιθανά λάθη του συστήµατος. Ως γνωστόν, η βιοµετρική 

υποπίπτει ενίοτε σε λάθη απόρριψης έγκυρων χρηστών. Στο χώρο του εµπορίου όµως, 

αυτά τα λάθη έχουν σηµαντικό αντίκτυπο, αφού αµφισβητείται η ταυτότητα έγκυρων 

πελατών. Γι’ αυτό, η ακολουθούµενη πολιτική πρέπει να εξισορροπεί την ανάγκη για 

αποτροπή της απάτης µε τις συνέπειες από τη λανθασµένη απόρριψη πελατών. 
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Χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και κάθετες αγορές 

 

Το σκανάρισµα του προσώπου, των δαχτύλων και της ίριδας έχει χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία σε κιόσκια ATM σε Βόρεια Αµερική, Ευρώπη και Ασία, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχει µια τυπική ATM συναλλαγή
1
. Όταν χρησιµοποιείται σκανάρισµα δαχτύλων, οι 

χρήστες συνήθως καλούνται να παρουσιάσουν µια κάρτα ή έναν προσδιοριστή, για να 

µπορέσει να ακολουθήσει ταίριασµα 1:1. Το σκανάρισµα της ίριδας χρησιµοποιείται σε 

ATMs κυρίως σε εφαρµογές αναγνώρισης, όπου το άτοµο αναγνωρίζεται από το 

σύστηµα, χωρίς προηγούµενη εισαγωγή δεδοµένων ή παρουσίαση token. Αντίστοιχα, το 

σκανάρισµα του προσώπου εξυπηρετεί περιπτώσεις πιστοποίησης ή και περιπτώσεις 

αναγνώρισης από µια υποβαθµισµένη βάση δεδοµένων.  

 

Από τις τρεις τεχνολογίες, το σκανάρισµα του προσώπου είναι η πιο διαδεδοµένη λύση, 

µε σχεδόν ένα εκατοµµύριο εγγεγραµµένους χρήστες. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

σκανάρισµα του προσώπου αποτύχει στην πιστοποίηση, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο, 

τότε οι χρήστες αποστέλλονται σε ένα άτοµο ειδικά επιφορτισµένο µε το έργο της 

πιστοποίησης. Γενικά, το σκανάρισµα των δαχτύλων αναµένεται να επικρατήσει ως 

τεχνολογία, στις εφαρµογές εµπορίου και σηµείου πώλησης, αφού παρέχει την ιδανικό 

συνδυασµό ακρίβειας και ευκολίας χρήσης. Το σκανάρισµα του προσώπου υπολείπεται 

σε ασφάλεια και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύγκριση µε βάσεις δεδοµένων που 

δεν είναι υποβαθµισµένες, ενώ το σκανάρισµα της ίριδας είναι µια λύση αρκετά ακριβή, 

στην οποία πιθανόν να µην αντεπεξέλθουν αυτά τα περιβάλλοντα. 

 

Κόστος ανάπτυξης 

 

Στα περιβάλλοντα εµπορίου, ATM και σηµείου πώλησης οι τιµές δεν έχουν ακόµα 

οριοθετηθεί µε ακρίβεια. Στην καλύτερη, από οικονοµικής πλευράς περίπτωση, υπάρχουν 

συσκευές σκαναρίσµατος δαχτύλων των $500 αρκετά εύρωστες για να αντεπεξέλθουν σε 

βαριά χρήση στα ταµεία των εµπορικών καταστηµάτων. Το κόστος βέβαια, µπορεί να 

                                                 
1
 Η τυπική χρήση περιλαµβάνει πιστοποίηση µε σκανάρισµα προσώπου και εισαγωγή του αριθµού 

κοινωνικής ασφάλισης, εν είδει µοναδικού προσδιοριστή. 
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φτάσει και σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, όπως στην περίπτωση ATM συστηµάτων µε 

σκανάρισµα ίριδας. Πάντως, οι πιο ακριβές λύσεις είναι εκείνες που απαιτούν 

ενσωµάτωση βιοµετρικής λειτουργικότητας στα υπάρχοντα συστήµατα. Το κόστος σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις είναι κυµαινόµενο, ανάλογα µε το εύρος της εφαρµογής και την 

πολυπλοκότητα του παλαιού συστήµατος. Οι λιγότερο ακριβές λύσεις, είναι εκείνες των 

ανεξάρτητων βιοµετρικών συστηµάτων, που απαιτούν πέρασµα της βιοµετρικής 

συναλλαγής στο υπάρχον σύστηµα καταχωρίσεων από τους ταµίες. Αυτά τα συστήµατα 

συνήθως µισθώνονται επ’ αόριστο από τα καταστήµατα, µε αντίτιµο µια µηνιαία 

συνδροµή κι ένα ποσοστό επί της αξίας των συναλλαγών. Το τελικό ποσό δικαιολογείται, 

αν αναλογιστεί κανείς την ετήσια ζηµία των επιχειρήσεων λόγω απάτης. Εξάλλου, στη 

µηνιαία συνδροµή συνήθως περιλαµβάνονται και τα κόστη υλοποίησης, ενσωµάτωσης 

και εκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια να περιοριστούν οι αρχικές δαπάνες της 

επιχείρησης.   

 

Πάντως, ένας από τους λόγους που αυτός ο τοµέας θεωρείται τόσο ελκυστικός για τις 

εταιρείες βιοµετρικής, είναι επειδή µπορεί να εφαρµοστεί το µοντέλο εσόδων ανά 

συναλλαγή. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές βιοµετρικού hardware και αλγορίθµων δε θα 

αποκοµίσουν πολλά, αφού ένας περιορισµένος αριθµός συσκευών µπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες ενός εµπορικού καταστήµατος. Όµως, οι εταιρείες παροχής βιοµετρικών 

λύσεων, που θα προσφέρουν πλήρη βιοµετρικά συστήµατα πληρωµής, θα είναι και οι 

τελικοί αποδέκτες των µεγαλύτερων εσόδων. 

    

Ζητήµατα υλοποίησης 

 

Υπάρχουν ορισµένα βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν, κατά την 

υλοποίηση βιοµετρικών συστηµάτων για εµπορικές εφαρµογές. Πρώτα απ’ όλα, οι 

χρήστες ως γνωστόν, είναι συνηθισµένοι σε συγκεκριµένες διαδικασίες πιστοποίησης στο 

χώρο του εµπορίου. Είναι σηµαντικό εποµένως, να εξασφαλίσουν οι κατασκευαστές, ότι 

τα νέα συστήµατα θα είναι εργονοµικά και εύκολα στη χρήση, ακόµα και για τους µη 

εξοικειωµένους χρήστες. Εξάλλου, η ακρίβεια των βιοµετρικών συστηµάτων εξαρτάται 

άµεσα από την ικανότητα των χρηστών να αλληλεπιδρούν µ’ αυτά µε τρόπο συνεπή. 

 

Ένα άλλο ζήτηµα που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι ο βαθµός ενσωµάτωσης των 

βιοµετρικών συστηµάτων στα ήδη υπάρχοντα. Στα ATMs για παράδειγµα, η πολύ στενή 
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ενσωµάτωση αποτελεί αναγκαιότητα και προϋπόθεση για την πυροδότηση της 

διαδικασίας χορήγησης χρηµάτων. Στα περιβάλλοντα εµπορίου και σηµείου πώλησης 

όµως, υπάρχει µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών. Μία λύση είναι η υλοποίηση ανεξάρτητων 

βιοµετρικών συστηµάτων, που είναι µεν πιο φτηνά, αλλά έχουν περιορισµένη 

λειτουργικότητα και απαιτούν τη χειρωνακτική εισαγωγή ορισµένων πληροφοριών. Η 

άλλη λύση, υπαγορεύει τη σύνδεση των βιοµετρικών συστηµάτων µε τα συστήµατα 

καταχώρισης των συναλλαγών, ούτως ώστε κάθε πετυχηµένη βιοµετρική πιστοποίηση να 

συνεπάγεται απευθείας ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η λύση αυτή σίγουρα είναι 

προτιµότερη για εφαρµογές µεγάλης κλίµακας, γιατί επιτρέπει την καλύτερη 

παρακολούθηση και τον εντοπισµό των συναλλαγών.  

 

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό πάντως στην περίπτωση των εφαρµογών εµπορίου, 

είναι ότι οι επιχειρήσεις κυρίως επωφελούνται και όχι ο πελάτης. Κι αυτό γιατί οι 

πελάτες, µπορεί να αισθάνονται ικανοποιηµένοι από τη µη χρήση PINs και εγγράφων 

πιστοποίησης, αλλά και πάλι είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν κάρτες ή κάποιον 

άλλο προσδιοριστή. Εποµένως, είναι σηµαντικό οι επιχειρήσεις να εξηγήσουν στους 

πελάτες τους, τους λόγους χρήσης αυτών των συστηµάτων, και να τους δώσουν επιπλέον 

κίνητρα για να εγγραφούν. Πέρα από αυτό, είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί µε βάσιµα 

επιχειρήµατα και επίκληση του τρόπου λειτουργίας του συστήµατος, κάθε φόβος για 

παραβίαση της ιδιωτικότητας.  

 

Συµπεράσµατα 

 

Η βιοµετρική αποτελεί µια λύση, µε περιορισµένες ως τώρα εφαρµογές στο χώρο του 

εµπορίου. Το κατά πόσο θα καταφέρει να εξαπλωθεί και να πρωταγωνιστήσει στο χώρο, 

εξαρτάται απ’ το αν η ανάγκη για ασφάλεια, διευκόλυνση και αποτροπή της απάτης 

υπερισχύσει του υψηλού κόστους και της πολυπλοκότητας της τεχνολογίας.  

5.1    ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η έννοια της ιδιωτικότητας είναι δύσκολο να οριστεί, γιατί οι απαιτήσεις σε ιδιωτικότητα 

µεταβάλλονται, ανάλογα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, το βαθµό εµπιστοσύνης απέναντι 

στα κρατικά και δηµόσια ιδρύµατα και τη συναίνεση του κοινού για παραχωρήσεις σε 

θέµατα ιδιωτικότητας, µε στόχο την επίτευξη µεγαλύτερης ασφάλειας. Γενικά πάντως, 
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µπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα υπέρµαχος και της βιοµετρικής και των ζητηµάτων 

ιδιωτικότητας, αρκεί η βιοµετρική να υλοποιείται µε τρόπο συνεπή ως προς κάποιες 

βασικές αρχές
1
. 

5.1.1    Σχέσεις βιοµετρικής και ιδιωτικότητας 

 

Η βιοµετρική µπορεί να παραβιάζει την ιδιωτικότητα, να είναι ουδέτερη σε θέµατα 

ιδιωτικότητας, να είναι φιλική σε θέµατα ιδιωτικότητας, ή τέλος να προστατεύει την 

ιδιωτικότητα, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 32.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 32. Οι χρήσεις της βιοµετρικής σε µια κλίµακα ιδιωτικότητας 

 

Στο χειρότερο δυνατό σενάριο, η χρήση της βιοµετρικής παραβιάζει την ιδιωτικότητα. Η 

βιοµετρική είναι µια τεχνολογία, που µπορεί να εφαρµοστεί, χωρίς τη γνώση ή την 

έγκριση του ατόµου. Μπορεί ακόµα να στηριχτεί στη διαρροή πληροφοριών από άλλες 

πηγές. Εποµένως, αν δεν υπόκειται σε περιορισµούς, ενδεχοµένως χρησιµοποιηθεί για 

λόγους παραβίασης της ιδιωτικότητας, όπως για τον εντοπισµό ατόµων, την κατάργηση 

της ανωνυµίας κτλ. Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται ακόµα και συστήµατα που είναι εν 

δυνάµει ικανά για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, χωρίς να έχουν χρησιµοποιηθεί γι’ 

αυτό το σκοπό, αφού και µόνο το ενδεχόµενο κακής χρήσης τους τα καθιστά ζηµιογόνα. 

Η βιοµετρική είναι ουδέτερη σε θέµατα ιδιωτικότητας, όταν δε λαµβάνει µέτρα 

προφύλαξης ή σχεδιαστικά µέτρα για τη διασφάλιση των παραµέτρων ιδιωτικότητας, 

αλλά παρόλα αυτά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τρόπο που να παραβιάζει την 

ιδιωτικότητα. Πολλές βιοµετρικές τεχνολογίες, που δεν µπορούν να  προστατεύσουν τις 

πληροφορίες των ατόµων, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να δράσουν υπονοµευτικά προς 

την έννοια της ιδιωτικότητας, ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. 

 

                                                 
1
 http://www.tovima.gr/relatedarticles/articlelist/ 
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Προστασία 
ιδιωτικότητας 
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Οι εφαρµογές που είναι φιλικές σε θέµατα ιδιωτικότητας ενσωµατώνουν ειδικά 

σχεδιαστικά στοιχεία και διαδικασίες ελέγχου, ούτως ώστε να µην υπάρχει περιθώριο 

χρήσης των βιοµετρικών δεδοµένων µε τρόπο που να παραβιάζει την ιδιωτικότητα. 

Συστήµατα που προνοούν για κρυπτογράφηση των δεδοµένων, που απαιτούν πολλούς 

διαχειριστές για πρόσβαση στη βάση δεδοµένων ή που αποθηκεύουν τα βιοµετρικά 

δεδοµένα ξεχωριστά από τα προσωπικά δεδοµένα λειτουργούν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αν και στα συστήµατα που είναι φιλικά σε ζητήµατα ιδιωτικότητας η 

προστασία δεν είναι απόλυτη, ωστόσο λαµβάνονται κάποιες ενέργειες, που καθιστούν 

απίθανη την κακόβουλη χρήση των βιοµετρικών δεδοµένων. Εφαρµογές που 

προστατεύουν την ιδιωτικότητα, θεωρούνται εκείνες στις οποίες το κίνητρο διεξαγωγής 

βιοµετρικής πιστοποίησης είναι η προστασία προσωπικών πληροφοριών του ατόµου, που 

διαφορετικά θα αποτελούσαν αντικείµενο παραβίασης. Η παροχή στο χρήστη του 

δικαιώµατος πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασµούς, ιατρικά δεδοµένα ή άλλα 

προσωπικά αρχεία, µέσα από µια εναλλακτική διαδικασία βιοµετρικής πιστοποίησης, 

αντί για την παραδοσιακή πιστοποίηση µε κάρτες και κωδικούς, είναι µια τυπική 

εφαρµογή αυτής της κατηγορίας. Αντίστοιχα, η υποχρεωτική υποβολή σε βιοµετρικό 

έλεγχο για πρόσβαση σε ευαίσθητα αρχεία είναι µια διαδικασία που προστατεύει την 

ιδιωτικότητα, αφού αποθαρρύνει τους υπαλλήλους από την πρόσβαση σε 

προστατευόµενα δεδοµένα, αφήνοντας ίχνη ικανά να προδώσουν τον παραβάτη.  

 

Γενικά, η διαχωριστική γραµµή, ανάµεσα στα διάφορα είδη ιδιωτικότητας, δεν είναι 

πάντα ευκρινής και είναι εύκολο να παραβιαστεί. Πολλές φορές είναι η ίδια η εφαρµογή 

και όχι η τεχνολογία, που καθορίζει το βαθµό προστασίας της ιδιωτικότητας. 

5.1.2    Τα σηµαντικότερα ζητήµατα ιδιωτικότητας 

 

Τα θέµατα ιδιωτικότητας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στην παραβίαση των 

πληροφοριών και στους προσωπικούς φόβους των ατόµων. Η πρώτη κατηγορία 

σχετίζεται µε τη µη εξουσιοδοτηµένη συλλογή, αποθήκευση και χρήση βιοµετρικών 

πληροφοριών, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στη δυσφορία που προκαλεί σε πολλά άτοµα η 

χρήση βιοµετρικών τεχνολογιών. Αν και κάθε εφαρµογή πρέπει να αντιµετωπίζει και τα 

δύο ζητήµατα, µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στην παραβίαση πληροφοριών. 
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Παραβίαση πληροφοριών 

 

Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, οι ιδιωτικοί και δηµόσιοι οργανισµοί έχουν πλέον τη 

δυνατότητα της συγκέντρωσης, αποθήκευσης και σύγκρισης διαφόρων πληροφοριών για 

κάθε άτοµο. Χρησιµοποιώντας προσδιοριστές, όπως το όνοµα, η διεύθυνση και ο 

αριθµός κοινωνικής ασφάλισης, οι διάφοροι οργανισµοί µπορούν να ψάξουν και σε άλλες 

βάσεις δεδοµένων για πληροφορίες σχετικές µε κάθε άτοµο. Αυτές οι πληροφορίες 

µπορεί να σχετίζονται µε το εργασιακό, οικονοµικό ή ιατρικό ιστορικό του ατόµου, τις 

αγοραστικές του συνήθειες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Ορισµένες φορές αυτός 

ο διαµοιρασµός και η δυνατότητα συνάθροισης πληροφοριών είναι επωφελής, όπως στην 

περίπτωση επείγουσων ιατρικών πληροφοριών, τις οποίες µοιράζονται πολλά 

νοσοκοµεία. Όµως εύκολα µπορεί να γίνει κατάχρηση και η ύπαρξη βάσεων δεδοµένων, 

που είναι σε θέση να εξερευνηθούν, να καταλήξει στη δηµιουργία συγκεντρωτικών 

προφίλ των χρηστών. Αυτά τα προφίλ µπορεί να έχουν ως συνέπεια οι εργοδότες να 

κάνουν προσλήψεις, ανάλογα µε ιδιωτικές ιατρικές πληροφορίες, ή οι ασφαλιστές να 

προσαρµόζουν τα ασφάλιστρα για όσα άτοµα έχουν παρουσιάσει διάφορες παθήσεις κτλ.  

 

Εξαιτίας λοιπόν των κινδύνων που δηµιουργούνται από τη µη εξουσιοδοτηµένη διαρροή 

προσωπικών δεδοµένων, είναι πολύ σηµαντικό να προστατεύεται το δικαίωµα του 

ατόµου να ασκεί έλεγχο και να δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση, 

χρήση ή αποκάλυψη των δεδοµένων που τον αφορούν. Αυτό είναι στην ουσία το 

δικαίωµα στη µη παραβίαση των πληροφοριών. Γενικά, το πρόβληµα δεν προκαλείται 

από τα βιοµετρικά δεδοµένα καθεαυτά, αλλά από τη σύνδεσή τους µε προσωπικές 

πληροφορίες του ατόµου. Η πιθανή διαρροή, παραβίαση ή κακή χρήση αυτών των 

προσωπικών πληροφοριών συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας. Η λύση δεν είναι η 

διενέργεια ελέγχου, προς αποφυγήν των µη εξουσιοδοτηµένων διαρροών, αφού αν είναι 

έστω και θεωρητικά δυνατό να διαρρεύσουν προσωπικά δεδοµένα, υπάρχει κίνδυνος από 

άποψη ιδιωτικότητας. Ιδανικά δηλαδή, σε ένα σύστηµα που είναι φιλικό για την 

ιδιωτικότητα, πρέπει να µην υπάρχει τρόπος διαρροής και συσχέτισης µε προσωπικά 

δεδοµένα, ακόµα κι αν η διαρροή αυτή είναι νοµικά κατοχυρωµένη. Προς το παρόν, 

φαίνεται πως υπάρχει ευαισθησία του νοµοθέτη σε θέµατα ιδιωτικότητας, αλλά λόγω των 

παγκόσµιων εξελίξεων είναι πολύ πιθανό αυτή η στάση να αλλάξει και να ζητηθεί χρήση 

βιοµετρικών δεδοµένων για σκοπό, πέρα από τον προκαθορισµένο. Αν αυτό όµως είναι 

ανέφικτο από κατασκευής του συστήµατος, τότε δεν τίθεται ανάλογο θέµα. Συνεπώς, ο 
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σχεδιασµός των ευφυών βιοµετρικών συστηµάτων περιορίζει τη µετατροπή των 

δεδοµένων σε εργαλεία παραβίασης της ιδιωτικότητας.  

 

Γενικά πάντως, η βιοµετρική θεωρείται ως µια τεχνολογία εξαιρετικά επίφοβη για 

ζητήµατα παραβίασης πληροφοριών, γιατί βασίζεται σε ανθρώπινα δεδοµένα, που 

συνιστούν ένα προσδιοριστή αµετάβλητο. Η αναλλοίωτη φύση του προσδιοριστή, 

προκαλεί την ανησυχία, ότι αυτός µπορεί να αποτελέσει το µέσο για τον εντοπισµό 

πληροφοριών σε διάφορες βάσεις δεδοµένων, που αφορούν σε όλους τους τοµείς της 

ζωής του ατόµου, από την εργασία ως την ιδιωτική ζωή. Οι µεγαλύτερες απειλές για την 

παραβίαση των πληροφοριών είναι η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των βιοµετρικών 

δεδοµένων, η µη εξουσιοδοτηµένη συλλογή τους, η περιττή συλλογή δεδοµένων και η µη 

εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη. Όλα αυτά τα ζητήµατα αναπτύσσονται στις επόµενες 

παραγράφους.      

 

Σε θέµατα ιδιωτικότητας, οι µη εξουσιοδοτηµένες χρήσεις των βιοµετρικών δεδοµένων 

αντιπροσωπεύουν τη µεγαλύτερη απειλή. Η ύπαρξη για παράδειγµα, µιας βάσης µε 

δεδοµένα σκαναρίσµατος δαχτύλων ή προσώπου, αποτελεί πολύ µεγάλο πειρασµό για τις 

υπηρεσίες καταστολής του εγκλήµατος ή τους ιδιωτικούς οργανισµούς, να ψάξουν εκεί 

µέσα για προσωπικά δεδοµένα. Το πρόβληµα δηλαδή δηµιουργείται, λόγω πιθανής 

χρήσης των βιοµετρικών δεδοµένων, για σκοπούς πέρα απ’ τους καθορισµένους και ιδίως 

για εφαρµογές της σήµανσης και για εφαρµογές µοναδικού προσδιοριστή. Αναλυτικά, οι 

αντιδράσεις για τις δύο αυτές εφαρµογές αναπτύσσονται παρακάτω. 

 

Όσον αφορά στη σήµανση, η διεξαγωγή εγκληµατολογικών ερευνών µε τη βοήθεια 

βάσεων δεδοµένων που δεν είναι της σήµανσης (π.χ. η βάση δεδοµένων µε τις άδειες 

οδήγησης) είναι εξαιρετικά προβληµατική από άποψης ιδιωτικότητας και διευρύνει 

επικίνδυνα το κυβερνητικό πεδίο ερευνών. Με δεδοµένο φέρ’ ειπείν ότι τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα αποτελούν το κύριο µέσο αναγνώρισης σε εφαρµογές της αστυνοµίας, 

είναι εύλογο γιατί υπάρχουν αντιδράσεις σε κρατικά προγράµµατα, στα οποία οι χρήστες, 

για να τύχουν κάποιων δηµόσιων παροχών, υποβάλλονται σε σκανάρισµα δαχτύλων. Ο 

κύριος φόβος είναι ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες ενδεχοµένως τεθούν στην υπηρεσία 

αστυνοµικών υπηρεσιών, είτε µέσα από ψηφιακές εικόνες των αποτυπωµάτων, είτε µε 

λήψη αποτυπωµάτων εκ των υστέρων από την επιφάνεια σκαναρίσµατος. Συνεπώς, ο 

φόβος είναι ότι κάθε βάση βιοµετρικών δεδοµένων αποτελεί µια εν δυνάµει βάση 
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δεδοµένων µε εγκληµατίες, ικανή να αυξήσει την ικανότητα των εµπλεκόµενων φορέων 

στη διερεύνηση του εγκλήµατος.  

 

Ο δεύτερος µεγάλος φόβος είναι ότι τα βιοµετρικά δεδοµένα θα αποτελέσουν ένα είδος 

µοναδικού προσδιοριστή του ατόµου, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Ένας µοναδικός 

προσδιοριστής είναι ένας σταθερός αριθµός ή µια τιµή, που σχετίζεται µε ένα µόνο 

συγκεκριµένο άτοµο και χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό πληροφοριών σε µια βάση 

δεδοµένων. Ο αριθµός κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. Η χρήση 

µοναδικών προσδιοριστών ενέχει κινδύνους, ειδικά σήµερα που σχεδόν κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα – οι αγορές, οι ιατρικές πληροφορίες, οι οικονοµικές συναλλαγές – 

καταγράφεται σε κάποιου είδους βάση δεδοµένων. Ο κίνδυνος είναι ότι οι µοναδικοί 

προσδιοριστές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση, τη διαρροή και 

τον εντοπισµό των καθηµερινών ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε διάφορες βάσεις 

δεδοµένων, που µπορεί να είναι ανόµοιες και ετερόκλητες µεταξύ τους.  

 

Παρότι λίγες βιοµετρικές τεχνολογίες µπορούν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες 

βιοµετρικές πληροφορίες χωρίς τη γνώση του υποκειµένου, το ενδεχόµενο αυτό δεν 

παύει να προκαλεί ανησυχία. Οι τεχνολογίες σκαναρίσµατος προσώπου, φωνής, 

υπογραφής και keystroke µπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό, γιατί στηρίζονται 

σε συνηθισµένες συσκευές, όπως κάµερες και τηλέφωνα, για την απόκτηση των 

βιοµετρικών πληροφοριών. Μέχρι στιγµής, µόνο το σκανάρισµα προσώπου έχει 

χρησιµοποιηθεί για συγκέντρωση βιοµετρικών πληροφοριών, άνευ εξουσιοδότησης του 

χρήστη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, π.χ. σε εφαρµογές επιτήρησης, η εξουσιοδότηση 

ενδεχοµένως υπονοείται, ενώ άλλες φορές η ένδειξη µε πινακίδες ότι στη συγκεκριµένη 

περιοχή λειτουργεί βιοµετρικό σύστηµα είναι επαρκής εξουσιοδότηση για τη µετέπειτα 

συλλογή πληροφοριών. 

 

Ένα ακόµα θέµα είναι η περιττή συλλογή δεδοµένων. Η βιοµετρική είναι µια λύση που 

απευθύνεται σε συγκεκριµένα προβλήµατα πιστοποίησης ταυτότητας, που έχουν να 

κάνουν είτε µε τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης σε συγκεκριµένες τοποθεσίες, είτε µε 

τον έλεγχο της λογικής πρόσβασης σε συγκεκριµένα δεδοµένα, ή τέλος µε τη διασφάλιση 

ότι κανείς δεν µπορεί να γραφεί παραπάνω από µία φορές σε ένα σύστηµα. Όταν η 

βιοµετρική εφαρµόζεται σε περιβάλλοντα, όπου τα οφέλη από τη χρήση της είναι µόνο 

ονοµαστικά ή δεν είναι καλά ορισµένα, τότε υπονοµεύεται η έννοια της µη παραβίασης 
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πληροφοριών. Η µη απαραίτητη συλλογή δεδοµένων αντιβαίνει σε µια βασική αρχή της 

ιδιωτικότητας, ότι δηλαδή οι προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνονται µόνο για 

συγκεκριµένους λόγους και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Εξάλλου, η συλλογή µη 

αναγκαίων δεδοµένων, λειτουργεί προς όφελος και της µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης 

τους. 

 

Τέλος, η µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη, συνήθως αναφέρεται στην ενέργεια ενός 

οργανισµού να µοιραστεί µε άλλους φορείς βιοµετρικές πληροφορίες, χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεση του χρήστη. Η πράξη αυτή αντιβαίνει σε µια άλλη βασική αρχή της 

ιδιωτικότητας, ότι δηλαδή ο χρήστης έχει το δικαίωµα να ασκεί έλεγχο στα προσωπικά 

του δεδοµένα. Στις αρνητικές συνέπειες της µη εξουσιοδοτηµένης αποκάλυψης, 

συγκαταλέγεται ότι ο χρήστης δε γνωρίζει τους σκοπούς, για τους οποίους θα 

χρησιµοποιηθούν τα βιοµετρικά του δεδοµένα, τις πληροφορίες µε τις οποίες θα 

συσχετιστούν και τα µέτρα που θα ληφθούν για τη φύλαξή τους. 

 

Όλες οι προαναφερθέντες παραβιάσεις µπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικές 

εκφάνσεις του λεγόµενου function creep. Function creep καλείται η εκτεταµένη χρήση 

µιας τεχνολογίας, ενός συστήµατος ή µιας υλοποίησης, για σκοπούς πέρα από τους 

αρχικά προβλεπόµενους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η συγκέντρωση από 

πολλά ιδρύµατα των αριθµών κοινωνικής ασφάλισης, και η χρήση τους για λόγους 

πιστοποίησης, πέρα από τους αρχικούς. Συνέπεια αυτής της εκτεταµένης χρήσης, είναι 

ότι δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών να χρησιµοποιούν αυτόν 

τον προσδιοριστή, για να εντοπίζουν και να συνδέουν πληροφορίες, κατά µήκος των 

βάσεων δεδοµένων. Παρότι αυτή η ζεύξη των δεδοµένων είναι σε αρκετές περιπτώσεις 

χρήσιµη και επωφελής, ελλοχεύει κινδύνους, που είναι κάθε άλλο παρά αµελητέοι. Στην 

πιο ακραία περίπτωση, µπορεί να καταστήσει εφικτή την παρακολούθηση της 

ανθρώπινης κίνησης και συµπεριφοράς, µε απώτερο στόχο την καταπίεση των ατόµων. 

Αυτό το σενάριο και άλλα παρόµοια δεν είναι απίθανα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν µέτρα 

προστασίας ενάντια σ’ αυτούς τους κινδύνους, τα οποία θα εξετάσουµε στη συνέχεια.  

 

Προσωπικοί φόβοι 

 

Πέρα από τα θέµατα της παραβίασης πληροφοριών, η βιοµετρική δέχεται κριτική και για 

θέµατα που άπτονται προσωπικών φόβων των ατόµων. Υπάρχει ένα ποσοστό του 
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πληθυσµού, το οποίο αντιλαµβάνεται τη βιοµετρική, ως µια διαδικασία προσβλητική και 

ενοχλητική, η οποία παραβιάζει την ιδιωτικότητά του. Αν κι αυτή η αποστροφή µπορεί 

να οφείλεται στον υποβόσκοντα φόβο για ζητήµατα παραβίασης πληροφοριών, συνήθως 

σχετίζεται µε θρησκευτικές, προσωπικές ή κοινωνικές πεποιθήσεις. Μερικά άτοµα για 

παράδειγµα, µπορεί να θεωρήσουν την εγκατάσταση ενός βιοµετρικού συστήµατος στο 

χώρο εργασίας, ως ένδειξη έλλειψης εµπιστοσύνης και να αισθανθούν θιγµένα στην 

προοπτική χρήσης του συστήµατος
1
. 

 

Είναι συχνό φαινόµενο βέβαια οι νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες να συναντούν έντονες 

αντιδράσεις πριν την καθιέρωση. Τα ATMs για παράδειγµα, αντιµετωπίζονταν µε 

καχυποψία για χρόνια. Στην Αµερική και τον Καναδά οι smart cards θεωρείται ότι 

παραβιάζουν την ιδιωτικότητα του πολίτη, την ίδια στιγµή που δισεκατοµµύρια έχουν 

τεθεί σε κυκλοφορία στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αµερική. ∆εν 

πρέπει να προκαλεί συνεπώς εντύπωση ότι, αν κι εκατοµµύρια χρήστες έχουν εγγραφεί 

σε βιοµετρικά συστήµατα διαφορετικής πολυπλοκότητας και σκοπού σε όλο τον κόσµο, 

η βιοµετρική τεχνολογία εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς φουτουριστική ή 

απειλητική.  

 

Γενικά, είναι πιο δύσκολο να καµφθούν οι αντιρρήσεις για ζητήµατα παραβίασης 

πληροφοριών, παρά οι ιδιαίτεροι προσωπικοί φόβοι. Ο λόγος είναι ότι οι κίνδυνοι 

παραβίασης πληροφοριών µπορούν να περιοριστούν, µε τη λήψη συγκεκριµένων γενικών 

µέτρων προστασίας των βιοµετρικών πληροφοριών, ενώ απ’ την άλλη οι αντιδράσεις που 

οφείλονται σε προσωπικούς φόβους είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει η λέξη, δηλαδή 

προσωπικές. Έτσι, ο τρόπος χειρισµού αυτών των αντιδράσεων εξαρτάται απ’ το αν η 

τεχνολογία απευθύνεται σε πελάτες, υπαλλήλους ή πελάτες, απ’ το αν είναι προαιρετική 

ή υποχρεωτική κτλ. Για παράδειγµα, τα υποχρεωτικά συστήµατα συνοδεύονται συνήθως 

από τις περισσότερες φωνές διαµαρτυρίας και αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερη 

αποδοκιµασία. Γενικά πάντως, η καλύτερη αντιµετώπιση σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 

να γίνει σαφές, για ποιους λόγους χρησιµοποιούνται συστήµατα βιοµετρικής, σε ποιες 

παρόµοιες καταστάσεις έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν και ποιος είναι ο τρόπος 

λειτουργίας τους.  

 

                                                 
1
 http://rioter.info/2009/10/06B1-giorgio-agamben/ 
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Με την πάροδο του χρόνου, ο εγκλιµατισµός των ανθρώπων στη βιοµετρική τεχνολογία 

αναµένεται να περιορίσει τις ενστάσεις που πηγάζουν από προσωπικούς φόβους. Είναι 

γεγονός ότι άτοµα που έχουν εµπειρία απ’ τη χρήση βιοµετρικών συστηµάτων, τα 

υποστηρίζουν πολύ πιο ένθερµα. Η έλλειψη εξοικείωσης µε την τεχνολογία προκαλεί 

τάση απαξίωσής της, αλλά – ευτυχώς για τη βιοµηχανία της βιοµετρικής – οι µετρήσεις 

δείχνουν ότι, αφού κάποιος έλθει σε επαφή µαζί της, συνήθως δεν έχει πρόβληµα να τη 

χρησιµοποιεί σε µόνιµη βάση. 

5.1.3    Αρετές της βιοµετρικής τεχνολογίας σε θέµατα προστασίας της 

ιδιωτικότητας 

 

Αν και αρκετοί προβληµατισµοί για θέµατα ιδιωτικότητας είναι γερά θεµελιωµένοι, 

κάποιοι άλλοι βασίζονται σε παρανοήσεις του τρόπου λειτουργίας της τεχνολογίας. 

Γενικά, υπάρχουν κάποιες αρχές στον τρόπο λειτουργίας, τόσο της βιοµετρικής 

τεχνολογίας όσο και της βιοµηχανίας της βιοµετρικής, που περιορίζουν το ενδεχόµενο 

χρήσης της µε τρόπο που να παραβιάζει την ιδιωτικότητα. Αυτά τα στοιχεία που είναι 

φιλικά για την ιδιωτικότητα και είναι σύµφυτα µε τη βιοµετρική, εξηγούνται παρακάτω.          

 

Τα περισσότερα βιοµετρικά συστήµατα, µε σηµαντικότερη εξαίρεση τα συστήµατα της 

σήµανσης, δεν αποθηκεύουν ακατέργαστα βιοµετρικά δεδοµένα, όπως εικόνες προσώπου 

ή δακτυλικών αποτυπωµάτων. Αντ’ αυτού χρησιµοποιούν τα βιοµετρικά templates, 

γεγονός που προφυλάσσει από πολλούς κινδύνους ιδιωτικότητας. Η αποθήκευση 

ακατέργαστων εικόνων διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τον εντοπισµό δεδοµένων κατά 

µήκος των βάσεων, για το λόγο ότι η εύρεση µπορεί να γίνει µε µια απλή διαδικασία 

δυαδικής αναζήτησης. Αντίθετα, τα templates είναι διαφορετικά σε κάθε λήψη 

δεδοµένων και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών 

εικόνων. Το σηµαντικότερο είναι ότι απαιτείται ειδικός αλγόριθµος, ο οποίος είναι 

διαφορετικός και κρυφός σε κάθε σύστηµα, για να καθοριστεί αν οι πληροφορίες µιας 

βάσης δεδοµένων µπορούν να αντιστοιχηθούν µε πληροφορίες µιας άλλης. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο εντοπισµός είναι πολύ πιο δύσκολος. 

  

Ακόµα, το εύρος των βιοµετρικών τεχνολογιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε 

διαφορετικές εφαρµογές, περιορίζει την πιθανότητα καθιέρωσης ενός καθολικού 

βιοµετρικού προσδιοριστή. Είναι λειτουργικά αδύνατον όµως να υπάρξει σύνδεση, µε 
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κοινό παρονοµαστή τη βιοµετρική, στα δεδοµένα ενός ατόµου, που χρησιµοποιεί 

διαφορετικές βιοµετρικές τεχνολογίες για διαφορετικές εφαρµογές. Κάποιος για 

παράδειγµα, που υποβάλλεται σε σκανάρισµα δαχτύλου για πρόσβαση σε δίκτυο, 

σκανάρισµα χεριού για είσοδο σε ασφαλισµένες περιοχές και σκανάρισµα φωνής για 

τηλεφωνική πρόσβαση λογαριασµών, δε διατρέχει κίνδυνο συσχέτισης των δεδοµένων 

του από κάποια βιοµετρική µέτρηση.  

 

Ένας επίσης παράγοντας, που ελαττώνει την πιθανότητα χρήσης των βιοµετρικών 

δεδοµένων µε τρόπο που να παραβιάζει την ιδιωτικότητα, είναι η δυνατότητα εγγραφής 

µε διαφορετικά βιοµετρικά δείγµατα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε βιοµετρικά 

συστήµατα που εξετάζουν τη συµπεριφορά, όπως τα συστήµατα σκαναρίσµατος φωνής 

και υπογραφής. Για να γίνει πιο κατανοητό, κάποιος µπορεί να χρησιµοποιεί την πλήρη 

του υπογραφή σε ένα βιοµετρικό σύστηµα και µια πιο σύντοµη σε ένα άλλο. Γενικά, ο 

αριθµός των δυνατών εγγραφών του ίδιου χρήστη σε ένα βιοµετρικό σύστηµα 

συµπεριφοράς είναι απεριόριστος.  

 

Τέλος, στο χώρο της βιοµετρικής υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και κάθε µία διαθέτει 

ξεχωριστή τεχνολογία, που δεν είναι διαθέσιµη στο κοινό, γεγονός που δυσχεραίνει τον 

εντοπισµό δεδοµένων κατά µήκος των βάσεων. Οι διάφορες εταιρείες δρουν 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους κι έτσι παράγονται πολλοί τύποι templates, που µπορούν να 

συγκριθούν µόνο µε templates της ίδιας τεχνολογίας. Επειδή µάλιστα υπάρχει 

εξειδίκευση και στα συστήµατα ίδιας τεχνολογίας, ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής – 

δηλαδή άλλα συστήµατα είναι κατάλληλα για φυσική πρόσβαση, άλλα για πρόσβαση σε 

PC, άλλα για αναγνώριση µε smart card – παράγονται πολύ διαφορετικά templates, για τη 

σύγκριση των οποίων απαιτούνται διαφορετικοί αλγόριθµοι.  
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6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

6.1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

 Η δίωξη του εγκλήµατος και η τιµωρία των ενόχων είναι ζητήµατα που 

απασχόλησαν τις ανθρώπινες κοινωνίες από της δηµιουργίας των. Ο τρόπος όµως 

διώξεως των εγκληµατιών ήταν ανάλογος µε τις εκάστοτε κρατούσες κοινωνικές 

αντιλήψεις, την εξέλιξη και την πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη των λαών. Οι 

Υπηρεσίες διώξεως του εγκλήµατος ακολούθησαν την εξελικτική πορεία των 

ανθρωπίνων κοινωνιών, διαρκώς εξελισσόµενες και οργανούµενες. Γίνεται µία διαρκής 

πάλη µεταξύ διωκτικών οργάνων και εγκληµατιών, οι µεν εφαρµόζοντας νέες µεθόδους 

διώξεως, οι δε ανακαλύπτοντας νέα ευφυή και σατανικά σχέδια δράσεως και διαφυγής
1
. 

 

 Σε κοινωνίες πρωτόγονες και απολίτιστες, πρωτόγονα και βάρβαρα ήταν και τα 

εφαρµοζόµενα µέσα διώξεων κατά των κακοποιών, η δε επιβαλλόµενη σ’ αυτούς ποινή 

συνήθως ήταν δυσανάλογος προς το διαπραχθέν αδίκηµα. Αντίθετα, στις πολιτισµένες 

κοινωνίες – ως η σηµερινή – στις οποίες προέχει ο σεβασµός και η κατοχύρωση των 

ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων του πολίτη, οι Υπηρεσίες ∆ίωξης του 

εγκλήµατος, οπλισµένες µε σύγχρονα επιστηµονικά µέσα, εφαρµόζουν µεθόδους 

ασφαλείς και ανταποκρινόµενες στην όλη κοινωνική εξέλιξη και κατάσταση. Η επιτυχής 

εφαρµογή δε του σκοπού αυτού προδίδει και τον βαθµό πολιτισµού του Κράτους. 

 

 Κατά την εκτέλεση της αποστολής της η Αστυνοµία οφείλει να ενεργεί 

προληπτικά και κατασταλτικά. Οφείλει δηλαδή να προλαµβάνει τη διάπραξη 

εγκληµάτων, και όταν τούτο δεν είναι εφικτό – λόγω του ότι δεν είναι πανταχού παρούσα 

– να ενεργεί για την εξιχνίαση διαπραχθέντων αδικηµάτων, να ανακαλύπτει τον ένοχο 

και να τον αποστέλλει αρµοδίως. 

 

                                                 
1
 ∆ιευθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών: Α/Α ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ Χαράλαµπος 
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 Νέες επιστήµες, όπως η Ψυχολογία, Βιολογία, Εγκληµατολογία κλπ βοήθησαν 

πολύ στη  γνώση του εγκληµατία, καθόρισαν τις ροπές και τις τάσεις του και 

προσδιόρισαν τον τρόπο ενεργείας του. 

 Η Επιστηµονική Έρευνα στην Αστυνοµία διενεργείται από τη ∆ιεύθυνση 

Εγκληµατολογικών Ερευνών (∆.Ε.Ε.) η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 198/92, 

είναι αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία του Υ.∆.Τ. και εφαρµόζοντας επιστηµονικοτεχνικές 

και άλλες πρόσφορες µεθόδους, διεθνώς παραδεκτές, υποβοηθεί το έργο των Κρατικών 

Υπηρεσιών στην πρόληψη, δίωξη και καταστολή του εγκλήµατος.  

 

 Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό : 

 

1. Εξακριβώνει την ταυτότητα κάθε ατόµου, µε βάση τη δακτυλοσκοπική ή άλλη 

επιστηµονική και τεχνική µέθοδο. 

 

2. ∆ιαθέτει, µετά από αίτηµα των αρµοδίων Αρχών, ειδικευµένο προσωπικό για την 

πλήρη διερεύνηση και απεικόνιση (φωτογράφηση, κινηµατογράφηση κλπ) του 

τόπου τελέσεως εγκληµάτων ή άλλων συµβάντων αστυνοµικού ενδιαφέροντος, 

προς ανεύρεση και περισυλλογή ιχνών και πειστηρίων. 

 

3. Εξετάζει ίχνη και πειστήρια και µε την αξιοποίηση αυτών συµβάλλει στη 

διαλεύκανση των ερευνούµενων υποθέσεων. 

 

4. Παρακολουθεί την κίνηση της εγκληµατικότητας στη Χώρα µε τη συγκέντρωση 

και την κατάλληλη ταξινόµηση των περιεχοµένων σ’ αυτή στοιχείων από όλες τις 

ασχολούµενες µε τη δίωξη του εγκλήµατος Αρχές, σε σχέση µε τα εγκληµατούντα 

άτοµα και τα τελούµενα από αυτά εγκλήµατα. 

 

5. Εκδίδει ∆ελτία Εγκληµατολογικών Αναζητήσεων (∆.Ε.Α.) και αποστέλλει αυτά 

στις αρµόδιες Αρχές για την αναζήτηση και σύλληψη καταδιωκοµένων 

προσώπων, ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόµων και απωλεσθέντων ή κλαπέντων 

αντικειµένων. 
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6. Παρέχει προς τις αρµόδιες Αρχές, αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηµα αυτών, 

στοιχεία που µπορούν να συµβάλουν στην πρόληψη, τη δίωξη και την καταστολή 

της εγκληµατικότητας, καθώς και κάθε πληροφορία της αρµοδιότητάς της. 

 

7. Τηρεί αρχεία δακτυλικών αποτυπωµάτων, ατοµικών φακέλων εγκληµατούντων 

ατόµων (ηµεδαπών και αλλοδαπών), φωτογραφιών, µεθόδων δράσεως, 

σωµατικών χαρακτηριστικών (MODUS OPERANDI) και άλλα συναφή µετά 

αντιστοίχων ευρετηρίων καθώς και ειδικές συλλογές κάθε είδους αποτυπωµάτων, 

εντυπωµάτων, ιχνών, ουσιών και λοιπών αντικειµένων. 

 

8. Μεριµνά για την εκπαίδευση-µετεκπαίδευση του προσωπικού της και για την 

επαγγελµατική επιµόρφωση στην εγκληµατολογική επιστήµη και τέχνη των 

υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνοµία ή σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, που 

είναι επιφορτισµένες µε οποιονδήποτε τρόπο µε τη δίωξη του εγκλήµατος. 

 

9. Εφαρµόζει κάθε νέο επίτευγµα της Επιστήµης ή Τεχνολογίας, διεθνώς παραδεκτό 

και αναγνωρισµένο. 

 

10. Φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασµό των Υπηρεσιών της µε τον απαραίτητο 

σύγχρονο επιστηµονικοτεχνικό εξοπλισµό και λοιπά υλικά και µέσα για την 

εύρυθµη λειτουργία τους. 

 

11. Εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους µηχανοργανώσεως των εργασιών της και 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας των εγκληµατολογικών στοιχείων σηµάνσεως και 

λοιπών αντικειµένων αυτής. 

 

12. Μεριµνά για την προώθηση της έρευνας, τη βελτίωση των εργασιών και την 

αποδοτικότητά της, δυνάµενη να αναπτύσσει ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα 

εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλες 

ηµεδαπές ή αλλοδαπές Αρχές, Υπηρεσίες και λοιπούς Φορείς. 

 

13. Εισηγείται αρµοδίως τη λήψη νοµοθετικών ή άλλων µέτρων, αποσκοπούντων 

στην πρόληψη, προσφορότερη δίωξη και καταστολή της εγκληµατικότητας καθώς 

και σε άλλα θέµατα αρµοδιότητάς της. 
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14. Αποστέλλει, ύστερα από έγκριση, σε προηγµένα εργαστήρια της Αλλοδαπής, 

πειστήρια εγκληµάτων, όταν απαιτούνται ειδικές εξετάσεις που δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν σ’ αυτήν. 

 

15. Εκπροσωπείται µε εξειδικευµένο προσωπικό της σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, 

οµάδες εργασίας, για θέµατα εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος, στην Ηµεδαπή ή 

Αλλοδαπή. 

 

16. Τηρεί την απαραίτητη επαφή και συνεργασία µε συναφείς Υπηρεσίες και 

Οργανισµούς της Αλλοδαπής, είτε απευθείας είτε δια της ∆ιευθύνσεως ∆ιεθνούς 

Αστυνοµικής Συνεργασίας (∆.∆.Α.Σ.). 

 

Η τοπική αρµοδιότητα της ∆.Ε.Ε. εκτείνεται σ’ ολόκληρη την Επικράτεια. 

 

Συγκρότηση – ∆ιάρθρωση 

 

 Η ∆.Ε.Ε. συγκροτείται από την Κεντρική και τις Περιφερειακές αυτής Υπηρεσίες. 

 Η Κεντρική Υπηρεσία της ∆.Ε.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και διαρθρώνεται 

εσωτερικά στα ακόλουθα Τµήµατα (Σχετ.: Υπ’ αριθµ.7001/2/599-γ 30-09-92 απόφαση 

Υ.∆.Τ.)
1
 : 

 α. Εσωτερικών Λειτουργιών 

 β. ∆ακτυλοσκοπίας 

 γ. Εξερευνήσεων 

 δ. Χηµείου 

 ε. Εργαστηρίων 

 στ. Καταδιωκτικών-Στατιστικής 

 ζ. Μεθοδικοτήτων-Φωτογραφικού 

 η. Αρχείων 

 

 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ∆.Ε.Ε. είναι : 

 

                                                 
1
 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=48&Itemid=39&lang= 
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♦ Η Υποδιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαρθρώνεται σε Τµήµατα ανάλογα και 

αντίστοιχα µε αυτά της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

♦ Τα Γραφεία Εγκλ/κών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) που έχουν έδρα στις πόλεις που υπάρχει 

έδρα Πρωτοδικείου και εδαφική αρµοδιότητα αυτήν του Πρωτοδικείου υπαγωγής 

τους. 

 

6.2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 Η ασφαλής και ταχεία εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόµου, αποτελεί 

δραστικό µέσο της Αστυνοµίας για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. 

 

 Με την έννοια «εξακρίβωση της ταυτότητας» εννοούµε τη φυσική ταυτότητα 

(που εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες) και τη νοµική (που εξαρτάται από νοµικές 

ιδιότητες ή καταστάσεις, όπως Θρησκεία, ιθαγένεια κτλ)
1
. 

 

 Η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόµου υπήρξε ανέκαθεν δυσχερές ζήτηµα 

για την Αστυνοµία, καθ’ όσον οι διάφοροι εγκληµατίες καταβάλλουν πολλές 

προσπάθειες γα να αποφύγουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς των, είτε µε τη µεταβολή 

της νοµικής τους ταυτότητας (π.χ. ψεύτικο όνοµα, πλαστογραφηµένα πιστοποιητικά κ.α.) 

είτε µε τη µεταβολή της φυσικής τους ταυτότητας (π.χ. µεταµφίεση προσώπου, πλαστική 

εγχείρηση κ.α.). 

 

 Παλαιότερα στη χώρα µας το πρόβληµα της εξακρίβωσης της ταυτότητας δεν 

ήταν έντονο, καθότι και οι µεγαλύτερες πόλεις είχαν µικρό αριθµό κατοίκων και τα µέσα 

συγκοινωνίας ελάχιστα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αλληλογνωρίζονταν και είχαν 

αυστηρό κοινωνικό έλεγχο, η Αστυνοµία δε µπορούσε µε σχετική ευκολία να 

διαπιστώσει την απουσία, τη µετακίνηση, την ασχολία και εν γένει το χαρακτήρα αυτών. 

Σήµερα όµως υπάρχουν πόλεις εκατοµµυρίων κατοίκων και τη χώρα µας επισκέπτονται 

εκατοµµύρια ανθρώπων διαφόρου εθνικότητας και χαρακτήρα. Σήµερα επίσης, η 

µετακίνηση των εγκληµατιών εντός ή εκτός της χώρας, µε την εξέλιξη και πρόοδο των 

                                                 
1
 ∆ιευθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών: Α/Α ΖΩΓΡΑΦΟΣ Νικόλαος 
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συγκοινωνιακών µέσων, είναι εύκολη και σύντοµη. Με την εφαρµοζόµενη όµως αλάθητη 

µέθοδο της δακτυλοσκοπίας, εξουδετερώνονται οι σκόπιµες αυτές µεταβολές, καθώς 

επίσης διευκρινίζονται συνωνυµίες που υπάρχουν, διότι συχνές είναι οι ταλαιπωρίες 

νοµοταγών πολιτών από τυχαίες ή σκόπιµες συνωνυµίες µε καταδιωκόµενα άτοµα. 

 

 Ο εγκληµατίας τα πάντα µπορεί να αµφισβητήσει, τα δακτυλικά του όµως 

αποτυπώµατα ποτέ. Αυτά είναι αψευδείς µάρτυρες και αµερόληπτοι. ∆εν οµιλούν, και 

όµως, για τον γνωρίζοντα αποκαλύπτουν περισσότερα κι από τον οµιλητικότερο 

µάρτυρα, Είναι πάντα αµετάβλητοι στη διάθεσή µας, έτοιµοι να επαναλάβουν επακριβώς 

όσα εξαρχής φανέρωσαν.   

 

 Τέλος, σήµερα πολλοί κακοποιοί ανήκουν στις υψηλές βαθµίδες της 

κοινωνίας µας, έχουν καλούς τρόπους, µιλούν ξένες γλώσσες, είναι επιστήµονες 

γενικά, γι’ αυτό δε το λόγο είναι και περισσότερο επικίνδυνοι και ραδιούργοι των 

κοινών κακοποιών. 

 

 

6.3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εγκληµατιών χρησιµοποιήθηκαν µέχρι 

σήµερα διάφοροι µέθοδοι-συστήµατα, ανάλογα µε τις κρατούσες αντιλήψεις γύρω από τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα. Όλα βέβαια απέβλεπαν στη βεβαίωση της ταυτότητας του 

εγκληµατία και την εξακρίβωση του ποινικού παρελθόντος. 

 

 Τα κυριότερα από τα συστήµατα αυτά είναι : 

 

• Η µέθοδος του στιγµατισµού και ακρωτηριασµού. 

• Η περιγραφική µέθοδος. 

• Η ανθρωποµετρική µέθοδος. 

• Η φωτογραφική µέθοδος. 

• Η δακτυλοσκοπική µέθοδος. 
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Μέθοδος Στιγµατισµού και Ακρωτηριασµού 

 

 Η µέθοδος αυτή εφαρµοζόταν από την αρχαιότητα µέχρι τον 18
ο
 αιώνα, για την 

αναγνώριση των εγκληµατιών. Ο στιγµατισµός γινόταν ανεξίτηλα µε πυρακτωµένο 

σίδερο (στιγέα) σε εµφανή κυρίως µέρη του σώµατός των ή τιµωρούσαν αυτούς µε 

σωµατικές ποινές, δηλαδή αποκοπή αυτιών, µύτης, δακτύλων κλπ., µε αποτέλεσµα 

αναλόγως του αποκοπέντος τµήµατος να φαίνεται το έγκληµα που είχε διαπράξει. Στο 

βυζαντινό δίκαιο, η µοιχεία τιµωρούνταν µε κοπή της µύτης, στη Γερµανία η κλοπή µε 

κοπή των αυτιών, στη Γαλλία έστιζαν µε πυρακτωµένο σίδερο γράµµατα στο σώµα του 

εγκληµατία, π.χ. το γράµµα V (VOLEUR=κλέπτης) κλπ. 

 

 Η µέθοδος αυτή καταργήθηκε µετά το Μεσαίωνα, και αποτελεί µελανό σηµείο 

στην προσπάθεια του ανθρώπου να βρει και να εφαρµόσει µεθόδους εξακρίβωσης της 

ταυτότητας. Σήµερα βέβαια έχουµε περιπτώσεις αυτοστιγµατισµού ατόµων (τατουάζ) 

που σχηµατίζουν σε διάφορα µέρη του σώµατός των παραστάσεις που γίνονται µε 

βελόνα και υγροποιηµένα χρώµατα. Αυτοί οι στιγµατισµοί βοηθούν πολλές φορές στην 

Αστυνοµία στην εξακρίβωση ταυτότητος ζώντων αλλά και αγνώστων πτωµάτων. 

 

Περιγραφική Μέθοδος (PORTRAIT PARLE) 

 

 Αυτή είναι η δια λέξεων «φωτογραφία» της εξωτερικής εµφάνισης ενός ατόµου 

από ένα άλλο άτοµο. Η µέθοδος αυτή είναι αρχαιότητα, χρησιµοποιηθείσα από τους 

Έλληνες της Αλεξάνδρειας το 145π.Χ. Κατά τη µέθοδο αυτή περιγράφεται το ανθρώπινο 

σώµα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του : ανάστηµα, πρόσωπο, χρώµα οφθαλµών, 

µύτη, στόµα, αυτιά, διάταξη δοντιών, φωνή, βάδισµα, ουλές, φακίδες, στίξεις κτλ. 

 

 Την περιγραφική µέθοδο διαµόρφωσε ο Γάλλος BERTILLON στο τέλος του 19
ου

 

αιώνα, που την ονόµασε και Portrait Parle, ήτοι «εικόνα µε λέξεις». Η µέθοδος αυτή 

παρουσίαζε µειονεκτήµατα, διότι η περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός ατόµου 

διέφερε, και ήταν ανάλογη µε την αντίληψη και εκτίµηση του εκάστοτε Αστυνοµικού ή 

άλλου ατόµου που περιέγραφε τον εγκληµατία. Επίσης, η µεταβολή των 

χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου σώµατος, οι σκόπιµες παραλλαγές και αλλοιώσεις των 

χαρακτηριστικών, οδηγούσαν πολλές φορές στην κατάρτιση – για το ίδιο άτοµο – δύο 

ανόµοιων περιγραφικών δελτίων. 
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 Πάντως η περιγραφική µέθοδος εφαρµόζεται σήµερα για την ανακάλυψη 

αγνώστων εγκληµάτων µε περιγραφή των υπόπτων ή δραστών από αυτόπτες µάρτυρες. 

Για την περιγραφή των παραπάνω αναφεροµένων χαρακτηριστικών, χρησιµοποιείται 

σήµερα το ∆ελτίο ∆ιαπραχθέντος Εγκλήµατος. 

 

 Σε σοβαρές περιπτώσεις εγκληµάτων, για την εξακρίβωση της ταυτότητας 

αγνώστων στοιχείων ατόµων, χρησιµοποιείται από την Αστυνοµία η «σύνθεση» της 

εικόνας του αναζητουµένου. 

 

 Για να γίνει η σύνθεση της εικόνας όµως πρέπει να προηγηθεί η περιγραφή του 

καταζητούµενου από τους αυτόπτες µάρτυρες. Η σύνθεση αυτή γίνεται µε την 

προσαρµογή εικόνων ή σχεδίων µικρών τµηµάτων του προσώπου που υπάρχουν σε 

ειδικό κουτί “INDENTITY-KIT”. 

 

 Στη συνέχεια µε τη διασταύρωση των γνωµών, µεταβάλλεται η εικόνα, µέχρι που 

να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη σύνθεση της εικόνας του καταζητούµενου 

αγνώστου ατόµου. 

 

Ανθρωποµετρική Μέθοδος 

 

 Η ανθρωποµετρική µέθοδος ήταν γνωστή από αρκετό χρόνο. Εφαρµόστηκε στη 

Ρωσία – µετά την κατάργηση του στιγµατισµού – το 1863. 

 

 Στην Ευρώπη εφαρµόστηκε κατ’ αρχάς στο Βέλγιο το 1860, αλλά ο κύριος 

δηµιουργός αυτής υπήρξε ο Γάλλος εγκληµατολόγος BERTILLON µε έναρξη εφαρµογής 

το 1885, µε την κατάρτιση ειδικού αρχείου στην Ασφάλεια του Παρισιού. 

 Το σύστηµα αυτό γενικά συνίσταται στην καταµέτρηση του ύψους του ατόµου, 

όρθιου και καθήµενου, του µήκους και πλάτους της κεφαλής, µήκους πήχεως αριστερού 

χεριού κλπ.. 

 

 Για τις µετρήσεις αυτές ο BERTILLON χρησιµοποίησε όργανα ακριβείας όπως το 

κρανιόµετρο, το δίµετρο κλπ. Το σύστηµα αυτό όµως παρουσίασε αρκετά µειονεκτήµατα 

: 
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α. ∆εν έχει εφαρµογή στους ανηλίκους, για το λόγο ότι τα οστά τους µεταβάλλουν 

µήκη µε την πάροδο του χρόνου. 

β. Η λόγω γήρατος ή παθήσεων ή εγχειρήσεων κλπ διαφοροποίηση του µήκους 

των οστών διαφόρων ατόµων. 

γ. Η δυσχέρεια στην αρχειοθέτηση και αναζήτηση των ανθρωποµετρικών 

στοιχείων στο Αρχείο. 

 

 Στην Ελλάδα το ανθρωποµετρικό σύστηµα εφαρµόστηκε κατά το 1912 από τον 

Καθηγητή της Ιατροδικαστικής Ιω. Γεωργιάδη, σε συνδυασµό µε το σύστηµα 

BERTILLON. Σήµερα αναγράφεται µόνο το ανάστηµα στο δακτυλοσκοπικό δελτίο, προς 

διευκόλυνση των Αστυνοµικών Αρχών σε περίπτωση αναζητήσεώς του. 

 

Φωτογραφική Μέθοδος 

 

 Αυτή εφαρµόστηκε κατ’ αρχάς στο Βέλγιο το 1843 και στη Γαλλία το 1874 από 

τον BERTILLON. 

 

 Κατά τη µέθοδο αυτή λαµβάνονται φωτογραφίες του κατηγορουµένου σε τρεις 

στάσεις : κατά τοµή (προφίλ), κατά µέτωπο και κατά τα ¾ του προσώπου από την 

αριστερή παρειά. Όµως παρά τη διευκόλυνση της Αστυνοµίας από τη µέθοδο αυτή, δεν 

µπορεί να θεωρηθεί αλάθητος µέθοδος, διότι παρουσιάζει µειονεκτήµατα, όπως :  

 

• ∆εν υπάρχει τρόπος ταξιθέτησης των φωτογραφιών στο Αρχείο, ώστε να είναι 

εύκολη και γρήγορη η αναζήτηση και ανεύρεση της φωτογραφίας σε ελάχιστο 

χρόνο. 

• Υπάρχει κίνδυνος πλάνης του συγκρίνοντος δύο φωτογραφίες του ιδίου ατόµου, 

που έχουν ληφθεί κάτω από διαφορετικό φωτισµό ή άλλες συνθήκες ή και 

αντίστροφα, δύο φωτογραφίες διαφορετικών ατόµων να θεωρηθούν του ιδίου 

ατόµου.  
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• Με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του ατόµου και υπάρχει 

αδυναµία σύγκρισης δύο φωτογραφιών του ιδίου ατόµου, όταν οι φωτογραφίες 

έχουν ληφθεί µεταξύ τους σε µακρά χρονικά διαστήµατα. 

 

Μετά την εφαρµογή της  ∆ακτυλοσκοπίας, η φωτογραφική µέθοδος εγκαταλείφθηκε 

κατά βάση, σαν αυτοτελές µέσο εξακρίβωσης της ταυτότητας. Παραµένει όµως χρήσιµη 

για την ανακάλυψη αγνώστων ενόχων εγκληµάτων, αναγνωριζοµένων από το θύµα και 

τους µάρτυρες, µε την επίδειξη σ’ αυτούς φωτογραφιών, για την ανεύρεση δραπετών, για 

την εξακρίβωση της ταυτότητας εξαφανιζοµένου, µε τη δηµοσίευση της φωτογραφίας 

του στο ∆.Ε.Α. ή στον ηµερήσιο τύπο ή στην τηλεόραση και σε πολλές άλλες 

περιπτώσεις. 

 

Στη ∆.Ε.Ε. και στο γραφείο Μεθοδικοτήτων (MODUS OPERANDI), υπάρχει πλήρες 

αρχείο φωτογραφιών των καθ’ έξη και κατ’ επάγγελµα εγκληµατιών οι οποίοι 

εγκληµατούν κατά ορισµένη µέθοδο, οι φωτογραφίες αυτές είναι ταξινοµηµένες κατά 

κατηγορία εγκλήµατος, κατ’ ανάστηµα και ηλικία και αναλόγως των ελαττωµατικοτήτων 

και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των εγκληµατιών (π.χ. ουλές, κατεστραµµένοι 

αριστεροί  ή δεξιοί οφθαλµοί κλπ). Η ανανέωση των φωτογραφιών πρέπει να γίνεται σε 

ορισµένα χρονικά διαστήµατα. 

 

∆ακτυλοσκοπική Μέθοδος 

 

 Η µόνη µέχρι σήµερα µέθοδος που, όπως αποδείχθηκε από τη µακροχρόνια 

εφαρµογή της, είναι τέλεια και αλάνθαστη, είναι η δακτυλοσκοπική µέθοδος 

εξακρίβωσης της ταυτότητας.    

Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε ατόµου 

ζωντανού ή νεκρού, µε βάση τα δακτυλικά αποτυπώµατά του, ή δακτυλικό αποτύπωµα ή 

µέρος του δακτυλικού αποτυπώµατος και µόνο. 

 

 Η αξία της δακτυλοσκοπικής µεθόδου σαν ακαταµάχητο όπλο στην πάλη κατά 

του εγκλήµατος βασίζεται σε ορισµένες θεµελιώδεις ιδιότητες οι οποίες είναι εµπειρικά 

και επιστηµονικά βεβαιωµένες. Οι ιδιότητες αυτές είναι : 
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α. Το Αµετάβλητο 

 

 Από το 4
ο
 µήνα της κυήσεως, καθ’ όλο το βίο του ανθρώπου, και µετά θάνατο 

ακόµη, µέχρι της τελείας αποσυνθέσεως του δέρµατος των δακτύλων, οι θηλοειδείς 

γραµµές παραµένουν αµετάβλητες. Η φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρωπίνου σώµατος 

συνεπιφέρει βέβαια και αυτή των θηλοειδών γραµµών, οι οποίες όµως δεν µεταβάλλονται 

κατά σχήµα ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σηµεία. Η διατήρηση αµεταβλήτων των 

θηλοειδών γραµµών εξαρτάται και από τις συνθήκες που ευρίσκεται το πτώµα : π.χ. 

ανευρεθέν πτώµα µετά την τήξη του χιονιού σε όρος, παρουσίαζε εκµεταλλεύσιµα 

αποτυπώµατα µετά εξάµηνο από το θάνατο. 

 

 β. Το Αναλλοίωτο  

 

 Οι θηλοειδείς γραµµές των δακτύλων, στην περίπτωση που καταστραφεί η 

κερατίνη στιβάδα (επιδερµίδα) παραµένουν αναλλοίωτες και αµετάβλητες, λόγω του ότι 

η κατωτέρω στιβάδα της επιδερµίδας, η καλούµενη «βλαστική» είναι κοιτίδα 

αναπαραγωγής κυττάρων, κι έτσι σχηµατίζονται σύντοµα νέες στιβάδες, ακριβώς όµοιες 

µε τις κατεστραµµένες και αναπαράγονται πανοµοιότυπα θηλόγραµµα. Όταν όµως η 

βλάβη είναι σοβαρή και καταστραφεί η βλαστική στιβάδα, τότε εξαλείφονται οι 

θηλοειδείς γραµµές και σχηµατίζεται µόνιµο τραύµα (ουλή) στη ράγα του δακτύλου. 

 

 Η εκούσια καταστροφή των θηλοειδών γραµµών µε µικροεπεµβάσεις ή τριβή 

τους σε σκληρές επιφάνειες, επιφέρει µόνο πρόσκαιρη καταστροφή και αλλοίωση αυτών. 

 

 Από τις δερµατικές παθήσεις, κυρίως η λέπρα προκαλεί καταστροφή των 

θηλογράµµων. Υπάρχουν βέβαια και κατηγορίες ανθρώπων που, ένεκα του επαγγέλµατός 

τους, π.χ. εργάτες που χρησιµοποιούν καυστικές ουσίες, οικοδόµοι κλπ, προκαλούνται 

από τη µακροχρόνια επίδραση αυτών φθορές των θηλογράµµων και ως εκ τούτου 

καθίσταται δύσκολη η διαπίστωσή τους δακτυλοσκοπικώς. 
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 γ. Το Ανόµοιο 

 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δακτυλικών αποτυπωµάτων είναι ανόµοια στα 

διάφορα άτοµα. Ουδέποτε υπάρχει ταύτιση αποτυπωµάτων δύο ατόµων. Ακόµη, κανένα 

δακτυλικό αποτύπωµα δεν ταυτίζεται µε άλλο, έστω και του ιδίου ατόµου αλλά 

διαφορετικού δακτύλου. 

 

 Τα δακτυλικά αποτυπώµατα δεν κληρονοµούνται, γιατί διαφορετικά δεν θα 

υπήρχε ανοµοιότητα. Η ανοµοιότητα αυτή διατηρήθηκε µέχρι σήµερα και σε άτοµα που 

προέρχονται από το ίδιο ωάριο-σπερµατοζωάριο (µονοωγενείς δίδυµοι). Κληρονοµούνται 

όµως τα σχήµατα των τύπων ή και σπάνια σχήµατα θηλοειδών γραµµών. Άλλο όµως η 

οµοιότητα των τύπων και άλλο η ταύτιση των χαρακτηριστικών σηµείων των δακτυλικών 

αποτυπωµάτων. 

 

 Πολλοί, αγνοώντας τους κανόνες της ∆ακτυλοσκοπίας, προτείνουν, στις δίκες 

περί πατρότητας, να εξετασθούν και οι τύποι των δακτυλικών αποτυπωµάτων, πράγµα 

βέβαια άσκοπό. Η φυλή του ατόµου δεν µπορεί να προσδιοριστεί από τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα. 

 

6.4 Αυτόµατο Σύστηµα Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων 

(Α.Σ.Α.∆.Α./A.F.I.S.) 

 

 Η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών ήθελε από καιρό να περάσει από το 

χειρωνακτικό σύστηµα στο αυτόµατο. Με ∆ηµόσιο διαγωνισµό που προκήρυξε, προέβη 

στην αγορά ενός τέτοιου συστήµατος της Αµερικάνικης Εταιρείας PRINTRAK. Το 

Α.Σ.Α.∆.Α. τοποθετήθηκε στο 14
ο
 όροφο του Αστυνοµικού Μεγάρου Αθηνών, όπου 

στεγάζεται η ∆.Ε.Ε. Το σύστηµα αποτελείται από 6 σταθµούς εργασίας, συνδεδεµένους 

σε τοπικό δίκτυο και από ένα αποµεµακρυσµένο σταθµό, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος 

στην Υ.Ε.Ε.Β.Ε. στη Θεσσαλονίκη. 

 

Η διαµόρφωση του συστήµατος έχει ως εξής : 
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1. ∆ύο πολυλειτουργικοί σταθµοί (IWS), ένας στην έδρα της ∆.Ε.Ε. και ένας στην 

έδρα τη Υ.Ε.Ε.Β.Ε. Ο πολυλειτουργικός σταθµός εργασίας έχει τη δυνατότητα 

εισαγωγής – αναζήτησης-επαλήθευσης δεκαδακτυλικών και λανθανόντων. 

 

2. ∆ύο σταθµοί εισαγωγής-αναζήτησης λανθανόντων και επαλήθευσης 

δεκαδακτυλικών και λανθανόντων. 

 

 

3. Τρεις σταθµοί επαλήθευσης αναζητήσεων δεκαδακτυλικών και λανθανόντων. 

 

Με το Α.Σ.Α.∆.Α. µπορούµε να κάνουµε τις παρακάτω συζητήσεις : 

 

• ∆εκαδακτυλικό προς ∆εκαδακτυλικό 

• ∆εκαδακτυλικό προς Λανθάνον 

• Λανθάνον προς ∆εκαδακτυλικό 

• Λανθάνον προς Λανθάνον 

 

Το Σύστηµα άρχισε να λειτουργεί στις αρχές Μαρτίου 1996. 

 Επί του παρόντος η Υπηρεσία σχηµατίζει τη Βάση των ∆εκαδακτυλικών δελτίων 

στο Α.Σ.Α.∆.Α., δηλαδή µετατρέπει τα δακτυλοσκοπικά δελτία σε ηλεκτρονική µορφή. 

Παράλληλα η Υπηρεσία αναζητεί αποτυπώµατα που βρίσκονται στους τόπους των 

εγκληµατικών πράξεων (λανθάνοντα) προς τα δακτυλοσκοπικά δελτία και ήδη έχει κάνει 

αρκετές διαπιστώσεις ταυτότητας αγνώστων δραστών, διαφόρων εγκληµατικών πράξεων, 

µεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονίες. 

 

 Η σηµασία του συστήµατος είναι τεράστια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για να 

αναζητηθεί ένα µεµονωµένο δακτυλικό αποτύπωµα προς µία βάση αναζήτησης 100.000 

∆∆. απαιτούνται χιλιάδες ανθρωποώρες, ενώ το Α.Σ.Α.∆.Α., το αναζητεί µε µεγάλη 

ασφάλεια και ακρίβεια µέσα σε ένα περίπου λεπτό. 
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6.5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Την ιχνογράφηση και την σχεδίαση, ως µέσο απεικόνισης της σκηνής του 

εγκλήµατος των αρχών του περασµένου αιώνα, ακολούθησε η συστηµατική εισαγωγή 

της φωτογραφίας το 1882 από τον Γάλλο εγκληµατολόγο ALFONSO BERTILLON 

(1853-1914). 

 

Ταυτόχρονα καθιερώθηκε η χρήση της φωτογραφίας στην διαπίστωση της 

ταυτότητας και την εγκληµατολογική σήµανση – µέθοδος που υιοθετήθηκε στις αρχές 

του 1900 και στην Ελλάδα. 

 

 Σήµερα η «φωτογράφηση» και η «δακτυλοσκοπική σήµανση» αποτελούν τις 

κυρίαρχες µεθόδους της διαπίστωσης της ταυτότητας, η δε φωτογραφική τεκµηρίωση της 

σκηνής του εγκλήµατος ή συµβάντος αστυνοµικού ενδιαφέροντος, κανόνας καθηµερινής 

Εγκληµατολογικής πρακτικής. 

 

 Στη διάθεση της σύγχρονης Εγκληµατολογικής Φωτογραφίας, δεν τίθενται µόνο 

οι κλασσικές φωτογραφικές µηχανές (φορητές ή STUDIO, κλασσικών φωτογραφικών 

υλικών ή άµεσης εµφάνισης), αλλά πληθώρα καινοτοµιών της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Αυτές έχουν σχέση µε την τυποποιηµένη φωτογράφηση προσώπων, µε αυτόµατα 

εργαστήρια εµφάνισης-εκτύπωσης ασπρόµαυρης και έγχρωµης φωτογραφίας, φωτιστικά 

laser και οπτικές ίνες, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση από ελικόπτερα, ψηφιακή 

καταγραφή των εικόνων σε οπτικούς δίσκους, επεξεργασία εικόνας µε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, σύνδεση µε δορυφόρους και µεταφορά της µέσω των παγκοσµίων δικτύων 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως το INTERNET) κλπ.. 

 

 Οι δυνατότητες της σύγχρονης Εγκληµατολογικής Φωτογραφίας είναι πάρα 

πολλές και διαφαίνονται µε την εξάπλωση και εµπέδωση της τεχνολογικής εξέλιξης, 

ακόµα περισσότερες. 
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 Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρµογές, οι οποίες από το 1995 

αποτελούν καθηµερινή πρακτική του Φωτογραφικού Γραφείου της ∆.Ε.Ε. : 

 

α. Η αρχειοθέτηση των φωτογραφικών των καταζητούµενων προσώπων, σε 

οπτικούς δίσκους και η επίδειξή τους µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

  

β. Η αποστολή φωτογραφιών µέσω των modem-fax των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, από τις κεντρικές στις περιφερειακές Υπηρεσίες. 

 

γ. Η ηλεκτρονική επεξεργασία και η βελτίωση/εκτύπωση εικόνας, από βίντεο 

κλειστών κυκλωµάτων (Τράπεζες – Αθλητικούς χώρους κλπ). 

 

 δ. Η φωτογράφηση δακτυλικών αποτυπωµάτων µε ακτίνες laser. 

 

ε. Η δηµιουργία σκίτσων δραστών µέσω ειδικών προγραµµάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

  

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Η φωτογραφία σαν µέσο απεικόνισης της σκηνής του εγκλήµατος, έχει ιδιαίτερη 

αξία για τις ∆ικαστικές και Αστυνοµικές Αρχές, διότι µ’ αυτή
1
 : 

 

 α. Εικονίζεται λεπτοµερώς η σκηνή του εγκλήµατος. 

 

β. Καθίσταται ευχερής η µελέτη όλων των λεπτοµερειών της ερευνώµενης 

υπόθεσης από Αστυνοµικούς και παράγοντες της δίκης. 

 

γ. Συγκρατούνται λεπτοµέρειες των ιχνών και πειστηρίων, που διαφορετικά θα 

ήταν αδύνατο να διατηρηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 

                                                 
1
 ∆ιευθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών: Α/Α ΤΡΥΦΕΡΗ Θεοδώρου 
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δ. Επιβοηθείται η µνήµη των Ανακριτικών υπαλλήλων και ενισχύεται η 

πεποίθησή τους για τον τρόπο που έλαβαν χώρα τα διάφορα γεγονότα. 

 

ε. Εξασφαλίζεται αδιάψευστη µαρτυρία και ισχυρή αντικειµενική απόδειξη των 

γεγονότων, π.χ. επαληθεύεται ή διαψεύδεται µία µαρτυρική κατάθεση. 

 

στ. Οµιλείται η γλώσσα της αλήθειας και ενηµερώνεται αµέσως οποιοσδήποτε 

αρµόδιος, για το γεγονός σε ελάχιστο χρόνο. 

 

ζ. Εξασφαλίζεται συνεχής αναπαράσταση της σκηνής του εγκλήµατος για 

υποβοήθηση των ειδικών επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων στην εργαστηριακή 

έρευνα των διαφόρων ιχνών και πειστηρίων. 

 

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Η επιτυχής και µακρόχρονη χρήση της Ασπρόµαυρης Φωτογραφίας στην 

εξυπηρέτηση των Εγκληµατολογικών τεκµηριώσεων και η έλλειψη εµπειρίας στην 

έγχρωµη φωτογράφηση, δηµιούργησε και το µύθο περί της ακαταλληλότητας χρήσης των 

έγχρωµων υλικών για τον ίδιο σκοπό. 

 

 Στην πραγµατικότητα η έγχρωµη φωτογραφία δεν υστερεί σε τίποτα απέναντι 

στην ασπρόµαυρη, ούτε προς τη µακροζωία, ούτε ως προς την ποιότητα. Αντίθετα 

υπερτερεί σηµαντικά γιατί απεικονίζει µε τον καλύτερο τρόπο την ανθρώπινη επιδερµίδα, 

τους µώλωπες και τα τραύµατα, ξεχωρίζει τα φυσικά από τα επίκτητα σηµάδια του 

δέρµατος και δίνει πληρέστερη την εικόνα του προς αναγνώριση ατόµου. Ας µην ξεχνάµε 

ότι οι άνθρωποι βλέπουν «έγχρωµα» και αδυνατούν να ξεχωρίσουν π.χ. µια κηλίδα 

αίµατος από µια κηλίδα λαδιού, στην ασπρόµαυρη φωτογραφία. 

 

 Η καθιέρωση λοιπόν της έγχρωµης φωτογραφίας, τόσο στην αποτύπωση της 

σκηνής του εγκλήµατος, όσο και στην φωτογράφηση των προσαγοµένων προσώπων, 

κρίνεται στην εποχή µας επιβεβληµένη. Τούτο δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ειδικοί 

τοµείς (π.χ. φωτογράφηση αποτυπωµάτων) όπου το ασπρόµαυρο παραµένει – και πρέπει 

να παραµείνει – το κυρίαρχο σε χρήση υλικό. 
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 Εκτός από τα προαναφερθέντα «κλασικά» υλικά, η τεχνολογία παρέχει σήµερα τη 

δυνατότητα της «άυλης» (µαγνητικής, ηλεκτρονικής, ψηφιακής κλπ) φωτογράφησης / 

αποθήκευσης. Οι Εγκληµατολογικές Υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούν και να 

υιοθετούν τις διευκολύνουσες το έργο τους τεχνολογικές καινοτοµίες, έχοντας πάντα 

υπόψη τους ότι είναι πιο πρόσφορες σε σκόπιµες παρεµβάσεις/αλλοιώσεις, ενώ και 

νοµικά υπάρχει ασάφεια ως προς την αποδεικτικής τους ισχύ. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ – (MODUS OPERANDI) 

 

 Η αδυναµία εξευρέσεως πάντοτε δακτυλικών αποτυπωµάτων προσδιοριστικών 

της ταυτότητάς του δράστη στο χώρο του εγκλήµατος, οδήγησε της ∆ιωκτικές Αρχές 

στην αναζήτηση άλλων δηλωτικών της ταυτότητάς του στοιχείων. 

 

 Μεταξύ αυτών – αρχικά στην Αγγλία και αργότερα στις περισσότερες χώρες του 

κόσµου – χρησιµοποιήθηκε και η µέθοδος επισηµάνσεως του δράστη, ανάλογα µε τον 

τρόπο δράσης αυτού (Modus Operandi). 

 

 Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι οι περισσότεροι «καθ’ έξη και κατ’ επάγγελµα 

εγκληµατίες», χρησιµοποιούν στη διάπραξη των εγκληµάτων τους κατά κανόνα µια 

τυποποιηµένη µέθοδο, που τους εξασφαλίζει την µέγιστη επιτυχία. Η µέθοδος αυτή 

στηρίζονταν κυρίως στην εµπειρία και τις ειδικές γνώσεις, που απέκτησαν από το 

επάγγελµα που κάποτε στη ζωή τους ασκούσαν. 

 

 Έτσι λόγω των γνώσεων αυτών, ευκολότερα παντός άλλου ο κλειδαράς θα 

διέπραττε διαρρήξεις οικιών-καταστηµάτων, ο λιθογράφος παραχαράξεις νοµισµάτων και 

ο τεχνίτης αυτοκινήτων κλοπές αυτών. 

 

 Με βάση λοιπόν συγκεκριµένους «τρόπους δράσης», τηρούνται στο Γραφείο 

MODUS OPERANDI της ∆.Ε.Ε. συλλογές υπόπτων δραστών προς επίδειξη στους 

παθόντες. Οι συλλογές αυτές αυτονόητα περιέχουν µόνο σεσηµασµένα και µάλιστα µε 

βεβαιότητα συχνής δράσεως πρόσωπα (καθ’ εξή και κατ’ επάγγελµα εγκληµατίες). 
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 Η ανωτέρω µέθοδος αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική, αφού µόνο από την 

Κεντρική Υπηρεσία της ∆.Ε.Ε. την τελευταία 5ετία (1990-1995) αναγνωρίστηκαν 638 

άγνωστοι δράστες. 

 

6.6 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Το Εργαστήριο Γραφολογίας, εφαρµόζοντας κάθε πρόσφορη επιστηµονική 

µέθοδο και τεχνική, ενεργεί εξετάσεις χειρογράφων, δακτυλογραφηµένων και άλλων 

εγγράφων, προς εξιχνίαση εγκληµάτων, στη διάπραξη των οποίων χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο τα έγγραφα αυτά. Ως τέτοια έγγραφα ενδεικτικά µπορεί να 

αναφερθούν, οι ανώνυµες απειλητικές εξυβριστικές-εκβιαστικές επιστολές, προκηρύξεις 

παρανόµων Οργανώσεων, επιστολές αυτόχειρα, επιταγές, συναλλαγµατικές, διαθήκες 

κλπ., επί των οποίων αµφισβητούνται το κείµενο ή οι υπογραφές. 

 

 Επίσης, διερευνάται η νόθευση εγγράφων – δια της εξέτασης του ενιαίου της 

γραφής αυτών ή της χρήσεως της ίδιας ή διαφορετικής απόχρωσης µελάνης – ή 

ανάγνωση απαληφθείσης γραφής κλπ. 

 

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ 

 

Γραφολογία είναι η επιστήµη που εξετάζει τους γραφικούς σχηµατισµούς ενός 

ανθρώπου ή µηχανικού µέσου, είτε προς διακρίβωση της πατρότητας ενός εγγράφου, είτε 

(αν προέρχονται από άνθρωπο) προς διάγνωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου, είτε προς 

διάγνωση µιας ασθένειας αυτού, εξ ων και η διάκριση σε ∆ικαστική Γραφολογία, 

Χαρακτηρολογία ή Ψυχοδιαγνωστική Γραφολογία και Παθολογική Γραφολογία, 

αντίστοιχα. 

 

Η Γραφολογία, ως επιστήµη, έχει ίδιο αντικείµενο και ίδια µεθοδολογία, βασίζεται δε 

-  κυρίως – στην έρευνα και στο πείραµα. 

 

Πλέον ανεπτυγµένος, διαδεδοµένος και πολύ συχνά τιθέµενος στις υπηρεσίες του 

Συστήµατος Απονοµής της ∆ικαιοσύνης είναι ο κλάδος της ∆ικαστικής Γραφολογίας, 

που επιδιώκει επιστηµονικά να διακριβώσει την ταυτότητα του φορέα µιας γραφής (ή / 

και µιας υπογραφής) και εν πάση περιπτώσει να εξιχνιάσει τις πλαστοποιήσεις – ως 
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νοθεύσεις αυθεντικών εγγράφων ή ως εξ υπαρχής καταρτίσεις πλαστών – της γραφής, 

νοούµενης, είτε ως δηλώσεως βουλήσεως έχουσας έννοµες συνέπειες, συστάσεως, 

αλλοιώσεως, καταργήσεως δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, είτε ως αποδείξεως ή 

µαρτυρίας γεγονότος του εξωτερικού κόσµου. 

 

 Η ∆ικαστική γραφολογία, ασχολούµενη µε την πραγµατογνωµοσύνη της γραφής 

αποτελεί κλάδο της Νοµικής Επιστήµης, είναι δε ενταγµένη στην Εγκληµατολογία και 

ειδικότερα στην Επιστηµονική Αστυνοµία και Ανακριτική, καθόσον αποσκοπεί – µε τη 

βοήθεια επιστηµονικών µεθόδων – στην ανεύρεση των δραστών τελεσθέντων 

εγκληµάτων, στα οποία προ, κατά ή µετά την τέλεσή τους χρησιµοποιήθηκε γραφή κλπ. 

 

Συνοπτική ιστορική επισκόπηση της γραφολογίας 

 

 Τα πρώτα ίχνη της γραφολογίας εµφανίστηκαν κατά τον 14
ο
 αιώνα, αλλά η 

επιστήµη της γραφολογίας ανεπτύχθη κατά τον 17
ο
 αιώνα. Ως κύριος θεµελιωτής της 

θεωρείται ο συγγραφέας H.Michon, ο οποίος προσπάθησε – κατά τρόπο εµπειρικό – να 

την συστηµατοποιήσει. 

 Τη µεθοδική µελέτη της νέας αυτής επιστήµης ανέλαβαν οι Γερµανοί µε 

κυριότερους ερευνητές τους A. ERLENMEYER, L. KLAGES, MAYER, OSMBORN 

κλπ και στη συνέχεια άλλοι, των οποίων τα συγγράµµατα µελετώνται µέχρι σήµερα.   

 

ΓΡΑΦΗ 

 

Γραφή καλείται η δια χαράξεως ή βαφής επί της επιφανείας χάρτου ή άλλης ύλης 

παράσταση γραµµάτων ή συµβόλων ή άλλων γραµµικών σχηµάτων, τα οποία έχουν 

καθορισµένη φωνητική ή εννοιολογική αξία και ο – δια συνθέσεως αυτών – σχηµατισµός 

λέξεων, φράσεων και διανοηµάτων προς µετάδοση σε µακράν ευρισκόµενους ή προς 

υπόµνηση γεγονότος ή προς διαιώνιση στους µεταγενέστερους ή προς έκφραση 

βουλήσεων ή προς απλή έκφραση εσωτερικών βιωµάτων. 
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∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

 

Αναλόγως του µέσου ή του οργάνου µε το οποίο παράγεται : 

 

• Σε χειρόγραφη (παραγόµενη µε το χέρι). 

• Σε µηχανική (παραγόµενη δια µηχανικών µέσων). 

• Σε δακτυλογραφηµένη (ή παραγόµενη µε γραφοµηχανή). 

• Σε τυπογραφική – (παραγόµενη µε κάθε τυπογραφικό µέσο). 

• Σε πολυγραφική (παραγόµενη µε πολύγραφο). 

• Σε παραγόµενη δια printer H/Y. 

 

Αναλόγως του σχήµατος : 

 

• Σε ατοµική η οποία χαράσσεται ελεύθερα, χωρίς κάποια προσπάθεια. 

• Σε καλλιγραφική. 

• Σε γοτθική (µε ευθείες γραµµές). 

• Σε κυριλλική γραφή (γωνιώδης). 

• Σε τυπογραφική (µε σχήµατα προσοµοιάζονται µε τα γράµµατα του τύπου). 

 

Αναλόγως του µεγέθους των γραµµάτων : 

 

• Σε υπερµεγέθη. 

• Σε µεγάλη. 

• Σε συνήθη. 

• Σε µικρή. 

• Σε µικροσκοπική. 
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Αναλόγως της κατεύθυνσης των γραµµάτων : 

 

• Σε κλίνουσα προς τα δεξιά. 

• Σε κλίνουσα προς τα αριστερά. 

• Σε όρθια. 

 

Είδη Γραµµάτων : 

 

• Γενική διάκριση = Κεφαλαία – Μικρά. 

• Γραφοτεχνική άποψη. 

• Βραχέα (ο, ω, α κλπ). 

• Μεσαία µε µήκη προς τα πάνω (δ, λ, β). 

• Μεσαία µε µήκη προς τα κάτω (µ, γ, ρ). 

• Μακρά (ζ, ξ, ψ). 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Κυριότεροι παράγοντες της γραφής : 

 

• Ο χάρτης – Ιδιόµορφες γραφικές επιφάνειες. 

• Η µελάνη. 

• Τα µολυβδοκόνδυλα. 

• Οι γραφίδες. 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα κυριότερα γραφολογικά χαρακτηριστικά είναι : 

 

• Ιδιορρυθµίες χάραξης τω γραµµάτων, αριθµών, υπογραφικών σχηµατισµών. 

• Κατανοµή της γραφής ή των γραµµικών σχηµατισµών. 

• Έκταση και µέγεθος της γραφής / γραµµικών σχηµατισµών. 

• Θέση της γραφής (κλίνουσα, κάθετη κλπ). 

• Ταχύτητα της γραφής – Ρυθµικότητα. 
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• Η πορεία της γραφίδας. 

• Σύνδεση της γραφής. 

• Κατεύθυνση των στίχων. 

• Πλάτος των γραµµών. 

• Ένταση της χάραξης (γραφική πίεση). 

• Μεσογραµµατικές – µεσολεκτικές αποστάσεις. 

• Το γραφικό σύστηµα. 

• Η ορθογραφία – Το συντακτικό. 

• Η χαρακτική ευχέρεια. 

• Η απλούστευση ή στολισµός της γραφής. 

•  Εν γένει τρόπος διευθέτησης γραφής / υπογραφών στο διαθέσιµο γραφικό πεδίο 

κλπ. 

 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ  

 

α. Αυτοµατισµός της γραφής 

 

 Αυτοµατισµός είναι η άνευ βουλητικής ενεργείας και γενικώς ενσυνειδήτου 

επενέργειας αυθόρµητος και κατ’ επανάληψη εκδήλωση κινήσεων και ενεργειών. 

 

 Η γραφή ενός ατόµου, όταν αυτή φθάσει σε απόλυτο βαθµό εκµάθησης και 

εξοικείωσης και απαλλαγής από τα εκάστοτε πρότυπα, χαράσσεται τελείως ασυνείδητα, 

χωρίς ενσυνείδητο έλεγχο των ενεργειών των χειρών, των µυών και του εγκεφάλου. 

 

β. Η ατοµικότητα της γραφής 

 

 Η Γραφολογία στηρίζεται στην ατοµικότητα του γραφικού χαρακτήρα, η οποία 

διατηρείται – µετά τη σταθεροποίησή του – καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, 

εξελίσσεται και µεταβάλλεται δε παράλληλα µε την εξέλιξη της προσωπικότητάς του. 

 

 Όπως δύο πρόσωπα ως προς τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία τους, δεν 

µπορεί να είναι απολύτως όµοια, έτσι και οι γραφές δύο ατόµων, δεν µπορεί να είναι 

απολύτως όµοιες, δηλ. υπάρχουν τόσοι γραφικοί χαρακτήρες όσο και ψυχικοί. 
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 Κάθε άνθρωπος είναι κάτοχος ενός µόνο γραφικού χαρακτήρα που αποτελεί την 

σφραγίδα της προσωπικότητάς του. 

 

 Η ατοµικότητα µάλιστα µιας ελεύθερης γραφής δεν τροποποιείται µε όποιο 

µέλος/µέρος του σώµατος και αν χρησιµοποιηθεί από τον γραφέα (στόµα, πόδι κλπ), 

αρκεί βέβαια το µέλος αυτό του σώµατος να έχει αποκτήσει την σχετική 

λειτουργικότητα. 

 

γ. Ηθεληµένη ή σκόπιµη αλλοίωση του γραφικού χαρακτήρα 

 

 Στην πράξη συναντάται το φαινόµενο της σκόπιµης αλλοιώσεως της γραφής, σε 

περίπτωση που κάποιος θέλει να καταστήσει αδύνατη τη διάγνωση της προέλευσης της 

γραφής (ανώνυµες-εκβιαστικές επιστολές, πλαστογραφίες κλπ). 

 

 Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως η γραφή παρουσιάζει µια εικόνα 

«µάχης» µεταξύ των ανθισταµένων φυσικών συνηθειών του χεριού στην απόδοση των 

χαρακτήρων αφενός και αφετέρου της «υποχρέωσης» του να αποδώσει τη σκοπούµενη 

επιτηδευµατική γραφή. 

 

 Ερωτάται : είναι δυνατό να µεταβάλει κανείς τον γραφικό του χαρακτήρα τόσο, 

ώστε να µη µπορεί να διαπιστωθεί η αλλοίωση. 

 

 Η απάντηση της Γραφολογίας στο ερώτηµα αυτό είναι ότι η «ηθεληµένη» 

µεταβολή του γραφικού χαρακτήρα είναι έργο δυσχερές και επικίνδυνο και η διάγνωση 

από τον ειδικό γραφολόγο κατά κανόνα είναι δυνατή. 
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δ. Αποµίµηση ξένης Γραφής 

 

 Αυτή διαφέρει από την ηθεληµένη αλλοίωση, στο ότι επιλέγεται ο τρόπος της 

αλλοίωσης. Ο αποµιµούµενος µεταβάλλει την γραφή του, µε βάση τη γραφή ενός άλλου 

ατόµου, την οποία έχει ως πρότυπο. 

 

 Ερωτάται : Είναι δυνατή η αποµίµηση ξένης γραφής; Και σε καταφατική 

περίπτωση, είναι δυνατό να παραπλανηθεί είτε ο τρίτος είτε το ίδιο το θύµα της 

αποµίµησης. 

 

 Η πείρα από την πράξη αποδεικνύει πως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για 

αποµίµηση ξένης γραφής και έχουν παραπλανηθεί πολλοί, ακόµη και εκείνοι των οποίων 

η γραφή και υπογραφή έγινε αντικείµενο αποµίµησης. 

 

 Αλλά µια αποµίµηση ξένου γραφικού χαρακτήρα δεν µπορεί να διαφύγει τη 

διάγνωση από τον ειδικό γραφολόγο. Είναι πραγµατικά ευτύχηµα για τη συναλλακτική 

και γενικά την κοινωνική ζωή ότι η Γραφολογία σήµερα βρίσκεται σε τέτοιο σηµείο 

εξέλιξης, ώστε παρέχει τη µέθοδο και τα κριτήρια, µε τα οποία µπορεί αν διαγνωσθεί ή 

τουλάχιστο να πιθανολογηθεί σοβαρά, εάν έχουµε περίπτωση αποµίµησης ξένου 

γραφικού χαρακτήρα. 

 

 Η προσπάθεια αποµίµησης ξένου γραφικού χαρακτήρα, έχει πολλά κοινά µε την 

ελεύθερη καλούµενη αποµίµηση υπογραφής. Εάν λάβουµε υπόψη ότι η αποµίµηση 

υπογραφής προϋποθέτει την ύπαρξη ιδιαιτέρων ικανοτήτων στο πρόσωπο που την 

επιχειρεί, γίνεται φανερό ότι η προσπάθεια αποµίµησης ξένης γραφής είναι πολύ 

δυσκολότερο εγχείρηµα, καθ’ όσον εκείνος που επιχειρεί µια αποµίµηση γραφής, αφήνει 

τα ίχνη του εγχειρήµατός του, δηλ. αφήνει στοιχεία του δικού του γραφικού χαρακτήρα. 

 

ε. Αθέλητες – προσωρινές γραφικές αλλοιώσεις 

 

 Σε αντίθεση µε την σκόπιµη αλλοίωση της γραφής, γίνεται λόγος και για αθέλητη, 

όταν µια γραφή αλλοιώνεται προσωρινά από επιδράσεις που δεν προέρχονται από την 

ενσυνείδητη εξωτερίκευση της βουλήσεως. Οι αιτίες µπορεί να είναι ψυχοσωµατικές ή 
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γραφοτεχνικές. Στις πρώτες ανήκουν οι οργανικές διαταραχές, οι ψυχικές διεγέρσεις, οι 

διαταραχές από την χρήση οινοπνεύµατος, το ψύχος κλπ. 

 

 Στις γραφοτεχνικές αιτίες ανήκουν οι µη φυσιολογικές συνθήκες χάραξης όπως : 

γράψιµο σε λανθασµένη στάση του σώµατος (π.χ όρθιος), λανθασµένη θέση χεριού που 

γράφει, γράψιµο σε ανώµαλη επιφάνεια στήριξης, κινούµενη επιφάνεια, χρήση 

ελαττωµατικής γραφίδας κλπ., οι παραπάνω αλλοιώσεις, δεν µπορούν να µεταβάλλουν 

τον γραφικό χαρακτήρα και να παραπλανήσουν τους ειδικούς. 

 

στ. Παθολογικές µεταβολές της γραφής 

 

 Προκειµένου να διακρίνουµε τις παθολογικές µεταβολές της γραφής από τις 

αθέλητες ή ηθεληµένες αλλοιώσεις της γραφής, πρέπει να γίνει λόγος περί της 

Παθολογίας της γραφής. Οι παθολογικές µεταβολές της γραφής διακρίνονται σε 

µηχανικές και ψυχικές, καθόσον γράφουµε µε το χέρι και τον εγκέφαλο. 

 

 Οι µηχανικές µεταβολές διακρίνονται από : 

 

• Άτακτο γραφή. 

• Τρέµουσα γραφή. 

 

Οι ψυχικές µεταβολές διακρίνονται από : 

 

• Αγραφία. 

• Παραγραµµατισµό. 

• Γραφικό σπασµό. 

• Γραφή παραλυτικών. 

 

Η άτακτος γραφή συναντάται φυσιολογικώς στα παιδιά, όταν αρχίζουν να 

γράφουν παθολογικώς δε εξαιτίας : 
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• Ασθενειών. 

• Τραυµατισµός µελών. 

• Υπερκόπωσης. 

• Αλκοολισµού. 

 

Η τρέµουσα γραφή εµφανίζεται συνεπεία : 

 

• Γήρατος. 

• Ψύχους. 

• Χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

 

Η αγραφία διακρίνεται σε : 

 

• Άτακτο. 

• Αναµνησιακή. 

• Οπτική. 

• Ακουστική. 

 

Παραγραµµατισµός είναι η αδυναµία να συνδέσει κάποιος τις παραστάσεις του 

εγκεφάλου µε τα σηµεία γραφής. Ο ασθενής, δεν πέφτει µόνο σε λάθη ως προς τις 

συλλαβές και τις λέξεις, αλλά και τις αντικαθιστά µε άλλες παραπλήσιες. 

 

Η γραφή των παραλυτικών συναντάται σε ασθενείς που πα΄σχουν από οργανική 

πάθηση της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου και χαρακτηρίζονται από σφάλµατα εννοιών. 

 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Παραµόρφωση της γραφής είναι η θεληµατική εκούσια αλλοίωση της γραφής, η 

οποία γίνεται µε σκοπό να αποκρύψει την προέλευσή της ή να ενοχοποιήσει τρίτο άτοµο. 
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Τρόποι παραµόρφωσης της γραφής 

 

• ∆ια της χρησιµοποίησης γραµµάτων τύπου. 

• ∆ια της χρησιµοποίησης διαφόρου τύπου γραφής. 

• ∆ια της χρησιµοποίησης καλλιγραφικού τύπου γραφής. 

• ∆ια της χρησιµοποίησης ιδίας επινοήσεως γραφής. 

• ∆ια της χρησιµοποίησης ξένης δι αποµίµησης γραφής. 

• ∆ια της χρησιµοποίησης µηχανικώς παραχθεισών λέξεων και 

γραµµάτων. 

 

Στις περισσότερες παραπάνω περιπτώσεις, η παραµόρφωση επιτυγχάνεται είτε µε 

την προσπάθεια του χαράκτη να καταπνίξει τα ατοµικά του γραφολογικά γνωρίσµατα, 

είτε µε την προσπάθεια να εισαγάγει στην γραφή ξένα γραφολογικά γνωρίσµατα-

ιδιορρυθµίες. 

 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

Η πλαστογράφηση ή αποµίµηση υπογραφής, αποτελεί την πλέον συνήθη περίπτωση. 

 

Τρόποι αποµίµησης : 

 

• ∆ια της ελευθέρας αποµίµησης. 

• Με την βοήθεια αποτυπωτικού χάρτου (carbon). 

• Με την βοήθεια υάλινης πλάκας. 

• ∆ια φωτογραφήσεως. 

 

Σκαρίφηµα ιδίας εµπνεύσεως (φανταστικής υπογραφής) 

 

• Φανταστική απόδοση µε µόνο σκοπό εισαγωγής ξένων υπογραφικών στοιχείων. 

• Φανταστική χάραξη µε διάθεση απόδοσης κάποιων χαρακτηριστικών, που κατ’ 

εικασία προσιδιάζουν στον φερόµενο ως υπογραφέα κλπ. 
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Γνωρίσµατα πλαστογράφησης υπογραφών 

 

• Βραδύτητα ενεργείας. 

• ∆ιστακτικότητα ή αβεβαιότητα κινήσεων. 

• Συχνή αλλαγή στάσεως γραφίδας. 

• Αποσβέσεις. 

• ∆ιορθώσεις ή διπλοχαράξεις. 

 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Πριν την αντιπαραβολή και εκτίµηση των γραφολογικών γνωρισµάτων, προέχει το 

ζήτηµα της αναζήτησης, ανεύρεσης και επισήµανσης αυτών. 

 

Αυτό εξαρτάται κυρίως : 

 

• Από την πείρα του ειδικού. 

• Από την ποσότητα και ποιότητα του γραφολογικού υλικού. 

• Από την συχνότητα εµφανίσεως των γραφολογικών γνωρισµάτων. 

• Από την διαπίστωση ότι τα ίδια γνωρίσµατα υπάρχουν στα συγκρινόµενα 

κείµενα. 

 

Αφού γίνουν οι παραπάνω εργασίες, ο ειδικός πρέπει να ερευνήσει εάν τα 

γνωρίσµατα είναι φυσιολογικά ή είναι προϊόν παραµόρφωσης, αποµίµησης κλπ. 

 

Η εκτίµηση των γραφολογικών γνωρισµάτων είναι ζήτηµα πείρας και 

παρατηρητικότητας, κατάταξης αυτών σε πρωτεύοντα (ιδιορρυθµίες) ή δευτερεύοντα 

(κοινότυπα) και συχνότητα εµφανίσεως. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας αποτελεί ένα καίριο ζήτηµα στην ασφάλεια των 

συστηµάτων. Τα παραδοσιακά µέσα για επιβεβαίωση ταυτότητας, όπως οι κωδικοί και τα 

PINs, έχουν κυριαρχήσει στο χώρο των υπολογιστών και η κυριαρχία τους αναµένεται να 

συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. Ωστόσο, οι αυξανόµενες απαιτήσεις για ασφάλεια και 

διευκόλυνση των χρηστών οδηγούν στην ανάδυση νέων, ελπιδοφόρων τεχνολογιών. Η 

βιοµετρική αποτελεί µια νέα τάση στο χώρο της πιστοποίησης αυθεντικότητας, που 

συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να κυριαρχήσει στο µέλλον. 

 

Υπάρχουν κάποιοι αντικειµενικοί παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωση και καθιέρωση 

της βιοµετρικής. Πράγµατι, η χρήση βιοµετρικής τεχνολογίας υποκινείται σήµερα από 

την αλµατώδη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, και επιβάλλεται από την υψηλή 

διασύνδεση των υπολογιστών παγκοσµίως. Ήδη απ’ το 1999, το κόστος και το µέγεθος 

των βιοµετρικών συστηµάτων µειώνεται, ενώ αυξάνεται η ακρίβεια και η ευκολία χρήσης 

τους. Έτσι, σήµερα η βιοµετρική χρησιµοποιείται σε αρκετές εφαρµογές, από τις πιο 

µετριοπαθείς ως τις πιο σύνθετες, προσφέροντας σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως η 

αύξηση της ασφάλειας, η διευκόλυνση των πελατών, ο περιορισµός της απάτης και η 

γενικότερη αναβάθµιση των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, προσφέρει αυξηµένη 

βεβαιότητα για την ταυτότητα ενός ατόµου, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την 

αξιοπιστία, την οικονοµική σταθερότητα και την ευηµερία των οργανισµών.  

 

Αυτό δε σηµαίνει ότι τα βιοµετρικά συστήµατα είναι άτρωτα απέναντι σε επιθέσεις. 

Υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα ασφαλείας, που πρέπει να αντιµετωπισθούν κατά τη 

φάση του σχεδιασµού και της υλοποίησής τους, αφού τα θεωρητικά πλεονεκτήµατα που 

διαθέτουν, µπορεί στην πράξη να εξανεµιστούν, αν δεν τεθεί το κατάλληλο πλαίσιο 

λειτουργίας. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, είναι ότι για να µπορέσει η βιοµετρική 

να λειτουργήσει µε τρόπο αδιάβλητο, πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί σε µεγάλη 

κλίµακα ένα εξειδικευµένο βιοµετρικό πρωτόκολλο ασφαλείας, µε τα χαρακτηριστικά 

που προτείνονται στο πέµτπο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Στην αντίθετη 

περίπτωση, ενδεχοµένως η βιοµετρική τεχνολογία να αποτελέσει το ∆ούρειο Ίππο για την 
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εξαπόλυση επιθέσεων, µε τραγικές συνέπειες για την αξιοπιστία της. Επίσης, ενδείκνυται 

η χρήση εξειδικευµένων συσκευών hardware, που να µην µπορούν να αλλοιωθούν από 

εξωτερικές παρεµβάσεις, και να χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική απόδοση. Κι αυτό 

γιατί, παρότι οι συσκευές δεν επηρεάζουν το χρησιµοποιούµενο αλγόριθµο σύγκρισης, 

ευθύνονται για τα δεδοµένα που προσκοµίζουν στο σύστηµα, και άρα συνιστούν ένα 

σηµαντικό παράγοντα ασφαλείας. 

  

Όλα αυτά τα µέτρα και οι προφυλάξεις αποσκοπούν, αφενός στο να θωρακίσουν την 

ασφάλεια των συστηµάτων, και αφετέρου στο να πείσουν το κοινό, που θα είναι και ο 

τελικός αποδέκτης και κριτής της βιοµετρικής τεχνολογίας, για την ευρωστία και την 

αξιοπιστία της. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις, η βιοµετρική θα γνωρίσει άνθιση 

µέσα στις επόµενες δεκαετίες και θα έχει τις πρώτες γενικευµένες της εφαρµογές. Το 

διάστηµα αυτό όµως, θα κρίνει στην ουσία το µέλλον της τεχνολογίας, καθορίζοντας αν η 

άνθιση αυτή θα είναι πρόσκαιρη ή συνεχής. Αν δηλαδή η βιοµετρική καταφέρει µέσα 

από τις πρώτες µαζικές εφαρµογές της, να πείσει για τη σοβαρότητα και τα εχέγγυα 

αξιοπιστίας που διαθέτει, υποσκελίζοντας τις αντιδράσεις για θέµατα ιδιωτικότητας, τότε 

πράγµατι θα καθιερωθεί. Άλλωστε, οι συνθήκες σήµερα το ευνοούν, µε το κλίµα φόβου 

που έχει καλλιεργηθεί στους πολίτες ανά την υφήλιο, για µελλοντικές επιθέσεις 

πανταχόθεν. Αν όµως, οι εφαρµογές της βιοµετρικής τεχνολογίας κριθούν ανεπαρκείς σε 

θέµατα ασφαλείας, ή θεωρηθεί ότι παραβιάζουν ζωτικά ανθρώπινα δικαιώµατα, τότε οι 

αντιδράσεις ενάντια στη χρήση της θα οξυνθούν, µε συνέπεια να ευνοηθούν άλλες 

τεχνολογίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας. Γι’ αυτό άλλωστε, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό η βιοµετρική να χεησιµοποιηθεί µε σύνεση και προσοχή, ώστε να καταφέρει 

να ικανοποιήσει το διττό της ρόλο, δηλαδή την ασφάλιση των διαφόρων συστηµάτων και 

την ικανοποίηση των χρηστών.   

 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι η βιοµετρική τεχνολογία από µόνη της δεν αποτελεί 

πανάκεια για την αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων ασφαλείας. Ακόµα δηλαδή και 

αν επιλυθούν επιτυχώς όλα τα σχεδιαστικά ζητήµατα, εξακολουθούν να υφίστανται 

κάποιες ακραίες, εξεζητηµένες επιθέσεις, όπως αυτές που συζητήθηκαν στο τελευταίο 

κεφάλαιο. Έτσι, για λόγους µεγαλύτερης ασφάλειας, είναι σκόπιµο ο βιοµετρικός έλεγχος 

να συνοδεύονται από την παράλληλη χρήση ενός κωδικού ή µιας κάρτας ή και των δύο. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης συνδυάζει κάτι που γνωρίζει (έναν κωδικό) µε κάτι που 

έχει (µια κάρτα) και κάτι που είναι (ένα βιολογικό χαρακτηριστικό), και αυτό επιφέρει 
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καίριο πλήγµα στις προσπάθειες ορισµένων για εξαπάτηση. Σ’ αυτή την περίπτωση, η 

βιοµετρική λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τα παραδοσιακά σχήµατα πιστοποίησης και 

δεν τα αντικαθιστά, και έτσι και η µετάβαση σε αυτή γίνεται οµαλότερα. 

 

Σχετικά τέλος µε το ποια είναι η καλύτερη βιοµετρική τεχνολογία, πρέπει να τονίσουµε 

ότι η κάθε µία έχει τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της, και απευθύνεται καλύτερα 

σε συγκεκριµένες εφαρµογές. Συνεπώς, το ερώτηµα αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση 

µε την εκάστοτε εφαρµογή, το δηµογραφικό πληθυσµό και τα διαθέσιµα µέσα 

υποστήριξης, και δεν µπορεί να απαντηθεί σε µια αυθαίρετη βάση. Γενικά, καµία 

βιοµετρική τεχνολογία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως η καλύτερη ή ότι θα κυριαρχήσει σε 

όλους τους τοµείς, αντίθετα, οι απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής καθορίζουν την 

αρτιότερη βιοµετρική λύση κάθε φορά, κι εποµένως η σύγκριση των τεχνολογιών έχει 

νόηµα µόνο στα πλαίσια συγκεκριµένων εφαρµογών. Αυτό που έχει εξέχουσα σηµασία 

συνεπώς, είναι να διερευνώνται ξεχωριστά και µε µεγάλη προσοχή οι απαιτήσεις και οι 

ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εφαρµογής. 

 

Σήµερα, αντικρίζουµε την αυγή µιας κοινωνίας η οποία προορίζει για όλους τους πολίτες 

της αυτά που ως τώρα προόριζε για τους παραβάτες. Σύµφωνα µε ένα σχέδιο που έχει 

ήδη αρχίσει να υλοποιείται, η φυσική σχέση του Κράτους µε αυτούς που ο Rousseau 

αποκαλούσε µέλη της επικράτειας, θα είναι βιοµετρική, που πάει να πεί, γενική 

καχυποψία. 

 

Υπο την πίεση της αύξουσας αποθράσσυνσης των µεταβιοµηχανικών κοινωνιών, η 

έννοια του πολίτη προοδευτικά οδεύει από αυτή της απόλυτης πολιτικής συµµετοχής 

στην ολοένα και πιο έντονη συµπεριφορά σαν σε δυνάµει εγκλήµατίες. Έτσι το πολιτικό 

σώµα µετατρέπεται σε εγκληµατικό σώµα. 

 

Οι κίνδυνοι µιας τέτοιας κατάστασης είναι φανεροί σε όλους, εκτός από όσους δεν 

θέλουν να δουν. ∆εν µπορούµε να ξέρουµε καλά-καλά αν οι φωτογραφίες που επέτρεπαν 

στους ναζιστές αστυνοµικούς να εντοπίσουν και να χαρτογραφήσουν τους εβραίους στις 

κατεχόµενες χώρες, επισπεύδοντας έτσι τη µετανάστευσή τους, ήταν αρχικά 

επαγγελµατικές κάρτες ή δελτία ταυτότητας. Τί θα συµβεί όταν µια εξουσιαστική δύναµη 

κάνει χρήση των βιοµετρικών δεδοµένων ενός ολόκληρου πληθυσµού; 
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Γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό που οι ευρωπαϊκές χώρες, αφού επέβαλαν τη βιοµετρική 

επιτήρηση στους µετανάστες, τώρα ετοιµάζονται να την επεκτείνουν σε όλους τους 

κατοίκους τους. Οι αιτιολογίες της ασφάλειας που δικαιολογούν µια τέτοια πρακτική δεν 

είναι καθόλου πειστικές, µιας και ακόµα κι αν µπορούν να αποτρέψουν κάποιον 

“σεσηµασµένο” να εγκληµατίσει ξανά, δεν µπορούν να σταµατήσουν το πρώτο έγκληµα 

ή µια πράξη “τροµοκρατίας”. Από την άλλη, είναι απόλυτα αποτελεσµατικές για τον 

µαζικό έλεγχο των ατόµων. Την ηµέρα που η βιοµετρική επιτήρηση θα γενικευθεί και η 

επιτήρηση από κάµερες θα εγκατασταθεί σε όλους τους δρόµους, κάθε κριτική και κάθε 

αξιοπρέπεια θα είναι αδύνατες. 

 

Σαν κατακλείδα, µπορούµε να πούµε ότι η βιοµετρική τεχνολογία θα απασχολήσει 

έντονα την κοινή γνώµη κατά τα προσεχή χρόνια, προκαλώντας ετερόκλητες αντιδράσεις 

και συναισθήµατα. Άλλοτε θετικά, για τα οµολογουµένως εντυπωσιακά αποτελέσµατά 

της, και άλλοτε αρνητικά, λόγω των φόβων για κακή χρήση της και διαρροή ευαίσθητων 

πληροφοριών του ατόµου. Αυτό που έχει σηµασία να θυµηθούµε πάντως, είναι ότι καµία 

τεχνολογία δεν είναι από µόνη της καλή ή κακή, και ότι η χρήση της από τον άνθρωπο 

καθορίζει εν τέλει το είδος των επιπτώσειων που θα έχει.    
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