
SINH TRẮC HỌC 

1. Sinh trắc học là gì? 

Sinh trắc học là nhân tố thể hiện các đặc điểm hành vi hoặc thuộc tính của con 

người, có khả năng phân biệt người này với người khác như: vân tay, khuôn mặt, 

giọng nói, mống mắt,... Nó là một công nghệ sư dụng những thuộc tính vật lý hoặc các 

mẫu hành vi để nhận diện con người. Ví dụ sử dụng vân tay, vân tay được đặt lên một 

máy cảm biến và sau đó quét vào máy tính để nhận dạng bằng cách so sánh với dữ 

liệu vân tay được lưu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

2. Tại sao sử dụng đặc tính sinh trắc học 

Một đặc điểm lý tưởng của sinh trắc học được mô tả bởi giá trị đặc trưng: 

 Tính duy nhất cao: nghĩa là khả năng hai người bất kì có cùng đặc điểm là rất nhỏ. 

 Tính ổn định : tức là đặc trưng không bị thay đổi qua thời gian. 

 Tính được giữ lại dễ dàng: tức là đưa ra sự thuận tiện cho người sử dụng và hạn chế 

sự miêu tả sai về đặc trưng. 

Chính vì đặc điểm trên mà các đặc tính sinh trắc học được xem có tính bảo mật 

và đặc tính cao. Nó thuận tiện và dễ dàng tìm ra sự gian lận khi sử dụng. Sử dụng đặc 

tính sinh trắc học tốt hơn sử dụng password, mã PIN hoặc thẻ thông minh. Bởi người 

sử dụng không phải nhớ các password, khi được nhận dạng thì hệ thống yêu c u sự 

xuất hiện vật lý của người nhận diện. Mặc khác các đặc tính vật lí và hành vi là duy 

nhất khó có thể bị vay mượn, mất cắp hay bỏ quên. Chính vì lý do đó tính sinh trắc 

học được sử dụng ngày càng nhiều. 

3. Hệ thống sinh trắc học 

 Hệ thống sinh trắc học sẽ tiến hành ghi nhận chứng thực người dùng của bạn và lưu 

trữ tất cả những dữ liệu đặc biệt này thành một mẫu nhận diện được số hóa toàn 

ph n. Về sau, mỗi khi bạn xuất hiện trước hệ thống, thiết bị đọc chuyên dụng sẽ 

quét nhanh tất cả những đặc điểm sinh học này rồi kiểm tra chúng với mẫu nhận 

diện tương ứng. Nếu hai mẫu này giống nhau, thì bạn sẽ được cấp phép để truy xuất  

vào thông tin nào đó. 

 Nguyên tắc hoạt động của hệ thống sinh trắc học trước hết là giữ lại một mẫu đặc 

trưng bằng thiết bị cảm biến, như là một việc ghi một tín hiệu âm thanh số cho nhận 

dạng dọng nói, hoặc chụp lại một hình ảnh màu dạng số cho nhận dạng khuôn mặt. 



Mẫu này sau đó biển đổi bằng một số hàm toán học để trích chọn các đặc trưng liên 

quan nhằm sinh ra một mẫu sinh trắc học. Mẫu sinh trắc học đưa ra chuẩn hóa, hiệu 

quả và chính xác cao về đặc trưng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng 

có thể được so sánh khách quan với các mẫu khác để nhận dạng. H u hết các hệ 

thống sinh trắc học cho phép hai chế độ hoạt động. Một chế độ kết nạp để thêm các 

mẫu vào cơ sở dữ liệu, và một chế độ nhận dạng, trong đó một mẫu được tạo ra cho 

một cá nhân và sau đó một mẫu thích hợp được tìm kiếm đối với cơ sở dữ liệu  của 

các mẫu đã nạp vào trước đó. 

   

                                 

 Phương pháp sinh trắc học chia làm hai loại: tiếp xúc và thụ động. Sinh trắc học 

tiếp xúc đòi hỏi cá nhân phải tương tác hoặc chạm vào máy cảm biến qua bàn tay, 

khuôn mặt, mống mắt,… Sinh trắc học thụ động thì ngược lại, như chứng minh 

hoặc hộ chiếu sinh trắc. 

 Các hệ thống nhận dạng dựa trên đặc tính sinh trắc học hiện tại chia làm hai nhóm: 

 Sinh trắc học vật lý:  ân tay, nhận dạng khuôn mặt, hình tay, mống mắt, v ng 

mạc, độ tuổi, các kiểu mạch  động mạch,… , nhóm này tương đối ổn định, ít bị 

thay đổi trong cuộc sống. 



 Sinh trắc học hành vi:  hận dạng người nói, chữ kí, cách g  phím, kiểu dáng đi, 

nhận dạng giọng nói.  hóm này có thể bị thay đổi theo điều kiện tâm lý, số 

lượng và bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm vật lý  đàn ông, đàn bà, khổ người,… . 

  ưới đây là những công nghệ chính mà công nghệ sinh trắc đang được sử dụng 

ngày nay: 

  ấu vân tay 

  ác nhận giọng nói 

 Sinh trắc học khuôn mặt 

 Sinh trắc học lòng bàn tay 

 Sinh trắc học mống mắt 
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