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Lekcijas saturs 
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 Biometrijas metožu salīdzinājums 

 Biometriskās identifikācijas piemēri 
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Biometrijas priekšvēsture 
 Katram cilvēkam ir raksturīgas īpašas pazīmes un īpatnības:  

 iedzimtas (acu krāsa, augums)  
 iegūtas dzīves gaitā (rētas, tetovējumi u.c.). 

 

 Faraonu laikos: cilvēkus identificēja pēc auguma.  

 

 Japāna: tetovējumi kā īpaša statusa 
raksturiezīme (piem. jakudza – Japāņu mafija). 

 

 Senajā Ķīnā: plaukstas un pirkstu zīmējumu 
atšifrēšanas māksla (hiromantija). 
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 19. gadsimta beigās biometrija tiek apskatīta kā zinātne par dažādu 
bioloģisku eksperimentu veikšanu, izmantojot matemātiskās 
statistikas metodes. Tās pamatlicējs Pīrsons Karls (Pearson Karl; 
1857–1936) - angļu matemātiķis un biologs. 

 20. gadsimta beigās interese par biometriju pieaug, jo 
atklājās tās pielietošanas iespējas jaunu drošības 
tehnoloģiju izstrādē.  

 Pirmoreiz automātiskās biometrijas tehnoloģija tika 
pielietota 1960.gadā kādā ASV investīciju kompānijā, 
lai kontrolētu piekļuves tiesības pie dokumentiem 
(pirksta garums un plauksta forma).  

 1960.gadā Federālais izmeklēšanas birojs sāka pielietot biometrisko 
identifikāciju ar automātisku pirkstu nospiedumu. 

 Citas tehnoloģijas (piem. cilvēka acu varavīksnes īpatnības) 
parādījās 80.gados. Sejas atpazīšana un paraksta identiskuma 
pārbaude ir vēl jaunākas tehnoloģijas.  
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Definīcija 
 

Biometriskā identifikācija ir matemātisku metožu kopums, kuru 
lieto objektu bioloģisku pazīmju konstatācijā, apstrādē un 
interpretācijā.  

 
 Biometrija - identifikācijas un piekļuves tiesību noteikšanas metode, 

kas izmanto objekta unikālās pazīmes. Dažādas biometriskās 
sistēmas skenē cilvēka ķermeņa īpatnības un pārveido šos attēlus 
matemātiskajā digitālajā kodā. Tālāk biometriskās sistēmas salīdzina 
kodu ar datu bāzē iepriekš ierakstītu informāciju un lemj par 
piekļūšanas tiesībām. Ja kodi sakrīt, tad sistēma apliecina, vai 
persona, no kuras tika ņemts identifikācijas paraugs, ir identiska 
personai, kuras dati glabājas datu bāzē, vai arī identificē personu no 
vairākām datu bāzē esošajām personām.  

 datu bāzē glabājas nevis personas bildes, bet to attiecīgais 
matemātiskais kods.  
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 Biometrija – automātiska indivīdu atpazīšana, izmantojot to  

uzvedības vai bioloģiskas īpatnības.  
ISOSC37 Standing Document 2, Version 6, July 2006 

 
 Biometrijas identifikācija ir salīdzināmā parauga salīdzināšana 

ar visiem biometrijas datu apstrādes sistēmā esošajiem 
biometrijas datu paraugiem, lai noskaidrotu tā sakritību ar vienu 
no biometrijas datu apstrādes sistēmā esošajiem biometrijas 
datu paraugiem un, ja šādu sakritību konstatē, noskaidrotu 
salīdzināmā parauga īpašnieka identitāti.  

Latvijas Republikas biometrijas datu apstrādes sistēmas likums  
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Biometriskie dati 
 Neapstrādātie dati (angl. raw data) – neapstrādāta 

biometriskā informācija (biometriskais paraugs) ir dati, ko 
nolasa sistēmas nolasītājs – sensors, pirms ar tiem tiek veikta 
jebkāda apstrāde.  

 Biometriskā iezīme (angl. token data) – biometriskais paraugs 
ar minimālu apstrādi.  

 Veidne (angl. template) – atsevišķas personas raksturīgās 
pazīmes attīrīts, apstrādāts un saglabāts attēls. Veidne ir dati, kas 
tiek saglabāti reģistrācijas procesā un kas pēc tam tiek izmantoti 
sakrišanas pārbaudei.  

 Metadati (angl. metadata). Tie ir dati par pašiem datiem, jo tie 
norāda biometriskā parauga atribūtus, kā arī parauga nolasīšanas 
procesa un personas demogrāfiskos atribūtus. 
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Biometrisko signālu īpatnības 
 

 Universālums (universality)  
 Unikalitāte  
 Ir nolasāma (collectability)  
 Nemainīgums, pastāvība  
 Uzstāšanas (performance)  
 Pieņemamība  
 Apkrāpšana/apiešana  
 

 *Jain, A. K., Hong, L., Pankant, S, and Bolle,R., "An Identity Authentication System Using 
Fingerprints", Proceedings of IEEE, vol. 85, pp. 1365-1389, 1997 
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Biometrisko sistēmu 
 

 priekšrocības  
 
 
 
 
 
 

 trūkumi 
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Biometriskās tehnoloģijas sastāvdaļas  
 
 Fiziska komponente, t.i., tehniskais nodrošinājums, 
kas parasti ietver sensorus, kuri veic mērījumus. 
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Biometriskās tehnoloģijas sastāvdaļas  
 
 Programmatūras komponente, t.i., programm-
nodrošinājums, kas veic ierakstīto datu salīdzināšanu 
(un datubāze). 
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Darbības shēma (1) 
 Biometriskās informācijas nolasīšana un ierakstīšana. Var 

savākt vairākus paraugus.  
 Iegūtās informācijas pārstrāde matemātiskajā kodā. 
 Biometriska parauga piesaistīšana noteiktai personai (ar 

identifikācijas numuru). 
 Jauno paraugu salīdzināšana ar datu bāzē esošu (vai esošiem) 

paraugu. 
 Sistēmas lēmums par paraugu identiskumu. 
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Darbības shēma (2) 
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Biometrijas sistēmu darba režīmi 
 
 Reģistrācija (Enrollment Mode): 

 Lietotāju biometriskās informācijas savākšana, 
apstrāde un glabāšana datu bāzēs.  
 Biometriskie paraugi ir iezīmēti ar lietotāja 
identifikatoru, lai atvieglotu autentifikāciju.    

 
 Autentificēšana (Authentication Mode): 

 Lietotāju biometrisko datu atkārtota iegūšana, un 
salīdzināšana ar datu bāzē esošiem paraugiem. 
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Biometrijas autentificēšana 
 

 Verifikācijas gaitā sistēma salīdzina paraugu ar citu, 
konkrētu datu bāzē iepriekš ierakstītu paraugu ar mērķi šo 
personu verificēt, t.i., izlemt, vai tiešām persona no kuras 
ir iegūts paraugs ir tā pati persona, kuras dati ir datu bāzē. 
Viena salīdzināšana ar vienu. 

 Vai es esmu tas, par kuru sevi saucu?  
 

 Identifikācijas mērķis ir noteikt, kam pieder paraugs, 
salīdzinot to ar datu bāzē esošajiem eksemplāriem. Viena 
salīdzināšana ar vairākiem.  

 Kas es esmu?  
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Metodes (1) 
 

 Statiskās metodes  
 pamatojas uz personas/cilvēka dabiskām pazīmēm 
kuras tiek iemantotas no dzimšanas un, kuras 
nemainās viņa dzīves gaitā.  

 

 

 

 
 Dinamiskās metodes  

  saistītas ar cilvēka uzvedības (dinamikas) īpatnībām.  
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Metodes (2) 
 

 pirksta nospiedums; 
 balss; 
 plaukstas forma (metode pamatojas uz rokas 

plaukstas ģeometrijas īpatnībām). Var tikt izveidots 
plaukstas trīsdimensiju modelis; 

 auss forma; 
 plaukstas asinsvadu tīkla topoloģija; 
 lūpu kustības, izrunājot atslēgvārdu.  
 atslēgas pagriešanas dinamika utt.  
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Metodes (3) 
 

 pirkstu ģeometrija; 
 acs tīklene (asinsvadu zīmējums); 
 DNS kods;  
 acs varavīksnenes īpatnības;  
 sejas forma – personas sejas trīsdimensiju modelis; 
 sejas termogramma; 
 rokraksts; 
 tastatūras raksts (taustiņu spiešana). 
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2D sejas atpazīšanas darbības princips 
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Kombinētā biometrija 

 
 Kombinētās biometrijas priekšrocības: 

 Precizitāte: samazina aplamas saskaņošanas un 
aplamas akceptēšanas riskus; 
 Reģistrācija: ja vienai biometrijas tehnoloģijai rodas 
reģistrācijas kļūdas, tad vairāk kā vienas tehnoloģijas 
izmantošana rada dubultu drošības garantu, ka 
reģistrācijas kļūdas var tikt novērstas; 
 Samazinās viltošanas draudi. 
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 Piezīmes: 
 Kombinētās biometrijas sistēmu izmaksas ir krietni 
augstāks par mono sistēmām.  

 Kombinētā biometrija ir piemērots risinājums augsta 
līmeņa drošības sistēmām, bet nav nepieciešams 
vidēja līmeņa drošības sistēmām, kur izmaksām ir 
lielāka nozīme kā drošībai. 

 Perspektīva un nepieciešamība pēc kombinētās 
biometrijas ir fiziskās pieejas kontrolēm, militārajā 
nozarē, identifikācijas dokumentos (īpaši ceļošanas 
dokumentiem).  
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Biometrijas metožu precizitāte 
 

1. Kļūdas signāla iegūšanas (nolasīšanas) laikā 
2. Lēmumu kļūdas 
3. Salīdzināšanas (matching) kļūdas 

 

Biometrisko sistēmu kļūdas 

Signāla iegūšanas 
kļūdas (angl. 

Signal 
Acquisition 

) 
 

Lēmumu kļūdas 
(angl. Desicion 
Errors) 

Salīdzināšanas 
kļūdas (angl. 
Matching Errors) 

Aplama 
noraidīšana 

Aplama 
akceptēšana 

Aplama 
saskaņošana 

Aplama 
nesaskaņošana 
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Biometrijas metožu salīdzinājums (1) 
 

Identifikācijas veids Identifikācijas metode 
(statiskā/dinamiskā) 

DNS  

Acs varavīksne  

Pirksta nospiedums  

Sejas forma, asinsvadu 
topoloģija 

 

Paraksts  

Taustiņu spiešana  

Balss  
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Biometrijas metožu salīdzinājums (2) 
 

Biometrijas veids Verifikācija 
/Identifikācija  

Precizitāte  Drošums Kļūda 

Pirksta nospiedums  ļoti augsta augsts 1 no 500+ 

Sejas atpazīšana   augsta vidējs nav info 

Plaukstas ģeometrija  augsta vidējs 1 no 500 

Balss  vidēja zems 1 no 50 

Acs varavīksne  ļoti augsta augsts 1 no 131000 

Acs tīklene  ļoti augsta augsts 1 no 10000000 

Paraksts  vidēja zems 1 no 50 

Taustiņu spiešana  zema zems nav info  

DNS tests  ļoti augsta augsts nav info  

Court Technology Laboratory, Biometrics comparison chart 
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Biometrijas metožu salīdzinājums (3) 
Biometrijas raksturlielumu atbilstība prasībām  

 

Biometrijas 
raksturlielums Universālums Unikalitāte Nemainīgums 

Gatavība 

pieņemt 

Apkrāpšana/ 

apiešana 

Seja A Z V A Z 
Pirkstu 
nospiedums 

V A A A Z 

Balss V Z Z A Z 
Acs 
varavīksnene 

A A A Z A 

Paraksts Z Z Z A Z 
Gaita V Z Z A V 
Plaukstas 
nospiedums 

V A A V V 

 

• A – augsts līmenis; V – vidējs līmenis; Z – zems līmenis. 
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Biometrijas izmantošana

26%

26%19%

22%
7%

Fiziskās pieejas kontrole

Militārā nozare
Loģiskās pieejas kontrole

Kriminālizmeklēšana un tiesu medicīna
Identifikācijas dokumenti

Biometrisko metožu izmantošana 
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Biometrisko metožu izmantošana 
Visvairāk pielietotie biometriskie raksturlielumi 

Biometrijas 
raksturlielums 

Pielietošana 

Pirkstu nospiedumi • Identifikācijas dokumenti (ID kartes, veselības 
kartes); 

• Ceļošanas dokumenti (pases, vīzas, uzturēšanās 
atļaujas); 

• Fiziskās pieejas kontrole (durvju, vārtu, seifu 
piekļuve); 

• Loģiskās pieejas kontrole (datoru, mobilo 
telefonu sistēmu piekļuve); 

• Kriminālizmeklēšana, tiesībsargājošās instances, 
policija; 

• Automātiskas pirkstu nospiedumu atpazīšanas 
sistēmas; 
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Plaukstas 
ģeometrija 

• Pārbaudes nolūkos (lidostās, slimnīcās, spermas 
bankās, dienas aprūpes centros, migrācijas lietu 
pārvaldēs); 

Seja • Identifikācijas dokumenti; 
• Ceļošanas dokumenti (pases, vīzas, uzturēšanās 

atļaujas); 
• Uzraudzība 

Acs varavīksnene • Banku termināli, bankomāti; 
• Fiziskās pieejas kontrole (durvju, vārtu, piekļuve); 

Balss • Zvanu drošības nodaļa CRM (klientu 
pārvaldības) sistēmās; 

• Kriminālizmeklēšana, FIB, tiesībsargājošās 
instances, policija; 

• Telekaršu drošība 
Acs tīklene • Augsta riska drošības jomas (piekļuve teritorijām 

vai telpām, militārās iekārtās, elektrostacijās) 
Asinsvadu tīkla 

topoloģija 
• Banku termināli, bankomāti; 
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Biometrisko metožu izmantošana 
 2001: Rošelas universitātē radīts projekts Zefir, kura gaitā 
ir izmantoti seši identifikācijas veidi.  

 DigiPass identificē pirkstu nospiedumus ar optisku, 
ultraskaņas vai termisku sensoru.  

 RetinaPass un IrisPass identificē attiecīgi acs tīkleni un 
varavīksneni. 

 PalmPass ir trīsdimensiju sistēma rokas plaukstas izpētei 
un identifikācijai.  

 SignPass autentificē personas parakstu, analizējot tā 
ātrumu, paātrinājumu, spēku un rakstzīmju slīpuma leņķi.  

 VocalPass identificē un autentificē balsi.  
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 Biometriskā piekļuves sistēma ekey TOCAhome  
 alternatīva tradicionālajām atslēgām, parolēm, kodiem un 

identifikācijas kartēm. Biometriska iezīme - pirkstu 
nospiedums.  

 Tā Iekārta ir droša pret ielaušanos – to nav iespējams 
aktivizēt, izraisot īssavienojumu, un strāvas pārtraukumu 
laikā tā nepazaudē datus. 

 
 Latvija: ekey® biometriskās piekļuves kontroles sistēmas 

 izplatītājs SIA "A.V.U. BS" (http://www.ekey.lv/index.html) 
 vidējiem vai lieliem uzņēmumiem. Saglaba līdz 2000 

pirkstu nospiedumu vienām durvīm un atvērt līdz 3 
durvīm vai vārtiem. Var kontrolēt tūkstošiem lietotāju un 
terminālu, katru ar individuālām pieejas tiesībām un 
pieejas laika zonām. Var kontrolēt terminālus, kuri var būt 
izkaisīti pa visu pasauli.  
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Biometriskās pases  
 kombinēts papīra un elektroniskās 

identitātes dokuments, kurā tiek 
izmantota tās turētāja biometriskā 
informācija (pirkstu nospiedumu un 
personas sejas digitāli attēli).  

 Biometriskā informācija tiek ievietota 
bezkontakta RFID mikroshēmā, kas 
iestrādāta biometriskās pases galvenajā 
– polikarbonāta datu lapā. 

 ES pasu mikroshēma satur: 
 pases turētāja krāsainu fotogrāfiju 
 burtciparu datus no datu lapas mašīnlasāmās zonas (vārdu, 
uzvārdu, dokumenta numuru, dzimšanas datumu un dzimumu, 
derīguma termiņu, izlaiduma valsti un personas kodu) 
 personas divu pirkstu nospiedumu digitālus attēlus (pa vienam no 
katras rokas).  
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 2006, Šveicē biometriskās pases; 
 2007, Vācija: elektroniskās pases ar personas biometrisko 

informācija (divu pirkstu nospiedumi un sejas digitāla fotogrāfija). 
 2007.gadā Siemens IT Solutions and Services (SIS) izstrādāja 

tehnisku risinājumu e-pasu ražošanai Čehijas Republikā. 
 

 Latvijā 2008.gads: jaunās biometriskās pases (mikročips ar pases 
īpašnieka biometriskajiem datiem – sejas un pirksta nospiedumu 
digitālajiem attēliem). 

 
Biometriskās pases - jaunā parauga pase (tā sauktā ES 
pase) ir Latvijas institūciju un Eiropas Savienības (ES) 
prasībām, kā arī starptautiskajiem standartiem atbilstošs 
personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kura datu 
lapā ir iestrādāta bezkontakta mikroshēma, kurā tiek iekļauti 
personas biometrijas dati (Pilsonības un migrāciju lietu 
pārvalde).  

 
www.ocma.gov.lv/lv/pakalpojumi/passes/jautajumi.html 
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Biometrijas sistēmu izaicinājumi  
 

 atbilstība konfidencialitātes regulēšanai 
 trokšņainas un izkropļotas biometriskās iezīmes 
 izmaiņas sensoru tehnoloģijās 
 stingras sistēmu prasības 
 sistēmu drošība un atbalsts 
 cilvēcisks faktors 
 lietotāju akcepts: personāls, sabiedrisks, politisks 
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