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MultimodMultimodāāllāās biometrijas sists biometrijas sistēēmas pielmas pielāāgojumi konkrgojumi konkrēētiem tiem 
pielietojumiempielietojumiem. .   

CilvCilvēēkaka  autentifikautentifikāācijacija, , izmantojot personalizizmantojot personalizēētu viedkartitu viedkarti..  
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Attēla avots: 
http://www.apple.com/ 
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attēla 
uzņemšana 
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Biometrijas sistēmas 

Biometrisko datu 
pārbaude 

(autentifikācija) 
Personas identifikācija 
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Personas identifikācija 

 
 

0111...0101 

0101...0111 
1. PERSONA 

1101...0110 
2. PERSONA 

0111...0101 
3. PERSONA 

0101...0011 
N-1tā PERSONA 

0001...0111 
Ntā PERSONA 

…  
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Biometrijas sistēmas iespējamie 
pielietojumi 
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CilvCilvēēkaka  autentifikautentifikāācijacija, , izmantojot izmantojot 
personalizpersonalizēētu viedkartitu viedkarti.. 
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Cilvēka autentifikācija, izmantojot personalizētu viedkarti 

ārējā iekārtā biometrijas iekārtā 
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Realizējot viedkartes saskarni biometrijas 
iekārtā 

 

Biometrijas sistēma 

attēla 
uzņemšana 
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Izmantojot ārēju iekārtu 

 

Biometrijas sistēma 

 

 

Ārējā iekārta 

Uzsākam darbu 
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Izmantojot ārēju iekārtu 

 

Biometrijas sistēma 

 

 

Ārējā iekārta 

Paziņojam, ka ievietota karte 
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Ārējā iekārta 

Nosūtam biometriskos datus 
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Izmantojot ārēju iekārtu 
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Ārējā iekārta 
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Paldies par uzmanību. 
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Paldies par uzmanību. 

Turpinājumā sekos demonstrācija, sadarbībā ar  


