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“ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ” ਟ੍ਿਲੱਖਣ ਭੌਟ੍ਿਕ ਟ੍ਿਸ਼ੇਸਿਾਿਾਂ ਹਨ ਟ੍ਿਿੇਂ 
ਟ੍ਕ ਟ੍ ਿੰ ਗਰਟ੍ ਿ੍ਿੰ ਰਸ, ਿੋ ਸਿੈਚਟ੍ਲਿ ੍ਟ੍ਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਿ਼ੇ 
ਿਾ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਅਣਅਟ੍ਿਕਾਰਿ 
ਿਰਿੋਂ ਦੀ ੍ਟ੍ਹਚਾਣ ਕਰਨ ਅਿ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਟ਼੍ਿਆਦਾਿਰ ਸੁਰੱਟ੍ਖਆ ਿ੍ਣਾਲੀਆਂ ਟ੍ਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ 

੍ਟ੍ਹਚਾਣ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਮਾਟ੍ਣਕਿਾ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਟ੍ਖਆ ਿੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ੍ੁਸ਼ਰੀ ਦ਼ੇ ਿੱਿ ਰਹ਼ੇ ਿ੍ਸਾਰ ਦ਼ੇ ਟ੍੍ੱਛ਼ੇ 
ਕਾਰਣ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਇਸ ਟ੍ਿੱਚ ਕੋਈ ੍ਾਸਿਰਡ ਿਾਂ 
ਸੁਰੱਟ੍ਖਆ ਰੋਕਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਰੂਰਿ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਕੁਝ 

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਿਿੀਆਂ ਟ੍ਿਿੇਂ ਟ੍ਕ ਟ੍ਕਸ਼ੇ ਟ੍ਿਅਕਿੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂਿੰ  
੍ਟ੍ਹਚਾਨਣਾਂ ਆਟ੍ਦ ਿ੍ਮਾਟ੍ਣਿ ਹੋਣ ਿਾਲ਼ੇ ਟ੍ਿਅਕਿੀ ਨਾਲ ਟ੍ਸੱਿਾ 
ਸਿੰ੍ਰਕ ਕੀਿ਼ੇ ਟ੍ਬਨਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉ੍ਕਰਣਾਂ ਦ਼ੇ ਭਾਗ ਹ਼ੇਠਾਂ ਟ੍ਲਖ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹਨ: 

 ਿ੍ਮਾਣਿ ਕੀਿ਼ੇ ਿਾਣ ਿਾਲ਼ੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂਿੰ  ਟ੍ਰਕਾਰਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਡਰ ਿਾਂ ਸਕਟੈ੍ਨਿੰ ਗ ਉ੍ਕਰਣ। 
 ਸਕੈਨ ਕੀਿ਼ੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡ਼ੇਰਾ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਡਿੀਰਲ 

 ਾਰਮੈਰ ਟ੍ਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਿ਼ੇ ਸਰੋਰ ਕੀਿ਼ੇ ਡ਼ੇਰਾ ਨਾਲ 

ਿੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੌ ਰਿ਼ੇਅਰ। 
 ਿੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡ਼ੇਰਾ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਟ੍ਖਅਿ ਰੂ੍ 

ਨਾਲ ਸਰੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡ਼ੇਰਾਬ਼ੇਸ।   

 

“Biometrics” are unique physical 
characteristics, such as fingerprints that can 
be used for automated recognition. 
Biometrics are used to detect and prevent 
illegal/unauthorised. Authentication by 
biometric verification is becoming increasingly 
common in most of the security systems. In 
addition to security, the driving force behind 
biometric verification has been convenience, 
as there are no passwords to remember or 
security tokens to carry. Some biometric 
methods, such as measuring a person's gait, 
can operate with no direct contact with the 
person being authenticated. 
Components of biometric devices include the 
following: 

 A reader or scanning device to record the 
biometric factor being authenticated. 

 Software to convert the scanned 
biometric data into a standardized digital 
format and to compare data with stored 
data. 

 A database to securely store biometric 
data for comparison. 

 

rock qQ̀:- 
੍ਟ੍ਹਲੀ ਿ੍ਾਰਕ “ਹੈਂਡ ਟ੍ਿਊਮਰੈਰੀ  ਟ੍ਰਕਗੋਨੀਸ਼ਨ” 
ਿ੍ਣਾਲੀ 1970 ਦ਼ੇ ਦਹਾਕ਼ੇ ਦ਼ੇ ਆਰਿੰਭ ਟ੍ਿੱਚ ਉ੍ਲਬਿ ਹਈੋ। 

Interesting Facts:- 
The first commercial hand geometry 

recognition systems became available in 

the early 1970s. 
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Word of the Day is “Biometric” 
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