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دنمارک شهر کالنگ

بنام خداوند تبارک و تعالی

پیشگفتار
این کتاب برای چند منظور نوشته شده است.
 . ۱اسناد سازی افغانی در انترنیت است تا تمامی افغانهای جهان از این استفاده کرده بتوانند.
 . ۲معلومات آفاقی است که علمیت عالقمندان را زیاده تر می نماید.
 . ۳شاگردان و محصلین پولیس امنیت واردو از این استفاده خوب نموده میتوانند.
.۴کتابخانه های کشور ما غنی از کتابهای مدرن می گردد.

شناسائی با بنده
اسم من کریم اله پوپل لقبم کریم پوپل است .من نوسینده دانشنامه ویکیپیدیا دری فارسی  ،انگلیسی
و دنمارکی هستم  . .درسال  ۱۳۳۴در گذر سرداجهانخان کابل تولد شدم .دوره ابتدائیه را درلیسه
عبدالحی گردیزی پکتیا دوره متوسط را در لیسه نادرشاهی مزارشریف دوره عالیه را درلیسه
حبیبیه به اتمام رسانیدم .درسال  ۱۳۵۸فارغ از فاکولته زراعت کابل گردیدم .درسال  ۱۳۶۲در
سازمان ملل در بخش پروگرام ( International Board for Plant Genetic Resources
) )(IBPGRبورد بین المللی حفاظت سلول زنده کارنمودم مدتی را درکشور سوریه سازمان
زراعتی (ایکاردا) سپری نمود ه به تحقیقات تخمیانه جات افغانی پرداختم  .درسال ۱۳۶۵
مدیرمسئول اقتصاد اتحادیه های صنفی شهر کابل بودم .در سال  ۱۳۶۸مالک موسسه صنعتی پوپل
گردیدم .پس از  ۱۹۹۲مهاجر در دیار بیگانه شدم  .درسال  ۱۳۷۵بمنظور اخذ ویزه شامل
انستیتوت هنرهای زیبا بهزادرشته کرامیک ازبکستان گردیدم .از سال  ۲۰۰۰بدین اینسو در
دانمارک زندگی میکنم  .در سال  ۲۰۰۳مکررا ً در بخش زراعت تربیه گل وفرش سبز تحصیالت
نمودم .فعال در همین بخش و ساختن حویلی های مقبول کار مینمایم .من حرمت بتمام احزاب
سیاسی دارم امید است متحدشده وطن را نجات دهند .فعالً دربخش های سیاسی وهنری
کارمینمایم.عالقه شدید به ساختن بندهای آبی ومزروعی ساختن میلونها هکتار زمین وطن محبوب
خود دارم.خوش دارم همیشه خودم امنیت خو درا تامین نمایم .از فعالیت های استخباراتی علیه
دشمنان وطنم لذت میبرم .نام کابری من افغان پالیسی است  .مالک دانشنامه خراسان و حریت
وسیاست هستم .از صنف پنجم مکتب به نویسندگی آغاز نمودم .طی ۱۳سال اخیر در اسناد سازی
انترنیتی افغانستان خیلی زحمت کشیده ام آنچه را که دراخرسرمقاله نوشته شده در افغانستان
بنویسید نوشته من می آید .مثال پرندگان افغانستان  ،صحت در افغانستان  ،اقتصاد افغانستان ،
ورزش در افغانستان و....مدت هم به صفت همکار با سازمان ازادی برادران بلوچ پاکستان
وایران فعالیت داشته ام.

علم چهره شناسی
Biometrics
تعریف  :بیومتریک یا چهره شناسی روش های خودکار تشخیص یا تایید هویت یک شخص را از
طریق اندازه گیری مشخصه های فیزیولوژیکی یا فیزیکی و بیولوژیکی تثبیت نمایند ګویند .
نوع خاصی از روشهای امنیتی گفته میشود که در آن برای تشخیص و برقراری امنیت از خواص
قابل اندازه گیری بدن انسان یا هر موجود زندهٔ دیگر استفاده میشود .همانگونه که از کلمهٔ بیومتریک
بر میآید در این روش با استفاده از پروگرامهای کمپیوتری  ،الگوریتمهای ریاضی از اندامها
برداشتهای ثابت و متحرک استفاده میشود.
در جهان امروزی علم چهره شنا سی یکی از ضروریات سیستم دولتی بوده بدین لحاظ پیشرفت در
مورد این علم صورت گرفته است .حیوانات را میتوان از روی رنگ نام و سن شناخت .ولی انسانها
دارای میلونها چهره اند در شناخت آن از مسایل ذیل کار گرفته میشوند.
 . 1آسیائی  ،اروپائی  ،امریکائي اصیل (اندیانا)  ،افریقائی  ،آسیای شرق (چینائی و مغل)
 . 2زرد پوست  ،سرخپوست  ،سیاه پوست  ،سفید پوست  ،گندمی (نصواری)
. 3سیاه چشم  ،سبز چشم  ،میشی چشم  ،آبی چشم  ،سرخ چشم
 . 4سیاه موی  ،زرد موی  ،سرمه موی (آسیای شرقی)  ،طالی موی  ،خاکستری موی
موضوعات که در باال ذکر شد اب تدائی است ولی در شناخت انسانها علوم شناخت موضوعات ذیل
وجود دارد.
تکنالوجی های علم بیو متریک
▪ اثر انگشت
▪ هندسه دست
▪ اندازه گیری شبکیه چشم
▪ اندازه گیری عنبیه چشم
▪ تشخیص چهره
▪ تشخیص امضاء
▪ تشخیص صدا
▪ آزمایش دیانای
▪ تشخیص از روی کف دست
▪ نمودار حرارتی چهره
▪ شدت ضربه بر روی صفخه کلید یا کیبورت تایپ یا کمپیوتر
▪ شکل گوش
▪ بوی بدن

▪
▪
▪
▪
▪

گراف سر
شناخت کارت و پاسپورت کمپوتری
CPR or Personal Identification number
نژاد

رفتار
Physiognomy

شباهت

یکی از راز شناخت انسانها تشابع به ملیتهای خاص اشیا حیوانات انسانهای معروف و غیره
میب اشد .مثال گویند زلمی چهره ازبکی دارد یا چهره مایک تایسن به پلنگ شباهت دارد  .یا
احمد چهره خنده روی  ،ترش  ،دهن باز  ،لب کشال  ،بینی دراز  ،قانقرو  ،سیاه لوله  ،پخ زده
 ،دهن کالن  ،کل روی را چشم گرفته  ،چشم پلق  ،ابرو پیوست  ،چشم سبز  ،چشم میشی ،
چشم تنگ گک  ،گاو چشم  ،گوش پکه  ،روی کته لب لوله چشم پندیده بینی پرخانه  ،شادی
مانند  ،اندیانا بیال روسی  ،قزاق  ،غالی  ،بدخشی  ،سنجاق اندام روی دراز گردن کلفت
کومه چقر کله چپات ،گاو سر ،بخ زده  ،بینی پرخانه  ،تلولو منگول  ،قد بخش و قد بلند
(معیوب) دارد.

شناخت انسانها از روی چهره
چهره شناسی از صورت

مهم ترین راز چهره شناسی از صورت ملیت و نژ اد می باشد .مانند ازبک قزاق روسی آلمانی
اروپا جنوبی البانیائی مکسیکوئی  ،سرخپوست  ،هندی دراویدی  ،هندی پنجابی  ،ویتنامی چینائی
جاپانی مغلی آلمانی سکننداوی ( موی زرد) عربی افریقائی سوخته افریقائی میانه افریقائی
امریکائی ( موی ریشه ئی)  ،بوشمن گروجی وغیره

شکل روی
تمام روی انسانهای جهان دارای چندین شکل هندسی است .بصورت عموم چهره شناسان صورت
انسانها را به شش شکل تقسیم نموده اند  .مانند قلب روی ،تخم روی  ،الماس روی ،دراز روی ،
روی گیرد ،چهارکنجه میباشد.

 3D Graphicگرافیک سر
در بسا موارد گراف سر بعضی از انسانها گرفته میشود .این عمل را به دلیل اینکه چنین اشخاص
اگر جراحی پالستیک هم نماید  .از شناخت خطا شده نمیتواند.

شناخت انسان از طریق رفتار
یکی از خصوصیات شناخت انسانها خوی عادت رفتار و راه رفتن آن میباشد .لرزش چشم لبها کج وراست
ساختن لبها وصورت در اثنا حرف زدن  ،دست باال کردن شورخوردن بدن طرز راه گشتن نوع نان خوردن
نوشیدن تکیه کالمها وغیره نیز یکی از روش خاص دریافت انسانها و شناسائی انسانها میباشد.

شناخت انسان از طریق چشم
چشم یکی از عالیم بارز است که توسط آن یک فرد شناخته میشود .امروز در اکثرمیدانهای هوائی
غرض شناخت مسافرین از چشم مسافرین عکس بردا ری می نماید .پس از آن کمپیوتر دریافت می
نماید که او چه کسی است .سازمان سی آی ای برای اولین بارغرض دریافت یک فرد از طریق
چشم باالی یک دختر افغان تجربه نمود .استیومک کری درسال  ۱۹۸۴از عنبه چشم یک دختر
یتیم افغان بنام شربت گل در کمپ ناصر باغ عکس برداری نمود  .او پس از  ۱۷سال توانست
شربت گل را از طریق چشم دریابد.
در داخل چشم انسان ها به هزاران خطها وجود دارد که توسط کمره و کمپیوتر میتوان یک انسان را
شناخت نمود .این خطها و رگهای سرخ و دیگر رنگها بین انسانها فرق دارد .این تحقیقات در
صورت موفق است که قبال از چشم مورد نظر ثبت داشته باشد.

نام انواع چشمها

سکن نمودن عنبیه چشم
تمرکز این آزمایش بر روی قسمت رنگین دور چشم است .عنبیه دومین روش دقیق احراز هویت
بیومتریک است .البته عنبیه نمی تواند فرق بین دوگانگی را قائل شود .روش آزمایش عنبیه اغلب
به عنوان روشی طویل المدت شناخته می شود زیرا این روش دارای طول عمر بیشتری نسبت به
سایر روش های بیومتریک بوده و نتایج آن برای مدت طوالنی قابل اعتبار باقی می ماند .علت آن
این است که عنبیه در طول مدت عمر (به جز در موارد از بین رفتن چشم یا مریضی) تغییری
نمی کند.

اسکن شبکیه یا رگهای پشت چشم
سﻜن شبﻜیه چشم یﻚ روش زیست مقیاس براﻱ شناسایي افراد است .اجزاﻱ شبﻜیه چشم شــامل
شــبﻜه رﮒ ها ،دیسﻚ نورﻱ و فووآ اســت .مدل توزیع رﮒ هاﻱ خوني یﻜي از بارزترین روش
هاﻱ شناســایي هویت از ﻃریق شــبﻜیه است .اﻃالعات مربوط به ضخامت ،ﻃول ،انحنا و نحوه
توزیع رﮒ هاﻱ خوني در تصاویر بسیار مهم است .به نظر مي رسد ،روش هاﻱ تحلیل چند
مقیاسي براﻱ استخراﺝ مشخصه از شبﻜه رﮒ هاﻱ موجود در شبﻜیه ﻛه داراﻱ ضخامت و ابعاد
مختلفي هســتند ،مفیداســت  .اسکن نمودن شبکیه رﮒ های خون رسان پشت چشم بر روی
صفحه اساس این تشخیص میباشد  .این دقیق ترین شکل احراز هویت بیومتریک است این روش
می تواند بین دوگانگی ها ی فرق را قائل شود  .این تحقیقات در مشخص نمودن شرایط صحی
شخص مانند فشار خون باال یا بارداری را آشکار می کند..

شناخت انسان توسط ابرو
یکی از عالیم که ت وسط آن انسان شناخت می گردد ساختمان ابرو است .ابرو در شناخت انسان از
۴۳الی  ۵۶فیصد کمک می کند .ابرو ی یک انسان دارای موی های مخصوص میباشد .عالوه بر
حجرات موی ابرو شکل ابرو که چهره را می سازد نیز در شناخت کمک می نماید .در جهان
ابرو زنان تا مردان فرق دارد  .ابرو زنان کم مو واز مردان زیاده مو دارد .مردان دارای سه نوع
ابرو یعنی ابروصاف کمان ابرو ابرو قات می باشند .زنان دارای  ۵نوع ابرو یعنی ابرو صاف
کمان ابرو قات ابرو کمانچه ابرو ،ابرو باال میباشد .که سر ابرو دبل آخر ابرو خیلی باریک
میباشد .نوع دیگر از ا برو بنام ابرو پیوست یاد می گردد که در زن و مرد دیده میشود.

نشانه انګشت
در نوک انګشت های انسانها خطهای است که هیچګاه مشابه دیګر انسانها نمی باشد .معموال
حجرات انسان از خود موادهای فاضله چرب را از طریق پوست بدن اطراح می نماید .این گونه
موادها را توسط پ ودر تالک یا پودر اطفال بارز گردانیده سپس از آن عکس گیری نمود .در حالت
عادی از قرنها به این طرف مردم شصت انگشت خودرا با مالش روی رنگ باالی اسناد مورد
نظر می گذارند .این نشانه توسط زره بین و کمره بخوبی فرق شده می تواند .نشانه انگشت سابقه
طوالنی دارد .چینائی ها  ۷۰۰۰سال قبل در ظروف خود از اثر انگشت استفاده می نمودند .در
قرن موجوده نشانه ده انگشت توسط ماشینهای مخصوص صورت گرفته سپس این نشانه ها نام
گذاری شده داخل انترنیت میشود .همچنان مانند انگشتان دست از آثار انگشتان پا نیز استفاده بعمل
آورده میشود .انگشت نگاری توسط اسکن نمودن ده انگشت و گرفتن تصویر از اثر انگشت زیاده
معمول است .یک نوع انگشت نگاری که تحت عنوان  minutia matchingشناخته می شود،

تصویر میکروسکوپی اثر انگشتان را مورد آزمایش قرار می دهد .متأسفانه minutia
 matchingبا تغییرات کوچک در انگشتان از جمله سوختن پوست  ،فشار و تخریب های سطحی
کوچک پوست (مثال از طریق سابیدن انگشت با یک سطح سخت) آزمایش را بطرف غلطی
میبرد.

اسکن تمامی کف دست
اسکن کف دست از تمامی ساحات دست شامل کف دست و انگشتان استفاده می کند .اسکن کف
دست همانند انگشت نگاری است که ساحات آن تمامی دست را در بر می گیرد و با تحلیل شگافها
 ،برآمدگی ها و چین خوردگی ها و خطها کار می کند.

هندسه دست
هندسه دست ابعاد فیزیکی دست را تشخیص می دهد .این آزمایش شامل طول و عرض کف دست
و انگشتان می گردد.

شناخت انسان از طریق دندان
دن دانهای انسانها مانند نشان انگشت شکلها و نشانه ها برآمدگی ها و خط های دارد که میتوان یک
انسان را شناخت .هر چند آثار دندانها با کشیدن آن از دهن از بین میرود ولی اگر کشیده نشود  .در
شناخت خیلی کمک می نماید .صدام حسین را پس از تشخیص دندانش دستگیر نمودند .کالبد
استخوانی داود خان رئیس جمهور سابق را از نشانه دندان ساخته گی اش شناخت نمودند.

شناحت انسان از طریق دی این ای
دی این ای یا دی اوکسی رایبو نکلویک اسید ساختمان مالیکولی پیچیده است که در بدن زنده جانان
وجود داشته وراثت را از والدین به فرزند انتقال می دهند .دی این ای یکی از معتبر ترین ماده در
شناخت انسانها استفاده می گردد.در بدن هر فرد حدود  ۱۰تریلیون سلول تحت کنترل DNA
وجود دارد که برای هر انسان مختص خود او بوده و علی رغم شباهت  DNAهای بدن یک فرد،
این مولکول ها در بدن هیچ دو فردی مشابع نیست و بدین لحاظ کلید اصلی شناخت یک فرد به
شمار می رود .استفاده از شیوه مولﻜولي براﻱ تعیین هویت ،جدیدترین و ﻛماشتباهترین شیوهاﻱ
است ﻛه از دهه  ۹۰به بعد مورد توجه قرار گرفته است .در طی چند سال اخیر آزمایش DNA
در تشخیص هویت زنده جانان و نیز اثبات بسیاری از ادعاها در طب عدلی دارد .از آزمایش دی
این ای در کشف هویت ،شناسایی اجساد سوخته ،شناسایی شهدای گمنام و حتی تشخیص بیماریهای
مادرزادی در دوران جنینی استفاده نموده و بسیار موثر بوده است  .تفاوت های بسیار زیادی که
انسان ها با هم دارند ناشی از تفاوت در جین ها است و در واقع تفاوت ها از نظر قیافه ،هیکل و
حتی خلق و خوی رفتاری مربوط به تفاوت های موجود در  DNAسلول های بدن هر یک از بدن
انسانها است .در واقیعت  DNAیک مولکول غول پیکر است که تمام اطالعات تثبیت هویت و
آنچه که انسان دارد در خود دارد .می توان گفت هرفرد بر اساس اطالعات ثبت شده روی این
مولکول ،دارای رنگ چشم  ،قد و قواره و یا حتی رنگ پوست خاص است ،همچنین این مولکول
قابلیت تشخیص بیماری ها را هم دارد .یکی از آسان ترین و بی خطر ترین راه های دستیابی به
سلول ها جهت آزمایش  ، DNAآن است که با استفاده از یک گوش پاک کن سلول های سطح
داخلی مخاط دهان انسان را به دست می آورند .سپس در البراتوار  DNAاز سلول ها جدا می
شود و بخش های خاصی از آن مورد بررسی قرار می گیرد .این بخش های خاص می توانند
ارتباطات فامیلی و خانوادگی بین افراد را نشان دهند و یا در تعیین هویت فرد موثر باشند.

شناسائی از طریق دی ان ای یکی از مهمترین کاربرد های آزمایش مولکولی برای تشخیص
هویت ،کشف روا بط خانوادگی ،تشخیص هویت اجساد سوخته  ،حالل و حرام بودن گوشت و
بسیاری از مشکالت و ادعاهای که مربوط به طب عدلی است میباشد  .این به دلیل است که این
نوع آزمایش توسط وسایل مدرن بسیار دقیق و با خطای پایین انجام می شود .تحقیقات و آزمایش
دی این ای را میتو ان باالی یﻚ قطعه مو ،یﻚ قطره خون ،یﻚ قطعه استخوان  ،لعاب دهن یا آثار
که از دهن انسان باقی مانده باشد مانند قاشق نوشیدنی باقیمانده وغیره اجرا نمود .

ترکیبات مالیکولی دی این ای
 DNAاز دو تار طوالنی (ماده کیماوی فسفات و شکر) تشکیل شده است و روی این تارها  ۴نوع
مولکول امینو اسید قرار دارد ،که عباتند از :آدنین ( ،)Adenineتایمین ( ،)Thymineسیتوزین
( ،)Cytosineگوانین ( )Guanineمیباشد .مولکول های آدنین فقط با مولکولهای تیمین ارتباط
دارند و مولکولهای سیتوزین فقط با مولکواهای گوانین ارتباط دارند .حجرات انسان از  ۲۰امینو
اسید ساخته شده است .ولی چهار آن در ساختار دی این ای خیلی مهم است.

چگونگی انجام آزمایشات DNA
در آزمایش ، DNAبخش های خاصی از رمز های ج نتیکی روی این مولکول که از حجرات بدن
فرد آزمایش شونده به دست آمده است ،مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد .

این ماده در تمام حجرات بدن انسان وجود دارد .یکی از آسان ترین و بی خطر ترین راه های
دستیابی به حجرات برای آزمایش  ، DNAاین است که با استفاده از یک گوش پاک کن حجرات
های سطح داخلی داخل دهن را به دست می آورند .سپس در آزمایشگاهDNA ،از حجرات جدا
می نمایند و بخش های خاصی از آن مورد بررسی قرار می گیرد .این بخش های خاص می توانند
ارتباطات فامیلی و خانوادگی بین افراد را نشان دهند و یا در تعیین هویت فرد موثر باشند .
بدن انسان از میلیونها سلول تشﻜیل شده است .همه این سلولها بجز گلبولهاﻱ سرخ دارای هسته
اند ﻛه تمامی اطالعات ژنتیﻜي فرد در درون این هسته محفوظ است .برای آزمایش مولکولی
 DNAمدت  ۳۶ساعت است این بسته به تعداد و کیفیت نمونه هادارد گاهی تا سه هفته هم زمان
می برد .در حقیقت غرض دریافت هدف اوالً جدا نمودن کروموزومها از حجرات صورت گرفته
سپس تحقیقات کیماوی صورت می گیرد.
روش های نوین آزمایشات مولکولی
اثر انگشت  DNAجدیدترین و پیشرفته ترین تکنیک مورد استفاده برای آزمایش اختالالت
ژنتیکی است که بررسی مستقیم مولکول  DNAصورت می گیرد.از آزمایشهای دی این ای
غرض تشخیص بیماری های جن تیکی شامل تست های بیوشیمی برای بررسی عملکرد آنزیم و
دیگر پروتئین هایی که چنین ژن هایی تولید می کنند و همچنین درین آزمایشات میکروسکوپی
رنگ آمیزی یا فلورسانت کرومزوم ها استفاده صورت می گیرد .
طور عموم دی این ای غرض موارد ذیل مورد آزمایش قرار می گیرد
 .1انجام آزمایش غرض ریشه یابی و درک علت بسیاری از بیماریها ،نظیر سرطان و  ...و پیدا
کردن مسیری به سوی درمان آنها.
 . 2کمک به قضاوت عادالنه در محاکم مبنی بر بی گناهی یا گناهکار بودن متهمین بر پایه
آزمایش  .DNAانجام آزمایش  DNAو مستندات آن برای هر انسانی منحصر به فرد است (شبیه
به اثر انگشت انسانها)  .وجود  DNAیک نفر در صحنه جرم ،دلیل الزم و کافی برای حضور او
در محل ارتکاب به جرم می باشد.
 .3آزمایش  DNAو تشخیص پدر و مادر واقعی کودکانی که به هر دلیلی والدین خود را گم کرده
اند.
 . 4پرورش نوعی از محصوالت زراعتی غرض حاصل بهتر ،تشخیص آفات زراعتی میباشد.
معموال جواب آزمایشات  DNAانجام شده  ،به طور قطع و  ۱۰۰درصد قابل استناد میباشد و
امکان اشتباه در  ۴۰میلیون قابل اغماض است .
این آزمایش در دوران بارداری ،با نمونه برداری از مایع آمنیوتی اطراف جنین که حاوی سلول
های بدن جنین است هم انجام می شود و عالوه بر تشخیص هویت می توان از تولد نوزاد مبتال به
بیماری ارثی خطرناک ،جلوگیری کرد .

آزمایش دی ان ای از نمونه هر چیزی که حاوی حجرات از یک موجود زنده باشد حکایت می
نماید نمونه میتواند از یک تار مو ،یک قطره خون ،تکه کوچکی از پوست یا حتی نوشیدنی
باقیمانده در گیالس می تواند سرنخ ما باشد .مراحل کار به ترتیب زیر است:
ابتدا یک آنزایم محدود کننده ) (Restriction Enzymeروی نمونه  DNAریخته می شود .این
آنزایم مانند یک قیچی است که مولکول های دراز  DNAرا به قطعات کوچک تقسیم می کند .محل
بریدگی به النه جنتیکی  DNAو النه جنتیکی آنزیم مورد استفاده بستگی دارد .مثالً یک نوع
آنزایم ،وقتی به رشته های باز  GAATTCبرسد ،مولکول  DNAرا می برد .طول این تکه
های  DNAدر افراد مختلف ،متفاوت است؛ چون رشته ژنتیکی هر انسانی خاص خود اوست.
بعضی از قطعه ها کوتاه و برخی دیگر طویل هستند.
در مرحلهی بعدی از ماده ای به نام ژل آگروز استفاده می شود .این ماده مانند یک صافی عمل
می کند و قطعات کوچک  DNAرا از قطعات درشت تر جدا می کند .وقتی نمونهی  DNAآماده
شده در مرحله قبل ،روی ژل ریخته می شود ،تکه های  DNAپشت دروازه نفوذی ژل گرفتار
می شوند.
گام بعدی الکتروفورسیس ) (Electrophoresisنامیده می شود .منظور از الکتروفورسیس،
حرکت دادن مولکول ها به کمک جریان الکتریکی است .تکه های مولکول  DNAبار منفی
کوچکی دارند ،پس با برقراری جریان الکتریکی به سمت قطب مثبت حرکت می کنند ( مانند آهن
رباها که قطب های مخالف همدیگر را جذب می کنند) .ژل مانند یک صافی عمل می کند.
مولکول های کوچکتر آسان تر جابجا می شوند و در نتیجه در فاصله کمتری نسبت به قطب مثبت
قرار می گیرند .وقتی الکتروفورسیس به پایان برسد ،تکه های مولکول  DNAبا در نظر داشت
به اندازه شان در طول یک صف قرار می گیرند.
سپس یک غشای نازک جاذب بر روی نمونه قرار داده می شود .دلیل این کار آن است که می
خواهند در مراحل بعدی ،کار ساده تر پیش برود .این غشا نازک دارای مایع اند تکه های DNA
به همراه مایع ،درغشای نازک جذب می شوند .به این ترتیب ،نمونه از ژل گروز به روی غشا
منتقل می شود.
بعد از آن محلولی از قطعات مولکول  DNAکه با مواد رادیو اکتیف عالمت گذاری شده اند بر
روی غشا ریخته می شود .این قطعات به تکه های مولکول  DNAاول می چسبند و با آنها جفت
می شوند .اما این جفت شدن فقط در محلهایی صورت می گیرد که رشتهی مشخصی از بازها،
روی تکه های  DNAقرار گرفته باشد ،به عبارت دیگر مکان هایی که حاوی رشته ﺝ
نتیکی خاصی باشند .در پایان این مرحله ،مواد اضافی که با قطعات  DNAجفت نشده اند ،شسته
می شوند تا بر روی غشا باقی نمانند.
در مرحلهی بعدی ،یک فیلم عکاسی نشده که حساس به اشعهی Xباشد  ،روی این غشا قرار داده
می شود .مولکول های  DNAنشانه گذاری شده با مواد رادیو اکتیو که در مرحلهی قبل به مکان
خاصی از تکه های  DNAچسبیده اند ،تابش می کنند .اشعهی  Xآشکار شده تکه ها فیلم حساس را
تحت تأثیر خود قرار می دهد و به این ترتیب تصویری از تکه ها بر روی فیلم ثبت می گردد.سپس

این فیلم در محلول ظهور قرار می گیرد .تصویر به دست آمده نشان دهندهی مکانهایی است که
مولکول های رادیو اکتیو به قطعات  DNAچسبیده اند .این تصویر ،اثر انگشت  DNAنامیده می
شود.چنین تصویری دقیقا ً مشابه یک اثر انگشت معمولی است .با مقایسهی این تصاویر می توان
فهمید که چه نمونه ای متعلق به کیست.
شناخت انسان از طریق دریافت تار مو
وسایل که بتواند دی این ای تار مورا تشخیص نماید در تمام جاها و کشورها موجود نیست  .ولی
درین کشورها از مشخصات مانند ساختمان تار مو رنگ تار مو مواد چربی و سایر مواد کیماوی
میتوان یک انسان را شناخت.

اشکال مو

نام گذاری حصص مو

طور عادی در بدن هر انسان  ۵میلیون مو وجود دارد .ساختمان بیرونی ودرونی این موها در انسانها
متفاوت میباشد .در آنالیز مو میزان موجودیت ۲۱عنصر در بافت مو مد نظر گرفته می شود ،این
عناصر عبارتند از :کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،سدیم ،فسفر ،آهن ،مس ،منگنز ،روی ،کروم ،سلنیوم،
بارون ،لیتیوم ،مولیبدنم ،نیکل ،کبالت ،سرب ،جیوه ،کادمیوم ،آرسنیک ،آلومینیوم میباشد .که در هر
انسان مقدار خاص را در تار مو دارا میباشد.

ضربان قلب
این روش شامل اندازه گیری ضربان یا تپش قلب غرض تشخیص یک فرد میباشد .این آزمایش
است که یک نهاده زنده و حقیقی در حال ارائه عامل بیومتریک باشد  .این روش اغلب به عنوان
یک عامل بیومتریک دومی برای پشتیبانی یکی از انواع دیگرآزمایشات مورد استفاده قرار می
گیرد .بدین معنی است گراف ویا ضربان قلب را مورد تحقیق قرارمی دهند این گونه آمایش ،
آزمایشات دیگر را کمک می نماید.باید گفت ضربان قلب انسانها با هم مشابعت ندارند.
تشخیص نمونه صدا
این نوع احراز هویت بیومتریک ،مبتنی بر نمونه صدای یک نهاده است .این روش با تشخیص
گفتارعادی متفاوت است .تشخیص نمونه صد ا بین صدای یک نهاده و نهاده دیگر تفاوت را قائل
می شود ،درحالی که تشخیص گفتار بین کلمات در صدای هر نهاده ای تفاوت قائل می گردد .در
واقع تشخیص نمونه صدا ،صدا را شناسایی می کند  .اگر شخص در یک محل از خود کلمه
وجمالت را به ثبت گذاشته باشد  .زمانیکه پولیس همان ک لمات را باالی او دوباره تکرار می نماید.
وسایل الکترونیکی است که هردو صدا را تشخصی می ن ماید که از یک دهن برآمده یا از دهن
متفاوت.
حرکات حین امضاء
این روش چگونگی نوشتن یک رشته از کرکترهای دست انسان را تشخیص می نماید.
احراز هویت با استفاده از حرکات امضاء تشخیص می کند که چگونه یک انسان کار نوشتن را

انجام می دهد و نیز برازندگی نمونه دست نویس وی را به دست می آورد .موفقیت احراز هویت
با استفاده از حرکات امضاء ،بستگی به فشار قلم ،ضربه دکمه  ،لرزش ضربه ،طول ضربه و
زمان بین دو ضربه ربط دارد که قلم از کاغذ برداشته می شود .اما معموال سرعت ایجاد یک
نمونه دست نویس عامل چندان مهمی در این زمینه به شمار نمی رود .میشود نقلی درست نمود.
حرکات دکمه های صفحه کیبورد در اثنا تایپ نمودن
در احراز هویت با استفاده از نمونه ضربات صفحه کی بورد  ،با ا ندازه گیری و تحلیل مدت زمان
های که تکمه ها فشار و رها می گردد مورد استفاده صورت می گیرد .حرکات دکمه نشان دهنده
چگونگی استفاده یک نهاده از صفحه کیبورد را تشخیص می دهند .استفاده از نمونه های ضربات
صفحه کیبورد غرض تشخیص ارزان و  nonintrusiveصورت می گیرد .متأسفانه استفاده از
دکمه ضربات صفحه کیبورد تحت تاثیر تغیرات زیادی قرار دارد .این تغییرات ساده مانند استفاده
از یک دست به جای دو دست ،سردی هوا ،ایستادن ویا نشستن ،صدمه دیدن دست ،به طور قابل
توجهی بر این روش احراز هویت بیومتریک اثر می گذارد.
باید گفت بر ای این که عامل های بیومتریک سودمند باشند ،ابزارهای مربوط به آن باید بی نهایت
حساس باشند .مهم ترین جنبه یک ابزار بیومتریک ،دقت در آن است .برای استفاده از عامل های
بیومتریک به عنوانمکانیزم شناسایی  ،ابزار بیومتریک باید قادر باشد اطالعاتی را که بسیار دقیق
هستن د (مانند تغییرات رﮒ های خونی در شبکیه چشم یک نهاده یا آهنگ و زنگ صدای افراد)
دقیق تشخیص نمایند .
شناخت انسان ار طریق ضربات بدن
لرزه دست ،لرزه قلم  ،لرزه قلب مقدار ضربان قلب در یک دقیقه  ،ضربان مغز سر  ,امضا یکی
از وسایل دریافت یک انسان است .در قرن مو جوده عالوه بر فعالیتهای کیماوی و جنتیکی از
فعالیتهای فزیکی نیز غرض تثبیت شخصیتها استفاده بعمل آورده میشود .زمانیکه یک انسان رسم
می نماید انگشت آن دارای لرزه های است که در تحت مایکروسکوپ بخوبی مشاهده شده میتواند.
این خطوط مشابه به دیگر اشخاص بوده نمی تواند.
دسته بندی عامل های بیومتریک
ابزارهای بیومتریک بر اساس تشخیص و دقت آنها در بدست آوردن نتایج مثبت کاذب و منفی
کاذب رده بندی می شوند .اغلب ابزارهای بیومتریک از نظر حساسیت قابل تنظیم هستند ،در نتیجه
می توانند طوری تنظیم شوند که حساسیت آنها کم و زیاد شود .وقتی که ابزار بیومتریک خیلی
حساس باشد ،خطای نوع اول اتفاق می افتد .خطای نوع اول زمانی اتفاق می افتد که یک نمونه
معتبر احراز هویت نگردد .مقدار خطاهای نوع اول به عنوان رده کاذب شناخته می شود .زمانی
که ابزار بیومتریک به اندازه کافی حساس نباشد ،خطای نوع دوم ا تفاق می افتد .خطای نوع دوم
زمانی اتفاق می افتد که یک نهاده غیرمعتبر احراز هویت گردد .مقدار خطاهای نوع دوم به
عنوان مقدار قبول کاذب شناخته می شود .مقدار رده کاذب و مقدار قبول کاذب معموال بر روی
نموداری که نشان دهنده میزان خطا به نسبت حساسیت است ،نمایش داد ه می شوند .محل تالقی این

دو نوع خطا با یکدیگر ،به عنوان مقدار خطای متقاطع شناخته می شود .اندازه خطای متقاطع به
عنوان یک معیار استاندارد برای اندازه گیری دقت یک ابزار بیومتریک مورد استفاده قرار می
گیرد.

استفاده مناسب از احراز هویت بیومتریک
پولیسهای جهان در کشورهای خود بانکهای هویت را تاسیس نموده اند .هویتهای که به این بانک
وصل می گردد از طریق نهادی ذیل به بانک انتقال می یبابد.
 . ۱از طریق دفترهای نشان انگشت و دفتر بیومتریک پولیس
 .۲از طریق بانکها
.۳از طریق شاروالی
 . ۴از طریق دفتر توزیع تذکره
 .۵از طریق نهادهای درسی
.۶از طریق محاکم
 . ۷از طریق وزارت صحت عامه و شفاخانه ها
 .۸از طریق دفتر پاسپورت
 . ۹از طریق دفاتر اردو پولیس و امنیت
 . ۱۰از طریق کمره های شهر
بدین ترتیب این نهادها مشخصات مختلف مشتریان خود را ثبت و به بانک انتقال می دهند .پولیس
در موقع ضرورت از این بانک استفاده می نمایند .در اروپا وامریکا پروگرام است که همه از یک
بانک اس تفاده می نمایند .جانی ها کسانکه مرتکب جرم شده اند الی ده سال در کامپیوتر جابجا باقی
می ماند.

ریش
یکی از عوامل دریافت بیومتریک ریش طبیعی و یا غیر طبیعی میباشد .معموال مسلمانان یهودیان
سیکها وعیسویان زیاده ریش می گذارند .که اشکال مختلف دارد .پر ریش ترین مردم جهان مردم
افغانستان و سیکهای پنجاب است .زیاده مردم پس از سن ۳۰الی  ۳۵ریش می گذارند .عالوه بر
ریشهای یهودی اسالمی وعیسوی ریشهای مدل نیز در کشورهای اروپائی و امریکا مروﺝ است
که مورد استفاده جوانان افغانی نیز قرار رفته است.
ریشهای منظم اسالمی

ریشهای نامنظم اسالمی
ریشهای نامنظم را زیاده مسلمانان می گذارند که از سواد کامل برخوردار نبوده در تنظیم ریش
عالقمندی ندارند .خطرناکترین جرمها امروز توسط بعضی ازهمین گروه صورت می گیرد .با
وجودیکه ریش عالیم فاروقه نیست ولی در بسا حاالت میتوان شخص را با ریش شناخت .مثالً
ملیت سیک افغانستان با داشتن لنگی و ریش از دور شناخته میشود.

کم ریش ترین مردم افغانستان مردمان اصیل شمال افغانستان بخصوص ملیتهای ازبک ترکمن قزاق قرغیز و
بلخی میباشد .رنگ ریش افغانها سیاه سرمه ای سفید ماش برنج  ،حنائی  ،زرد و سرخ میباشد.
طی دو دهه اخیر یک تعداد ریشها به مودلهای خارﺝ در افغانستان وارد گردیده که فرم ظاهری روی را توانسته
است تغیر دهد .که ذیالً نگاشته میشود .اشکال ریش نظر به دین و ملیت فرق دارد .ولی معموال در

افغانستان ریشهای نا منظم خیلیها زیاد دیده میشود.
انواع ریشهای مردم جهان

مودلهای ریش سال 2015

تشخیص یک انسان از طریق نژاد
دانشمندان علم بیومریک با وجودیکه در جهان  ۶میلیارد انسان ز ندگی دارد دست زیرعالشه نه
نشته در جستجو تقسیم بندی انسانها هستند .یکی از مهمترین تقسیم بندی انسانها تقسیم بندی کالبد
استخوانی و پوست نژادهای جهان است که به شاخه و زیر شاخه ها تقسیم بندی شده در نهایت هرکدام
داری نام میباشند.

نژاد سفید (قفقازی)
مکان دقیق منشأ نژاد سفید هم چنان در میان دانشمندان مورد بحث و نظر است اما به نظر میرسد
که اکثر آنها با نظریهی فوق الذکر موافق باشند گرجی ها  ،چیچین ها  ،اینگوشها مردمان سفید
پوست دره های کوهای قفقاز بوده اکثر دانشمندان موافق اند که منشع انسانهای سفید جلد را از همین
طایفه می دانند  .در بسا صفحات تاریخ نام این کوها را بنام کیکاس  ،کاو کاز و قاف نیز یاد آوری
گردیده است .نژاد قفقازی دارای زیر شاخه های زیاد بوده که امروز ساحات آسیا افریقای شمالی و
اروپا را تحت زیست خود قرار داده اند .در افغانستان تا اکنون افسانه های از دیو و کوه قاف پری
و شیشک (زن پیر) وجود دارد.
نژاد های سفید قرار ذیل اند
نژاد سامی (عربها ،مردم عبری زبان)
نژاد حامی (نژادهای بومی بربری ،کوشیتیک ،مصری)
نژاد اسکاندیناوی کشورهای سکننداوی است که موزرد چشم سبز هستند
نژاد مدیترانهای  Mediterranean Race-کشورهای اطراف مدیترانه
نژاد دیناریک Dinaric Race -
نژاد ناردیک Nordic Race -
نژاد آلپین  - Alpin Raceمردمان اطراف کوهای آلپ اروپا
نژاد آربید Arabid Race-
نژاد شرق بالتیکیEast Baltic Race -
نژاد تورانی  Turanid Race-مردمان ترک ازبیک هزاره قزاق وغیره
نژاد ارمنی  Armanoid Race-دسته بندی میشود.
بخش یازدم نژاد آتالنتید- Atlantid Race
این زیر نژادها عمدتا ً بر اساس موقعیت جغرافیایی و زبان و تکلم تقسیم بندی میشوند .خصوصیات
نژاد قفقازی و تمامی زیر نژادهای آن داشتن رنگ پوست روشن از سفید گرفته تا جو گندمی سیاه،
موهای صاف تا موهای موﺝ دار و مجعد با رنگ مویی از سیاه گرفته تا خرمایی رنگ تا سیاه
مشکی ،چشمهایی بیرون زده ،بینی برجسته و خوش شکل با چهرهای نافذ و هیکلی متوسط و عادی
تا بدنی چهار شانه و عضالنی است.
نژاد سفید به علت شرایط بسیار سرد مکان و منشأ خود از رنگ دانههای پوستی روشن و کم پشتی
برخوردار است و از این رو بدن آنها خیلی مناسب برای زندگی در آب و هوای بسیار گرم حارهای
و استوائی نیست و بدنشان برای قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید در مدت زمانی طوالنی
تغیر می کند.

نقشه نژادهای جهان

طبق که در نقشه مشاهده می نمائی د در جنوب هندوستان مردم زندگی دارند که بنام دراویدی یادگردیده
دارای بینی پهن قدکوتاه مانند مردمان تایلند فلپین میباشند .عده محدود این نژاد در کابل زندگی دارند.
در افغانستان  ۶ملیت هندو زند گی دارند ولی نفوس سیکهه زیاد است

زیر نژادها
نژاد سفید  :شامل نژاد آریایی( برخی از جوامع هند و اروپایی)

نژاد آریائی
از اینکه افغانستان و محیط اطراف آن متشکل از نژاد آریایی میباشد بدین منظور در مورد این نژاد
کمی نگارش صورت می گیرد.نژاد آریایی را نظر به فک بینی چشم جلد پیشانی شانه تنه رنگ
چشم لبها ابروها به دسته های کوچک تقسیم بندی می نمایند .این تقسیم بندی برای پولیس توانائی
می دهد تا در تعین محل زیست یک مجرم وملیت یک مجرم نظر دقیق دهد.

شناخت آریائی ها ترکها وهندی ها مقیم افغانستان
در افغانستان  ۵۲ملیت وجود دارد  .ولی ملیتهای ترک  ،نورستانی وهزاره و هندو چهره
متفاوت تر از  ۴۸ملیت دیگ ر دارد .باید گفت پنجابی ها نیز یکی از اقوام آریایی میباشند .ملیتهای
پشتون بلوچی و سکهای پنجابی زیاده باهم شباعت دارند .در ملیت پشتون چشمان سبز آبی میشی
سیاه وجود دارد در حالیکه در سایر ملیتها محدود میباشد .موی زرد ریش زرد چهره سرخ مانند
در میان ترکهای قپ چاق هزاره ها نورستانی و پنجشیری زیاده وجود دارد .در میان پشتونهای
قندهار جالل آباد و پکتیا از لحاظ چهره فرق وجود دارد .چشمان سبز و آبی در میان پشتونهای
پکتیا زیاده نسبت به دیگر نقاط افغانستان وجود دارد .زیاده مندوزی ها دارای چشمان آبی هستند
در حالیکه پو پلزائی ها دارای چشمان بزرﮒ ریش سیاه خیلی درشت دارند .بارز ترین مشخصات
پشتونهای قندهار موی و ریش سیاه آنها است .نباید فراموش کرد که پشتونهای خوست جالل آباد
پشاور شباهت نزدیک داشته معموال چهره آفتاب زده دارند .در مردان تمامی پشتونها جلد سفید
نمکی خیلیها بن درت وجود دارد در حالیکه در میان زنان آنها این جلد خیلها زیاد میباشد .تفاوت بین
بلوچ پشتون پنجابی وغیره از روی مشخصات چشم جلد وغیره میشود ولی فرق در میان ترک ،
آریائی و سیاه پوستان از جمجمعه سر میباشد که در شکل ذیل دیده میشود.

پشتونها
پشتونها از نژاد آریائی بوده بینی برآمده زناخ کمی کوتاه تر از خط دهن دارند.

زیاده موهای پشتونها سیاه میباشد .چهرهای زرد گونه وجلد سفید خیلی ها به ندرت در مردان دیده
میشود .بینی های الپاینی یعن ی دراز و از قسمت مابین کمان نیز در میان پشتونهای لهوگر و وردک
دیده میشود.

هزاره
هزاره ها مخلوط از ملیتهای ترک مغل وغیره میباشد که در طی تاریخ بخود یک ملیت خاص
گرفته امروز بنام هزاره یاد میشود .از لحاظ جنتیکی  ۵۰فیصد کروموزوم هزاره ها به ازبک ها
شباهت دارد .هزاره های غالی جاغوری از هزاره های دره ترکمن تا حدود کمی در جمجمه سر
فرق دارند .هزاره های عادی داری زناق کمی کوتاه هزاره های جاغوری سر مدور موی خیلی
درشت دارند در حالیکه هزاره های دره ترکمن قد بلند جلد سفید نزدیک به ازبکها اند .در میان
هزاره ها مانند ازبک ترکمن کوسه وکم موئی زیاده وجود دارد .هزاره های پاکستان شاخه
ازهزارهای افغانی بوده که در زمان عبدالرحمن از افغانستان هجرت نموده اند .در حقیقت هزار
ها گروه از ترک مغل وغیره اند که تحت نام هزاره یک ملیت واحد را ساخته اند.

نورستانیها
از جمله  ۱۲شاخه آریایی میباشد .نورستانیها در چشم رنگ موی فرم روی با سایر
ملیتها فرق شده می تواند.

ازبکها
ازبکها مردمان ترک نژاد و بومی شمال افغانستان هستند .دارای شاخه های زیاد می باشند  .جلد
ازبکها نسبت به سایر ترکها سفید تر شفاف تر و دارای بینی مناسب می باشند .در حالیکه ترکمن
ها جلد زرد گونه قزاقها و قرغز ها جلد تیره چشمان کوچکتر میباشند .فورم روی ازبکها به ۳
شکل اند ازبکهای مایل به مغول  ،میانه و ازبکهای نزدیک با قفقازی .آخر بینی ازبکها فرو رفته
میباشد.

ترکمنها
در شمال غربی و غرب افغانستان زیاده زیست د ارند .ترکمنها معموال از زبان زود شناخته
میشوند .چشم ترکمنها کمی تنکتر از ازبک میباشد .ولی جمجمه مشابه دارند.

قزاقهای افغانستان
قزاقها مردمان کمی سیاه تر از ترکمن وازبک میباشند .چشمان تنگ روی کمی دراز دارند .گونه
های نزدیک چشم خیلی برآمده پ هن بشکل خط الی گوش میرسد.

قرغیزی های کوهای پامیر
 ۱۵۰فامیل در کوهای پامیر زندگی دارند .چهره آنها به هزاره های افغانی نزدیک میباشد

بلوچهای افغانستان
بلوچها یکی از اقوام آریایها بوده مشابهت نزدیک چهره با پشتونهای قندهار دارند .بلوچها دارای
چشم کمی خوردتر از پشتونها بوده  ۸۵فیصد این ملیت دارای چهره سوخته قد متوسط بدن کم
وزن یا الغر میباشند .زیاده بلوچها ریش مخصوص می گذارند که نزدیک به سکها هند
میباشند.یک فرق که در بلوچها دیده میشود قسمت مابینی بینی آنها معموال کمی کمان است .چشمال
آنها معموال میشی وسیاه میباشند  .چشمان سبز و آبی تقریبا ً درین ملیت دیده نمی شود.

تاجکها
تاجکها یکی از اقوام افغانستان اند که در مراحل اول در افغانستان مانند بدخشان تخار وبلخ به
زبان تخاری وبلخی صحبت می نمودند .ولی پس از اینکه در دوره پهلویان سامانیان و کوشانیان
زبان دری یک زبان درباری شد  .زبانشان با زبان دری در آمیزش درآمد  .زبان مردم کابل لهوگر
هرات وغیره شهرها دری است ولی اینها تاجیک نبوده بلکه بقایای مردمان قبل از هجرت آریائی
ها یا (اندکویان ) و ملیتهای هندی  ،هخام نشیان ساسانیان کوشانیان یونانیان یفتلیان اعراب ترکان
آذری ترکان خلخ تیموریان بابریان افشاریان کردان غلجی درانیان وغیره هستند که به زبان
دری صحبت می نمایند .ولی امروزهمه دری زبانان خودرا تاجک می شمارند .در حالیکه دی ان
ای و دیموگرافی مشابه ندارند .در طی تاریخ شهر کابل یگانه شهر است که مورد زیست ملیتهای
بیشتر قرار داشته آز آن چهره های مختلف بمیان آمده است .بصورت عموم فریم روی ملیتهای
افغانستان به  ۴یا  ۳کته گوری تقسیم میشوند .مثال تاجک اصلی ( زیاده ابرو پیوست وبینی بلند
دارند) تاجک ترک مانند تاجک هندوشکل و نورستانی مانند .که بینی فرم روی هر کدام آن یکی
از دیگرکمی فرق دارند .و بخوبی شناخته میشوند .در افغانستان چهره بنام تاجیک چهره بارز
بوده دیگر چهره های افغانی از روی چهره های تاجکها مورد تحلیل قرار می گیرد .علت در باال
ذکر گردید .زیرا اکثریت مل یت های افغانستان چهره مشابه به تاجیکها را دارد .تمامی تاجکهای
ا صلی تاجکستان و افغانستان بزبان تاجکی صحبت نمی نمایند بلکه هر دره زبان مخصوص دارند.
مثال برتنگی شغنانی وردوجی سریانی روشانی ا ُ ُرشُری تاشقورغانیَ ،چینی برونگسالی
یرغالمی زیبا کی وخی ونجی وغیره که نزدیک به  ۷۰زبان میرسد میباشد .که از  ۲۰۰سال قبل
به باال همه این مردم بنام تخارستانی یا قطغنی یاد می شدند .در حقیقت قبل از چنگزیان ملیت بنام
تاجک وجود نداشت ولی ملیتهای که بزبان فارسی دری وتخاری

بلخی وسغدی وغیره صحبت مینمودند همه از شر چنگزیان در میان کوها ودرها ناپدید شدند.تا از
شر ترکان و چنگزیان در امان مانند .بدین لحاظ ترکان و مغلها کسان که ترک ومغل نمی بودند
تاجک یا دادیک می گفتند .این ملیتها بیگانه یا غیر مغل در  ۵۰۰سال تحت نام تاجک ملیت را
بوجود آوردند که عده زیادی مردم افغانستان خودرا م نسوب به همین ملیت می نمایند .در حقیقت
تاجیک مجموعه از ملیتهای مختلف غیر ترک ومغل اند که در تحت نام زبان دری فارسی باهم
متحد شده اند.

زیر نژاد قفقازی
مهمترین نسل که دانشمندان را بخود جلب نموده است مردمان قفقاز یعنی گرجی ارمنی چیچینی
آذری شمال ایران وشمال ترکیه میباشد .چهره مردمان قفقاز دارای ساختمان مشابه و نژاد آریائی
ها نسلهای عربی ،شمال افریقا آسیای میانه اروپا میباشد .علما دیموگرافی و نژاد شناس منشا نژاد
سفید را از همین کشورها میدانند .بدین معنی که از جمله  ۸مادر مهمترین مادر از همین نژاد
میباشد .که 6و 4هزار سال قبل به کشورهای مختلف هجرت نموده امروز زیر شاخه ها را ساخته
است  .دین یکتا پرستی در همین مناطق نشو نموده سپس بالثر دخالت مردم کسانیکه متعقد به یکتا
پرستی بودند از این کشورها فرار نموده به اسرائیل امروز مسکن گزین شدند .که هوا و آدم است.
این نژاد پس از اینکه در مناطق آفتاب گرم رسیدند چهره شان نص واری و موی شان سیاه گردید.
عده زیاد از د انشمندان معتقد است که چهره جلد منگسی زاده همین نسل بوده پس از اینکه به
مناطق گرم رسیدند جلد منگسی پیدا نمودند .ولی بعضی از دانشمندان معتقد است که دریک زمان
خاص مرد م جلد منگسی و خدری را از کشورهای خود بیروان رانده آنها در اروپا هجرت نمودند .
این نسل پس از آمیزش و چند نسل به شکل امروزی مردمان امریکا و اروپا در آمدند.

نژاد آلپی
یکی از  5شاخه سفید پوستان از دید تئوریسین نازی هانس گونتر )(Hans F. K. Günther
نژاد الپی است (گونتر نژاد آریایی در اروپا را به پنج گره طبقه بندی کرد.
 .1نژاد نوردیک
.2مدیترانه ای
 .3دیناریک
.۴آلپی
.۵بالتیک شرقی
امروزه ثابت شده است که بعضی از این  5زیر شاخه اریایی نیستند بلکه اندک امیزه ای با نژاد
مهاجر آریایی به اروپا را داشته اند
نژاد آلپی نیز همانند تمام شاخه های قفقازی در اسیا افریقا و اروپا پراکنده است و رنگ مو و چشم
ان بر اساس شرایط محیطی و جذب ویتامین دی از موهای روشن و طالیی در شمال و مرکز اروپا
تا موهای کامال تیره و چشم های مشکی در شمال افریقا و غرب اسیا نظیر ترکیه قبرس لبنان و
فلسطین متغییر است .
آلپی ها در نواحی مرکزی اروپا و کشور های اطراف دریای مدیترانه نظیر ایتالیا بیشتر از
سایر نقاط اروپا دیده میشود به نظر میرسد الپی ها یکی از شاخه های اریایی ها بوده باشند که با

مهاجرت به اروپا و امیزش با بومیان اروپا زیر شاخه کنونی موسوم به الپی را به وجود آوردند که
در بین انها هم اریایی ها و هم سفید پوستان دیده میشوند.

در تصویر زیر نیز مالحضه میکنید که حضور الپی ها بیشتر در مناطق مرکزی اروپا میباشد

خصوصیات ظاهری نژاد آلپی
از خصوصیات بارز الپی ها میتوان به صورت های گرد و کوتاه-پیشانی صاف و کوتاه و گرد
بودن کامل جمجمه اشاره کرد در تصاویر چهره های آلپی های اروپایی را مالحضه میکنید در این
تصاویر گرد بودن بیش از حد سر قابل تشخیص است.الپی ها عالوه بر زیر نژاد های اروپایی
نظیر نوردیک ها دیناریک ها و  ....بر زیر نژاد های نظیر عربید ها هم تاثیر زیادی داشتند .

نژاد سیاه
واقعیت سریع :توماس هاکسلی ،زیست شناس برجستهی داروینی بر این باور بود که بومیان
استرالیا ،بومیان پاپوآ ،سیاه پوستان و بومیان مالنزی باید در دستهی نژاد استرالوئید جای گیرند،
هر چند دانشمندان پیشین و دانشمندان هم زمان وی با اتفاق نظر این زیر نژادها را در دستهی نژاد
سیاه میگنجاندند.
نژاد سیاه به زیر نژادهایی چون بومیان استرالیا ،بومیان مالنزی ،سیاه پوستان ،بومیان پاپوآ،
بومیان دراویدی (بومیان جنوب هندوستان) و غیره تقسیم بندی میشود .افرادی که متعلق به نژاد

سیاه هستند از لحاظ جسمانی با داشتن پوست سیاه به علت داشتن رنگ دانههای پوستی زیاد و
متراکم ،موهای زمخت مشکی پشمی و کرکی ،بینیها و پیشانیهایی پهن ،لبهایی پهن و اغلب
ضخیم ،هیکلی بزرﮒ و یک استخوان بندی پهن و درشت مشخص میشوند .افراد نژاد سیاه به
خاطر استقامت و توانایی خود در زنده ماندن در شرایط بسیار سخت و شدید زیست محیطی ،به
ویژه گرمای بسیار شدید مشهور هستند .رنگ دانههای زیاد و متراکم پوست این نژاد آنها را در
برابر گرمای شدید و خورشید پر توان خط استوای زمین مجهز میسازد ،که همان جایی است که
این باور وجود دارد مبدأ و خاستگاه آنها باشد .حتی امروز هم بیشترین تعداد افراد نژاد سیاه را
می توان در مناطق حارهای و استوائیای مانند آفریقا ،جنوب هند و غیره یافت نمود .هم چنین زیر
نژادهای این نژاد عبارتند از :ـ
•ساکنان درهی رود نیل
•نژاد بانتو
•نژاد سودانی
•افراد نژاد پیگمی
•مردم نژاد خویسان (سیاه پوستان جنوب آفریقا)

نژاد مغولی (نژاد زرد)
واقعیت سریع :به علت پراکندگی نژاد مغولی در پهنهی جغرافیایی وسیع و گوناگون ،اصطالح
"مغولی" به عنوان اصطالحی جامع برای اشاره به افراد متعلق به این نژاد به نظر بسیار مناسبتر
از "آسیایی" میرسد.
نژاد مغولی در برگیرندهی تمام افرادی است که در زیر نژادهای آسیایی شرقی ،آسیایی شمالی و
بومیان آمریکایی دسته بندی میشوند .مشخصات نژاد مغولی داشتن پوستی زرد رنگ و یا جو
گندمی روشن ،موهای بسیار صاف و مشکی ،رشد موی بسیار کند بر روی بدن ،چشمای کوچک
و بادامی شکل ،هیکل باریک و ساختار عضالنیای بسیار الغر و نحیف است .اندامهای صورت
آنها معموالً کوچک اما واضح هستند .نقاطی از دنیا که وطن و خانهی افراد نژاد مغولی دانسته
میشوند عبارتند از شرق دور ،شمال شرق هند ،برخی کشورهای خاص آمریکایی که افراد بومی
آمریکا را هم چنان میتوان پیدا کرد و غیره .نژاد مغولی را میتوان به دو دسته زیر نژاد بزرﮒ
زیر تقسیم بندی کرد :ـ

•نژاد مغولی نوین
که در برگیرندهی گروههای نژادیای مانند اسکیموها ،بوریاتها ،چینیها و چاکچیها میشود .این
گروهها دارای خصوصیات فیزیکیای هستند که بی نهایت در ظاهر شبیه نژاد مغولی هستند و
معموالً در جوامع مغولیای یافت میشوند که خود را با زندگی در دماهای بسیار پایین و شرایط
آب و هوایی بسیار سخت سازگار نمودهاند.

نژاد مغولی دیرین
که شامل گروههای نژادیای چون پلی نزیاییها ،فیلیپینیها ،برمهایها ،برخی از بومیان خاص
آمریکایی ،جومونها و غیره میشود .خصوصیات فیزیکی این گروههای نژادی و ژنتیکی در
ظاهر شباهت کمتری به نژاد مغولی دارد و چنین خصوصیاتی معموالً در جمعیتهای مغولیای

که سبک زندگی آنها در طول چندین نسل با زندگی در شرایط آب و هوایی گرم تا معتدل سازگار
شده است یافت میشود.

نژاد استرالوئید( سیاه آسترلیای)
واقعیت سریع :بر طبق "نظریهی بیرون از آفریقا" ،این تصور وجود دارد که استرالوئیدهای اولیه
(این باور وجود دارد که نیاکان نژادهای استرالوئید باشند) از قارهی آفریقا مهاجرت نموده باشند و
از راه ساحل آسیای جنوب شرقی به سمت سرزمین بزرﮒ استرالیا حرکت کردند.
همان گونه که قبالً نیز بحث شد بومیان استرالیا ،بومیان مالنزی ،بومیان پاپوآ و سیاه پوستان در
دستهی نژاد استرالوئید جای میگیرند .به طور خالصه نژادهای بومیان محلی اصلی شبه قارهی
استرالیا در این دسته قرار میگیرند .وجه تمایز این نژاد ،مورد بحثِ اکثر انسان شناسان است چرا
که آنها بر این باور هستند که زیر نژادهایی مانند بومیان استرالیا ،سیاه پوستان و غیره از لحاظ
ژنتیکی و فیزیو لوژیکی بسیار نزدیک به نژاد سیاه هستند .این باور با نظریهی بیرون از آفریقا
مطابقت دارد .این امر میتواند دلیل پس پردهی مشابهتهای نژادی بین بومیان استرالیایی و بومیان
ساکن جزایر اندامان و نیکو بار در اقیانوس هند باشد .از این رو بسیاری از انسان شناسان و
زیست شناسان ژنتیکی بر این باور هستند که این نژادها باید به در دستهی زیر نژادهای نژاد سیاه
گروه بندی شوند .بنا بر این ،این باور وجود دارد که نژاد استرالوئید دستهای از بشریت است که بر
مبنای مکان جغرافیایی و فرهنگ منطقهای گروه بندی شده است تا ویژگیهای ژنتیکی و زیستی.
دنبال کردن ریشهها ـ گفتن آن ساده تر از انجام دادن آن است.

بومیان استرلیا
همان گونه که در شروع این مقاله گفته شد امکان تعیین نمودن دقیق تمام زیر نژادهای بی نهایت
دور یک نژاد بزرﮒ خاص وجود ندارد .این امر به خصوص مورد زمان حال است ،زمانی که
تأثیرات متقابل بین نژادی و گوناگونیهای ناشی از آن در دگرگونیهای اساسی و آمیزشهای بین
نژادی امکان ردیابی میراث ژنتیکی فردی با نژاد مختلط را به هر یک از چهار نژاد اصلی واقعا ً
مشکل و دشوار میگرداند .هم چنین تا جایی که نظریهها میگویند ـ چه آنها دربارهی تکامل نژادی
باشند یا مهاجرت دسته جمعی کل جوامع و یا منشأ تولد و پیدایش مردمی مشابه از لحاظ نژادی ـ
این امکان وجود دارد که در هر زمان با پیدا شدن مدرکی متناقض و مغایر خالف آنها به اثبات
برسد.

بومیان مالنزی

بومیان پاپوا

بومی افریقا

بومی افریقا

نمونهی برجستهی چنین بحث علمی دائمی نظریهی حملهی آریاییها به هند است که ادعا میکند
دراویدیها ساکنان و بومیان اصلی سرزمین هندوستان بودند .آریاییهای مهاجم اختیار نواحی
شمالی را در دست گرفتند و آنها را به سمت جنوب راندند ،جایی که آنها از آن زمان به بعد
سکونت کردهاند .اخیرا ً شماری از تاریخ دانان ،انسان شناسان و نسل شناسان نظریهای را مطرح
ساختهاند که با نظریهی فوق مغایرت دارد .هر دو مکتب فکری از موارد مورد ادعای خود با
استفاده از شاخصهای تحلیلی جامع به خوبی و به همراه شرحی کامل و جامع از مدارک و
شواهدی قاطع حمایت میکنند .با توجه به این عوامل ،تنها جامعترین دسته بندی این چهار نژاد
بزرﮒ بشری در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
بعید است که بحث پیرامون این که افراد دقیقا ً به کدام یک از این چهار نژاد تعلق دارند و دنبال
نمودن راه آنها به همراه شیوههای پیدایش نژادی به این زودیها به نتیجه و یا تصمیمی متفق القول
برسد وجود ندارد .هر نظریهی نژادیای که باور شود که نظریهای درست است تنها تا امروز
درست خواهد ماند ـ و تنها تا زمانی از درجهی اعتبار برخوردار خواهد بود که نظریهای مغایر با
آن مجهز به "مدرکی مسلم و قطعی" به ناگاه وارد عرصه و میدان نشود .با وجود این تاریخ شاهد
چنین مواقعی بوده است که زمانی زمین صاف و مسطح فرض میشد و اعتقاد به این مطلب در آن
زمان چنان شدید بود که هرکس جرأت گفتن چیزی برخالف و مغایر آن را به خود میداد مورد
خشم و غضب کسانی که بر سر قدرت بودند قرار میگرفت.
این مروری مختصر و جامع بر نژادهای بشری گوناگونی بود که موجب تکامل بشر پسین از
نیاکان میمون خود شد .این فهرست شامل چهار نژاد اصلی بشری از آن جایی که به زیر نژادهایی
چندگانه گسترش یافتند میشود .زیر نژادها میتوانند در نتیجهی تأثیرات متقابل میان نژادی ،جدا
سازی و دور افتادگی جغرافیایی و یا هر گونه مداخلهی طبیعی و یا اجتماعی در ساختار تکاملی به
وجود آمده باشند.

تاریخچه بیومتریک
«ترجمه است»
شناسایی اثر انگشت افتخار چینی هاست .شناسایی افراد بر اثر انگشت نیز تاریخی  ۱۰۰ساله در
ایاالت متحده و اروپای غرب دارد.
ایام زودهنگام اثر انگشت به سال  1891می رسد ،زمانی که خوان ووچتیچ مجموعه ای از اثر
انگشت جنایتکاران را در آرجنتاین آغاز کرد  .جاش النبوژن و نیتسان لووبویچ ادعا می کنند که
بیومتریک در سیستم های شناسایی فعالیت های جنایی که توسط آلفونس برتیلون ()1854-1914
ایجاد شده و توسط تئوری اثر انگشت و فیزیوژنتیک فرانسیس گالتون ساخته شده است ،آغاز شده
است .با توجه به ، Lebovicکار گالتون "منجر به استفاده از مدل های ریاضی به اثر انگشت،
 ،phrenologyو خصوصیات صورت" ،به عنوان بخشی از "شناسایی مطلق" و "کلید برای هر
دو  inclusionو " exclusionاز جمعیت است .
بنا بر این اساس" ،سیستم بیومتریک سالح مطلق سیاسی و شناسائی مدرن دوران ما است.
استفاده تجارتی از این سیستمها با سیستمی به نام Identimatدر دهه هفتاد آغاز شد .سیستم
آیدنتومایت از مشخصات ابعادی دست و طول انگشتان استفاده می کرد  .بعنوان بخشی از سیستم
ثبت زمان (ثبت زمان ورود و خروﺝ افراد در میدانها و سرحدات ) در یکی از شعبه های مؤسسه

تجارتی  Wall Streetبکار رفت .به دنبال آن صدها دستگاه Identimatدر دیپارتمنت انرژی
آمریکا ،نیروی دریایی آمریکا و مؤسسات مشابه برای شناسایی انسانها بکار رفت  .این سیستم
دردهه  ۸۰در حالی از رده خارﺝ شد که قدم اول را در تهیه سیستمهای جدیدی که بر اساس
مشخصات دست کار گرفته شد ،برداشته شد  .در دهه های  ۶۰و  ۷۰با ساخت دستگاههای
تشخیص اثر انگشت برای مقاصد قانونی و قضایی -حقوقی پیشرفت هایی حاصل شد .در اواخر
دهه  ( FBI ۶۰پلیس ایاالت متحده ) شروع به استفاده از دس تگاههای خودکار تشخیص اثر انگشت
نمود  .اواسط دهه  FBI ۷۰تعدادی از این دستگاه را در نقاط مختلف آمریکا نصب کرد .امروزه
دستگاههای تشخیص اثر انگشت درادارات پلیس سراسر دنیا استفاده می شود.
سیستمهای دیگر  Biometricsنیز سرگذشتی مثل انگشت نگاری دارند .اولین سیستم تشخیص
شبکیه چشم در دهه  ۸۰معرفی شد .کار دکتر جان دافمن در دانشگاه کمبریج در تشخیص و
بررسی عنیبه اولین تالش در نوع خود بشمار می رود .شناسایی بر اساس امضا و چهره نیز نسبتا ً
جدید هستند.روشهای  Biometricsموضوع تحقیقات وسیعی در برخی دانشگاهها و موسسات
علمی خاص است .سیستم  Caltechو  MITبعنوان رهبر مطالعات بیومتریک و شاخه های
مربوط در شناسایی چهره و هوش مصنوعی به حساب می آیند.
واقعه عملیات تروریستی در یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱در آمریکا ،افزایش روزافزون چالشهای
امنیتی و تهدیدات تروریستی پس از این حادثه باعث گردید تا ایاالت متحده آمریکا یک تجدید نظر
کلی در وسایل کنترل مرزی خود بنماید تا سرعت ،سهولت و امنیت باالتری را در مبادی کنترل
مرزی خود در میدانهای هوائی و کلیه ی پوسته ه های زمینی ،هوایی و دریایی فراهم آورد و
دولتهای اروپایی نیز توجه و اهتمام بیشتری به راههای افزایش ایمنی وتضمین امنیت داخلی خود
بنمایند .در کنار آنها ،کشورهای آسیایی هم برنامه ریزی جهت ایجادزیرساختهای الزم و نیز
اجرای پروژه های آزمایشی و عملیاتی کاربست .این فناوری را در سامانه های امنیتی خود آغاز
نمودند .جاپان  ،چین ،روسیه ،مالزی ،تایلند ،امارات متحده عربی از این تکنالوجی استفاده می
نمایند.
فن بیومتریک باعث شده نه تنها بخشهای امنیتی بلکه سایر نهادهای دولتی و غیردولتی هم به
استفاده از این فناوری راغب شوند .بی شک ایجاد و تشکیل بانکهای اطالعاتی بیومتریکی ملی در
هر کشوری جدا از مزایای امنیتی آن امکا نات بسیاری را در اختیار دولتها قرار خواهد گرفت .
بر عالوه تشکیل بانکهای اطالعات بیومتریک توسط سازمانها و موسسات خدماتی می تواند
بسیاری از چالشهای حال حاضر در عرصه ارائه خدمات عمومی ،مدیریت بحرانها ،تجارت
الکترونیک ،صحت ،سالمت و… را مرتفع نماید .بدین ترتیب ا ین فرصت برای بخش خصوصی
فراهم گردید تا در عین صرف بودجه های گزاف برای تحقیق و توسعه با هدف بهبود تکنیکها و
سامانه های موجود ،به افزایش تولید و کاهش قیمت ها مبادرت ورزند .کاهش قیمت ،تشکیل و
افزایش یک روند رقابت جهانی؛ به کاربست بیشتر و در نتیجه به کاهش بیش از پیش قیمت ها
انجامید تا جایی که در کمتر از پنج سال هزینه برخی وسایل از چند صد هزار دالر به چند هزار
دالر یا کمتر رسیده است .این امر باعث گردیده است تا کلیه ی کاربران بالقوه ی فناوری
بیومتریک نه تنها در حد سازمانهای بزرگی همچون وزارتخانه ها ،بانکها و دانشگاهها بلکه حتی
در حد سازمانهای کوچک ،مدارس ،سوپرمارکتها و ایستگاههای پمپ بنزین به کاربست آن
مبادرت ورزیده و از مزایای گسترده و غیرقابل چشم پوشی بیومتریک بهره مند گردند.

با توجه به سرعت رشد قابل توجه تجارت جهانی و اهمیت تجارت نمی توان از سیستمهای قدیمی
دستی یا موجوده برای مدت زمان طوالنی استفاده کرد ،از طرف دیگر استفاده از این روشهای
قدیمی با عث تلف انرژی و زمان زیاد شده و در مدت زمان طوالنی کار کمتری انجام می شود.
بنابرین در تجارت  ،به موضوع تجارت الکترونیکی نیاز احساس می شود و موضوع بسیار مهمی
که امروزه مورد توجه است مسئله امنیت و securityاست  .Biometricبا استفاده از روشهای
قابل اعتماد میتواند تا حد زیادی جوابگوی مشکالتی از این قبیل باشد.علم  Biometricنه تنها در
مورد تجارت الکترونیک بلکه در موارد بسیار دیگری نیز کاربرد دارد .به عنوان مثال در
آزمایشگاهای م هم و حساس یا ورودیها ی ساختمانهایی که در مورد ورود و خروﺝ از آنها حساسیم
یا می توانیم از قفلهایی که روی آنها صفحه کلید نصب شده استفاده کنیم و به افراد مورد نظر اسم
رمز عبور بدهیم تا هنگام ورود از آن استفاده کرده داخل شوند ولی این روش نیز زیاد قابل اعتماد
نیست با فراموش رفتن کلمه عبور دیگر این کار به درد نخور خواهد شد .ولی زمانیکه از اثر
انگشت یا کف دست یا … برای شناسایی و اجازه ورود استفاده شود دیگر این مسائل ایجاد نخواهد
شد.
کشورها ی که استفاده از بیومتریک می نمایند عبارتند از
شامل استرالیا  ،برزیل  ،کانادا  ،قبرس  ،یونان  ،چین  ،گامبیا  ،آلمان  ،هند  ،عراق  ،اسرائیل  ،ا
یتالیا ،مالزی  ،هلند  ،نیوزیلند  ،نیجریه  ،نروژ  ،پاکستان  ،آفریقای جنوبی  ،عربستان
سعودی  ،تانزانیا [ 59] ،اوکراین ،امارات متحده عربی ،انگلستان  ،ایاالت متحده و ونزوئال.
میباشد.
از میان کشورهای دارای درآمد کم اند  ،حدود  1.2میلیارد نفر از طریق برنامه شناسایی
بیومتریک از شناسایی شده اند .
کشورهای که از بیومتریک برای انتخابات استفاده می نمایند
شامل ارمنستان  ،آنگوال ،بنگالدش  ،بوتان  ،بولیوی  ،برزیل  ،بورکینافاسو  ،کامبوﺝ  ،کامرون ،
چاد  ،کلمبیا  ،کومور  ،کنگو (جمهوری دموکراتیک)  ،کاستاریکا،ساحل عاﺝ  ،جمهوری
دومینیکن  ،فیجی  ،گامبیا  ،غنا  ،گواتماال  ،هند  ،عراق  ،کنیا  ،لسوتو  ،لیبریا  ،ماالوی  ،مالی ،
مورییتا  ،مکزیک ،مراکش  ،موزامبیک  ،نامیبیا  ،نپال  ،نیکاراگوئه  ،نیجریه  ،پاناما  ،پرو Th ،
eفیلیپین ،سنگال  ،سیرالئون  ،جزایر
سلیمان  ،سومالیالند ،سوازیلند  ،تانزانیا  ،اوگاندا  ،اروگوئه  ،ونزوئال  ،یمن  ،زامبیا و زیمبابوه
میباشند

اشتباهات وغلطی ها در علم بیومتریک
تعداد جعل کاری با تکنولوژی به فیصد
فن های بیومتریک
مقدار جعل کاری
کیبور
0.07
اثر انگشت
0.02

دست هندسه
صدای
صورت استاتیک
عنبیه
حالت چهره

0.02
0.02
0.01
0.0094
0.0000076
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