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 ,גופשטיין מאיר מרמר גון קמני ו :לכבוד

 הביומטרית רשותה
 

 .רב שלום

 ל"רפא של המתוקן ח"הדו :הנדון

 נכתבו ההערות.  /12486367/19ב"מחצ -ו v4 /19/  12198215 -ב"מחצ חות"לדו מתייחסות שלהלן ההערות

 ס"ללמ כיועץ המשמש אביב תל אוניברסיטת לש למתימטיקה הספר מבית שטיינברג דוד פרופסור ידי על

 .קלים עריכה שינויי בצעתי ורק לחלוטין עלי מקובלות והן ההערות כל על עברתי. הביומטרי המאגר בנושא

 חישוב של מתוקנת גרסה ומהווה של רפא"ל מציג מסגרת לבדיקת היתוך של שתי ביומטריות הראשון ח"הדו

 שתי בין היתוך של במקרה, שגויים התאמה וחוסר תאמההול גויהש וקבלה דחייה לשיעורי ל"רפא של

 ל"רפא מומחי ידי על שבוצעו התיקונים את מדגיש השני ח"הדו ם.פני לצילום ואחת לאצבעות חתא ,ביומטריות

 שנה של ספטמבר בחודש הביומטרי המאגר לרשות שנשלחו שטיינברג פרופסור של קודמות הערות בעקבות

 .זו

דוח"ות רפא"ל המתייחסים לביצועי המאגר הביומטרי כפי שהוצגו ללמ"ס נערכו על פי הכללים ש ואומר אתחיל

 את הממצאים הידועיםממצאי בדיקות אלה תואמים ו המקובלים בכל הנוגע לביצועי מערכות ביומטריות

את טבלאות יוצרת הרשות  יועץ הלמ"ס בדק ואישר את נכונותה של התכנה שבעזרתהיתרה מכך,  בתחום.

 (.עצמן הטבלאות לבדוק את באפשרותנומגישה ישירה למאגר, לכן אין  צוות הלמ"ס מנוע)הציונים. 

  

 דו"ח המקורי של רפא"ל:המתייחסות לשל פרופסור שטיינברג להלן כמה הערות 

 הנוסחאות לחישוב הסתברויות. .1

 ומטריות.תלות סטטיסטית בין הבי-ההנחה של  אי .5

 הדרך לבנות כלל החלטה על סמך שתי ביומטריות. .3

 שילוב של במקרה לשגיאה להסתברות שהנוסחאות הייתה"ח המקורי של רפא"ל שלנו לדו העיקרית ההערה

 יש בהם במקרים )התאמה-אי או להתאמה( החלטה מקביעת התעלמו שהן כיוון, נכונות היו לא ביומטריות של

 של מתוקנת הערכה מציג גם הוא .הנוסחאות את מתקן החדש ח"הדו .מטריותהביו שתי בין הסכמה חוסר

 בהערה ונכונה מתאימה בצורה מטפל החדש ח"הדו ,לכן .המתוקנות הנוסחאות פי על לשגיאות השיעורים

 .במקור שהועלתה המרכזית
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לכן וביומטריות   מהוות חלק מן המסגרת של רפא"ל להערכת יכולת האבחון של היתוך בין שתי 3 -ו 5הערות 

עיסוק בהערות אלו בנקודת הזמן חשיבות מעשית ל שאיןנעיר עם זאת, יש חשיבות עקרונית לעסוק בהן.  

היא להערות שאין כעת חשיבות מעשית הסיבה לכך  בהערכות עתידיות. הנוכחית, אך נצטרך להתייחס אליהן

)אין לנו יכולת לבדוק באופן עצמאי  ,ל רפאלכפי שהן מוצגות בדו"ח שת של נתוני המאגר והאמפירי ותשהבדיק

כשאדם מושווה לביומטריות שלו הוא  –מראות עד כה יכולת אבחנה מצוינת מחוסר גישה לנתונים המפורטים(, 

שגיאות  ימזוהה כך על ידי המערכת וכאשר משווים אנשים שונים, המערכת מצביעה גם על כך, עם שיעור

כאשר  התאמות.-צילומי הפנים בלבד כבר משיגים הפרדה כמעט מושלמת בין התאמות לאינים ביותר. קט

תוך קביעה מתאימה של ספי ביומטריה אחת מאבחנת באופן כמעט מושלם, תוספת של ביומטריה שנייה 

 דרדרו בעתיד, כתוצאהתאנו צופים שהביצועים של צילומי הפנים י יכולה לגרוע מביצועים אלו.ההתאמה אינה 

שתי אז יהיה צורך מעשי להתעניין בו ,מכך שמשך הזמן בין ההרכשה לבין אירועי אימות יהיו ארוכים יותר

  .מכתב זה בהמשךהמוצגות הערות ה

 
 .השונות הביומטריות בין ת"סטטיסטי תלות-ישל "א הנחה על מתבססים ל"רפא שחישובי  נוגעת לכך 5 הערה

 לגבי דבר וחצי דבר מרמז אינו )א"ט ,נאמר( אחת בביומטריה תאמהלה הציון שגובה היא זו הנחה של פירושה

 אצל בהרכשה בעיות יותר שיש ידוע ,למשל – נכונה זו הנחה האם היםמת אנו .השנייה בביומטריה הציון גובה

 בתלות כלומר ם,ביניה בקשר להתבטא עלול הגיל עם הביומטריות שתי של הזה הסמוי והקשר מבוגרים אנשים

 תלות-אי הנחת האם הביומטרי הניסוי במסגרת הנאספים בנתונים לבדוק ניתן בהחלט ,מקרה בכל .סטטיסטית

 אך, )במכתבם 4 נקודה) ל"כנ תלות-אי תדיקב לבצע ניתן שלא שטיינברג לפרופסור כתבו ל"רפא אנשיה. סביר

-ציין שהיכולת לבדוק אייחד עם זאת, עלינו ל .לבצעה מאוד ורצוי ניתן ולדעתנו זו קביעה עם מסכימים איננו

ניתן . של צילומי הפניםלפי הדו"ח של רפא"ל הביצועית הכמעט מושלמת תלות מוגבלת כעת בגלל ההצלחה 

 .מהמקסימום יםציונים פחותיתנו פנים צילומי כאשר יותר השוואות של  יהיה לערוך בדיקה מקיפה יותר בעתיד

 
 טבעי נראה לנו .הביומטריות בין הסכמה-אי של קרהבמ ל"רפא של החלטהכלל הל הנקודה השלישית קשורה 

ש  זה אותו אדם, ולדרוש שאין להחליט מנת על מתאימה אינה אחת שביומטריה שמספיק לקבוע והגיוני

 מספיקה – דרך הפוכה נבחרה ל"רפא של ח"הביומטריות. בדו בכל התאמה תחייב אנשים בין "התאמה"

 אינו שהאדם קובעים, ,שני ומצד התאמה לטובת להחליט מנת על התאמה על שמצביעה אחת ביומטריה

לא ברורה לנו הסיבה לבחירת  התאמה. חוסר על מראים המדדים כל אם רק עבורו הידועה לביומטריה מתאים

כאשר נראה הידרדרות ביכולת אם ו גם שאלה זו תהפוך למעשית בעתיד זה על ידי רפא"ל.החלטה כלל 

 האבחנה של צילומי הפנים.
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 בברכה,

 פרופ' דני פפרמן

 

 סטטיסטיקן ממשלתי ומנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 הביומטרי המאגר על לפיקוח הרשות ראש ,ולצר רם מר :העתקים

 ביבא תל אוניברסיטת ,שטיינברג דוד פרופסור              


