
Cảnh sát sẽ có thể quét dấu vân tay của bạn 
bằng điện thoại 

Hãy sẵn sàng cho sự gia tăng của dấu vân tay không tiếp xúc, sử dụng 
máy ảnh điện thoại để chụp bản in dấu vân tay của bạn. 

Trong hơn 100 năm qua, việc ghi lại dấu vân tay của mọi người đã liên quan 
đến việc họ ấn đầu ngón tay vào một bề mặt. Ban đầu điều này liên quan đến 
mực nhưng sau đó đã chuyển sang các cảm biến được nhúng trong máy quét 
tại sân bay và màn hình điện thoại. Giai đoạn tiếp theo của dấu vân tay không 
liên quan đến việc chạm vào bất cứ thứ gì cả. 

Cái gọi là công nghệ lấy dấu vân tay không tiếp xúc sử dụng máy ảnh và thuật 
toán xử lý hình ảnh của điện thoại để chụp dấu vân tay của mọi người. Giữ tay 
của bạn ở phía trước của ống kính máy ảnh và phần mềm có thể xác định và 
ghi lại tất cả các dòng và xoáy trên đầu ngón tay của bạn. Công nghệ này, đã 
được phát triển trong nhiều năm, đã sẵn sàng để được sử dụng rộng rãi hơn 
trong thế giới thực. Điều này bao gồm việc cảnh sát sử dụng - một động thái 
gây lo ngại cho các nhóm tự do dân sự và quyền riêng tư. 

Dấu vân tay không tiếp xúc hoạt động bằng cách sử dụng một số quy trình, 
Chace Hatcher, phó chủ tịch công nghệ tại Telos, một công ty công nghệ lấy 
dấu vân tay cho biết. "Thành phần cơ bản của điều này là một thuật toán xử lý 
hình ảnh hoạt động với các nguyên tắc thị giác máy tính để biến ảnh của ngón 
tay thành dấu vân tay phù hợp với máy móc", Hatcher nói. 

Để thu thập chính xác dấu vân tay của ai đó, bàn tay của một người nên cách 
máy ảnh của điện thoại khoảng năm cm, Hatcher nói. Từ đây, các thuật toán 
học máy của công ty xác định đầu ngón tay của bạn và xử lý hình ảnh. Hệ 
thống, Hatcher nói, có thể phát hiện các đường vân xác định dấu vân tay của 
bạn bằng cách xác định bóng tối và các khu vực nhẹ hơn. "Chúng tôi cần một 
máy ảnh có lấy nét tự động trên đó", Hatcher nói. Có thể chọn dấu vân tay 
bằng camera điện thoại có độ phân giải thấp tới hai megapixel. Kết quả là một 
hình ảnh dấu vân tay truyền thống, sau đó có thể được kết hợp với cơ sở dữ 
liệu hiện có. 

Tuần trước, Telos đã được công bố là người chiến thắng chung trong cuộc thi 
của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), xem xét hiệu 
suất của các hệ thống lấy dấu vân tay không tiếp xúc và cách chúng có thể 
được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật. Theo một báo cáo của tiêu đề 



ngành công nghiệp Biometric Update, kết quả cho thấy công nghệ đã sẵn 
sàng để triển khai rộng rãi hơn. 

Dấu vân tay không tiếp xúc chỉ là một phần của ngành công nghiệp sinh trắc 

học đang mở rộng nhanh chóng, bán các cách để thu thập và xử lý dữ liệu 

được tạo ra bởi cơ thể chúng ta. Sinh trắc học có thể bao gồm nhận dạng 

khuôn mặt, cách bạn đi bộ, các mẫu tĩnh mạch trong cổ tay của bạn và cách 

bạn phát âm. Trong số những thứ khác, các công nghệ đang được sử dụng để 

thay thế mật khẩu và giúp chứng minh danh tính của bạn khi mở tài khoản 

ngân hàng mới. Sinh trắc học là một ngành kinh doanh lớn, với một số ước 

tính cho biết thị trường có thể trị giá 127 tỷ đô la vào năm 2030. 

Bất chấp sự gia tăng của công nghệ sinh trắc học, nó có thể gây tranh cãi. 

Trộm cắp hoặc giả mạo dấu vân tay và các thông tin sinh trắc học khác có 

thể dẫn đến gian lận và đánh cắp danh tính. Một số nhà lập pháp ở châu 

Âu đang thúc đẩy lệnh cấm sử dụng công nghệ sinh trắc học để xác định 

người dân ở nơi công cộng - nói rằng công nghệ giám sát như vậy có thể 

là "sự kết thúc của ẩn danh". 

Shweta Mohandas, một luật sư làm việc về các vấn đề riêng tư tại Trung 

tâm Internet và Xã hội phi lợi nhuận, ở Ấn Độ, cho biết bất kỳ công nghệ 

mới nào cũng phải đối mặt với các đánh giá về quyền riêng tư và tác hại 

trước khi chúng được sử dụng rộng rãi. "Các vấn đề đáng lo ngại hơn sẽ là 

khi nào các công nghệ này sẽ được nhập khẩu vào các nền kinh tế đang 

phát triển, nơi không có tiêu chuẩn cũng như luật bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ 

để bảo vệ các cá nhân khỏi những tác hại có thể phát sinh", Mohandas nói. 

Mặc dù có những tiến bộ gần đây, nghiên cứu xung quanh dấu vân tay 

không tiếp xúc không phải là mới. Nhiều công ty đang phát triển công nghệ 

này - khoảng nửa tá được liệt kê là người chiến thắng trong các hạng mục 

khác nhau trong cuộc thi NIST. Một nghiên cứu gần đây từ các nhà nghiên 

cứu ở Đức cho thấy dấu vân tay không tiếp xúc có thể chính xác như dấu 

vân tay truyền thống. "Nghiên cứu khả năng sử dụng được trình bày cho 

thấy phần lớn người dùng thích một hệ thống nhận dạng không tiếp xúc 

hơn là hệ thống dựa trên tiếp xúc vì lý do vệ sinh", các nhà nghiên cứu 

viết. "Ngoài ra, khả năng sử dụng của thiết bị chụp không tiếp xúc được 

xem là tốt hơn một chút." 



 

Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã quan tâm đến phương pháp lấy 

dấu vân tay mới trong nhiều năm. (FBI có một cơ sở dữ liệu chứa hơn 160 

triệu dấu vân tay của mọi người). Một đánh giá sinh trắc học năm 2017 của 

FBI và các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ khác cho biết dấu vân tay không 

tiếp xúc có khả năng cho phép các bản in của mọi người được thu thập 

nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các phương pháp hiện có. Bằng cách 

sử dụng máy ảnh điện thoại thông minh, cảnh sát sẽ không cần đầu đọc 

dấu vân tay di động cũng như họ không cần đưa mọi người đến các trạm 

để thu thập bản in của họ. "Nhưng nhìn chung, những gì chúng tôi cho 

phép xảy ra là sử dụng các trường hợp đã có hiệu lực để được tận dụng 

hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn", Hatcher nói. 

Đánh giá liên quan đến FBI cũng nhấn mạnh một số rủi ro. Nó nói rằng mọi 

người có thể không hiểu đúng rằng dấu vân tay của họ đang được thu 

thập. "Một phương pháp thu thập phi cá nhân không nhất thiết phải kích 

hoạt sự công nhận của chủ sở hữu về việc tạo ra một hồ sơ sinh trắc học", 

cơ quan này cho biết. 

"Khi công nghệ phát triển, chúng ta sẽ thấy khả năng ngày càng tăng đối 

với mọi người được 'lấy dấu vân tay' từ xa và không có kiến thức của họ", 

Daniel Leufer, một nhà phân tích chính sách cao cấp tại tổ chức phi chính 

phủ châu Âu Access Now cho biết. "Khi các công nghệ như thế này trở nên 

dễ tiếp cận hơn và dễ sử dụng hơn, chúng sẽ được sử dụng thường xuyên 

hơn, làm tăng rủi ro." Ở cuối quy mô, đã có một số ví dụ về lực lượng cảnh 

sát xác định nghi phạm bằng cách lấy dữ liệu dấu vân tay từ các bức ảnh 

họ đã chia sẻ trực tuyến. 

Ngoài ra còn có khả năng thu thập dấu vân tay dễ dàng hơn dẫn đến nhiều 

dữ liệu của mọi người được ghi lại. Ví dụ, cảnh sát ở Anh đã sử dụng các 

thiết bị quét dấu vân tay kẹp vào điện thoại thông minh kể từ năm 2018. 

Các thử nghiệm liên quan đến việc quét một ngón tay bằng cách sử dụng 

một thiết bị cắm vào cổng sạc của điện thoại thông minh, cung cấp các trận 

đấu tiềm năng với cơ sở dữ liệu trong vòng chưa đầy một phút. Một cuộc 

điều tra của WIRED vào cuối năm 2020 cho thấy các thiết bị này đang 

được sử dụng không cân xứng để nhắm mục tiêu vào các dân tộc thiểu số 



- ở một số khu vực người Anh da đen có khả năng bị dừng và quét cao 

gấp ba đến 18 lần so với người da trắng. 

"Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ý định ở các quốc gia như Hy Lạp và Ý 

sử dụng các thiết bị sinh trắc học 'cầm tay' để xác định người di cư", Ella 

Jakubowska, cố vấn chính sách tại tổ chức phi chính phủ dân quyền Châu 

Âu Digital Rights cho biết. Các công nghệ này có "khả năng làm trầm trọng 

thêm sự phân biệt đối xử", Jakubowska nói. 

Ngành công nghiệp sinh trắc học nói chung đang thúc đẩy sinh trắc học 

"liền mạch", Jakubowska nói. "Chúng tôi đang thấy ý tưởng này qua nhiều 

trường hợp sử dụng khác nhau, với các nhà cung cấp đang cố gắng loại 

bỏ các bước thủ công trong xử lý sinh trắc học", Jakubowska nói thêm. 

"Vấn đề là khi chúng ta nói về sự đồng ý có ý nghĩa, có hiểu biết, điều này 

trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mọi người không còn có ý thức và tận 

tâm về dữ liệu mà họ đang cung cấp." 


