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O tym się mówi

Biometria
Czy zdarzyło Ci się zgubić klucze?
A może bardzo boisz się je zgubić ze
względu na możliwość kradzieży i ko−
szty związane z wymianą zamków
w mieszkaniu? Czy masz bankową
kartę kredytową i posługujesz się nu−
merem PIN? Czy masz identyfikator –
przepustkę uprawniającą do wstępu
na teren zakładu pracy?

Dla wielu z nas klucze, karty, przepustki to
codzienność, sprawiająca wiele kłopotów
i trosk, a dodatkowo i przyprawiająca o stres.
Być może zastanawiasz się, czy doczekasz
czasów, gdy klucze, karty, przepustki i hasła
nie będą potrzebne.
Nie wszyscy mają nadzieję na podniesie−
nie poziomu moralnego społeczeństwa, by
tego typu zabezpieczenia stały się w ogóle
niepotrzebne. Wprost przeciwnie, powstanie
i rozwój zupełnie nowych rodzajów przestęp−
czości wywołuje gwałtowną potrzebę wpro−
wadzania coraz lepszych systemów ochrony
danych, weryfikacji i identyfikacji osób.
Przesyłanie poufnych danych w Internecie,
internetowe transakcje handlowe, powszech−
ne wykorzystanie kart kredytowych to zjawi−
ska słusznie rodzące wiele obaw. I nie chodzi
jedynie o kradzież informacji gospodarczych
czy oszustwa handlowo−bankowe. W związ−
ku z gromadzeniem i przechowywaniem
w komputerach danych personalnych obywa−
teli nowego znaczenia nabiera określenie
ukraść tożsamość przez skorzystanie lub
zmianę informacji w państwowej centralnej
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bazie danych. Problem dotyczy również
dziedzin mniej ważnych, ale bardzo istot−
nych ze względu na ponoszone straty. Wiele
firm już teraz stosuje środki uniemożliwiają−
ce osobom nieupoważnionym korzystanie
z firmowych komputerów i dostęp do infor−
macji. Posiadacze telefonów komórkowych
stosują środki uniemożliwiające skorzystanie
z nich przez osoby obce. Wszystko to wzma−
ga potrzebę stosowania zabezpieczeń lep−
szych niż klucze i hasła.

Zamiast kluczy i haseł
Gwałtowny rozwój techniki z jednej strony
i wzrost przestępczości z drugiej powodują,
że wiele mówi się o coraz lepszych syste−
mach kontroli dostępu i autoryzacji. Opraco−
wuje się systemy z wykorzystaniem zupełnie
nowych, często zadziwiających metod. Moż−
na się spodziewać, że już wkrótce rolę klucza
będzie pełnił palec, twarz albo oko. Dotknię−
cie palcem czujnika lub pokazanie twarzy ka−
merze otworzy dostęp do pomieszczeń, do
informacji czy do innych zastrzeżonych za−
sobów. Nie będą potrzebne klucze, identyfi−

katory i karty kodowe, które można zgubić,
ani hasła czy numery (np. PIN), które można
zapomnieć. System komputerowy opracuje
sygnały z czujników, niezawodnie zdecyduje
swój/obcy i podejmie stosowną decyzję.
Drzwi domu czy samochodu będą się otwie−
rać automatycznie, gdy stanie przed nimi
osoba upoważniona i system komputerowy
pozytywnie ją zidentyfikuje. Do tej pory coś
takiego oglądaliśmy tylko w filmach s−f.
Pierwsze systemy rozpoznawania osób,
wykorzystujące ich specyficzne cechy po−
wstały wprawdzie około 20 lat temu, ale by−
ły kosmicznie drogie i niezbyt pewne.
Dopiero ostatnie lata przyniosły istną eksplo−
zję użytecznych rozwiązań. Zanim będziesz
mieć okazję zapoznania się takimi z nowo−
czesnymi systemami w praktyce, warto do−
wiedzieć się czegoś więcej o podstawach
biometrii.

Dlaczego biometria?
Różne odmiany klasycznych i nietypowych
kluczy nie dają gwarancji, że są użytkowane
przez osoby upoważnione. Mogą zostać zgu−
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bione bądź skradzione. Hasła i kody mogą
zostać zapomniane. Można je też podpatrzyć,
choćby stosując miniaturową, ukrytą kamerę.
Takie praktyki pomogły oszustom korzystać
z kart kredytowych, kradzionych właścicie−
lom tuż po skorzystaniu z bankomatu – prze−
stępcy mieli kartę, a obraz z kamery umożli−
wił poznanie numeru PIN.
Takich wad nie mają systemy biometrycz−
ne. Już nazwa wskazuje, że biometria ma
związek z jakimiś pomiarami organizmów
żywych bądź pomiarów prowadzonych
za ich pomocą. Oto ściślejsza informacja:
Systemy biometryczne to urządzenia
oraz metody automatycznego sprawdza−
nia i rozpoznawania osób na podstawie ich
cech fizjologicznych bądź zachowania.
Biometria zajmuje się badaniem specy−
ficznych cech anatomii, w celu identyfikacji
poszczególnych osób. Panuje powszechna
opinia, że tak zwane systemy biometryczne
są kolejnym krokiem w dziedzinie zabezpie−
czeń i mają zalety znacznie przewyższające
wcześniej stosowane klucze, kody i hasła.
Dużą zaletą jest fakt, że uprawniona oso−
ba musi być obecna na miejscu sprawdzania.
Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo przy
transakcjach handlowych, bankowych, do−
stępie do poufnych danych firmy, itp. Unie−
możliwia nieautoryzowany dostęp do kom−
puterów i telefonów, pomieszczeń i poja−
zdów. Pozwala identyfikować przestępców.
Szczerze mówiąc, wszystko to znane jest
i stosowane od dawna. Odciski palców były
stosowane do oznaczania dokumentów pra−
wnych już przez starożytnych Asyryjczyków
i Chińczyków. Od lat służby kryminalne wy−
korzystują daktyloskopię (daktyl – palec) do
identyfikacji przestępców. Wartownik często
wpuszcza do zakładu długoletnich pracowni−
ków bez sprawdzania przepustki, rozpoznając
ich z wyglądu. Policjant z drogówki sprawdza
na podstawie zdjęcia, czy prawo jazdy rze−
czywiście należy do zatrzymanego kierowcy.
Urzędnik na granicy sprawdza, czy osoba le−
gitymująca się paszportem rzeczywiście jest
tą, za którą się podaje. Ileż razy dzwoniąc do
kogoś słyszymy: poznałem(−am) po głosie.
A czy niektórych z naszych znajomych nie
poznajemy z daleka na podstawie ich charak−
terystycznego chodu czy sylwetki?
W przypadku omawianych systemów bio−
metrycznych chodzi jednak o automaty –
urządzenia, które wspomniane zadania wy−
konają same, bez udziału człowieka.

Weryfikacja i identyfikacja
Od początku warto rozróżnić i uściślić dwa
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główne pojęcia: sprawdzanie (weryfikację)
i rozpoznawanie (identyfikację).
Weryfikacja (verification) to ustalenie,
czy dany osobnik rzeczywiście jest tą osobą,
za którą się podaje. Wynik jest jednobitowy:
tak/nie.
Identyfikacja (rozpoznawanie) to określe−
nie na podstawie charakterystycznych cech,
kim jest sprawdzana osoba.
Generalnie weryfikacja jest prostsza, ale
i tu trzeba mieć świadomość niebezpie−
czeństw. Czy system nie da się zbyt łatwo
oszukać i dopuści do tajnych pomieszczeń
czy informacji osoby niepowołane? A może
odwrotnie, jest bardzo wymagający i nie do−
puści części osób uprawnionych? Jak jest
wyrażona procentowo stopa jednych i dru−
gich błędów?
Zadanie jest naprawdę skomplikowane.
Tylko zupełnie niezorientowani sądzą, że
wystarczy tu prosty czujnik lub kamera i ja−
kiś komputer. W grę wchodzi szereg istot−
nych czynników. Omówimy je po kolei.

Proces decyzyjny
W biometrii daj się zauważyć dwa główne
kierunki, mianowicie wykorzystanie:
1. cech wrodzonych (biologicznych)
2. charakterystycznego zachowania
Pierwszy kierunek, wykorzystujący takie
cechy jak przebieg linii papilarnych wygląd tę−
czówki czy siatkówki oka, jest zdecydowanie
łatwiejszy do realizacji. Kierunek drugi, bazu−
jący na przykład na cechach charakterystycz−
nych głosu, specyfice korzystania z klawiatury
komputerowej czy sposobie poruszania się,
wymaga dużo większych nakładów.
Bardzo uproszczony schemat blokowy
przykładowego systemu biometrycznego
pokazany jest na rysunku 1. Samo pozyski−
wanie informacji biometrycznej, czyli da−
nych z czujników, to dopiero początek.
Obraz z kamery albo rysunek odcisków pal−
ca z czujnika pojemnościowego czy optycz−
nego może być łatwo wprowadzony do
komputera. Może się wydawać, że wystar−
czy porównać go z wzorcem, czyli obrazem

Rys. 1

zapamiętanym
wcześniej.
Nie takie to
proste! Dociśnięcie
palca mocniej do
czujnika, pokaza−
nie twarzy do ka−
mery pod nieco in−
nym kątem, szumy
otoczenia
przy
identyfikacji głosu
dadzą sygnał inny
niż wzorzec.
Uwzględnie−
nie wszystkich
możliwych czyn−
ników niesprzyja−
jących wymaga−
łoby ogromnej
mocy obliczenio−
wej komputera
i bardzo rozbudowanego wzorca (bazy da−
nych ze wzorcami). Praktycznie biorąc nie−
możliwe jest bezpośrednie porównanie sy−
gnału z czujnika z zapamiętanym wzorcem.
Ponadto należałoby uwzględnić fakt, że ce−
chy biologiczne się zmieniają: dziecko rośnie,
każdy może dostać chrypkę, skaleczyć sobie
palec czy zachorować, co zmieni wygląd tę−
czówki. System biometryczny powinien więc
mieć też możliwość samoczynnej adaptacji.
Okazuje się, że do porównania z wzorcem
potrzebny jest nie obraz z czujnika linii papi−
larnych czy kamery, tylko wyodrębnione ce−
chy charakterystyczne. W przypadku linii pa−
pilarnych będzie to nie ich przebieg, tylko
wzajemne rozmieszczenie rozwidleń, łuków,
zwojów, pętli i innych punktów charaktery−
stycznych.
Przed porównaniem ze wzorcem koniecz−
ne jest więc wstępne przetworzenie „surowe−
go” sygnału i ekstrakcja cech charaktery−
stycznych. Daje to rozliczne korzyści.
Zmniejsza ilość informacji wzorca do 1kB,
a nawet mniej, dzięki czemu baza danych
wzorców będzie stosunkowo mała. Umożli−
wia też adaptację − każda pozytywna weryfi−
kacja czy identyfika−
cja może wpływać na
wzorzec i nieznacznie
go modyfikować.
Są też i wady takiej
ekstrakcji cech.W pro−
cesie wstępnego prze−
twarzania traci się
większość informacji
i nie można już od−
tworzyć oryginalnego
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obrazu. Dlatego na przykład informacje o od−
ciskach palców przestępców są przechowy−
wane jako prawdziwe, skompresowane obra−
zy, a nie tylko wyekstrahowane wzorce.
Oczywiście w każdym przypadku naj−
pierw trzeba zapamiętać i wprowadzić do ba−
zy danych wzorce. Bez zapamiętanych wzor−
ców osób uprawnionych system jest bezwar−
tościowy. Proces takiego swoistego „ucze−
nia” systemu, czyli wprowadzania wzorców
określa się angielskim słowem enrollment.
Kolejnym istotnym problemem w syste−
mach biometrycznych bywa konieczność
przesyłania danych na odległość. Nie za−
wsze możliwe jest przeprowadzenie obróbki
(oczywiście cyfrowej) na miejscu. Proble−
mem mogą być duże ilości danych (np. z ka−
mery). Co ważniejsze, system musi być za−
bezpieczony przed możliwością „podpięcia
się” i wpuszczenia w system fałszywego sy−
gnału. Dotyczy to nie tylko połączenia czuj−
nik – komputer, ale także połączeń komputer−
centralna baza danych.
Kolejne zadanie to podjęcie decyzji. Teo−
retycznie jest ono łatwiejsze w przypadku
weryfikacji, bo polega na sprawdzeniu, czy
deklarowany sygnał (obraz) odpowiada
wzorcowi. Trudniej jest w przypadku identy−
fikacji, gdzie sygnał trzeba porównać z wie−
loma, a nawet ze wszystkimi, wzorcami z ba−
zy i wybrać najbliższy lub żaden.
Właśnie! Nigdy przetworzony sygnał
z czujnika czy kamery nie będzie identyczny
z wzorcem i trzeba wybrać najbliższy z bazy
danych. Nie sprawdzają się tu klasyczne spo−
soby, charakterystyczne dla techniki cyfro−
wej. Nie wystarczy zwykłe porównanie, trze−
ba zastosować analizę statystyczną. O wiele
lepiej nadają się tu sposoby wykorzystujące
logikę rozmytą czy sieci neuronowe.
Jak z tego widać, najtrudniejsza i najbar−
dziej odpowiedzialna część zadania to, po
pierwsze, opracowanie algorytmów wyszuku−
jących cechy charakterystyczne, a po drugie,
bezbłędne porównanie ich z wzorcami z bazy
danych. Nic dziwnego, że algorytmy ekstrakcji
i przetwarzania specyficznych cech to najbar−
dziej tajna część systemów biometrycznych.
Właśnie te algorytmy decydują o skutecz−
ności systemów. Przecież chodzi o to, by sy−
stem nie wpuścił „obcego”, a nie odrzucił
„swojego”. Są to poniekąd sprzeczne wyma−
gania, z którymi muszą zmierzyć się progra−
miści. Jakość systemu oceniana jest przez
współczynniki fałszywych akceptacji (FAR –
false accept rate) oraz fałszywych odrzuceń
(FRR − false reject rate). Współczynniki te
muszą być precyzyjnie dobrane, żeby zacho−
wać rozsądny kompromis między niezawod−
nością a bezpieczeństwem.
Tu pojawia się kolejne ważne zagadnienie.

Oszustwa, czyli mimikra
Czy do oszukania systemu biometrycznego
wystarczy model ręki lub palca, wykonany
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z plasteliny, gipsu czy specjalnego tworzy−
wa? Może da się oszukać, jeśli do kamery bę−
dzie zbliżone zdjęcie osoby uprawnionej?
Albo bardziej makabryczne przypadki: czy
system zareaguje na ucięty palec, wyjęte oko
czy inne „fragmenty” osoby uprawnionej?
Problem jest jak najbardziej aktualny,
zwłaszcza gdy w grę wchodzą informacje
wielkiej wagi albo duże pieniądze.
Zabezpieczenie systemu przed możliwo−
ścią podszycia się pod osobę uprawnioną to
kolejne wielkie wyzwanie dla twórców nie−
zawodnych systemów biometrycznych.

1

Problemy prawne
Oprócz licznych problemów technicznych
związanych z niezawodną identyfikacją i we−
ryfikacją, należy też pamiętać o problemach
prawnych. Przecież systemy biometryczne
z zasady wymagają gromadzenia i przecho−
wywania informacji o osobach. Najróżniej−
sze informacje o obywatelach mogą być
przechwycone i wykorzystane na ich szkodę
lub choćby wbrew ich woli. Nasilająca się
tendencja do ochrony prywatności nie sprzy−
ja wprowadzaniu systemów biometrycznych.
Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych trwa
gorąca dyskusja o aspektach prawnych gro−
madzenia danych wykorzystywanych w bio−
metrii i ich związkiem z tzw. czwartą po−
prawką, dotyczącą ochrony prywatności.
Niektóre sposoby ewidentnie naruszałyby
prywatność – na przykład precyzyjna identy−
fikacja na podstawie kodu genetycznego wy−
magałaby magazynowania poufnych infor−
macji. Oczywiście większość współczesnych
systemów biometrycznych magazynuje dane,
które nie zaszkodzą prywatności, jednak pro−
blem ten na pewno jest godny uwagi. Jest też
kolejnym wyzwaniem dla twórców syste−
mów biometrycznych, zwłaszcza wielkich,
obejmujących całe kraje.

2

3

Metody
Spośród opracowywanych współcześnie sy−
stemów biometrycznych, najbliższe szerokie−
go wykorzystania są systemy oparte na bada−
niu linii papilarnych. Sygnał uzyskany
z czujnika (optycznego, pojemnościowego,
termicznego) jest przetwarzany na indywidu−
alny profil, który później zostaje porównany
z wzorcami zawartymi w bazie. Jak wspo−
mniano, z obrazu trzeba wydzielić informacje
o niepowtarzalnych cechach wzoru linii papi−
larnych – o gęstości linii oraz wzajemnym
rozmieszczeniu pętli, łuków, rozwidleń. Tak
wyodrębniony profil zawiera od kilkudziesię−
ciu do najwyżej tysiąca bajtów. Niektóre z te−
go typu systemów są dobrze zabezpieczone
przed próbą fałszerstwa, ponieważ przy oka−
zji sprawdzają temperaturę albo przebieg czy
obecność naczyń krwionośnych.
Już od lat 60. znane są systemy kontroli
dostępu wykorzystujące geometrię dłoni.
Okazuje się, że dłoń dłoni nierówna i jest to
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dość skuteczny system weryfikacji. Znane
są systemy sprawdzające rozmiary dłoni
w trzech wymiarach. Prostsze pomiary są
dwuwymiarowe i polegają na pomiarze dłu−
gości, szerokości i powierzchni palców oraz
wyznaczeniu proporcji. Dane są uzyskiwane
z kamery, która filmuje dłoń położoną na
płycie zawierającej ograniczniki. Dzięki
tym ogranicznikom dłonie są
filmowane w praktycznie tej
samej pozycji, co ułatwia wery−
fikację. Po przetworzeniu uzy−
skuje się niewielki (9−bajtowy)
profil, który jest porównywany
z wcześniej zapamiętanym
wzorcem i podanym przez
sprawdzanego numerem PIN.
System jest niezbyt odporny
na fałszerstwa − np. gumowy
model dłoni może zostać pozytywnie zwery−
fikowany; utrudnieniem jest konieczność po−
dania numeru PIN.
Rozpoznawanie na podstawie wyglądu
twarzy nie jest łatwe nawet dla człowieka.
Trzeba wychwycić istotne cechy charaktery−
styczne. Rozpoznanie przedstawiciela wła−
snej rasy jest względnie łatwe. Gorzej
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z przedstawicielami innych ras. Nieprzypad−
kowo słyszy się stwierdzenia, że wszyscy Ja−
pończycy czy Murzyni są do siebie podobni.
Tak mówią przedstawiciele rasy białej,
o której... czarni czy żółci mówią to samo. Sy−
stem biometryczny musi skutecznie wydzielić
istotne informacje, by nie dać się zmylić niei−
stotnym drobiazgom. Niekiedy wykorzysty−
wany jest nie obraz ze zwykłej kamery, tylko
termogram. Stosowane są tu różne sposoby
i algorytmy, a dopiero ostatnie lata przyniosły
systemy o dobrych właściwościach.
Znane z filmów science fiction systemy
rozpoznawania na podstawie wyglądu oka
mają stosunkowo krótką, co najwyżej 15−let−
nią historię. Wbrew pozorom, systemy wyko−
rzystujące wygląd tęczówki wcale nie są jedy−
nym rozwiązaniem. Równie dobrym, a pod
pewnymi względami lepszym, jest badanie
unikalnego przebiegu naczyń krwionośnych
w siatkówce. Wymaga to jednak zbliżenia oka
do czujnika, a wtedy słaba wiąz−
ka podczerwieni skanuje po−
wierzchnię siatkówki. Uzyskany
obraz przebiegu naczyń krwio−
nośnych jest analizowany podob−
nie jak przebieg linii papilarnych
i porównywany z wzorcami.
Ewentualnym fałszerstwom za−
pobiega czujnik termiczny,
stwierdzający, czy badane oko
należy do żywego człowieka.
Systemy bazujące na wyglądzie tęczówki
nie wymagają tak bliskiego kontaktu z czuj−
nikiem i tym samym są bardziej przyjazne
dla użytkownika. Zazwyczaj obraz tęczówki
jest dzielony na współosiowe strefy i analizo−
wany metodami statystycznymi.
Inne systemy, również wykorzystując
podczerwień, analizują przebieg naczyń
krwionośnych na dłoni, a nie na siatkówce.
Mało znanym sposobem jest analiza spo−
sobu wykorzystania klawiatury. Sprawdzana
osoba pisze za pomocą klawiatury tekst. Sy−
stem sprawdza nie czas przerw i naciskania
poszczególnych klawiszy, tylko zależności
czasowe przy naciskaniu niektórych par i trój−
ek klawiszy (różnych liter). Okazuje się, że te
zależności są inne dla poszczególnych osób
i mogą służyć jako podstawa niezawodnego
systemu identyfikacji czy weryfikacji. Wręcz
niemożliwe jest tu oszukanie systemu przez
inną osobę. Dodatkową zaletą jest możliwość
ciągłego monitorowania tożsamości użytkow−
nika podczas sesji dostępu do tajnych danych.
Inną możliwością jest elektroniczne ba−
danie podpisu. Nie chodzi tu o tzw. elektro−

13

niczny podpis, o którym ostatnio głośno
w związku z transakcjami przez Internet.
Chodzi o badanie autentyczności zwykłego,
stosowanego od wieków podpisu. Podstawą
jest tu nie tyle kształt podpisu, co pozycja
pióra, szybkość i zmiany szybkości wykony−
wania jego poszczególnych fragmentów.
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Wbrew pozorom, systemy identyfikacji na
podstawie głosu są rzadkością i nie mają na
razie większych szans na upowszechnienie.
Póki co, opracowuje się dużo prostsze syste−
my sterowania głosem, gdzie nie określa się
cech charakterystycznych osoby, tylko treść
przekazu. Posiadacze lepszych telefonów ko−
mórkowych mogą się przekonać, że nie są to
systemy niezawodne. Tym bardziej proble−
matyczne są próby rozpoznawania osoby na
podstawie głosu – wymagania stawiane syste−
mowi analizującemu są tu znacznie wyższe.
Poważną wadą są także nieuniknione zmiany
MEU
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O tym się mówi
cech głosu, np. wskutek przeziębienia. Innym
problemem jest łatwość oszukania systemu za
pomocą wcześniej dokonanego nagrania oraz
zniekształcenia i szumy wprowadzane przez
otoczenie i medium transmisyjne.

19

Przykłady
rozwiązań
firmowych

17

Co jeszcze?
Na razie niektóre systemy, teoretycznie możli−
we do zaimplementowania, pozostają jeszcze
w strefie marzeń. Po ostatnich sukcesach ge−
netyki analizuje się możliwość i sens identyfi−
kacji na podstawie DNA. Niezawodność była−
by tu rewelacyjna (jedynie rodzeństwa bli−
źniaków jednojajowych system traktowałby

Rys. 2

18

jednakowo, ale ten sam problem występuje
przecież i w innych systemach). Najważniej−
szą przeszkodą jest brak dobrych sposobów
uzyskania informacji genetycznej. Analiza
próbki krwi, pobieranej przy każdej próbie do−
stępu jest w wielu sytuacjach nie do przyjęcia.
Bardzo trudne byłoby też określanie toż−
samości na podstawie sposobu chodzenia.
Sposób poruszania się i proporcje między
elementami ciała też mogłyby być podstawą
identyfikacji, ale narazie jest to zbyt trudne
dla współczesnych urządzeń.
Bardzo skuteczny, wykorzystywany po−
wszechnie przez psy, sposób identyfikacji na
podstawie zapachu ciała jest na razie nie−
możliwy do realizacji, głównie ze względu
na brak odpowiednich czujników. Czujniki te
musiałyby wykryć i przeanalizować obe−
cność, brak i proporcje śladowych ilości kil−
kudziesięciu substancji chemicznych.

Fotografie 1...12 przed−
stawiają różne czujniki
dotykowe i urządzenia je
wykorzystujące
firm
Precise Biometrics, Infi−
neon (Siemens), Polaro−
id, e−true, BioLink,
Ethentica, BK Systems
i Veridicom. Wykorzy−
stywane są w nich czuj−
niki
pracujące
na
odmiennych zasadach.
Różne firmy produkują
je jako układy scalone, co pozwala obniżyć
koszty i stosować je na szeroką skalę. Ry−
sunek 2 pokazuje wewnętrzny schemat
blokowy pojemnościowego czujnika Fin−
gerTIP firmy Infineon. Jest to „zwyczajny”
układ scalony z matrycą maleńkich czujni−
ków pojemnościowych na powierzchni.
Fotografie 13...16 pokazują kilka przy−
kładów urządzeń sprawdzających geome−
trię dłoni. Fotografie 17 i 18 prezentują
urządzenia firmy Iridian (dawniej IriScan),
działające w oparciu o pomiar i analizę wy−
glądu tęczówki oka. Fotografie 19 i 20 przy−
bliżają systemy weryfikacji podpisu.
Fotografia 21 przedstawia „żywą klam−
kę” (LiveGrip™) firmy Advanced Biome−
trics. Nie sprawdza ona odcisków palców,
tylko skanuje w podczerwieni podskórną
warstwę dłoni i na podobieństwo aparatu
rentgenowskiego analizuje przede wszystkim
przebieg naczyń krwionośnych.

20

21

Zakończenie
Niniejszy artykuł zaprezentował ogólne zary−
sy biometrii – nowej, fascynującej, rodzącej
się na naszych oczach technologii. Każdy
miesiąc przynosi kolejne opracowania i ko−
lejne nowości. Zainteresowani tematem
mogą poszukać najświeższych informacji
w Internecie. Warto zacząć od strony
www.biometrics.org
Piotr Górecki
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