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Kontrola bezpieczeństwa rozpoczyna się od przejścia przez wykrywacz 

metali i jest uzupełniona wyrywkową kontrolą osobistą co najmniej 10% 

z całkowitej ilośći kontrolowanych osób. Kontrole osobiste są 

przeprowadzane u wszystkich osób, których przejście przez wykrywacz 

metali wywołało sygnał alarmowy. 





 Dane PNR (Passenger Name Record) – stosowane do celów handlowych. 
Nazwisko pasażera, zamówienie, płatność za bilet, obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania w innym kraju, zawód, itp. 

 Dane API (Advence Passenger Information) – dane wymagane przez 
władze imigracyjne w poszczególnych krajach. Te same dane jak w PNR 
plus dodatkowo długość planowanego pobytu, kontakty, itp. 

 Dane dotyczące pasażerów zarządzane przez globalny system 
dystrybucji GDS– w USA nazywany SABRE, GALILEO/APOLLO,  
w Europie AMADEUS (np.ČSA) 

 Przy rezerwacji biletu jest stworzona notatka o podrużującym,  
a następnie dodawane są do niej zmiany. 





 
 W celu zwalczania nielegalnej imigracji oraz poprawy kontroli granicznej 
 Na podstawie dyrektywy Rady UE nr 82/2004(w Czechach zawartej w 

Dz.U. Nr 49/1997 ) 
 Towarzystwo lotnicze o każdym pasażerze powinno mieć takie dane jak: 

 imię i nazwisko, 
 data urodzenia,  
 numer i rodzaj dokumentu podróży, 
 narodowość, 
 dane o przejsciu granicznym na terenie państwa członkowskiego UE, 
 numer lotu, 
 czas odlotu oraz przylotu, 
 łączna liczba osób przewożonych danym lotem,  
 miejsce początkowego wejścia na pokład samolotu. 

 Dane wykorzystywane są do celów bezpieczeństwa, ale również w celu 
identyfikacji ofiar wypadków lotniczych 



Dwustopniowa kontrola: 
 upewnienie się, że osoba nie jest na listach NO FLY oraz SELECTEE (lista 

osób podejrzanych o terroryzm, które są dostarczane amerykańskim 
służbom biezpieczeństwa w towarzystwach lotniczych). 

 
 W przypadku pozytywnego wyniku kontroli informowane są władze 

bezpieczeństwa  a osoba taka nie może lecieć, ewentulanie przeprowadzana 
jest dokładniejsza kontrola. 

 
 Kontrola zaraz przed odlotem – ponownie przeprowadzana według 

wyżej wymienionych list na postawie danych  API.  
 

 W przypadku pozytywnego wyniku kontroli informowane jest Centrum 
informacji o terrorystach –  wydaje ono zalecenia czy należy daną osobę 
aresztować, wpuścić/nie wpuścić do samolotu, ewentualnie zatrzymać. Lot 
dodatkowo może być skierowany w inne miejce lub  zawrócony. 



 System CAPPS (Computer Assisted Passenger Pre-screening 

System (system komputerowy wstępnej oceny pasażerów) 
 

 Zintegrowany system zabezpieczeń, który jest podłączony do systemów 
obsługi klienta, bezpieczeństwa oraz pobierania danych 

 W użyciu od 1997 w USA pod kierownictwem FBI 
 W przypadku kiedy podróżny był uznany za potencjalne zagrożenie, jego 

bagaż był poddawany dokładniejszej kontroli, ale sam podróżny nie 
przechodził żadnej dodatkowej kontroli – podstawowa słabość systemu 

 11. września 2001 prawidłowo zidentyfikował większość zamachowców 
jako potencjalne zagrożenie, ale ponieważ ich bagaże przebiegły 
kontrolę pozytywnie, zostali wszyscy wpuszczeni na pokład samolotu 

 W 2003 roku przedstawiono nowy system CAPPS II 



 CAPPS II  
 jest oparty na analizie danych na podstawie  kwerendy krzyżowej. 
 Dane z PNR porównywane są z innymi informacjami, które znajdują się  

w państwowych oraz handlowych bazach danych.  
 Sprawdza się tożsamość, działalność przestępczą, ewentualne kontakty  

z terrorystami 
 Na podstawie wstępnych danych system przeprowadza „ocenę ryzyka“, 

którą wprowadza do karty pokładowej za pomocą skali kolorów: 

 zielony (brak zagrożenia) nie jest potrzebna dodatkowa kontrola 

 żółty (nieznane lub potencjalne zagrożenie) oznacza dodatkową 
kontrolę 

 czerwony (wysokie ryzyko)  posiadaczowi karty pokładowej nie 
pozawla wejść na pokład samolotu, zostanie on aresztowany  
i przekazany odpowiednim organom bezpieczeństwa.  

 
Obecnie system CAPPS II przechodzi w program Secure Flight (w budowie) 





 GSDA zawiera następujące bazy danych: 
 

 PTP (Passenger Travel Profile) – profil podróżnego, który zawiera informacje o 
jego lotach, destynacjach, przynależności do programu lojalnościowego przewoźnika, 
jego aktualnych rezerwacjach, wizach, nawykach podróżniczych (klasa w kórej lubi 
podróżować, czy korzysta z bagażu rejestrowanego, czy kiedyś nie stawił się do 
odlotu, itp.). 

 DPES (Database of Potentially Endangered Subjects) – baza danych 
potencjalnie zagrożonych podmiotów jak lotniska, linie lotnicze czy osoby. Chodzi o 
osobną bazę zawierającą informacje związane z możliwymi zagrożeniami.  

 DPEA (Database of People Excluded from Aviation) – baza danych osób 
wyłączonych  z transportu lotniczego  stanowi odpowiednik amerykańskiej listy osób, 
które są wydalone z transportu lotniczego z powodu współpracy z organizacjami 
terrorystycznymi lub ekstremistycznymi, są to osoby ścigane, osoby, które dopuściły 
się  przemocy na pokładzie samolotu, odpowiednio w  objekcie objętym odrębnym 
paragrafem w kodeksie karnym, itp. 

 DMDP (Database of Missing and Dangerous People) – baza danych osób 
zaginionych i niebezpiecznych, która jest  uaktualniana przez organizacje INTERPOL  
i EUROPOL, tak aby w porę zidentyfikować osobę poszukiwaną, osobę która została 
porwana lub jest poszukiwana przez policję za nielegalną działalność. 
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 Na lotniskach i w samolotach osoby 
obserwujemy dokładniej i konsekwentniej. 

 Nastawiamy się na bodźce, które wykryją 
sprawców bezprawnych czynów przed tym, 
zanim przystąpią do ataku. 

 Zamiast szukać złych rzeczy – szukamy 
„złych ludzi“. 
 

 Ostrożny personel, to podstawa prawidłowej 
profilaktyki. 
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 Profilowanie techniczne – za pomocą technologii 
 Profilowanie subiektywne – za pomocą człowieka 

 
 Wykorzystanie specyficznych cech, rasy, wieku, prowadzi do 

uogólnienia osób, czy dana osoba może być zaangażowana w 
nielegalną działalność. 

 Ocena zachowania osób oraz analiza ich cech 
psychologicznych, w celu przewidzenia lub oceny ich 
możliwości. 
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 Profilowanie subiektywne – inny wymiar detekcji  
w transporcie lotniczym, którą stosuje się przy 
identyfikacji potencjalnych przestępców lub  
zakłóceń lotów. 
 

 Profilowanie jest przeprowadzane przez zwykły   
personel lotniska – pracowników w okienkach, 
agentów, ładowaczy, pracowników zajmujących się 
bagażem oraz personelem samolotu. 

 
 Śledzi się brak normalnych lub obecność anormalnych cech. 
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 Zachowanie wynikające z naszych doświadczeń 
życiowych, wyobrażenie sobie charakterystki osoby, 
ubrania, narodowości, sposobu bycia, z którym 
możemy się identyfikować.  
 

 Jak opisalibyście następujących podróżnych? 
1. Zwykły podróżny lecący w sprawach służbowych. 

2. Zwykły turysta wracający z Disneylandu. 
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 Anormalne nie oznacza nie do zaakceptowania lub złe, ani 
nie jest połączone w żaden sposób z płcią, rasą, kolorem 
skóry  lub pochodzeniem etnicznym. 

 
 Oznacza, nietypowe dla danej sytuacji. 

 
 Występowanie nieprawidłowości kładzie nacisk na to, czego 

nie powinno być. Wielokrotnie jest to brak czegoś 
normalnego, co prowadzi do sytuacji anormalnych. 

 
  Nietypowe może być zupełnie inne od modelu mentalnego 

osoby, którą obserwujemy. 
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 Na co zwracać uwagę: 
1. Głowa (oczy, usta, wargi,policzki, włosy, 

szyja) 
2. Ręce i ramiona 
3. Nogi i stopy 
4. Inne ruchy ciała lub znaki, na które należy 

zwracać uwagę 
5. Nerwowe zachowanie 
6. Inne potencjalne zaburzenia/niebezpieczne 

zachowania, na których należy się skupić. 



 Nie jest zdolny odpowiadać 
 Waha się podczas odpowiedzi 
 Odpowiada pytaniem na pytanie 
 Powtarza pytanie, a następnie poprosi o jego ponowne powtórzenie 
 Ciągle prosi o bliższe wyjaśnienie pytań 
 Trzęsie mu się głos 
 Jąka się 
 Urywa mu się głos 
 Mówi niezdecydowanie 
 Nie odpowiada na zadane pytanie 
 Pomlaskuje 
 Wzdycha głęboko  
 Ciągle odkaszluje  
 Ziewa (bardzo ważny znak) 
 Zgrzyta zębami 

  
 



 Zaczerwienienie twarzy 
 Zblednięcie – bardziej wymowne 
 Wyraźnie się trzęsie 
 Unika patrzenia w oczy 
 Wzrok wędruje z miejsca na 

miejsce 
 Nadmiernie mruga 
 Ma rozszerzone źrenice 
 Zamyka oczy 
 Zakrywa oczy 
 Trze nos lub go dotyka 
 Wygładza lub układa wąsik 
 Pociąga płatki uszu 
 Zakrywa uszy 
 Klepie się ręką po policzkach 
 Układa lub wygładza włosy 
 Ziewa 

•Oblizuje lub przygryza wargi 

•Zakrywa usta 

•Wielokrotnie lub zbyt często 

przełyka ślinę 

•Pulsuje mu tętnica szyjna 

•Intensywnie się poci 

•Ma niespokojne ręce 

•Bawi się biżuterią 

•Zaciera ręce lub palce 

•Wielokrotnie się drapie 

•Pociąga za ubranie lub część 

ciała 

•Siedzi na rękach lub zakrywa je w 

inny sposób 

•Pokazuje na coś innego 

•Ciągle czyśći swoje ubranie 

•Przytupuje nogą 

•Trzyma ręce w okolicach krocza 
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Wykrywacze metali i rentgeny 
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Obrotowe drzwi zamykają 

osobę na czas skanowania 
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Profilowanie technologiczne za pomocą 
termokamery, która rozpoznaje zwiększoną 

temperaturę ciała   



Każdy człowiek emituje fale w zakresie mm (lambda 3 mm). 
Promieniowanie ciała jest zaciemniane przez przedmioty na 
ciele, zmieniając promieniowanie na sygnał elektryczny można 
uzyskać obraz, na którym widoczne są przedmioty, które 
zacieniają promieniowanie, zaletą jest to, że system wykrywa 
również ceramiczną (nie metalową) broń. 

 



 Urządzenie, które przy pomocy wrażliwych czujników może na odległość 
wykrywać stan myśli człowieka, czy jego zły zamiar zagraża innym. 

  Czujniki na odległość analizują temperaturę ciała, rytm serca oraz oddechu.  
 Urządzenie jest w stanie czytać z ruchów mięśni twarzy, ciała i oczu,  

a następnie analizuje zapach ciała.  

 
 
 



 z greckiego „bios“ = życie i „metron“ = mierzyć 
 

 Dziedzina zajmująca się badaniem automatycznej 
identyfikacji osób na podstawie ich cech fizycznych 
lub ich zachowania 

 
 
 
 

Jednoznaczna identyfikacja osób na podstawie ich 
unikalnych fizjologicznych znaków 

 



Automatyczna ocena niezmiennych 
fizjologicznych i behawioralnych cech ludzkich  



Istnieją w zasadzie trzy sposoby, dzięki którym 
powstają cechy biometryczne człowieka: 

Cechy nabyte genetycznie dzięki DNA (genotypiczne) 
 
Cechy nabyte podczas rozwoju zarodka (randotypiczne) 
 
Cechy zachowania nabyte podczas uczenia się 
(behawioralne) 

Dane biometryczne są wrażliwymi danymi indywidualnymi 

Dz.U. Nr 101/2000, Ustawa o ochronie danych osobowych  

z późniejszymi zmianami (tożsamość fizjologiczna, psychiczna, 

kulturowa, ekonomiczna lub  społeczna). 





 Proces jednoznacznego uwierzytelniania  podmiotu 
 

   Metody autoryzacji 
 

 autoryzacja za pomocą hasła – można ją zastosować 
przy najniższym stopniu zabezpieczenia, można ją 
łatwo zdobyć, jest przenośna 

 autoryzacja przedmiotem – tzw. token, wyższy stopień 
zabezpieczenia, można ją łatwo zdobyć, jest przenośna 

 biometryka – najwyższy stopień zabezpieczenia, nie 
idzie jej zgubić, jest nieprzenośna  

 
Wszystkie typy zabezpieczeń mogą być narażone na ataki, 

zagrożenie można zmiejszyć poprzez zastosowanie 
poszczególnych metod w wzajemnej kombinacji 

 



Najlepsza kombinacja tych metod 
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Recognition (rozpoznawanie) 
  rozpoznanie człowieka dzięki użyciu jego 

odpowiednich cech fizycznych 
Weryfikacja 
 zakłada, że objekt (osoba) poda swoją tożsamość, 

a zadaniem identyfikacyjnego badania 
biometrycznego jest potwierdzierdzenie jego 
tożsamości 

Identyfikacja 
 różni się tym, że tożsamość osoby jest nieznana,  

a ona ma na celu ją ustalić 



 wysoki stopień niezawodności (sprawdzone 
technologie jest trudno oszukać) 

 zerowe koszty operacyjne (żadnych kosztów 
związanych z procesem autoryzacji) 

 szybkość, praktyczność (nie ma nic do stracenia lub 
przesyłania) 

 oczywistość (wynik jest jasny i natychmiastowy) 
 efektywność (bezpośrednie połączenie z bazą danych  

a komputerem) 
 cena (korzystna w odniesieniu do bezpieczeństwa i w 

stosunku cena/wydajność, brak dodatkowych kosztów) 



 Kontrola rejestracji czasu pracy – organizacje komercyjne 
każdego rodzaju (produkcja, handel, instytucje, itd.)  
z godzinowym oraz akordowym wynagrodzeniem 
 

 Kontrola dostępu – centra rozrachunkowe, elektrownie 
atomowe (75% elektrowni atomowych w USA używa 
HandKey), laboratoria, centra komunikacyjne, obiekty 
wojskowe, punkty krytyczne w szpitalach, biura kierowników, 
itd. 
 

 Identyfikacja osób – systemy cateringowe, identyfikacja 
posiadacza karty, podpis elektroniczny 
 



Faza wprowadzenia użytkownika do systemu – enrollment 
 zdjęcie potrzebnych cech charakterystycznych i stworzenie profilu 

wzorcowego (wzoru) 
 dokonanie pomiarów, stworzenie szablonu (template) 
 zamieszczenie szablonu do identyfikacyjnej bazy danych w 

połączeniu z określonym identyfikatorem 
 

Faza autoryzacji tożsamości – identification 
 zdejmowanie aktualnych cech charakterystycznych  
 przetwarzanie wyników 
 znalezienie szablonu w bazie danych według ID przypisanemu do 

konkretnego użytkownika i jego porównanie z aktualnym 
pomiarem  

 zapisanie wyniku i następna weryfikacja lub jej odmowa 

 



Skuteczność systemów biometrycznych można mierzyć współczynnikami 

statystycznymi. Charakterystycznymi pomiarami wydajnościowymi są: 

NFA - počet chybných přijeti  

NIIA – počet pokusů neoprávněných osob o identifikaci  

Współczynnik błędnego odrzucenia, False Rejection Rate (FRR). 
Wspólczynnik wskazuje poziom indeksu taki, że upoważniony użytkownik 
jest odrzucony przez system.  

Współczynnik błędnej akceptacji, False Acceptance Rate (FAR). 
Współczynnik wskazuje poziom indeksu bezpieczeństwa taki, że osoba 
nieupoważniona jest przyjęta jako upoważniona. 

  

 

   

Błędy FRR i FAR są wyrażone w procentach lub w stosunku np. FAR 0,001% 

odpowiada stosunkowi 1:100 000. W tym przypadku oznacza to, że jedna 

nieuprawniona osoba na sto tysięcy może być dopuszczona do systemu. 

NFR - počet chybných odmítnutí  

NEIA – počet pokusů oprávněných osob o identifikaci  

40 

FRR= (NFR/NEIA) x 100 [%] 

FAR= (NFA/NIIA) x 100 [%] 



41 DIAGRAM BŁĘDU   

Biometryczne cechy 

charakterystyczne  

FAR FRR Czas zdjęcia i weryfikacji 

Odcisk palca 0,000 1 – 0,000 01 % < 1,0 % 0,2 – 1 s 

Geometria ręki 0.1 % 0,1 % 1 – 2 s 

Geometria policzków 0,1 % < 1,0 %  3 s 

Obraz siatkówki 0,001 % 0,4 % 1,5 – 4 s 

Obraz tęczówki 0.000 78 % 0,000 66 % 2 s 

Charakterystyka głosu Nie dotyczy  Nie dotyczy 1,5 s 

FAR  
Prawdopodobieństwo z jakim 
nieupoważniona osoba będzie 
zweryfikowana i dopuszczona 
do określonych działań  
 
FRR  
Prawdopodobieństwo z jakim 
upoważniona osoba nie 
zostanie zweryfikowana i 
dopuszczona do określonych 
działań 

pomocné k prezentaci/Diagram ACS.doc


 W praktyce bezpieczeństwa stosowanych jest wiele 
metod do indywidualnej identyfikacji osób 
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růst živé tkáně, opotřebení, biologické stárnutí, nečistoty, zranění, 

následným hojícím procesem, další nespecifikované vlivy.  
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W stosunku cena a dokładność najlepiej wychodzi odcisk palca. 

Tęczówka oka ma wysoką wartość w przypadku, gdy cena nie ma znaczenia.  

DNA traci na komforcie zdejmowania, jest to rozwlekła procedura (bliźnięta 

jednojajowe mają je zgodne). 

Multiple Biometric               Odcisk palca + inne metody 



Wzory kształtów, które tworzą linie papilarne  
 

Linie papilarne – plastyczne rysy, które występują na przodzie 
skóry. Ich wysokość wynosi 0,1-0,4mm a szerokość ok. 0,2-0,7mm. 

W sumie tworzą różne kształty – dzielimy je na pętle, wiry i  łuki.  

Markery – charakterystyczne znaki nieregularnych 

grzbietów linii papilarnych, które tworzą obraz (W Republice 

Czeskiej – 10 tak samo umiejscowionych i skierowanych markerów, aby została 

uznana zgodność) 

 



Charakterystyczne cechy 
nieprawidłowości linii papilarnych 

Odcisk palca z znalezionymi 
markerami 

 



 Odcisk uzyskany za pomocą atramentu i papieru 
 Zdejmowanie statyczne 
 Zdejmowanie za pomocą schematu 
 



 metoda klasyczna (rolled finger) 
 stosowana jest tylko w sferze sądowej, przez policję  

w trakcie dochodzenia 
 palec jest obracany na papierze, aby uzyskać odcisk 

całego palca (praktycznie od paznokcia do paznokcia)  
z jak najbardziej dającymi się wykorzystać markerami, 
aby przez to zwiększyć szybkość rozpoznania odcisku 

 



 najzwyklejsza metoda stosowana do zdejmowania odcisku 
palca 

 użytkownik przyciska swój palec do skanera bez 
jakichkolwiek ruchów nim 

 Zaleta: łatwe w użyciu (wystarczy tylko przyłożyć palec) 
 Wada: nadmierna siła przyłożenia palca może doprowadzić 

do uszkodzenia obiektywu skanera, skaner szybko się brudzi 
(niehigieniczność), na skanerze mogą zostać ukryte odciski  

 



 użytkownik przesuwa palec po czujniku, który zdejmuje  
i ponownie składa obraz dzięki taśmie 

 Zaleta: skaner jest ciągle czysty, ponieważ każdy zdjęty pasek 
czyści czujnik; na skanerze nie pozostają ukryte (utajone) 
stare odciski; użytkownik nie ma uczucia pozostawionego 
odcisku palca oraz skanowanie jest szybkie 

 Wada: obsługa takiego urządzenia nie jest intuicyjna,  
a użytkownik musi nauczyć się specjalnej procedury 

 



Dotykowe 
▪ Optyczno-elektryczne 

▪ Transmisyjny skaner optyczny 

▪ Skanery elektryczno-luminescencyjne 

▪ Skanery pojemnościowe 

▪ Skanery termiczne 

▪ Skanery ciśnieniowe 
 

 

Bezdotykowe 
▪ Skanery optyczne 

▪ Skanery ultradźwiękowe 



 oświetla przyłożony palec światłem lasera 
 dochodzi do badania rozproszenia lub odbijania 

światła w miejscach, gdzie linie papilarne przyłożonego 
palca stykają się z obszarem czujnika 

 światło, które pada na linie papilarne jest odbijane  
z powrotem, odwrotnie światło padające na rysy palca 
nie jest odzwierciedlone  

 



 mierzy pojemność oporu w obszarze zetknięcia się palca  
z powierzchnią skanera 

 przyłożony palec działa jako jedna płyta kondensatora a 
podkładka robi za drugą 

 linie papilarne bardziej przylegają do podkładki niż 
przestrzenie między nimi, dlatego mają większą pojemność 
oporu 

 różnice w tych wartościach są przechwytywane i na ich 
podstawie tworzony jest obraz odcisku palca 
 

 mają mniejszy rozmiar niż skanery optyczne 
 w łatwiejszy sposób można poradzić sobie z lekko  zabrudzonym 

palcem 

 



 obraz linii papilarnych jest otrzymywany z aktywnych pikseli  
w postaci cyfrowej 

 aby uzyskać obraz wystarczy przyłożyć palec do wrażliwego 
obszaru, który jest wyposażony w dużą ilość mikroelektrod 



 są wyposażone w miniaturowy, bardzo czuły 
pyrodetektor (czip), który zapisuje różnicę temperatur 
między liniami papilarnymi, które dotykają czipa a 
obszarem między  liniami, które go nie dotykają 

 niska jakość uzyskanych obrazów (algorytmy mają 
problem z rozpoznaniem znaków identyfikacyjnych 
(markerów) 



 powierzchnię czujnika tworzy polimer składający się z kilku 
warstw  

 najważniejszą warstwą z punktu widzenia działania skanera  
jest warstwa emitująca światło, która emituje światło pod 
naciskiem palca  w miejscach, gdzie widnieją na nim linie 
papliarne po dotyku palca 



Bezdotykowe skanery optyczne oraz jakość wyświetlania 
powstałego obrazu 



 
 technologia opatentowana – właścicielem jest spółka 

Ultrascan 
 czytnik transmituje fale dźwiękowe 
 następnie mierzy opór skóry i uzyskuje wzór linii 

papliarnych na badanym palcu 
 

 wysoka dokładność nawet przy  
 zabrudzonym palcu 
 wielkie urządzenie skanujące 
 



Ultradźwiękowe urządzenia czytające firmy Ultrascan oraz jakość 
wyświetlania powstałego obrazu 



 realizowane najstarszą zasadą biometryczną 
 jej stosowanie w sferze bezpieczeństwa jest 

ograniczone stopniem bezpieczeństwa, jaki chcemy 
osiągnąć 

 mniej dokładne niż metoda poprzednia 
 tylko weryfikacja 

 
 



 urządzenia służące do rozpoznawania geometrii ręki  
stosują prostą zasadę pomiaru trójwymiarowego (3 D) 
zapisują długość, szerokość, grubość i powierzchnię 
ręki (dłoni) konkretnego człowieka umieszczając ją na 
płytce z pięcioma kołkami pozycyjnymi i skanują za 
pomocą kamery CCD 

 



 na obrazie ręki można znaleźć ponad 31 tyś. punktów 
położenia i poprowadzić 90 różnych odległości 
pomiarowych  
 
 

 
 wybrane informacje pomiarowe są zapisywane w  9-cio 

bitowym pliku, co czyni ten system bardzo wygodnym  
z punktu widzenia niskich wymagań dotyczących pamięci 
systemu 

 systemy te są stosowane w różnych aplikacjach kontroli 
rejestracji czasu pracy oraz dostępu, gdzie są dość 
powszechne 



 Sieć naczyń krwionośnych wewnątrz ręki nie jest widoczna bez 
podświetlenia, skaner wymaga, aby ręka należała do osoby 
żyjącej, musi w niej płynąć ciepła krew, trudne do podrobienia 

 





 porównanie zeskanowanego kamerą obrazu z obrazem, 
który widnieje w centralnej bazie danych 

 do jednoznacznej identyfikacji w większości służy kształt 
twarzy i położenie ważnych miejsc na twarzy (oczu, nosa, 
ust,brwi) 

 obraz w komputerze możę być czasem zapisany jako matryca 
poziomów jasności, częściej jednak jest  dyskryminowana 
jakąś funkcją, która obniża redundancję danych 

 wtedy nie zostaje zachowane dokładne położenie oczu, nosa  
i warg, ale przechowywana jest tylko odległość pomiędzy 
oczami, odległość warg od nosa, kąt między końcem nosa  
a jednym okiem, itd. 



Istnieją dwa różne podejścia do rozpoznawania 
geometrii twarzy:  
 geometryczne (na podstawie rysów twarzy) 
 fotometryczne (na podstawie wyglądu obrazu twarzy). 
 
 po poprawie systemu rozpoznawania twarzy, można by 

było odrzucić liczne, mniej efektywne systemy (np. 
kontrolę obecności w pracy). 
 
Istnieje ogromna różnica w realizacji systemów, które 

porównują dwa obrazy statyczne a systemem, który 
autoryzuje tożsamość osoby znajdującej się w grupie 



Trzy najlepiej zbadane i wystudiowane 
algorytmy rozpoznawania twarzy to:  
 Analiza głównych części (PCA - Principal 

Components Analysis) 
 Liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA - Linear 

Discriminant Analysis) 
 Elastyczny wykres porównywania (EBGM - 

Elastic bunch graph matching) 



 wykorzystuje wektory twarzy pochodzące z  matrycy 
kowariancyjnej prawdopodobieństwa funkcji 
dystrybucyjnej do stworzenia szablonu nadającego się do 
porównywania 

 każda twarz może być podzielona na tzw. eigenfaces 
(wzory twarzy – matryce z poziomami jasności)  
a następnie na nowo złożona 

 każdy eigenface jest reprezentowany 
     tylko numerem, tak więc zamiast  
     obrazu zapisuje tylko numer 



 metoda, która klasyfikuje nabyte obrazy twarzy do 
grup 

 jej celem jest maksymalizacja różnic pomiędzy 
poszczególnymi grupami a minimalizacja różnic  
w każdej grupie, każdy blok zdjęć reprezentuje klasę 



 został opracowany, ponieważ poprzednie metody nie potrafią  
rozpatrywać cech nielinearnych, jakimi są oświetlenie otoczenia, 
pozycja głowy lub wyraz twarzy (uśmiech, grymas) 

 na twarzy definiuje się punkty węzłowe, które następnie łączy 
się, a przez to definiuje linie twarzy w przestrzeni, w ten 
sposób powstaje siatka układu współrzędnych twarzy 

 konkretne rozpoznawanie przebiega tak, że system za pomocą 
filtrów punktów węzłowych reaguje na poszczególnie zapisywane 
twarze, może je porówywać i oceniać 



 do jej wprowadzenia dochodzi na lotniskach, 
dworcach, ruchliwych ulicach i placach oraz 
wszędzie w miejscach, gdzie mogą poruszać się 
osoby zaginione,poszukiwane, itp. 



 jeśli twarz osoby została sfotografowana na zewnątrz i pod 
kątem 45°, typowo ustawiony system zawodzi w 80 % 
przypadkach 

 wpływ ma zmienność oświetlenia, różnice w ubraniu (system w 
40% przypadkach nie potrafi zidentyfikować daną osobę na 
podstawie przedstawionej fotografii) 

 do przeszukiwania bazy danych z  fotografiami osób, fotografia 
musi zawierać ujęcie całej twarzy i musi być do dyspozycji 
dostateczna liczba pracowników manualnych, którzy są zdolni 
połączyć forografię poszukiwanej osoby z fotografią w bazie 
danych 





 stosunkowo nowo opracowana metoda (pierwszy patent w 1994 roku) 
 tęczówka jest to mięsień w środku oka, który reguluje wielkość 

soczewki (ostrość widzenia) na podstawie intensywności światła 
wpadającego do oka. 

 tęczówka jest kolorową częścią oka, za jej kolor odpowiada ilości 
pigmentu melatoniny wewnątrz mięśnia 

 tęczówka rozwija się podczas rozwoju prenatalnego płodu a jej 
wzorzystość jest przypadkowa, zatem jest unikalna dla każdego 
człowieka i bliźniąt, nawet jeden człowiek ma każdą tęczówke inną, 
co czyni te systemy najbardziej wiarygodnymi ze wszystkich 



 zapisywanie tęczówki  wymaga wysokiej jakości kamery 
cyfrowej i oświetlenia oka podczerwienią 

 podczas zapisu tęczówka jest mapowana w formie 
diagramów, które zawierają informacje o kierunku, 
liczbie i pozycji specyficznych obszarów (tzw. kręgi, rysy, 
plamy, korony i inne) 

 następnie te informacje są wykorzystywane do 
tworzenia mapy tęczówki  i szablonu do identyfikacji 







 do identyfikacji osoby używany jest obraz struktury naczyń na tle oka 
ludzkiego w obszarze plamki ślepej 

 siatkówka jest światłoczułą powierzchnią na tylnej stronie oka   
i składa się z dużej ilości komórek nerwowych 

 do otrzymania obrazu wykorzystywane jest źródło z niską 
intensywnością  promieniowania i system optyczno-elektryczny (dioda 
LED w podczerwieni) 

 zeskanowany obraz jest następnie zamieniony na 40-sto bitowy numer 



 Jej stoswanie wymaga od użytkownika, aby patrzył się  
w dokładnie określony obszar, co może być dla 
niektórych osób nieprzyjemne a niekiedy nawet 
niemożliwe 
 

Jej zastosowanie obejmuje najwyższy poziom 
bezpieczeństwa 

 



 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w Polsce został 
opracowany biometryczny czujnik ruchu oczu przy 
obserwacji celów na ekranie komputera 

 do tej metody potrzebne są okulary, które na zasadzie 
światła podczerwieni zapisują ruchy oczu i porównują 
je z zapisami występującymi w bazie danych 

 metoda ta nie jest jeszcze wykorzystywana w celach 
komercyjnych 



 do identyfikacji indywidualnej używa się mierzenia 
biometrycznego palców zewnętrznej części zamkniętej dłoni 

 w zależności potrzebnej dokładności używa się aż  35 parametrów, 
odpowiednio mierzenia zamkniętej dłoni na fotografii cyfrowej 
zapisanej w pamięci komputera  z parametrami zdjętymi np. przy 
skanowaniu na wstępie do obiektu chronionego 



 porównywanie wzoru głosu stosowane jest w kryminalistyce 
od dziesięcioleci 

 w praktyce cywilnej ta technologia jest dopiero 
wprowadzana 

 do autoryzacji tożsamości objektu służy wcześniej nagrany 
wzór głosu – wypowiedziane zdanie kluczowe 

 użytownik jest wezwany, do wypowiedzenia wcześniej 
nagranego zdania 

 nawet najlepszy imitator głosu bez znajomości zdania 
kluczowego nie może oszukać systemu identyfikacji 

 
Kształt i rezonans jamy ustnej, języka i zębów 





 identyfikacja za pomocą głosu, między innymi 
rozpoznawanie głosu w środowisku realnym jest 
bardzo wymagające i obecnie nie istnieje do tego 
dostatecznie dokładny system  

 główną zaletą weryfikacji tożsamości przy użyciu 
cyfrowego odcisku głosu jest niska cena, stosunkowo 
wysoka niezawodność oraz zupełnie nieinwazyjna 
technologia i szerokie możliwości jej wdrożenia od 
bankownictwa telefonicznego po zdalny dostęp do 
systemów informacyjnych 



 datowana na rok 1977 
 wykorzystuje unikatowe kombinacje anatomicznych i 

behawioralnych  cech człowieka, które ujawniają  się podczas 
podpisywania 

 urządzenie do sprawdzania dynamiki podpisu często jest mylone z 
pojęciem podpisu elektronicznego (szyfrowanego klucza) lub z 
urządzeniem do zapisywania podpisu jako obrazu 

 z podpisu ręcznego elektronicznie można stwierdzić ruch, 
kształt i nacisk przy pisaniu, co może być zastosowane przy 
weryfikacji osoby 



 większość urządzeń wykorzystuje dynamiczne cechy podpisu, 
aczkolwiek istnieją również kombinacje z cechami statycznymi i 
geometrycznymi podpisu 

 podstawowymi cechami dynamicznymi są prędkość, 
przyspieszenie, czas, nacisk i kierunek ruchu, które są 
przechowywane w trójwymiarowym układzie współrzędnych 

 problemy występują przy użytkownikach, których styl podpisu się 
za każdym razem wyraźnie różni 

 





 podobna do dynamiki podpisu 
 śledzi dynamikę nacisku na klawiaturę, który różni się u ludzi 
 monitoruje czas, w którym klawisze są wciskane, podobnie jak 

przerwy pomiędzy poszczególnym przyciskaniem klawiszy 
 stworzenie „odcisku“ pisania na klawiaturze trwa trochę dłużej niż 

zdjęcie odcisku palca do bazy danych, jednak jest to metoda 
identyfikacji nieinwazyjna i dobrze przyjmowana 



 przeznaczona do ochrony nieporządanego dostępu do 
prywatnych komputerów i do zdalnych systemów 
informacyjnych pracujących w trybie on-line 

 wadą jest stosunkowo duże  prawdopodobieństwo  
„pomyłki“ charakterystycznych cech pisania na 
klawiaturze przy większej liczbie użytkowników 

 co więcej dynamika pisania z czasem może się zmienić 
 chodzi o interesującą metodę wtórnej autoryzacji 

dostępu, ponieważ identyfikacja może przebiegać w tle  
i przy stwierdzeniu odchylenia od zapisanego wzoru 
może np. zażądać dalszej identyfikacji 



 ruch człowieka jest niepowtarzalny i niezmienny w stosunkowo 
szerokim czasie 

 czeska kryminalistyka i jej badania zajmują wiodącą pozycję w świecie w 
rozwoju ludzkiej identyfikacji człowieka na podstawie dynamiki chodu, 
czyli ,,ruchu na dwóch nogach“ lub lokomocji dwunożnej 

 dużą rolę w rozwoju tej metody ma wzrost techniki rejestrowania  
i zapisu 



 stereotyp dynamiki całego ruchu ciała 
 jego zastosowanie występuje tylko w sferze sądowej, 

gdzie jednak ciągle nie istnieje baza danych do 
porównywania materiałów 

 cała metoda opiera się na postawie  porównywania 
krzywych dróg, które opisują pewne punkty na ciele 
człowieka, czyli głównie jego ośrodek ciężkości 

 ponieważ każda osoba jest niepowtarzalna ze swoim 
układem mięśniowo-szkieletowym oraz swoim 
stereotypem dynamiki, to i krzywe opisywanych 
punktów są unikatowe i nadają się do porównywania 
oraz identyfikacji 1:1  
 



 tropów zapachowych policja używa jako dowodów pośrednich już 
od dziesięcioleci, w branży cywilnej taka technika ciągle jest rzadko 
stosowana 

 zapach człowieka przy wystarczająco dokładnym badaniu może być 
stosunkowo niezawodnym przewodnikiem identyfikacyjnym 

 zapach człowieka składa się z około trzydziestu związków 
chemicznych, których intensywność lub brak tworzy unikalny 
profil dla każdej osoby 

 w praktyce kriminalistycznej zamiast czujników używane są  
z wysoką niezawodnością psy 

 problemem są zmiany w składzie zapachu tropów podczas 
wahań emocjonalnych czy hormonalnych 
 

 Możliwość zastosowania spektrografii 



 mimikę oraz wyraz twarzy można zastosować do  
identyfikacji biometrycznej, również na podstawie 
detekcji ruchu warg 

 usta za pomocą PC są podświetlone na twarzy, 
a następnie obserwowana jest ich dynamika podczas 
rozmowy 

 proces ten powtarza się regularnie, a ruch ten może 
zostać wykorzystany do identyfikacji  

 indywidualnej osoby 



Biometria ucha (małżowina i 

przewód słuchowy) morfometryczne 
relacje w geometrii ucha. Rozkład 
temperatur na płatku ucha. 

 

Spektroskopia skóry 
Warstwy mają różną grubość.  Długość fali światła 

się załamuje i odbija w innej warstwie skóry. 

Układ krwionośny dłoni 



Zmarszczki na palcach i przegubie 
 
 
 
 

Elektrostatyczna reakcja mierzenia pojemności zmarszczek na przegubie palców 

Plantogram 
Wewnętrzna budowa stopy, rysunek linii papilarnych. 
 Kombinacja 38 rozmiarów 

Właściwości zębów i szczęk 



Podłużne rysy paznokci 
Do identyfikacji jest stosowana keratyna w 

obszarze między paznokciem a skórką 

DNA 
Różne DNA, wyjątkiem są bliźniaki jednojajowe. 

Rozwlekła procedura 

Badanie porów 
 Wygląd i lokalizacja porów skóry 



 

 

WYKORZYSTANIE PRAKTYCZNE 


