Co To Są Dane Biometryczne I Kto Ich Używa?
Termin biometria pochodzi od starożytnego greckiego bios = "życie" i metron = "miara”. Biometria
odnosi się do całej klasy technologii i technik unikatowej identyfikacji ludzi. Chociaż technologia
biometryczna ma różne zastosowania, jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczniejszej
alternatywy dla tradycyjnych systemów kontroli dostępu stosowanych do ochrony zasobów osobistych
lub firmowych. Wiele problemów, które pomagają rozwiązać biometria, to słabe punkty obecne w
obecnych systemach kontroli dostępu - w szczególności:






Słabe hasła: użytkownicy komputerów często używają słabych, łatwych do odgadnięcia haseł,
co skutkuje włamaniami, w których intruzi mogą odgadnąć referencje innego użytkownika i
uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu komputerowego. Może to doprowadzić do
naruszenia bezpieczeństwa w przypadku, gdy osoby prywatne lub tajemnice handlowe zostaną
skradzione przez osobę z zewnątrz. Jeśli twoje hasło to obecnie hasło, 123456, abc123, lub
qwerty, przestań to czytać i zmień go! Poczekamy.
Wspólne dane uwierzytelniające: w małych i dużych organizacjach często słyszymy o takich
przypadkach: Użytkownik komputera udostępnia swoje hasło koledze, który wymaga dostępu
- nawet w większości organizacji (oraz w wielu przepisach i regulacjach związanych z
bezpieczeństwem) , jest to zabronione przez zasady. Ludzie z natury są gotowi pomóc koledze
w potrzebie, nawet jeśli oznacza to pogwałcenie polityki w celu osiągnięcia większego celu.
Utracone karty-klucze: Wiele razy w naszej karierze znaleźliśmy zaginione karty-klucze na
parkingach i innych miejscach. Często mają na sobie nazwę organizacji, więc jest to jak
znalezienie klucza z adresem, który pozwala osobie, która znalazła bezpłatną wycieczkę po
korporacji.

Biometria może rozwiązać wszystkie te problemy, wymagając dodatkowych referencji - coś związanego
z własnym ciałem - przed udzieleniem dostępu do budynku, pokoju komputerowego lub systemu
komputerowego. System kontroli dostępu, który wykorzystuje dane biometryczne, będzie zawierał
urządzenie elektroniczne, które mierzy określony aspekt ciała lub zachowania osoby, która pozytywnie
identyfikuje daną osobę. Urządzenie może być czytnikiem linii papilarnych, cyfrowym aparatem
fotograficznym, aby dobrze przyjrzeć się tęczówce lub podpowiedziom. Technologia biometryczna jako
środek ochrony aktywów istnieje już od jakiegoś czasu w niektórych dziedzinach. Organizacje
wojskowe, wywiadowcze i organy ścigania stosują dane biometryczne w celu poprawy fizycznej i
logicznej kontroli dostępu przez dziesięciolecia. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost
wykorzystania biometrii do ochrony aktywów o dużej wartości. Internetowe centra danych często
wykorzystują dane biometryczne do przyjmowania pracowników na piętro centrum danych.
Urządzenia biometryczne z odciskami palców pojawiają się wszędzie - nawet wbudowane w laptopy,
urządzenia PDA i dyski USB. Rozpoznawanie twarzy jest dostępne w kilku modelach laptopów. A dla
ochrony firm i rezydencji, zestawy odcisków palców i biometrycznych drzwi są dostępne w twoim
ulubionym, dużym pudełku, w którym wprowadzono ulepszenia domowe (chociaż większość z nich ma
systemy obejścia na klucz, zmniejszając faktyczne bezpieczeństwo do poziomu systemu opartego na
kluczach) . Widzieliśmy też sieć sklepów spożywczych w Seattle, która eksperymentuje z
wykorzystaniem skanerów linii papilarnych do płatności w kasie. Walt Disney World w Orlando na
Florydzie korzysta z czytników linii papilarnych dla klientów, którzy kupują bilety wielodniowe, aby
zapewnić, że osoby, które ponownie pojawią się w obiekcie w kolejne dni, będą tymi samymi osobami,
które kupiły bilety pierwszego dnia. Wszyscy, którzy brali udział w Super Bowl XXXV mieli twarze
porównywane do twarzy znanych przestępców, używając biometrii. Każdy, kto wjeżdżał do Stanów
Zjednoczonych od 30 września 2004 r., musiał złożyć odciski obu palców wskazujących – a w grudniu
2008 r. odciski palców obu rąk.

Typy Danych Biometrycznych
Chociaż istnieje blisko kilkanaście mniej lub bardziej efektywnych sposobów korzystania z danych
biometrycznych aby zidentyfikować kogoś , wszystkie dzielą się na klasy : fizjologiczną i behawioralną

Fizjologiczne
Fizjologiczna biometria mierzy określoną część struktury lub kształt części ciała pacjenta. Rodzaje
biometrii fizjologicznej obejmują:











Odcisk palca: Oficjalnie ustanowiony jako sposób na unikalną identyfikację ludzi od około 1900
roku, odciski palców są łatwo rejestrowane i mierzone - a urządzenia do tego są małe i
niedrogie. Możesz je znaleźć w komputerach przenośnych, PDA, napędach USB, zamkach do
drzwi, a nawet kartach kredytowych.
Skanowanie dłoni. Geometria całej ludzkiej dłoni jest dość wyjątkowa, niemal tak samo jak
odciski palców. Zazwyczaj skanowanie ręczne nie mierzy wzorców przypominających odciski
palców w palcach i dłoniach, ale opiera się na długościach i kątach palców, geometrii całego
zbioru 27 kości oraz mięśni, więzadeł i innych tkanek
Żyły rąk. Jeśli poświecisz jasnym światłem przez rękę, możesz zobaczyć ciekawy wzór żył - a
także kości i inne elementy w twojej dłoni.
Skan tęczówki. Ludzka tęczówka to zestaw mięśni, które kontrolują rozmiar źrenicy - ten mały
otwór w środku oka. Ludzka tęczówka, widziana z bliska, to złożona kolekcja drobnych mięśni,
które są poplamione różnymi kolorami brązu, szarości, błękitu i zieleni. Kiedy mówimy, że ktoś
ma niebieskie, zielone lub brązowe "oczy", kolor, o którym mówimy, jest kolorem tęczówki.
Skan siatkówki. Siatkówka jest powierzchnią w tylnej części wnętrza oka. Zwykle nie można
tego zobaczyć, chyba że (powiedzmy) lekarz błyszczy jasnym światłem przez źrenicę w sam raz.
Ale pojawia się, gdy masz zdjęcie z "czerwonym okiem" - to odbicie siatkówki. Czerwone oko
nie jest wystarczające, aby kogoś zidentyfikować; zamiast tego konieczne jest, aby ktoś zbliżył
oko do małej kamery, która może zobaczyć wnętrze oka.
Rozpoznawanie twarzy. Twarze rozpoznajemy niemal od urodzenia, chociaż sposób, w jaki je
rozpoznajemy, jest teraz lepiej zrozumiany, na tyle, że możemy uczyć komputery, jak to zrobić
w pewnych warunkach. Niektóre komputery przenośne wykorzystują rozpoznawanie twarzy
jako formę uwierzytelniania, zanim użytkownik uzyska dostęp do komputera.

Cechą charakterystyczną dla biometrii fizjologicznej jest to, że są mniej lub bardziej statycznymi
pomiarami określonej części ciała. Być może będziesz musiał przesunąć palcem, umieścić rękę lub
spojrzeć na czerwoną kropkę, ale sprzęt biometryczny zajmie się resztą. Po prostu nie ruszaj się. . . tam,
rozumiem.
Behawioralne
Biometria behawioralna bardziej skupia się na tym, jak coś robisz, niż na statycznym pomiarze
określonej części ciała. Niektóre z używanych biometrii behawioralnej obejmują:


Pismo ręczne: podpis odręczny każdego jest inny, prawdopodobnie wyjątkowy. Systemy
biometryczne mierzą podpisy na wiele różnych sposobów:
- Obraz statyczny. Jest to najstarszy rodzaj rozpoznawania pisma ręcznego, w którym
porównujemy zapisany obraz podpisu z nową próbką, aby sprawdzić, czy pasują do siebie.
Możliwe, że z praktyką można sfałszować wizerunek czyjegoś podpisu, choć jest bardzo mało
prawdopodobne, aby fałszerz stworzył podpis w taki sam sposób, jak robi to oryginalna osoba,
co prowadzi do dwóch następnych form biometrii pisma ręcznego:
*Podpis dynamiczny . Tutaj mierzymy albo (a) ruch rysika albo pióra, albo (b) dynamikę
powstawania samego wizerunku sygnatury.
*Ciśnienie rysika. Możemy również zmierzyć dynamikę siły pisaka w dół na powierzchni pisania
podczas wykonywania podpisu.







Dynamika uderzeń w klawisze. Rytm czyjegoś pisania na klawiaturze (lub na klawiaturze, jak to
nazywamy) jest tak wyjątkowy jak czyjś podpis. Dokładny czas poszczególnych naciśnięć
klawiszy jest wynikiem geometrii ręki, tonu mięśni rąk i przedramion, a także zdolności mózgu
do wysyłania właściwych sygnałów we właściwym czasie. Jedną z zalet biometrycznej dynamiki
klawiszy jest to, że jest całkowicie pasywna - program może stale mierzyć naciśnięcia klawiszy
- i może w wielu przypadkach wyczuć, czy ktoś odszedł, a ktoś inny usiadł i kontynuował
pisanie.
Rozpoznawanie głosu. Podobnie jak w przypadku pisania na klawiaturze, dźwięk czyjegoś głosu
jest wynikiem cech fizycznych (w szczególności budowy krtani i powiązanych kanałów); mózg
kontroluje językoznawstwo własnego głosu. Niektóre systemy biometryczne będą musiały
pytać o twoje nazwisku lub hasło.
Chód. Sposób, w jaki człowiek idzie, tworzy unikalny wzór, który można uchwycić dla celów
biometrycznych. Podobnie jak w przypadku rozpoznawania twarzy, czasami łatwo rozpoznać
konkretnych ludzi na odległość, tak jak chodzą.

Jak Działają Systemy Biometryczne
Systemy biometryczne pracują poprzez rejestrowanie użytkowników poprzez mierzenie i
przechowywanie ich konkretnych danych biometrycznych, a następnie porównywanie
przechowywanych danych biometrycznych z danymi od niezweryfikowanych podmiotów w celu
ustalenia, czy powinny mieć one dostęp do systemu lub lokalizacji. Zapoznaj się z całym procesem
bardziej szczegółowo:


Rejestracja. Zanim użytkownik może rozpocząć korzystanie z systemu biometrycznego, musi
ukończyć proces rejestracji. W zależności od stosowanej technologii biometrycznej użytkownik
może to zrobić samodzielnie lub może pomóc mu pomocnik. Użytkownik podaje inne





informacje, takie jak jej identyfikator lub nazwisko, a następnie dostarcza początkowe dane
biometryczne, które mogą składać się z (na przykład) przesuwania palców po czytniku linii
papilarnych (w celu uzyskania danych biometrycznych odcisków palców), zaglądania w
soczewkę aparatu cyfrowego (w przypadku biometrii tęczówki) ) lub powtarzanie niektórych
słów lub fraz (dla biometrii głosu). Zwykle system biometryczny wymaga kilku próbek, aby
system mógł określić średnią i odchylenie.
Użytkowanie. Kiedy użytkownik chce uzyskać dostęp do systemu lub budynku strzeżonego za
pomocą danych biometrycznych, użytkownik uwierzytelnia się zgodnie z procedurą, co może
oznaczać przesuwanie palcem po czytniku biometrycznym, umieszczenie ręki nad skanerem
ręcznym lub podpisanie jego nazwiska. Jednak tak się stanie, system biometryczny porówna
próbkę z danymi przechowywanymi w czasie rejestracji i podejmie decyzję, czy dane
biometryczne pasują czy nie. Jeśli istnieje dopasowanie, użytkownik otrzymuje dostęp; jeśli
nie, odmawia mu się dostępu i otrzymuje kolejną próbę.
Aktualizacja. W przypadku rodzaju danych biometrycznych, które zmieniają się powoli w czasie
(takich jak pismo ręczne lub rozpoznawanie twarzy), system biometryczny może wymagać
aktualizacji danych, które zostały pierwotnie przesłane podczas rejestracji. System
biometryczny może wykonać tę aktualizację przy każdym kolejnym pomiarze (zwiększając w
ten sposób liczbę próbek, z naciskiem na nowsze), lub może wykorzystywać oddzielny proces
aktualizacji.

Systemy biometryczne są zazwyczaj dość łatwe w użyciu. W większości przypadków nawet rejestracja
trwa tylko minutę lub dwie, a codzienne użytkowanie zajmuje tylko kilka sekund. Rzeczywiście,
regularne używanie może zająć mniej czasu niż stary sposób uzyskania dostępu do komputera lub
budynku. Dlatego zwykle uważamy dane biometryczne za próg rentowności pod względem czasu
wymaganego do korzystania z systemu w porównaniu z poprzednim sposobem, w jaki ktoś musiał się
identyfikować.
Charakterystyka Systemów Biometrycznych
Każdy rodzaj pomiaru biometrycznego może być sklasyfikowany z wieloma cechami, które należy
uwzględnić w procesie selekcji. Znajomość tych cech pomoże ci lepiej zrozumieć obiektywne myślenie
o każdym rodzaju. Oczywiście, niektóre z dostępnych technologii biometrycznych są fajne, ale to już
nie lata 90-te - musimy podejmować racjonalne decyzje dotyczące zakupu i korzystania z technologii.
W każdym razie cechy, o których mówimy, to:







Uniwersalność: Odnosi się to do tego, czy każda osoba ma mierzoną cechę. Na przykład, prawie
każdy w Twojej organizacji będzie miał co najmniej jeden palec na biometrię odcisków palców,
ale biometria chodu może być trudniejsza, jeśli masz członków personelu na wózkach
inwalidzkich.
Wyjątkowość: Jak dobrze poszczególne dane biometryczne odróżniają ludzi. DNA jest
najlepsze, a odciski palców i tęczówki są całkiem dobre.
Trwałość: Dobry system biometryczny powinien mierzyć coś, co zmienia się powoli (jeśli w
ogóle) w miarę upływu czasu. DNA i odciski palców są bardzo dobre w długim okresie; Pismo
ręczne i głos zmieniają się nieco z dekady na dekadę.
Zdolność do zbierania: Odnosi się do tego, jak łatwo można zmierzyć biometrię. Wyniki DNA
są bardzo niskie (nie jest łatwo je zebrać); Współczynnik biometryczny odcisków palców i dłoni
jest dość wysoki. Chód wymaga od osoby chodzenia na odległość, co byłoby trudne do
zrobienia siedząc na stanowisku pracy. Skanowanie siatkówki wymaga, aby obiekt naprawdę
zbliżył się do aparatu cyfrowego.








Wydajność: odnosi się do ogólnego obciążenia technologicznego: ile sprzętu, czasu i obliczeń
idzie do wykonania porównania. Metoda odcisków palców ma się bardzo dobrze; czytniki linii
papilarnych są małe, kompaktowe i dokładne. Biometria DNA jest kosztowna, powolna i
pracochłonna.
Dokładność: Jak dobrze system biometryczny rozróżnia podmioty i jakie są fałszywe akceptacje
i fałszywe wskaźniki odrzucenia?
Akceptowalność: Czy użytkownicy będą chcieli korzystać z technologii biometrycznej? DNA
uzyska niski wynik ze względu na ochronę prywatności. Skany siatkówki uzyskają niski wynik,
ponieważ niektóre osoby będą czuć się niekomfortowo, zbliżając wzrok do czegoś, co wydaje
się uciążliwe. Podobnie ludzie nie będą mieli nic przeciwko przesuwaniu palca po
powierzchniowym czytniku linii papilarnych lub fotografowaniu przysłony z odległości kilku
stóp, ale niektórzy są wrażliwi na wtykanie palców w urządzenie (zbyt wiele filmów "B").
Obejście: Odnosi się do tego, jak łatwo może powstać fałszerstwo, które oszuka system
biometryczny (na przykład urządzenia do odcisków palców na przykład można oszukać za
pomocą "gumowatych palców"). Testy wytrzymałościowe - funkcja, która określa, czy próbka
pochodzi z żywej części ciała - jest włączona do wielu systemów biometrycznych, więc cyfrowe
obrazy części ciała są mniej podatne na oszukanie systemu. Ale obejście odnosi się również do
tego, czy ktoś może zaatakować system biometryczny w inny sposób, na przykład powtórkę
znane dobre referencje za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Zalety Systemów Biometrycznych
Antagoniści bezpieczeństwa danych na ogół rozważają jakąkolwiek formę bezpieczeństwa, w
najlepszym przypadku komplikacje, a w najgorszym - naruszenie prywatności. Zamiast tego
podążyliśmy ścieżką, że bezpieczeństwo powinno być czynnikiem ułatwiającym biznes, dodając
wartość w pewien mierzalny sposób. Dane biometryczne nie są wyjątkiem: organizacja wdrażająca
dane biometryczne robi to, aby zrealizować cel biznesowy, który zwykle wiąże się ze zmniejszeniem
ryzyka. Trzy najważniejsze korzyści, jakie biometria przynosi organizacji, to:






Bardziej niezawodna identyfikacja: przy zastosowaniu biometrii jest znacznie bardziej
prawdopodobne, że osoba logująca się lub wchodząca do budynku jest tym, za kogo się podaje.
Ryzyko zagubienia karty klucza jest na przykład znacznie zmniejszone, gdy oprócz karty klucza
wymagany jest biometryczny. I jest bardzo mało prawdopodobne, że znajdziesz palec lub gałkę
oczną na parkingu, z którego intruz może wejść do budynku
Eliminacja udostępniania haseł: ponieważ dane biometryczne są powiązane z osobą i nie
można ich oddzielić od osoby, eliminuje ona dzielenie haseł i spełnia wymagania prawne
niektórych osób oraz zapewnia większą odpowiedzialność wszystkim organizacjom stosującym
uwierzytelnianie biometryczne.
Bardziej dogodna identyfikacja: W zależności od sposobu, w jaki rozwiązanie biometryczne jest
zintegrowane z systemem uwierzytelniania / autoryzacji, rozwiązanie biometryczne może
uczynić identyfikację jeszcze wygodniejszą niż wcześniej. Na przykład Peter może zalogować
się do swojego komputera przenośnego jednym ruchem palca, co zajmuje mniej czasu niż
wpisanie ID użytkownika i hasła

Wybór Systemu Biometrycznego
Różne dane biometryczne wykorzystują różne techniki i warunki pomiaru. W zależności od wymagań
konkretnej sytuacji kontroli dostępu niektóre dane biometryczne będą bardziej odpowiednie niż inne.
Na przykład weryfikacja DNA nie działałaby dobrze przy logowaniu do systemu komputerowego (nawet
takiego, który zawiera naprawdę poufne informacje), ponieważ potwierdzenie DNA jest pracochłonne

i zajmuje co najmniej kilka dni - do tego czasu zapomnisz dlaczego chciałeś się zalogować do systemu
w pierwszej kolejności. Chodzi nam o to, że każda inicjatywa, która rozważa wykorzystanie biometrii
ma usprawnić kontrolę dostępu, wymaga wielu dyskusji - a także rozwoju formalnych, pisemnych
wymagań. Niewykonanie tych czynności może spowodować wybór niewłaściwego rozwiązania, co
może być bardzo kosztownym błędem. Podobnie jak w przypadku każdego projektu związanego z
technologią, pierwszym porządkiem biznesu powinno być rozwijanie formalnych celów biznesowych,
które są błogosławione lub (nawet lepiej) wyrażone przez kierownictwo w organizacji. Przykładem
ostatecznego celu jest poprawa zdolności firmy do zabrania nieupoważnionym osobom dostępu do
cennych aktywów. Trudno jest znaleźć organizacje, które zdecydowałyby się na zakup najnowszej
technologii, tylko dlatego, że są fajniejsze niż stare produkty z poprzedniej generacji. Podobnie, nikt
nie przyjmuje najnowszej technologii tylko po to, aby administratorzy systemu nie znudzili się i nie
rzucili palenia. (W każdym razie nikt nie jest rozsądny). Etapy wyboru rozwiązania biometrycznego są
dość proste:








Zidentyfikuj kryteria wyboru. Proces ten obejmuje zrozumienie środowiska fizycznego i
logicznego, ustalenie fizycznych wymagań (na przykład rozmiarów, masy i zapotrzebowania na
moc urządzeń biometrycznych), określenie akceptowalnej dokładności i wskaźników awarii
(fałszywa akceptacja i fałszywe odrzucenie) oraz uzyskanie dokładnego uchwytu wymagania
prawne, budżet, wymagane nakłady na wdrożenie i jak szybko potrzebne jest odpowiednie
rozwiązanie.
Zidentyfikuj pole możliwych rozwiązań. Po ustaleniu kryteriów wyboru łatwiej będzie je
obiektywnie wyeliminować nieodpowiednie typy rozwiązań i zbliżają się do "krótkiej listy"
kandydatów. Bliższa analiza wymagań, funkcji i budżetu powinna pomóc w uzyskaniu jednego
lub dwóch rodzajów podejść biometrycznych, które mogą zadziałać.
Przetestuj potencjalne rozwiązania. Po wyeliminowaniu większości pól gry i krótkiej liście
konkretnych rozwiązań, należy rozważyć uzyskanie rzeczywistego produktu, który można
przetestować. Większość sprzedawców pożyczy ci czytnik lub dwa na kilka miesięcy, jeśli
pomyślą, że mają szansę na sprzedanie ci wielu z nich. Gdy przetestujesz kilka rozwiązań w
otoczeniu zbliżonym do rzeczywistego, możesz zobaczyć, jak naprawdę działają. Upewnij się,
że niektórzy użytkownicy są zaangażowani w testowanie - ich obserwacje i opinie będzie
bardziej wartościowa, niż możesz sobie wyobrazić.
Wybierz rozwiązanie . Po przetestowaniu niektórych rozwiązań powinieneś być w stanie
dokonać wyboru. Zdobywcy drugiego miejsca będą chcieli wiedzieć, dlaczego nie zostali
wybrani; najlepiej nie palić swoich mostów, ale zamiast tego powiedz im, dlaczego (w sposób
szczery i przyjazny). Kto wie - możesz robić z nimi interesy w przyszłości, gdy twoje potrzeby
się zmienią.

Wdrażanie Danych Biometrycznych
Po wybraniu systemu biometrycznego musisz opracować plan, aby system został zainstalowany,
skonfigurowany i uruchomiony. Ale gdyby to było tak proste, nie poświęcilibyśmy całego rozdziału
tematowi. W rzeczywistości wdrażanie danych biometrycznych jest dość skomplikowane, nie ze
względu na technologię, ale ze względu na zmiany w zachowaniu, które są wymagane od osób, które
będą z niego korzystać i zwykle mają duży wpływ na organizację. Kształcenie użytkowników musi
rozpoczynać się wcześniej i powinno być zorganizowane w sposób, który pozwala im zadawać pytania
i wyrażać wszelkie obawy, jakie mogą mieć. Możemy zagwarantować, że jeśli wdrażasz system oparty
na odciskach palców, niektórzy użytkownicy wyrażą obawy dotyczące swobód obywatelskich i poczynią
takie uwagi, jak: "Będę przeklęty, jeśli mam przekazać moje odciski palców pracodawca! "i jesteśmy
pewni, że usłyszysz coś w rodzaju:" Widziałem, jak ktoś podnosi nos przed użyciem czytnika linii

papilarnych - czy myślisz, że jestem na tyle głupi, aby go użyć? "Naszym celem jest to, że edukacja
użytkowników jest prawdopodobnie ważniejsze dla biometrii niż dla prawie każdego innego projektu
informatycznego. Nawet przejście użytkowników z Windows na Linuksa byłoby łatwiejsze, naszym
zdaniem - jest szansa, że nikt nie nazwie cię faszystą za to. Oprócz edukacji użytkowników, staranne
planowanie jest najważniejszą częścią pomyślnego wdrożenia systemu biometrycznego. Jeśli
zamierzasz instalować czytniki biometryczne w wielu miejscach, będziesz miał normalne wyzwania
logistyczne związane z prawidłowym instalowaniem i konfigurowaniem sprzętu oraz upewniając się,
że czerwone i zielone przewody nie zostały skrzyżowane (co może być przyczyną problem, jeśli twój
instalator jest ślepy na kolory).
Zrozumienie Zagadnień Biometrycznych
Technologia biometryczna nigdzie nie jest powszechnie akceptowana przez wszystkich użytkowników.
Istnieje wiele kwestii społecznych i prawnych, które sprawiają, że każda organizacja ma trochę czasu,
zanim zdecyduje się na wdrożenie systemu biometrycznego. Zrobione prawidłowo, identyfikacja i
zarządzanie tymi implikacjami pomaga organizacji podjąć lepszą decyzję - nie tylko o typie
wykorzystywanej technologii biometrycznej, ale także o sposobie jej wykorzystania.
Prywatność
W Stanach Zjednoczonych, Europie i innych regionach i narodach obywatele mają prawne prawo do
prywatności - które czasami może umożliwiać wykorzystanie biometrii wyglądu (jeśli nie faktu)
inwazyjności. Czasami obawy o prywatność są oparte na błędnym mniemaniu; w innym czasie są one
uzasadnione. Obawy związane z prywatnością wynikają głównie z tego, że ludzie uważają, że niektóre
dane biometryczne zgromadzone przez prywatną organizację mogą później zostać wykorzystane w
sposób naruszający ich prawa, a nawet powodujące bardziej namacalne szkody. Klasycznym
przykładem jest biometria oparta na odciskach palców. Kiedy użytkownicy rejestrują swoje odciski
palców, zazwyczaj uważają, że organizacja zbiera rzeczywiste odciski palców - ale generalnie tak nie
jest. Zazwyczaj system biometryczny oparty na odciskach palców skanuje obraz, ale przechowuje
jedynie kryptograficzny skrót danych opisujących wydruk. Hashowania nie można odwrócić, aby
wytworzyć oryginalny odcisk palca. Użytkownicy powinni czuć się trochę lepiej, gdy to zrozumieją.
Prawa dotyczące prywatności
Pewne przepisy dotyczące prywatności zawierają niejasne wytyczne dotyczące dozwolonego
gromadzenia i wykorzystywania danych biometrycznych. Mówimy "niejasne" wytyczne, ponieważ
większość tych praw została napisana przed popularnym wykorzystaniem technologii biometrycznej.
Ochrona Danych Biometrycznych I Infrastruktury
Niewielu będzie argumentować, że dane biometryczne, nawet jeśli są zaciemniane, haszowane lub
szyfrowane, muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem, korupcją i utratą. Specjaliści od
bezpieczeństwa nazywają to ochroną CIA - poufność, integralność i dostępność danych. Dane
biometryczne służą do ochrony cennych aktywów, niezależnie od tego, czy te zasoby są obszarami
roboczymi zawierającymi drogie maszyny lub systemy komputerowe zawierające poufne informacje.
Środki podejmowane w celu ochrony danych biometrycznych powinny być podobne do tych
stosowanych w celu ochrony haseł i innych danych uwierzytelniających. Aby zrozumieć, w jaki sposób
chronić dane biometryczne, konieczne jest zrozumienie rodzajów zagrożeń, które zagrażają temu.
Najczęściej są to te same, które zagrażają innym zasobom informacyjnym. Istnieje wiele zagrożeń,
które kategoryzujemy jako naturalne (takie jak powodzie, błyskawice i huragany) i spowodowane przez
człowieka (takie jak sabotaż, awarie łączności i zamieszki). Ważne jest również zrozumienie rodzajów

luk w systemach biometrycznych i możliwych działań w celu zminimalizowania tych luk. Niektóre z tych
luk są takie same, jak inne rodzaje systemów informatycznych i sieci, takie jak odsłonięte okablowanie,
brakujące poprawki zabezpieczeń i niewłaściwa konfiguracja. Rodzaje ataków, które mogą mieć
miejsce w przypadku systemów biometrycznych, obejmują ataki systemowe, ataki sieciowe, ataki
aplikacji, inżynierię społeczną, ataki powtórki, sfałszowane dane uwierzytelniające, pomijanie ataków
i oszustwa związane z rejestracją. Pierwsze cztery to rodzaje ataków, które można uruchomić
przeciwko każdemu środowisku komputerowemu. Cztery ostatnie są rodzajami ataków właściwych
dla samych danych biometrycznych - przyjrzyjmy się im bliżej:







Atak powtórkami: w tym przypadku atakujący znalazł sposób na ponowne przesłanie znanych
dobrych danych uwierzytelniania biometrycznego przez sieć w sposób, który może oszukać
system, aby go przyjąć.
Fałszywe poświadczenie. Ten atak wykorzystuje sfałszowane dane uwierzytelniające w celu
uzyskania dostępu do systemu lub budynku. Przykłady obejmują "gumowate palce" i obrazy
twarzy lub tęczówek
Ataki typu Bypass. Atakujący może wypróbować różne metody włamywania się do systemu lub
obiektu, omijając całkowicie system biometryczny.
Oszustwo rejestracji. Intruz może próbować zarejestrować się w miejscu prawdziwej osoby.

W przeważającej części narzędzia i techniki stosowane w celu ochrony typowych środowisk
komputerowych mają również zastosowanie do systemów biometrycznych. Na przykład wszystkie
serwery, bazy danych i urządzenia sieciowe obsługujące system biometryczny muszą być
"zahartowane", mieć zainstalowane aktualne poprawki zabezpieczeń i mieć dobre mechanizmy
kontroli dostępu. Jak można się domyślać, w tym przypadku uderzamy lekko w aspekt bezpieczeństwa
biometrii.

Ochrona zasobów za pomocą danych biometrycznych
Aby zrozumieć, jak korzystać z biometrii do ochrony zasobów, należy rozważyć, co można
zrobić z danymi biometrycznymi. Prawdopodobnie najczęstszym zastosowaniem narzędzi
biometrycznych jest uwierzytelnianie znanych użytkowników w celu udzielenia dostępu do
wrażliwych systemów lub obszarów; niektóre formy biometrii są również dobre w
identyfikowaniu osób, których dane biometryczne znajdują się w aktach, bez wstępnych
wskazówek co do tego, kim są. W tej części pomagamy zrozumieć, kiedy biometria ma sens i
zacząć powiązanie niektórych problemów z konkretnymi rodzajami rozwiązań
biometrycznych. Dla bardziej szczegółowe spojrzenie na wybór i wdrażanie rozwiązań
biometrycznych spójrz do części III.
Pojęcia i terminy biometryczne
Aby reszta tej sekcji miała sens, ważne jest, abyście rozumieli różnice między tymi pojęciami.
Uwierzytelnianie oznacza, że ktoś przedstawił jakieś poświadczenia lub złożył oświadczenie
dotyczące swojej tożsamości; tutaj narzędzia biometryczne mogą weryfikować, że takie osoby
są tym, za kogo się podają. System biometryczny ma proste zadanie do wykonania: Zbierz dane
biometryczne od użytkownika, a następnie porównaj je ze znanymi informacjami
biometrycznymi dla danej osoby będącej uwierzytelnianą. Jeśli system wyświetli dopasowanie
(w dopuszczalnych marginesach na błąd), uwierzytelnianie powiedzie się. Identyfikacja za
pomocą danych biometrycznych to nieco inne zadanie: dane biometryczne są pozyskiwane od
podmiotu, a następnie porównywane ze wszystkimi próbkami w bazie danych w celu
ustalenia, kim jest dana osoba. W przypadku dość złożonej, ale nieco niedokładnej biometrii,
takiej jak chód osoby - gdzie margines błędu jest stosunkowo szeroki (w porównaniu z,
powiedzmy, skanowaniem tęczówki) - system identyfikacji może dać więcej niż jedno możliwe
dopasowanie. Kiedykolwiek używasz danych biometrycznych do identyfikacji, tylko sama
biometria jest pozyskiwana od podmiotu; Identyfikacja odbywa się bez uprzedzeń, które
towarzyszą porównaniu z konkretną osobą. Dlaczego nie zawsze używać danych
biometrycznych do identyfikacji, a nie do uwierzytelniania? Po pierwsze, czasochłonny.
Identyfikacja musi porównywać każdego użytkownika z całą bazą danych, dopóki nie zostanie
znaleziony odpowiednik - znacznie mniej efektywny i mniej dokładny. Część "mniej dokładna"
wymaga pewnych wyjaśnień. Zastanów się, co się dzieje, jeśli używasz biometrycznej bazy
danych odcisków palców - z milionami zarejestrowanych użytkowników - w trybie
identyfikacji, aby dowiedzieć się, który użytkownik próbuje zalogować się do systemu
komputerowego. Ponieważ system musi dopiero zacząć od początku bazy danych i zacząć
porównywać, co się stanie, jeśli jest dość blisko dopasowany do bieżącej próbki - i pojawia się
wcześniej w bazie danych niż poprawne dopasowanie? Potencjalnie użytkownik może zostać
zidentyfikowany jako zła osoba. Jeśli korzystasz z tej samej bazy danych w ramach możliwości
uwierzytelniania, użytkownik potwierdza, kim jest, a następnie system dokonuje porównania
i decyduje się zaakceptować lub odrzucić potwierdzenie. Nadal można uzyskać fałszywą
akceptację - w końcu ścisłe dopasowanie wciąż znajduje się w bazie danych - ale użytkownik
musiałby wybrać poprawne fałszywe dopasowanie spośród milionów losowo wybranych opcji.
Jest to mało prawdopodobne, chyba że użytkownik ma bezpośredni dostęp do zakodowanych
wydruków. Wszystkie formy danych biometrycznych mają wskaźniki błędów związane z

niepowodzeniem w identyfikacji lub uwierzytelnianiu użytkowników. Niepoprawne przyjęcie
danych biometrycznych jest nazywane fałszywą akceptacją, a odsetek, w którym to nastąpi
dla systemu lub typu biometrycznego, jest określany jako Fałszywy współczynnik akceptacji
(FAR). Niepoprawne odrzucenie danych biometrycznych zwane jest fałszywym odrzuceniem;
Procent, w którym to wystąpi dla systemu lub typu biometrycznego, nazywany jest Fałszywym
Odrzuceniem (FRR).
Zaczynamy od punktu wyjścia
Lubimy uruchamiać projekty bezpieczeństwa, rozumiejąc dokładnie, jeśli interesuje nas
funkcja nowego projektu ma na celu ułatwienie i upewnienie się, że projekt spełni to, czego
się spodziewa. Największym problemem związanym z projektami bezpieczeństwa jest to, że
gdy są wściekle zaangażowani w tworzenie czegoś bezpiecznego, zapominają, że istnieje
oryginalna potrzeba biznesowa, która zapoczątkowała cały proces. Jeśli masz trudności z
wyrażeniem swojego projektu bezpieczeństwa pod kątem realizacji celów organizacyjnych,
być może nadszedł czas na ponowne przemyślenie faktycznej potrzeby organizacji dla
projektu.
Rozpoznanie korzyści organizacyjnej
Kiedy pytamy profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem, jakie są zalety
organizacyjne niektórych projektów bezpieczeństwa, często słyszymy takie słowa, jak "Lepiej
zabezpieczyć dane naszych klientów" - co naprawdę (wierzcie lub nie) poza tym punktem. Jeśli
celem organizacji jest zabezpieczenie danych klientów, możemy sądzić, że możemy to
zobaczyć jako korzyść organizacyjną, ale jest o wiele bardziej prawdopodobne, że organizacja
istnieje po to, by świadczyć usługi innym klientom, niż tylko gromadzenie ich danych i
utrzymywanie ich na tym poziomie. . Nie mówimy, że bezpieczeństwo nie ma znaczenia;
daleko stąd. Bezpieczeństwo informacji w organizacji może oznaczać różnicę między
szczęśliwymi klientami, którzy korzystają z twoich usług, a poleceniem ich znajomym i
wielomilionowymi pozwami zbiorowymi przeciwko firmie za utratę wszystkich numerów kart
kredytowych. Mówimy, że bezpieczeństwo nie jest użytecznym celem na poziomie
organizacyjnym. Zamiast tego, bezpieczeństwo to narzędzie, którego używamy do zarządzania
ryzykiem organizacyjnym w celu ochrony zysków. Alex Trebek mógłby powiedzieć, że byłby
jasnowidz doświadczonym konsultantem ds. bezpieczeństwa, "Proszę sformułować swoją
propozycję projektu bezpieczeństwa w formie celu zgodnie z celami misji organizacji." Okej,
może on by tego nie powiedział, dokładnie , ale masz pomysł. Masz dwa podstawowe sposoby
patrzenia na rozmieszczenie biometrii:
Projekt, którego głównym celem jest wykorzystanie danych biometrycznych
Typowy opis: "Projekt biometryczny, który wymaga identyfikacji odcisków palców dla
każdego, kto loguje się do bazy danych klientów."

Trwają intensywne projekty z większymi celami biznesowymi

Typowy opis: "Projekt mający na celu zmniejszenie kosztów ograniczania kradzieży danych
poprzez wprowadzenie uwierzytelniania biometrycznego dla autoryzowanych użytkowników
bazy danych."
Dlaczego tak ważne jest wprowadzenie tego rozróżnienia? Krótka odpowiedź brzmi, że
umieszczając projekt w odpowiednim kontekście, możesz pokazać innym w organizacji
wartość Twojego projektu w terminach, które mają dla niego sens. Dłuższa odpowiedź dotyczy
raczej tego, jak specjaliści ds. bezpieczeństwa myślą i mówią o bezpieczeństwie - i jak wpływa
to na planowanie organizacji. Wielu ochroniarzy powinno rozważyć "złapanie więcej much z
miodem, a nie octu", gdy mówią o zadaniu zabezpieczenia informacji lub rzeczy - w tym
przypadku miód przybiera postać pozytywnego języka ukierunkowanego na osiągnięcie celów
organizacyjnych. Jeśli Twój język jest z natury skupiony na negatywnych aspektach rzeczy,
które zamierzasz "zablokować, zachować, wykluczyć" lub w inny sposób odstraszać, odbiorcy,
do których próbujesz dotrzeć, mogą Cię wyłączyć. Zdarza się chociaż to, co próbujesz osiągnąć,
jest dla dobra organizacji. Skoncentruj swój język na tym, co twoi słuchacze chcą osiągnąć,
korzystając z pozytywnej perspektywy "dostarczania, włączania, zezwalania i udostępniania".
"Poczekaj", mówisz - "kiedy mówię o blokowaniu i wykluczaniu". Mówię o złych ludziach, a nie
o naszych klientach! "Należy pamiętać, że dostarczanie, udostępnianie i udostępnianie jest
wynikiem działalności organizacji; środki ochronne są efektem ubocznym dobrego
zarządzania. Oświadczenia, które mówią o "świetnej pracy polegającej na zapewnianiu
dostępu poprzez uczynienie jej wygodniejszym i bezpieczniejszym" będą miały sens dla
kierownictwa; ranty dotyczące "powstrzymania niewłaściwych ludzi przed dostępem poprzez
wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa" zostaną w większości usunięte.
Zrozumienie twojego klienta
W kontekście organizacyjnym, Twoi "klienci" to wewnętrzni ludzie, którzy będą używać
systemu biometrycznego do typowego dnia pracy. Możesz zastosować zabezpieczenia
biometryczne, które chronią zasoby zarówno w systemach dostępu elektronicznego (jako
odpowiednik hasła), jak iw zasobach fizycznych (w postaci kontroli dostępu). W efekcie twoja
wewnętrzna "baza klientów" jest ograniczona do osób, które wymagają dostępu do systemów
komputerowych lub zabezpieczonych obszarów. Podsumowując, baza klientów systemu
zabezpieczeń biometrycznych jest dwojaka:




Organizacja, która wymaga tego rodzaju zabezpieczenia, które zapewnia system
biometryczny. Cele i wymagania organizacji powinny być tym, co faktycznie
zapoczątkowało proces zabezpieczania zasobów za pomocą danych biometrycznych,
więc nie powinny one stanowić tajemnicy.
Ludzie, którzy faktycznie muszą korzystać z zainstalowanego systemu,
prawdopodobnie bez większego wyboru w tej kwestii. W dowolnej grupie osób
powyżej około trzech osób prawdopodobnie nie każdy będzie zachwycony wybranym
przez siebie rozwiązaniem biometrycznym. W przypadku większych liczb rozwiązanie
może nie działać prawidłowo nawet w przypadku niewielkiego odsetka użytkowników
z ograniczeniami fizycznymi.

Kluczem jest zrozumienie, kim będą końcowi użytkownicy systemu - zarówno w celu
uwzględnienia największej możliwej liczby ludności, jak i uniknięcia jakichkolwiek gaf w
wyborze technologii. Na przykład w budynku, w którym pracuje Mike, znajdują się również
usługi dla niewidomych i niedowidzących. Organizacja usługowa zatrudnia kilka osób
niewidomych, które potrzebują dostępu do budynku. Chociaż (w większości przypadków) dane
biometryczne dotyczące oczu sprawdziłyby się technicznie, potrzeba skupienia się
użytkownika na konkretnym miejscu, aby uzyskać dobry obraz, wykluczyłaby biometrię
siatkówki lub tęczówki w celu uzyskania dostępu do tego budynku. Zrozumienie potrzeb
klienta oznacza nie tylko zrozumienie fizycznych cech populacji. Podczas pracy nad systemem
identyfikacji biometrycznej dla dużego dostawcy usług opieki zdrowotnej (na przykład), Mike
był na dobrej drodze do rekomendowania dobrego systemu identyfikacji odcisków palców,
gdy ktoś powiedział mu, że wiele osób w tym środowisku nosi rękawice czas. Ups. W takiej
sytuacji biometria odcisków palców mogłaby stanowić wyzwanie. Co dziwne, niewielkie testy
wykazały, że skanery druku, które były zainteresowane, mogły pracować w gumowych
rękawicach - ale gdyby nie, i nie stało się to oczywiste, dopóki system nie został wdrożony,
mogło to być poważne błąd - wynikający z niewiedzy o codziennych rutynach lekarzy i
pielęgniarek w izbie przyjęć.
Zrozumienie celu
Celem tego ćwiczenia jest zabezpieczenie aktywów, prawda? To bardzo proste, o ile wszyscy
się zgadzamy, jakie są konkretne definicje bezpieczeństwa i aktywów. To może wydawać się
banalne, ale weź to od kogoś, kto siedział na zebraniach przez wiele godzin, słuchając ludzi,
którzy debatowali na ten temat - jest to bardziej skomplikowane, niż się wydaje, a złożoność
pojawia się w momencie, gdy spróbujesz zastosować te definicje w określonym kontekście.
Bezpieczeństwo jest nieuchwytną jakością - nieosiągalną w czystej postaci, jeśli wierzysz jak
większość ludzi bezpieczeństwa. Ludzkość ma długą historię budowania murów, fortów i
różnych innych przeszkód, starając się zachować siebie i nasze rzeczy bezpieczne - z których
większość ostatecznie tego nie zrobiła. Z biegiem czasu stopień, w jakim można zachować
bezpieczeństwo, jest odwrotnie proporcjonalny do tego, jak zainteresowani są łamanie tego
bezpieczeństwa. Na przykład, system Content Scramble (CSS) używany do ochrony filmów
DVD został spiracony w około trzy lata, zanim ktoś wydał kod, który równomiernie rozprawiał
się z szyfrowaniem DVD. Blu-ray został złamany jeszcze szybciej. Ponieważ bezpieczny wydaje
się być terminem względnym, ważne jest - kiedy rozważa się system biometryczny, aby
zachować coś bezpiecznego - aby zrozumieć, na jaki poziom bezpieczeństwa naprawdę
zabiegasz. Jeśli zabezpieczysz pluton do broni, proponujemy dalsze studia (miły
zaawansowany program studiów, najlepiej, i 20 lat doświadczenia w branży), ale to zupełnie
inna skala projektu od (powiedzmy) przy użyciu systemu identyfikacji odcisków palców
zapewnić dostęp do systemu księgowego firmy. Wyobraź sobie, że chroniony majątek jest
naprawdę wartościowy - powiedzmy, wart kilka miliardów dolarów przed patentem własności
intelektualnej w firmie prawniczej. Jednym z pomiarów, które możesz wziąć pod uwagę, jest
to, ile ktoś może chcieć wydać, by uzyskać dostęp do tych zasobów. Osoba atakująca może
wydać kilkaset dolarów na połączenie między skanerem dłoni a systemem komputerowym, z
którym jest połączona; voilá - teraz ktoś może przechwycić dane biometryczne i / lub zamienić
je na inne dane. W zależności od tego, jak dobrze chroniłeś ten kawałek drutu, kilkaset dolarów

może być dobrą inwestycją w dostęp do aktywów wartych miliardy dolarów. Określanie
systemu, który szyfruje dane między urządzeniem skanującym a systemem w większości
przypadków wyeliminuje ten problem, ale doda dodatkowy koszt. Wyższy poziom
bezpieczeństwa zwykle kosztuje więcej pieniędzy, jest mniej wygodny dla użytkowników lub
jedno i drugie.
Stosowanie potrójnego A: Uwierzytelnianie, Autoryzacja i Zarządzanie Kontem
Po pełnym zrozumieniu celów, klientów i tego, jak to wszystko pasuje do organizacji, jesteś
gotów zakasać rękawy i zaangażować się w prawdziwą pracę biometrii stosowaną do ochrony
zasobów: uwierzytelnianie, autoryzacja, i zarządzanie kontami (AAA, znany również jako
Potrójne A). Jeśli słyszałeś o AAA przedtem w odniesieniu do bezpieczeństwa, możesz
pomyśleć o tym jako o części systemu bezpieczeństwa, który przyznaje lub odmawia dostępu.
To dobry początek w ochronie rzeczy za pomocą danych biometrycznych. Tutaj przyjrzymy się
bliżej dwóm pozostałym literom "A" (autoryzacja i księgowość); chodzi o to, aby wszyscy
mówili o tym samym, odnosząc się do uwierzytelniania. Udoskonalanie pomysłów na
autentykację Akt uwierzytelnienia kogoś zakłada, że ktoś już dokonał stwierdzenia - na wzór
"To jest Brenda" - które potwierdzamy. Rozpoczęcie bez żadnych informacji to zupełnie inne
zadanie - nazywane identyfikacją. Systemy biometryczne mogą być dobrym narzędziem do
identyfikacji, ale jeśli mówimy o zabezpieczaniu systemów, chcemy użyć najdokładniejsze
możliwe porównania. Oznacza to porównanie nowej próbki biometrycznej z jednym
istniejącym profilem biometrycznym - który jest procesem uwierzytelniania osoby. Możliwe
jest budowanie systemów biometrycznych opartych na identyfikacji w celu ochrony zasobów,
ale jeśli wybierzesz tę trasę, przygotuj się na wydawanie dodatkowych pieniędzy, aby uzyskać
poziom bezpieczeństwa, który jest już dostępny dzięki systemom opartym na
uwierzytelnianiu. Samo twierdzenie można zrealizować na wiele sposobów, ale typowe
metody obejmują wpisywanie nazwy użytkownika, przedstawienie elektronicznego
identyfikatora lub - w szczególnym przypadku rozpoznawania głosu - wypowiadanie swojego
nazwiska. System rozpoznawania mowy może przetłumaczyć to, co mówisz (twoje imię) na
tekst, a następnie biometryczny system rozpoznawania głosu wykorzystuje już zebrany wzór
głosu, aby dokonać porównania biometrycznego. Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie
między dwoma oddzielnymi systemami: rozpoznawanie mowy i rozpoznawanie głosu.
Rozpoznawanie mowy tłumaczy mowę na tekst, ale nie ma pojęcia, kto mówi, podczas gdy
systemy rozpoznawania głosu dopasowują wzorce w głosie do znanych danych
biometrycznych. Ponieważ uwierzytelnianie wymaga potwierdzenia tożsamości, aby
rozpocząć, biometryczne uwierzytelnianie często jest dwuczynnikowym (znanym również jako
wieloczynnikowe) uwierzytelnieniem - użycie więcej niż jednego przedmiotu do
uwierzytelnienia użytkownika. W praktyce każdy z (zwykle dwóch) czynników powinien być
trudny do powielenia lub uzyskania; wpisanie nazwy użytkownika nie jest użytecznym
czynnikiem, chyba że nazwa użytkownika jest niejasna i utrzymywana w tajemnicy. Często
uwierzytelnianie wieloczynnikowe opisuje się jako użycie dwóch, a nawet trzech czynników:
czegoś, co znasz, czegoś, co masz i / lub czegoś, czym jesteś. W biometrycznym systemie
uwierzytelniania używamy czegoś, co jest jednym z czynników. Uwierzytelnianie zapewnia
mechanizm, dzięki któremu system może zweryfikować, że użytkownicy są tymi, za kogo się
uważają. Typowe zastosowania to kontrola dostępu do systemu komputerowego lub innego

mechanizmu lub do obszaru fizycznego. Istnieją inne sposoby uwierzytelniania, takie jak
weryfikacja, czy działanie zostało wykonane przez określoną osobę (rozładowanie pacjenta
medycznego) lub transakcję bankową online.
Autoryzowanie działań
Autoryzacja odgrywa rolę związaną z - ale odmiennie - uwierzytelnianiem w zabezpieczaniu
systemów z biometrią. Większość systemów bezpieczeństwa rozróżnia rzeczy, które mogą
robić różne osoby. Uwierzytelnienie pozwala nam wyobrazić sobie, że każdy uwierzytelniony
użytkownik może wykonywać zadania w systemie, na które pozwalają reguły. W większości
przypadków rzeczywisty system biometryczny nie ma bezpośredniej roli w autoryzacji. Dzieje
się tak dlatego, że autoryzacja opiera się na wewnętrznych regułach chronionego systemu.
Istnieje kilka wyjątków:




Na bardzo podstawowym poziomie większość systemów biometrycznych jest
wymaganych do uwierzytelnienia użytkownika, a następnie udzielenia dostępu do tego
użytkownika na podstawie udanego uwierzytelnienia. Część "udzielania dostępu" tego
procesu może być wykonana przez inne systemy, na podstawie informacji
dostarczanych przez system biometryczny (mówiąc w efekcie, że tak naprawdę jest to
Rhonda).
W niektórych przypadkach sam system biometryczny może bezpośrednio przyznać
dostęp na podstawie pomyślnego uwierzytelnienia. Biometryczne zamki do drzwi
często należą do tej drugiej kategorii; mogą otworzyć drzwi bez konsultacji z żadnym
innym systemem

W przypadkach, w których systemy biometryczne mają bezpośrednio zapewniać dostęp do
fizycznego obszaru lub systemu, system musi rozumieć autoryzację lub każdy w systemie
uzyska dostęp do wszystkiego. Na przykład w przypadku zamka drzwiowego można sobie
wyobrazić, że na dużym kampusie nie każdy powinien mieć dostęp do wszystkich drzwi. Po
prostu będąc w systemie i mogąc wchodzić i wychodzić z lobby, biuro nie zapewnia dostępu
do kolekcji shrunkenhead lub repozytorium plutonu. Kolejne miejsce, w którym biometryczne
uwierzytelnianie i autoryzacja częściowo się pokrywają, to szczególny przypadek: wymaganie
podpisów biometrycznych w celu autoryzacji działań. W niektórych systemach finansowych
zwykłe transakcje mogą się zdarzyć tylko dlatego, że określony użytkownik jest zalogowany do
terminalu i realizuje swoją działalność; gdy próbuje się przeprowadzić transakcję powyżej
pewnego ustalonego limitu, użytkownik jest zmuszony do specjalnego zatwierdzenia tej
transakcji poprzez dostarczenie dodatkowego dowodu tożsamości. Biometria to doskonały
sposób na uzyskanie tego rodzaju autoryzacji, ponieważ dane biometryczne są trudne do
naśladowania przez kogoś innego.
Kontrola
Kontorla ma wiele wspólnych znaczeń, z których żaden nie jest tak przyjemnie brzmiący
(chyba, że jesteś audytorem). W sensie kontrola AAA polega na posiadaniu pełnego rejestru
zdarzeń uwierzytelniania i autoryzacji. Zapis tego, co się dzieje, jest ważną częścią każdego
systemu z wielu powodów - a wśród nich jest audyt. W niektórych sytuacjach, na przykład w
zastosowaniach medycznych, pełny zapis osób, które uzyskały dostęp do zapisów, jest czymś

więcej niż tylko dobrym sposobem na śledzenie dostępu i zachowanie; to wymóg prawnie
nakazany, z poważnymi karami za pomyłkę. Nawet bez wymogów prawnych posiadanie
rejestru, kto uzyskał dostęp do danych zasobów i kiedy ma kluczowe znaczenie dla
zrozumienia, jak ludzie używają chronionych systemów. W sytuacjach nietypowych - na
przykład, gdy istnieją dowody na niewłaściwe użycie - zapisy z audytu są niezbędne do
zidentyfikowania, do jakich dokumentów można uzyskać dostęp i przez kogo. Warto tutaj
wspomnieć, że zapisy kontroli związane z dostępem do danych uzasadniają dodatkową
ochronę. Kiedy doświadczony krakers systemowy włamuje się do komputera lub systemu
dostępu, pierwszą rzeczą, którą chce zrobić intruz, jest usunięcie wszelkich śladów - a zapisy
audytu są celem. Możesz zabezpieczać swoje rekordy audytu, wykorzystując te trzy miary:




Przechowuj rekordy audytu w formacie binarnym.
Podaj rekordy kontroli kryptograficznej.
Archiwizuj podpisy oddzielnie od rekordów kontroli.

Te trzy środki mogą zapewnić wystarczającą ochronę, że osoba atakująca będzie szukała
kogoś, kto będzie bałaganił, kto nie jest tak ostrożny.
Wybór najlepszego dopasowania
Systemy ochrony biometrycznej są wyjątkowo pozycjonowane, aby być najbardziej
obciążającym, inwazyjnym systemem, który Twoi użytkownicy kiedykolwiek wyobrażali sobie.
Wszakże dokładniejsze dane biometryczne wymagają całkiem bezpośredniego osobistego
kontaktu z systemem. Tak więc system biometryczny, który nie jest odpowiedni do tego
zadania (lub działa słabo) jest tak zły, jak robi to technologia informacyjna. Z drugiej strony,
system biometryczny, dobrze dostosowany do twoich potrzeb, zapewnia lepsze środki niż
naprawdę długie skomplikowane hasła i oszczędza to dodatkowe pisanie. Staranne
przemyślenia na temat tego, jak użytkownicy działają, jakie są ich warunki pracy i w jaki sposób
chcą wchodzić w interakcje z chronionymi systemami lub obszarami, doprowadzą do dobrych
wyborów i szczęśliwych użytkowników. W tej części omawiamy kilka aspektów systemów
biometrycznych, które mają pewien wpływ na zakup, użytkowanie, utrzymanie lub
użyteczność takiego systemu. Może to być kuszące, aby skupić się na jednym lub dwóch z tych
parametrów jako na najważniejszym i całkiem ignorować resztę - ale oprzyj się pokusie.
Najlepszym podejściem jest lista wszystkich parametrów, które mają zastosowanie do twojej
sytuacji, przypisanie wagi każdemu z nich (w oparciu o konkretne potrzeby i wymagania
twojego profilu ochrony aktywów) i sprawdzenie, jak numery się ujawniają. Mimo że Twoja
instalacja może wymagać dodatkowych elementów, na przykład, rozważamy wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, środowiska, kosztów i przepisów.
Bezpieczeństwo jako cel
Gdy celem projektu jest zabezpieczenie zasobów, możesz oczekiwać, że bezpieczeństwo
zawsze będzie najwyższym priorytetem. Rzeczywistość jest jednak taka, że bezpieczeństwo
systemu musi być wystarczająco silne, aby odeprzeć tylko te osoby, które rzeczywiście są
zainteresowane włamaniem. Ponieważ wymagany poziom bezpieczeństwa powoduje wyższe
koszty, a jednocześnie ma negatywny wpływ na środowisko w kategoriach użyteczności wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemu biometrycznego powinny być starannie

przemyślane z myślą o ograniczeniu kosztów i zapewnieniu funkcjonalnego środowiska. Na
przykład, nawet jeśli ograniczamy nasz zakres do biometrii odcisków palców, należy wziąć pod
uwagę względy bezpieczeństwa przy wyborze spośród dostępnych systemów:





Bezpieczna transmisja: czy możliwe jest przechwycenie danych pochodzących z
czytnika? Czy drut jest chroniony? Czy informacje są szyfrowane?
Bezpieczne przechowywanie: Jak bezpiecznie przechowywana jest biometryczna baza
danych? Czy informacje w bazie danych podlegają nadużyciom w przypadku ich
kradzieży lub czy są one bezużyteczne poza systemem?
Bezpieczny projekt: Czy sam czujnik biometryczny umożliwia gromadzenie ukrytych
wydruków (skanery powierzchni szklanych).

W zależności od bezpieczeństwa wymaganego do instalacji, może być konieczne rozważenie
takich punktów.
Środowisko jako czynnik
Kiedy dopasowujesz system biometryczny do swojego ustawienia, musisz wziąć pod uwagę
nie tylko środowisko pracy istniejące przed instalacją, ale także oczekiwane środowisko pracy
po przyjęciu systemu. W idealnym świecie system biometryczny w rzeczywistości poprawia
środowisko pracy, zapewniając wygodniejszą metodę uwierzytelniania i autoryzacji,
oszczędzając czas użytkowników i ułatwiając pracę. Ponieważ rzadko żyjemy w idealnym
świecie, czasami główną przyczyną ustanawiania nowego systemu biometrycznego jest
wprowadzenie wyższego poziomu bezpieczeństwa - i pewien poziom niedogodności jest
oczekiwany jako część tego procesu. Wprowadzenie nowego sposobu robienia rzeczy prawie
zawsze jest problematyczne w krótkim okresie; każdy musi przejść przez pierwsze
przeszkolenie, zanim zacznie efektywnie korzystać z nowego systemu. Czasami nowy system
musi spełniać dodatkowe wymogi bezpieczeństwa lub wymogi zgodności z przepisami - i tak
nadal będzie to trudny do użycia, nawet po początkowym rozpadzie. W tych przypadkach
celem jest sprostanie nowym wyzwaniom przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego
wpływu nowego systemu na środowisko pracy. Jednym świetnym sposobem na zrozumienie
możliwego wpływu każdego systemu na środowisko pracy jest obserwowanie pracujących
instalacji, które wykorzystują technologie, które są zainteresowane - albo gdzie indziej, albo
jako środowisko testowe, które sam budujesz.
Koszt jako ograniczenie
Ze wszystkich parametrów, które należy rozważyć i zrównoważyć przy wyborze odpowiedniej
technologii biometrycznej do swojego projektu, koszt jest prawdopodobnie jedynym, z którym
zawsze będziesz dążyć w tym samym kierunku - w dół. Podczas gdy pieniądze nie mogą kupić
wszystkiego, prawie zawsze wpływają na inne parametry w określonym kierunku. Na przykład:
można kupić wyższe poziomy bezpieczeństwa, a także czułe czujniki biometryczne o wysokiej
rozdzielczości, które zmniejszają FRR lub umożliwiają pozyskiwanie danych biometrycznych z
odległości (zmniejszając wpływ na środowisko pracy). Ale to cię będzie kosztować. Ponieważ
koszty prawie zawsze stanowią problem, wyzwanie polega na zakupie jak największego
bezpieczeństwa, integracja i zgodność z przepisami, czego naprawdę potrzebujesz - bez
rozbijania banku. Musisz dowiedzieć się, ile bezpieczeństwa jest wystarczające. Jedyną rzeczą,

która działa na twoją korzyść w odniesieniu do kosztów, jest czas. Podobnie jak w przypadku
niemal każdej technologii, im dłużej możesz odłożyć swój projekt, tym więcej będziesz mógł
kupić (ponieważ koszty spadną z czasem) - co oznacza, że osiągniesz więcej celów przy tej
samej kwocie pieniędzy . Zakup technologii może być jednym z tych momentów, w których
odwlekanie się opłaca.
Względy prawne
Uważamy, że zgodność z przepisami jest dobrym przykładem, ponieważ spełnienie Cele
zgodności są naprawdę absolutnym, czarno-białym celem. Koszt, środowisko, a
bezpieczeństwo to przesuwane skale; zgodność lub niezgodność jest całkiem jasna. Jeśli Twoja
organizacja musi przestrzegać przepisów opisujących sposób uwierzytelniania i autoryzacji, to
naprawdę nie masz zbyt wiele miejsca w tym obszarze. Twój nowy projekt spełni twoje cele
związane z zapewnieniem zgodności lub nie będzie przydatny dla organizacji. Bezwzględna
natura tego parametru może napędzać inne parametry (takie jak koszt) bez stwarzania
jakichkolwiek możliwości kompromisu. Jeśli musisz osiągnąć konkretny FAR, a jedyny
dostępny system biometryczny, który może wykonać pracę, kosztuje dwa razy więcej niż
spodziewany budżet, wydasz dodatkowe pieniądze lub ryzykujesz karami finansowymi od
organu regulacyjnego. Musisz więc zapytać, które będą kosztować więcej - i dokonać wyboru
na podstawie odpowiedzi. Zgodność z przepisami jest specyficzna dla organu regulacyjnego
(zazwyczaj federalnego, stanowego lub branżowego) i często jest bardziej sztuką niż nauką.
Problem z przestrzeganiem przepisów na poziomie federalnym polega na tym, że rząd
federalny nie jest zwolennikiem konkretnych technologii i chce upewnij się, że przepisy nie są
tak szczegółowe, że muszą być zmieniane często wraz z postępem technologicznym. Ze
względu na te ograniczenia, przepisy wydają się być nieco niejasne w odniesieniu do
technologii lub konkretnych metod i opierają się na najlepszych praktykach branżowych, aby
kierować ludźmi. Na przykład rozporządzenie może oznaczać, że twój system autoryzacji musi
zapobiegać odrzucaniu autoryzowanych działań. Innymi słowy, użytkownik nie może
powiedzieć, że nie autoryzowała akcji, którą naprawdę autoryzowała. Większość systemów
biometrycznych oferuje pewien poziom niezaprzeczalności, ponieważ wiążą autoryzację z
fizycznym lub behawioralnym aspektem użytkownika, ale biometria tęczówki oferuje o wiele
silniejsze niezaprzeczanie niż proste sygnatury.

Biometryka W Naszym Życiu
Ogólnie rzecz biorąc, technolodzy nie wykonali tak wspaniałej pracy, przewidując wpływ
jakiejkolwiek konkretnej nowej technologii lub platformy na społeczeństwo. Częściowo, to
tylko charakter gry. Jeśli dasz dziecku plastikowego dinozaura w pudełku, ciężko jest
przewidzieć, czy to pudełko stanie się ostatecznie modułem dowodzenia dla statku
kosmicznego próbującego skierować gigantyczną asteroidę i uratować kredowych
mieszkańców przed ich straszliwym losem. Jako społeczeństwo, zachowujemy się w pewien
sposób dokładnie tak, jak ciekawi dziecko, jeśli chodzi o technologię. Zbadamy każdy możliwy
sposób, w jaki możemy użyć nowego narzędzia - niektóre z nich nigdy nie były przewidywane
przez twórców narzędzi - i wciąż przesuwać granice każdego pomysłu, dopóki nie będzie on
już przypominał pierwotnej koncepcji. Mamy szczerą wątpliwość, że szacunkowi wizjonerzy z
DARPA myśleli o rodzaju rewolucji, jaką e-commerce w końcu przyniesie światu w postaci
światowego Internetu. Technologia biometryczna jest kolejnym z tych narzędzi, które
ewoluują w ten sposób. Podstawowa koncepcja jest prosta: wykorzystaj nagraną wiedzę
opisującą pewien aspekt nas (fizycznie lub behawioralnie), a następnie wykorzystaj tę wiedzę,
aby później zidentyfikować lub uwierzytelnić osobę, która ma te cechy - powiedzmy, ty. Aby
twoje dane biometryczne były naprawdę użyteczne, zebrane informacje muszą być
szczegółowe i unikalne tylko dla ciebie i wyraźnie powiązane z twoją tożsamością w systemie,
który dokonuje identyfikacji lub uwierzytelnienia. To tam staje się skomplikowane. Ta część
dotyczy olbrzymich implikacji takiej prostej koncepcji, gdy rozważamy gromadzenie wysoce
osobistych informacji od ludzi - takich, które w wielu przypadkach nigdy nie zmienią się w ciągu
ich życia - a następnie wykorzystanie tych informacji w rządzie, w pracy i w domu.
Prywatne problemy
Za każdym razem, gdy rozważamy przekazanie danych osobowych komuś innemu, musimy
zastanowić się, jakie są tego konsekwencje. Na przykład możemy swobodnie mówić członkom
rodziny, gdzie tajne ukryte pieniądze w nagłych wypadkach w naszym domu, ale nie są tak
chętni, aby dzielić się tą informacją ze współpracownikiem. W dzisiejszych czasach jest tyle
informacji o każdym z nas, że wydaje się, że w jakiś sposób trafiają do Internetu, urzędów i baz
danych zatrudnienia, które wiedzą, że użytkownicy bardzo ostrożnie decydują o tym, kto ma
dostęp do czego. Dane biometryczne są jednocześnie bardzo osobiste i potencjalnie
szkodliwe, jeśli w jakiś sposób są wykorzystywane w sposób, jakiego nie oczekiwaliśmy,
dostarczając informacje. Ponadto, ponieważ czynność gromadzenia danych biometrycznych
wiąże się z obserwowaniem zachowania lub szczegółowym skanowaniem części ciała, może
wydawać się jeszcze bardziej inwazyjna niż w rzeczywistości. Z tych wszystkich powodów
warto zrozumieć kwestie związane z prywatnością i biometrią
Konstytucyjna ochrona prywatności
W Stanach Zjednoczonych prawo do prywatności jest rozsądnie ugruntowane i oparte na
konstytucji. Chociaż konstytucja USA nie określa jednoznacznie prywatności jako prawa
jednostki, interpretacje pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej, dziewiątej i czternastej poprawki
Sądu Najwyższego zapewniają prywatność jako prawo konstytucyjne; w szczególności prawo
do fizycznej, decyzyjnej i informacyjnej prywatności. Istnieją potencjalne problemy z każdą

formą prywatności uznawaną przez Sąd Najwyższy, ale w większości przypadków (jak
wyjaśnimy) obawy dotyczące biometrii wynikają z kwestii prywatności informacji. Aby
zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, przyjrzymy się pokrótce, co oznacza każda forma
prywatności - i podajemy przykład tego, jak każdy może interesować się danymi
biometrycznymi:






Fizyczna prywatność dotyczy wolności od monitorowania przez fizyczny kontakt z
innymi osobami lub fizycznego kontaktu z nimi. Chociaż może to początkowo wydawać
się potencjalnym konfliktem między danymi biometrycznymi a twoją prywatnością,
taki konflikt jest mało prawdopodobny, chyba że ktoś zmusi Cię do dostarczenia próbki
biometrycznej lub zrobi zdjęcia, które będą używane w ten sposób, gdy będziesz w
swoim domu lub innym miejsce niepubliczne. Chociaż nie było wielu wyzwań
związanych z fizycznym prawem jednostki do prywatności w odniesieniu do informacji
biometrycznych,
moglibyśmy
wyobrazić
sobie
postawienie
wyzwania
funkcjonariuszowi policji wykonującemu zdjęcie w wysokiej rozdzielczości Mike'a, aby
uchwycić jego obraz tęczówki w celu biometrycznej weryfikacji tożsamości na
czwartym Przyczyny zmian.
Decyzyjna prywatność to wolność dokonywania wyborów w sprawach osobistych.
Istnieje wiele emocjonalnie obciążających przykładów decyzji Sądu Najwyższego w tej
sprawie, ale aby nie brać udziału w tych walkach (większość z nich zresztą), wyobraź
sobie stan, w którym prawo zabrania ci tatuowania. Decyzja o tatuażu jest decyzją
osobistą, prawdopodobnie wpływającą na nikogo innego, a każde takie prawo zostanie
uznane za niekonstytucyjne. Podobnie jak w przypadku prywatności fizycznej, jest kilka
dobrych przykładów w odniesieniu do biometrii w prawdziwym życiu, ale jednym z
przykładów może być rząd, który wymaga od Mike'a podania informacji na temat
tęczówki, kiedy naprawdę nie chce, aby ktokolwiek wiedział, jaki jest kolor jego oczu.
Wymaganie od Mike'a podniesienia ciemnych okularów i wpatrywania się w kamerę
może być uznane za naruszenie jego decydującej prywatności. Taki środek z pewnością
zostanie zakwestionowany jako naruszenie prywatności informacji (na którą patrzymy
dalej).
Prywatność informacyjna jest o wiele łatwiejsza do zrozumienia i znalezienia
przykładów. prywatność informacyjna to wolność kontrolowania dostępu do
informacji o sobie. Ponieważ informacje biometryczne są zawsze powiązane z
informacjami o osobie, późniejsze wykorzystanie tych informacji może potencjalnie
naruszać to prawo do prywatności. Na przykład, jeśli Mike przekazuje swoje odciski
palców pracodawcy w celu uwierzytelnienia go po przybyciu do pracy, a następnie
pracodawca używa tych odcisków do przeprowadzenia kryminalnej kontroli,
pracodawca najprawdopodobniej użył identyfikatora biometrycznego w sposób, który
mógłby naruszyć Mike'a. informacyjne prawa do prywatności.

Zwróć uwagę na nasze użycie słów, może i może i w poprzednich akapitach.Nie staramy się
być nieprecyzyjni celowo. Problem polega na tym, że prawo, w szczególności prawo
konstytucyjne, jest tym, co sądzi w tym czasie sądy. Dopóki nie zobaczymy spraw sądowych

ustalających te interpretacje, nie możemy wiedzieć na pewno, jaki będzie wynik. Należy
również pamiętać, że prawa do prywatności nie są prawami absolutnymi - i są często ważone
w stosunku do dobra społeczeństwa. Twoje prawo do fizycznej prywatności nie obejmuje
ukrywania kontrabandy na twojej osobie i przemytu jej z kraju, na przykład.
Ustawowe zabezpieczenia prywatności
Ustawa o prywatności z 1974 r., Później zmieniona ustawą o dopasowaniu komputerowym i
ochronie prywatności z 1988 r. (Ustawa), jest zdecydowanie najciekawszym ustawowym
opisem prywatności i praw do prywatności w USA. Ustawa dotyczy gromadzenia,
wykorzystywania i rozpowszechniania zapisów dotyczących osób fizycznych w ramach
systemu ewidencji. Mówiąc prościej, ustawa określa, w jaki sposób rząd federalny może
zbierać i wykorzystywać informacje o swoich obywatelach. Na pierwszy rzut oka brzmi to
idealnie: jedno miejsce, w którym na wszystkie nasze pytania dotyczące prywatności nie ma
dwuznaczności. Ci z was, którzy rzeczywiście czytali Kongres, mogą przestać się śmiać, a my
wrócimy do poważnego interesu, próbując zrozumieć ten akt.
Definiowanie warunków
Mimo że akt zaczyna się od 13 definicji, które obejmują wszystko od "indywidualnego" do
"zapisu" i "systemu ewidencji", większość czasu spędzonego na rozprawie sądowej omawia
się z aktem, dyskutując o tym, co każda definicja naprawdę oznacza. Nie będziemy omawiać
tutaj wszystkich definicji; większość z nich jest dość nudna i nie doda wiele do dyskusji. Poniżej
przedstawiamy definicje rekordu i systemu zapisów, ponieważ kluczowe znaczenie ma
zrozumienie tych terminów w celu zrozumienia bieżących dyskusji dotyczących aktu i danych
biometrycznych. Poniżej znajduje się dokładne sformułowanie z aktu, z usuniętymi numerami,
które oznaczają, jakie to są definicje (numery cztery i pięć) i zmiana wielkości liter na początku
w celu poprawy czytelności. Termin "zapis" oznacza każdy przedmiot, zbiór lub zgrupowanie
informacji o osobie, która jest prowadzona przez agencję, w tym, między innymi, jego
wykształcenie, transakcje finansowe, historię medyczną, historię kryminalną lub historię
zatrudnienia i która zawiera jego imię i nazwisko lub numer identyfikacyjny, symbol lub inny
identyfikujący konkretny przedmiot przypisany danej osobie, taki jak odcisk palca lub głosu lub
fotografia; Termin "system ewidencji" oznacza grupę dowolnych zapisów znajdujących się pod
kontrolą każdej agencji, z której informacje są pobierane przez nazwisko osoby lub przez jakiś
numer identyfikacyjny, symbol lub inny identyfikujący konkretny podmiot przypisany danej
osobie . Definicja zapisu obejmuje określenie "odcisk palca lub druk głosowy lub fotografia" tak więc wydaje się, że wsad jest faktem, że dane biometryczne będą automatycznie
uznawane za zapis do tych celów. Znaleźliśmy jednak argumenty, które podważają zasadność
wykorzystania takich danych biometrycznych jako zapisów do celów aktu. Dzieje się tak
dlatego, że dany szczegół nie może zawierać "edukacji, transakcji finansowych, historii
medycznej, historii kryminalnej lub zatrudnienia" danej osoby. Analizy te wydają się pomijać
zwrot "w tym, ale nie tylko", który pojawia się tuż przed tą listą. Wydaje się oczywiste, że
wszelkie użyteczne dane biometryczne (które nazywamy teraz od teraz) będą również
zawierać informacje, które grupują je wraz z innymi informacjami na temat danej osoby.
Odcisk palca, który nie zawiera żadnych powiązanych danych, jest mało prawdopodobny.
Możliwe jest stworzenie sytuacji, w której definicja lub zapis nie ma zastosowania, ale bardziej

niż prawdopodobne jest, że taka biometria zapisy zawsze będą częścią "systemu rekordów",
który łączy dane biometryczne z innymi informacjami o osobie.
Co to naprawdę znaczy
Zakładając, że w niemal wszystkich przypadkach akt ma zastosowanie do informacji
biometrycznych gromadzonych przez rząd USA, oto główne pytanie: co mówi akt o tym, co
można i czego nie można zrobić z tymi informacjami? Zasadniczo akt mówi agencjom
federalnym, że nie mogą ujawniać żadnych zapisów zawartych w systemie dokumentacji innej
osobie lub agencji - nie bez pisemnej zgody osoby, której ten zapis dotyczy. Następnie ustawa
trwa przez pewien czas, robiąc wyjątki dla Kongresu, spisu powszechnego, archiwów
narodowych, organów ścigania i Generalnego Dowódcy - i ogólny wyjątek od poprawki z 1988
roku, umożliwiając agencjom łączenie informacji i wykorzystywanie dopasowania
komputerowego do porównywania jednego rekordu z drugim. Oprócz tych szczególnych
wyjątków nie mogą udostępniać nikomu danych biometrycznych. Inną ważną rzeczą, na którą
należy zwrócić uwagę, jest to, że każda agencja, która zbiera takie informacje, jest
zobowiązana do umożliwienia poszczególnym osobom zapoznania się z nimi oraz do zażądania
zmian w tym dokumencie, jeśli uzna, że są nieścisłości. Agencje są również zobowiązane do
prowadzenia szczegółowych zapisów, gdy ujawnienia są dokonywane zgodnie z wieloma
wymienionymi wyjątkami.
Różnica między posiadaniem a używaniem
Ostatnia uwaga dotycząca tego aktu jest taka, że nie uniemożliwia on żadnej agencji
gromadzenia jakichkolwiek informacji o Tobie, które wybrał. Ustawa ściśle określa, co mogą
zrobić z danymi, gdy już to zrobią. Coś, czego brakuje w tym akcie, to wszystko, co można
opisać, jak długo można przechowywać takie informacje. Ponieważ przechowywanie na
komputerze wydaje się być coraz tańsze i szybsze, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby nasze dane
biometryczne w rękach rządu USA przeżyły nas wszystkich.
Zarządzenie 12333
W ostatecznej kategorii dokumentów rządowych USA, które mają wpływ na naszą prywatność
i sposób, w jaki rząd przetwarza informacje biometryczne, mamy zarządzenie 12333
podpisane przez Prezydenta Ronalda Regana 4 grudnia 1981 r. Zlecenia wykonawcze nie są
prawami i nie mają siła prawa. Jaką moc czerpią, jest to, że zwykle wspierają lub wyjaśniają
aktualny i działać jako katalizator dla pozostałych członków władzy wykonawczej na życzenie
prezydenta. Zarówno Kongres, jak i Sąd Najwyższy mają zdolność do skutecznego
unieważnienia lub obalenia porządku wykonawczego - który Najwyższy Dwukrotnie w historii
Stanów Zjednoczonych zrobił dwór Celem tego konkretnego zamówienia było zachęcenie
amerykańskich agencji wywiadowczych w celu ulepszenia technik i metod zbierania
informacji, przy jednoczesnym utrzymaniu równowaga z prywatnością i swobodami obywateli
amerykańskich. Dyrektywa ta zezwala na gromadzenie - w celach wywiadowczych - informacji
na temat obywateli amerykańskich, o ile informacje te spełniają następujące kryteria
(określone w dyrektywie):
(a) Informacje publicznie dostępne lub gromadzone za zgodą osoby zainteresowanej;

(b) Informacje stanowiące zagraniczny wywiad lub kontrwywiad, w tym takie informacje
dotyczące korporacji lub innych organizacji komercyjnych. Gromadzenie w Stanach
Zjednoczonych danych wywiadowczych zagranicznych, które nie są w inny sposób możliwe do
uzyskania, jest podejmowane przez FBI lub, w przypadku gdy poszukiwane są znaczące
zagraniczne dane wywiadowcze, przez inne upoważnione agencje
, pod warunkiem że nie można zbierać informacji zagranicznych przez takie agencje w celu
pozyskiwania informacji dotyczących krajowej działalności osób w Stanach Zjednoczonych;
(c) informacje uzyskane w trakcie zgodnego z prawem wywiadu zagranicznego, kontrwywiadu,
międzynarodowego narkotyku lub międzynarodowego dochodzenia w sprawie terroryzmu;
(d) Informacje potrzebne do ochrony bezpieczeństwa wszelkich osób lub organizacji, w tym
tych, które są celami, ofiarami lub zakładnikami międzynarodowych organizacji
terrorystycznych;
(e) Informacje potrzebne do ochrony obcych źródeł lub metod wywiadu lub kontrwywiadu
przed nieuprawnionym ujawnieniem. Gromadzenie w Stanach Zjednoczonych jest
podejmowane przez FBI, z wyjątkiem tego, że inne agencje Wspólnoty Wywiadowczej mogą
również zbierać takie informacje dotyczące obecnych lub byłych pracowników, obecnych lub
byłych kontrahentów agencji wywiadowczej lub ich obecnych lub byłych pracowników, lub
osób ubiegających się o takie zatrudnienie lub kontraktowanie;
(f) informacje dotyczące osób, które są rozsądnie uznawane za potencjalne źródła lub kontakty
w celu określenia ich przydatności lub wiarygodności;
(g) informacje wynikające z postępowania zgodnego z prawem, bezpieczeństwa fizycznego lub
komunikacji;
(h) Informacje uzyskane przy pomocy rozpoznania na drodze napowietrznej nie skierowane
do konkretnych osób w Stanach Zjednoczonych;
(i) Nawiasem mówiąc uzyskanych informacji, które mogą wskazywać na udział w działaniach,
które mogą naruszać prawo federalne, stanowe, lokalne lub zagraniczne; i
(j) Informacje niezbędne do celów administracyjnych. Ponadto agencje w ramach Wspólnoty
Wywiadowczej mogą rozpowszechniać informacje, inne niż informacje pochodzące z wywiadu
o sygnałach, do każdej właściwej agencji w ramach Wspólnoty Wywiadowczej w celu
umożliwienia agencji otrzymującej pomoc w ustaleniu, czy informacje są istotne dla jej
odpowiedzialności i mogą być zatrzymane przez to.

Ważną rzeczą, którą należy rozważyć na podstawie zamówienia w odniesieniu do informacji
biometrycznych, jest to, co można uznać za "informację publiczną". Czy cokolwiek można
zgromadzić w miejscu publicznym, takim jak Twoja twarz, twój chód lub twoje irysowe
informacje publiczne? Jeśli tak, to ten porządek prezydencki tworzy całą tę uczciwą grę, którą
agencje wywiadowcze zbierają w odniesieniu do obywateli amerykańskich. Aby być uczciwym,
istnieje język w porządku, który wymaga zgodności z prawem i prokuratorem generalnym - ale

wydaje się bardzo niejasne (w oparciu o tę kolejność) o tym, jakie biometryczne informacje
wywiadowcze pozwalają agencjom gromadzić. Chociaż niektóre zlecenia wykonawcze mają
wbudowane daty wygaśnięcia, 12333 nie - więc nadal jest w pełnym zakresie. O ile Kongres
nie zapewni aktywnej roli przywódcy w określeniu, jakie informacje mogą i nie mogą być
gromadzone na obywatelach USA bez ich zgody lub wiedzy, ten porządek wykonawczy w
sposób skuteczny określa pozycję władzy wykonawczej.
Za dużo informacji
Wielu z nas chciałoby znaleźć sposób na dostęp do pracy, handlu, a nawet do naszych domów,
bez konieczności pamiętania dziesiątek haseł dla każdego środowiska. Co może być prostsze
niż zastosowanie technologii, która rozpoznaje coś wyjątkowego na nasz temat i stosuje tę
informację do tego celu? W końcu, kiedy wykonujemy te różne zadania identyfikacji i
uwierzytelniania, jedyną rzeczą, której nigdy nie pozostawimy ani nie zapomnimy, jest nas
samych. Wiele technik biometrycznych, o których dyskutujemy w części II tej książki, zbiera
informacje o nas, które mogą być bardziej odkrywcze niż zamierzone. Prosty przykład: sklep
spożywczy, który korzysta z funkcji skanowania odcisków palców w celu uwierzytelnienia
płatności za artykuły spożywcze, wiedziałby, że zaginął (powiedzmy) palec wskazujący po
prawej stronie. Możliwe, że nie dbasz o sklep spożywczy, wiedząc o czymś takim, ale to na
pewno bardzo osobiste informacje, że sklep zwykle nie ma powodu do posiadania, ale nie
może pomóc, wiedząc w tym scenariuszu. Nawet jeśli czujesz się komfortowo w swoim
narożnym sklepie, wiedząc o tym, nadal będziesz w porządku, kiedy sklep spożywczy na rogu
kupuje (powiedzmy) gigantyczny konglomerat MegaFudCorp International? Chodzi o to, że
niemożliwe jest zbieranie informacji, które ze swej natury są dla nas osobiste, do celów
biometrycznych, bez jednoczesnego gromadzenia nieistotnych, ale potencjalnie wrażliwych
informacji. Niektóre technologie biometryczne - takie jak skanowanie tęczówki oka i siatkówki
- nawet dwukrotnie są medycznymi badaniami diagnostycznymi, ponieważ zmiany w tych
częściach ciała zwykle mają miejsce jedynie w wyniku bezpośredniego uszkodzenia fizycznego
lub niektórych chorób. Czy jesteś w porządku z informacjami medycznymi w rękach osób nie
zaangażowanych w Twoją opiekę zdrowotną? Nawet biometria oparta na zachowaniu może
ujawnić wczesny początek niektórych zaburzeń neurologicznych, ponieważ mamy tendencję
do wybierania cech behawioralnych, które są tak zakorzenione, że główne różnice w
(powiedzmy) chodzie mogą być wskaźnikiem guza lub innego zdarzenia neurologicznego.
Prawdziwym problemem jest to, że w przypadku niektórych wydarzeń nie ma praktycznego
sposobu zamaskowania nieistotnych danych osobowych. Jeśli twoja firma używa skanowania
siatkówki, aby umożliwić dostęp do serwerowni i zaczynasz się nie uwierzytelniać, nawet po
ponownym zarejestrowaniu się kilka razy, jest tylko ograniczona liczba wyjaśnień - prawie
wszystkie z nich zawierają chorobę cienka struktura kapilarna twojej siatkówki. Nawet jeśli
sam system nie rejestruje tych zdarzeń (co byłoby dziwne, ponieważ są związane z
bezpieczeństwem), ludzie, którzy będą musieli pomóc w ponownym przebadaniu ciebie,
szybko doszliby do wniosku, że jesteś chory - i mamy nie ma prostego sposobu na usunięcie
tych informacji z ich mózgów. Wynik: firma lub ludzie w firmie wiedzą o stanie zdrowia,
którego nie mają prawa wiedzieć. Biometria będzie kwestionować prawników i etyków zwłaszcza w odniesieniu do użytkowania i ochrony o tym, co Ustawa o Przenoszalności i

Odpowiedzialności Ubezpieczenia Zdrowotnego (HIPAA) nazywa EPHI (elektroniczne
chronione informacje zdrowotne).
Ochrona danych biometrycznych
Aby powrócić do przykładu sklepu spożywczego, czy wierzysz w zarządzanie wielkim wielkim
MegaFudCorp, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe? Cóż, my dajemy takim firmom nasze
dane karty kredytowej lub karty bankowej przez cały czas - więc co jest ważnego z odrobiną
danych biometrycznych? Różnica polega na tym, że możesz anulować swoją kartę kredytową,
ale twoje unikatowe dane biometryczne zmieniają się powoli (lub nigdy się nie zmieniają) - i
gdy ktoś już to posiada, nie ma możliwości, aby uczynić je nieważnymi. Chociaż organizacjom
łatwo jest zdobyć informacje, to całkiem inną sprawą jest całkowite oczyszczenie tych samych
informacji. Ta koncepcja stanowi sedno kilku bitew nad systemami identyfikacji biometrycznej
proponowanymi wszędzie. Z perspektywy osoby lub firmy zbierającej dane biometryczne w
celu identyfikacji lub uwierzytelnienia użytkownika, jest to to samo, co hasło lub odpowiedź
na wezwanie. (Znasz typowy gambit: "Jakie jest nazwisko panieńskie matki? ") . Dla ciebie to
potencjalnie klucz do twoich finansów, drzwi wejściowych i dokumentacji medycznej wszystko
zrolowane w jedno - które nigdy nie może być przywołane lub zmienione, jeśli zostanie
skradzione. Nic dziwnego, jeśli uznasz te dane za kluczowe dla ochrony - ale nie byłoby też
niespodzianką, gdyby MegaFudCorp nie uznał tego za prawie krytyczny. Zwolennicy
korzystania z biometrii mają dobre argumenty za tym, dlaczego nie jest to tak duży problem,
jak może się wydawać - szczególnie w przypadku najczęściej stosowanych technologii,
odcisków palców. Systemy identyfikacji odcisków palców prawie nigdy nie przechowują
odcisków palców w całości; zamiast tego przechowują tylko kilka punktów danych, które
odpowiadają reprezentacji drobiazgów, które system wybrał najlepiej dla celów identyfikacji.
Ponieważ nie masz rzeczywistego obrazu odcisków palców, kradzież danych odcisków palców
nie jest problemem, prawda? W przypadku odcisków palców konieczny jest tylko hasz danych
wydruku, ale identyfikacja naprawdę wymaga, aby cały wydruk był dostępny, ponieważ
dopasowanie jeden do wielu może wymagać dodatkowej analizy. Funkcja skrótu pobiera
stosunkowo złożone informacje (takie jak informacje o odciskach palców) i przekształca je w
liczby całkowite (hash), które mogą być używane jako indeks - w tym przypadku indeks do
biometrycznej bazy danych. Bez oryginalnego obrazu odcisków palców nie można by
odtworzyć odcisku palca, który mógłby oszukać człowieka przez długi czas, ale teoretycznie
mógłbyś stworzyć fałszywy wydruk, który oszukałby konkretny system, który zebrał dane.
Ponieważ wiesz, czego szuka, to wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, aby odtworzyć. W
przypadku większości innych form informacji biometrycznych przechwytuje się i przechowuje
dużo więcej szczegółów, ale z kolei o wiele trudniej je naśladować lub sfałszować. Jednak w
przypadku tych formularzy posiadanie informacji stanowi bezpośrednią szkodę dla
prywatności. Nie ma powodu, dla którego ktoś, kogo nie podzieliłeś, powinien wiedzieć o
strukturze żyły twojej ręki lub metalowej szpilce na palcu wskazującym.
Prowadzenie kontroli na Big Brothera
Z łatwością największe projekty biometryczne na świecie są sponsorowane przez rząd i
zarządzane. Chociaż możliwe jest, że możesz całkowicie ufać własnemu rządowi, że nigdy nie
użyjesz niewłaściwych danych osobowych, to zwiększasz wiarygodność wyobrażając sobie, że

możesz zaufać innym rządom krajowym, aby to zrobiły. Nie dbamy o to, gdzie mieszkasz ani o
jakim rządzie mówimy, w jakimś czasie w historii prawdopodobnie wykorzystywał on dane
osobowe, naruszając prywatność i prawa obywatelskie swoich obywateli, i ma jeszcze gorszy
zapis dotyczący prywatności i prywatne informacje o obcokrajowcach. Obaj autorzy tej książki
to amerykańscy obywatele z długimi historiami patriotyzmu i współpracy z organami ścigania,
więc kiedy przywołujemy wydarzenia, takie jak internowanie Amerykanów pochodzenia
japońskiego podczas II wojny światowej i ostatnie pytania o bezigłowe podsłuchy, to za
pomocą słów pożegnania Andrew Jacksona pamiętając: "Ale musicie pamiętać, moi
współobywatele, że wieczna czujność ludu jest ceną wolności i że musicie zapłacić cenę, jeśli
chcecie zapewnić błogosławieństwo. Dlatego należy zachować czujność w swoich stanach, jak
również w rządzie federalnym ". Nie puścimy tutaj żadnego konkretnego rządu, mówiąc po
prostu, że martwimy się, gdy ktoś tworzy bazę danych do śledzenia obywateli.
Paszporty biometryczne
Od początku 2008 r. co najmniej trzydzieści dziewięć krajów ma paszport z informacjami
biometrycznymi, które znajdują się na chipie umieszczonym w paszporcie i można je czytać
bezprzewodowo. W wielu przypadkach jedyną dostępną obecnie na chipie informacją
biometryczną jest fotografia, która jest również reprezentowana nieelektronicznie w
paszporcie. W niektórych przypadkach odciski palców są również przechwytywane i
przechowywane również w paszporcie. Zwolennicy paszportów biometrycznych twierdzą, że
dodatkowe informacje zawarte na karcie pozwalają portom wejścia wiedzieć na pewno, że
osoba będąca w posiadaniu paszportu jest osobą, do której została wydana - ponieważ
informacje można porównać bezpośrednio do danych biometrycznych zebranych podczas gdy
urzędnicy celni obserwują . Teoretycznie użycie podpisów kryptograficznych zapewnia, że
dane nie zostały zmienione, a paszport jest ważny. Podstawową zasadą jest, że za każdym
razem, gdy słyszysz, że ktoś bezwzględnie domaga się bezpieczeństwa (np. "To zapewni
bezpieczeństwo danych"), zawsze zakładaj, że ktoś jest albo nieświadomy, albo kłamie.
Najlepszy algorytm szyfrowania w świecie nie zapewni bezpieczeństwa danych, jeśli nie
zostanie właściwie zaimplementowany. Niektóre z szyfrowania używane do paszportów
zostały już złamane z powodu złych, nie-nielosowych wyborów kluczowych i innych wadliwych
implementacji. Zapewnienia, że musisz być "bardzo, bardzo blisko" do czyjegoś paszportu, aby
odczytać jego dane, wyszły także z okna konferencji Black Hat z 2006 roku w Las Vegas,
ponieważ ludzie byli w stanie wykazać, że czytają paszporty z odległości około 2 stóp.
Udowodniono również, że RFID zawierające szkodliwe dane mogą być wykorzystywane do
zakłócania działania urządzeń odczytujących dane w paszportach - w istocie, ataku Denial of
Service na port wejścia. Co dziwne, jeśli nosisz w kieszeni paszport biometryczny, nie musimy
używać danych biometrycznych do śledzenia twoich ruchów i identyfikowania Ciebie.
Wszystko, co musimy zrobić, to pobrać zaszyfrowaną kroplę z karty (najwyraźniej całkiem
nieskomplikowaną), a następnie porównać blob, który właśnie złapaliśmy, kiedy wchodziliście
do drzwi z tym, który mamy. Nie musimy odszyfrowywać, po prostu porównujemy
zaszyfrowane dane, a jeśli są takie same, wiemy, że to ten sam paszport. Nie martwi nas
osobiście, że rząd posiada kopię naszych odcisków palców, ponieważ zawsze uważnie
zakładamy rękawiczki, kiedy jesteśmy w trakcie robienie czegoś, czego nie chcemy, aby rząd
wiedział. Martwimy się o to, że jakikolwiek rząd ma pełną bazę danych biometrycznych,

ponieważ nie śledzimy tego poziomu śledzenia jako funkcji rządu. Pokusa użycia takiej bazy
danych w nowy i interesujący sposób zawsze będzie istniała i łatwo uzasadniona, jako ochrona
społeczeństwa przed bardzo realnym zagrożeniem.
Utrzymanie równowagi
Żyjemy w świecie, w którym czasami nasza prywatność jest w bezpośredniej sprzeczności z
naszym bezpieczeństwem i zdolnością do przeciwdziałania zagrożeniom dla społeczeństwa.
Jeśli organy ścigania znają dokładną lokalizację każdej osoby przez cały czas, gwarantujemy,
że wskaźnik przestępczości spadnie - ale nie chcemy tak wiele ingerencji w nasze codzienne
życie i działania. Obowiązkowe archiwum wszystkich odcisków palców i odcisków dłoni
każdego obywatela byłoby również ogromnie pomocne w zatrzymywaniu przestępców, gdy
policja znajdzie odciski na miejscu zbrodni. To także wydaje się być zbyt dużą ingerencją w
naszą prywatność, aby była dozwolona. Oficjalne rządowe bazy danych nie są w żadnym razie
jedynym zagrożeniem dla naszej prywatności; pracodawcy, banki i detaliści zaczynają
gromadzić informacje biometryczne na własny użytek. Powiedzmy, że policja ma dobry
powód, by sądzić, że jeden z twoich współpracowników obrabował bank wczoraj, ponieważ
urzędnik rozpoznał twoje logo firmy na torbie, w którą wepchnął pieniądze, a logo pojawiło
się na koszuli zamaskowanego rabusia. Ponieważ policja nie wie dokładnie, który to był
pracownik, ale powiedzmy, że wie, że twoja firma identyfikuje ruch pracownika przez fabrykę
za pomocą biometrii opartej na chodzie - dostają nakaz wszystkich pomiarów chodu, aby mogli
użyć ich do porównania z wideo zrobione przez kamery bankowe. Rezultat: Nawet jeśli
oczywiście nie byłeś częścią zbrodni, policja nadal posiada część twoich danych
biometrycznych. Policja może później zdecydować się na porównanie tych danych z
najnowszymi zdjęciami tłumu wiec anty-szparagi, po to, by wiedzieć, na kogo zwrócić uwagę
w przyszłości na bazie szparagów konfrontacje. Jest oczywiste, że ważna jest zdrowa
równowaga między prywatnością a bezpieczeństwem naszego społeczeństwa, ale biorąc pod
uwagę toczące się debaty, równie jasne jest, że nie wszyscy zgadzamy się, gdzie znajduje się
ta równowaga. W USA mamy tendencję do błądzenia po stronie prywatności i praw
indywidualnych, gdzie możemy - czasem nawet kosztem ogólnego dobrobytu i przestępczości.
Robimy to, ponieważ czujemy, że utrata naszych swobód i zdolność do życia bez oficjalnej
ingerencji jest ważniejsza niż zagrożenie, jakie stwarzają ludzie, którzy używają anonimowości,
aby zaatakować nas.
Biometryka i prawo USA
W dyskusji na temat prywatności w tej części omówimy podstawy prywatności informacji
biometrycznych w amerykańskim prawie konstytucyjnym i ustawowym. W tej części
przeanalizujemy niektóre nowe przepisy i programy bezpośrednio związane z biometrią.
Prawa amerykańskie i stanowe tworzą duży, ciemny, a czasem całkowicie niewytłumaczalny
labirynt krętych fragmentów, które dają żyzny grunt dla prawników, sędziów, prawników i
dziesiątków innych profesjonalistów, którzy nie zawsze się zgadzają co do poprawnej
interpretacji, zakresie lub jurysdykcji danego ustępu. Ponieważ nie jesteśmy żadną z tych osób,
oznacza to, że będziemy tęsknić za wieloma prawami, których nie znamy - i dostaniemy trochę
tego, co myślimy, że wiemy. Omawiamy dwie kategorie prawa w odniesieniu do biometrii:




Przepisy napisane specjalnie w celu rozwiązania problemów i potrzeb biometrycznych
Przepisy, które mają pewien wpływ na gromadzenie i wykorzystanie danych
biometrycznych

Powszechne stosowanie biometrii jest stosunkowo nowe, dlatego niewiele przepisów
bezpośrednio odnosi się do ich wykorzystania i niewłaściwego użycia. Istnieje wiele przepisów
dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, które nie zostały napisane w
celu rozwiązania problemów związanych z biometrią - ale z pewnością mają zastosowanie do
rodzajów informacji, które zbieramy, oraz do sposobu, w jaki wykorzystujemy te informacje.
Paszport i wejście
Przed tragicznymi wydarzeniami z 11 września 2001 r. jedynymi danymi biometrycznymi
zebranymi i używanymi w portach USA były zdjęcia w paszportach. Fotografie te zostały
wykorzystane głównie do ręcznego sprawdzenia zdjęcia paszportowego, porównując je z
osobą przedstawiającą paszport, aby sprawdzić, czy osoba wjeżdżająca lub wyjeżdżająca z
kraju rzeczywiście była posiadaczem przedstawionego paszportu. Chociaż nie są to dane
jawnie oparte na danych biometrycznych, nowe paszporty ze Stanów Zjednoczonych
zawierają cyfrowy obraz posiadacza, który może zostać wykorzystany do rozpoznawania
twarzy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mówiąc o potrzebie, 64 kilobajty pamięci są dostępne w
paszportach elektronicznych - które mogą być wykorzystane do przechowywania
dodatkowych informacji biometrycznych - również w razie potrzeby. Rysunek 3-2 pokazuje
symbol e-paszportu. Chociaż niektórzy rzecznicy ochrony prywatności mogą się nie zgadzać,
trudno wyobrazić sobie gorszy scenariusz biometrycznego wykorzystania paszportu niż samo
rozpoznawanie twarzy. Jeśli informacje biometryczne mają być przechowywane na tych
dokumentach, dobrze byłoby użyć czegoś o niższym wskaźniku fałszywej akceptacji i
fałszywego odrzucenia niż w przypadku samego rozpoznawania twarzy. Wydarzenia z 11
września spowodowały, że USA dokonały ponownej oceny tego, jak myślimy o
bezpieczeństwie granic - i wydały przepisy wymagające nowych systemów gromadzenia i
weryfikacji danych biometrycznych na granicy. Amerykański tytuł Patriot Act Tytuł X wymagał
od prokuratora generalnego zbadanie i sporządzenie raportu na temat możliwości użycia
odcisków palców w celu identyfikacji osób wchodzących do Stanów Zjednoczonych. Badanie
to zaowocowało programem US-VISIT (ang. United States Visitor and Immigrant Status
Indicator Technology). US-VISIT to program, który rozpoczyna się od gromadzenia danych
biometrycznych odcisków palców, czasami w punkcie wejścia, aw wielu przypadkach także za
granicą, przed odlotem do USA, a następnie umożliwia urzędnikom niestandardowym
porównywanie informacji biometrycznych z 3,5 milionami osób na listach obserwacyjnych,
których USA chcieliby zapobiec z wjazdu do kraju. Od czerwca 2007 r. Program zebrał odciski
palców na 100 milionach ludzi - które będą archiwizowane przez siedemdziesiąt pięć lat, zanim
zostaną odrzucone. Początkowa implementacja US-VISIT zebrała tylko odciski palców
wskazujących z każdej ręki, ale szybko zostały one zastąpione przez systemy przechwytujące
wszystkie dziesięć odcisków palców. Przejście z dwóch odbitek do dziesięciu, zgodnie z
oficjalnymi oświadczeniami Departamentu Stanu, sprawi, że program US-VISIT będzie zgodny
z międzynarodowymi standardami i dostarczyć dodatkowe informacje, aby zmniejszyć
niedopasowania. Chociaż jest to prawdziwe stwierdzenie Departamentu Stanu, rzeczywista

wartość dziesięciu odbitek w porównaniu z dwoma jest bardziej subtelna i ważna: zbieranie i
porównywanie dwóch dowolnie wybranych wydruków (każdego palca wskazującego) służy
przede wszystkim jako uwierzytelnienie znanej tożsamości. W tym przypadku porównujesz
jednak znany zebrany wydruk z nową próbką pobraną od osoby, którą chcesz uwierzytelnić, i
sprawdzasz, co otrzymujesz. Przy wszystkich dziesięciu wydrukach możesz zacząć myśleć o
identyfikacji oprócz uwierzytelniania. Oto przykład. . . Wyobraź sobie, że jesteś agentem
pracującym dla Interpolu i odkryjesz użyteczny odcisk palca w fragmentach obudowy bomby.
Zapisujesz wydruk i porównujesz do znanych druków, ale to nic nie dało. Będąc dobrym
agentem, dostarczasz ten wydruk krajom i agencjom, które są zainteresowane pomocą w
znalezieniu zamachowca i masz nadzieję na najlepsze wyniki. Dwa miesiące później, Urząd
Celny USA zatrzymuje twój bombowiec na granicy, ponieważ wydruk okazuje się być
prawidłowym odciskiem palca od kogoś, kogo właśnie przeskanowano do systemu w Los
Angeles. System złożony z dwóch drukarek całkowicie tęskniłby za tą osobą, ponieważ wydruk
nie powstał z palca (palca wskazującego), o który dbał system. Zbierając wszystkie wydruki,
system praktycznie gwarantuje identyfikację każdej osoby, której odcisk palca kiedykolwiek
został wprowadzony do systemu w dowolny sposób - w ramach możliwości samego systemu
odcisków palców. Wraz z odcisków palców, zdjęcie jest rejestrowane elektronicznie, co
rejestruje twarz jako dalsze informacje na temat danej osoby. Chociaż zdjęcie na całej
powierzchni w żadnym wypadku nie jest optymalne do zbierania tęczówki, zdjęcie dobrej
jakości zostało użyte do pozytywnej identyfikacji przy użyciu biometrycznych tęczówek.
Specjalna praca
Nigdy nie dowiesz się od nikogo z amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, że przyznał się do protokołu, że chciałby mieć solidną, udoskonaloną
biometrycznie kartę identyfikacyjną dla każdego obywatela USA - i uchwycić tęczówką,
siatkówkę i odciski palców od urodzenia. Można się jednak założyć, że wielu ludzi myśli w ten
sposób, w oparciu o liczbę obywateli potrzebnych do dostarczenia informacji biometrycznych
dla ich rządowych lub związanych z bezpieczeństwem miejsc pracy. Mądrze politycznie nie jest
otwarcie mówić o śledzeniu obywateli Stanów Zjednoczonych za pomocą zaawansowanych
technologii biometrycznych na poziomie krajowym, więc obecnie wydaje się, że jest to
pełzający wymóg biometrii na konkretne lub specjalne identyfikatory dla małych grup ludności
(które wydają się być wzrost wielkości na dobę). Kongres Identyfikacji Pracowników
Transportu (TWIC), za pośrednictwem ustawy o bezpieczeństwie transportu morskiego,
nakazał wydanie certyfikatu biometrycznego
"... każda osoba bez eskorty dostępu do bezpiecznych obszarów obiektów i statków oraz
wszyscy marynarze posiadający straż przybrzeżną wydali poświadczenia lub dokumenty
kwalifikacyjne."
Według danych szacunkowych US Coast Guard, to około 1,5 miliona pracowników - w tym
dokerów, kierowców ciężarówek, marynarzy kupców i pracowników portowych - w całym
kraju. Zapisy na tę kartę obejmują zbiór pełnego zestawu odcisków palców i fotografii cyfrowej
i służą do identyfikacji i uwierzytelnienia tych pracowników w obszarach, w których dana
osoba może skutecznie pomagać lub dokonywać przemytu lub ogólnie naruszać prawo celne.

Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12)
HSPD-12 zapewnia wspólny standard identyfikacji dla pracowników federalnych i
wykonawców za pomocą dwóch odcisków palców i fotografii. Ponieważ niniejsza dyrektywa
obejmuje wszystkie agencje rządu USA i około 1,8 miliona pracowników i kontrahentów,
faktyczna rejestracja i wydawanie tych kart odbyła się z opóźnieniem. Wdrażanie i zarządzanie
wdrożeniem pozostało w gestii poszczególnych agencji, z których każda ma własne pomysły
dotyczące najlepszego sposobu realizacji tego zadania
Nieuregulowane tłumy
Przeprowadzając badania w tle, stało się dla nas jasne, że wiele zawodów wymaga odcisku
palca od praktyków, ale niekoniecznie używa tych odcisków palców bezpośrednio jako środka
biometrycznego. W takich przypadkach uwierzytelnianie i identyfikacja biometryczna polega
właśnie na instalacji technologii; część gromadzenia danych została już wykonana. Ponieważ
żaden centralny organ nie śledzi tych nieuregulowanych kolekcji odcisków palców, nie ma
dobrej miary tego, ile osób należy do tej kategorii, ale dość łatwo oszacować to w dziesiątkach
(lub nawet setkach) milionów ludzi, ponieważ niektóre z nich kategorie są dość szerokie.
Częściowa lista to prawnicy (wymóg przyjęcia do palestry w większości lub wszystkich
stanach), nowojorscy beneficjenci pomocy społecznej, przestępcy, prywatni śledczy i wielu
funkcjonariuszy organów ścigania.
Wszyscy inni
Chociaż jest to nadal polityczny kłopotliwy problem, istnieje kilka inicjatyw, które mogą
zarejestrować każdego obywatela w USA w systemie identyfikacji biometrycznej.
REAL ID
Ustawa REAL ID z 2005 roku wymaga od osób, które chcą otworzyć rachunki bankowe wejść
na pokład samolotu czy wejść do budynku federalnego , aby przedstawić identyfikację
spełniającą określone standardy. Niezbyt zaskakujące jest, że REAL ID zawiera przepisy
umożliwiające dołączanie informacji biometrycznych, ale obecnie nie wymaga tego jako
elementu sterowników opartych na prawdziwym identyfikatorze licencje (chyba że policzycie
zdjęcie, które można wykorzystać do rozpoznawania twarzy). W obecnej sytuacji osoby
urodzone po 1 grudnia 1964 roku będą miały PRAWDZIWE ID do 1 grudnia 2014 r., A wszystkie
inne do 1 grudnia 2017 r. Nic dziwnego, że wiele państw zgłosiło wiele zastrzeżeń do systemu,
który dyktuje zasady w obszar, w którym państwa mają carte blanche: licencjonowanie
kierowców. Reguły kontrolują, co może być użyte do potwierdzenia tożsamości,
bezpieczeństwa fizycznych biur, w których wydawane są PRAWDZIWE identyfikatory, oraz
sprawdzenie danych dla pracowników dowolnego działu, który może wydawać licencje. Te
dodatkowe zasady mogą potencjalnie wydłużyć czas oczekiwania na proces uzyskiwania
prawa jazdy, które już cieszy się reputacją niekończącego się procesu.
Zbrodnia i kara
Jedną z kategorii gromadzenia danych biometrycznych w USA, których nie omawiamy tutaj,
jest w istocie jedna z największych (i na pewno najstarsza) kolekcja przestępstw. Jeśli

zostaniesz skazany za niektóre przestępstwa, a nawet podejrzenie w niektórych przypadkach,
twoje odciski palców zostaną zebrane (z lub bez współpracy) i przechowywane w aktach. Pliki
te są dość często dzielone między organami ścigania, a nawet na całym świecie w niektórych
przypadkach. Co dziwne, dane osobowe osób skazanych za zbrodnie nie są ogólnie dobrze
chronione. W jednym przypadku plik z informacjami o osobach na liście najczęściej
poszukiwanych przez FBI zawierały zwykłe nazwiska, aliasy i inne dane osobowe - a także ich
prawidłowe numery ubezpieczenia społecznego. Konsekwencje tego włączenia byłyby nieco
zabawne, gdyby nie potencjalne marnowanie środków egzekwowania prawa. Niespodziewany
złodziej tożsamości czeka zaskoczenie swoim życiem, kiedy zaczyna podszywać się pod
uciekiniera z FBI Most Wanted.
Zabezpieczenia przed niewłaściwym użyciem
Przeprowadzając badania w tle, okazało się, że pełna lista miejsc, w których obywatele USA
musieli przesłać dane biometryczne w celu identyfikacji, jest o wiele większym zadaniem, niż
mogłoby się wydawać. Jeśli uwzględnimy zdjęcia DMV (Departamentu Pojazdów Silnikowych
- agencje państwowe wydające prawa jazdy) jako biometrię rozpoznawania twarzy, liczba
skoków będzie równa niemal całej dorosłej populacji - a ponieważ do tego celu
wykorzystywane są zdjęcia DMV, to nie jest duża skok. Jeśli ograniczymy listę do bardziej
dokładnych i unikatowych środków, takich jak odciski palców, liczba ta spadnie z setek
milionów do dziesiątków milionów - na razie. Biorąc pod uwagę wszystkie dane biometryczne
w biurach rządowych, miejscach pracy i komputerach należących do przypadkowych kupców,
można by sądzić, że będzie wiele praw dotyczących tego, jak te informacje powinny być
chronione i jak długo ktoś może je przechowywać. Jakkolwiek jest to typowe dla pojawiających
się technologii, prawo tak naprawdę jeszcze nie dogoni obecnej praktyki. USA nie ma
przepisów określających, jak długo ktoś może przechowywać dane biometryczne po ich
zebraniu. Gdy przekażesz komuś swoje biometryczne klucze do królestwa, ta osoba lub
instytucja może przechowywać te klucze w nieskończoność.
Ochrona informacji biometrycznych
Brak ochrony danych osobowych - i wynikająca z tego prywatność, prywatność, bałagan
finansowy i prawny - jest obecnie w wiadomościach prawie co tydzień. Wystarczy, że podmiot
posiadający Twoje dane osobowe (PII) pozostawi je przypadkowo na siedzeniu samolotu, w
bagażniku wynajętego samochodu lub siedzi na niezałatanym serwerze internetowym, gdzie
ktoś przechadza się / surfuje i chwyta go bardzo małym wysiłkiem. Na początku 2008 roku (w
konserwatywnym) 200 milionach rekordów zawierających poufne dane osobowe ujawnione
w ten sposób w samych Stanach Zjednoczonych. Przy całej niebezpiecznej działalności i
mnóstwie podmiotów mogących zbierać wrażliwe informacje, nasz system prawny w końcu
zareagował. W dniu 31 lipca 2003 r. Stan Kalifornia uchwalił ustawę o naruszeniu
bezpieczeństwa - pierwszą tego rodzaju. W lutym 2008 r. 38 innych państw przyjęło podobne
przepisy, z których większość opiera się na przełomowym prawie kalifornijskim. Jak się
okazuje, większość firm, którym można podać takie informacje, również prowadzi działalność
w jednym z trzydziestu dziewięciu stanów, które mają prawa dotyczące naruszenia
bezpieczeństwa. Otrzymasz powiadomienie, w porządku. A to dlatego, że próba
uporządkowania osób mieszkających w stanach, które przyjęły takie prawo od tych, którzy żyją

tam, gdzie nie istnieje takie prawo, jest prawdziwym bólem - i nie można mieć pewności, że
inne takie prawo nie zostało uchwalone w "nieprzykrytym "Stwierdza, gdy nie patrzyłeś. Jeśli
naruszenie bezpieczeństwa naruszy 10 001 rekordów i tylko jedna z nich mieszka w
Południowej Dakocie, nie uważa się, że dobra obsługa klienta informuje pozostałe 10 000
osób: "Bardzo nam przykro, ale twoja prywatna informacja została naruszona przez hakera.
Proszę nie mówić nikomu z Południowej Dakoty - zwłaszcza jeśli jesteś członkiem prasy.
"Ustawę kalifornijską i większość tych, które ją śledzą, można podsumować w prosty sposób:
jeśli dane osobowe, które definiujemy za chwilę), narażone na szwank przez twoje
bezpieczeństwo, musisz powiadomić wszystkie osoby, których informacje zostały ujawnione.
Istnieją pewne szczegóły dotyczące sposobu powiadamiania i wyjątków w przypadku
toczących się dochodzeń sądowych, ale takie jest prawo w pigułce. Większość stanów używa
tej samej definicji danych osobowych jak Kalifornia to robi - która nie wymienia bezpośrednio
danych biometrycznych - w następujący sposób:
Imię osoby lub pierwsze imię i nazwisko w połączeniu z jednym lub kilkoma z następujących
elementów danych, gdy nazwa lub elementy danych nie są szyfrowane.




Numer ubezpieczenia społecznego
Numer prawa jazdy lub numer identyfikacyjny California Card
Numer konta, numer karty kredytowej lub debetowej, w połączeniu z wymaganym
kodem bezpieczeństwa, kodem dostępu lub hasłem (np. Kod PIN), który umożliwi
dostęp do rachunku finansowego danej osoby.

Chociaż definicja ta nie zawiera wyraźnych informacji biometrycznych, można z łatwością
stwierdzić, że odciski palców lub inne próbki biometryczne stanowią "wymagany kod
bezpieczeństwa" lub "kod dostępu" do każdego rozsądnego sądu. Założymy się, że niewiele
firm byłoby skłonnych zaryzykować problemy związane z public relations, które mogłyby
powstać w wyniku nieinformowania klientów, że ich dane biometryczne zostały skradzione, i
że zamiast tego informacje te zostaną ogłoszone przez media informacyjne. Kudos na Florydę,
Nebraskę, Nevadę, Karolinę Północną i Wisconsin - wszyscy byli na tyle myślący, by wyraźnie
opisać dane biometryczne jako dane osobowe w swoich przepisach o naruszeniach.
Opieka zdrowotna na ratunek
Pomysł, który nie został jeszcze sprawdzony w sądzie, jest taki, że w wielu przypadkach
informacje biometryczne można uznać za związane z opieką zdrowotną, zwane
Elektronicznymi Informacjami Zdrowotnymi dla Pacjentów (EPHI) zgodnie z HIPAA - prawem
amerykańskim, które określa, w jaki sposób EPHI musi być chronione w komputerach i
sieciach. Ponieważ zmiany w niektórych danych biometrycznych dla danej osoby można
wytłumaczyć jedynie pewnymi zmianami w ich stanie zdrowia, pracodawcy muszą bardzo
uważać na to, jak radzą sobie z przesłoną tęczówki, żyły, siatkówki i innymi środkami
biometrycznymi. Muszą być pewni, że nie działają wbrew wrażliwości naszego narodu na
prywatność informacji związanych z opieką zdrowotną. Obecne przepisy ustawowe i
wykonawcze nie wchodzą bezpośrednio w grę, ale USA jako naród wykazały nietolerancję
wobec ujawniania prywatnych danych dotyczących zdrowie obywateli - w stopniu, który
powinien dać pauzę organizacjom zbierającym te informacje, gdy decydują, jak je chronić.

Biometryka a prawo europejskiej
Europa - a dokładniej Unia Europejska (UE) - jest bardzo dumna z szczególna troska o
prywatność danych osobowych obywateli. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w
których podstawowe prawo do prywatności jest w sposób niejasny określone w Konstytucji,
Konstytucja UE ma obszerny statut dotyczący prywatności: dyrektywę 95/146 / WE. Ta
ustawa, zwana również dyrektywą o ochronie danych, zajmuje się bezpośrednio
przetwarzaniem danych osobowych - w tym informacji biometrycznych. (W obronie
konstytucji USA komputery i informacje biometryczne nie były popularnymi tematami do
dyskusji w 1787 r., Kiedy Konstytucja została napisana i ratyfikowana). Artykuł II-68 konstytucji
UE zatytułowany "Ochrona danych osobowych" jest odświeżająco krótki i jasny. Cały tekst II68 składa się z trzech twierdzeń:
1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie dla określonych celów i na podstawie zgody danej
osoby lub innej uzasadnionej podstawy prawnej. Każdy ma prawo dostępu do zgromadzonych
danych dotyczących tej osoby oraz prawo do jej sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu
Zgodnie z tymi zasadami przewodnimi dyrektywa o ochronie danych ma zastosowanie do
"przetwarzania danych osobowych", który definiuje się jako "wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Wytyczne dyrektywy
obejmują następujące zagadnienia:










Zasady dotyczące jakości danych
Kryteria legalności przetwarzania danych
Specjalne kategorie do przetwarzania
Informacje, które należy przekazać podmiotowi danych
Prawo podmiotu danych do dostępu do danych
Zwolnienia i ograniczenia
Prawo podmiotu do zgłoszenia sprzeciwu
Poufność i bezpieczeństwo przetwarzania
Powiadomienie

Aktualna dyrektywa zawiera strony i strony szczegółów dotyczących każdego z tych tematów.
Sprowadza się to do idei, że dane obywatela UE muszą być starannie zebrane (jeśli w ogóle
zostaną zebrane) - a zebrane informacje muszą wystarczyć do wykonania wymaganego
zadania przetwarzania informacji i nic więcej. Ponadto informacje muszą być przetwarzane
dokładnie tak, jak opisano to obywatelowi, który musi mieć dostęp do gromadzonych na nim
informacji, a informacje muszą być przez cały czas dokładnie chronione przed ujawnieniem.
Wpływ tych przepisów dotyczących prywatności na biometrię w UE jest interesujący z
społecznego punktu widzenia. Obywatele państw członkowskich UE są ogólnie bardziej
zadowoleni z gromadzenia obszernych informacji biometrycznych przez ich rządy, niż
obywatele USA. Dzieje się tak dlatego, że gromadzenie i wykorzystywanie takich informacji
jest o wiele bardziej dokładnie kontrolowane niż w USA wszystkie państwa członkowskie mają

wbudowane w paszporty identyfikatory oparte na danych biometrycznych lub masz taką
możliwość i wkrótce będziesz z niej korzystał. Ponieważ istnieją przepisy UE dotyczące tego, w
jaki sposób dane osobowe mogą i będą dzielone między państwami UE, bezpieczeństwo
wejścia na rynek między państwami członkowskimi może być znacznie bardziej zrelaksowane
niż w krajach, które nie mają przepisów ograniczających przetwarzanie danych osobowych.
takie jak biometria. Umożliwia to również firmom zbieranie informacji od obywateli innych
krajów UE bez zbytniej dodatkowej kontroli procedur przetwarzania informacji. Stanowi to
wyraźny kontrast w stosunku do obręczy, które amerykańskie firmy muszą skakać, aby
poradzić sobie z danymi osobowymi UE; Prawo USA nie jest wystarczająco restrykcyjne, by
zaspokoić europejską wrażliwość. Nawet program US-VISIT, który zbiera odciski palców od
wszystkich osób wjeżdżających do USA, był przedmiotem kontroli Komisji Europejskiej jako
potencjalnego naruszenia dyrektywy o ochronie danych. Prawodawstwo UE bardzo
przypomina proponowane "Wytyczne w sprawie ochrony prywatności i transgranicznego
przepływu danych osobowych" Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
organizacji międzynarodowej z trzydziestoma państwami członkowskimi, w tym ze Stanami
Zjednoczonymi. Wytyczne OECD kierują polityką prywatności i wymiany informacji prawie
wszystkich państwa członkowskie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.
Biometryka i prawa w innych krajach
Wytyczne OECD stosują te same podstawowe zasady przewodnie, które zostały już
wymienione w części poświęconej unijnej dyrektywie o ochronie danych, ale wytyczne
wydane dla krajów członkowskich nie mają mocy prawnej ani konstytucyjnego autorytetu.
Siła, jaką mają wytyczne, nawet poza krajami członkowskimi, polega na tym, że w celu ochrony
granic, antyterroryzmu i egzekwowania prawa, informacje biometryczne muszą być
udostępniane między narodami świata - i opracowywane są wytyczne OECD być wystarczająco
restrykcyjnym, aby zaspokoić obawy dotyczące prywatności (przynajmniej tak dobrze, jak
można to sobie wyobrazić w takich okolicznościach). Nawet Stany Zjednoczone zatwierdziły
wytyczne, ale jak dotąd niewiele lub nie zrobiły nic, aby je zastosować. Ogólnie rzecz biorąc,
demokratyczne rządy działają w sposób równoważący: potrzeby społeczeństwa w zakresie
kontroli granic, łapania przestępców i zapobiegania przestępstwom związanym z tożsamością
(takim jak identyfikacja kradzieży) przeciwko prawom jednostki do prywatności. Z drugiej
strony, niedemokratyczne rządy szybko przyjęły identyfikację biometryczną obywateli - w
wielu przypadkach w celu śledzenia ich ruchów i działań. Obecnie nie ma przepisów, które
opisują ideę tego, co nazywamy skażonymi danymi biometrycznymi. Informacje biometryczne
zebrane od ludzi, którzy nie mają wyboru w tej sprawie, powinny skłonić nas do zastanowienia
się nad wykorzystaniem tych danych w naszych wysiłkach, aby uczynić świat lepszym i
bezpieczniejszym miejscem. Uważalibyśmy, że wszelkie informacje biometryczne zebrane
wbrew woli danej osoby lub wymuszonej od osoby mają być skażone w tym zakresie. Inne
sposoby niszczenia danych biometrycznych obejmowałyby zbieranie bez wiedzy podmiotu lub
uzyskiwane ze źródeł takich jak organizacje opieki zdrowotnej, które zbierały informacje dla
zastosowań innych niż biometryczne.
Problemy etyczne z biometrią

Wykorzystanie informacji do identyfikacji lub uwierzytelnienia osób prowadzi do etycznego
postępowania względy związane z nieprawidłowym wykorzystaniem samych procesów
identyfikacji i uwierzytelniania, ale w przypadku informacji biometrycznych niektóre z tych
środków są tak osobiste, że sam pomiar biometryczny może budzić obawy natury etycznej.
Śledzenie
Wszelkie środki, które można wykorzystać do identyfikacji osoby, mogą być również
wykorzystywane do śledzenia ich ruchów i działań w sposób całkowicie niezwiązany z
zadaniem, dla którego pierwotnie zebrano dane identyfikacyjne. W przypadku danych
biometrycznych nie ma sposobu, aby oddzielić dane identyfikacyjne od osoby - co prowadzi
do naprawdę lepkiej sytuacji: każde miejsce, w którym przechwycona jest ta informacja, może
być skorelowane z każdym innym czasem i miejscem, w którym informacje te zostały
przedstawione, tworząc pełny obraz indywidualnych działań, gustów, sytuacji finansowej,
współpracowników, przynależności i miejsca pobytu. Chociaż może to być pożądane, gdy
mówimy o działalności przestępczej, jest to skrajne pogwałcenie prywatności dla zwykłych
obywateli, którzy prowadzą niekryminalne życie. Niektóre środki biometryczne - takie jak
chód, tęczówka, obrazowanie twarzy i wzorzec głosu - nie mogą być łatwo ukryte w miejscach
publicznych i mogą pozwolić podmiotom będącym w posiadaniu tego rodzaju informacji
biometrycznych na znacznie więcej informacji na ten temat, niż byłoby to możliwe w inny
sposób. W rzeczywistości wiele z tych pomiarów biometrycznych może zostać
przechwyconych bez wiedzy i zgody osoby badanej. W przypadku braku dobrych przepisów
zapobiegających takim działaniom, wkrótce możemy zobaczyć biometrię opartą na chodzie,
która będzie podążać za twoim postępem przez centrum handlowe - i przedstawiać sugestie
dotyczące przechowywania informacji o tym, jakie produkty Ci zaoferować, na podstawie
Twoich wcześniejszych zakupów lub wizyt w sklepie. Z drugiej strony, można stosunkowo
łatwo założyć "przebranie" w postaci podnóżka w jednym bucie, które zmieni sposób
chodzenia i pozwoli "całkowicie zniknąć"!
Kontrolowanie sposobu wykorzystywania danych biometrycznych
Dobre przepisy dotyczące prywatności gwarantują, że dane biometryczne zebrane od osoby
za jej zgodą mogą być wykorzystywane wyłącznie do konkretnego celu, dla którego zostały
dostarczone, i nie więcej. Zwolennicy ochrony prywatności, którzy sprzeciwiają się stosowaniu
identyfikacji biometrycznej, mają uzasadnioną obawę, że po zebraniu informacji nie można jej
wycofać; że identyfikacja biometryczna jest na zawsze związana z podmiotem, nawet jeśli
informacje ostatecznie trafiają w niepowołane ręce lub zasady zmieniają się do punktu, w
którym podmiot nie dobrowolnie podałby danych biometrycznych, gdyby te polityki były na
miejscu w tym czasie. Obecnie odciski palców przechwycone w programie VISIT w Stanach
Zjednoczonych są wykorzystywane wyłącznie do kontrolowania wejścia niepożądanych osób
oraz do przechwytywania czasu i miejsca wyjścia dla podróżnych spoza Stanów
Zjednoczonych. Innym atakiem terrorystycznym na terytorium USA może jednak być zmienić
sposób, w jaki postrzegamy te dane w całości - i spowodować, że zaczniemy profilować
zachowania związane z podróżowaniem za pomocą biometrycznych danych wejściowych i
wyjściowych. Nie tylko mogłoby to potencjalnie naruszyć nasze umowy z krajami, z których

pochodzili ci podróżnicy, naruszałoby to zrozumienie przez podróżnych, w jaki sposób
informacje te miałyby być wykorzystywane w momencie ich dostarczenia.
Ignorowanie nieistotnych danych
Informacje biometryczne ze swojej natury mogą również gromadzić informacje dotyczące
rasy, pochodzenia etnicznego, płci i innych potencjalnie szkodliwych cech fizycznych. Z
długiego doświadczenia wiemy, że niektórym ludziom trudno jest zignorować szkodliwe cechy,
jeśli staną się znani. Potencjał dla nieistotnych cech dostępnych w systemach rozpoznawania
twarzy, które wychwytują i zapisują cały obraz - a nie tylko wskaźniki - są oczywiste, ale inne
możliwości biometryczne również mają ten potencjał. Przynajmniej kilka fizycznych różnic,
takich jak brakujące kończyny, waga, wzrost lub kolor oczu, będzie oczywiste w przypadku
kilku biometrycznych systemów identyfikacji. Nieistotne dane powinny zostać odrzucone, w
miarę możliwości, aby zapobiec szkodliwemu zachowaniu ze strony osób mających dostęp do
dane biometryczne; ponadto należy wprowadzić przepisy chroniące osoby, których eliminacja
jest niemożliwa. Na przykład prymitywnej identyfikacji, która wywołuje szkodliwą reakcję, a
nawet strach, zastanów się nad nazwiskami - i zachowaniem, które mogą tworzyć etnicznie
identyfikowalne imiona.
Zrozumienie porażki
Brak uwierzytelnienia lub identyfikacji przez system biometryczny może być kłopotliwy i
potencjalnie zdecydowanie zbyt odkrywcze. Przyczyny nieudanego uwierzytelnienia mogą
obejmować







Utrata masy lub zysk
Wypadanie włosów
Warunki medyczne
Zmiany ciała spowodowane urazem
Zmiana higieny osobistej
Problemy psychologiczne (oparte na zachowaniu)

Każda z tych potencjalnych przyczyn fałszywego odrzucenia może potencjalnie spowodować
utratę poczucia własnej wartości, utratę prywatności lub po prostu zażenowanie - żadna z nich
nie powinna być potencjalnym wynikiem zalogowania się do systemu biurowego w ranek.
Osoby wdrażające systemy biometryczne muszą mieć świadomość, że niepowodzenia w
uwierzytelnianiu mogą opierać się na wysoce osobistych, a czasami żenujących czynnikach,
które nie mają nic wspólnego z technologią i mają związek z prywatnym życiem użytkowników.
Wrażliwość na ten problem i dobre szkolenie dla osób obsługujących systemy może pomóc w
przygotowaniu się na nieco niezręczne sytuacje ze swoimi użytkownikami.
Zarządzanie problemami
Istnieje bardzo niewiele kwestii etycznych związanych z biometrią, które nie są przeciwdziałać
poprzez staranne rozważenie użytkowników systemu i ich potencjalnych obaw. Dopóki
korzystanie z takich systemów jest dobrowolne - a zebrane informacje są wykorzystywane
wyłącznie w sposób dokładnie opisany podmiotowi w czasie gromadzenia danych - dane
biometryczne mogą być wykorzystywane etycznie i odpowiedzialnie. USA pilnie potrzebują

przepisów, które bardziej konkretnie odnoszą się do prywatności, jeśli nie do poprawki
konstytucyjnej, która dotyczy prawa do prywatności. W przypadku braku takiej konstytucyjnej
jasności, interpretacje precedensów prawnych i obecnych przepisów pozostawi obywateli
zastanawiających się, co stanie się z informacje biometryczne zebrane przez rząd, aplikacje
komercyjne i (na przykład) zabezpieczenia centrum handlowego - oraz sposób wykorzystania
tych informacji. W międzyczasie ważne jest, aby użytkownicy wiedzieli, kto dostaje te
informacje i jak - czy? - zgodzili się go chronić i używać.

Biometria odcisków palców i dłoni
W tej części przyjrzymy się odciskom palców i biometryce opartej na dłoniach, aby zrozumieć
ich mocne strony i ograniczenia w praktycznym użyciu. Dłonie i palce są dość oczywistymi
wyborami do identyfikacji biometrycznej, ponieważ mają wiele cech, które są unikalne dla
osoby, do której są przywiązani, i jesteśmy przyzwyczajeni do wbijania ich w miejsca, w których
nie chcielibyśmy umieścić naszych gałek ocznych, uszu, lub inne części ciała, które mają
wystarczającą wyjątkowość. Ta skłonność do korzystania z naszych rąk na różne sposoby
stanowi również wyjątkowe wyzwanie dla biometrii, które omówimy tutaj również. Każdy
środek biometryczny ma to, co nazywamy podstawą biometryczną, co jest podstawową
koncepcją, która pozwala nam użyć tego środka do jednoznacznej identyfikacji osoby. Dla
każdego rodzaj biometrii, który omawiamy, pokrótce wyjaśniamy ideę stojącą za konkretnym
pomiarem biometrycznym jako podstawą biometryczną.
Odciski palców
Wewnętrzne powierzchnie naszych dłoni i stóp pokryte są grzbietami i bruzdami. Tworzenie
się tych grzbietów dzieje się w łonach naszych matek, jedynie częściowo kierowane przez
naszą specyficzną genetykę. Tak więc, podczas gdy bliźnięta jednojajowe mają zazwyczaj
podobne cechy, szczegóły każdego obszaru - drobiazgi - są unikalne dla danej osoby. Dzięki tak
niezawodnej wyjątkowości wygodnie zapakowanej na samym końcu, nietrudno zrozumieć,
dlaczego odciski palców są najpopularniejszą i powszechnie stosowaną formą identyfikacji
biometrycznej.
Zrozumienie biometrycznych podstaw odcisków palców
Obraz wzoru grzbietów i bruzd, które pokrywają nasze dłonie, stopy i palce, może zostać
przechwycony optycznie w momencie, gdy jesteśmy pewni tożsamości dostawcy, a następnie
porównany z nowym obrazem w celu uwierzytelnienia tego użytkownik. Mimo, że odciski
palców zmieniają rozmiar podczas wzrostu, struktura grzbietów i bruzd nie zmienia się z
czasem, z wyjątkiem zasadniczo mechanicznych zmian, takich jak skaleczenia lub blizny.
Rysunek 1 pokazuje zbliżenie odcisków palców.

Rozważanie praktycznych rozwiązań
Często używamy naszych rąk, więc prawdopodobieństwo, że nasze wydruki zostaną
zniszczone przez uszkodzenia, tymczasowe lub inne, jest znacznie większe niż uszkodzenie, na
przykład, naszych oczu lub struktury twarzy. Fizyczne uszkodzenie czubka palca oznacza, że
nie wygląda tak jak w przypadku przechwycenia wydruku w celu identyfikacji - i system może
odrzucić twoją identyfikację, jeśli nie może dokładnie pasować do jednej lub więcej unikalnych

cech. Chociaż - teoretycznie, w każdym razie - moglibyśmy użyć dowolnej części naszych stóp
i rąk, które mają cechy identyfikacyjne, w praktyce końcówki każdego palca lub kciuka są
najłatwiejsze do umieszczenia w obrazowaniu. W rzeczywistości są one tak łatwe, że każdy z
nas pozostawia doskonale czytelne kopie naszych odcisków palców na przedmiotach, których
dotykamy przez cały czas - jak wielu przestępców nauczyło się na własnej skórze. Chociaż czyni
to odciski palców i dłoni bardzo wygodnymi jako identyfikacja biometryczna, czyni również
odciski palców i dłoni wśród najlepiej udokumentowanych (i najczęściej dostępnych)
identyfikatorów biometrycznych, które posiadamy. Sprzeniewierzenie informacji o odciskach
palców nie jest powszechne (jeszcze). Jednak w jednej dobrze opublikowanej sprawie odciski
palca niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych odebrano od szklanki na wydarzenie
publiczne, a następnie opublikowano w czasopiśmie, a także wykorzystano druk, aby oszukać
niektórych czytników linii papilarnych. O ile nam wiadomo, nikt nie wykorzystał
opublikowanego druku do podszywania się pod ministra, ale nie jest to poza możliwościami.
Czytnik linii papilarnych, a następnie wydruk dłoni, są w zasadzie w trzech postaciach:






Optyczne: działają podobnie jak zwykły skaner obrazu, w którym źródło światła jest
używane do oświetlania powierzchni obszaru skanera, a układ urządzenia sprzężonego
z ładunkiem zbiera obraz oświetlanej powierzchni.
Termoelektryczne: skanery termoelektryczne wykorzystują substancje, na których
właściwości elektryczne wpływają zlokalizowane źródła ciepła (takie jak twój palec) i
odczytują zmiany elektryczne na powierzchni, aby uzyskać obraz odcisków palców.
Ultradźwięki: Obrazowanie ultrasonograficzne odcisków palców odbija fale
dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości od trójwymiarowych struktur odcisku
palca i rejestruje uzyskany model 3D.

Identyfikacja odcisków palców jest niezwykle trudna, gdy odbitki są zbierane z kieliszków do
wina, klamek drzwi i różnych tępych instrumentów. Jednak w systemie identyfikacji
biometrycznej pracujesz w kontrolowanym środowisku i możesz użyć tej większej kontroli, aby
uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. Innymi słowy, jeśli świadomie staramy się pozostawić
dobry odcisk palca podczas rejestracji w systemie biometrycznym, istnieje szansa, że
zostawimy coś lepszego niż na uchwycie tego wielkiego kuchennego noża, gdy będziemy mieć
coś innego na myśli. Skanery do biometrycznych odcisków palców są dostępne w różnych
kształtach i rozmiarach, z dwoma podstawowymi trybami pracy:



Skanuje cię: Twój palec lub palce pozostają w bezruchu, gdy urządzenie skanujące
przesuwa się po wydruku, aby go uchwycić.
Możesz go zeskanować: przesuwasz palcem po stacjonarnym urządzeniu skanującym
podczas przechwytywania wydruku.

Druga metoda - przesuwanie palca po stacjonarnym urządzeniu skanującym - jest praktyczna
tylko dlatego, że odciski palców są dość proste do zrozumienia, a także niewiele otwartej
interpretacji w ustawianiu palca w celu skanowania. Nie dotyczy to niektórych innych
wydruków - w szczególności skanowania dłoni (więcej informacji na ten temat w następnej
sekcji).
Gdzie zobaczysz biometrię odcisków palców

Biometria linii papilarnych służy jako wół roboczy identyfikacji opartej na danych
biometrycznych. Zazwyczaj biometria odcisków palców będzie widoczna na zamkach drzwi,
laptopach, klawiaturach i bardziej formalnie w punktach wejścia. Trzy czynniki w znacznym
stopniu wpłynęły na powszechne użycie tego narzędzia:




Technologia wymagana do prostego skanowania odcisków palców jest stosunkowo
tania.
Analiza wymagana do ustalenia dopasowania (lub jego braku) nie wymaga dużej ilości
zasobów komputerowych.
My, ludzie, wydajemy się bardziej wygodnie trzymać nasze palce - zamiast naszych
gałek ocznych lub innych części ciała - w urządzeniu ID.

Z drugiej strony, proste systemy odcisków palców (w niektórych przypadkach) okazały się
stosunkowo łatwe do złamania dzięki użyciu fałszywych palców z prawdziwymi odciskami
palców. W rezultacie odciski palców są zwykle używane w aplikacjach o niskim i średnim
bezpieczeństwie (takich jak logowanie do osobistych stacji roboczych) - z ważnymi wyjątkami,
takimi jak program US VISIT (o którym mowa w części 2). Istnieje szansa, że bardziej
wyrafinowana metoda biometryczna zostanie zastosowana dla aktywów lub systemów o
wysokiej wartości. Odciski palców są czasem używane w ustawieniach o wyższym poziomie
bezpieczeństwa, gdy dostępne są inne czynniki potwierdzające ich użycie. Na przykład odciski
palców znajdujące się w pamięci elektronicznej niektórych paszportów lub nowej karty
identyfikacyjnej Hong Kongu są zawsze używane w obecności osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo, tak że użycie fałszywego palca byłoby prawdopodobnie oczywiste, chyba że
jesteś szpiegiem z niesamowitymi, cienkimi jak skóra rękawiczkami. W takim przypadku
możesz również zmienić swoje siatkówki i strukturę żyły dłoni. (W takim przypadku lepiej
sprawdź: Możesz być fikcyjną postacią w filmie.)
Skanowanie Dłoni
Ten sam rodzaj grzbietów i bruzd, które sprawiają, że nasze koniuszki palców są unikalne,
pokrywa również wnętrze naszych dłoni (i stóp, jeśli o to chodzi). Nasze dłonie mają również
inną cechę, która jest wyjątkowa, gdy szczegółowo się ją bada: zgięcia zginające. Oprócz
widocznych (zazwyczaj trzech) zmarszczek zgięciowych w każdej dłoni - uformowanych około
21/2 do 3 miesięcy po zapłodnieniu - kilka drobniejszych linii o mniej regularnych wzorach
powstaje po około 4 miesiącach. Kombinacje tych cech są tym, o czym mówimy, gdy mówimy
o skanerach dłoni i odciskach dłoni w identyfikacji biometrycznej. Rysunek 2 pokazuje, o czym
tu mówimy.

Zrozumienie biometrycznych podstaw skanowania dłoni
Podobnie jak odciski palców, grzbiety i bruzdy, jak również zgięcia i inne zmarszczki w naszych
rękach, powstają zanim weźmiemy pierwszy oddech powietrza i nie ulegną znaczącej zmianie
przez całe nasze życie. Podczas gdy nasze nadgarstki i dłonie nie są tak elastyczne i łatwe do
umieszczenia w celu obrazowania, jak opuszki palców, są nadal przydatne do umieszczania na
skanerach o różnych kształtach i rozmiarach w celu zebrania obrazu. Pełny obraz całej dłoni,
w tym dłoni i odcisków palców, zapewnia dużą liczbę drobiazgów do porównania - więcej niż
tylko odcisków palców - co powoduje dokładne dopasowanie z kilkoma fałszywie ujemnymi
lub pozytywnymi. Skanowanie z użyciem dłoni jest zwykle bardziej restrykcyjne w kwestii
umieszczania dłoni w stosunku do skanera, co również zapewnia lepszą dokładność, ponieważ
dłoń jest bardziej prawdopodobna, że za każdym razem znajduje się w tym samym położeniu.
Większa liczba punktów zebranych w ręcznym skanie oznacza, że może nastąpić więcej zmian,
takich jak cięcie papieru, zanim porównanie z oryginałem zostanie zbyt zmienione, aby je
rozpoznać, co nadal zapewnia wysoki poziom pewności, że dłoń jest taka sama jak próbka
referencyjna. Rozważania nad względami praktycznymi Chociaż skanowanie dłoni może być
bardzo dokładne, a większy obszar skanowania bardziej wybacza zmiany obrazu, skanery dłoni
wydają się droższe niż skanery linii papilarnych z kilku powodów:




Skanery dłoni muszą być bardziej solidne, aby pomieścić dłonie wszystkich osób i
większą wagę dłoni. Coś, na co kładziesz palec, może być dużo lżejsze, mniejsze i tańsze
niż coś, co ma przeskanować twoją dłoń. Projektanci muszą wziąć pod uwagę fakt, że
niewiele osób będzie opierało się na palcu podczas uwierzytelniania się, ale drugą
rzeczą jest opieranie się o coś, na czym spoczywa dłoń.
Dłonie są znacznie większe niż palce, więc powierzchnia obrazowania musi być
znacznie większa. W obrazowaniu elektronicznym rozmiar i jakość powierzchni
obrazowania stanowią dużą część kosztu urządzenia. Powierzchnia dłoni nie jest
naturalnie płaską lub prawie płaską powierzchnią: jest zakrzywiona. Uzyskanie
naprawdę dobrego obrazu dłoni wymaga powierzchni obrazu, która jest zakrzywiona,
aby uchwycić wydruk w stanie zrelaksowanym i nie rozciągniętym. Mechanika
skanowania z zakrzywionej powierzchni jest znacznie bardziej złożona i droga

niż te, które skanują z płaskiej powierzchni.
Czynnikiem przemawiającym za skanowaniem dłoni jest to, że podczas gdy mamy tendencję
do opuszczania naszych odcisków palców na większości gładkich powierzchni, które dotykamy,
pozostawiamy odciski dłoni znacznie mniej, a te wydruki rzadko zawierają szczegóły zagięć
zginania. Statystyki FBI pokazują, że około 20 procent odbitek zebranych na miejscu zbrodni
to odciski dłoni w porównaniu z pozostałymi 80 procentami, które pochodzą z palców. Oznacza
to, że odciski dłoni są znacznie mniej prawdopodobne niż odciski palców, które może zebrać
jakiś haker z zamiarem ich nadużywania.
Gdzie zobaczysz biometrię dłoni
Skanowanie z wykorzystaniem dłoni traci grunt przy ręcznym skanowania żył, o którym
mówimy dalej, ale wciąż można znaleźć tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo - w takich
miejscach, jak urządzenia kolokacji IT i dostęp do budynku o wysokim poziomie
bezpieczeństwa. Skanery przenośne dobrze radzą sobie ze zmianami w czasie, gdy klienci
uwierzytelniający są dużą grupą, a czas pomiędzy uwierzytelnieniami może wynosić miesiące
lub lata. Ze względu na to, że skaner dłoni jest odporny na drobne zmiany w wyglądzie dłoni,
jest odpowiedni dla dostawców usług hostingowych IT, które mogą być odwiedzane tylko kilka
razy w roku. W międzyczasie możesz doznać skaleczeń lub otarć dłoni, a nawet blizn, ale przy
pierwszym podejściu powinna istnieć wystarczająca liczba cech wyróżniających, które można
uwierzytelnić. Gdyby w tym przykładzie wykorzystano bardziej wybredną metodę, taką jak
skanowanie odcisków palców, dostawca usług hostingowych musiałby zajmować się często
ponownym uwierzytelnianiem klientów, aby umożliwić dostęp do swoich urządzeń.
Skanowanie dłoni i drukowanie dłoni są obecnie często stosowane w organach ścigania, aby
zapewnić pełniejszą analizę scen zbrodni. Około 20 procent odbitek z miejsc zbrodni to odciski
dłoni.
Żyły w rękach
W odróżnieniu od innych biometrycznych narzędzi ręcznych, biometria dłoni nie koncentruje
się na cechach charakterystycznych dla dłoni i stóp, ale na żyłach, które występują w całym
ciele. Chociaż teoretycznie możliwe jest użycie unikalnej struktury żył w innych częściach ciała,
niezrównane narzędzie ręczne do umieszczania na skanerach jest ważnym powodem, dla
którego ręczne skanowanie - a nie, na przykład skanowanie żył łokciowych - zyskuje na
popularności. bardzo bezpieczna, stosunkowo nieinwazyjna metoda ustalania referencji.
Kolejny ważny czynnik będzie znajomy, jeśli bawisz się latarką jako dziecko, świecąc ją palcami,
aby zobaczyć mroczne kości i naczynia w środku. Dłoń, palce i nadgarstek są na tyle cienkie, że
przepuszczają światło, oświetlając i mierząc wewnętrzne struktury - szczególnie jeśli używamy
ciekawych sztuczek z kolorowym światłem.
Zrozumienie podstawy biometrycznej żył dłoni
Żyły w twoim ciele są nieco podobne do żył w ciałach innych osób na poziomie makro, ale jest
wystarczająco dużo różnic, aby fałszywe poziomy odrzucenia (FRR) i fałszywe wskaźniki
akceptacji (FAR) były lepsze niż jakakolwiek inna technologia ręczna . Ponieważ odciski palców
i dłoni są stosowane w sądach, czasami w równowadze między życiem a śmiercią,

przeprowadzono szereg badań, aby pokazać, jak wyjątkowe są te wskaźniki biometryczne. Żyły
rąk nigdy nie są używane w takich okolicznościach, a względna unikalność jest gorzej
udokumentowana. Jak dotąd, prywatne badania i doświadczenia wskazują, że wzory żył są co
najmniej tak unikalne jak odciski palców i dłoni, a obrazy nadają się do analizy lepiej niż
jakakolwiek metoda powierzchniowa, czyniąc żyły ręczne ogólnie bardziej niezawodną
metodą. Obraz struktury żyły zostaje pobudzony przez świecenie światła podczerwonego lub
bliskiej podczerwieni w dłoni, co powoduje, że czerwona krew w żyłach wydaje się czarna,
podczas gdy otaczające ciało wydaje się białe. Daje to obraz o wysokim kontraście struktury
żyły odpowiedni do porównania w kolejnych uwierzytelnieniach. Rysunek 3 pokazuje przykład
skanera dłoni żyły.

Rozważanie praktycznych rozwiązań
Skanowanie ręczne ma niemal wszystkie zalety innych biometrycznych narzędzi ręcznych i
eliminuje prawie wszystkie wady. Ponieważ technika skanowania ignoruje powierzchnię dłoni,
a jedynie przechwytuje wewnętrzne struktury żył, problem drobnych skaleczeń, otarć i
nowych blizn jest praktycznie wyeliminowany. Nic, co nie spowodowałoby katastrofalnego
uszkodzenia ręki, zmieni obraz struktury żyły na tyle, by spowodować fałszywe odrzucenie.
Podobnie jak w przypadku skanowania dłoni, pozycjonowanie jest stosunkowo łatwe i zwykle
jest zgodne z jednym skanowaniem do następnego - a większa liczba punktów danych (w
porównaniu ze skanami odcisków palców) oznacza, że nawet niefortunna strata palca (na
przykład) nie ulegnie zmianie tyle, co skaner widzi, aby unieważnić uwierzytelnienie, a
użytkownik zostanie prawidłowo rozpoznany. Jedną z naszych skarg na odciski palców i dłoni
jest użycie czegoś, co pozostawiamy we wszystkim, czego dotykamy jako klucza do
uwierzytelniania ludzi. Z drugiej strony, unikalny wzór żył w naszych rękach nie pozostanie w
tyle na kieliszkach i świecznikach, gdy będziemy obchodzić nasz dzień. Nawet jeśli ktoś
skończyłby na dobrym obrazie żył dłoni, nikt nie zademonstrował prostego sposobu na
wytworzenie sztucznej ręki, która naśladuje wzór na tyle, by oszukać skaner. (Jednak.) Po
upiornej stronie rzeczy, odcięty palec lub dłoń będą zwykle oszukiwać skaner odcisków palców
lub dłoni (tak nam powiedziano), ale ten sam palec lub dłoń nie wytworzy dobrego obrazu
żyły, więc może Nie używaj go do uzyskania dostępu.
Gdzie zobaczysz biometrię żył dłoni

Do niedawna skanery ręczne widziano tylko w aplikacjach o wysokim poziomie
bezpieczeństwa jako urządzenia do uwierzytelniania dostępu fizycznego. Podobnie jak w
przypadku skanowania palmowego, skanowanie żył ręcznych sprawdza się również w
przypadku dostępu do urządzeń. Możliwość skanowania zignorowania drobnych zmian w
skórze oraz jego świetne statystyki FRR i FAR sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie, gdy
masz dużą liczbę użytkowników do śledzenia, ale nie ma dużego dostępu do tych
użytkowników, aby zaktualizować swoje dane biometryczne. Zobaczysz skanery ręczne żyły w
pomieszczeniach o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla punktów wejścia i bezpiecznego
dostępu do pokoju. Niedawno firma Fujitsu wypuściła mysz z wbudowanym skanerem dłoni
żylnym, który zapewnia bardzo wysoki poziom wiarygodności identyfikacji biometrycznej na
poziomie stacji roboczej. Obrazowanie w podczerwieni nie jest technologicznie trudne, więc
powinieneś spodziewać się różnego rodzaju skanowania żył wbudowanego w mniejsze
urządzenia, takie jak myszy, aby zrealizować wiele zalet skanowania żył nad najbardziej
popularną obecnie przenośną technologią, odcisków palców.
Ultradźwięki
Trochę trudno było zdecydować, czy powinniśmy zastosować technologię sonaru i
ultradźwiękową w części 11, gdzie omawiamy przyszłość biometrii lub tutaj, ponieważ obecnie
zajmuje się ona głównie rękami. Zdecydowaliśmy się pójść na kompromis i omówić bieżącą
pracę z biometrią ręczną (ponieważ jest ona dzisiaj używana) i pozostawić inne, oparte na
dźwięku, koncepcje obrazowania (które wciąż są tylko pomysłami w tym punkcie) w części 11.
Ogólnie rzecz biorąc, ta technologia opiera się na fakcie, że możliwe jest wykorzystanie fal
dźwiękowych do odwzorowania trójwymiarowej przestrzeni z dość wysokim stopniem
dokładności. Prawdopodobnie najbardziej znanym zastosowaniem tego podejścia jest
medyczne ultrasonograficzne obrazowanie, wykorzystywane do uzyskania obrazu wnętrza
naszego ciała w celach diagnostycznych. Ponieważ obrazowanie ultradźwiękowe nie wiąże się
z potencjalnie szkodliwym promieniowaniem (podobnie jak promieniowanie rentgenowskie),
używamy go do patrzenia na płody w czasie rzeczywistym. Jeśli moi przyjaciele i rodzina są
wskazaniami, nadchodzi całe pokolenie dzieci, których pierwsze zdjęcia dzieci są w ten sposób
(i udostępniane w Internecie).
Zrozumienie biometrycznych podstaw dla biometrii ultradźwiękowej
Ta sekcja śledzi postęp skanowania, od prostych obrazów powierzchni odcisków palców po
coraz większą szczegółowość struktur wokół ręki. Pomiar ultradźwiękowy może uwypuklić
wewnętrzne struktury dłoni - w tym żyły, mięśnie, kości, a nawet takie ekstremalne szczegóły,
jak struktura 3D odcisków palców od środka. Pomiary te można przedstawić jako obrazy
dwuwymiarowe lub (stosując technikę zwaną holografią ultradźwiękową) przechowują
wszystkie informacje 3D dla porównania. Jak można się spodziewać, bogactwo informacji o
strukturach w ręce, które są gromadzone w ten sposób, jest unikalne dla każdego - i
niemożliwe do skopiowania z obecną technologią. Obrazowanie ultradźwiękowe jest w stanie
wykryć przepływ krwi, dla udowodnienia, że prezentowana ręka jest żywa (klonowanie
odcisków palców może być łatwe, ale klonowanie żywej dłoni jest znacznie trudniejsze, jak
sądzimy), a nawet może być w stanie powiedzieć, ile stresu ktoś jest poniżej, patrząc na
częstość akcji serca i rozszerzenie naczyń krwionośnych (wskaźniki odpowiedzi na przymus).

Rozważanie praktycznych rozwiązań
Większość aktualnych prac w zakresie biometrii ultradźwiękowej i systemów, które
demonstrują to podejście, skupia się na najprostszym zastosowaniu technologii:
przechwytywaniu obrazu 3D odcisków palców. Bardziej wyrafinowane rodzaje obrazowania i
analizy wykorzystują więcej informacji z ręki lub innych części ciała - i są tuż za rogiem, prawie
gotowe do praktycznego zastosowania. Patenty zgłoszone do tych urządzeń twierdzą, że
można je produkować na tyle tanio, aby można je było umieścić w stacjach roboczych i
laptopach, co sprawiłoby, że jest to jeden z niewielu dostępnych na tym poziomie systemów
skanowania biometrycznego, który może udowodnić, że skanowanie jest żywe.
Gdzie zobaczysz ultradźwiękowe dane biometryczne
Spośród wszystkich omawianych do tej pory systemów biometrycznych opartych na dłoni i
palcu, jest to najmniej prawdopodobna sytuacja w obecnym użyciu. Kilka firm i uniwersytetów
testuje obecnie tę technologię i zastanawia się, gdzie najlepiej ją wdrożyć, ale nie ma zbyt
wielu urządzeń gotowych do spożycia przez konsumentów, gdzie można ją zobaczyć. Opierając
się na zaletach tej technologii i stosunkowo niskich kosztach przetworników ultradźwiękowych
(rzeczy, które emitują fale dźwiękowe i otrzymują echo), ta technologia może łatwo pojawić
się na laptopach w ciągu najbliższych kilku lat.

Podpis Biometryczny
Cała ta część koncentruje się na najczęściej używanym pomiarze biometrycznym w
kontekstach formalnych - sygnaturach. Społeczeństwo od dawna akceptuje odręczny podpis
jako formalne uwierzytelnienie dokumentów. Talmud opisuje proces podpisów i podpisów już
w trzecim stuleciu, a przez 500 AD Imperium Rzymskie korzystało z subscripto, odręcznego
zapisu na zawartość dokumentu dla testamentów, który został szybko przyjęty dla innych
dokumentów prawnych i skrócony, aby być tylko reprezentacją nazwy osoby podpisującej. Od
wczesnych rzymskich zastosowań podpisów istnieje nieprzerwana historia ich użycia,
sformalizowana przez Anglię w 1677 r. W ustawie o nazwie "Ustawa o zapobieganiu
oszustwom i krzywoprzysięstwom" - która jest podstawą do przyjmowania pisemnych
podpisów do uwierzytelniania dokumentów dzisiaj. Należy również zauważyć, że w
przeciwieństwie do innych form uwierzytelniania biometrycznego, podpisy często wyrażają
zamiar. Podpisanie formularza pożyczki nie tylko pokazuje, że byłeś tam i podpisałeś
dokument; pokazuje zamiar zaakceptowania warunków dokumentu. Chociaż (jak pokazuje ten
rozdział) biometria podpisu jest krótka pod względem technicznym w porównaniu z wieloma
innymi wskaźnikami biometrycznymi, unikalny element intencji sprawia, że dane
biometryczne podpisów są bardziej popularną techniką niż byłoby inaczej. Chociaż podpisy są
powszechnie akceptowane jako narzędzie do uwierzytelnienia, że dana osoba była obecna i
podpisała dokument papierowy, obecne praktyczne zastosowanie ogranicza się przede
wszystkim do zbadania podpisanego dokumentu papierowego w celu sprawdzenia, czy podpis
jest zgodny z podpisami, o których wiadomo, że pochodzą z ta osoba, porównując kształty
liter, konstrukcję kształtów liter i nacisk zastosowany przy tworzeniu podpisu, gdy ta
informacja jest dostępna. Podpisy w ustawieniach biometrycznych wykorzystują wszystkie te
informacje, ale zamiast sprawdzać już wykonany podpis, biometryczny system
uwierzytelniania podpisu ma możliwość przechwycenia informacji podczas aktu tworzenia
podpisu i użycia dokładnych pomiarów różnych innych czynników w celu zebrania dobra
behawioralna próbka biometryczna. Chociaż wszystkie podpisy są (technicznie rzecz biorąc)
przykładami behawioralnej biometryki, ten rozdział koncentruje się na biometrii podpisu
opartej na technologii.
Rozpoznawanie podpisu
Przez ostatnie kilkaset lat rozpoznawano sygnatury za pomocą najprostszej możliwej metody:
dopasowania wizualnego. Jeśli dany podpis byłby zbliżony do wyglądu znanej próbki, byłby
oceniany jako pochodzący od tej samej osoby co znana próbka. W miarę, jak stawaliśmy się
coraz bardziej wyrafinowani w kwestii podpisów i zajmowania się fałszerstwami, zaczęliśmy
analizować niuanse kształtowania, uderzeń i presji, gdy tylko było to możliwe. Na przykład
oryginalny podpis (taki, który nie został odtworzony przez kopiowanie, faksowanie lub w inny
sposób) zachowuje szczegóły, takie jak zróżnicowany nacisk wywierany na papier, gdy osoba
podpisująca go tworzyła. Za pomocą czułych instrumentów możemy zmierzyć głębokość
delikatnego rowka utworzonego podczas przesuwania pióra po papierze. W zależności od
papieru, można również zmierzyć prędkość pióra w różnych obszarach podpisu, w zależności
od tego, jak atrament wykrwawia się do otaczającego papieru, ponieważ wolniejsze
pociągnięcia odkładają więcej atramentu, który bardziej krwawi. Obrysy, które opuszczają

papier, mają tendencję do przechodzenia w cienki punkt, a nie kończą się nagle. Sposób, w
jaki to się dzieje, zależy od osoby. Wiele z tych produktów to pasze do rozpoznawania
biometrycznego, ponieważ można je mierzyć bezpośrednio podczas zbierania podpisu.
Sygnatury mokrego tuszu mogą również dostarczyć innych faktycznych aspektów, że podpisy
zebrane wyłącznie elektronicznie nie mogą - na przykład składu i koloru tuszu, pochłaniania i
krwawienia papieru oraz cech starzenia niektórych tuszów. Chociaż te właściwości chemiczne
i fizyczne są interesujące i przydatne do uwierzytelniania podpisów z dokumentów
historycznych lub obrazów, nie są one tak pomocne w uwierzytelnianiu transakcji kartą
kredytową.
Zrozumienie biometrycznych podstaw rozpoznawania podpisu
Najbardziej podstawowa forma rozpoznawania sygnatur biometrycznych jest dość podobna
do tego, co dzieje się w biometryce linii papilarnych. Ta podstawowa forma nazywamy
wyłącznie podpisem biometrycznym, ponieważ nie używamy niczego na temat aktu
podpisywania - tylko obraz samego podpisu - w celu uwierzytelnienia osoby podpisującej.
Metoda zbiera różne charakterystyki sygnatury ze znanej próbki sygnatury (lub wielu próbek)
i porównuje ich charakterystyki z próbką przedstawioną do weryfikacji lub uwierzytelnienia.
Pełne porównanie dowolnych dwóch podpisów prawie zawsze kończy się niepowodzeniem,
ponieważ prawie niemożliwe jest, aby ktoś dokładnie zduplikował podpis. Drobne odchylenia
w papierze, przepływ atramentu, waga pióra i kontrola mięśni prawie zawsze wprowadzają
różnice między dowolnymi dwoma sygnaturami, nawet od tej samej osoby. Aby poradzić sobie
z tymi odmianami, algorytmy porównywania sygnatur wykorzystują inne cechy, aby pomóc w
prawidłowym identyfikowaniu autentycznych podpisów. W dalszej części wyjaśniamy, w jaki
sposób ruch i ciśnienie są używane, aby pomóc w tym procesie; obecnie koncentrujemy się
głównie na fizycznym obrazie podpisu. Chociaż dowolne dwa podpisy od tej samej osoby mogą
nie być identyczne, relacje między literami, względne rozmiary pętli i odstępy między znakami
powinny być zgodne. Na przykład, jeśli twoja mała litera t jest dokładnie trzykrotnie wyższa od
twojej litery l, proporcja ta będzie na ogół stała dla wszystkich twoich podpisów. Czy dwie
litery t w Littleton są skrzyżowane jednym pociągnięciem lub dwoma? Od lewej lub prawej?
Czy zatrzymujesz się po drugim na poprzeczkę, czy czekasz aż do końca? Czy martwisz się, aby
kropkować i pozostawić to bez zaznaczenia? Czy twoja kropka to kropka, linia, okrąg lub więcej
w kształcie przecinka? Każda z tych cech, choć może nieco różnić się od próbki, zostanie
powtórzona w sposób, który można porównać do oryginału i uwierzytelnionego. Kształt litery
jest również oczywistym miejscem do poszukiwania jednolitości i unikalności biometrycznej,
ale w wielu przypadkach jest mniej wyraźny w zachowaniu (i fizycznie bardziej subtelny) niż
inne wulgarne cechy fizycznej postaci podpisu.
Rozważanie praktycznych rowiązań
Każdy podpis jest twardym biometrycznym, aby zrobić dobrze, gdy wszystko, co
przechwytujesz, jest elektronicznym obrazem podpisu odręcznego (technika, którą
sprawdzamy w tej sekcji). Dwa pomiary, które są ważne dla biometrii podpisu, to brak
rejestracji (FTE) (częstotliwość, z jaką system biometryczny nie jest w stanie zarejestrować
nowych użytkowników), oraz brak doładowania, lub FTA (częstość, z jaką system biometryczny
nie jest w stanie odczytać danych) próbka biometryczna od użytkownika). Różnice między

podpisami od tej samej osoby mogą skutkować znacznie wyższymi wskaźnikami FTE i FTA niż
zmiany w większości innych danych biometrycznych - co oznacza, że system może wymagać
kilku znanych próbek w celu zarejestrowania osoby. W niektórych przypadkach (w tym jeden
lub obaj autorzy) powtarzające się podpisy są tak odmienne, że w ogóle niemożliwe jest
zarejestrowanie systemu opartego na sygnaturach. Chociaż może to nie wydawać się tak
dużym problemem, zbyt częste przesłuchiwanie ważnych podpisów może być denerwujące.
Podkładki elektroniczne są łatwo dostępne i stosunkowo tanie, jeśli tylko kolekcjonujesz
obraz. Te urządzenia są naprawdę bardzo małymi wkładkami do digitizera, więc technologia
ta istnieje już od jakiegoś czasu a inne zastosowania obniżyły ceny. Znajdują się one w
codziennym użytkowaniu w tysiącach sklepów detalicznych w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach, gdzie klienci przesuwają karty kredytowe i podpisują swoje nazwiska za pomocą
specjalnego rysika, który cyfrowo powiela ich podpisy na małym wyświetlaczu. W niektórych
przypadkach uwierzytelnianie może w większości przypadków zignorować cały krok
porównywania nowego podpisu ze znaną próbką. Na przykład podpisy przechwycone bez
rejestracji (zbieranie znanej próbki biometrycznej, pozytywnie powiązanej z osobą w bazie
danych) w systemie punktu sprzedaży nie są porównywane do niczego, chyba że (lub do)
transakcja zostanie zakwestionowana. Założeniem w tych przypadkach jest to, że nowa próbka
podpisu może zostać pobrana od rzekomego sygnatariusza i porównana po fakcie. Ponieważ
liczba spornych lub odrzuconych transakcji jest stosunkowo niewielka, systemy te nie muszą
ponosić zwiększonego narzutu na próbę dopasowania podpisu do zarejestrowanej tożsamości
w czasie rzeczywistym. Ponieważ względny koszt przechwytywania podpisów jest niewielki w
porównaniu z innymi formami biometrycznymi, takimi jak obrazowanie tęczówki lub
siatkówki, a koncepcja używania podpisów do weryfikacji i uwierzytelniania jest ogólnie znana,
ludzie są kuszeni do korzystania z biometrii podpisu w miejscach, w których może nie być
najlepszy technologia do pracy. Chociaż przechwytywanie podpisu jest niedrogie, rodzaj
analizy niezbędny do wykonania dobrej pracy polegającej na porównywaniu obrazów sygnatur
ze znanymi próbkami jest dość zaangażowany i wymaga większej mocy obliczeniowej
komputera, niż można znaleźć w większości systemów wbudowanych. Jest to szczególnie
ważne, gdy wymagane uwierzytelnienie musi nastąpić w czasie rzeczywistym, podczas gdy
ludzie czekają. Biorąc pod uwagę, że używamy podpisów do uwierzytelnienia wszystkiego, od
sprzedaży nieruchomości po międzynarodowe traktaty; może wydawać się dziwne, że nie
powinno się ich używać do poważnego, bezpiecznego uwierzytelniania biometrycznego - ale
wyjaśnijmy to. Kiedy podpisy są używane w ważnych dokumentach - które rzeczywiście muszą
być autentyczne - są zwykle widziane przez niezainteresowaną stronę trzecią - w niektórych
przypadkach notariusza, którego główną funkcją jest uwierzytelnianie podpisanych
dokumentów przez oglądanie kogoś o sprawdzonej tożsamości - dokumentu - a następnie
użycie serializowanej pieczęci do zarejestrowania tego faktu. W przypadku
międzynarodowych traktatów zazwyczaj istnieje wielu osobistych świadków, a tysiące, a
nawet miliony ludzi oglądają w telewizji. W przypadku braku świadków lub innego
potwierdzającego dowodu, podpisy biometryczne wyłącznie do obrazów nie są odpowiednie
dla wysokiego bezpieczeństwa lub użycia wysokich stawek. Jako ostatnie praktyczne
rozważenie biometrii podpisu opartej wyłącznie na obrazie, jest to jedna z niewielu form
biometrii, którą można uznać za dyskryminującą samą w sobie. Odręczny podpis wymaga
pewnego poziomu umiejętności czytania; chociaż znak X lub inny może czasem być używany

na dokumentach papierowych, X nie zawiera wystarczającej ilości unikalnych informacji, które
można by wykorzystać do podpisu biometrycznego. Dodatkowo, wiele dolegliwości lub stany
związane z wiekiem powodują degradację drobnej kontroli motorycznej - czyniąc podpisy
nieczytelnymi i nie nadającymi się do użytku z uwierzytelnianiem biometrycznym.
Gdzie zobaczysz dane biometryczne z sygnaturą
Biometria sygnaturowa typu "tylko obraz" jest rzadko stosowaną metodą. Jest to
spowodowane (częściowo) praktycznymi ograniczeniami opisanymi we wcześniejszych
sekcjach tego rozdziału. W niektórych aplikacjach niskiego ryzyka na pewno wykorzystasz
biometrię podpisu opartą wyłącznie na obrazie. Jeśli w ciągu ostatnich kilku lat otrzymałeś
paczkę od pewnej usługi dostawy brązowego munduru, najprawdopodobniej podpisałeś małą
elektroniczną podkładkę z rysikiem, aby potwierdzić przyjęcie. Jeśli kiedykolwiek miałeś
powód, by zakwestionować dostawę takiego przedmiotu, zobaczyłeś zblokowany obraz niskiej
jakości, który może być albo podpisem, albo antylopą w poliestrowym kombinezonie. Nawet
przy złej jakości przechwytywania, generalnie działa to w przypadku usługi dostarczania,
ponieważ mają one również świadka czynu (dostawcę) i dokładniejsze rejestrowane szczegóły,
takie jak dokładny czas i miejsce, w którym podpis został wykonany. Jedynie biometria podpisu
obrazu ma sens tylko wtedy, gdy istnieją inne czynniki potwierdzające podpis; dostępne są
tylko ograniczone dane biometryczne z samym obrazem, aw wielu przypadkach jakość
zdigitalizowanego obrazu jest słaba. Spodziewaj się tej technologii w takich miejscach, jak
systemy punktów sprzedaży, w których istnieje ludzki świadek transakcji - oraz w miejscach,
w których celem jest pokazanie, że istota ludzka była obecna, ale odrzucenie transakcji nie jest
dużą kwestią.
Stylus Movement Dynamics (kierunki X i Y)
Aby zrekompensować słabe punkty w przechwytywaniu tylko obrazu podpisu, dynamika ruchu
dwu-wymiarowego rysika przechwytuje więcej informacji w postaci przesunięcia rysika
podczas tworzenia podpisu. Ponieważ digitizer, który zbiera sygnaturę, jest podłączony do
komputera, możliwe jest nagrywanie i analizowanie sposobu, w jaki osoba podpisująca
przeniosła rysik po powierzchni, aby utworzyć podpis - jak również sam podpis.
Zrozumienie podstawy biometrycznej dynamiki ruchu trzpienia
Podobnie jak w przypadku wielu innych pomiarów biometrycznych, więcej szczegółów może
przynieść większą dokładność. Brak szczegółów w pomiarze biometrycznym może prowadzić
do problemów:
* Niepowodzenie rejestracji (FTE): Nie uzyskano wystarczającej ilości szczegółów do
wykonania pomiaru unikalne dla danej osoby lub wariancja poszczególnych nabytych danych
czyni ją niewiarygodną lub niedopuszczalną.
* Failure To Acquire (FTA): Podobnie jak w przypadku braku rejestracji, z wyjątkiem tego, że
proces rejestracji zignorował dużą zmienność mierzonych danych, a teraz system zbyt często
odrzuca prawidłowego użytkownika.

* Fałszywa akceptacja: Aby zrekompensować szeroką wariancję mierzonych danych, kryteria
akceptacji są ustalane zbyt szeroko - dopóki (powiedzmy), że wydruk łapy Mike'a nie jest
uważany za wystarczająco podobny do jego podpisu, aby uwierzytelnić psa jako Mike'a.
* Fałszywe odrzucenie: nawet jeśli istnieją różnice w mierzonych danych, system nie
rekompensuje, więc Mike musi podpisać swoje nazwisko sześć razy, aby uzyskać dokładnie to
samo, co kiedy się zapisał.
Przechwytując dodatkowe cechy behawioralne aktu podpisywania nazwiska, możliwe jest
zwiększenie szans na dokładne uwierzytelnienie i identyfikację biometrycznych podpisów. W
rzeczywistości jesteśmy trójwymiarowymi istotami poruszającymi piórem lub rysikiem w
trójwymiarowym świecie, więc istnieje sporo dodatkowych pomiarów biometrycznych, które
należy wziąć pod uwagę, kiedy zaczynamy tę drogę.
Zrozumienie nacisku pisaka i innych charakterystyk biometrycznych
Presja, którą stosujemy podczas procesu podpisywania, jest dla każdego z nas unikalna pod
względem zachowania jako kształt samego podpisu. Kiedy eksperci badają podrobione
podpisy, dynamika nacisku - jak pokazują wcięcia na papierze i szerokość tuszu - są zazwyczaj
ważniejsze niż ogólny wygląd liter, ponieważ samo spojrzenie jest o wiele łatwiejsze do
skopiowania. Z czujnikami w tabliczce podpisu lub samym piórem można zmierzyć wywierany
nacisk - jednocześnie przechwytując obraz podpisu, wraz z prędkością i kierunkiem ruchu dla
każdego elementu nazwy osoby podpisującej. W połączeniu wszystkie te elementy dają
niesamowitą ilość unikatowych szczegółów biometrycznych dotyczących aktu podpisania
nazwiska - które można porównać do już zarejestrowanych danych w celu uwierzytelnienia
osoby podpisującej. Podczas gdy mówimy o sposobach na instrumentowanie końcówki
pomiarowej, rozważmy także, co jeszcze może nam powiedzieć pióro lub rysik. W trakcie
eksperymentu przyklej do długopisu długa na półtora metra i obserwuj jego koniec, podpisując
swoje imię. Zwróć uwagę na cały ten szalenie przesadny ruch? Rozszerzenie pokazuje, co
dzieje się już poza końcem pióra, gdy coś podpisujesz, po prostu czyni je bardziej widocznym.
Co by było, gdybyśmy umieścili trójwymiarowy akcelerometr w piórze lub rysiku i rejestrowali
ruch na drugim końcu pióra, ale ruch pióra w przestrzeni po podniesieniu do kropki i i,
skrzyżowaniu lub rozpoczęciu następnego słowo. Teraz przechwytujemy wiele informacji obraz podpisu, szybkość i kierunek pisaka na podkładce, naciski wywierane na pad, gdy podpis
jest stosowany, oraz ruch - w trzech wymiarach - wszystkich części pióra, podczas gdy osoba
podpisująca się podpisuje. Whew! Tak naprawdę nie może być tam więcej zainteresowania
biometrycznego, prawda? Głównie dobrze. A co z przyczepnością i uciskiem osoby
podpisującej na piórze? Kształt dłoni, a także trening i doświadczenie wpływają na sposób
trzymania długopisu - jak również na naciskach, jakie przykładasz do pióra, gdy podpisujesz
swoje imię. W pewnym stopniu zaczyna się to z powrotem w sferze biometrii opartej na
fizjologii iz dala od zachowań, ale wszystkie są całkiem słuszne, aby spojrzeć na nie jako część
biometrii podpisu. Jeśli te ekstremalne poziomy przechwytywania i analizy wydają się
nieskuteczne, powinieneś zauważyć, że prototypowe pióra i systemy do podpisywania zostały
przetestowane przy użyciu wszystkich tych metod, z wyjątkiem przyczepności i przyczepności
- dodaliśmy je tylko dla zabawy. Ale nigdy nie wiesz. . . .

Rozważanie praktycznych rozważań
Żadna z technologii wymaganych do przechwytywania informacji o osi z albo w postaci
dynamiki ciśnienia, albo nawet ruchu pióra opartego na akcelerometrze jest szczególnie droga,
ale większość z nich nie jest jeszcze standardowym wyposażeniem większości urządzeń do
przechwytywania sygnatur, więc uaktualnienia sprzętu będą wymagane w większości
przypadków do przechwytywania tych dodatkowych informacji. Chociaż pełny trójwymiarowy
obraz ruchu pióra poprzez akt podpisu dodaje do bogactwa informacji biometrycznych, w
większości przypadków będzie uważany za przesadę. Poziom informacji do przetworzenia i
analizy w prostym przechwytywaniu obrazu (w porównaniu z przechwytywaniem w wysokiej
rozdzielczości) kompleksu ruchy pióra w trzech wymiarach różnią się o kilka rzędów wielkościi jedynie nieznacznie zwiększa użyteczność biometrii podpisu dla aplikacji, które obecnie go
używają. Gdzie zobaczysz dynamikę podpisu 3D W przeważającej części perspektywa ta
odzwierciedla to, co powiedzieliśmy o dynamice sygnatur 2D, więc nie będziemy jej tutaj
powtarzać. Dodatkowe informacje oferowane przez dynamikę 3D mogą być atrakcyjne dla
aplikacji o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, które oprócz pomiarów biometrycznych
wymagają tradycyjnego podpisu. Urzędnik państwowy podpisujący traktat lub sędzia
podpisujący dokumenty sądowe byłby prawdopodobnie kandydatami do tego podejścia.
Ponieważ ten rodzaj podpisu biometrycznego zapewnia najwyższy stopień nieodrzucania,
dobrymi kandydatami do jego używania są te sytuacje, które obecnie używają zwykłego
podpisu do uwierzytelnienia działania z potencjalnie poważnymi konsekwencjami, jak na
przykład
* Wypisywanie materiałów wybuchowych dla zakresu testowego
* Podpisanie kontaktów sonaru dziennik zmian
* Sędzia podpisuje porządki prawne
W takich przypadkach podpis nie jest używany do autoryzacji akcji, ale do pokazania, co
odpowiedzialna strona umieściła na niej swoją nazwę.

Retina i Biometria twarzy
Przydzielając typy biometrii do konkretnych rozdziałów, sensownie było pogrupować
wszystko, co miało związek z jakąś częścią twojej głowy. Chociaż wiele technik jest bardzo
różnych, istnieją wspólne zalety i wady. W tym rozdziale omówimy biometrię siatkówki, twarzy
i włosów. (Po prostu żartujemy na temat biometrii włosów - nie sądzimy, żeby ktokolwiek to
robił.) Wszystkie różne biometryczne głowy wymagają pewnego rodzaju obrazowania, które
obejmuje - zgadłeś - twoją głowę. Chociaż wielu z nas czuje się komfortowo wtykając palce lub
dłonie w coś, co pozwala uzyskać odcisk palca, skan termiczny lub coś innego, co odróżni nas
biometrycznie od innych, wielu jest nieco mniej wygodnych, robiąc to samo z głowami (w
końcu istnieją wrażliwe rzeczy w głowie jak mózgi i gałki oczne). Z perspektywy psychologicznej
mamy tendencję do łączenia cech na głowie z tożsamością o wiele bardziej niż inne funkcje,
takie jak odciski palców, geometria dłoni czy wydruki kolan. Od najmłodszych lat uczymy się
kojarzyć cechy twarzy z indywidualnymi osobami i pamiętamy takie rzeczy, jak kolor oczu,
kształty ucha, fryzury, a nawet kształty nosa. Z drugiej strony (że tak powiem), większość ludzi
nie mogła powiedzieć, czy odciski palców ich najbliższych przyjaciół były łukami czy okółkami.
Te psychologiczne elementy tego, jak myślimy i chronimy nasze głowy, biorą udział w tym, jak
chętnie używamy fizjologicznych biometrii, które celują w cechy na głowach. Koloruje również,
jak dokładne i inwazyjne spodziewamy się tych danych biometrycznych, szczególnie w
odniesieniu do rozpoznawania twarzy. Czy naprawdę chcesz, aby komputer wiedział, ile porów
znajduje się na twoim czole?
Identyfikacja skanowania siatkówki
Siatkówka jest warstwą komórek nerwowych w tylnej części gałki ocznej, która działa jako
ekran projekcyjny dla obrazów przechodzących przez rogówkę, tęczówkę i soczewkę. Nerwy
te łączą się (za pośrednictwem nerwu wzrokowego) z mózgiem i przekazują informacje, które
mózg interpretuje jako wzrok. Ponieważ tęczówka musi być otwarta, aby światło mogło być
widoczne, a rogówka i soczewki przesuwają światło w obu kierunkach, można zobaczyć
siatkówkę jedynie poprzez świecenie światła i obserwowanie jej odbicia. Używają
optometryków i okulistów jest to nieinwazyjny sposób na poznanie stanu zdrowia i funkcji
Twoich oczu. Podobnie jak w przypadku wielu biometrii fizjologicznych, początkowo
technologia i procedury medyczne wykorzystywały nowe zastosowania jako narzędzia do
pomiaru biometrycznego
Zrozumienie podstawy biometrycznej rozpoznawania siatkówki
Chociaż podstawowym celem czynnościowym siatkówki jest przedstawienie komórek
nerwowych na światło, aby można było zobaczyć rzeczy, wszystkie te komórki nerwowe
potrzebują wsparcia z komórek krwi, które są o wiele łatwiejsze do sfotografowania niż nerwy.
W 1935 r. Dr. Carleton Simon (bez związku z Mike'em) i Isodore Goldstein odkryli, że wzory
tych naczyń krwionośnych są unikalne dla każdej osoby i mogą być wykorzystywane do
identyfikacji ludzi. Podobnie jak w przypadku wielu postępów w nauce, odkryto to podczas
gdy badali coś zupełnie innego (choroba oczu), ale byli wystarczająco bystre, aby przekonać
się, że to ważne odkrycie. Niestety, obrazowanie cyfrowe nie było dostępne w latach 30. XX
w., Więc identyfikacja osób korzystających z tej metody wymagała opracowania filmu i

ręcznego porównania zdjęć z innymi zdjęciami wykonanymi wcześniej. Nic dziwnego, że
zastosowanie tej koncepcji w uwierzytelnianiu biometrycznym w czasie rzeczywistym musiało
czekać do połowy lat 80. Dzięki nowoczesnej technologii możemy wykonać cyfrowy obraz
siatkówki, gdy oko użytkownika skupia się na określonym punkcie, a następnie użyć
komputerów do porównania nowego obrazu ze znaną próbką. Ponieważ siatkówka jest dobrze
chroniona w gałce ocznej - w przeciwieństwie do palców lub dłoni - nie ulega zużyciu.
Siatkówka jest naturalnie stabilna; nie zmienia się zbytnio w ciągu życia danej osoby. Ta
wyjątkowość w połączeniu z trwałością i ochroną przed uszkodzeniem czyni siatkówkę bardzo
przydatną i dokładną funkcją pomiaru biometrycznego.
Rozważanie praktyczne
W praktyce uwierzytelnianie i identyfikacja biometryczna siatkówki polega na tym, że siedzisz
nieruchomo przez kilka sekund, koncentrując się na określonym punkcie w przestrzeni, a
światło podczerwone o małej intensywności świeci w gałce ocznej - gdzie obrazuje mały,
specyficzny obszar uchwycenia siatkówki . Zazwyczaj światło i aparat fotograficzny nie może
być więcej niż 3 cale od oka i chroniony przed światłem z otoczenia. (Czy wspominaliśmy, że
w tym procesie nie można w ogóle poruszyć głową?). Chociaż skanowanie siatkówki jest
uważane za bardzo dokładne, użycie tego biometrycznego wydaje się zanikać, gdy inne
właściwe środki wchodzą w grę - takie jak skanowanie tęczówki, co można zrobić wygodnie w
rozsądnej odległości przy użyciu światła otoczenia. Ludzie, którzy pracują w (lub odwiedzają)
wysoce bezpieczne obiekty, takie jak instalacje wojskowe lub elektrownie, nadal mogą być
przekonani, aby trzymać głowy w kapturach i gapić się na znacznik - ale prawie każdy inny
rodzaj obiektu szuka szybkiego, nieinwazyjnego - ale dokładne pomiary. Ze względu na sposób,
w jaki pozyskiwane są skany siatkówki, wymagane jest pewne podstawowe szkolenie, aby z
powodzeniem używać tych systemów; zazwyczaj szkolenie odbywa się, gdy dana osoba jest
zapisana w systemie. To sprawia, że skanowanie siatkówki jest nieodpowiednie dla miejsc,
które planują uwierzytelnić lub zidentyfikować ogół społeczeństwa - na przykład porty wejścia.
Gdzie zobaczysz dane biometryczne siatkówki
Z powodu ograniczeń odległości, elementu treningu i ujemnego postrzeganie przez wielu
użytkowników czegoś, co skanuje wewnątrz gałki ocznej, jest całkiem prawdopodobne, że w
ogóle nie zobaczysz danych biometrycznych siatkówki. Dostępne są mniej inwazyjne metody,
które wykazują cechy nie tylko lepsze, ale z dystansu - w tym lepsze i dokładniejsze metody
oparte na oku. Obrazowanie siatkówki wydaje się być umierającą technologią. Wciąż są
instalacje o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, które nie zmieniły jeszcze narzędzi
biometrycznych siatkówki na coś jeszcze nowszego - ale spodziewalibyśmy się, że zobacz, jak
przyjmują rozpoznawanie tęczówki, gdy tylko mogą połączyć projekt i budżet, aby to zrobić.
To nadchodząca rzecz. Od początku 2008 r. Staranne poszukiwania producenta wciąż
wytwarzającego sprzęt do obrazowania siatkówki, który nie jest specjalnie przeznaczony do
celów medycznych, nie przyniosły żadnych rezultatów.
Skanowanie tęczówki
Tęczówka jest kolorową częścią oka, która rozszerza się i kurczy, umożliwiając więcej lub mniej
światła. Dla większości ludzi jest to część oka, którą najbardziej zapamiętujemy na temat

kogoś, i jest najczęściej używana jako ogólny deskryptor na temat tego rodzaju oczu.
dokumenty jako prawa jazdy i paszporty. Pod pewnymi względami sam kolor oczu był
stosowany jako wskaźnik biometryczny od stuleci - "To było dziecko o zielonych oczach, które
brało moje słodycze. . . "Obecnie mamy technologię, która jest dokładniejsza. Niedługo po
tym, jak Simon i Goldstein opublikowali artykuł o wyjątkowości naczyń krwionośnych w
siatkówce, okulista Frank Burch zaproponował pomysł, że tęczówka była również
wystarczająco unikalna dla celów identyfikacji. Harmonogram i rozwój użytecznych
technologii do tych celów podąża niemal dokładnie tą samą ścieżką, co identyfikacja siatkówki:
Aran Safir i Leonard Flom opatentowali tę koncepcję w 1987 r., A John Daugman opatentował
swoje algorytmy w 1994 r. W ten sposób narodził się działający system identyfikacji oparty na
tęczówce . Dzięki patentom na rozpoznawanie tęczówki i dalszym patentom na algorytmy do
pracy z obrazami tęczówki, należącymi do Iridian Technologies, wszystkie dostępne
komercyjne technologie rozpoznawania tęczówki są tworzone przez firmę Iridian lub na jej
licencję. Podobnie jak w przypadku każdej skutecznej technologii, która rozwiązuje problem z
prawdziwym światem, istnieje wiele grup pracujących nad sposobami wykonania tego samego
zadania bez naruszania patentów irydiańskich. W tej dziedzinie nie pojawił się żaden silny
drugi gracz.
Zrozumienie biometrycznych podstaw rozpoznawania tęczówki
Podstawową ideą biometryczną tęczówki jest to, że złożone struktury tęczówki są unikalne dla
każdego człowieka i można je uchwycić za pomocą prostego aparatu fotograficznego z
widocznymi światłami. Osobnik jest umieszczony tak, aby tęczówkę można było odwzorować
cyfrowo; po przechwyceniu obrazu algorytmy Daugmana są używane do abstrakcji danych
tęczówki i porównania jej z wcześniej zarejestrowanymi tęczówkami w celu uwierzytelnienia
lub identyfikacji. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, chwyć lustro i spójrz na złożoność
swojej tęczówki. Zobaczysz struktury w tęczówce, od promieniowych po okrągłe, a nawet
piegi. Coś tak pozornie prostego, jak podstawowy kolor tęczówki, można przypisać zarówno
pigmentacji (w postaci melaniny), jak i fakturze tkanek i naczyń krwionośnych w tęczówce.
Struktury, które widzisz są stabilne od około roku; nie zmieniają się znacząco przez całe życie,
z wyjątkiem choroby, która wpływa na oko fizycznie.
Rozważanie praktycznych rozważań
Rozpoznawanie tęczówki może być najbardziej obiecującym spośród wszystkich obecnie
używanych biometrii fizjologicznych ze względu na bardzo wysoką dokładność, nieinwazyjne
techniki próbkowania i poleganie wyłącznie na normalnie widocznych cechach. Irysy mogą być
dokładnie zobrazowane na dystansach co najmniej 3 metrów, przez okulary i szyby
samochodowe, gdy obiekt jest w ruchu. Identyfikacja oparta na irysie została zrobiona przy
użyciu starych zdjęć wykonanych kilka metrów od siebie i z podmiotem w naturalnej pozie, ale
w tych okolicznościach porównanie ze znanymi próbkami musi być zrobione z trudem: z ludźmi
robiącymi żmudne porównanie. Automatyczne porównania są bardziej kontrolowane warunki
- ale bez ingerencji w zatrzymywanie przedmiotów i zmuszanie ich do patrzenia na cel, podczas
gdy kamera na podczerwień wyobraża sobie ich siatkówki z odległości kilku cali. Zainstalowane
systemy, które wykonały tryliony porów irysów, zgłaszają doskonałe wyniki w celu
wyeliminowania fałszywej akceptacji i fałszywych odrzuceń. Jak dotąd, rozpoznawanie

tęczówki wydaje się łączyć wysoką dokładność technologii siatkówki z łatwością pozyskiwania
wspólnej dla wielu biometrii behawioralnej. W aplikacjach o wysokim poziomie
bezpieczeństwa i niskiej przepustowości dowód na to, że tęczówkę przywiązuje się do żywej
osoby, jest dość prosty do wykonania: mruganie na komendę i / lub pokazywanie skurczu
źrenicy i skracanie źrenic byłoby trudne do przekonującego przekonania.
Gdzie zobaczysz biometrię tęczówki
Nic dziwnego, biorąc pod uwagę zalety biometrii tęczówki, wiele miejsc już korzysta z tej
technologii - i wiele innych instalacji znajduje się na etapie planowania. Dokładność tej
technologii przemawia do zastosowań o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak
infrastruktura wojskowa i krajowa; a jego zdolność do zdalnego pozyskiwania i łatwość użycia
pozwalają na zastosowanie wysokowydajnych technologii i aplikacji przesiewowych (takich jak
lotniska i punkty kontrolne). Zjednoczone Emiraty Arabskie wykorzystują technologię
rozpoznawania tęczówki, aby przesłuchać wszystkich odwiedzających przed listą tysięcy osób
wydalony z ZEA. Władze graniczne dokonały 200 miliardów porównań krzyżowych między
IrisCodes (matematyczną reprezentacją informacji o tęczówce) - i złapały 46.000 osób
bezprawnie próbujących ponownie wejść do ZEA - bez fałszywych trafień. W Stanach
Zjednoczonych projekt Child jest systemem opartym na irysach, pomagającym w
identyfikowaniu i zwracaniu zaginionych dzieci; od września 2007 r. uczestniczyło 1400 biur
szeryfa. Firma, która dostarcza technologię dla projektu Child (BI2 Technologies), dostarcza
także Senior Safety Net oraz system rozpoznawania i identyfikacji więźniów (IRIS). USA używa
technologii rozpoznawania tęczówki w Iraku, aby kontrolować dostęp do urządzeń, ale jak
dotąd oparła się pokusie, by zrobić więcej niż przechwytywać wizerunki twarzy w paszportach.
Obrazowanie twarzy
Jako istoty ludzkie uczymy się wykorzystywać obrazy twarzy do identyfikacji osób, zaczynając
od naszych pierwszych poglądów na temat mamy i taty. W tym procesie otrzymujemy tak
niesamowicie dobry wynik, że praktycznie niemożliwe jest oszukać nas z zastępczą twarzą,
która jest prawie taka, jak ta, którą znamy - i jesteśmy całkiem dobrzy w penetrowaniu
przebrania, takiego jak fałszywe wąsy, brody, makijaż i tym podobne, szczególnie kiedy mamy
do czynienia z twarzą, którą dobrze znamy. Jako przykład, 18-miesięczna siostrzenica Mike'a
może zidentyfikować go ze zdjęcia zrobionego przed urodzeniem - bez swojej nowej koziej
bródki. Poszerzamy nasze umiejętności rozpoznawania twarzy, aby interpretować wyrażenia
z wielką subtelnością i dokładnością, tak abyśmy mogli powiedzieć takie rzeczy jak "To jest mój
przyjaciel Eddie, a on wygląda na szczęśliwego". Dla ludzkiego mózgu, który poświęcił wiele
przestrzeni i mocy do tego zadania zadanie rozpoznawania jest proste; dzieci opanowują je
długo, zanim będą mogły mówić, i dzieje się to niemal natychmiast po tym, jak je zdominują.
Dla niektórych przechowywanie i rozpoznawanie są tak szerokie, że jakiekolwiek twarz, po
schwytaniu, będzie znajoma - nawet lata później, gdy inne kontekstualne informacje o osobie
związanej z twarzą dawno minęły. (Teraz, jeśli my pamiętam, gdzie wcześniej widzieliśmy tę
osobę. . .) Komputery, niestety, nie mają fantastycznie dobrze wyszkolonych neuronów, które
robimy w tej dziedzinie, więc nie są tak dobre w twarzach, jak w większości przypadków.
Korzystając ze specjalistycznego sprzętu do obrazowania, komputery lepiej sprawdzają się w

dymie, kostiumach i innych przebraniach - ale potem wracają do algorytmów rozpoznawania,
które wciąż są dalekie od tego, co potrafią wbudowane.
Zrozumienie podstaw biometrycznych dla biometrii obrazowania twarzy
Biometria obrazowania twarzy opiera się, jak można sądzić, na porównywaniu informacji z
dwóch cyfrowych obrazów twarzy, aby sprawdzić, czy pasują do siebie. Problem polega na
tym, że twarze oferują wiele wyzwań, gdy próbujesz dokonać bezpośrednich porównań, więc
powinieneś zwrócić uwagę na ostrożny język w poprzednim zdaniu - "informacje z dwóch
cyfrowych obrazów" to nie to samo co "dwa cyfrowe obrazy". Dobry przykład, dlaczego nie
możemy po prostu zrobić dwóch zdjęć i sprawdzić, czy są identyczne, spójrz na anielski
obrazek, jaki twoje rodzeństwo przysłało ci z twojego czteroletniego siostrzeńca. Teraz trzymaj
to zdjęcie i zasugeruj swojemu siostrzeńcowi, aby uczynił straszliwą przerażającą twarz, bez
użycia rąk czy sztucznych kłów. (Jako projekt poboczny, zrób zdjęcie tej nowej twarzy i odeślij
ją swojemu rodzeństwu, zatytułowanemu "Rzeczywistość".) Czy uważasz, że te dwa zdjęcia
wskazywałyby na to, że są to nawet te same gatunki w porównaniu bezpośrednio do siebie?
Typowe zmiany w wyglądzie twarzy, które spowodowałyby bezpośrednie porównanie obrazu,
obejmują (ale najprawdopodobniej nie są ograniczone)
* Dodawanie lub usuwanie zarostu
* Piercing
* Zmiana stylu włosów
* Makijaż
* Oświetlenie zmienia się z oryginalnego obrazu
* Inny kąt od oryginalnego obrazu
* Wyrażenie
* Opalanie, czarne oczy, ogólne zmiany pigmentacji
Ponieważ naprawdę nie można polegać na bezpośrednim porównywaniu obrazów piksel po
pikselu, naukowcy spędzili sporo czasu, zastanawiając się, jak przedstawić matematycznie
istotne informacje w matematyce, aby mogły poprawić różnice w kosmetyce i obrazowaniu.
Matematyka jest dość zawiła i nie jest odpowiednia do tej książki, ale podajemy krótki opis
zasad dotyczących trzech głównych metod stosowanych w rozpoznawaniu twarzy.
Elastyczne dopasowanie wykresu wiązki (EBGM)
Ta metoda wykorzystuje metody, które ściśle pasują do pól w kory wzrokowej wyższych
kręgowców (w tym my). Wydaje się, że model matematyczny, którego używamy kręgowców,
nazywa się dwuwymiarową funkcją Gabora, którą (powinniście być usatysfakcjonowani), nie
spróbujemy tutaj w pełni wyjaśnić. W efekcie metoda ta identyfikuje lokalne cechy
charakterystyczne twarzy, takie jak rogi, góra, dół i środek oczu, przypisuje pewne cechy
obrazu otaczającego ten punkt orientacyjny, a następnie porównuje te cechy z nowym
zestawem cech charakterystycznych nowy obraz. Ta metoda ma pewne zalety w porównaniu

do innych obecnych metod rozpoznawania obrazy twarzy, które nie są zorientowane
dokładnie tak samo jak próbka, ale podobnie jak kręgowce, które imituje, wymaga pewnego
treningu, aby móc dobrze pracować z daną pulą twarzy.
Analiza głównych składowych (PCA)
PCA stosuje liniowe techniki algebraiczne w celu zredukowania informacji o obrazie twarzy do
najmniejszego zestawu nieskorelowanych komponentów, a następnie porównuje odległości
między cechami dwóch zestawów danych obrazu twarzy zmniejszonych w ten sam sposób,
aby sprawdzić, czy są one takie same. W odniesieniu do redukcji i "składników skorelowanych"
należy wziąć pod uwagę linie śmiechu w pobliżu kącika ust. Jeśli po każdej stronie jest więcej
niż jedna, sąsiednie są bardzo podobne pod względem wielkości i kierunku, więc cała funkcja
może być skompresowana do reprezentatywnej linii, która jest bardziej zbliżona do średniej z
nich. Technika ta pozwala systemowi reprezentować informacje niezbędne do porównywania
dwóch twarzy przy użyciu bardzo małej ilości informacji po wykonaniu matematycznych
reprezentacji - co jest miłe, jeśli masz dużo twarzy do przechowywania. Z drugiej strony, cierpi
to nieco z faktu, że obrazy twarzy muszą być znormalizowane - co oznacza, że wszystkie muszą
być tej samej wielkości, a oczy, nos i usta w przykładowych obrazach muszą być wyrównane
przed zastosowaniem PCA .
Liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA)
LDA jest techniką statystyczną, która stara się wygenerować dobry przewidujący, jakie cechy
może wykazywać dana twarz, biorąc pod uwagę serię próbek zwanych klasą. Zasadniczo
chodzi tutaj o wyrzucenie rysów twarzy, które wydają się różnić w zależności od próbki i
skupiają się na tych cechach, które pozostają względnie takie same. W tym samym czasie LDA
próbuje wybrać predyktory / funkcje, które maksymalizują różnice między twarzami, o których
wiadomo, że nie są takie same. Podobnie jak w przypadku każdego modelu statystycznego,
dokładność LDA jest silnie uzależniona od próbek klas, które są porównywane. Jeśli niektóre z
próbek obrazu twarzy, które są używane do obliczenia predyktora, nie są zbyt
reprezentatywne dla twarzy, o której mowa, będzie to miało negatywny wpływ na funkcję
predyktora i zdolność rozpoznawania twarzy przez system.
Inne metody
Biorąc pod uwagę złożoność komputerowych porównań cech twarzy, nie zdziwiłoby Cię, że w
rzeczywistości znajduje się wiele metod rozpoznawania twarzy, niektóre z nich są związane z
metodami opisanymi w poprzednich rozdziałach, a niektóre radykalnie się różnią. Jeśli masz
skłonności matematyczne i interesujesz się niektórymi innymi metodami, poszukaj Niezależnej
analizy składników, ewolucyjnego pościgu, metod Kernela, transformacji śladów, modelu
aktywnego wyglądu i ukrytych modeli Markowa
Rozważanie praktyczne
W oparciu o metody wymagane do rozpoznawania twarzy, powinieneś spodziewać się użycia
bardzo szybkich komputerów, a nawet niektórych wyspecjalizowanych procesorów, aby
osiągnąć dokładne rozpoznawanie twarzy w rozsądnym czasie. Wolniejsze komputery lub
szybsze czasy odpowiedzi będą powodować niedopuszczalne fałszywe odrzucenie lub

fałszywe wskaźniki akceptacji (prawdopodobnie oba). Pamiętaj też, że nawet najlepszy system
rozpoznawania twarzy nie jest tak dokładny, jak coś w rodzaju rozpoznawania tęczówki - lub
nawet rozpoznawanie linii papilarnych. Prawie wszystkie obecne metody rozpoznawania
twarzy mają pewien sposób rozliczania złych kątów wychwytywania, ekspresji i innych tego
typu problemów. Problemy te są nierozłącznie związane z rozpoznawaniem twarzy;
uniemożliwiają one dostępną dokładność w innych metodach.
Gdzie zobaczysz biometrię rozpoznawania twarzy
Prawdopodobnie najbardziej znanym zastosowaniem biometrii twarzy był Super Bowl 2001 w
Tampa Bay na Florydzie. Pomysł polegał na tym, że Super Bowl był celem ataków
terrorystycznych - i gdyby urzędnicy mieli przechwytywać obrazy 100 000 ludzi, którzy
przechodzili przez bramki i inne punkty kontrolne, mogli użyć biometrii twarzy, by porównać
te obrazy z bazą danych znani przestępcy - i, w przypadku pozytywnego wyniku, aresztować
ich, zanim zaczną robić coś szkodliwego. Prywatność opowiada się za alarmowaniem na temat
monitorowania i identyfikacji 100 000 prywatnych obywateli bez ich wiedzy i zgody, ale
okazuje się, że obie strony miały zły pomysł. Osoby odpowiedzialne za prywatność nie
wspomniały, że aby zostać rozpoznanym (zidentyfikowanym) przez dowolny system
biometryczny, należy najpierw zarejestrować się - to znaczy, że dane biometryczne będą już
musiały być przechowywane w systemie. 99,9 procent ludzi wchodzących na stadion nie
zostało zapisanych nigdzie, a tym bardziej w bazie kryminalnej, więc ich prywatność była
względnie nietknięta. Urzędnicy musieli pamiętać, że w tych warunkach schwytania masz
szczęście, aby uwierzytelnić znaną twarz; rzeczywista identyfikacja jest bardzo trudna. Test na
żywo z rozpoznawania twarzy na lotnisku w Palm Beach w 2002 roku nie udało się dobrać do
ochotników (którzy zapisali się do systemu) w 53 procent przypadków. Wymienione problemy
obejmowały okulary, kąt widzenia, ruch obiektu i oświetlenie. W teście, który obejmował 5000
pasażerów i bazę 250 fotografii, system podnosił fałszywe alarmy około dwa lub trzy razy na
godzinę - i nie udało się zidentyfikować nikogo poprawnie. Rozpoznawanie twarzy jest
najlepsze w kontrolowanych warunkach podczas porównywania zdjęć wykonanych w
identycznych warunkach. Chociaż brzmi to dość restrykcyjnie, jest powszechnie stosowany
przez organy ścigania do porównywania zdjęć z kubków z obrazami uzyskanymi w tym celu oraz, w niektórych przypadkach, do porównywania dokumentów tożsamości z paszportów lub
licencji kierowcy na próbki zebrane w kontrolowanych warunkach.
Nadchodzące Biometryka Głowy
Istnieje kilka biometrii opartych na głowach, które nie są jeszcze powszechne, ale mają sporo
badań wspierających je - i interesujący potencjał: termograf ucha i twarzy. Ponieważ
prawdopodobnie nie zobaczycie ich wkrótce, nie przedstawimy żadnych praktycznych uwag
(w tym momencie byłoby to czysto sztuczne). Chcemy przedstawić tutaj nasze pomysły,
ponieważ ta branża porusza się bardzo szybko i spodziewamy się, że komercyjne systemy
wykorzystają te metody w końcu.
Rozpoznawanie uszu
Niektórzy ludzie patrzą na uszy, a niektórzy nie. Nie wiemy, ile razy słyszeliśmy komentarze na
temat kształtu lub cech czyjegoś ucha i byliśmy kompletnie pogrążeni w ciemności, ponieważ

nie jesteśmy ludźmi w uszach. Wygląda na to, że ludzie, którzy patrzą na uszy, coś knują;
badania pokazują, że uszy są co najmniej tak samo bogate w indywidualizujące cechy jak
twarze. Oczywiście, ponieważ nie uśmiechasz się ani nie rozmawiasz przez uszy, są one
łatwiejsze do uzyskania stabilnych obrazów (chyba, że są pokryte włosami lub kapeluszem lub
ozdobione małymi błyszczącymi przedmiotami). Techniki i procesy używane do
rozpoznawania uszu są prawie identyczne z tymi, które są używane w przypadku twarzy, więc
nie będziemy zagłębiali się w podstawy biometryczne ani praktyczne rozważania dotyczące
biometrii ucha jako odrębnej sekcji. Ale zwróć uwagę na zalety uszu: ich stosunkowo stabilny
wygląd (kolczyki na bok) i ilość unikalnych informacji, które oferują, czyni je lepszymi
biometrycznymi niż obrazowanie twarzy, biorąc pod uwagę te same okoliczności. Istnieje
wielki potencjał wykorzystania rozpoznawania ucha jako multimodalnej biometrii wraz z
rozpoznawaniem twarzy, aby zapewnić dokładność, której żadna metoda nie mogłaby
wytworzyć sama. Multimodalne dane biometryczne wykorzystują więcej niż jedną
charakterystykę biometryczną w tym samym czasie, aby zapewnić większą dokładność metody
biometrycznej, która może być mniej dokładna, ale używana ze względu na łatwość jej
pozyskiwania. Rozpoznawanie ucha jest dość nowe na scenie i nie jest dobrze
skomercjalizowane w tym momencie, ale wyraźne zalety w porównaniu z rozpoznawaniem
twarzy w zakresie dokładności i łatwości chwytania powinny szybko przenieść tę technologię
Rozpoznawanie termograficzne twarzy
Innym sposobem patrzenia na twarze (jeśli jesteś urządzeniem obrazującym komputer) jest
użycie technik obrazowania w podczerwieni, aby uzyskać obraz mocy cieplnej z twarzy. Ta moc
cieplna - zasadniczo ciepło - jest generowana w dużej mierze i kontrolowana przez żyły w
pobliżu powierzchni twarzy; może dostarczyć wystarczająco szczegółowych i unikalnych
informacji, które mogłyby służyć jako środek biometryczny. W przeciwieństwie do innych
biometrycznych obrazów obrazujących żyły, termograficzne obrazy twarzy są zwykle
pobierane z odległości; technologia nie może jeszcze uchwycić tak dużej ilości żył, jak (na
przykład) biometria żył w dłoniach. Na odległość informacja termiczna z żył jest nieco bardziej
rozproszona, a ten brak szczegółów może powodować problemy z dokładnością. Dodatkowo,
nastrój, zdrowie, poziom wysiłku i wiele innych czynników może zmienić mapę termograficzną
twarzy - czasami tak bardzo, że zebrane próbki biometryczne już nie pasują. Czynniki
środowiskowe (takie jak częściowe opalanie się części twarzy) również mogą zrzucić ten rodzaj
rozpoznawania. Biorąc pod uwagę wszystkie te problemy i problemy z wychwytywaniem,
dlaczego używałbyś kiedykolwiek termografów twarzy jako biometrycznych? Cóż, sztuczka
polega na tym, żeby nie używać go wyłącznie. Jest to doskonała technika uzupełniająca (lub
multimodalna) stosowana w obrazowaniu twarzy; nie polega na świetle widzialnym, więc
widzi wiele przebrań. Termograf twarzy przez maskę Halloween wygląda jak ta sama osoba
bez maski Halloween. Termografia twarzy również oddaje nie tylko tożsamość. W przypadku
niektórych aplikacji pomysł, że możesz dowiedzieć się czegoś o nastroju, stresie, a nawet o
spożywaniu alkoholu przez osobę, która została uwierzytelniona lub zidentyfikowana, jest
dodatkowym atutem.

Inne typy biometrycznych schematów identyfikacji
Oprócz środków biometrycznych, które omówiliśmy w poprzednich rozdziałach tej części,
wiele pomiarów biometrycznych nie jest intensywnie wykorzystywanych, ale obiecuje - w
przyszłości, w określonym obszarze lub w obu. W kilku szczególnych przypadkach (takich jak
biometria fal mózgowych i DNA) omawiamy te środki ściśle, ponieważ jeśli je pominięto,
pytasz nas o przyczyny - nie dlatego, że mają one natychmiastową praktyczną wartość lub
obietnicę na najbliższą przyszłość. Jeśli chodzi o to, możesz oprzeć fizjologiczną biometrię na
szczegółowym obrazowaniu niemal wszystkich biologicznych cech człowieka - a biometria
behawioralna używa prawie wszystkiego, co robimy, wystarczająco często, aby stać się
ekspertem, niezależnie od tego, czy wiąże cię but czy trzaskając palcami. Na przykład biorąc
pod uwagę wystarczającą liczbę próbek, jesteśmy prawie pewni, że wzór wzrostu włosów na
skórze głowy dałby wystarczająco unikatową biometrię do wykorzystania do identyfikacji i
autoryzacji. Niestety większość ludzi musiałaby się ogolić, zanim ktokolwiek mógłby dobrze
przyjrzeć się wzorowi. Zgadujemy, że spora liczba ludzi by się temu sprzeciwiła (zresztą ze
względu na pomiar biometryczny), więc biometria mieszków włosowych prawdopodobnie nie
zyska w najbliższym czasie dużej uwagi. Tutaj omówimy wiele danych biometrycznych, które
mogą mieć potencjalne problemy teraz - który jest eterem z perspektywy społecznej,
technologicznej lub prawnej - ale także wykupuje cechy, które czynią je interesującymi.
Rozpoznawanie mowy
Ludzka mowa jest kolejną z tych rzeczy, które dzieci zaczynają uczyć się od siebie wcześnie zaczynając od mamy i taty i szybko rozwijając się w rodzinie i przyjaciołach. Gdy przyjaciele
dzwonią do nas przez telefon, generalnie nie musimy pytać "Kto to jest?" Bardzo szybko znamy
dźwięk głosu, z którym rozmawiamy. Dla każdego z nas osobiście lista rozpoznawalnych
głosów jest w rzeczywistości dość długa - w tym regularni bariści, aktorzy, muzycy, osobowości
radiowe i współpracownicy, oprócz przyjaciół i rodziny. Dla większości ludzi, którzy są
rozsądnie aktywni społecznie, lista rozszerza się do co najmniej kilkuset osób, które mogą
dokładnie rozpoznać po dźwięku ich głosów. Korzystanie z tej funkcji rozpoznawania
głośników w celu uwierzytelnienia osoby faktycznie poprzedza powszechny dostęp do
cyfrowego przetwarzania dźwięku; wcześniejsze systemy używały filtrów analogowych do
określania dopasowań. W połowie lat 70. firma Texas Instruments zbudowała prototypowy
system, który został przetestowany przez amerykańskie siły powietrzne i korporację MITER.
Kiedy koszt cyfrowej obróbki analogowych sygnałów głosowych stał się opłacalny pod koniec
lat osiemdziesiątych, wiele firm i grup badawczych zaczęło pracować nad sposobami
wykorzystania mowy do celów identyfikacji.
Zrozumienie biometrycznych podstaw rozpoznawania głośników
Rozpoznawanie głośników jest jedną z niewielu metod biometrycznych, które łączą zarówno
fizyczne cechy fizjologiczne (twoja krtań), jak i cechy behawioralne (jak wymawiasz słowa). Jak
się okazuje, jedna z tych cech sama w sobie może być rozsądnie unikalnym miernikiem
biometrycznym, więc dwa połączone stają się dość dokładną biometryczną. Istnieją sposoby,
dzięki którym rozpoznawanie głośników staje się jeszcze dokładniejsze, ucząc system za
pomocą wyrażeń, które następnie zostaną użyte do dopasowania. Na przykład "Mój głos to

moje hasło, zweryfikuj mnie" jest o wiele łatwiejsze do dopasowania, jeśli system nauczył się,
jak wypowiadać tę frazę w wielu próbkach. Systemy rozpoznawania głośników, które próbują
wiedzieć, jak mówisz, bez względu na to, kim jesteś mówiąc, są bardziej skomplikowane i
wykorzystują znacznie więcej czasu komputerowego.
Podstawy fizjologiczne
Kiedy mówimy, uruchamia się zaskakująco złożony mechanizm, który wszystkie działają
razem, aby dźwięki zaangażowane w ludzką mowę. Fizyczny rozmiar i struktura każdej z tych
struktur przyczynia się do wyjątkowych właściwości brzmieniowych głosu. Podczas gdy
kuszące jest myślenie o skrzynce głosowej lub krtani i strunach głosowych jako jedynych
przedmiotach, które naprawdę wpływają na twoje brzmienie, ludzki głos wykorzystuje
również rezonansowe przestrzenie w jamie ustnej i jamie ustnej do wytwarzania mowy.
Testowanie tego jest proste - wystarczy podłączyć nos i sprawdzić, jak zmienia się dźwięk,
ograniczając tylko zatokę. Jeśli przypomnisz sobie ostatni raz, kiedy walczyłeś z
przeziębieniem, przypomnisz sobie drastyczne zmiany w jakości dźwięku, które powodują
pełne zatoki. Język i usta również wpływają fizycznie na brzmienie dźwięków, ale bardziej na
poziom behawioralny niż fizjologiczny. Sposoby, w jakie twoje usta i język wydają dźwięki, są
wyuczonymi zachowaniami - które stosujesz, aby dopasować sposób, w jaki konkretnie
dorastałeś (z możliwym niewielkim wpływem kształtu i fizycznej budowy twoich warg i języka).
Baza behawioralna
Stary przyjaciel powiedział kiedyś Mike'owi, że mówi po niemiecku, tak jak gdyby był nauczany
przez kogoś z Atlanty. Ta przyjaciółka urodziła się i wychowała w Berlinie i mieszkała w Stanach
Zjednoczonych przez dziesięciolecia, zanim usłyszała, jak Mike rozbiera jej język ojczysty;
oskarżała Mike'a o mówienie po niemiecku z wyraźnym południowym akcentem, a nie także z
południa Niemiec. Chodzi o to, że dźwięk naszej mowy jest rzeczą wyuczoną, pod silnym
wpływem naszego środowiska uczenia się. Znajomość języka hiszpańskiego Mike'a była
pielęgnowana przez lata spędzane razem z meksykańskimi pracownikami migrującymi na
truskawkowych polach w Oregonie jako dziecko, i chociaż jego słownictwo jest wciąż na
poziomie 3-latków, Meksykanie powiedzieli mu, że brzmi meksykańsko, dopóki nie będzie
bałaganu struktura zdania. Na naszą mowę i język wpływa geografia, edukacja, a nawet nasze
miejsca pracy, do tego stopnia, że dobry ludzki analityk może dużo opowiedzieć o tym, gdzie
dorastałeś, obecnie żyjesz i potencjalnie żyjesz, słuchając cię za podczas. Omówimy aspekty
językowe tego w dalszej części tego rozdziału w rozdziale poświęconym analizie lingwistycznej.
Faktoring w dziedziczności i środowisku
Dziedziczność ma wpływ na czynniki fizyczne wpływające na mowę, a środowisko wpływa na
resztę. Co się dzieje, gdy dziedziczność tworzy aparat wokalny, który ma kształt podobny do
twojego ojca, a ty także uczysz się od niego mówić? Z własnego doświadczenia wiem, że od 16
roku życia, aż do czasu, gdy opuściłem dom, nikt nie mógł odróżnić telefonu od ojca. Obaj
musielibyśmy powstrzymać ludzi, którzy myślą, że rozmawiają z drugim. Ten schemat
obejmował pracodawców, przyjaciół i (w przypadku Mike'a) koleżanki i nauczycieli; wszyscy
dobrze znali nasze głosy. Aby uzyskać szczegółowe spojrzenie na aparat, który wytwarza ludzki
głos. Nigdy nie testowaliśmy systemu rozpoznawania głosu, aby sprawdzić, czy wykryje on

subtelniejsze różnice między naszymi głosami, ale chodzi o to, że całkiem możliwe, że test
"identycznego bliźniaka" będzie miał problemy z rozpoznawaniem głośników.
Rozważanie praktycznych rozważań
Mowa ma kilka interesujących zalet, które są trudne do powielenia pod względem
wykorzystania istniejącego sprzętu do dobrego zdalnego uwierzytelniania lub identyfikacji. Na
przykład dzięki dobrym połączeniom telefonicznym można rozważyć system, który weryfikuje,
kto znajduje się po drugiej stronie rozmowy telefonicznej za pomocą rozpoznawania
głośników. Jeśli martwisz się, że ktoś przechwytuje i odtwarza hasło, możesz nawet zadawać
pół-losowe pytania i używać ogólnych atrybutów głosu zamiast rozpoznawania określonych
słów. Przechwytywanie wysokiej jakości próbek mowy jest łatwe, dzięki technologii, która od
pierwszych dni woskowych ulega ciągłym ulepszeniom. Każdy mikrofon tendollar jest w stanie
rejestrować dźwięki od 100 do 15 000 Hz, a ludzki głos waha się tylko od około 300 do 3500
Hz. Ludzki głos jest wysoce indywidualny i oparty na strukturze samego aparatu głosowego;
Mogą one przekraczać 3500 Hz, ale nie aż do 15 000. Od momentu przechwycenia próbek jest
dość łatwe, a analiza jest zwykle ograniczona do transformacji dwuwymiarowego kształtu fali,
sprzęt wymagany do rozpoznawania głośników jest niedrogi. Tylko te rzeczy zapewniają
powszechne uznawanie głośników:
* Można go łatwo pomylić z hałasem z otoczenia, nawet jeśli zastosowano doskonałe filtry
zakłóceń szumowych.
* Mogą na nią wpływać warunki przejściowe, takie jak przeziębienia.
* Ma nadszarpniętą reputację systemów zainstalowanych ponad dziesięć lat temu, które nie
były zbyt dokładne
Gdzie zobaczysz biometrię rozpoznawania głośników
Rozpoznawanie głośników jest ogólnie dobrze akceptowane przez ludzi jako rozsądny
biometryczny do użycia; ludzie nie będą często sprzeciwiać się ich użyciu (jak mogą w
przypadku bardziej inwazyjnych mechanizmów, takich jak badanie siatkówki lub DNA). Co
dziwniejsze, rozpoznawanie głośników jest bardziej podporządkowane naruszeniom
prywatności niż większość innych form identyfikacji biometrycznej; może służyć do
identyfikacji osób posługujących się własnymi słowami. Przez krótki czas coś, co nazywa się
VoicePrint, zostało dołączone do Mac OS 9, ale podobno miało problemy z dokładnością;
współczynnik odrzucenia fałszywego wynosił około 40 do 50 procent w pomieszczeniu, które
nie było absolutnie ciche. Wydaje się, że OS X nie zawiera czegoś podobnego,
prawdopodobnie z powodu problemów z niezawodnością. Nawet z pewnymi problemami z
dokładnością, fakt, że rozpoznawanie głośników można uzyskać przez telefon jest po prostu
zbyt atrakcyjny, aby ludzie nie mogli z nich korzystać. Aby poradzić sobie z problemami z
dokładnością, większość osób używających rozpoznawania głośników używa go jako jednego
z wielu czynników do uwierzytelnienia transakcji. Na przykład możesz zainicjować przelew
środków online i poprosić bank o podanie numeru telefonu, pod który możesz zadzwonić.
Następnie transakcja zostaje wstrzymana do czasu, gdy automatyczny system banku wywoła

podany numer - i używa rozpoznawania głośników, aby sprawdzić, czy osoba odpowiadająca
jest blokadą konta
DNA jako technika rozpoznawania biometrycznego
Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA), zawarty w każdej komórce wszystkich żywych istot, jest
podstawowym planem dla organizmu. Począwszy od końca 1800 roku, naukowcy coraz lepiej
dostrzegają to, czym DNA jest naprawdę i jak jest skonstruowane. W 1953 roku Watson i Crick
opublikowali to, co jest obecnie pierwszym strukturalnie dokładnym modelem DNA, opartym
na zdjęciach rentgenowskich wykonanych przez Rosalind Franklin (ale niestety bez uznania
jej). W przeciwieństwie do planów domu, DNA w naszych ciałach jest prawie całkowicie
unikalne dla nas jako jednostek, wyjątkami są identyczne bliźniaki. Dla 0,004 procent
populacji, które są identycznymi bliźniętami, DNA da 100 procent fałszywa akceptacja. Dla tych
samych bliźniaków biometria oparta na fenotypie - określona przez interakcję genów ze
środowiskiem w macicy (na przykład odciski palców lub tęczówki) - będzie prawidłowo
różnicować za każdym razem. Dla reszty z nas, nasz materiał genetyczny jest unikalny i może
być użyty do identyfikacji lub uwierzytelnienia nas.
Zrozumienie podstawy biometrycznej DNA
Teoretycznie DNA jest wspaniałym pomiarem biometrycznym. Jest znany z tego, że jest
unikalny, a proces porównywania DNA jednej osoby z drugim jest dobrze znany i nie jest
podatny na błędy, jak prawie wszystkie dane biometryczne oparte na obrazie. Teoretycznie
moglibyśmy przeprowadzić kompletne porównanie jeden do jednego DNA jednej osoby ze
znaną próbką i mieć prawie idealną dokładność. Z pewnymi wyjątkami (znowu chowają
identyczne bliźniaki ...). Aby dokonać porównania DNA, komórki muszą być zebrane od osoby
zidentyfikowanej lub uwierzytelnionej, a następnie przetwarzane w celu ekstrakcji DNA w celu
porównania z próbką znaną. Wyodrębniane komórki mogą pochodzić z krwi, komórek skóry
lub wymazu z wnętrza policzka. Stosując obecne metody, DNA jest następnie ekstrahowane z
próbki i wielokrotnie duplikowane, więc mamy do zbadania wystarczająco dużą próbkę DNA.
Rozważanie praktyczne
Obecny stan techniki w testach DNA jest naprawdę użyteczny tylko do udowodnionej
naukowo identyfikacji, jeśli godziny lub dni mogą upłynąć podczas identyfikacji. Myriad - jedna
z firm, która przeprowadza testy genetyczne na szczątkach ofiar 9/11 w celach
identyfikacyjnych - powiedziała, że czas na przetworzenie próbki w środowisku o dużej
objętości wynosił około dwóch tygodni. Pracownik laboratorium, który nie ma nic innego, jak
tylko przetworzyć pojedynczą próbkę, prawdopodobnie zmniejszyłby ten czas do kilku godzin,
ale nic podobnego, jak w czasie rzeczywistym, nie jest możliwe przy użyciu obecnej
technologii. Dlatego użycie uwierzytelniania DNA do zalogowania się na Twój adres e-mail
prawdopodobnie nie nastąpi w najbliższym czasie. Kolejną rzeczą, która należy zrozumieć o
obecnych metodach porównywania DNA, jest to, że nigdzie w pobliżu kompletnego DNA
osobnika nie zastosowano porównania. W rzeczywistości najczęstsza metoda, krótka analiza
powtórzeń tandemowych (STR), wygląda tylko na kilka serii powtarzających się par zasad,
które nie kodują niczego genetycznie. Te powtarzające się sekwencje par działają jako
wypełniacze lub śmieci w DNA; są one dość unikalne pod względem długości - powtarzają się

raz na 10 miliardów - porównując wszystkie 13 uznanych markerów. Ponieważ ta metoda nie
uwzględnia nawet części naszego DNA, która koduje geny, łatwo można sobie wyobrazić, że
test wykorzystujący resztę DNA danej osoby byłby jeszcze dokładniejszy. Ponieważ obecne
testy trwają w najlepszym razie dni lub wiele godzin, bardziej kompletne porównanie, które
nie polega tylko na analizie długości sekwencji śmieci lub sekwencji rozdzielających, ale
faktycznie analizuje kodowanie genetyczne, prawie na pewno zajęłoby miesiące, a nawet lata
w obecnej technologii. Porównanie DNA wymaga również sterylnego laboratorium i
wyszkolonych techników, aby zapewnić dobrą jakość procesu. Zautomatyzowana robotyka
jest częścią każdego wysokoprzepustowego laboratorium DNA, ale ludzie nadal są ważną
częścią tego procesu.
Gdzie zobaczysz DNA jako technikę rozpoznawania biometrycznego
Po pierwsze, porozmawiajmy o tym, gdzie nie zobaczysz DNA używanego jako środek
biometryczny. Dopóki technologia nie dogoni filmów science fiction - w szczególności Gattaca
(1997) - nie zobaczysz DNA używanego do jakichkolwiek zadań uwierzytelniania. W celu
uwierzytelnienia w świecie rzeczywistym zwykle nie można zaakceptować czasu oczekiwania,
tygodni, a nawet godzin; jest bardzo mało prawdopodobne, że zobaczysz DNA używane w ten
sposób. Publiczna lub wysokowydajna identyfikacja to kolejny obszar, który DNA
prawdopodobnie nie przeniknie przez wiele lat ze względu na wysoce inwazyjny charakter
pobierania kilku komórek od ciebie w celu przetestowania. Nawet jeśli metody dokonywania
porównań były wystarczająco szybkie, jest mało prawdopodobne, aby jakakolwiek duża grupa
publiczna zgodziła się zrezygnować z niektórych komórek, aby je zidentyfikować. Nadal
będziesz widzieć dopasowanie DNA używane do identyfikacji osób - głównie z komórek
pozostawionych na miejscu zbrodni - ponieważ procesy użyte do porównania są naukowo
dokładne i deterministyczne, a nie probabilistyczne (jak w przypadku dopasowania odcisków
palców). Towarzyszący pasek boczny wyjaśnia, dlaczego.
Biometria Gait-Recognition
Czy widziałeś kiedyś kogoś w oddali i od razu wiedziałeś, kto to jest, nawet nie widząc twarzy
tej osoby? Jeśli tak, to istnieje duża szansa, że podświadomie analizowałeś sposób, w jaki
poruszała się osoba, a sam ruch był wystarczający, by określić, kto to był. Badania wykazały,
że talent ten jest dość słabo wyrażony w ludziach, ale wydaje się, że jest to jeden z obszarów
podstawowych danych biometrycznych, w których komputery przewyższają typowych ludzi.
Chód jest miarą biometryczną, która jest zarówno behawioralna, jak i fizjologiczna. Sposób, w
jaki chodzimy, to wyuczona cecha, która sprawia, że jest to dobra biometria behawioralna.
Chód jest również nieco zależny od fizycznych cech, takich jak długość naszych nóg, nasza waga
i rozmiar stopy.
Zrozumienie podstaw biometrycznych rozpoznawania chodu
Podobnie jak w przypadku większości zachowań uczymy się na poziomie "eksperta", sposób,
w jaki chodzimy, jest charakterystyczny dla każdego z nas. Przez pierwsze kilka lat życia - zanim
rozwiniemy wiedzę, którą mamy jako w pełni mobilną, chodzącą i prowadzącą ludzi - bardzo
mało prawdopodobne jest, aby działała biometria chodu. Z jakiegoś powodu nie udało nam
się jednak znaleźć badań biometrycznych chodu u małych dzieci. Gdy nauczymy się chodzić i

biegać bez zbytniego potknięcia, dostosujemy się do rytmu i stylu chodzenia, który jest dla nas
czymś wyjątkowym. Ten styl ma cechy fizjologiczne, takie jak długość twoich nóg, stosunek
długości nóg do długości tułowia, wahanie ramion i wszystkie inne rzeczy, które wprawiają cię
w ruch z całą gracją, jaką możesz zdobyć. Wiele rzeczy, które są najbardziej wymowne - lub co
najmniej najłatwiej zaobserwowane - na temat chodu, najlepiej obserwować z bocznego
widoku chodziarki, gdzie długość kroku, huśtawka ramienia, pozycja tułowia i pionowy bob
mogą być wyraźnie widoczne. Podczas gdy największe ruchy brutto są najbardziej widoczne z
boku, nowsze techniki chodu, wykorzystujące więcej dostępnych informacji, analizują coś
więcej niż tylko krok i kadencję. Ponieważ tak wiele ciała porusza się podczas chodzenia,
nowsze metody rozpoznawania chodu nie skupiają się tak bardzo na nogach i krokach;
zwracają większą uwagę na to, jak identyfikowalne punkty na ciele poruszają się w stosunku
do innych części ciała. Ten nowy rodzaj analizy ma tendencję do akcentowania, w jaki sposób
chód jest powiązany z cechami fizjologicznymi, a jednocześnie nadal wykorzystuje wiele
aspektów behawioralnych.
Rozważanie praktyczne
Większe ruchy związane z chodem mogą być uchwycone z dużych odległości z rozsądną
dokładnością, przy użyciu nie więcej niż przyzwoitej optyki kamery i oświetlenia. Mówiąc o
oświetleniu, całkiem możliwe jest uchwycenie użytecznych informacji biometrycznych o
chodzie w całkowitej ciemności za pomocą kamer na podczerwień (choć nie jesteśmy pewni,
czy potknięcie się w ciemności dostarczy prawidłowej próbki biometrycznej). Nowsze techniki
chodu i biometrii bardziej holistycznie traktują ruchy ciała; wymagają więcej kątów kamery,
aby uchwycić wszystko, czego potrzebują do dokładnych porównań. Wiele z proponowanych
instalacji, które wykorzystywałyby tę technikę, znajduje się na korytarzach lub tunelach, gdzie
można obserwować ludzi idących w linii prostej na określoną odległość. Dane biometryczne
chodu będą jeszcze przez jakiś czas znajdować się na nowej stronie; Dokładność w
praktycznym zastosowaniu nie była wystarczająco dobra do celów identyfikacji, gdy pula ludzi
przekracza kilka tysięcy. Mimo to wiele organizacji i grup badawczych stara się stosować
biometrię chodu jako dobry proces przesiewowy, który może zmniejszyć pulę identyfikacyjną
innych technik (takich jak rozpoznawanie twarzy lub obrazy termograficzne). Gdzie zobaczysz
biometrię chodu? Rządy i agencje wywiadowcze są zafascynowane identyfikowaniem ludzi na
odległość; nic dziwnego, że często są najbardziej zainteresowani biometrią chodu. Używanie
(powiedzmy) kamer na podczerwień w słabym świetle, aby rozpoznać chód z małej puli
przechwyconych danych biometrycznych, jest całkiem użyteczne w niejawnej inwigilacji. W
zastosowaniach antyterrorystycznych, kolejną zaletą biometrii chodu jest możliwość
określenia, czy cel znajduje się wśród grupy osób spacerujących wokół kempingu z odległości
800 metrów. Poza zastosowaniami wojskowymi, biometria chodu może być dobrym
wysokoprzepustowym narzędziem do badań przesiewowych - i dlatego może być stosowana
na arenach sportowych lub w innych dużych obiektach, gdzie bardziej inwazyjna technika
biometryczna nie byłaby ani wykonalna, ani dobrze przyjęta. Mimo, że chód w jego obecnych
aplikacjach nie może zaoferować dobrej identyfikacji z dużej puli, może poinformować
kontrolę tłumu, aby lepiej sprawdzić kogoś, czy ta osoba dobrze pasuje do kogoś z mniejszej
puli podejrzanych. Ściśle powiązane z kontrolą tłumu stadionów - ale na znacznie mniejszą
skalę - jest koncepcja wykorzystywania biometrii chodu do wykrywania niepożądanych

powracających do baru, klubu tanecznego, szkoły lub podobnego miejsca. Często osoby, które
zostały wydalone, próbują wrócić i spowodować więcej problemów. W takich przypadkach nie
ma biometrycznego zbioru podejrzanych, ale dobry system nadzoru wideo może dostarczyć
surowe dane i analizy, aby ostrzec ludzi przed potencjalną sytuacją.
Dynamika pisania
Ten pomiar biometryczny ma długą (i nieco dziwną) historię z jednym z autorów, począwszy
od 1982 roku w uniwersyteckich laboratoriach komputerowych. Podczas przeglądania
niektórych podręczników IBM w Systemie Zarządzania Ekranami dla terminali IBM 3278, Mike
wpadł na rewolucyjny pomysł, że byłoby możliwe napisanie programu, który powielałby
działanie uniwersyteckich ekranów logowania i rejestrował loginy od nieostrożnych
studentów, którzy po prostu zobaczą ekran flash, a następnie ponownie ekran logowania.
(Hakerzy robią to dzisiaj na witrynach phishingowych, ale prawdopodobnie nie otrzymali
pomysłu od Mike'a.) Po uniknięciu wyrzucenia Mike zastanawiał się, jak powstrzymać kogoś
przed przechwyceniem hasła w ten sposób i użyciem go do zalogowania się do niego. konto.
Wpadł na dzikie wyobrażenie, że sposób, w jaki ludzie piszą, jest prawdopodobnie unikalny, i
gdybyś mógł po prostu obserwować czas kadencji i interakcji między postaciami, zobaczyłbyś,
że osoba wpisująca hasło nie znała hasło, ale była rzeczywistą osobą powiązaną z kontem. To
oznaczało pierwszy i jedyny raz, gdy Mike kiedykolwiek włamał się do systemu bez pozwolenia
- i pierwszy z wielu razy, kiedy jego przyjaciele powiedzieli później: "Dlaczego tego nie
opatentowałeś?" Jednak historia się na tym nie kończy. Wiele lat [óźniej, pracując jako
konsultant ds. bezpieczeństwa w Seattle, Mike spotkał bardzo miłego mężczyznę, Gordona
Rossa, który był wówczas głównym specjalistą ds. technologii w NetNanny, jedynym
licencjobiorcy technologii dynamiki klawiszy (opatentowanym w 1989 r. przez kilku bardzo
inteligentnych ludzi w SRI ). Gordon jest przyjacielem i kolegą od tego czasu. Dlaczego Mike
nie realizował tego pomysłu w 1982 roku? Nie działałby on na terminalach IBM 3278, które
wysyłały całe ciągi do komputera jednocześnie jako blok, gdy został naciśnięty klawisz uwagi.
Ponieważ pomysł nie rozwiązał natychmiastowego problemu, Mike ruszył dalej. BioPassword,
Inc., spółka spinoff z NetNanny, nadal posiada patent dla tej technologii; w tej chwili nie ma
konkurencji komercyjnej. Zrozumienie biometrycznej podstawy dynamiki pisania Dynamika
pisania lub cechy to forma zachowania, którą można stosować biometrycznie - ale wielu z nas
uczy się ich znacznie później niż większość innych biometrii behawioralnej. Osoby z klasy
imigrantów cyfrowych zazwyczaj nauczyły się pisać w liceum (jeśli kiedykolwiek formalnie się
nauczyli), podczas gdy cyfrowi tubylcy, którzy dorastali razem z komputerami i Internetem,
uczą się pisać, gdy tylko ich umiejętności językowe go wspierają. (Później uczą się wiadomości
tekstowych i pozostawiają pisanie w tyle, ale jak dotąd nie widzieliśmy dynamiki tekstów jako
narzędzia biometrycznego.) Pisanie może nie być tak głęboko zakorzenione jak chodzenie lub
pisanie dla wielu z nas, ale badania pokazują, że tylko dwa czynniki, czas między znakami i czas
oczekiwania (jak długo dany klucz pozostaje wciśnięty podczas pisania) może dać 99procentowo dokładna identyfikacja maszynistki.
Rozważanie praktyczne
Dynamika pisania może oferować najbardziej praktyczną biometrię dostępną w przypadku
komputerów. To dlatego, że czujnik to klawiatura, w połączeniu z czasem zebranym przy

użyciu własnego zegara procesora. Żadne dodatkowe urządzenia nie są wymagane. Aby
zainstalować tę technologię, po prostu instalujesz oprogramowanie. Fakt, że ta technika
biometryczna nie wymaga żadnego specjalnego czujnika sprzętowego poza tym, co jest już
podłączone do komputera, czyni go bardzo atrakcyjnym dla usług internetowych, takich jak
banki i domy maklerskie. W przeszłości stosowanie dynamiki klawiszy w środowisku online
wymagałoby instalacji dodatkowego oprogramowania, które sprawiłoby, że byłoby
niepraktyczne w przypadku dużego użytku publicznego. Obecnie jednak wszystkie
nowoczesne środowiska przeglądarki internetowej, takie jak Adobe Flash (98,8 procent
wszystkich przeglądarek internetowych zgodnych z Adobe), Java (84 procent) i JavaScript
(prawie 100 procent), mogą być używane do oglądania naciśnięć klawiszy podczas gdy
użytkownik wpisuje hasła w przeglądarce internetowej. Jedną z możliwych metod
uwierzytelniania biometrycznego - o wiele łatwiejszą do osiągnięcia dzięki dynamice klawiszy
niż większości innych danych biometrycznych - jest to, co nazwalibyśmy ciągłym
uwierzytelnianiem i monitorowaniem autoryzacji. Pomysł polega na ciągłym monitorowaniu
dynamiki klawiszy osoby zalogowanej na komputerze. Możesz sprawdzić, czy użytkownik
wstał na kawę, a inna osoba usiadła przy klawiaturze i zaczęła używać systemu. Być może uda
ci się osiągnąć coś podobnego dzięki rozpoznawaniu twarzy lub tęczówki lub (o ile to w ogóle
możliwe) twarzy, ale będzie to znacznie trudniejsze do osiągnięcia, nie tak dokładne i
stosunkowo łatwo pokonane. Dzięki dynamice pisania użytkownik uzurpujący musiałby unikać
pisania czegokolwiek, aby uniknąć wykrycia. Istnieje wiele powodów, dla których organizacja
może chcieć śledzić, kto pisze na konkretnej klawiaturze w danym momencie, w tym śledzenie
lokalizacji lub wydajności, a także uwierzytelnianie i autoryzacja. Ponieważ dynamika naciśnięć
klawiszy mierzy charakterystykę tego, jak wpisujesz określoną sekwencję - powiedzmy hasło jest to prawdopodobnie jedyna dostępna biometria, którą można łatwo zresetować. Jeśli
system koncentruje się na sprawdzaniu poprawności użytkowników za pomocą hasła
rozszerzonego o dynamikę klawiatury, a ktoś nauczył się naśladować dynamikę użytkownika
podczas logowania, po prostu zmiana hasła spowoduje ponowne uruchomienie krzywej
uczenia hakera.
Gdzie zobaczysz dynamikę pisania
BioPassword poczynił duże postępy w zakresie uwierzytelniania online w bankach i domach
maklerskich, które są w ramach federalnych uprawnień do dodawania większej liczby
czynników do uwierzytelniania hasła. Ponieważ jest to "bezczujnikowe" podejście do
biometrii, możemy spodziewać się dynamiki klawiszy w miejscach, gdzie dobre praktyki
regulacja lub oba mogą wymagać czegoś silniejszego niż same hasła. Przykładem mogą być
amerykańskie instytucje medyczne, które są wymagane przez HIPAA, aby dokładnie
rejestrować, kto uzyskuje dostęp do dokumentacji medycznej. Dynamika naciskania klawiszy
może ostrzegać organizację o fakcie, że hasło jest używane przez więcej niż jedną osobę - lub
uniemożliwić dostęp każdemu, z wyjątkiem uprawnionego użytkownika.
Ciekawa biometria niegotowa na czas najwyższy
Oprócz danych biometrycznych, które omówiliśmy w poprzednich częściach, istnieje kilka
rodzajów biometrycznych typu "honorowa wzmianka", które nie są obecnie używane w żadnej
z wyjątkiem bardzo małych obszarów specjalistycznych. Uważamy, że są one interesujące -

nawet jeśli te środki biometryczne mogą nie być praktyczne właśnie teraz z powodu
problemów z czujnikiem lub technologią próbkowania. Mogą one z łatwością stać się jeszcze
bardziej interesujące, gdy technologia zacznie działać, a może nawet zaoferować doskonałe
narzędzie do rozwiązania nowego lub przyszłego problemu, który napotkasz. Na razie są po
prostu zabawni.
Analiza zdań i analiza lingwistyczna
Analiza statystyczna używania języka przez daną osobę jest obecnie bardzo gorącym tematem,
ale jej zastosowania są dość skoncentrowane na scenariuszach obronnych. Podstawową ideą
jest zidentyfikowanie osoby, która napisała coś, patrząc na jego charakterystyczne sposoby
używania języka - na przykład:
* Jak osoba składa zdania?
* Jakie słowa używa ta osoba?
* W jaki sposób osoba kształtuje pomysły podczas pisania?
Te metody biometryczne nie są w żaden sposób dokładnymi sposobami identyfikowania
poszczególnych autorów, ale mają interesujące właściwości, gdy są stosowane do grup pisarzy
i obszarów tematycznych. Aby uzyskać naprawdę przydatne wyniki, analiza struktury zdania i
języka do tego celu wymaga dużych próbek o znanym pochodzeniu. Na przykład, chociaż może
być fascynujące zobaczyć, czy Homer naprawdę napisał zarówno The Iliad, jak i The Odyssey,
to trudno uzyskać sprawdzalną próbkę jego pióra do wykorzystania do porównania.
Współczesność przyniosła obfite ilości tekstu w postaci e-maili, które zapewniają statystyczną
paszę dla biometrii opartej na języku. Badania kolekcji e-mail pokazały, że możliwe jest
przewidywanie relacji międzyludzkich w oparciu o wskazówki językowe w dużych zbiorach
wiadomości e-mail (na przykład wszystkich wewnętrznych wiadomości e-mail dla firmy), a
nawet przewidywanie pewnych rodzajów zachowań ludzkich (takich jak skłonność do
zdradzania pracodawcy i wyciekania poufnych danych) na podstawie języka e-mail.
Korzystając z tych wskazówek i badając wspólny leksykon grup, środki te mogą być
wykorzystywane biometrycznie do identyfikacji grup ludzi i kategoryzacji grup. Jeśli wszystko
to brzmi dość orwellowsko, możesz ponownie przeczytać zasady dopuszczalnego użytkowania
dla swojej firmy w odniesieniu do tego, kto jest właścicielem firmowej poczty e-mail, kto może
ją przeczytać i z jakich powodów. W większości przypadków wiadomości e-mail wysyłane lub
odbierane w firmowych systemach e-mail nie należą do Ciebie i masz bardzo niewielkie prawo
do prywatności w nim.
Biometria fal mózgowych
Fale mózgowe w trybie melt-a-stick-of-butter-with-your-mind science-fiction nie istnieją, o ile
możemy to stwierdzić, ale ludzki układ nerwowy ma charakter elektrochemiczny, więc prawie
wszystko, co robimy - w tym myślenie - tworzy minimalne pole elektryczne. Te pola mogą być
wykrywane, a nawet mapowane za pomocą sprzętu medycznego, takiego jak
elektroencefalografy (EEG) i magnetoencefalografia (MEG). Oba mierzą bezpośrednio impulsy
elektryczne generowane przez mózg. Oto, co jest obecnie w użyciu:

* EEG: Urządzenia te mierzą aktywność poprzez pomiar impulsów elektrycznych
przechodzących przez elektrody umieszczone na skórze głowy, zazwyczaj wymagające
bezpośredniego kontaktu ze skórą w określonych miejscach - wymagające ogolonych miejsc
we włosach.
* MEG: Jest to stosunkowo nowa technologia wykorzystująca cewki nadprzewodzące
ochłodzone do minus 269 stopni Celsjusza umieszczone w pobliżu czaszki w celu wykrycia pól
elektrycznych w mózgu. Cewki te następnie indukują pole magnetyczne w
nadprzewodnikowym urządzeniu interferencji kwantowej lub SQUID, które można następnie
analizować.
* PET i fMRI: Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) faktycznie mierzy konsumpcję
radioaktywnej glukozy przez mózg, a zegarki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)
zegarki magnetycznie wyrównane atomy wodoru w mózgu reagują na impuls radiowy.
Urządzenia te mierzą aktywność mózgu bez patrzenia na pola elektryczne. Skanowanie PET
może mierzyć aktywność; fMRI może mapować struktury w mózgu.

Podczas gdy wszystkie te metody dają unikalne dane biometryczne, wszystkie są albo zbyt
drogie, albo zbyt inwazyjne, aby zdobyć więcej niż popularna biometria ("... aby się zalogować,
pomyśl o dyniach, gdy mierzymy twoje fale mózgowe, aby potwierdzić twoją tożsamość. ").
Choć technicznie nie są to fale mózgowe, impulsy elektryczne, których twój system nerwowy
używa do utrzymania bicia serca, są mierzalne na całym ciele, w tym na palcach. Jak się
okazuje, harmoniczne sygnałów elektrokardialnych są dobrym kandydatem do pomiaru
biometrycznego; można je mierzyć tak szybko i dyskretnie, jak odciski palców. W
rzeczywistości, ponieważ możliwe jest zmierzenie tej aktywności elektrycznej z palców,
stanowi ona dobry dowód na życie dla czytników linii papilarnych, tak że system wie, że palec
jest przymocowany do żywej osoby.
Zapach biometryczny
Wiemy z obserwacji psów, że można jednoznacznie identyfikować ludzi za pomocą zapachu i wiemy, że niemal niemożliwe jest całkowite zamaskowanie tego zapachu bez hermetycznych
uszczelek. Tak więc zapach może potencjalnie być bardzo dokładną miarą biometryczną, której
nie można łatwo zamaskować ani powielić. Niestety ta metoda ma problemy zarówno na
płaszczyźnie technicznej, jak i społecznej:
* Technicznie, odtworzenie wrażliwości i selektywności nosa i mózgu psa jest bardzo trudne.
Do tej pory nie możemy zbliżyć się do elektronicznych nosów, ale prace w tej dziedzinie nadal
trwają.
* Społecznie, nie jest szczególnie do przyjęcia, aby powiedzieć ludziom, że chcesz je
zidentyfikować lub uwierzytelnić za pomocą ich zapach ciała. (Wyobraź sobie proces rekrutacji
lub nie, prawdopodobnie nie byłoby to przyjemne dla nikogo zaangażowanego.) Oczywiście
nie wyklucza to użycia biometrii zapachoej w roli biernej identyfikacji.

Nieuchronnie zapach jest czymś, co zostawiamy za sobą wszędzie - pytamy każdego ogara.
Nawet najmilsza osoba bezzapachowa pozostawia ślady, które wyszkolone psy mogą
zidentyfikować i śledzić. Niestety, psy nie zawsze są wygodne i mają tendencję do zrzucania
na tylne siedzenie. Istnieją agencje i departamenty policji pracujące z elektronicznymi nosami,
aby zidentyfikować nie tylko materiały wybuchowe, ale ślady pozostawione przez ludzi. Jakiś
czas w niedalekiej przyszłości możemy zobaczyć "dowód zapachu" przedstawiony jako dowód,
że ktoś był obecny na miejscu zbrodni. ("Wiesz, coś w tym przypadku śmierdzi ...")

Wybór rozwiązania biometrycznego
Istnieją zastosowania biometryczne poza kontrolą dostępu - takie jak egzekwowanie prawa,
nadzór i inne ogólne cele identyfikacji - ale w tym rozdziale skupiamy się wyłącznie na wyborze
rozwiązania biometrycznego do celów kontroli dostępu. Szczerze mówiąc, wszystkie inne
zastosowania biometrii są tak wyspecjalizowane, że jeśli jesteś nimi zainteresowany,
prawdopodobnie masz już pewne doświadczenie w tej dziedzinie. Ponieważ koncentrujemy
się na kontroli dostępu, powinniśmy jasno określić, w jaki sposób używamy tego terminu. W
tym kontekście kontrola dostępu polega na wykorzystaniu biometrii do zarządzania
uprawnieniami do korzystania z określonego zasobu. W wielu przypadkach oznacza to dostęp
do systemów komputerowych, ale można go również zastosować do fizycznego dostępu powiedzmy do obszaru obiektu za pomocą kontrolera drzwi, lub nawet do dostępu do sprzętu
nie komputerowego, takiego jak samochód. Kontrola dostępu ma również wpływ na sposób
dokonywania porównań biometrycznych. Ponieważ porównania biometryczne mogą być
wykorzystywane do uwierzytelniania znanych użytkowników (tak jak w przypadku hasła) lub
do identyfikowania użytkowników używających wyłącznie bazy danych bez innych wskazówek
identyfikacyjnych, omawiamy, w jaki sposób te techniki zmieniają wybór. Jako przykład
rozważmy system biometryczny odcisków palców, który rejestruje osoby używające tylko
właściwego odcisku palca. Taki system jest całkiem dobry do uwierzytelniania użytkowników,
biorąc pod uwagę współpracującego użytkownika i dobry wygląd na prawym palcu
wskazującym. Jeśli masz prawidłowy wydruk, możesz nawet zidentyfikować tego użytkownika,
używając również jego zarejestrowanych danych. Z drugiej strony, jeśli masz wszystkie dziesięć
odcisków palców, każdy z wydruków może zostać użyty do zidentyfikowania tej osoby. Może
się wydawać, że to dobre rozróżnienie, ale ma wpływ na to, jak wybierzesz rozwiązanie
biometryczne.
Identyfikacja kryteriów wyboru
Zanim zaczniemy mówić o zaletach różnych rozwiązań, dobrym pomysłem byłoby ustalenie,
jakie kryteria mają sens w wyborze rozwiązania. Istnieje wiele technologii biometrycznych i
zastosowań tam, więc naszym pierwszym krokiem musi być ustalenie, jakie cechy środowiska
i potencjalnych rozwiązań biometrycznych są interesujące i użyteczne w określaniu tego, co
wybrać.
Użytkownicy
Ważne jest, aby znać ludzi, którzy będą używać rozwiązania biometrycznego. W każdym razie
musisz zadać i odpowiedzieć na następujące pytania:
* Czy są członkami ogółu społeczeństwa z mieszanką poziomów etnicznych i edukacyjnych
oraz różnych postaw?
* Czy są pracownikami w firmie high-tech?
* Czy będą używać systemu biometrycznego kilka razy dziennie, czy tylko kilka razy w ciągu
roku?

* Czy będą się spieszyć i być może trochę niecierpliwi (w tej chwili przychodzi na myśl
kontrolowane biometrycznie wejście do publicznej toalety)?
Doskonałym przykładem potrzeby zrozumienia użytkowników jest opieka zdrowotna,
zwłaszcza w pilnych warunkach. Opieka zdrowotna to dziedzina, w której wygodny i
niezawodny dostęp do informacji jest nie tylko przyjemny, ale także bezwzględny wymóg, aby
ludzie mogli żyć w równowadze. Jest to również miejsce, w którym kontrola dostępu do
niezwykle wrażliwych informacji jest wymagana przez prawo i oczekiwanie pacjentów, dlatego
też biometryczne mechanizmy kontroli dostępu są często brane pod uwagę w tych
środowiskach. W takich przypadkach masz kilka grup wysoce wyspecjalizowanych grup
użytkowników, z których każda potrzebuje dostępu do zasadniczo tych samych informacji do
różnych celów, czasami w tym samym środowisku. Lekarz w oddziale ratunkowym może
potrzebować informacji na temat alergii przychodzącego pacjenta lub wcześniejszych
warunków, do których może uzyskać bezpośredni dostęp, lub pośrednio przez innego
pracownika pogotowia. Lekarz może być w rękawiczce, zamaskowany i sterylny w
przygotowaniu do zabiegu, podczas gdy pielęgniarka lub inny pracownik może znajdować się
w tym samym stanie lub siedzieć przy biurku. Każdy z tych użytkowników systemu ma bardzo
różne punkty widzenia i opinie na temat tego, jak system powinien działać, dzieląc wspólny
cel zapewnienia odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej.
Środowisko
W tym kontekście środowisko oznacza okoliczności towarzyszące rozważanemu rozwiązaniu
biometrycznemu, które będzie miało wpływ na wybór. Na przykład, sytuacja o dużej
przepustowości, taka jak odprawa na lotnisku, byłaby złym miejscem dla inwazyjnych i
uzależnionych od treningu danych, takich jak biometria siatkówki, ale byłoby to dobre miejsce
dla biometrii tęczówki, ponieważ mogą działać na większej odległości i bez szkolenia
użytkowników . Wybór właściwego rozwiązania biometrycznego dla Twojego środowiska
wymaga pełnego zrozumienia unikalnych wymagań miejsca, w którym zostanie zainstalowane
proponowane rozwiązanie. W dalszej części tego rozdziału omawiamy czynniki środowiskowe,
które należy wziąć pod uwagę. Dostosowanie do wymagań fizycznych Istnieje wiele pytań,
które należy zadać w odniesieniu do fizycznych atrybutów miejsca, w którym zostanie
zainstalowane rozwiązanie.
* Czy dzieje się to w pomieszczeniach, w których kontrolowane jest oświetlenie, temperatura
i inne zmienne, lub na zewnątrz, gdzie rzeczy są bardziej zmienne?
* Jaki jest fizyczny związek (odległość) między użytkownikiem uwierzytelniającym a
zabezpieczonym systemem lub obszarem?
* Czy proces uwierzytelnienia jest prowadzony przez zaufanego facylitatora (strażnika lub
recepcję), czy jest to "samoobsługa"?
* Czy istnieją atrybuty środowiska, które wykluczają określone formy danych biometrycznych,
na przykład wymagane rękawice robocze i identyfikator odcisków palców?

Warto opisać wszystkich potencjalnych użytkowników systemu biometrycznego i opisać, w
jaki sposób wykorzystają go do zrozumienia fizycznych wymagań każdego użytkownika i
scenariusza.
Określanie dokładności i wymagań w zakresie "F"
Nie wszystkie miary biometryczne są równe pod względem dokładności i precyzji, szczególnie
biorąc pod uwagę określone warunki przy zapisywaniu i późniejszym użyciu. Chociaż
rozpoznawanie tęczówki jest niezwykle dokładne i łatwe do zarejestrowania, kosztuje więcej
i jest trudniejsze w instalacji niż zwykły czytnik linii papilarnych - a czytnik odcisków palców
może być wszystkim, czego naprawdę potrzebujesz (nawet jeśli nie działa dobrze na krowy).
Jest to ważne, gdy rozważa się rozwiązanie pozwalające zrozumieć współczynniki Fałszywy
Odrzuć (FRR), Fałszywy współczynnik akceptacji (FAR) i nieudane zapisywanie (FTE). Fałszywe
odrzucenie jest denerwujące - oznacza, że poprawny użytkownik został nieprawidłowo
odrzucony przez system biometryczny i musi spróbować ponownie lub użyć alternatywnej
metody uwierzytelniania. W przypadku większości systemów można obniżyć współczynnik
FRR, umożliwiając systemowi większą swobodę w interpretacji specyficznych cech
wykorzystywanych środków biometrycznych. Problem polega na tym, że pozwalając
systemowi akceptować luźniejsze mecze, automatycznie zwiększasz FAR co oznacza, że nieuprawnieni użytkownicy zostaną niepoprawnie zaakceptowani przez
system. Ustaw go zbyt daleko i równie dobrze możesz otworzyć drzwi. Powszechnie instalacje
o średnim poziomie bezpieczeństwa dostosowują system, tak aby FRR i FAR były takie same układ nazywany równym poziomem błędu lub EER - ale nie jest to lekarstwo. Odpowiednie
ustawienia FRR i FAR muszą odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa instalacji. Jeśli
wymagane jest wyższe bezpieczeństwo, dostosuj system tak, aby FAR zbliżył się do zera lub
osiągnął zero - i radził sobie z ludźmi, którzy muszą czasem spróbować więcej niż jeden raz.
Ponieważ większość systemów pozwala dostosować kryteria akceptacji, kluczem do tego jest
spojrzenie na FAR i FRR w zakresie dozwolonym przez system i wybór biometrii
odpowiadającej potrzebom bezpieczeństwa wymaganym przez instalację przy możliwie
najmniejszym odrzuceniu. Nikt nie lubi być odrzucany, szczególnie przez drzwi lub bramę.
Niestety, systemy biometryczne nie są wyposażone w duże pokrętła oznaczone jako FRR i FAR,
które można przekręcić, dopóki nie uzyskasz poprawnych wyników. Zamiast tego będziesz
mieć do czynienia z większą liczbą korekt - to bardziej jak dostosowanie ilości brązowego cukru
w przepisie na ciastko. Jeśli zwiększysz brązowy cukier, aby sprawić, że ciasteczko będzie
bardziej miękkie i bardziej odporne na wysychanie, musisz również wyregulować cukier biały,
aby zachować odpowiednią słodkość, a także dopracować czas pieczenia, aby poradzić sobie z
higroskopijną naturą brązu. cukier (mówiąc metaforycznie). Konkluzja: Musisz dostosować
ustawienia, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa. Uzyskanie lepszej FAR może obejmować
modyfikację oprogramowania przetwarzającego przychodzące dane, aby odrzuciła nieco
odmienne dane biometryczne - ale może również obejmować więcej szkoleń dla
użytkowników, aby uzyskać najlepsze możliwe dane z czujników, które posiadasz.
Określanie dokładności i wymagań w zakresie "F"
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korekt - to bardziej jak dostosowanie ilości brązowego cukru w przepisie na ciastko. Jeśli
zwiększysz brązowy cukier, aby sprawić, że ciasteczko będzie bardziej miękkie i bardziej
odporne na wysychanie, musisz również wyregulować cukier biały, aby zachować
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Zrozumienie wymagań prawnych
Istnieje kilka przepisów federalnych lub stanowych, które odnoszą się konkretnie do
wykorzystania biometrii, ale istnieje sporo regulacji prawnych dotyczących uwierzytelniania,
autoryzacja i rachunkowość (w skrócie AAA, o czym mówimy bardziej szczegółowo w rozdziale
2) - tak bardzo, że nie mogliśmy ewentualnie sporządzić ostatecznej listy przepisów (lub nawet
agencji). To, co możemy zrobić, to podać kilka przykładów branż, które mają tendencję do
regulowania takich rzeczy - i podać niektóre szczegóły. Ogólnie rzecz biorąc, różne organy
regulacyjne naprawdę dbają o AAA, gdy użytkownicy mogą być osobiście odpowiedzialni za

działania wykonane podczas uwierzytelniania w systemie. Branże lub systemy, w których taka
analiza może być przydatna, obejmują:
* Opieka zdrowotna
* Administracja Żywności i Leków
* Egzekwowanie prawa
* Bankowość i finanse
* Każda firma zarządzająca danymi obejmująca karty kredytowe
Chociaż każdy z tych branż dużo dba o to, kto korzysta z systemu lub ma dostęp do danego
obszaru, związane z nim przepisy różnią się bardzo. Na przykład opieka zdrowotna jest
regulowana przez zasadę bezpieczeństwa w zakresie przenośności i odpowiedzialności w
zakresie ubezpieczenia zdrowotnego (HIPAA), która w szczególności unika dyskusji na temat
jakiejkolwiek konkretnej technologii w zakresie "uwierzytelniania osób lub podmiotów". Z
drugiej strony, FDA wymaga ( w 21 CFR część 11, rozporządzenie FDA dotyczące stosowania
podpisów elektronicznych), że podpisy elektroniczne nie oparte na biometryce muszą
wykorzystywać co najmniej dwa inne czynniki do uwierzytelnienia użytkownik. Systemy oparte
na biometryce nie mają takiego wymogu. W wielu przypadkach przepisy wymagają również,
aby użytkownik nie mógł odrzucić swoich działań jako uwierzytelniony użytkownik. Zasadniczo
system musi zapewnić, że nikt, kto korzysta z systemu, nie będzie mógł później domagać się,
że "nie było mnie, nie, nie ja", gdy (ahem) wystąpiły pewne działania. W biometrii ten wymóg
odnosi się bezpośrednio do fałszywego współczynnika akceptacji - i możliwości ponownego
ataku na system, w którym do systemu jest przesyłany zapis prawidłowych informacji
uwierzytelniających. Na przykład w instalacji wymagającej nienadzorowanego
uwierzytelniania, biometria rozpoznawania głosu byłaby szczególnie podatna na powtórne
ataki - więc nie spełniałyby pewnych standardów niezaprzeczalności. Nie ma jednej
odpowiedzi na pytanie, jak zachować zgodność z wymogami regulacyjnymi, gdy używasz
danych biometrycznych. W rzeczywistości tylko najnowsze przepisy przyznają, że istnieje
technologia biometryczna. Najlepiej zagłębić się w otoczenie regulacyjne, w którym pracujesz
- są prawie zawsze wspierane przez grupy internetowe i profesjonalne organizacje - a
następnie zastosować to, czego dowiedziałeś się o konkretnych cechach każdego rodzaju
biometrii do konkretnego środowisko.
Wycena potencjalnych rozwiązań
Ceny nie dotyczą wyłącznie kosztów produktu, a dotyczy to w szczególności każdego produktu,
który dotyczy dużych grup osób, na przykład nowego biometrycznego systemu
uwierzytelniania. Najwyraźniej obowiązują normalne standardy technologii informacyjnych należy więc przyjrzeć się wydatkom związanym z produktem, instalacją, wdrożeniem,
szkoleniem i konserwacją - z których wszystkie są zgodne z tymi samymi wytycznymi, które
stosujesz przy zakupie i wdrożeniu technologii. Instalacje biometryczne dodają do miksu kilka
specjalistycznych kosztów, które warto rozważyć:

* Szkolenie / przekwalifikowanie: jeśli jest to nowy proces, z którego ludzie będą korzystać w
celu uzyskania dostępu do obszarów i systemów, do których są przyzwyczajeni w inny sposób,
wszyscy korzystający z nowego systemu będą wymagać ponownego przeszkolenia - lub
przynajmniej wystarczająco dużo czasu, aby przyzwyczaić się do nowego system.
* Rekrutacja: Każdy system biometryczny wymaga od użytkowników systemu zapisania się,
dostarczając do systemu dobrze znaną próbkę swoich danych biometrycznych do późniejszego
porównania. W większości przypadków wymóg ten wymaga operatora, który może
zweryfikować tożsamość użytkownika i obsługiwać system w celu rejestracji nowych
użytkowników.
* Utrata produktywności: chociaż lubimy myśleć o zwiększonym bezpieczeństwie jako o
możliwościach nowych możliwości biznesowych, wprowadzenie nowego procesu bez
bezpośredniego dodawania do przychodów jest bezpośrednim kosztem dla organizacji. W
niektórych przypadkach możesz zastąpić starszy, wolniejszy proces - co oznacza, że
rejestrowanie przyrostu wydajności jest ważne.
Logowanie i raportowanie
Każdy system odpowiedzialny za przyznawanie i odmawianie dostępu do ważnych zasobów
organizacji powinien być w stanie prowadzić rejestr żądań dostępu i odpowiedzi systemu.
Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich innych systemów zabezpieczeń, liczba operacji
logowania i raportowania zależy od charakterystyki zasobów - i od ich profilu ochrony
(niezależny od technologii i implementacji opis wymagań zabezpieczeń dla zasobów).
Zazwyczaj systemy uwierzytelniania rejestrują następujące informacje:
* Kto próbował uwierzytelnienia
* Do czego ta osoba próbowała uzyskać dostęp
* Kiedy została podjęta próba
* Czy próba zakończyła się sukcesem, czy porażką
Każdy dobry system uwierzytelniania biometrycznego rejestruje te dane. W przypadku
biometrii niektóre z tych elementów wykazują pewne unikalne aspekty, które musimy wziąć
pod uwagę przy wyborze rozwiązania. Oto przydatny przykład: Kiedy system biometryczny
działa w trybie uwierzytelniania (w przeciwieństwie do identyfikacji), tożsamość użytkownika
jest prezentowana w systemie, a następnie dokonywane są porównania biometryczne w celu
uwierzytelnienia użytkownika. W przypadku nieudanej próby systemy biometryczne mogą
rejestrować informacje biometryczne osoby próbującej uwierzytelnienia. Jeśli jest to ktoś inny
niż spodziewany użytkownik, informacje te można później wykorzystać do zidentyfikowania
podejrzanego, ponieważ dane biometryczne danej osoby znajdują się w specjalnym pliku
powiązanym z miejscem i godziną próby. Biorąc pod uwagę charakter metod biometrycznych,
w których próba uwierzytelnienia jest połączona z czasem, może być również interesującym i
przydatnym narzędziem do raportowania. Ponieważ twoja biometria jest częścią tego, kim
jesteś - i nikt, kogo nie znamy, opanował sztukę bycia w dwóch miejscach naraz - udane
uwierzytelnianie biometryczne, które odbywa się w dwóch szeroko rozdzielonych miejscach

w zbyt krótkim czasie, zawsze oznacza (a), że ktoś ma naruszył twój system uwierzytelniania
lub (b) twój FAR jest zbyt wysoki.
Biorąc pod uwagę prywatność użytkownika
Szczegółowe omówienie danych biometrycznych i prywatności pojawia się w części 3, ale
problemem jest to, warto wspomnieć tutaj jako kryterium selekcji. Większość pomiarów
biometrycznych jest przechowywana w formie abstrakcyjnej, która pozwala systemowi na
dwuetapowy proces:
1. Wykonaj jednokierunkowy hasz, który przekształca pierwotnie przechwycone dane w
abstrakcyjną formę.
2. Porównaj dane abstrakcyjne ze znaną próbką.
Z powodu tych dwóch kroków nie można użyć (na przykład) danych daktyloskopijnych w bazie
danych biometrycznych w celu utworzenia obrazu oryginalnego odcisku palca. To samo
dotyczy rozpoznawania tęczówki, rozpoznawania twarzy i większości innych form biometrii.
Jeśli użytkownicy systemu o tym wiedzą, są bardziej skłonni do przyjęcia tego systemu - przy
znacznie mniejszej wrogości. Co można zrobić z abstrakcyjnymi formami danych
biometrycznych to wstrzykiwanie tych danych do systemu uwierzytelniania w odpowiednim
miejscu, aby z powodzeniem uwierzytelnianie biometryczne. Jeżeli dane biometryczne danej
osoby zostaną naruszone, osoba ta ryzykuje kradzieżą tożsamości przez resztę swojego życia.
W obliczu tego rodzaju długotrwałego osobistego wpływu, ważne jest, aby wybrać systemy
biometryczne, które naprawdę dobrze chronią gromadzone dane od zarejestrowanych
użytkowników. W praktyce oznacza to szyfrowanie zebranych danych - i używanie szyfrowanej
komunikacji podczas transmisji przez sieci. Warto również zastanowić się, na zasadzie
prywatności, że wiele form biometrii może powiedzieć operatorowi więcej o osobie, niż
powinien wiedzieć operator. Behawioralna informacja biometryczna może wskazywać (na
przykład) na wystąpienie zaburzeń neurologicznych; nagłe niepowodzenia z większością
biometrycznych badań wzroku mogą wskazywać na długą listę chorób - a informacje
medyczne są zwykle uważane za poufne, znane tylko pacjentowi i lekarzowi. Ponieważ
anomalie biometryczne związane z chorobą lub traumą są prawie niemożliwe do zauważenia,
kiedy się pojawią, należy zaplanować sposoby ograniczenia wpływu tych zdarzeń na
użytkownika i operatora.
Biorąc pod uwagę standardy i interoperacyjność
Do niedawna na rynku było tak niewiele produktów biometrycznych, że sama idea
interoperacyjności nie była interesująca. Obecnie istnieją systemy przechowujące informacje
biometryczne na kartach inteligentnych i paszportach, które muszą być odczytywane przez
wiele różnych systemów, więc zarówno American National Standards Institute (ANSI) we
współpracy z Międzynarodowym Komitetem ds. Standardów Informacyjnych, jak i
Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) z Międzynarodową Komisją
Elektrotechniczną (IEC) opublikowały normy dotyczące przechowywania, wykorzystywania i
przesyłania danych biometrycznych. Jeśli spodziewasz się, że interoperacyjność systemów

biometrycznych jest (lub będzie) ważna dla twojej instalacji, sugerujemy przyjrzenie się
procedurom i publikacjom Wspólnego Komitetu Technicznego ISO / IEC nr 37 (SC 37)
Identyfikacja pola możliwych rozwiązań
Po opracowaniu kryteriów wyboru najbardziej odpowiednich dla twojego środowiska, czas
zacząć zawężać listę potencjalnych rozwiązań - stosując te kryteria i wybierając na końcowej
liście potencjalnych rozwiązań. W tym miejscu zakładasz okulary ze zdrowego sceptycyzmu i
przygotowuje się do czynienia z twórcami sprzedaży. Nie zrozum nas źle; niektórzy z naszych
najlepszych przyjaciół są sprzedawcami. Szczery. I hej, sprzedawcy z kontami na wydatki są
prawie zawsze dobre na porządny lunch - ale aby utrzymać poziom rozgrywki na poziomie,
musisz pozwolić wszystkim kupować lunch dla ciebie i twojego zespołu. Odkładając na bok, na
pewno będziesz musiał porozmawiać z producentami i sprzedawcami, aby dowiedzieć się,
jakie są ich możliwości - i usłyszeć, co mają do powiedzenia na temat swoich konkurentów.
Wystarczy wziąć oba przedmioty z kilkoma ziarnami soli. Właściwy sposób rozpoczęcia
każdego projektu technologicznego polega na wyraźnym wyrażeniu wymagań dla systemu,
który planujesz. Zasadniczo ten proces gromadzenia wymagań obejmuje następujące kroki:
1. Porozmawiaj z interesariuszami o ich oczekiwaniach dotyczących takiego systemu.
2. Porównaj wymagania interesariuszy z zewnętrznymi wymaganiami dla systemu, w tym z
regulacjami prawnymi.
3. Zapisz wymagania dotyczące przeglądu
reprezentatywnych użytkowników systemu.

przez

interesariuszy,

kierownictwo

i

4. Powtarzaj kroki 1, 2 i 3, aż wszystkie nowe dane wejściowe zostaną przeanalizowane i
przejrzane.
5. Włączyć informacje zwrotne od interesariuszy, zarządzania i przeglądu użytkowników do
dokumentu wymagań - a następnie przekształcić dokument wymagań w format na potrzeby
konsumpcji zewnętrznej.
Rozmowa z interesariuszami
Interesariuszami konkretnego proponowanego systemu lub rozwiązania będą osoby w
organizacji, które są bezpośrednio zainteresowane wdrożeniem, wykorzystaniem lub efektami
rozwiązania. W praktyce są to osoby w organizacji, które w jakiś sposób skorzystają z
rozwiązania, lub których rozwiązanie będzie miało bezpośredni wpływ na pracę. Na przykład,
typowy biometryczny system uwierzytelniania dostępu do serwerowni komputerowej
wymieni następujące osoby jako interesariuszy:
* Zarząd branży informatycznej
* Obsługa serwerów IT
* Konserwacja
* Personel bezpieczeństwa IT

W tym przypadku nie ma potrzeby konsultowania się z działem sprzedaży lub księgowości,
ponieważ nie będzie to miało żadnego wpływu. Omawianie wymagań z interesariuszami jest
zawsze nieco skomplikowane, ponieważ nie rozumieją technologii i nie można tego oczekiwać.
Ze względu na brak zrozumienia niektóre z ich określonych wymagań mogą być niemożliwe z
wielu powodów - w tym z możliwości technicznych, kosztów lub konfliktu interesów z innymi
zainteresowanymi stronami. Poniższa lista powinna pomóc w zebraniu potrzebnych
informacji, nie wzbudzając u żadnego zainteresowanego uwagi, że nie są wysłuchiwane:
* Zachowaj uwagi na temat potencjalnych problemów do omówienia podczas procesu oceny.
W tym momencie nie jest dobrym pomysłem podrzucanie komukolwiek wymagań, ale
zdecydowanie powinieneś robić notatki o potencjalnych problemach i konfliktach, które
zaoferujesz w procesie przeglądu. Jeśli wiesz na pewno, że 99,999 procent dokładnego
skanowania tęczówki w odległości 12 stóp w czasie, gdy zamierzasz złamać budżet, zanotuj to
i przywołaj to później. Oprzyj się chęci rozwiązania problemów, które wydają się nieosiągalne
na etapie zbierania informacji. Na tym etapie wszystko powinno być wzięte pod uwagę;
mówienie ludziom, że ich potrzeby nie są spełnione, po prostu zniechęcają ich do
uczestnictwa. Będziesz miał mnóstwo okazji, by zmiażdżyć ich marzenia w fazie przeglądu.
* Upewnij się, że interesariusze znają różnicę między potrzebami a wymaganiami. Jeśli Twoi
interesariusze są skłonni prosić o wszystko, co widzą w telewizji lub w filmach (zwłaszcza
science fiction), być może będziesz musiał wywrzeć na nich różnicę między potrzebami a
wymaganiami. Pragnienie jest czymś, co według nich sprawiłoby, że system działałby lepiej lub
zapewniałoby dodatkową użyteczność. Z drugiej strony wymóg jest czymś, co, jeśli nie zostanie
zapewnione, sprawi, że system będzie marginalny lub nie używać do nich.
* Zbieraj wymagania interesariuszy oddzielnie. Jeśli jest to wykonalne, dobrze jest uzyskać
wymagania od interesariuszy od osób lub grup powiązanych oddzielnie od innych osób lub
grup, więc na tym etapie nie ma na nie wpływu. Większe grupy o różnych zainteresowaniach
mogą raczej zagłuszać spokojniejsze głosy - których wymagania są równie prawdziwe i ważne
dla projektu.
* Przewiduj i rozwiąż obawy zainteresowanych stron dotyczące danych biometrycznych.
Ponieważ prawdopodobnie po raz pierwszy porozmawiasz z niektórymi z tych osób na temat
projektu biometrycznego, musisz również pamiętać, że opinia publiczna patrzy na dane
biometryczne z pewnym podejrzeniem. Gromadzi dane na temat ich ciał i zachowań oraz robi
wszystko, co z tym związane. Spróbuj przewidzieć ich obawy i bądź gotowy adresować je na
tych spotkaniach wymagań.
Przygotuj się na wyjaśnienie potencjalnych problemów klientom. Jeśli projekt dotyczy
wykorzystania biometrii dla klientów (a nie osób wewnętrznych), musisz także współpracować
ze swoim zespołem, aby wyjaśnić im również potencjalne obawy.
Analizowanie wymagań
W poprzedniej sekcji pomaga skompilować kompleksową listę wymagań od interesariuszy.
Mając to na uwadze, nadszedł czas, aby nadać im pewien sens - wymagania, a nie
interesariusze. Nadszedł czas, aby udokumentować, w jaki sposób określone wymagania

wpływają na wybór rozwiązania, harmonogram wdrożenia i koszty. Jest to również
odpowiedni moment, aby uzyskać zrozumienie wszelkich konfliktów, które mogą powodować
wymagania. Załóżmy na przykład, że przygotowujesz się do zapewnienia swoim klientom
internetowym uwierzytelniania biometrycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa Twojej
strony internetowej. Operatorzy - osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie przeczą, że
rozpoznawanie tęczówki zaspokaja ich potrzeby, ale marketing i sprzedaż wymagają, aby
jakiekolwiek rozwiązanie, które wybierzesz, nie wiązało się z dodatkowymi wydatkami ani
instalacją dla klientów. Jeśli sprawdzisz wszystkich klientów, którzy mają już zainstalowane
systemy rozpoznawania tęczówki, pozostanie Ci około. . . tak, 100 procent klientów
potrzebujących nowego sprzętu i oprogramowania do korzystania z systemu. O o. W takim
scenariuszu możesz pokusić się o odrzucenie wymogu rozpoznawania tęczówki jako głupiego
lub przesadzonego - ale oprzyj się pokusie. Nie byłoby zaskakujące, gdyby w ostatniej fazie
pracy z interesariuszami, którzy lepiej rozumieją ich wymagania, napotkacie kogoś, kto
stwierdza potrzebę czegoś z rozpoznaniem tęczówki FAR i FRR. Naprawdę istnieje tylko kilka
możliwych rozwiązań tego dylematu:
* Jedno z przeciwstawnych wymagań nie jest tak naprawdę wymogiem, ale raczej
pragnieniem.
* Jeden z interesariuszy nie jest tak naprawdę interesariuszem, a wymagania tej osoby można
bezpiecznie zignorować.
* Możesz heroicznie znaleźć rozwiązanie, które usuwa pozorny konflikt.
Pod żadnym pozorem nie należy decydować o pierwszej z tych opcji, nie omawiając jej z
zainteresowanymi stronami i nie uzyskując wsparcia. Jeśli powiedzieli, że to jest wymóg, nie
życzą sobie, aby zobaczyć go z listy bez konsultacji. Wreszcie, tutaj jest kilka dodatkowych
wskazówek, o których należy pamiętać podczas ustalania wymagania:
* Sprawdź zewnętrzne wytyczne regulacyjne: Innym źródłem konfliktów mogą być zewnętrzne
wymagania nałożone przez przepisy, ustawy lub wytyczne. W tym przypadku zwycięzcą
konfliktu musi być w zasadzie zewnętrzna instytucja regulacyjna - chyba że twoja organizacja
naprawdę czuje się żywa i stawia wyzwanie tej władzy. Dobrą wiadomością jest to, że
federalne wytyczne regulacyjne są zwykle tak niejasne, że możliwości konfliktu są stosunkowo
rzadkie - ale dobrze jest sprawdzić, na wszelki wypadek.
* Unikaj sprzedawców, którzy chcą pomóc ci w spełnieniu twoich wymagań. Są szanse, że ich
wymagania sprawią, że ich szczególny system będzie "jedynym logicznym" wyborem. Lepiej
wewnętrznie rozwijać swoje wymagania, nie pozwalając sprzedawcom na grę.
* Wykonaj podstawową kontrolę poprawności na liście wymagań wynikowych z perspektywy
osoby wybierającej i potencjalnie wykonującej. Wymagania dotyczące projektu powinny być
możliwe do osiągnięcia przy bieżącym budżecie, w dostępnym czasie i przy dopuszczalnych
przerwach w działaniu. Z punktu widzenia interesariuszy technologii informacyjnej są to jedne
z wymagań, które wprowadzasz do stołu. Możesz mieć dodatkowe wymagania dotyczące
niezawodności systemu, konserwacji, wymaganych szkoleń i użyteczności administracyjnej,
które powinieneś również wyrazić w tym czasie.

Przegląd Twoich wymagań
Po wymyśleniu listy wymagań dla systemu będziesz musiał napisać je w formacie zrozumiałym
dla innych. W przypadku Mike'a po raz pierwszy lista wymagań przechodzi z jego notatek do
postaci elektronicznej - ale twój proces może się różnić. Ważną rzeczą jest tutaj, aby nie nabrać
się zbytnio; po prostu wyrażaj wymagania systemowe w taki sposób, aby zainteresowane
strony mogły je przeglądać i komentować. Fascynujące w tej części procesu jest to, że prawie
zawsze skutkuje to zapotrzebowaniem na dodatkowe wymagania od różnych interesariuszy.
Nie ma znaczenia, jak pracowita jesteś w pierwszej rundzie zbierania wymagań; wydaje się, że
jest coś z aktu czytania "ostatecznej" listy wymagań, która skłania ludzi do zapamiętania
krytycznej rzeczy, o której zapomnieli wspomnieć po raz ostatni. Wiedząc o tym, możesz
zbudować na czas dodatkową analizę i przegląd nieuchronnych nowych wymagań na tym
etapie. Niektórzy ludzie sprawiają, że to zadanie dokumentacji jest starannie
ustrukturyzowanym dokumentem z jasnymi wprowadzeniami, wyjaśnieniami i
rozstrzygającymi wyjaśnieniami. Ponieważ dokument ten przeznaczony jest przede wszystkim
do użytku wewnętrznego, zwykle tworzymy listę, zaczynając od słów "Ten system musi". . . i
zapisywanie bardziej szczegółowego zapisu dla nadchodzącego Wniosku o Ofertę (RFP).
Uwzględnienie opinii
Po tym, jak wszystkie zainteresowane strony miały okazję zapoznać się z wymaganiami,
nadszedł czas na zbudowanie dokumentu, na którym oprze się zapytanie ofertowe i kolejne
plany wdrożeniowe. Oto, gdzie spędzasz czas, aby nadać projektowi pewien kontekst,
dokładnie opisać oczekiwane zachowania nowego systemu i opisać wpływ na działalność
organizacji. Często zauważysz, że wszystkie opinie mają konkretny ton - który musisz
uwzględnić w ostatecznych wymaganiach. Załóżmy na przykład, że gdy tylko wszyscy zobaczyli
pełną listę wymagań, każdy z nich wspomniał, że ludzie wchodzący do budynku Seven - z
siedzibą w Barrow na Alasce - prawdopodobnie nie będą chcieli zdjąć rękawic w styczniu i
ryzykują odmrożenia tylko po to, aby uzyskać odcisk palca zeskanowany. Jeśli tak jest, a
rozpoznawanie odcisków palców wydaje się dobrze pasować gdzie indziej, konieczne może
być umieszczenie skanera Barrow w przedsionku, aby poradzić sobie z tym problemem.
(Barrow przedstawia również inne problemy z biometrią, ponieważ w temperaturze minus 70
stopni ludzie w skali Fahrenheita pokrywają WSZYSTKIE części swoich ciał, a nawet zmieniają
nieco ich chód, aby poradzić sobie z ubraniem). Pamiętaj, kiedy opisywaliśmy "Mówienie do
interesariuszy "Wcześniej w tym rozdziale - i wspomnieliśmy, że interesariusz wymienia
określone technologie (takie jak rozpoznawanie tęczówki oka) jako wymóg? Przez większość
czasu mówienie o konkretnych technologiach przed przesłaniem wymagań dostawcom jest
błędem. Można mówić o wymaganych dokładnościach, cechach fizycznych systemu i
użytkownikach, ale zbyt wczesne zajęcie się technologiami lub wdrażaniem jest ryzykowne szczególnie gdy mamy do czynienia ze stosunkowo młodą i rozwijającą się technologią, taką
jak biometria. Nie chcesz niepotrzebnie ograniczać swoich opcje zbyt szybko; ryzykujesz
wyeliminowanie nowych, świetnych produktów, które faktycznie spełnią Twoje wymagania.
Kto wie - ktoś mógł opracować algorytmy "chodzenia od złych niedźwiedzi polarnych" do
rozpoznawania chodu w witrynie Barrow, tak, że rozpoznanie chodu spełnia mimo wszystko
twoje potrzeby. .

Identyfikacja i rozmowa z klientami referencyjnymi
Jeśli zbierzesz i przeanalizujesz wymagania, a twoja analiza zaowocowała dobrym
zrozumieniem tego, co chcesz osiągnąć, masz już przygotowane kryteria wyboru dla
dostawców, do których chcesz wysłać zapytanie ofertowe. Jest to lista każdego dostawcy,
który może spełnić twoje opracowane kryteria. Na tym etapie, jeśli nie znasz konkretnego
dostawcy i nie jesteś pewien, czy jego technologia jest odpowiednia, wyślij zapytanie ofertowe
- możesz być zaskoczony. Na tym etapie nie jest twoim zadaniem dyskwalifikowanie
sprzedawców; zrobią to sami, gdy odpowiedzą na zapytanie ofertowe. Po zawężeniu pola do
kilku rozwiązań dla sprzedawców rozważ rozmowę z osobami w innych firmach, które
wdrożyły te rozwiązania. Zapytaj sprzedawcę o kontakty referencyjne - najlepiej firmy o tym
samym rozmiarze, jak twoje, i nie za daleko, jeśli chcesz im zapłacić. Najlepiej uzyskać co
najmniej dwa lub trzy kontakty referencyjne od innych klientów i opracować krótki
kwestionariusz, którego możesz użyć, aby zadać wszystkie te same pytania (po rozmowie z
pierwszym klientem referencyjnym prawdopodobnie znajdziesz kilka dobrych pytań możesz
wtedy poprosić o inne kontakty). Jeśli sprzedawca nie może lub nie będzie oferować
kontaktów referencyjnych, możesz być trochę podejrzany, chyba że Twoja firma jako pierwsza
zastosuje nowy produkt biometryczny. W takim przypadku uzyskaj referencje od tego samego
dostawcy dotyczące innych podobnych produktów. Pamiętaj, że referencje dotyczą nie tylko
technologii, ale także tego, jak dobrze firma działa. Bardzo krótka lista pytań, których używamy
podczas rozmowy z klientami referencyjnymi, obejmuje następujące:
* Jak dobrze produkt działa dla Ciebie?
*Czy potrzebujesz pomocy od sprzedawcy? Jak reagujący był sprzedawca?
* Jakie problemy napotkaliście?
* Jakie lekcje się nauczyłeś?
* Jak postąpiłbyś inaczej, gdybyś mógł zacząć od nowa?
* Czy mógłbyś ponownie użyć produktów dostawcy?
Testowanie potencjalnych rozwiązań
Testowanie systemów biometrycznych może być trudną perspektywą; Rozwiązania mogą
sięgać setek tysięcy dolarów, a wiele z nich wymaga integracji w jakimś obiekcie - na przykład
sterowanie drzwiami lub coś równie trudnego do zmiany tylko na próbę. Mając to na uwadze,
wciąż można przeprowadzić wiele testów bez rozrywania urządzeń. Twoje cele w testowaniu
polegają na sprawdzeniu, czy proponowany system spełnia twoje wymagania i nie zachowuje
się w nieoczekiwany sposób, którego się nie spodziewałeś. Zdobądź kopię swoich wymagań, a
zobaczymy, co możemy zrobić.
Testowanie na miejscu u producenta / producenta
Chociaż może nie być możliwe zainstalowanie biometrycznego chodu z 6 kamer w swoim hallu,
aby przetestować potencjalne rozwiązanie, możesz założyć się, że producent będzie miał
skonfigurowane urządzenia, które możesz odwiedzić, aby poczuć rzeczy. Co więcej, mogą mieć

kooperatywnego, szczęśliwego klienta (i tak powinieneś pytać o zadowolonych klientów),
który zgodziłby się pokazać ci ich placówkę i mówić o implementacji, konserwacji i ogólnych
wrażeniach. To nie to samo, co konfigurowanie i testowanie własnych użytkowników, ale w
pewnym sensie tego rodzaju test oferuje lepsze dane niż w twoim własnym obiekcie.
Uzyskiwanie dojrzałych danych
Konfiguracja testowa to "tylko test" - coś, co zostało sztucznie stworzone w celu sprawdzenia,
jak działa proponowane rozwiązanie. O ile nie masz gigantycznego budżetu i zdrowego
harmonogramu wdrażania, nie jest możliwe (a nawet możliwe) skonfigurowanie systemu,
który będzie działał dokładnie tak, jak produkt końcowy wystarczająco długo, aby umożliwić
ludziom szkolenie, używać systemu testowego wystarczająco długo, aby przedłużyć czas
szkolenia i zastąpić ich ogólną nieznajomość rutyną. Patrząc na już zainstalowany system,
przeprowadzając wywiady z użytkownikami i administratorami systemu i obserwując je w
działaniu, należy dobrze się przyjrzeć, jak instalacja będzie działać po tym, jak nowość się
skończy i sytuacja trochę się uspokoi. Naprawdę świetny producent lub sprzedawca będzie
miał co najmniej jednego lub dwóch zadowolonych klientów, którzy mogą spędzić z tobą
trochę czasu - i dłużej lista innych klientów, którzy są gotowi przekazać produkt kciukiem przez
telefon. Na tym etapie testowania prosimy również producentów o klientów, którzy są mniej
niż zadowoleni z produktu, chociaż nie zawsze otrzymujemy przydatne odpowiedzi.
Na tym etapie testowania prosimy również producentów o mniejszych klientów niż
zadowolony z produktu, choć nie zawsze uzyskujemy przydatne odpowiedzi na ten temat.
Najmniej przydatna jest odpowiedź

Wszyscy kochają nasz produkt, nie znamy nikogo, kto mógłby powiedzieć inaczej.
Nieco lepsza jest odpowiedź

Cóż, XYZ Co. nie przejmowała się zbytnio systemem "chodzenia od rozgniewanych niedźwiedzi
polarnych", ale dlatego, że wszyscy, których ścigali, byli lekko zdenerwowanymi gęsiami.

A najlepszą odpowiedzią jest wszystko
Mamy ludzi, którzy nie byli całkowicie zadowoleni z naszego produktu którzy mogą chcieć
podzielić się z tobą swoimi doświadczeniami. Chcielibyśmy mieć możliwość wyjaśnienia, co się
z nimi stało po dokonaniu kontakt.
Każdy producent, który jest wystarczająco pewny jakości swojego produktu, aby skontaktować
cię z mniej niż całkowicie zadowolonymi klientami, jest albo dobry w blefowaniu, albo jest
pewny, że ma świetny produkt. W każdym razie, powinieneś być w stanie uzyskać
wystarczająco dobry odczyt z mniej niż zadowolonych klientów, aby klasyfikować je jako
*Bezczelne i niezadowolone z prawie wszystkiego, łącznie z rozmową telefoniczną

* Nierozsądnie koncentruje się na pewnym aspekcie produktu, który nie jest ważny lub
przynajmniej nie jest dla ciebie ważny
* Prawnie dotyczy to pewnego aspektu ich interakcji z firmą lub produktem
Korzystanie z danych branżowych
W miejsce rzeczywistych testów praktycznych testowanie przez grupy branżowe może być
przydatne do ustalenia ilościowych pomiarów produktów, aby sprawdzić, czy spełniają one
Twoje wymagania. Grupy, które oferują takie testy, to Międzynarodowa Grupa Biometryczna
(IBG) i Krajowy Projekt Biometryczny (NBSP). Ich testy określają przede wszystkim dokładność,
FRR, FAR i inne łatwo mierzalne pomiary, ale nie są tak przydatne do oceny doświadczenia
użytkownika, wpływu lub innych mniej ilościowych pomiarów. Pamiętaj, że wykonanie tego
rodzaju testów jest kosztowne; w wielu przypadkach koszty testowania ponosi producent
urządzenia biometrycznego, osoba potrzebująca wyników (ty) lub czasami jedno i drugie. To
skraca listę testowanych urządzeń, ale jeśli jeden z Twoich potencjalnych klientów znajduje się
na liście, to pomocne dane. NBSP w szczególności wykonuje test zgodności i standardów
wyniki dostępne na ich stronie internetowej pod adresem www.nationalbiometric.org.
Dostępne są określone pomiary wydajności: Fałszywa akceptacja, Fałszywy odrzuceń,
Niepowodzenie w zdobywaniu, Niepewność do zapisania i Przepustowość. Ponieważ każdy z
tych pomiarów jest prawdopodobnym kandydatem po stronie technicznej dokumentu
wymagań, testowanie może być całkiem przydatne. Testy zgodności z normami NBSP
obejmują zarówno normy ISO i INCITS wspomniane wcześniej w tym rozdziale (w sekcji "W
zakresie norm i interoperacyjności"), jak również niektóre standardy branżowe
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (ICAO). Jeśli zgodność z normami znajduje się na liście wymagań, sprawdź również
ich testy w tym obszarze. Pamiętaj też, że każdy producent z pewnością również posiada dane
testowe - zwykle opisujące niesamowity ich produkt i bezpośrednio porównujące go z
nieuzasadnionymi gorszymi konkurencyjnymi produktami. Co dziwne, każdy z konkurentów
będzie miał podobne dane testowe, które będą malować ten sam obraz dla swoich produktów.
Nie ulegaj pokusie, aby po prostu zignorować to, co każdy producent mówi o swoim produkcie
- i zwracaj szczególną uwagę na to, co mówią o swoich konkurentach. Większość producentów
nie kłamie wprost; Zwykle jest pewne jądro prawdy w twierdzeniach, które robią dla swoich
rzeczy, a także ich podejmie się tego, co robi konkurencja. Jeśli nic innego, zapewnia punkty
konwersacji, gdy masz następne spotkanie z dostawcą.
Testowanie instalacji
Czasami możliwe jest zainstalowanie systemu do celów testowych, ponieważ jest to coś
prostego (na przykład czytnik linii papilarnych do uwierzytelniania w systemie
komputerowym) lub projekt jest wystarczająco duży, aby wydawanie pieniędzy na pilota było
opłacalne. W takich przypadkach uzyskanie korzyści z testów wymaga sporej ilości planowania
i zwrócenia uwagi na szczegóły dotyczące zbierania i interpretowania wyników.
Definiowanie sukcesu

Po pierwsze, musisz zdecydować, jakie wyniki z testów będą potrzebne, aby uznać je za sukces.
Oczywiście, obejmowałoby to spełnienie wszystkich specyficznych wymagań, które już
opracowałeś, ale czy istnieją dodatkowe kryteria (w kategorii "chcę"), które chciałbyś ocenić
w środowisku testowym? Czy istnieją czynniki, które wydają się oczywiste, że nie spełniały
wymagań, ale oczywiście będą częścią testów - na przykład: "system działa nieprzerwanie z co
najmniej 99,999% dostępnością przez cały czas trwania testu?" Zwrócenie uwagi na bardzo
konkretne, wymierne kryteria sukcesu jest ważne, ponieważ (a) w końcu ułatwia proces
decyzji / wyboru i (b) czasami producent częściowo finansuje lub wspiera projekt pilotażowy
w pewien sposób - np. wypożyczając sprzęt i / lub oferowanie bezpłatnej pomocy. W takich
przypadkach producent będzie chciał bardzo dokładnie zrozumieć, jakie kryteria muszą zostać
spełnione, aby ich produkt mógł zostać wybrany. Często kryteria akceptacji sprzedawców są
spełnione i jesteś gotowy do podpisania czeku. Kiedy to zachowanie staje się denerwujące,
zwykle po prostu tłumaczymy, że dyrektor generalny jest zaniepokojony ilością czasu, który
spędziliśmy na telefonie, aby obsługiwać ten produkt i chce, abyśmy zbadali inne alternatywy,
chyba że możemy obniżyć czas kontaktu do zera przez miesiąc lub tak. Jeśli to nie zadziała, po
prostu powiedz sprzedawcy, aby do ciebie nie zadzwonił. Należy również pamiętać, że
gromadzenie danych w obszarach, które producent już publikuje - takich jak FAR i FRR powoduje znaczące odchylenia, które oznaczają, że producent był bardzo optymistyczny w
testowaniu lub coś jest nie tak z testową instalacją. Oba są dobrym powodem, aby mieć
przedstawiciela, który przyjrzy się bliżej twojemu setupowi.
Wybór przedmiotów testowych
Prawidłowe połączenie ludzi w program testowy ma również kluczowe znaczenie dla
uzyskania dobrych wyników z testowej instalacji; chcesz uzyskać informacje o usability z
szerokiej próbki docelowej bazy użytkowników. Zbyt często testy technologiczne są
przeprowadzane przy użyciu innych technologów - których spojrzenie na działanie systemów
jest zupełnie inne niż u zwykłych ludzi. Odpowiedni miks obejmie osoby o różnym stopniu
znajomości technologii, danych biometrycznych i uwierzytelniania. Nieco delikatnym
tematem przy wyborze ludzi do testów biometrycznych jest to, że musisz wybrać ludzi na
krańcach spektrum fizycznego związanych z konkretnym biometrycznym, aby wiedzieć, jak
system działa z ekstremalnymi cechami fizjologicznymi, które mierzy. Na przykład Mike
sprowadził swojego 7'1 "współpracownika, który pomógłby przetestować system skanera
dłoni, ponieważ jego dłoń jest o 1/3 szersza od Mike'a, a nowy system powinien być wygodny
dla wszystkich. (Gdybyśmy projektowali biometryczny system dostępu do szatni NBA,
znaleźlibyśmy opiekuna 5'2 "i upewnilibyśmy się, że pionowe umieszczenie czujnika nadal
działa dla niego.) Bądź wrażliwy w tej części procesu selekcji; nie uwzględniaj użytkowników,
którzy oczywiście nie będą mogli korzystać z systemu, chyba że testujesz również
alternatywę system uwierzytelniania. Jeśli twój skaner dłoni jest tylko prawą ręką i masz
kogoś w firmie bez prawej ręki, wiesz już, że ta osoba nie może korzystać z nowego systemu,
a będziesz musiał stworzyć alternatywne zakwaterowanie.
Szkolenie personelu i użytkowników
Ponieważ będziesz miał prawdziwych ludzi używających prawdziwego systemu, musisz
nauczyć wybranych użytkowników, jak działa nowy system biometryczny, i dać im posmak, jak

będą z nim współdziałać. Aby interfejs użytkownika był dobrze obsługiwany, trzeba również
szkolić administratorów i personel pomocniczy, aby wiedzieli, jak obsługiwać i utrzymywać
nowy system. W niektórych przypadkach możesz ulec pokusie, aby skrócić szkolenie personelu
administracyjnego i pomocniczego w celu przeprowadzenia testu, ale Twoje wyniki będą nieco
zniekształcone, ponieważ użytkownicy nie otrzymają od twojego personelu wsparcia, którego
zwykle dotyczą Dobrym przykładem tego, w jaki sposób szkolenie personelu pomaga, jest
proces rejestracji. Aby użytkownicy mogli zacząć korzystać z systemu, muszą przejść proces
rejestracji, który przechwytuje ich dane biometryczne i przechowuje je w systemie w celu
późniejszego porównania. W wielu przypadkach rejestracja wymaga nabycia wielu próbek,
aby uzyskać wystarczającą ilość danych, aby wyeliminować niedopasowania wynikające ze
złego pozycjonowania lub innych czynników podczas normalnego użytkowania. Jak można się
było spodziewać, kilkakrotne poruszanie palcami po czytniku wydruku jest trochę nudne, a
kiepskie przeszkolenie osoby ułatwiającej rejestrację może spowodować, że będzie ona nie do
zniesienia lub nawet całkowicie unieważnić proces rejestracji i zmusić użytkowników do
przejścia przez to wszystko. jeszcze raz. Nikt nie polubi tak bardzo. Podczas szkolenia
personelu administracyjnego i zwykłych użytkowników w systemie zwróć szczególną uwagę
na to, jak dobrze odbierane są Twoje materiały szkoleniowe. Czy pojawiają się jakiekolwiek
problemy związane ze szkoleniem z powodu złych materiałów lub czy system jest naprawdę
trudny do nauczenia? Szkolenie będzie ciągłą częścią korzystania i utrzymywania wybranego
przez ciebie rozwiązania, więc zrozumienie, jak dobrze przebiega ta część procesu, jest
kluczową częścią oceny proponowanego rozwiązania.
Przerzucanie przełącznika
Kiedy rozwiązanie zostanie już zainstalowane, wybrani zostaną Twoi świnki morskie (ahem) i
wszyscy zostaną przeszkoleni w zakresie prawidłowego korzystania z systemu testowego,
nadszedł czas na naciśnięcie dużego przełącznika i rozpoczęcie korzystania z systemu w
ramach operacji. W pewnym sensie jest to trudniejsze w przypadku instalacji testowej niż w
przypadku konwersji całej organizacji. Dzieje się tak dlatego, że instalacja testowa
wykorzystuje dwa zestawy reguł i procedur operacyjnych - jedną dla osób testowych i drugą
dla wszystkich pozostałych. Śledzenie, kto powinien robić to, co (i kiedy) może być nieco
czasochłonne, ale ważne jest, aby uzyskać przydatne dane testowe. Upewnij się, że wszyscy
zaangażowani wiedzą, czego się spodziewać, gdy system testowy działa i do kogo powinni
zgłosić nieoczekiwane zachowanie. Należy również poświęcić czas na monitorowanie działania
nowego systemu biometrycznego - wystarczająco długo, aby czuć się komfortowo ze względu
na poziom jego działania i stabilność. Pierwszy dzień, a nawet tydzień pracy instalacji testowej
nie jest dobry czas na nadrobienie zaległości w dni wolne od pracy. Zamiast tego upewnij się,
że wszystkie miejsca, w których chcesz przechwycić informacje o działaniu testu, faktycznie
przechwytują dane - i że dane mają sens.
Mierzenie wyników
Po upływie rozsądnego czasu otrzymasz dane potrzebne do podjęcia ostatecznej decyzji
dotyczącej testowanego systemu. To, co oznacza "rozsądny czas", zależy od tego, ile czasu
potrzeba, aby upewnić się, że każde z Twoich wymagań dotyczących systemu zostało
przetestowane - i że masz dane potwierdzające sukces lub porażkę każdego z nich. Nawet jeśli

spełniłeś wszystkie wymagania w stosunkowo krótkim czasie, czasami warto uruchomić
system testowy przez jeden lub więcej naturalnych cykli właściwych dla organizacji. Na
przykład, jeśli zaimplementowałeś czytnik dłoni, który ogranicza dostęp do zarejestrowanych
użytkowników tylko podczas ich rzeczywistych zmian roboczych, powinieneś obsługiwać
system przez jedną kompletną kombinację zmian, a także każdą potencjalną reorganizację,
która może przenieść ludzi z jednej zmiany do inne. Ostateczna analiza będzie miała jeden
dość prosty komponent - zasadniczo listę kontrolną z wszystkimi wymaganiami na niej oraz
kolumnę dla tak, nie i komentarzy. Im trudniejsza część pomiaru to naprawdę wszystkie inne
informacje, które zdobyłeś podczas wykonywania testu, a niektóre z nich nawet nie szukałeś.
Jeśli zastąpiłeś ludzki strażnik przy drzwiach systemem biometrycznym i pułapką na manowce
(system, który uniemożliwia osobie, która nie udaje się uwierzytelnić przed ucieczką przez
uwięzienie ich), i wszyscy narzekali, że lobby wydaje się zbyt bezpłodne bez prawdziwy
człowiek wita ich rano, jak to rozumiesz w swojej analizie?
Dokonanie wyboru
Sprawdziłeś swoje wymagania i jesteś pewien, że każde rozwiązanie, które je spełni, będzie do
przyjęcia. Udokumentowałeś te wymagania i otrzymałeś propozycje od odpowiednich
dostawców, opisując produkty, które nie tylko spełniają twoje wymagania, ale obliczają 371milionową cyfrę pi (to 3), a jednocześnie nie zajmują się poprawianiem dolnej linii o co
najmniej 15%. Co do cholery, załóżmy, że dysponujesz potrzebnym budżetem, czasem i
dostępną wiedzą, aby przetestować jedno lub więcej z tych potencjalnych rozwiązań i
dysponuj obszernymi danymi, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie nowego
biometrycznego systemu uwierzytelniania. W najlepszym razie zidentyfikowałeś kilka
potencjalnych rozwiązań, które spełniają Twoje wymagania - w tym wymagania funkcjonalne
i budżet. Jeśli nie uwzględnisz stabilności i potencjału wsparcia producenta w swoich
wymaganiach lub zapytaniu ofertowym, powinieneś zdecydowanie na to spojrzeć jako
ostateczny czynnik decydujący. Nie warto instalować rozpoznawania ucha biometrycznego
whiz-bang na odległość system, który doskonale spełni Twoje potrzeby, jeśli firma zbankrutuje
w przyszłym miesiącu lub ma słabo zorganizowany personel pomocniczy. Tego rodzaju
krytyczne informacje mogą być trudne (lub niemożliwe), ale w przypadku dużych instalacji
wiążących się z poważnymi wydatkami gotówkowymi dość typowe jest żądanie sprawozdań
finansowych od dostawców lub producentów w celu określenia długoterminowej
rentowności. Jeśli masz kilku opłacalnych kandydatów, świat jest twoją ostrygą i możesz
zacząć targować się o cenę. W rzeczywistości na konkurencyjnym rynku, na którym masz kilka
opłacalnych wyborów, ostateczną granicą wyboru jest cena. Nie mówimy, że cena powinna
być ważona bardziej niż inne kryteria; to zależy od konkretnych okoliczności. Zamiast tego, w
ramach pierwotnych ograniczeń budżetowych, wycena jest ostatnim elementem, którego
używasz do dokonania ostatecznego wyboru. Dzieje się tak dlatego, że jest to zmienna, która
zależy od ostatecznej listy kandydatów i może mieć wpływ na końcowe etapy negocjacji. Co
się stanie, jeśli twój proces da tylko jedno możliwe rozwiązanie kandydujące? Na pierwszy rzut
oka może się wydawać, że decyzja została już podjęta i powinieneś po prostu kontynuować. Z
drugiej strony, być może twoje wymagania były nadmiernie restrykcyjne. Jest kilka czynników,
które naprawdę należy wziąć pod uwagę, jeśli Twój proces daje tylko jednego realnego
kandydata. Jeśli na polu jest tylko jeden gracz, ceny tego dostawcy są oparte na braku

konkurencji; w tym momencie trudno jest skutecznie negocjować. Ponadto, jeśli ten kandydat
jest jedynym, który spełni twoje kryteria, zgadnij, kto w ciągu najbliższych lat ma Cię w beczce,
kiedy należy rozważyć wycenę, zapewnić konserwację i dostarczać ulepszenia? Jeśli jednak
nadal czujesz się komfortowo z jedynym ocalałym w tym momencie, twój wybór jest dla ciebie.

Wdrażanie, wspieranie i utrzymywanie rozwiązania biometrycznego
Wdrożenie rozwiązania biometrycznego jest jak wiele dużych projektów informatycznych, ale
istnieje wiele zmarszczek, z którymi większość informatyków nie jest przyzwyczajona. Chociaż
projekt biometryczny obejmuje fundamentalne zmiany w usługach uwierzytelniania i
autoryzacji w sieci, implementacja biometrii wymaga również zmian w zachowaniu
użytkowników, których nie widać w większości projektów - i zbiera zasadniczo osobiste dane
od użytkowników, których nigdy nie musieli udostępniać z firmą (lub prawie kimkolwiek
innym) wcześniej. Podobnie, utrzymanie i modernizacja systemu biometrycznego wiąże się z
wyjątkowymi (i czasami nieoczekiwanymi) wyzwaniami. Czynniki ludzkie pojawiają się tutaj
bardziej niż w prawie każdym innym projekcie IT, ze względu na wyjątkowe sposoby interakcji
użytkowników z danymi biometrycznymi. Ludzie mają tendencję do bycia konkretnymi na
temat tego, do czego wtykają palce lub gałki oczne; musisz to rozpoznać rozważając swoją
implementację. Sukces lub porażka w większości projektów biometrycznych jest bardziej
zależna od ludzi niż od technologii.
Wdrożenie systemu biometrycznego
Na tym etapie procesu wybrano system biometryczny, a być może nawet zakupiono. W tym
miejscu odejdziemy od rzeczywistości teoretycznej i wkroczymy w świat rzeczywistości odkładania twoich pieniędzy tam, gdzie mogły być twoje usta podczas fazy selekcji (nawet jeśli
zmienia to twoją podstawową próbkę biometryczną rozpoznawania twarzy). Czas, aby
wybrany system biometryczny działał w twojej organizacji. Jeśli jesteś osobą, która ma to
wszystko zrobić, być może czujesz się trochę jak alpinista stojący na zboczach Mt. Everest,
wpatrując się w skręcony pod wiatr szczyt ponad trzy mile wyżej niż twój względnie wygodny
punkt widokowy i myśląc sobie: "Jak, na świecie, dostanę się tam, gdzie jestem w tym złym
miejscu?" Na szczęście (wierzcie lub nie) większość projektów biometrycznych to znacznie
mniej wysiłku niż wspinanie się na Everest. Wszystko zaczyna się od planu i pomaga innym w
postaci wiedzy i wsparcia. Zastanów się, jak fajnie będzie wyglądał widok, gdy cały system
zostanie uruchomiony. Jeśli jesteś małą firmą, która właśnie otrzymuje nowy zestaw zamienny
do pokoju komputerowego, który zawiera biometryczny czytnik odcisków palców,
prawdopodobnie możesz po prostu kupić zestaw blokujący i upewnić się, że wszystkie osoby,
które muszą dostać się do sali komputerowej, zostaną zarejestrowane, aby może wejść, kiedy
trzeba. Nie ma sprawy. Prawdopodobnie nie potrzebujesz dużego planowania, poza
upewnieniem się, że FAR i FRR mieszczą się w granicach tolerancji, których potrzebujesz. Ale
jeśli wdrażasz biometryczny system dostępu do budynku w organizacji liczącej dwadzieścia
tysięcy pracowników, musisz wykonać wiele wcześniejszych planów, aby upewnić się, że
projekt odpada bez problemu.
Budowanie planu
Projekt biometryczny - szczególnie duży, który wpływa na dużą liczbę użytkowników - wymaga
wcześniejszego planowania, aby zespół wdrożeniowy był w stanie zaprojektować, zbudować i
aktywować system biometryczny. Planowanie jest również wymagane, aby wdrożenie mogło
zostać zakończone na czas i w ramach budżetu, a system biometryczny będzie działał zgodnie
z pierwotnymi oczekiwaniami. Pozyskiwanie dobrego kierownika projektu Mam nadzieję, że

doświadczony kierownik projektu będzie mógł zbudować plan wdrożenia. Im większy projekt,
tym ważniejszy jest dostęp do kierownika projektu z doświadczeniem w zakresie planowania i
zarządzania projektami, aby postęp wdrożenia we właściwym kierunku. Przypomina nam się
kierownik projektu, który prowadził duży, całoroczny zespół projektantów jednokrotnego
logowania. Jeff kierował statkiem: upewnił się, że pojawiliśmy się na naszych cotygodniowych
spotkaniach projektowych, że robimy postępy w realizacji naszych zadań i że był świadomy
wszystkich istotnych problemów. Pozostawione naszym własnym urządzeniom, zostalibyśmy
w tyle i rozproszyliśmy się innymi fajnymi i interesującymi technologiami, które rywalizowały
o naszą uwagę. Jeff aktualizował harmonogram i budżet, pomagał rozwiązywać problemy i
skupiał się na harmonogramie projektu i naszej potrzebie zwrócenia uwagi na projekt.
Niestety, nie wszyscy doceniają świetne zarządzanie projektem. W każdym dużym projekcie
zawsze jest kilka osób, które uważają, że wymagania komunikacyjne są nadmierne - że
harmonogram jest raczej "wytyczną" (chcą), a ich własna część projektu jest zasadniczo
niezależna od reszty (ditto). Usłyszysz, jak narzekają na cotygodniowych spotkaniach o
"prawdziwej pracy" i pytają, czy naprawdę muszą spełnić ostateczny termin, jeśli zrobią to
przed końcową datą instalacji. Niestety, nie ma lekarstwa na ten sposób myślenia z wyjątkiem
czasu i doświadczenia. O ile to możliwe, fajnie jest zarządzać projektem niewielką grupą na
projekty, które mogą sobie pozwolić na trochę spóźnienia (wystarczy, aby poinformować ich,
że harmonogram jest powiązany z ich premią).
Wspólne planowanie
Doświadczony kierownik projektu nie zbuduje harmonogramu w próżni; zamiast tego poprosi
członków zespołu projektowego (i inne zainteresowane strony) o wiele pytań, aby zrozumieć,
co jest potrzebne do wdrożenia systemu biometrycznego. Oto krótka lista zadań, które musi
wykonać kierownik projektu:
* Identyfikacja zadań: kierownik projektu musi wiedzieć: Jakie są wszystkie zadania wymagane
do wdrożenia systemu biometrycznego? Zadanie powinno rozpoczynać się od zadań na
wysokim poziomie, ale powinno również zawierać szczegóły.
* Identyfikacja zasobów sprzętowych: Powinno to obejmować dowolne serwery wymagane
do obsługi rozwiązania, a także wszelkie dodatkowe elementy sprzętowe potrzebne do
istniejących systemów. W przypadku instalacji biometrycznej prawie na pewno będzie to
dotyczyło specjalistycznego sprzętu, którego nie ma na liście "obecnie zatwierdzonych".
* Identyfikacja zasobów oprogramowania: Należy zidentyfikować wszelkie dodatkowe
oprogramowanie wymagane do wdrożenia i wsparcia systemu biometrycznego. Powinno to
obejmować nowe oprogramowanie oraz uaktualnienia do istniejącego oprogramowania.
* Zidentyfikuj zasoby sieciowe: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoje rozwiązanie
biometryczne wymaga jakiejś komunikacji sieciowej, szczególnie jeśli jest używane do obsługi
uwierzytelniania w środowisku IT. Nie tylko musisz wiedzieć, jakie zasoby sieciowe są
wymagane, ale także jak duży ruch sieciowy powinien wygenerować twój system
biometryczny. W większości przypadków proces identyfikacji biometrycznej musi odbywać się
niemal w czasie rzeczywistym - co może mieć wpływ na projektowanie sieci i bliskość
biometrycznych baz danych.

* Zidentyfikuj pracowników: Projekty wymagają przeszkolonych i doświadczonych
pracowników, którzy wiedzą, jak wykonywać różne zadania, które zostały zidentyfikowane.
Jeśli personel wewnętrzny nie jest dostępny - lub nie ma doświadczenia w jednym lub kilku
obszarach - konieczne może być zidentyfikowanie wykonawców lub konsultantów, którzy
mogą wypełnić luki. W idealnym świecie kontrahenci zarządzają sobą, ale pamiętaj, że
będziesz musiał ponieść koszty związane z zarządzaniem nimi, niezależnie od tego, czy są to
opłaty z góry, czy też Twój własny personel.
* Zbuduj budżet: po zidentyfikowaniu potrzebnego personelu, sprzętu, oprogramowania i
innych zasobów możesz ustalić budżet. Powinien odnosić się do wszystkich kosztów tutaj
pokazanych, plus te nie ujęte w tej sekcji.
* Zbuduj harmonogram: Po ustaleniu większości poprzednich elementów menedżer projektu
może połączyć harmonogram. Harmonogram powinien zawierać wszystkie wymagane zadania
- w tym współzależności, wymagania wstępne i zasoby wymagane dla każdego z nich.
Plan w całości (a przez to rozumiemy wymagane zasoby, personel, harmonogram i budżet)
musi podlegać kontroli wykonawczej i zatwierdzeniu. Dopiero po tym, jak plan ma
błogosławieństwo wykonawcze, możesz bezpiecznie kontynuować i wykonać plan.
Wykonanie planu
Udane projekty nie są oceniane według ich doskonałych planów, ale dzięki doskonałej
realizacji. Wiele zespołów może tworzyć dobre plany, ale mniej może je zrealizować.
Włączenie biometrii - wciąż nowej technologii, która pobudza czynniki, z którymi boryka się
wiele działów IT - może wystarczyć, aby zagrozić powodzeniu nawet najlepszych planów. Okay,
nie mówimy ci, że twój projekt biometryczny zawiedzie - z dala od niego. Jeśli czytasz tę książkę
w księgarni (lub czytając internetowy fragment), wiedz, że nie mówimy ci, abyś unikał danych
biometrycznych, ponieważ jest to zbyt trudne; w rzeczywistości jesteśmy entuzjastycznie
nastawieni do danych biometrycznych i zwiększonego bezpieczeństwa wynikającego z ich
wykorzystania. Raczej mówimy, że musisz wiedzieć, gdzie jest ryzyko - i przewidzieć je. Dobre
planowanie to zarówno przewidywanie potencjalnych awarii, jak i unikanie ich, ponieważ
chodzi o znalezienie drogi do sukcesu.
Zagrożenia biometryczne
Specyficzne ryzyko związane z projektem IT związanym z biometrią wynika wyłącznie z
unikalnych aspektów biometrii. Oto galeria ryzykantów:
* Zmiana zachowań ludzkich: wprowadzenie biometrii do środowiska technologicznego
wymaga od ludzi zmiany zachowań w dość radykalny sposób. Dzięki nowym aplikacjom lub
narzędziom prosimy użytkowników, aby zamiast tego klikali tutaj, aby wybrać dane w ten
sposób zamiast w ten sposób itd. Ale projekt biometryczny wymaga fundamentalnej zmiany
w zachowaniu. Wyobraź sobie, że zastępujesz wszystkie przełączniki światła w domu za
pomocą prowadników łańcuchowych. Jak myślisz, ile czasu minie, zanim przestaniesz sięgając
po włącznik ścienny za każdym razem, gdy wchodziłeś do ciemnego pokoju? W porządku.
Pomnóż ten problem przez współczynnik co najmniej dziesięciu.

* Nowe osobiste zachowanie: korzystanie z biometrii wymaga od użytkowników interakcji z
technologią za pomocą ich ciał. Ale poczekaj - klawisze i myszy są obsługiwane rękami, a
wyświetlacze są oglądane oczami. Ale ludzie są przyzwyczajeni do tego. Biometria wprowadza
nowe zachowanie, którego wielu użytkowników nigdy nie zrobiło - lub rzadko. Teraz prosimy
użytkowników o poddanie systemu części ich ciał (koniuszków palców, dłoni, tęczówek,
siatkówek itp.). Wielu poczuje, że korzysta z nowego systemu. . .
* Problem "osobiście inwazyjny": Biometria mierzy to, co niektórzy użytkownicy uważają za
osobisty - i prywatny. Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać swoich odcisków palców,
skanów tęczówki lub innych bliskich pomiarów w organizacji, czując, że jest to naruszenie ich
prywatności. Niektórzy otwarcie będą protestować; inni będą cicho sprzeciwiać się, ale
składać niechętnie.
* Gadka w sprzęcie elektromechanicznym: działy IT przyzwyczajają się do (prawie)
bezproblemowego sprzętu elektronicznego, takiego jak zaplombowane dyski i pamięć
optyczna. Wielu z nas rozpoczęło naszą karierę, gdy komputery miały dla nich istotny aspekt
mechaniczny: czytniki kart, drukarki liniowe, napędy taśm szpulowe i czytniki taśm
papierowych wymagały dużej staranności i codziennego sprzątania. Chociaż urządzeniom
biometrycznym może brakować drobnej mechaniki uderzenia karty, są one fizycznie
obsługiwane przez użytkowników - i bardziej podatne na zużywanie się i / lub zabrudzone, niż
są do tej pory wykorzystywane w większości działów IT. W praktyce mówimy, że wiele
rodzajów technologii biometrycznych wymaga okresowego czyszczenia i / lub konserwacji.
Najważniejsze jest: kto doda "dozorcę" do opisu stanowiska?
* Lęk przed chorobą zakaźną: Urządzenia biometryczne, które dotyczą fizycznego dotyku
(takie jak czytnik linii papilarnych lub skaner dłoni) mogą być odstraszeniem dla niektórych
użytkowników. W związku z niedawnym publicznym zaniepokojeniem ptasią grypą, gruźlicą i
MSRA, coraz więcej osób obawia się umieszczania rąk (lub innych części ciała) w miejscach, w
których inni mogli pozostawić zarazki. W pobliżu mogą pomóc stacje do ręcznego odkażania,
ale jest to tylko jeden z czynników, które mogą w niektórych przypadkach spowodować lub
przerwać wdrożenie.
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem nie kończy się, gdy plan projektu zostanie zbudowany, sfinalizowany i
zatwierdzony. To się zaczyna! Gazuj i chodźmy: prawdziwe umiejętności zarządzania
projektami są wystawiane na próbę, gdy projekt się rozpoczyna, a kierownik projektu ma wiele
problemów do załatwienia, w tym:
* Członkowie zespołu projektowego, których inne projekty wciąż mijają swój przewidywany
koniec, przez co są mniej dostępne dla tego projektu.
* Członkowie zespołu projektowego, których rozpraszają mniej ważne sprawy.
* Członkowie zespołu projektowego, których rozpraszają ważniejsze rzeczy.
* Nieplanowany czas choroby. (W przeciwieństwie do zaplanowanego czasu choroby?) Nie
pójdziemy tutaj.)

* Wakacje - szczególnie pod koniec roku w organizacjach, które wprowadzają zasady "stracićto".
* Niskie szacunki dotyczące wysiłku wymaganego do wykonania zadań.
* Transfery i rezygnacje.
Myślimy, że wpadłeś na ten pomysł. Dobry kierownik projektu nie może wycisnąć krwi z rzepy
(chociaż pracowaliśmy z niektórymi, którzy próbowali), ale można zrobić godną podziwu pracę
polegającą na utrzymywaniu ludzi w skupieniu i pracy jak najbliżej pierwotnego
harmonogramu. Później możesz spróbować znaleźć rynek dla soku z rzepy. Naprawdę świetni
menedżerowie projektów dobrze wykonają zadanie pokazania wszystkim, jak ważne jest, aby
ich część projektu przebiegła dokładnie zgodnie z planem - i jak ważne są ich wysiłki dla
projektu i organizacji. Członek zespołu, który to rozumie i nadal nie wykonuje, powinien
naprawdę robić coś innego (może gdzieś indziej, jeśli złapiesz nasz dryf).
Korekty w połowie kursu
Niespodzianki zdarzają się nawet w najbardziej zdyscyplinowanych organizacjach. Chory czas,
wakacje, sprzedawcy zmieniający specyfikacje, serwery spóźniające się, rezygnacje i inne
awarie projektu rzucają kluczem małpa w projektach, dzięki czemu trwają dłużej i kosztują
więcej (lub, robiąc terminowo, podczas cięcia zakrętów, które zapłacisz za zespół projektowy
później a eksperci merytoryczni rozwiązują problem). Ale te rzeczy zdarzają się niemal
każdemu znaczącemu projektowi - dobry menedżer projektu oczekuje ich i radzi sobie z nimi,
przy jednoczesnym utrzymaniu projektu jak najbliżej pierwotnego harmonogramu i budżetu.
Uruchamianie pilotów i testów
Istnieje kilka sposobów podejścia do projektu wdrożenia technologii. Gdy organizacja
wprowadza całkowicie nową technologię, sugerujemy, aby organizacja wypróbowała ją przed
dokonaniem zakupu. Łatwiej jest zmienić zdanie, gdy pieniądze nie zmieniły jeszcze rąk.
Możesz wypróbować rozwiązanie biometryczne dostawcy w ograniczonym zakresie - a jeśli ci
się nie podoba, możesz umieścić go z powrotem w pudełku i powiedzieć sprzedawcy, "Nie,
dziękuję." W przeciwieństwie do białych kłamstw wielu z nas mówi, kiedy zwracamy
niechciane towary w sklepie, naprawdę warto powiedzieć sprzedawcy biometrii prawdę, jeśli
nie chcesz ich rozwiązania. Powodem tego jest to, że dobry sprzedawca biometryczny
wysłucha Twojej ważnej skargi, odeśle produkt do swojej firmy i powierza działowi
projektowemu heads-up. ("Widzicie?" Powiedziałem wam, że nie spodoba im się czytnik linii
papilarnych, kiedy kształtujemy je jak usta jaszczurek! ") Mimo że Twoja organizacja mogła
wykonać próbę przed zakupem, jeśli wykonujesz wdrożenie na dużą skalę, zdecydowanie
zalecamy włączenie wdrożenia pilotażowego jako części planu. Im większy jest twój projekt bez względu na miarę, ale przede wszystkim przez liczbę użytkowników, których to dotyczy tym ważniejszy będzie pilot dla Twojej implementacji biometrycznej. Jak już wcześniej
omawialiśmy w tym rozdziale, projekt biometryczny ma więcej możliwości niż porażka w
porównaniu z większością innych projektów informatycznych - więc jego powolne działanie
pomoże w uczeniu się na wszystkich poziomach: integracji z istniejącymi systemami, instalacji,
szkoleniu użytkowników i uzyskaniu akceptacji użytkowników. Pilot to niewielka

implementacja służąca do sprawdzania integracji, instalacji, zaopatrzenia, szkoleń - i wszelkich
innych kroków w planie wdrożenia - w niewielkiej części pełnego środowiska. Na przykład, jeśli
planujesz instalować czytniki biometryczne do skanowania dłoni na wszystkich w każdym
budynku w mieście, zalecamy zainstalowanie jednego z tych gadżetów tylko na jednych
drzwiach, i niech to będzie "moczyć", "płonąć", lub cokolwiek będzie twoja ulubiona fraza,
"pozwalając jej działać aby zobaczyć, jak to się potoczy, zanim zaangażujemy się w całą
enchiladę "(nie zalecamy jednak, aby nasiąkły enchiladami, co spowoduje ich rozmokłość.)
Przed rozpoczęciem pilotażu należy ustalić kryteria sukcesu. Rozumiemy przez to, że kiedy
pilot się skończy, skąd będziesz wiedzieć, czy to się udało? Twoje kryteria muszą być
obiektywne i mierzalne, a techniki pomiaru ustanowione z góry. Co zmierzysz? Pamiętaj, aby
zmierzyć użytkowników. Więcej niż w przypadku większości innych rodzajów projektów,
akceptacja i opinia użytkowników są niezbędne dla danych biometrycznych - chyba, że
użytkownicy lubią nocować z pochodniami i widłami, domagając się, aby naprawić system lub
go wyrzucić. Sugerujemy, aby osoby z działu prawnego wstawiły klauzulę do umowy z
dostawcą rozwiązań biometrycznych, która powoduje, że dostawca rozwiązania przynajmniej
częściowo odpowiada za wyniki pilota. Z większą ilością skóry w grze, sprzedawca jest bardziej
skłonny do pomocy, a pilot jest bardziej prawdopodobne, aby odnieść sukces. Po zakończeniu
pilotażu jesteś gotowy na wdrożenie pełnego rozwiązania, prawda? Nie bądź taki niespokojny.
Po uruchomieniu pilota masz kilka prostych, prostych kroków do wykonania:
* Zbieraj pomiary
* Zbieraj dane o akceptacji użytkownika
* Zadzwoń na sesję podsumowującą, podczas której uczestnicy projektu, interesariusze, a
nawet niektórzy użytkownicy omawiają, co poszło dobrze, co nie szło tak dobrze i jakie zmiany
powinny mieć miejsce.
* Zdecyduj, czy pilot powinien być kontynuowany, czy powinien rozpocząć się od nowa, czy
też należy przeprowadzić pełne wdrożenie.
* Uzyskaj zatwierdzenie wykonawcze dla decyzji podjętych podczas odprawy. Dopiero po tym
wszystkim możesz naprawdę być gotów rzucić przełącznik.
Rzucanie przełącznikiem
W filmie Młody Frankenstein, Dr Frankenstein (a może powinniśmy powiedzieć
Frahnkensteen?) Woła do Igora: "Rzuć trzeci przełącznik!", Na co Igor ostrzega: "Nie trzeci
przełącznik !!" Frankenstein odpowiada: "Rzuć to ! Rzuć to, mówię! "W prawdziwym życiu
naprawdę odczuwamy napięcie, gdy rzucamy trzeci przełącznik na projekt - przełącznik, który
nadaje nowy żywot systemu. Podobnie jak w przypadku potwora Frankensteina, prawdziwe
komplikacje tego, co właśnie zrobiłeś, mogą nie być widoczne od dłuższego czasu. Na przykład
wszystko może działać dobrze, dopóki nie nastąpi cotygodniowe "zdarzenie" konserwacji
konserwacyjnej i odkryjesz, że ci ludzie nie zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z
nowego systemu, więc łazienki są z mydłem i papierem toaletowym.
Fazowanie w rozwiązanie - jeśli możesz

Jeśli wdrażasz dane biometryczne na dużą skalę, sugerujemy, aby wprowadzić je w miarę
możliwości. Wdrożenie systemu naraz jest nieco bardziej ryzykowne. Dlatego:
* Jeśli coś pójdzie nie tak, czego nie było w ewaluacji lub w teście, może nastąpić znacznie
więcej zakłóceń, gdy będziesz się starał naprawić.
* Wdrożenie wszystkiego na raz zabiera więcej zasobów (o wiele więcej) i prawdopodobnie
będzie cię również kosztować więcej.
* Wszystkie wdrożenia na raz mają również nieprzyjemną cechę polegającą na tym, że masz
gwarancję wpływania na swojego szefa na dobre lub na złe.
* Stopniowe implementacje pozwalają wybrać, kto może być zirytowany, jeśli coś pójdzie źle.
Tworzenie planów wycofania
Mądrze jest przewidywać, że w projektach technologicznych wszystko może pójść źle.
Rozwijając swoje plany wdrożeniowe, powinieneś przemyśleć każdy krok; w szczególności
wyobraź sobie, jak każdy krok można cofnąć lub odwrócić, jeśli dzieje się coś złego. Oto kilka
zasad implementacji, które mają zastosowanie do każdego projektu technologicznego - mamy
nadzieję, że zastosujesz się do planu wdrożenia biometrii:
* Twórz kopie zapasowe: Twórz kopie zapasowe systemów, baz danych, plików
konfiguracyjnych – cokolwiek zmienia się.
* Zmień kopię, a nie oryginał: gdy krok w procesie polega na transformacji danych ze starego
formatu do nowego formatu, zachowaj kopię starego formatu, aby móc z łatwością wrócić do
niego. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład, jeśli zbiór danych jest zbyt duży), musisz rozwinąć
zdolność odwracania każdej transformacji, którą wykonujesz, na wypadek, gdyby coś poszło
nie tak i musisz wrócić.
*Przetestuj każdy plan wycofania: Nie stworzysz planu wdrożenia bez testowania go - i równie
ważne jest przetestowanie planu wycofania, aby upewnić się, że będzie działał. (Jeśli jesteś
teraz sceptyczny, pomyśl o spadochronach - i powód zrzutu rezerwy).
* Ustal predeterminację kiedy się wycofać: Kiedy coś idzie nie tak z takim projektem, zawsze
istnieje tendencja do myślenia: "prawie to mamy. Jeszcze tylko trochę czasu i nie będziemy
musieli wycofywać się i ponownie uruchamiać. "Widzieliśmy, że ta tendencja dominuje,
dopóki CEO nie ma dość i przychodzi, aby zobaczyć, kto potrzebuje kopać w spodnie. Dowiedz
się, jakie są ograniczenia - i trzymaj się ich.
* Odpowiednio określone oczekiwania: niech ludzie wiedzą, jak pewni jesteście w planie
wdrożenia. Jeśli pracujesz z naprawdę nową technologią (lub nie jesteś w stanie zrobić pilota),
nie ma wstydu mówić ludziom, że coś może stać się wyboistą - i że w pewnych okolicznościach
jesteś gotowy na wycofanie się. Jest to o wiele lepsze, niż konieczność całkowicie
nieoczekiwanego wycofania w dniu instalacji.
Informowanie użytkowników
Najlepsze projekty technologiczne obejmują nie tylko plany, kroki i nieprzewidziane wydatki

za to, aby technologia działała, ale także za wszystko, co jest potrzebne, aby wszyscy
użytkownicy znali podstawowe informacje: co nadchodzi, dlaczego nadchodzi, jak to będzie
działać, kiedy będzie dostępne i jak z niego korzystać. To jest jak stare powiedzenie, co jeśli
urządziłeś imprezę i nikt nie przyszedł? Nie planowałbyś przyjęcia, nie zamówiał jedzenia i
dekoracji, nie planował rozrywki i nie podejmował innych ustaleń, ale nie mówił nikomu, co,
kiedy, gdzie i dlaczego. Równie słabą formą będzie wiadomość e-mail od użytkowników w
ostatniej chwili, informująca o wielkim projekcie zaledwie kilka dni wcześniej. Takie podejście
polegające na przepychaniu rozwiązania przez gardła wszystkich pracowników jest
krótkowzroczne z kilku powodów:
* Nie wymaga informacji ani pomysłów.
* To sprawia, że pracownicy czują, że coś im się robi.
* Nie rozwiązuje ona potencjalnych obaw dotyczących prywatności w odniesieniu do
informacji biometrycznych użytkowników ani sposobu wykorzystania tych informacji.
* Nie bierze pod uwagę pracowników, którzy mogą pracować zdalnie i nie będą mogli
rejestrować się z odległych lokalizacji.
* Nie zapewnia żadnych źródeł dodatkowych informacji.
* Nie dotyczy rozwiązań alternatywnych ani obejść.
* Nie zawiera nazwisk osób w zespole projektowym. (Czy ktoś boi się odpowiedzi?)
* Nie uwzględnia szkolenia użytkowników ani specjalnych potrzeb.
Metody
Nawet w sytuacji, w której nowe biometryczne rozwiązanie uwierzytelniania lub autoryzacji
jest wdrażane do użytku przez wszystkich pracowników, naszym zdaniem nadal chcesz go
sprzedać (w efekcie "sprzedaj pomysł") swoim pracownikom. Idealnie byłoby pokazać
wszystkim, w jaki sposób nowy system będzie miał pozytywny wpływ na organizację, dalsze
cele organizacyjne i wykazać związek między tymi celami a osobistymi korzyściami dla
pracowników. Aby projekt odniósł sukces:
* Użytkownicy muszą zrozumieć, dlaczego system jest wdrażany.
* Użytkownicy muszą zrozumieć, jak korzystać z systemu.
* Użytkownicy muszą zrozumieć wpływ systemu na swoją pracę i na firmę.
Te trzy główne cele są realizowane przy przekazywaniu informacji dla pracowników w
znaczący i skuteczny sposób. Podzielamy ten wymóg w następujący sposób:
* Informacja: Pracownicy potrzebują informacji wyjaśniających, co się dzieje: czym jest ten
system biometryczny, jak to działa i dlaczego jest wdrażany. Przygotujcie się, by odpowiedzieć
na to pytanie: czy to dlatego, że nam nie ufają?
* Komunikowane: Różni ludzie przyswajają informacje na różne sposoby. Niektórzy wolą tekst
na ekranie; inni rozumieją drukowane materiały; wypowiadane słowa działają najlepiej dla

niektórych; inni chcą ilustracji lub diagramów. Informacje należy przekazywać za
pośrednictwem różnych mediów, w tym (ale nie wyłącznie) wiadomości e-mail, poczty
głosowej, plakatów, ulotek, witryn sieci Web, filmów i tak dalej.
* Sensowne: przekazywana informacja musi być znacząca. Użytkownicy muszą zrozumieć, co
się dzieje, jak to wpłynie na nich i dlaczego tak się dzieje.
* Skuteczne: jeśli użytkownicy mają coś zrobić, informacja jest przekazywana musi jasno
określić co. Jeśli istnieją reguły, wyjątki, pytania i tak dalej, użytkownicy muszą zrozumieć, jak
to wszystko działa.
W większej organizacji, ta komunikacja może być najlepiej obsługiwana przez specjalistów od
marketingu, którzy wiedzą, jak stworzyć kampanię informacyjną, która dotrze do wszystkich
użytkowników w skuteczny, znaczący sposób. Większe organizacje, które nie mają takich
umiejętności, powinny rozważyć zlecenie tego zadania outsourcingowi lub przygotować się do
zmagań z trudną sytuacją - albo poprzez większy wysiłek, albo poprzez bardziej aktywne
zarządzanie, aby upewnić się, że użytkownicy "dostają to" i rozumieją, co się dzieje.
Rozważania
Spójrzmy prawdzie w oczy: Nawet dzięki skutecznemu planowi komunikacji niektórzy
pracownicy nigdy nie wychodzą z tego świata. Nie wiemy, czy są po prostu nieświadomi, czy
też są tak skoncentrowani na swojej pracy, że nigdy nie zwracają uwagi na żadną przychodzącą
komunikację, w tym nową podkładkę pod mysz, wygaszacze ekranu i ochraniacze kieszeni,
które krzyczą: "Nadchodzą dane biometryczne ! Nadchodzą biometria! "(W porządku, z
punktu widzenia public relations krzyczące podkładki pod mysz mogą nie być dobrym
pomysłem, ale widzisz, o co nam chodzi.) Nawet pomimo całej komunikacji - plakatów,
pikników i wszystko inne - niektórzy spóźnią się na imprezę lub w ogóle nie przyjdą. Mieliśmy
użytkowników, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie PA, że nastąpi awaria związana z instalacją,
z wymówką od "Nigdy nie czytałem e-maili od IT" do "Och, miałeś na myśli w ten piątek 22." Z
wyjątkiem mniejszych organizacji, w których można umieścić osobę odpowiedzialną za
powiadamianie każda osoba osobiście, będą tylko tacy, którzy pozostaną w tyle. Musisz być
przygotowany, aby poradzić sobie z kilkoma osobami, które będą całkowicie zaskoczone, gdy
nie będą mogły wejść do budynku w poniedziałek rano lub nie mogą zalogować się do sieci (i
co to za zabawna nowa mysz na moim biurku?) .
Szkolenie użytkowników
Jednym świetnym sposobem na odpowiednie poinformowanie użytkowników jest
organizowanie szkoleń dla wszystkich. Jeśli nowy system jest naprawdę prosty, to może
potrzebować tylko 5 do 10 minut sesji; jeśli jest to bardziej skomplikowane, może zająć trochę
więcej czasu. Istnieją dwa podejścia, które można zastosować w obu obszarach: szkolenie
przed wdrożeniem i szkolenie bezpośrednio po nim.
Szkolenie przedwdrożeniowe
Możesz szkolić użytkowników przed wdrożeniem systemu biometrycznego. Szkolenie przed
wdrożeniem ma swoje mocne strony:? Trening i marketing łączą się w jedno działanie.

* Dajesz użytkownikom dostęp do nowej technologii, zanim zostanie ona faktycznie
zaimplementowana.
* Niektórzy użytkownicy mogą zadawać pytania na tematy, których zespół projektowy nigdy
nie rozważał.
* Harmonogram szkoleń może być nieco bardziej zrelaksowany, ponieważ nie są wymagane,
aby nauczyć się systemu, aby rozpocząć pracę.
* Będą wiedzieć, jak korzystać z technologii po jej wdrożeniu.
Jedną z wad szkolenia przedwdrożeniowego jest to, że użytkownicy mogą zapomnieć, o co w
tym wszystkim chodzi, jeśli między ich treningiem a pierwszą możliwością skorzystania z
prawdziwego systemu upłynie zbyt wiele dni lub tygodni.
Szkolenie po wdrożeniu
Kiedy mówimy o szkoleniu "powdrożeniowym", tak naprawdę mówimy, że najlepiej zacząć
szkolenie, tak jak wdrażany jest system biometryczny - nie mamy na myśli dni ani tygodni
później. Również szkolenie po wdrożeniu nie oznacza, że jest to pierwsza rzecz, o której
większość użytkowników usłyszy o nowym systemie. Jeśli już, planowanie szkoleń po
wdrożeniu oznacza dodatkowe ostrzeżenia i informacje o nadchodzących wydarzeniach,
ponieważ będzie to wydarzenie, które musi przebiegać bardzo sprawnie. Jednym z naprawdę
użytecznych sposobów na szkolenie w trakcie wdrażania - lub tuż po nim - jest połączenie
szkolenia z rejestracją, aby każdy pracownik mógł poznać nową technologię biometryczną i
uzyskać odciski palców, dłonie, tęczówki, siatkówki lub znaki zarejestrowane podczas sesji
szkoleniowej. Kiedy zrobi się dobrze
* Takie podejście pozwala każdej osobie zarejestrować się, a następnie natychmiast rozpocząć
korzystanie z nowego systemu.
* Osoby, które nie są dostępne od razu (z powodu wakacji, podróży służbowych itp.), Mogą
później uczestniczyć w szkoleniu i nadal być zarejestrowane.
* Często mechanizm szkolenia i rejestracji po montażu musi pozostać na miejscu przez cały
okres funkcjonowania systemu, ponieważ nowi pracownicy będą potrzebowali szkoleń i
rejestracji.
W organizacji zatrudniającej ponad kilkuset pracowników można przez cały dzień
przeprowadzać sesje szkoleniowe przez pierwsze dni, a rzadziej. Kiedy rejestrujesz
użytkowników podczas szkolenia, miejmy nadzieję, że zachowujesz dobre zapisy, aby
wiedzieć, kim są maruderzy, i możesz przejść przez szkolenie, aby osiągnąć znak 100 procent.
Radzenie sobie z problemami użytkowników
Prawo wielkich liczb mówi, że w wystarczająco dużej firmie znajdą się ludzie, którzy zachowują
się w niemal każdy dziwny sposób, jaki możesz sobie wyobrazić (ci z dużych firm wiedzą
dokładnie, o czym mówimy). Oto kilka przykładów rodzajów problemów użytkownika, z
którymi możesz mieć do czynienia:

* Użytkownik nie pojawia się na treningu: niektórzy po prostu nie pójdą na treningi. Może są
nieśmiali, zbyt zajęci lub boją się pokojów z jasnymi światłami.
* Użytkownik odmawia rejestracji: w przypadku tak istotnego problemu prywatności, będziesz
miał kilku pracowników, którzy - ze strachu lub braku informacji - będą się opierać rejestracji
w systemie biometrycznym, ponieważ czują, że rezygnują z cennych prywatnych informacji.
* Użytkownik odmawia korzystania z systemu: Ten jest podobny do ostatniego: Niektórzy
użytkownicy będą opierać się używaniu systemu biometrycznego z różnych powodów, w tym
z prywatności lub zdrowia (szczególnie w przypadku systemów biometrycznych, które
wymagają dotykania czegoś takiego jak czytnik linii papilarnych lub skaner dłoni) .
* Użytkownicy mają problemy z systemem:. . . lub z samym sobą, aby "wskazać". Może to być
związane z kwestiami prywatności lub jakąś osobistą wojną z technologią, ale "przypadkiem"
zaznaczenie palcami nieusuwalnego atramentu to przykład, który widzieliśmy.
Wspieranie użytkowników
Po wdrożeniu systemu biometrycznego będzie to wymagało uwagi. Podobnie jak w każdym
elektronicznym systemie, urządzenia biometryczne są podatne na awarie - miejmy nadzieję,
że są rzadkie, a nawet rzadkie - ale występują awarie. Nie tylko sprzęt, ale również użytkownicy
będą potrzebować uwagi: muszą wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z systemu, a to oznacza,
że wiedzą, gdzie szukać informacji na wypadek, gdyby coś zapomnieli (lub jeśli są nowi).
Zarządzanie błędami
Każdy rodzaj systemu informatycznego i elektromechanicznego jest podatny na awarię;
zapytaj każdego, kto kiedykolwiek używał go po pewnym czasie. Często lub rzadko zdarzają się
awarie. W połączeniu ze wszystkimi zależnymi systemami, sieciami i innymi komponentami
system jako całość będzie miał większe prawdopodobieństwo awarii niż każdy z jego
oddzielnych komponentów. Istnieją dwa sposoby, dzięki którym dowiesz się o awarii
komponentu w twoim rozwiązaniu biometrycznym:
* System monitorujący ostrzeże Cię.
* Użytkownik zadzwoni do ciebie.
Jeśli masz system monitorowania, obie metody będą stosowane w Twojej organizacji. Bez
systemu monitorowania Twoi użytkownicy stają się twoim systemem monitorowania.
Sądzimy, że istnieje również trzecia opcja: nikt ci nie powie. Oznaczałoby to, że ludzie znajdują
się w jakiś sposób wokół twojego systemu biometrycznego. W budynku z wieloma wejściami,
jeśli zauważysz (powiedzmy) chwasty rosnące wokół jednego z tylnych wejść, możesz
sprawdzić, czy działa urządzenie biometryczne. Jeśli tak nie jest, być może nikt ci nie
powiedział
Monitorowanie
Piękno systemu monitoringu polega na tym, że łatwiej jest odkryć problem przed
użytkownikami. W zależności od rodzaju używanego systemu biometrycznego, możesz mieć
możliwość ustawienia monitorowania sprzętu biometrycznego (lub podłączonego systemu),

który umożliwi Ci przechwytywanie alertów i komunikatów o błędach oraz przekierowywanie
ich do aplikacji monitorującej. W zależności od systemu biometrycznego monitorowanie może
być lub nie być opłacalne. Ale pamiętaj: nie chodzi tylko o dolary, ale o produktywność
użytkowników. Uzyskanie prawdziwie znaczącego i dokładnego oszacowania oszczędności
kosztów lub wydajności może również oznaczać posiadanie systemu monitorowania, który
umożliwia naprawianie uszkodzonych urządzeń natychmiast po ich wykryciu. Należy jednak
pamiętać, że system monitorowania jest tak dobry, jak działające obecnie czujniki - a martwe
systemy czasami nie opowiadają żadnych opowieści. System monitorujący będzie miał
trudności z wykryciem (na przykład), że czujnik odcisków palców ma nagromadzenie brudu,
który ma zacząć tworzyć kilka fałszywych odrzuceń, dopóki ktoś go nie wyczyści - ale
heurystyczny monitor, który zauważył wzrost FRR dla umorusanych czujnik, przed całkowitą
awarią, może być pomocny. Jeśli polegasz na samych systemach, aby zgłosić swoje zdrowie
(lub brak zdrowia), pamiętaj, że czasami składniki umierają, nie informując nikogo (martwe
systemy nie opowiadają żadnych opowieści). Niezależny monitor, który od czasu do czasu
odpytuje każdy komponent, lepiej powie, kiedy coś jest nie tak.
Helpdesk
Wszystkie, nawet najmniejsze firmy, mają ustalony protokół, do którego należy dzwonić, gdy
różne systemy w organizacji (komputery, oświetlenie, ogrzewanie, woda itd.) Wymagają
uwagi. W większości organizacji istnieje centralny dział pomocy technicznej, który może
przyjmować skargi każdego rodzaju, które można wysłać do osoby lub departamentu, które
naprawią wszystko, co jest tym razem zepsute. Zorganizowane punkty pomocy mają dostęp
do referencji, które pomagają im dokładnie zrozumieć, o czym mówi rozmówca, gdy coś jest
nie tak. Przed wdrożeniem systemu biometrycznego, centrum informacyjne musi być
wyposażone w kilka faktów dotyczących systemu, aby mogły one pomóc dzwoniącemu. Wiele
firm ma na celu naprawienie problemów podczas pierwszego połączenia telefonicznego. Aby
to osiągnąć, pracownicy działu pomocy technicznej mają dostęp do obszerniejszych zasobów,
które pomagają im w prostym rozwiązywaniu problemów (w przypadku otwierania, czy
komputer jest podłączony, czy oświetlenie paska zasilania jest podświetlone ...?). Czasami
pracownicy działu pomocy technicznej mają dostęp administracyjny do systemów, dzięki
czemu mogą natychmiast sprawdzić stan systemu lub konta użytkownika i łatwo naprawić
sytuację, gdy użytkownik nadal rozmawia przez telefon. Organizacje, których celem jest
"rozstrzygnięcie pierwszej wizyty", będą musiały zadbać o to, aby personel działu pomocy
technicznej dysponował odpowiednimi narzędziami i dostępem - i szkolić ich, jak działa system
biometryczny, aby mogli rozwiązać proste problemy lub pomóc użytkownikom w
samodzielnym naprawieniu ich. . W przypadku biometrycznych systemów uwierzytelniania
należy pamiętać, że mają one coś znaczącego wspólnego z innymi systemami uwierzytelniania:
Zazwyczaj są one ustawione tak, aby blokować użytkowników po wielu nieudanych próbach.
Podobnie jak w przypadku systemów uwierzytelniania opartych na hasłach, dział pomocy
technicznej będzie potrzebował możliwości zresetowania konta użytkownika, aby umożliwić
zalogowanie się. Personel działu pomocy technicznej powinien również zostać przeszkolony
do zadawania przydatnych pytań na temat tego, jak konto zostało zablokowane w pierwszej
kolejności - tutaj chodzi o identyfikację złych urządzeń, skradzionych danych

uwierzytelniających (takich jak nazwa użytkownika lub identyfikator powiązany z danymi
biometrycznymi), złych procedur lub niewłaściwego użycia.
Scenariusze naprawy i wymiany
Natura elektroniki i urządzeń elektromechanicznych mówi nam, że niektóre urządzenia
zawiedzie i wymagają wymiany. Twoja organizacja będzie musiała być przygotowana na
nabycie (lub magazynowanie) części zamiennych i komponentów - i być gotowym do użycia,
jeśli i kiedy czytnik biometryczny przestanie działać na dobre. Zastąpienie wadliwego
urządzenia jest jednak tylko częścią obrazu. Innym aspektem sytuacji jest ustalenie, w jaki
sposób użytkownicy uzyskują dostęp do przestrzeni budynków i systemów komputerowych
po zerwaniu czytnika biometrycznego. To także scenariusz, który wymaga wcześniejszego
planowania awaryjnego. Jeśli czytnik biometryczny wejścia do budynku zawodzi, w jaki sposób
zamierzasz przyjmować pracowników w trakcie dnia pracy? (Podparcie otwartych drzwi jest
prawdopodobnie bardzo złym pomysłem.) Być może musisz umieścić personel przy wejściu,
aby sprawdzić identyfikatory, lub napisać znak i ludzie używają kolejne wejście. Mądrze jest
udokumentować scenariusz awarii i wymiany urządzeń - wraz z oszacowaniem czasu, listą
niezbędnych zasobów (sprzętu, narzędzi i potrzebnych osób) oraz oczekiwanym wpływem
awarii urządzenia.
Publikowanie informacji dla użytkowników
Większość organizacji przygotowuje i publikuje informacje dla użytkowników na różne tematy
- w tym świadczenia, rekompensaty, zasady i procedury, systemy informacyjne i tak dalej. Po
wprowadzeniu systemu biometrycznego do organizacji, organizacja powinna lepiej
przygotować i udostępnić informacje, aby użytkownicy mieli dostęp do obsługi systemu.
Intranet
Intranety są najczęściej wybieranym medium do publikowania niemal każdej formy informacji
wewnętrznych. Można uwzględnić informacje o twoich systemach biometrycznych. W
zależności od rodzaju zaimplementowanego systemu biometrycznego istnieje wiele różnych
rzeczy, które możesz udostępnić użytkownikom:
* Materiały promocyjne, które zostały opracowane do wstępnej realizacji
* Instrukcje dla użytkownika
* Rozwiązywanie problemów (rzeczy do sprawdzenia, czy to nie działa)
* Jak się zarejestrować (lub ponownie zarejestrować)
* Oryginalne instrukcje producenta, jeśli są przydatne
* Krótkie klipy wideo użytkowników korzystających z systemu biometrycznego ( „Och, jak ja
położyłem rękę na czytniku palmy!”)
* Do kogo wzywać pomocy

Jednym z celów dostarczania informacji o samoobsługi jest zwiększenie produktywności
użytkownika i ograniczenie zgłoszeń do działu pomocy technicznej (które są bardziej
kosztowne).
Materiały do kopiowania
Przez pierwsze kilka tygodni lub miesięcy możesz chcieć dodać materiały drukowane do zbioru
informacji dla użytkowników. Jednym z pomysłów jest utrzymanie podaży broszur i ulotek,
które zostały wykorzystane przy początkowej realizacji. Mogą być przeznaczone dla nowych
pracowników, którzy podjęli się organizacji po system biometryczny jest realizowany materiały te mogą być dostosowane na początku może być przydatna nie tylko do
pracowników, którzy byli wokół, gdy system zostanie wdrożony, ale także nowych
pracowników później. Materiały drukowane, w przeciwieństwie do intranetu, mogą znaleźć
się poza zasięgiem firmy - i trafić w ręce ludzi, którym nie ufasz. Jeśli uważasz, że jakakolwiek
część informacji zawartych w tych materiałach może zagrozić bezpieczeństwu Twojego
systemu, powinieneś rozważyć jego zredagowanie w przypadku materiałów drukowanych.
Problemy zdrowotne
W przypadku systemów biometrycznych wymagających kontaktu - zwłaszcza tych
zamontowanych na urządzeniach społecznościowych, takich jak wejścia do budynków problem chorób zakaźnych z pewnością się ujawni. Wiele pospolitych chorób przenoszonych
jest za pomocą dotyku, nawet pośredniego (rozważają klamki, telefony i wyposażenie
łazienek). Logika mówi nam, że urządzenia biometryczne, takie jak czytniki odcisków palców i
skanery dłoni mogą - jeśli warunki są odpowiednie - służyć jako wektor infekcji, jeśli zaraźliwy
pracownik używa jednego z tych urządzeń. W większości przypadków urządzenie
biometryczne nie jest ani bardziej, ani mniej zdolne do przenoszenia choroby niż klamka - z
czym zwykle nie wiążemy się z dodatkowymi środkami sanitarnymi - ale percepcja
użytkownika jest tutaj wszystkim. W sytuacji, gdy MSRA, grypa lub inne choroby
rozprzestrzeniają się za pomocą dotyku, szaleją, Twoja organizacja może potrzebować podjąć
kroki, aby złagodzić obawy pracowników i ograniczyć przenoszenie choroby zakaźnej. Niektóre
z możliwych środków zaradczych obejmują:
* Stacje do dezynfekcji rąk strategicznie rozmieszczone tuż przed lub po dotykiem stacji
biometrycznej
* Dozowniki środków odkażających powierzchniowych wykorzystywanych do czyszczenia
czytników biometrycznych (upewnij się, że typ czytnika biometrycznego nadaje się do takich
środków - że nie będzie zatkane lub zaślepiony, środki czyszczące) .My że byłoby dobrym
pomysłem opracuj pewne wymagania dotyczące tego problemu.
Utrzymywanie systemu biometrycznego
Systemy biometryczne są ogólnie uważane za element w większym systemie informacyjnym.
Większość urządzeń biometrycznych zawiera mikroprocesory i oprogramowanie sprzętowe
(oprogramowanie), które czasami wymagają aktualizacji i / lub wymiany. Dobrze
zaprojektowany system pozwoli na wykonanie tych operacji z krótkim czasem przestoju lub
przekwalifikowaniem.

Aktualizacje oprogramowania
System biometryczny często obejmuje oprogramowanie działające na stacji roboczej lub
serwerze. Firmy, które produkują oprogramowanie, zwykle są pod presją, aby dostarczać
oprogramowanie, zanim będzie ono naprawdę gotowe - więc firmy te muszą kontynuować
tworzenie oprogramowania długo po tym, jak trafią do rąk klientów. Oznacza to, że muszą
mieć sposób na wdrożenie aktualizacji oprogramowania. Nie powiemy ci, jak zaktualizować
oprogramowanie w twoim systemie biometrycznym - zakładamy, że masz administratorów
systemu (lub kogoś podobnego), którzy wiedzą, jak aktualizować oprogramowanie. Dopóki się
podążają dobre praktyki - takie jak wykonywanie kopii zapasowych przed zainstalowaniem
aktualizacji i czytanie informacji o wydaniu, aby implikacje aktualizacji były w pełni znane przed
zainstalowaniem oprogramowania - prawdopodobnie będziesz w porządku. Jednym z
zalecanych przez nas systemów krytycznych jest unikanie łączenia ich z innymi krytycznymi
komponentami na tych samych serwerach. Istnieje nie tylko możliwość szkodliwej interakcji
między dwoma (lub więcej) krytycznymi systemami w tej sytuacji, ale także pewien rodzaj
efektu domina: aktualizacja, która idzie może potencjalnie wpłynąć na wiele systemów
krytycznych, a nie tylko na jeden.
Aktualizacje sprzętu
Systemy biometryczne mają komponent sprzętowy - skaner odcisków palców, skaner dłoni,
skaner tęczówki, skaner typu earlobe, cokolwiek. Na szczęście inżynierowie sprzętu wydają się
mieć więcej szczęścia przy wydawaniu gotowych produktów niż inżynierowie
oprogramowania. Z reguły kilka (jeśli w ogóle) aktualizacji sprzętu jest wymaganych, choć
zdarzają się one od czasu do czasu.
Aktualizacje oprogramowania układowego
Wiele rodzajów urządzeń biometrycznych posiada oprogramowanie sprzętowe, które jest
tylko oprogramowaniem stanowiącym część urządzeń elektronicznych. Aparaty cyfrowe,
odtwarzacze MP3 i odtwarzacze DVD również mają wbudowane oprogramowanie układowe.
Czasami producent produktu biometrycznego aktualizuje oprogramowanie sprzętowe swoich
urządzeń. Podobnie jak w przypadku aktualizacji oprogramowania, musisz dowiedzieć się, w
jaki sposób są wykonywane aktualizacje oprogramowania układowego, ale będziesz także
chciał przeczytać uwagi do wydania, aby upewnić się, że rzeczywiście potrzebujesz aktualizacji
oprogramowania. W niektórych przypadkach aktualizacja oprogramowania układowego może
być niemożliwa do cofnięcia. Więcej producentów sprawia, że aktualizacje oprogramowania
są mniej niebezpieczne, ale nadal istnieje pewne ryzyko, że aktualizacja oprogramowania
zamieni drogie urządzenie w dziwnie ukształtowaną cegłę. Po to jest sprzęt zapasowy. (Jest
tam, prawda?)
Zarządzanie zmianami
Gdyby zapytano ludzi w zarządzaniu IT, gdyby czas pracy i dostępność były dla nich ważne,
większość lub wszystkie z nich potwierdziłoby ich znaczenie. Ale jeśli zapytasz ich, czy używają
procesu zarządzania zmianą, mniej by tak powiedzieć. Zarządzanie zmianą jest formalnym

procesem sprawdzania każdej proponowanej zmiany w systemie przed dokonaniem zmiany.
Kroki w procesie zarządzania zmianami zazwyczaj wyglądają tak:
1. Proponowana zmiana: Ktoś prosi o zmianę w systemie. Ta zmiana może być tak prosta, jak
zmiana konfiguracji lub tak skomplikowana, jak aktualizacja oprogramowania lub systemu
operacyjnego. Żądana zmiana powinna zawierać następujące elementy:
• Opis zmiany
• Biznesowe lub operacyjne uzasadnienie zmiany
• Kto dokona zmiany
• Kiedy zmiana zostanie wprowadzona
• Wpływ braku zmiany
• Ryzyko związane z dokonaniem zmiany
• Plan wycofania na wypadek, gdyby zmiana nie powiodła się
• Przewidywany wpływ użytkownika (na przykład przestój w trakcie zmiany)
• Inne systemy, których dotyczy zmiana
• Wyniki testu (miejmy nadzieję, że zmiana została przetestowana w środowisku testowym)
2. Zmień ocenę: Proponowana zmiana jest przekazywana do wglądu wszystkim formalnym
uczestnikom procesu zarządzania zmianą.
3. Zmień zatwierdzenie: Uczestnicy procesu omawiają proponowane zmiany, aby
zidentyfikować inne zagrożenia lub skutki. Następnie mogą zdecydować, czy zmiana może
nastąpić zgodnie z planem.
4. Zmiana podsumowania: Po dokonaniu zmiany można dokonać ostatecznego zapisu, aby
zapisać udaną implementację zmiany.
Organizacje korzystające z procesu opartego na tych krokach doświadczają znacznie mniej
nieplanowanych incydentów związanych z przestojami. Kiedy proponowane zmiany
omawiane są wśród interesariuszy, niespodzianki (i wynikające z nich przestoje) mają mniejsze
szanse na wystąpienie. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszym powodem
nieplanowanego przestoju usługi jest złe (lub nieistniejące) zarządzanie zmianą, a nie awaria
sprzętu.
Zarządzanie konfiguracją
W środowisku obliczeniowym zmiany w konfiguracji mogą stać się dość skomplikowane i
trudne do śledzenia, gdy mają miejsce na wszystkich komputerach i we wszystkich warstwach
systemu (system operacyjny, baza danych, aplikacja, narzędzia itd.). Systemy mogą się
zsynchronizować po drodze; Rzeczy mogą stać się naprawdę chaotyczne w krótszym czasie,
niż mogłoby się wydawać - szczególnie w środowisku, w którym brakuje odpowiednich
procesów zarządzania zmianami. Zarządzanie konfiguracją to proces śledzenia wszystkich

zmian konfiguracji, które występują w danym systemie lub grupie systemów. W skrócie,
zarządzanie konfiguracją oznacza prowadzenie dziennika wszystkich zmian, które występują
w systemie. Celem zarządzania konfiguracją (lub CM) jest dostarczenie pełnej historii zmian
wprowadzonych do systemu, aby wspomóc wszelkie rozwiązywanie problemów lub diagnozę
potrzebną w przyszłości. Załóżmy na przykład, że serwer obsługujący rozwiązanie
biometryczne zaczyna działać nieprawidłowo: w jednym z jego procesów wystąpił wyraźny
wyciek pamięci, który powoduje wzrost tego procesu, dopóki nie zużyje całej dostępnej
pamięci - i awarie. Z dobrymi zapisami zmian zachodzących w systemie, nietrudno stwierdzić,
że sprawcą jest ostatnio zainstalowana łatka systemu operacyjnego. Po zidentyfikowaniu
przyczyny problemu organizacja może podjąć kroki w celu naprawienia sytuacji. Dostępne są
narzędzia do zarządzania konfiguracją, które automatyzują zbieranie informacji o CM w jeden
zasób: bazę danych zarządzania konfiguracją (CMDB). Narzędzia te są przydatne nie tylko do
śledzenia zmian, ale także do dokonywania automatycznych zmian w systemach. W
organizacjach z dziesiątkami lub setkami serwerów jest to jedyna droga. Dyscyplina CM może
być zastosowana do systemu biometrycznego, nawet jeśli nie ma żadnych narzędzi CM. Na
pewno wymaga to dyscypliny - ale dobre zapisy od samego początku wykorzystywane w
implementacji biometrycznej - zwykle w formie dziennika - mogą być nieocenione, jeśli
pojawiają się problemy.
Aktualizacje
Kiedy masz już swój system biometryczny dłużej niż kilka lat, twój dostawca prawie na pewno
skusi cię na ulepszenia. Nowsze urządzenia będą, um, nowsze, ale także mniejsze, szybsze,
łatwiejsze w obsłudze i prawdopodobnie bardziej błyszczące. Naszą radą jest utrzymywanie
oryginalnych urządzeń tak długo, jak to możliwe. Twój dyrektor finansowy (lub ktokolwiek jest
odpowiedzialny za finanse organizacji) doceni twój system biometryczny co najmniej do
momentu całkowitej inwestycji w sprzęt - co prawdopodobnie potrwa co najmniej trzy lata.
Co więcej, uaktualnienie do nowszych urządzeń będzie wiązało się z pracą, zmianami systemu
(być może) i ewentualnie z przekwalifikowaniem użytkowników. Zapamiętaj ,że te wszystkie
wydatki powinny być brane pod uwagę w odniesieniu do korzyści operacyjnych dla organizacji.
Jeśli uaktualnienie nie zapewnia wymaganej korzyści, oznacza to tylko cholerność. Kup okulary
przeciwsłoneczne.

Zabezpieczanie systemów biometrycznych
System biometryczny jest w sensie generycznym tylko innym systemem informacyjnym.
Podobnie jak każdy system informacyjny, ten zawiera informacje - niektóre z nich są wrażliwe
- które muszą być chronione przed autoryzowanym ujawnieniem, modyfikacją lub korupcją.
W przeciwieństwie do większości innych systemów informatycznych, w celu ochrony innych
systemów i zasobów stosuje się system biometryczny. Wartość systemu biometrycznego jest
równa wartości wszystkich aktywów, które chroni. Mówiąc dokładniej, wartość błędu
bezpieczeństwa związanego z systemem biometrycznym jest sumą całej wartości związanej z
systemami, które ma chronić. Kiedy zobaczysz to w ten sposób, zaczniesz zdawać sobie
sprawę, że poziom uwagi do bezpieczeństwa systemu biometrycznego powinien być dość
wysoki. Ta część omawia luki w systemach biometrycznych i zagrożenia, które im zagrażają.
Omówimy typowe ataki na systemy biometryczne, kroki, jakie można podjąć w celu
wzmocnienia bezpieczeństwa systemu biometrycznego, oraz atuty w organizacji, które takie
wzmocnienie pomaga chronić.
Zagrożenia i słabości systemu biometrycznego
Technologia biometryczna ma coś wspólnego z każdą technologią stosowaną do ochrony
cennych aktywów biznesowych: będzie ona nieustannie atakowana, dopóki nie zostaną
znalezione i wykorzystane jej słabości. Same systemy biometryczne mogą zawierać cenne
informacje, które stają się celem atakujących. Dlatego w tej części omawiamy zagrożenia dla
systemów biometrycznych i luki, na które te zagrożenia są przeznaczone. Ważne jest, aby
zrozumieć te zagrożenia i słabe punkty, zanim będziemy mieć nadzieję na odpowiednią
ochronę naszych zasobów. Zanim przejdziemy dalej, spójrzmy na znaczenie terminów
zagrożenie, podatność i ryzyko. Z biegiem lat stwierdziliśmy, że terminy te są używane
zamiennie i niepoprawnie. Jak w przypadku każdego żargonu branżowego, terminy te są
używane i używane przez osoby, które w pełni rozumieją ich znaczenie, oraz przez tych, którzy
myślą, że robią - ale tak naprawdę nie.
* Luka w zabezpieczeniach: słabość systemu, która może umożliwić osobie atakującej
złamanie zabezpieczeń.
* Zagrożenie: potencjalna aktywność, która w przypadku jej wystąpienia wyrządziłaby szkodę
systemowi.
* Ryzyko: potencjalny negatywny wpływ w przypadku wystąpienia szkodliwego zdarzenia.
Określenia podatności, zagrożenia i ryzyka można wizualizować w następujący sposób:
Wyobraź sobie grę w szachy, w której jeden gracz ma bardzo słabą pozycję, a drugi gracz ma
bardzo silną pozycję. Gracz ze słabą pozycją nie jest w stanie chronić swojego króla - jest to
usterka. Król słabego gracza jest podatny na atak - pozycja wysokiego ryzyka. Silny gracz ma
potężne kawałki (takie jak królowa, biskupi i gawrony), które znajdują się na pozycjach niskiego
ryzyka, aby łatwo złapać króla słabego gracza - to jest zagrożenie. A skoro już o tym mówimy,
jest jeszcze kilka słów, które powinniśmy omówić:
* Atak: akt przeprowadzenia zagrożenia z zamiarem uszkodzenia systemu.

* Exploit (czasownik): akt polegający na wykonaniu zagrożenia przed określoną luką.
* Exploit (rzeczownik): program, narzędzie lub technika, które mogą być użyte do ataku na
system.
Używając ponownie szachowej analogii, silny gracz może zaatakować słabego gracza,
wykorzystując swoją słabość do zdobycia króla. Metoda ataku silnego gracza będzie znana jako
jego exploit przeciwko słabemu graczowi wysokiego ryzyka. Kiedy zrozumiesz te warunki,
dyskusje, które z nich korzystają, będą bardziej zrozumiałe i zrozumiałe. Nie wszystkie luki w
zabezpieczeniach mogą być atakowane lub wykorzystywane przez osoby o złych zamiarach.
Niektóre luki w zabezpieczeniach mogą prowadzić do ludzkiego błędu - pominięcie lub
zlecenie - które może spowodować uszkodzenie systemu. Przykładem tego typu luki jest
program komputerowy, którego interfejs użytkownika jest tak niejasny, że prowadzi do
użytkowników, którzy wybierają niewłaściwe opcje lub wykonują niewłaściwe zadania,
powodując błędy i pomyłki. Chociaż osoba atakująca może nie mieć zamiaru lub środków do
zaatakowania tego rodzaju luki, usterka nadal istnieje - i nadal może powodować problemy.
Zwykle to tylko kwestia czasu. Mamy nadzieję, że teraz jesteś jasny na temat tych ważnych
terminów; kiedy jesteś, reszta tej sekcji będzie miała dużo więcej sensu. Jeśli jesteś ekspertem
ds. Bezpieczeństwa, być może pominąłeś to wprowadzenie lub może on służyć jako podręczny
odświeżacz. Tak czy inaczej, oto miejsce, w którym omawiamy prawdziwe zagrożenia i słabe
punkty.
Naturalne zagrożenia
Naturalne zagrożenia dla systemu biometrycznego to rodzaje zdarzeń wywołanych przez
naturę, znane również jako "akty Boga"
* Powódź
* Pożar
* Trzęsienie ziemi
* Błyskawica
* Osuwisko lub lawina
* Wulkan
Moglibyśmy uwzględnić ostrzeżenia o asteroidach, ale wpadłeś na pomysł. Wszystkie te i
więcej mają potencjał, aby wyeliminować urządzenia i systemy biometryczne. Nie chcemy
zamienić tego rozdziału w miniaturową książkę odzyskiwania po awarii, ale chcemy zauważyć,
że wiele naturalnie występujących zagrożeń może uszkadzać urządzenia biometryczne,
systemy i sprzęt, a także wspierać infrastrukturę, taką jak sieci i serwery. W wielu przypadkach
planowanie odzyskiwania systemu po awarii automatycznie obejmuje obsługę takich
systemów, jak biometryczne serwery uwierzytelniające. Jednak urządzenia biometryczne są
czasami umieszczane w odległych budynkach, które nie zawierają żadnych innych urządzeń,
podczas gdy serwery nadal przepełniają się w innej lokalizacji, być może setki kilometrów
dalej. W niektórych ekstremalnych przypadkach należy wziąć pod uwagę skutki klęski

żywiołowej w sprawie dostępności systemu lub środka biometrycznego. Na przykład, ludzie
pochyleni w ciężkim gradobicie, a biegnący do drzwi nie będą przedstawiać dobrych danych
biometrycznych opartych na chodzie dla kamery; wszelkie obrażenia, które zmieniają wygląd,
mogą spowodować odrzucenie niektórych innych pomiarów; nawet pandemia grypy może
spowodować odrzucenie systemów rozpoznawania głosu.
Zagrożenia stworzone przez człowieka
Groźby stworzone przez człowieka to zagrożenia spowodowane działaniami lub zaniechaniami
ludzi, często skutkujące nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem sprzętu
biometrycznego. Niektóre z tych zagrożeń obejmują
* Środki gaśnicze i gaśnicze
* Złośliwe oprogramowanie (wirusy, robaki, konie trojańskie itp.)
* Sabotaż i wandalizm
* Wypadek materiałów niebezpiecznych
* Awaria zasilania lub awaria zasilania
* Przerwanie użyteczności publicznej
* Błąd komunikacji
* Niepokoje społeczne i zamieszki
* Terroryzm i wojna
Podobnie jak w przypadku wymienionych wyżej zagrożeń naturalnych, lista ta nie jest
wyczerpująca; raczej powinno to dać lepsze wyobrażenie o zakresie działań, które mogą
spowodować, że systemy biometryczne nie będą działać, kiedy będą potrzebne. W
przeciwieństwie do zagrożeń naturalnych, zagrożenia stworzone przez człowieka mogą być
skierowane konkretnie do organizacji z powodów politycznych, religijnych, ideologicznych lub
ekonomicznych. Niektóre organizacje wydają się przyciągać złą wolę pewnych osób lub grup.
Jeśli Twoja organizacja pasuje do tej kategorii, prawdopodobnie wiesz już o tym fakcie i
podjęła działania mające na celu ochronę Twoich interesów i aktywów. (Jeśli nie, teraz byłby
to lepszy czas na rozpoczęcie niż później.) Usterki systemu biometrycznego Systemy
biometryczne są wyspecjalizowane; obejmują urządzenia używane do mierzenia określonych
cech jednostek, ale mogą również obejmować serwery, systemy operacyjne, oprogramowanie
użytkowe i systemy zarządzania bazami danych. W tej części omawiamy ogólne luki
występujące w wielu typach systemów informatycznych, a także te specyficzne luki związane
z biometrią. Rozkładamy luki według kategorii.
Fizyczne luki
Fizyczne luki dotyczą słabych punktów, które mogą pozwolić osobie atakującej fizycznie
uzyskać dostęp lub zaszkodzić systemowi biometrycznemu. Niektóre z tych luk to:

* Urządzenie biometryczne: chociaż użytkownicy muszą mieć dostęp do urządzeń
biometrycznych, aby móc z nich korzystać, niektóre projekty urządzeń lub metody instalacji
mogą umożliwić komuś uszkodzenie, a nawet wykradanie urządzenia biometrycznego. Intruz
może również zmienić zachowanie urządzenia, umożliwiając nieupoważnionym osobom
oszukanie systemu biometrycznego w celu uzyskania dostępu. Ta fizyczna luka w
zabezpieczeniach jest zaostrzona, jeśli urządzenia są wdrażane w celu kontrolowania
fizycznego dostępu do bezpiecznego obszaru - i tak musi być umieszczone w
niezabezpieczonym obszarze.
* Okablowanie: Intruz, który może uzyskać dostęp do okablowania, może podsłuchiwać
komunikację między urządzeniami biometrycznymi i serwerami lub między serwerami. Może
to umożliwić intruzowi uzyskanie poufnych informacji - a dane biometryczne są uważane za
poufne. Intruz może również blokować komunikację lub zmieniać komunikację poprzez atak
typu "man-in-the-middle", w którym osoba, która jest dosłownie w środku komunikacji między
dwiema stronami, może zmienić komunikację idąc w obie strony bez wiedzy żadnej ze stron.
* Serwer: jeśli intruz może uzyskać fizyczny dostęp do serwera, może on być w stanie przejąć
nad nim pełną kontrolę, czy to poprzez zmianę oprogramowania, sprzętu i przechowywanych
danych, czy kradzież serwera w całości.
* Urządzenia sieciowe: Intruz, który może uzyskać fizyczny dostęp do urządzeń sieciowych,
takich jak routery, koncentratory, przełączniki i zapory sieciowe, może podsłuchiwać
komunikację sieciową, zmieniać komunikację lub blokować komunikację.
Luki w systemie operacyjnym
Urządzenia biometryczne są często połączone z centralnym serwerem, który zawiera całą bazę
danych autoryzowanych danych biometrycznych, a także oprogramowanie komunikujące się
z urządzeniami biometrycznymi. Serwery zawierają wszystkie systemy operacyjne, takie jak
Windows lub Linux, które, jeśli są nieprawidłowo zarządzane, mogą mieć luki w
zabezpieczeniach, takie jak te:
* Brakujące poprawki zabezpieczeń
* Błędy konfiguracji
* Brak lub niewłaściwe stwardnienie
* Nieprawidłowa konfiguracja dostępu użytkownika
Luki w bazach danych
Twoje systemy zarządzania bazą danych (DBMS), które przechowują dane biometryczne - takie
jak Oracle, MySQL i SQL Server - mogą mieć własne luki w zabezpieczeniach. Mogą pozwolić
intruzowi na kradzież, zmianę lub zniszczenie przechowywanych danych. Niektóre z tych luk
w DBMS obejmują
* Brakujące poprawki zabezpieczeń
* Błędy konfiguracji

* Brak lub niewłaściwe stwardnienie
* Wyczyść tekst (niezaszyfrowane) poświadczenia przechowywane w systemach klienckich
* Nieprawidłowa konfiguracja dostępu użytkownika
Jeśli zauważyłeś, że rodzaje luk w zabezpieczeniach między systemami DBMS i systemami
operacyjnymi są podobne, masz rację! Oba mają wiele wspólnych cech - i cierpią z powodu
wielu podobnych problemów związanych z bezpieczeństwem.
Usterki oprogramowania biometrycznego
W korporacyjnym biometrycznym systemie uwierzytelniania urządzenia biometryczne są
często połączone z centralnym komputerem, na którym działa biometryczna aplikacja, która
służy do zarządzania żądaniami rejestracji i dostępu. To oprogramowanie biometryczne może
zawierać luki, które mogą pozwolić intruzowi wykraść dane lub nieautoryzowany personel w
celu ominięcia kontroli biometrycznych w celu uzyskania dostępu do urządzeń lub danych.
System operacyjny i baza danych mogą być bezpieczne, ale luka w oprogramowaniu
biometrycznym może równie łatwo doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa. Niektóre
rodzaje luk, które mogą prowadzić do takich włamań to:
* Błędy konfiguracji: Oprogramowanie może zostać skonfigurowane w sposób, który może
spowodować uchybienia w zakresie zabezpieczeń, w tym obejście uwierzytelnienia, narażenie
wrażliwych danych lub nieprawidłowe działanie.
* Błędy instalacji: jeśli oprogramowanie aplikacji biometrycznej zostało zainstalowane
niepoprawnie, może to spowodować ujawnienie danych, podwyższone uprawnienia lub
awarie.
* Błędy uprawnień: Jeśli uprawnienia aplikacji biometrycznej nie są poprawnie
skonfigurowane, użytkownicy aplikacji mogą mieć dostęp do większej liczby danych lub funkcji
niż powinni.
* Wadliwa logika: jeśli projekt aplikacji biometrycznej ma jakiekolwiek wady, możliwe jest, że
aplikacja będzie działać nieprawidłowo, co skutkuje zwiększonymi uprawnieniami dla intruza
lub dostępem do poufnych danych.
Wiele aplikacji jest opartych na Internecie; Oznacza to, że użytkownicy uzyskują dostęp do
aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej na swoich laptopach, komputerach
stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych. Aplikacje internetowe mają wiele konkretnych luk:
* Luki w zabezpieczeniach wtrysku: te luki umożliwiają użytkownikowi wstawienie kodu
komputerowego do danych przesyłanych do serwera aplikacji. Może to oszukać serwer do
wykonywania instrukcji, które narażają lub uszkodzić dane.
* Ataki typu XSS (Cross-site scripting): ten typ luki pojawia się, gdy aplikacja akceptuje dane
wejściowe wysyłane do przeglądarki internetowej bez sprawdzania poprawności danych.
Czasami w wyniku tego skrypt wykonuje się w przeglądarce użytkownika przejmującego sesje
użytkownika (między innymi rodzajami problemów).

* Manipulowanie parametrami: aplikacje internetowe często używają ukrytych parametrów
przesyłanych do przeglądarki użytkownika i z niej. Aplikacja, która nie bada integralności tych
zmiennych, może zostać zmanipulowana, aby umożliwić złośliwemu użytkownikowi
zaatakowanie aplikacji za pomocą tej manipulacji.
* Luki w zarządzaniu sesjami: aplikacje internetowe ustanawiają unikalne sesje dla swoich
użytkowników; jeśli dane sesji można manipulować, może to spowodować, że złośliwy
użytkownik będzie mógł przejąć sesję innego użytkownika.
* Luki w zabezpieczeniach plików cookie: Pliki cookie są używane do przechowywania małych
fragmentów danych w systemach użytkowników końcowych, zwykle w celu zarządzania sesją
lub identyfikacji użytkownika. Jeśli dane w pliku cookie nie są dobrze chronione (np.
Zaszyfrowane), osoba atakująca może manipulować plikiem cookie, aby przeprowadzić
uwierzytelnienie omijające lub kradnące sesje innych użytkowników.
* Luki w przepełnieniu bufora: znana również jako przepełnienie buforu, ta luka występuje,
gdy program próbuje zapisać więcej danych niż może obsłużyć rozmiar bufora o stałej długości.
Przelane dane spowodują uszkodzenie innych lokalizacji pamięci, w tym kodu, powodując
nieprawidłowe działanie programu, a nawet wykonanie wstrzykniętych instrukcji.
*Luki w zabezpieczeniach polegające na fałszowaniu żądań między witrynami (CSRF): te luki
występują w aplikacjach, które nie wykonują wystarczających testów autoryzacyjnych.
Złośliwy użytkownik może skonstruować adresy URL w swojej witrynie sieci Web, które po
kliknięciu mogą spowodować, że przeglądarka ofiary wykona nieautoryzowaną transakcję.
* Złośliwe wykonanie pliku: Tutaj aplikacja (lub luka w aplikacji) pozwala użytkownikowi
przesłać plik i wykonać go na serwerze.
Biometryczne podatności
Jeśli wszystkie powyższe luki w zabezpieczeniach były niewystarczające, można podjąć pewne
działania, próbując oszukać lub zmylić aplikację biometryczną. Niektóre z tych luk obejmują
* Błędy w ponownym rejestrowaniu: intruz udający legalnego użytkownika może być w stanie
oszukać system biometryczny w ponownej rejestracji intruza zamiast prawdziwego
użytkownika. Na przykład załóżmy, że intruz Trudy udaje użytkownika Ursuli. Kiedy system
biometryczny odmawia przyjęcia Trudy, wyjaśnia: "Nie akceptuję już odcisków palców, muszę
je ponownie zarejestrować." Jeśli system (zwykle wspomagany przez opiekuna, np.
Ochroniarza), zezwala firmie Trudy na ponowną rejestrację Tożsamość Ursuli, wtedy Trudy
będzie mogła użyć własnej biometrii, by uzyskać dostęp do konta Ursuli. Ten rodzaj ataku
często obejmuje socjotechnikę lub inne skradzione dane uwierzytelniające, takie jak hasło.
* Pasujące wady: System biometryczny z nadmierną liczbą fałszywych akceptacji (FAR) może
zezwolić nieuprawnionym osobom na dostęp do lokali lub aktywów firmy.
* Zagrożenie powtórką: jeśli intruz może uzyskać dostęp do okablowania przesyłającego
informacje biometryczne, może on być w stanie przechwycić, a następnie przesłać ważne dane
biometryczne, próbując uzyskać dostęp do informacji lub obiektów.

Luki omówione w tej sekcji, jeśli zostaną wykorzystane, umożliwiają atakującemu złamanie
dowolnej aplikacji chronionej przez system biometryczny. Jeśli twoja bankowość internetowa
jest chroniona przez biometrię, a atakujący z powodzeniem łamie system biometryczny,
atakujący może zalogować się do aplikacji bankowości internetowej i zrobić wszystko, co sam
możesz zrobić, jeśli zalogujesz się zgodnie z prawem.
Ataki na systemy biometryczne
Organizacje wdrażają systemy biometryczne w celu ochrony aktywów wartościowych. Dopóki
aktywa te mają wartość, intruzi będą chcieli ukraść, uszkodzić lub zniszczyć te aktywa, a do
tego będą używać wszelkich dostępnych środków. W zawodzie bezpieczeństwa techniki, które
może wykorzystać intruz, są nazywane atakami. Celem ataku jest przeniknięcie organizacji,
obejście jej kontroli i (z kolei) uzyskanie kontroli nad pożądanym zasobem. Atak może być
bezpośredni lub pośredni, logiczny lub fizyczny, oparty na technologii lub oparty na ludziach.
Często ataki unikają korzystania z tych samych kanałów dostępu, z których korzystają legalni
użytkownicy. Atakujący naprawdę mają przewagę, gdy ich strategie ataku wymierzone są w
naszą obronę. Oto kilka zasad ataku i ochrony, które sprawiają, że ten punkt:
Atakujący może. . . Ale my musimy. . .
Zaatakuj najdelikatniejszy cel… Chroń wszystkie cele.
Atakuj najsłabszą ścieżką… Chroń wszystkie ścieżki.
Wykorzystaj wybraną lukę. ..Usuń wszystkie luki.
Atak w momencie jego wyboru... Chroń cały czas.
Użyj wybranego narzędzia lub techniki… Chroń się przed wszelkimi narzędziami i technikami.
Powtórz ataki
Podczas ataku powtórki, intruz zdołał zarejestrować udane sesje logowania z wykorzystaniem
systemów biometrycznych lub urządzeń - a później próbuje samodzielnie wykonać
uwierzytelnianie, odtwarzając przechwycone dane. Na przykład, jeśli do uwierzytelnienia
prawowitego użytkownika wykorzystywany jest system biometryczny rozpoznawania głosu,
powiedzmy, że intruz był w stanie przechwycić i zarejestrować dane obejmujące głos
użytkownika. Później intruz może próbować uzyskać dostęp do tego samego systemu (lub
obiektu) i odtwarzać zarejestrowane wcześniej dane. W przypadku rozpoznawania głosu
napastnik może nagrać prawowity głos użytkownika za pomocą ukrytego mikrofonu, a
następnie odtwarzać go z powrotem przez głośnik. Lub atakujący może przechwycić transmisję
sieciową zawierającą głos użytkownika (lub reprezentację głosu użytkownika, na wypadek
gdyby został zakodowany przed transmisją), a następnie odtworzyć go później, wstawiając go
do sieci.
Podrobione dane uwierzytelniające
Niektóre systemy biometryczne mogą być podatne na ataki wykorzystujące sfałszowane dane
uwierzytelniające. Przykłady takich ataków obejmują:

* Gumowe odciski palców: od 2000 roku opublikowano kilka artykułów naukowych, które
pokazują, że zwykłe chemikalia o wartości kilku dolarów można wykorzystać do podniesienia
odcisków palców użytkownika i użyć go do wytworzenia odcisków palców na bazie żelatyny,
które można nawet umieścić na palec napastnika. Taki atak może być trudny do wykrycia gumowy palec byłby ciepły, jak prawdziwy palec - a napastnik dosłownie zjadłby gumowaty
palec po tym, jak z powodzeniem zmylił system biometryczny.
* Fotografie Iris: wysokiej jakości zdjęcia legalnego użytkownika mogą być użyte w celu
oszukania systemu biometrycznego. Jeśli system biometryczny nie może odróżnić żywej
tęczówki od zdjęcia wysokiej jakości, to intruz może przedostać się do systemu lub obiektu. W
praktyce wymagałoby to nadzwyczajnej rozdzielczości i reprodukcji, a także czegoś, co
symulowałoby załamanie zewnętrznych warstw gałki ocznej, więc nigdy nie udało się tego
osiągnąć.
* Sztuczne ręce: jeśli intruz może wytworzyć formę z ręki prawowitego użytkownika, mógłby
ewentualnie stworzyć sztuczną rękę z gumy, plastiku lub innej substancji, próbując oszukać
system, który skanuje dłonie lub dłonie. Prawie wszystkie skanery ręczne i palmowe mają
wbudowany proof of life, ale skaner odcisków palców może być łatwiejszy do oszukania w ten
sposób.
* Fotografia twarzy: Jeśli system biometryczny opiera się na rozpoznawaniu twarzy (jak to
robią niektóre dzisiejsze laptopy), oszusta może być w stanie oszukać taki system, trzymając
naturalną fotografię użytkownika przed kamerą. Zaskakująco, ta metoda okazała się działać z
niektórymi mniej wyrafinowanymi systemami obrazowania twarzy. Ale nawet dobre systemy
czasami są oszukiwane przez bliźnięta.
* Nagrany głos: Jeśli intruz może nagrać prawowitego głosu wysokiej jakości, może go użyć,
aby z powodzeniem naśladować użytkownika, odtwarzając go. Jest to prawdopodobnie
najłatwiejszy z tych przykładów, ale także jeden z najłatwiejszych do zabezpieczenia: po prostu
niech użytkownik przeczyta losową frazę zamiast tego samego za każdym razem.
Skradzione dane uwierzytelniające
Chociaż makabryczne scenariusze mogą nie zdarzać się często, słyszeliśmy doniesienia o
intruzach, którzy ukradli części ciała od uprawnionych użytkowników, aby oszukać system
biometryczny. W jednym przypadku, jak donosi BBC, członkowie gangu w Malezji odrąbali
palec właściciela samochodu, aby przedostać się przez system zabezpieczeń odcisków palców
samochód właściciela Mercedesa klasy S. I słyszeliśmy o przypadku, w którym intruz użył
odciętego palca ogrzanego latarką. Niektóre systemy biometryczne są bardziej narażone na
kradzież danych uwierzytelniających niż inne. Czytniki linii papilarnych są najczęściej
wykorzystywane, a następnie skanery ręczne. Ale myśl o skradzionym oku jest dla nas po
prostu makabryczna - i mało prawdopodobne, aby działała, ponieważ większość systemów
opartych na oku wymaga dowodu na życie (choć przestępcy prawdopodobnie o tym nie
wiedzą). Uważamy jednak, że jesteście całkiem bezpieczni, jeśli wasz system biometryczny
opiera się na głosie - musimy jeszcze usłyszeć o kradzieży krtani używanej do pomyślnego
oszukania systemu biometrycznego. A jeśli twój system biometryczny opiera się na chodzie,

intruz musiałby ukraść całe twoje ciało - a następnie obsługiwać go dokładnie tak jak Ty!
Uważamy, że jesteś całkiem bezpieczny, jeśli używasz biometrii chodu.
Ataki typu Bypass
Intruzi wykorzystują każdą sztuczkę w książce, aby spróbować przeniknąć do systemu lub
obiektu, jeśli zawiera on aktywa o odpowiedniej wartości. Jeśli system biometryczny jest
wystarczająco silny, aby stawić opór bezpośredniemu atakowi, intruz spróbuje całkowicie
obejść system - atak omijający. Chociaż technicznie nie jest to atak na system biometryczny,
jest on atakiem na kontrole chroniące zasoby. Jednym z klasycznych przykładów ataku
omijającego, o którym słyszeliśmy, jest funkcja bezpieczeństwa o wysokiej czułości, która
wykorzystuje biometryczne elementy sterujące do wejścia. Ale obiekt znajdował się w pobliżu
publicznej drogi. Intruz może zatrzymać samochód, podejść do tylnej części budynku i wejść
przez często otwarte drzwi, aby palacze mogli swobodnie wchodzić i wychodzić podczas
przerw na palenie. Kolejny obezwładniony atak, jaki znamy, zdarzył się, gdy intruz dostał się
do pomieszczenia kontrolnego dla pewnej elektrowni, chronionej mocnymi stalowymi
drzwiami. Drzwi można otworzyć tylko za pomocą czytnika dłoniowo-palcowego. Ale w
sterowni było pełno gorącego, szumiącego sprzętu elektrycznego - więc w dolnej części drzwi
zainstalowano cienki stalowy otwór, wystarczająco szeroki, by można było przejść przez
człowieka. Mission Impossible to nie jest. Ale zadziałało.
Ataki ponownej rejestracji
Intruz, któremu odmówiono dostępu do mienia przez biometrię, może być w stanie przekonać
opiekuna, recepcjonistę lub strażnika do ponownego zarejestrowania danych biometrycznych
legalnego użytkownika - za pomocą danych biometrycznych intruza. Taka gra nie byłaby zbyt
trudna do osiągnięcia, gdyby intruz miał fałszywą legitymację i był dobrym aktorem lub
aktorką; często atakującemu pomagają informacje zebrane z serwisów społecznościowych,
które opisują osobę naśladowaną, a nawet wyjaśniają, kiedy ma on być na wakacjach
(porozmawiać o gotowym czasie na atak). Musimy jeszcze usłyszeć o kimś, kto skutecznie
próbuje tego podejścia, poza autoryzowanymi testami penetracyjnymi, ale wspominamy o
tym tutaj, abyś myślał po wyjęciu z pudełka (jak próbujemy to zrobić) i rozważył wszystkie
możliwe sposoby poza kontrolą i procesami które chronią cenny zasób.
Ataki systemowe
Ktoś, kto chce uzyskać dostęp do chronionego zasobu, może zaatakować system
komputerowy obsługujący aplikację biometryczną. Do ataku na system można użyć kilku
narzędzi i metod:
* Skanowanie portów: w tym przypadku intruz ma program, który wysyła pakiety danych do
systemu docelowego przy użyciu każdego możliwego numeru portu TCP / IP, próbując odkryć
istnienie działającej usługi, którą można wykorzystać.
* Zgadywanie hasła: w tym ataku intruz próbuje zalogować się do serwera za pośrednictwem
sieci (lub używając dołączonej klawiatury, jeśli atakujący ma fizyczny dostęp do systemu
docelowego) - i próbuje często używanych haseł. Jeśli intruz może się zalogować, może
spróbować kolejnych ataków, takich jak ataki aplikacji lub bazy danych.

* Przepełnienie bufora: w tym miejscu intruz rozpoczyna komunikację z narzędziem
systemowym lub programem i próbuje spowodować błąd przepełnienia bufora, który może
spowodować, że intruz uzyska kontrolę nad całym systemem.
* Odmowa usługi: Jest to atak, w którym intruz wysyła olbrzymi ruch sieciowy - lub specjalnie
spreparowane wiadomości - do systemu docelowego, próbując spowodować nieprawidłowe
działanie, uniemożliwiając normalne korzystanie.
Ataki sieciowe
Intruz może zaatakować system biometryczny atakując dostępne urządzenia sieciowe, takie
jak przełączniki, koncentratory, routery i zapory ogniowe. Te urządzenia sieciowe nie różnią
się zbytnio od serwerów i stacji roboczych: są to urządzenia sprzętowe z systemem
operacyjnym i innym oprogramowaniem. W przypadku urządzenia sieciowego
oprogramowanie jest zaprojektowane do specjalnego celu przetwarzania ruchu sieciowego.
Niektóre narzędzia i rodzaje ataków na urządzenia sieciowe są następujące:
* Skanowanie portów: w tym miejscu intruz wysyła pakiety do docelowego urządzenia
sieciowego, wykorzystując każdy możliwy numer portu TCP / IP, aby wykryć istnienie jakiejś
funkcji w urządzeniu, którą można wykorzystać.
* Zgadywanie hasła: intruz próbuje zalogować się do urządzenia sieciowego, odgadując
prawdopodobne hasła. Jeśli się powiedzie, atakujący może kontrolować nie tylko urządzenie,
ale także ruch sieciowy wpływający do niego i z niego.
* Przepełnienie bufora: intruz próbuje uszkodzić urządzenie sieciowe, wysyłając specjalnie
spreparowane pakiety, aby spowodować błąd przepełnienia bufora, który może spowodować,
że intruz kontroluje urządzenie.
* Dublowanie sieciowe: intruz przekazuje ruch sieci docelowej i może gromadzić ruch sieciowy
w momencie wystąpienia, zbierając informacje, które mogłyby zostać wykorzystane do
dalszego narażenia systemów w sieci.
* Odmowa usługi: w tym miejscu intruz wysyła duży ruch lub specjalnie spreparowane
wiadomości do urządzenia sieciowego, próbując spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Udany atak sieciowy może pozwolić intruzowi zbliżyć się do celu uzyskania dostępu do
składnika aktywów lub kontrolowania go. Udane zhakowanie urządzenia sieciowego może być
krokiem naprzód w kierunku ataku na dane biometryczne (cenne źródło dalszych exploitów)
lub aktywów, które ma chronić system biometryczny.
Ataki aplikacji
Intruz może zdecydować się na atak aplikacji, która służy do kontrolowania biometrii lub
zarządzania nią, lub innej aplikacji, która może być powiązana lub bliska chronionego zasobu.
Pamiętaj, że jeśli atakujący może skutecznie zaatakować dowolną aplikację w środowisku,
wtedy jest o krok bliżej do swojego ostatecznego celu. Techniki, które intruz może użyć do
zaatakowania systemu, obejmują:

* Zgadywanie hasła: intruz może odgadnąć identyfikatory użytkowników i kombinacje haseł,
jeśli czuje, że może mieć szczęście.
* Przepełnienie bufora: intruz może wysłać specjalnie spreparowane dane wejściowe do
aplikacji, próbując spowodować jej nieprawidłowe działanie, w tym (być może) wykonanie
wstrzykniętego kodu.
* Sprawdzanie poprawności danych wejściowych: atakujący może próbować zmylić aplikację,
przesyłając mu nieuzasadnione informacje, takie jak długie ciągi danych lub znaki kontrolne.
Jeśli aplikacja nie sprawdzi poprawności danych wejściowych, może mimo to spróbować
przetworzyć dane, co spowoduje awarię.
* Wstrzyknięcie skryptu: atakujący może wstrzykiwać polecenia skryptów do pól wejściowych,
próbując zmienić lub wykraść dane z bazy danych aplikacji.
* Cross-site scripting: Osoba atakująca może próbować zaimplementować złośliwy kod na
stronie internetowej, która wykonuje w przeglądarce ofiary wiele możliwych wyników - w tym
kradzież sesji i wykonanie złośliwego kodu na komputerze ofiary.
* Zgłoszenie prośby o drugą stronę: osoba atakująca może umieścić link w swojej witrynie sieci
Web, która powoduje, że przeglądarka ofiary uzyskuje dostęp do innej witryny sieci Web (w
której ofiara została już uwierzytelniona, a więc osoba atakująca ma nadzieję) - i po jej
zakończeniu wykonać jakąś akcję w imieniu atakującego. Załóżmy na przykład, że atakujący
Alfred tworzy adres URL na swojej stronie internetowej: <img src = http:
//www.victimbank.com/transferfunds? account = Alfred i amount = 10000>
Jeśli ofiara Mary kliknie na ten obraz i jeśli Mary została już uwierzytelniona na stronie
www.victimbank.com, wówczas VictimBank.com przekaże dziesięć tysięcy dolarów na konto
Alfreda.
Inżynieria społeczna
Sprytni i zaradni intruzi wiedzą, że najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie celu jest droga
najmniejszego oporu. Jeśli intruz nie jest w stanie skutecznie przeniknąć obrony technicznej
systemu lub obiektu, może polegać na nieświadomym pracowniku, który pomoże intruzowi
uzyskać dostęp. Przykłady inżynierii społecznej obejmują:
* Tailgating: Jeśli intruz nie jest w stanie samodzielnie wejść do obiektu, może udawać, że jest
pracownikiem, który stracił kluczową kartę (lub palec wskazujący lub oko) i podąża za
pracownikiem przez zabezpieczone drzwi. Jest to szczególnie skuteczne, jeśli intruz nosi jakiś
ciężki przedmiot (na przykład monitor komputera lub pudełko książek); pracownik jest bardziej
skłonny do pomocy intruzowi w budynku.
* Zdalny dostęp: sprytny intruz może wykonać serię telefonów do różnych osób w organizacji,
aby uzyskać wszystkie elementy potrzebne do pomyślnego zalogowania się do sieci
korporacyjnej. Może uzyskać adres URL VPN od jednego pracownika, nazwę użytkownika od
innego i uzyskać resetowanie hasła z działu pomocy technicznej, jeśli nie weryfikuje
wystarczająco tożsamości "użytkownika".

* Ładowanie wejścia do doku: wiele rozsądnie bezpiecznych urządzeń ma martwe pole, jeśli
chodzi o rampę załadunkową. Dobry inżynier socjalny w brązowej koszuli i spodniach może
często chodzić w tylnych drzwiach tylko za pomocą schowka.
* Drogowe jabłko: Atakujący zostawia usuwany nośnik leżący gdzieś w nadziei, że zostanie
podniesiony - powiedzmy, przy drzwiach do holu. Ciekawy pracownik podnosi Gizmo, zabiera
go do środka i podłącza - wielki błąd - po czym automatycznie wykonuje trojana lub wirusa,
zapewniając atakującemu dostęp. Jest to szczególnie skuteczne, jeśli medium ma pewną
praktyczną wartość - powiedzmy, pamięć USB lub kartę SD.
* Nurkowanie w śmietnikach: Intruzi mogą przechodzić przez śmieci organizacji nadzieje na
znalezienie odrzuconych wydruków, notatek i dokumentów, które zawierają wystarczającą
ilość informacji, które mogą przedostać się do systemu lub obiektu.
Ochrona infrastruktury biometrycznej
Infrastruktura biometryczna zazwyczaj składa się z czytników biometrycznych, systemów
(serwerów, stacji roboczych użytkowników lub obu), sieci i oprogramowania. Musisz podjąć
kroki w celu ochrony wszystkich tych składników, po jednym, używając technik ujętych w tej
sekcji. Ta sekcja da ci przewagę, ale nie powinieneś uważać tej części za wyczerpujący traktat
o ochronie systemów informatycznych. Zamiast tego nazwij to punktem wyjścia. Będziesz
chciał zapoznać się z innymi tekstami, aby uzyskać pełne informacje na temat ochrony
serwerów i sieci wykorzystujących dane biometryczne. Na końcu tej części zamieściliśmy listę
książek i innych źródeł potrzebnych informacji
Koncepcje ochrony bezpieczeństwa
Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem informacji mają skłonność do konceptualizacji lub
abstrakcji środków używanych do ochrony informacji i zasobów informacyjnych. Może być
wystarczająco trudno zrozumieć abstrakcyjny charakter systemów informatycznych (w tym
biometrii); zrozumienie, jak je chronić, czasami może być jeszcze trudniejsze.
Podstawowe zabezpieczenia
Na najbardziej podstawowym poziomie systemy biometryczne muszą być chronione na trzy
sposoby: poprzez poufność, integralność i dostępność. Specjaliści od bezpieczeństwa używają
terminu CIA do oznaczania tych terminów. Oto bliższe spojrzenie na te pojęcia:
* Poufność: Informacje muszą być chronione przed wzrokiem nieautoryzowanych stron i
systemów. Chociaż w wielu przypadkach system biometryczny służy jako część środków
ochrony informacji w organizacji, informacje związane z danymi biometrycznymi muszą być
chronione przed obserwatorami.
* Uczciwość: należy zachować integralność urządzeń, systemów i informacji związanych z
biometrycznie. Wszystkie elementy w systemie biometrycznym muszą być chronione przed
nieupoważnioną ingerencją. Obejmuje to same urządzenia biometryczne, a także systemy i
oprogramowanie, które sprawiają, że wszystko działa. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje
systemu biometrycznego mogą spowodować jego nieskuteczność.

* Dostępność: System biometryczny musi być zawsze dostępny do użytku. Jeśli jakikolwiek
warunek lub zdarzenie sprawią, że system biometryczny stanie się niedostępny, zasoby, które
chroni system biometryczny, same mogą być niedostępne, gdy będą potrzebne - co może
zakłócić działalność biznesową.
Następnie musimy porozmawiać o mechanizmach kontrolnych, które są mechanizmami
chroniącymi systemy i informacje. Istnieją cztery podstawowe rodzaje kontroli:
* Kontrola kontrolna: są to kontrole, które - jak się domyślacie - wykrywają aktywność lub
wydarzenie. Przykładami kontroli detektywistycznych są dzienniki kontroli, dzienniki zdarzeń i
systemy nadzoru wideo.
* Kontrolki zapobiegawcze: są to kontrole zapobiegające wystąpieniu działania lub zdarzenia.
Kontrola prewencyjna może obejmować środki identyfikacji podmiotu, zapobiegając w ten
sposób nieupoważnionemu dostępowi. Przykłady kontroli zapobiegawczych obejmują
kontrole wejścia na klawiaturę, szyfrowanie danych, identyfikator użytkownika lub hasło
logowania, logowanie za pomocą karty inteligentnej oraz - o, tak - dane biometryczne.
* Środki kontrolne odstraszające: kontrola odstraszająca to taka, która ma na celu
zniechęcenie podmiotu do próby niepożądanej lub nieautoryzowanej działalności. Przykłady
środków odstraszających obejmują znaki zakazu wstępu, kamery i monitory monitorujące w
widocznym widoku, a także bardzo ostry drut brzytwy wzdłuż ogrodzenia łańcucha.
* Kontrole administracyjne: te mechanizmy kontrolne to zasady i procedury określające
akceptowalne zachowanie ze strony organizacji - oraz wymagane cechy systemów
informatycznych. Przykłady obejmują polityki bezpieczeństwa, wymagania, standardy i
procedury. Puryści bezpieczeństwa będą twierdzić (poprawnie), że istnieją również inne
rodzaje kontroli. Nie jest to wyczerpująca książka o kontrolach IT lub audycie wewnętrznym,
więc nie musimy zagłębiać się w inne rodzaje kontroli poza
aby je nazwać:
* Środki ograniczające zagrożenie
* Automatyczne sterowanie
* Sterowanie ręczne
* Sterowanie kompensacyjne
Niezależnie od typu, czasami sterowanie kończy się niepowodzeniem. Poniżej przedstawiamy
dwa tryby braku kontroli. Jak można się domyślać, kontrole są po prostu abstrakcyjnymi
terminami, które oznaczają rzeczywiste mechanizmy chroniące informacje i zasoby w pewien
sposób. Czasami mechanizmy te mogą zawieść; kiedy to robią, zawodzą na jeden z dwóch
sposobów:
* Błąd otwarcia : gdy kontrola nie powiedzie się, oznacza to, że dozwolone są wszystkie
zdarzenia (autoryzowane i nieautoryzowane). Przykładem sytuacji awaryjnej jest uszkodzenie
karty klucza lub kontrolowanego przez biometrię dzwonka drzwiowego, w wyniku czego drzwi

otwierają się nie więcej niż po naciśnięciu. Niepowodzenie w działaniu naraża zagrożone
zasoby, ponieważ dostęp do nich może uzyskać każda strona.
* Niepowodzenie zakończone: w przypadku zamknięcia awaryjnego wszystkie zdarzenia są
blokowane, w tym te, które powinny być dozwolone. Przykładem sytuacji, w której zamknięto
awarię, jest awaria karty klucza lub czytnika biometrycznego, która uniemożliwia każdemu
przejście przez chronione drzwi. Sytuacja, w której dochodzi do awarii, zakłóca działalność
biznesową, uniemożliwiając podmiotom dostęp do zasobów biznesowych lub informacji
potrzebnych do wykonywania zadań.
Zarówno sytuacja typu fail-open, jak i fail-closed są problematyczne; narażają aktywa na
ryzyko i zakłócają działalność gospodarczą. Nie możemy powiedzieć, że wszystkie przypadki
niepowodzenia-otwarcia
Nie możemy powiedzieć, że wszystkie przypadki niepowodzenia-otwarcia są złe i że wszystkie
przypadki zamknięcia awaryjnego są dobre - zależy to od konkretnej kontroli, tego, który zasób
jest przez nie chroniony, oraz od tego, jakie inne mechanizmy kontrolne nadal chronią zasoby.
Obrona w głębi
W poprzednim podrozdziale wskazujemy na istnienie więcej niż jednej kontroli
zabezpieczającej zasób. Ta koncepcja nazywa się głęboką obroną. Ta koncepcja określa, że
dwie lub więcej kontroli, najlepiej różnych typów, działa w połączeniu w celu ochrony
zasobów. Każda kontrola zapewnia samemu pewien rodzaj ochrony i razem zapewnia lepszą
ochronę. Przykłady obrony w głąb, starej i nowej, obejmują:
? Zamek: starożytni rozumieli głęboką obronę i dobrze to rozumieli. Wiele skarbów (lub piękna
księżniczka) może być ukrytych w najgłębszych komnatach zamku, który jest chroniony przez
fosę, potwór z fosy (lub może tylko odstraszającą kontrolę w postaci znaku "Strzeż się fosy") ,
most zwodzony, wieżyczki dla łuczników, wysokie mury, które trudno się wspinać,
wewnętrzne dziedzińce z większymi bramami, wieżyczki, nieprzyjazny teren i
itd.
? Dane e-commerce: Kupiec online chroni cenne dane transakcji za pomocą zapór ogniowych,
routerów z listami ACL, systemów wykrywania włamań, kontroli dostępu na poziomie
systemu, kontroli dostępu na poziomie bazy danych, akceptowanych zasad użytkowania,
protokołowania kontroli i szyfrowania. Zauważ, że niektóre z tych kontroli są prewencyjne;
inne są detektywistyczne, odstraszające i administracyjne
Ochrona urządzeń biometrycznych
Urządzenia biometryczne to gadżety, które wykonują skanowanie lub oglądanie w systemie
biometrycznym. Przywołując koncepcje CIA wcześniej w tej części (poufność, integralność i
dostępność), musimy chronić urządzenia biometryczne, zapobiegając następującym
działaniom antyspołecznym:
? Kradzież: chcemy uniemożliwić kradzież urządzenia z kilku powodów:

• W przypadku kradzieży kontrola zostanie przerwana lub zamknięta, co zakłóca działalność i
zagraża majątkowi.
• Złodziej może użyć skradzionego urządzenia, aby ustalić, w jaki sposób można pokonać
innych.
• Może ukraść urządzenie, zmienić je i podjąć próbę jego wymiany.
• Może mieć mało gotówki i będzie próbował ją sprzedać.
? Sabotaż: chcemy uniemożliwić komuś uszkodzenie urządzenia biometrycznego, które
mogłoby uniemożliwić innym korzystanie z niego.
? Zmiana: Musimy być w stanie uniemożliwić komuś zmianę urządzenia, co może doprowadzić
do sytuacji awaryjnej, która może pozostawić aktywa niezabezpieczone; lub do sytuacji, w
której nie można zamknąć systemu, gdy nikt nie ma dostępu do zasobów biznesowych.
Ochrona komunikacji
Komunikacja jest obecna w większości systemów biometrycznych, zazwyczaj pomiędzy
urządzeniami biometrycznymi i serwerami. Charakter takiej komunikacji powinien być uznany
za poufny, a bezpieczeństwo organizacji mogłoby zostać zagrożone, gdyby intruz mógł
podsłuchać komunikację zachodzącą w systemie biometrycznym.
Dostępnych jest kilka środków ochrony łączności biometrycznej, w tym:
* Uwierzytelnianie: System biometryczny może uwierzytelniać sam ruch biometryczny, jako
sposób na odróżnienie autoryzowanych urządzeń od oszustów. Uwierzytelnienie może
wykorzystywać adresy MAC (sprzętowe), zaszyfrowane uściski dłoni (odmiana elektroniczna hand-jive po prostu nie spełnia swojej roli) lub inne środki.
* Szyfrowanie: Być może możesz zaszyfrować cały kanał komunikacyjny między urządzeniami
biometrycznymi i serwerami; jeśli możesz, możesz uniemożliwić komuś podsłuchanie ruchu w
systemie biometrycznym i użyć go do rozpoczęcia ataku powtórki lub ataku człowiek-intheśrodkowy. Jeśli komunikacja biometryczna jest chroniona za pomocą szyfrowania, dostęp do
kluczy szyfrowania musi być ograniczony.
* Ochrona kabli: Musisz upewnić się, że całe okablowanie urządzeń biometrycznych jest
chronione przed uszkodzeniem, sabotażem lub zmianą. Może to oznaczać przepuszczanie
kabli przez przewody lub bieżnie, które są oddalone od możliwych wtargnięć.
Ochrona serwerów
Serwery, które zawierają dane biometryczne lub wykonują funkcje obsługujące systemy
biometryczne, muszą być chronione przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją. Taki
dostęp może być szkodliwy, może prowadzić do kompromisu w zakresie danych
biometrycznych lub może umożliwić nieautoryzowany dostęp do zasobów biometrycznych.
* Poprawki bezpieczeństwa: Wszystkie dostępne poprawki zabezpieczeń powinny zostać
zainstalowane na serwerach zawierających krytyczne dane (lub które łączą się z krytycznymi

danymi lub funkcjami). Nie instalowanie poprawek zabezpieczeń może spowodować
nieautoryzowany dostęp, gdy haker wykorzysta znane luki w zabezpieczeniach.
* Dostęp sieciowy: dozwolone są tylko autoryzowane, sieciowe dostępy. Wszystkie
niepotrzebne punkty dostępu sieciowego powinny być wyłączone, usunięte lub wyposażone
w kontrolę dostępu. Umieszczenie portów sieciowych w holu (nie, nie !, co tam, gdzie myśleli?)
Jest typowym naruszeniem tej kontroli.
* Dane logowania: Prawidłowy dostęp do logowania do serwerów musi być ograniczony do
najmniejszej liczby wymaganej do normalnej pracy. Wiele włamań do serwerów odbywa się
poprzez odgadnięte lub złamane hasła dla legalnych kont użytkowników.
* Utwardzanie: Serwery powinny być "utwardzone", aby chronić je przed nieupoważnionym
dostępem, manipulowaniem i atakami. Hardening Server obejmuje usuwanie niepotrzebnych
usług i funkcji, wymuszanie silnych danych logowania i używanie najsilniejszych możliwych
konfiguracji zabezpieczeń
Musisz zapewnić odpowiednią ochronę dla wszystkich serwerów w środowisku
korporacyjnym - nie tylko tych zawierających poufne informacje biznesowe lub dane
biometryczne, ale wszystkie z nich. Intruz może łatwo znaleźć słabego serwera w środowisku
i użyć go jako odskoczni do udanego ataku - nawet na zahartowanym serwerze - jeśli tylko
nadarzy się taka okazja. Wracając do przykładu z zamkiem wcześniej, jest jak fosa i most
zwodzony z przodu, ale szeroka ścieżka do cienkich drzwi z tyłu.
Ochrona aplikacji biometrycznych
Narzędzia i aplikacje używane do zarządzania danymi biometrycznymi i funkcjami muszą być
chronione, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych biometrycznych.
Kompromis jakiegokolwiek zastosowania biometrycznego może prowadzić do kompromisu w
zakresie danych biometrycznych, a także dostępu do wszelkich aktywów chronionych kontrolą
biometryczną. Należy podjąć szereg środków w celu ochrony aplikacji biometrycznych, w tym:
* Bezpieczna konfiguracja: Aplikacja biometryczna musi być skonfigurowana tak, aby była
bezpieczna. Niepotrzebne metody dostępu i funkcje powinny zostać wyłączone lub usunięte.
* Silne poświadczenia: Dane uwierzytelniające wymagane do uzyskania dostępu do aplikacji
zarządzania biometrycznego muszą być wystarczająco silne, aby odpierać ataki, które próbują
odgadnąć identyfikatory użytkowników i hasła. Każdy użytkownik musi mieć unikatowe dane
logowania - nie powinno się go udostępniać.
* Właściwa instalacja i konserwacja: Biometryczne oprogramowanie aplikacyjne musi być
właściwie zainstalowane i utrzymywane, aby nie było w nim luk w zabezpieczeniach, które
mogłyby zostać wykorzystane przez intruza.
* Odpowiednie kontrole dostępu oparte na rolach: Należy ustanowić role przypisane osobom,
które zarządzają biometrycznymi kontrolami dostępu, zezwalając jedynie na minimalny
dostęp, wymagany dla każdej osoby, do wykonywania określonych obowiązków służbowych i
do utrzymania podziału obowiązków.

Ochrona danych biometrycznych
Dane biometryczne w systemie zarządzania dostępem mogą być celem ataku, jeśli atakujący
uważa, że dane są użyteczne w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do chronionych
zasobów (przez atak typu "powtórka" lub w inny sposób). Z tego powodu same dane
biometryczne muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.
* Kontrola dostępu: dane biometryczne muszą być chronione, aby dostęp do nich miały tylko
upoważnione aplikacje, a także upoważnione osoby.
* Rejestrowanie inspekcji: Rejestrowanie musi być skonfigurowane na poziomie aplikacji, bazy
danych i systemu. Pamiętaj, aby rejestrować wszystkie dostępy i zmiany w danych
biometrycznych.
* Bazy danych: W wielu przypadkach systemy zarządzania bazami danych (DBMS) są używane
do zarządzania dostępem do danych biometrycznych. Konieczne są kontrole na poziomie
DBMS, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i rejestrować wszystkie dostępy i zmiany.
Systemy zarządzania bazami danych muszą być zahartowane, nie mniej niż serwery, ze
środkami obejmującymi łaty bezpieczeństwa, bezpieczne konfiguracje i silną kontrolę
dostępu.
* Nośniki zapasowe: dane biometryczne muszą być często kopiowane na inne systemy pamięci
masowej lub nośniki w przypadku utraty lub uszkodzenia danych w magazynie podstawowym.
Trzy główne powody utworzenia kopii zapasowych danych
• Awaria sprzętu: w przypadku awarii napędu dysku, kontrolera lub serwera dane mogą być
uszkodzone lub nieosiągalne.
• Awaria oprogramowania: chociaż rzadkie, błąd oprogramowania może uszkodzić dane lub
wprowadzić w nim niewłaściwe zmiany.
• Katastrofa: w przypadku pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi lub innych zdarzeń systemy
komputerowe i systemy pamięci masowej mogą zostać uszkodzone w sposób nie do
naprawienia

Przyszłość biometrii
Ulepszenia w technologiach
W pierwszych kilku wersjach prawie każda technologia ma ostre krawędzie, zużywa się zbyt
szybko i generalnie nie jest tak dobra, jak za kilka lat - po tym, jak ludzie mieli okazję narzekać
na jej braki, a inżynierowie mieli szansę na śmiech z okropnych błędów swoich poprzedników.
Systemy biometryczne są wciąż stosunkowo nowe, ponieważ są powszechnie używanym
narzędziem do uwierzytelniania opartym na technologiach, i naprawdę zaczęły działać dopiero
w ciągu ostatnich 15 lat. Istnieje wiele sposobów, które możemy oczekiwać, że poprawią się z
czasem.
Skanowanie odcisków palców i dłoni
Ponieważ biometria oparta na odciskach palców jest jedną z najbardziej dojrzałych i szeroko
stosowanych technologii biometrycznych, może wydawać się prawdopodobne, że zobaczymy
najmniej innowacji w tej dziedzinie, ale to tylko wtedy, gdy zignoruje się fakt, że odciski palców
są tak cholernie użyteczne, że po prostu nie można zignorować. Odciski palców są tak dobrze
rozumiane jako technologia biometryczna, że nowe innowacje w zakresie przechwytywania i
rozpoznawania odcisków palców są nadal cenne dla innowatora.
Pobieranie odcisków palców
Obecnie większość przechwytywania linii papilarnych dla danych biometrycznych to bardzo
przemyślany proces, w którym użytkownik umieszcza palec lub palce lub dłoń w urządzeniu
przechwytującym lub uruchamia je na urządzeniu przechwytującym i robi zdjęcie. Nowe
osiągnięcia w dziedzinie technologii fotograficznej o wyższych rozdzielczościach h niż
wcześniej dostępne mogły umożliwić odczytywanie odcisków palców na odległość, tak że
dosłownie wymachiwanie kartą przy odbiorze lub krótkotrwałe przyjmowanie uniwersalnej
pozycji "Poddaj się" przez chwilę wystarczy do uwierzytelnienia użytkownika. Z drugiej strony,
w połączeniu ze świadomością, że całkiem możliwe jest stworzenie działającego fałszywego
palca z nadrukiem z nadruku, być może będziemy musieli zacząć nosić rękawice w miejscach
publicznych, aby uniemożliwić komuś wydrukowanie odbitek aparat o wysokiej rozdzielczości
i teleobiektyw. Na przeciwległym końcu skali do pobierania odcisków palców jest pomysł, aby
używać komputera, zazwyczaj trzeba dotykać klawiatury i myszy. Innowacje w technologii
skanowania mogą pozwolić systemom na ciągłe monitorowanie odcisków palców osoby
faktycznie korzystającej z komputera lub używanie jej jako drugiego czynnika w
uwierzytelnianiu użytkownika podczas wpisywania hasła. W tym celu nie byłoby nawet
konieczne skanowanie wszystkich klawiszy klawiatury, może tylko samogłosek. Th ntrdr wld
hv t tp ls ths t kp frm bng dtctd. Nasze najlepsze domysły dotyczące pozyskiwania odbitek to
ta nowa technologia - niektóre gadżety, które przechwytują nie tylko odbitki, ale także dowód,
że druk jest dołączony do żywej istoty ludzkiej - będą dominować w innowacjach w technologii
odcisków palców. Wydruki są zbyt łatwe do zdobycia za pomocą prostych środków (takich jak
podniesienie ich z kieliszków i ekranów dotykowych ATM), aby naprawdę im zaufać w celu
bezpiecznego uwierzytelnienia
Porównywanie wydruków

W przeszłości (25 lat temu), kiedy komputery nie miały fantazyjnych graficznych interfejsów
użytkownika, idea analizy odcisku palca o wysokiej rozdzielczości, identyfikacji drobiazgów, a
następnie porównania go z nowym wydrukiem w czasie rzeczywistym w celu weryfikacji
niemożliwy. Mamy 25 lat później i nie tylko komputery mają graficzne interfejsy użytkownika,
niektóre grafiki i animacje są tylko dla zabawy, ponieważ mamy znacznie więcej mocy
obliczeniowej, niż naprawdę wiemy, co robić. Skoro mamy dostępną całą moc obliczeniową,
dlaczego musimy złamać każdy odcisk palca w dół do drobiazgów i wykorzystać te ograniczone
punkty porównania? Zamiast tego powinno być możliwe wykorzystanie całej geometrii
każdego odcisku palca i uzyskanie znacznie większej pewności w porównaniu. W
rzeczywistości wystarczająco szczegółowe porównanie obrazu, wykorzystujące wszystkie
dostępne informacje wizualne odcisków palców, prawdopodobnie byłby w stanie wykryć i
odrzucić większość prostych sposobów duplikowania druku i palca. Dodatkowa moc
obliczeniowa będzie również przydatna, ponieważ coraz popularniejsze stają się metody ad
hoc pozyskiwania wydruków, ponieważ system może wtedy potrzebować obracać uzyskanym
obrazem i ogólnie manipulować nim, dopóki nie będzie najlepiej pasował do wydruku
odniesienia.
Żyły rąk i holografia ultradźwiękowa
Żyłki ręczne mają tak wiele zalet, jak narzędzie biometryczne, które gwarantuje, że jest
miejscem, w którym technolodzy spędzają czas na doskonaleniu technik pozyskiwania i
analizy. Ponieważ dowody życia są nieodłączną częścią tej techniki, biometria żył dłoni
znajduje się już w powszechnym użyciu w instalacjach o średnim i wysokim poziomie
bezpieczeństwa, przy znacznych inwestycjach w tę technologię. Ponieważ jedynym sposobem,
w jaki producent może skłonić Cię do zakupu tego samego produktu dwa razy, jest
nieopłacalna poprawa jego wersji, możemy oczekiwać, że wiele pracy zostanie wprowadzone
w celu ulepszenia tej technologii, abyśmy mogli zastąpić model z zeszłego roku.
Uzyskiwanie obrazu
Żyły rąk są w rzeczywistości podzbiorem większej grupy biometrii dłoni, która obejmuje
patrzenie do wnętrza dłoni, a nie tylko na powierzchnię. Obecnie metody te wykorzystują
światło ultrafioletowe w przypadku żył ręcznych lub ultradźwiękowych w holografii
ultradźwiękowej. Jak się okazuje, medycyna zawsze szuka nowego, dobrego sposobu zajrzyj
do naszego ciała, aby uzyskać wysokiej rozdzielczości obrazy trójwymiarowych struktur.
Techniki, które nie wykorzystują promieniowania jonizującego, takiego jak promieniowanie
rentgenowskie, takie jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), są dobrymi
kandydatami do szukania wewnątrz nas w celach biometrycznych. (Nie mylić z niektórymi
ssakami wodnymi, które rozpoznają ludzi, patrząc w nasze skóry za pomocą naturalnego
sonaru, to byłyby morświny biometryczne.) To prawda, że technologia MRI jest obecnie dość
kosztowna w użyciu tylko do skanowania biometrycznego, ale stale opracowywanie nowych
sposobów patrzenia w ludzkie ciało. Trudno sobie wyobrazić, że coś, co kosztuje milion
dolarów, staje się na tyle tanie w tym celu. Nie tak dawno temu zwykły laser był ograniczony
do laboratoriów i instytucji badawczych. Dziś możesz kupić w sklepie zoologicznym do zabawy
z kotem. Oczywiście, patrząc na żyły, tętnice, kości i mięśnie w szczegółach HD powie nam

wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o unikalnych aspektach naszych rąk, palców i nadgarstków,
produkując kilka gigabajtów danych na temat tych przydatków w kilka sekund.
Używanie wszystkich tych dodatkowych informacji
Kiedy ktoś podchodzi do ciebie i prosi o kilka dolarów, aby postawić zakład na podwójne zero,
sprawdzasz, czy to naprawdę twój szwagier, zanim oddasz pieniądze. Oprócz upewnienia się,
że to jego uśmiechnięta twarz, szybko wykonasz jeszcze kilka testów, aby sprawdzić, czy
przekazanie mu pieniędzy jest dobrym pomysłem. Zależy od kłopotów, ale możesz też poczuć
powiew, żeby sprawdzić, czy pił, sprawdzić rozszerzenie źrenicy, zobaczyć, ile pił i spojrzeć na
jego nadgarstek, by sprawdzić, czy już nie zapukał w zegarek. Kiedy mamy tyle informacji, ile
moglibyśmy się spodziewać, korzystając z rezonansu magnetycznego wewnętrznej strony ręki,
możemy zrobić o wiele więcej, niż tylko sprawdzić, czy to twoja ręka, a niektóre z nich są
prawdopodobnie istotne nawet w przypadku uwierzytelniania, autoryzacja i kontrola dostępu.
Na przykład widzimy z rozszerzania się twoich żył i tętna, że możesz być pod pewnym stresem.
Czy naprawdę chcemy udostępnić reaktor jądrowy? Może w takim przypadku potrzebujemy
dodatkowego personelu, który ci towarzyszy. I odwrotnie, być może twoje tętno jest niskie,
ale twój poziom tlenu we krwi jest również niski. Czy powinniśmy pozwolić ci rozpocząć
sekwencję startową dla 787, którą zamierzasz polecieć do Niemiec, czy może zadzwonić po
karetkę pogotowia? Jedyną rzeczą, na którą możemy być całkowicie pewni, jest to, że gdy
dostępne są dodatkowe informacje, znajdziemy sposób na wykorzystanie go w biometrycznej
pojemności AAA
Podpis
Rozpoznawanie biometrycznych sygnatur jest trudnym tematem w odniesieniu do przyszłych
zmian, ponieważ jest to naprawdę technologiczny sposób rozpoznawania archaicznej formy
uwierzytelniania. Jeśli następna generacja ma tendencję do podpisywania swojej nazwy coraz
mniej, czy to ostatecznie unieważni podstawę biometrycznego pomiaru podpisów? Jeśli
podpisujesz swoje nazwisko tylko kilka razy w roku, czy będzie ono nadal miało powtarzalną
unikalną cechę, która będzie przydatna biometrycznie?
Podpisywanie swoim imieniem
Obecnie wszystkie rekordy biometrycznych sygnatur są rzeczywistym obrazem podpisu,
niektórymi informacjami o tym, jak przesuwałeś pióro lub rysik, aby je utworzyć, oraz
naciskiem, jaki nałożyłeś na pad podpisu, kiedy został stworzony podpis. Chociaż może się
wydawać, że wszystko, co trzeba wiedzieć o podpisaniu swojego nazwiska, z pewnością jest
kilka unikatowych punktów danych, które można zebrać, aby lepiej zweryfikować podpis.
Nacisk, jaki twoje palce wywierają na sam rysik, nie tylko na powierzchnię pisania, może być
unikalny dla twojego pisania, szczególnie w połączeniu z porównaniem z częścią, której
kształtujesz w tym czasie. Jest podobny do dynamiki nacisku na trzpień pomiarowy (nacisk
trzpienia na podkładkę), związany tylko z naciskiem na nacisk na sam rysik. Ponadto, z
pewnością można zmierzyć szybkość ruchu, orientację i kierunek trzpienia pomiarowego nie
tylko podczas kontaktu z podkładką do pisania, ale ciągle, za pomocą akcelerometrów w
samym piśmie. Po raz kolejny jest prawdopodobne, że dla ruchu, który powtarzamy tak często,

jak podpisywanie naszej nazwy, wszystkie te ruchy są unikalne dla danej osoby w kontekście
wszystkich innych informacji zbieranych w tym samym czasie.
Wylogowanie
Pisanie na ścianie sugeruje, że utknęliśmy przy użyciu podpisów przez dłuższy czas, mimo że
inne dane biometryczne są o wiele bardziej osobiste, trudne do powielenia i dokładne. To
powiedziawszy, problemy związane z dobrą sygnaturą biometryczną i względnie złożoną
analizą, wymaganą do uzyskania dobrych wyników, oznaczają, że niewielu ludzi będzie robić
dużo pracy w tej dziedzinie w przyszłości. Osobiście Mike podpisuje czeki, gdy nie ma
alternatywy (może 2 procent czasu), kontrakty, ponieważ nie ma akceptowanej alternatywy,
oraz dokumenty o pożyczkach domowych, ponieważ ten przemysł wydaje się nadal żyć w 1965
roku. Możemy sobie wyobrazić, że generacja iPodów a telefony komórkowe będą patrzeć na
podpisy tak, jak patrzymy na pieczęcie woskowe i sygnety.
Skan Retina
Obrazowanie siatkówki jest interesującą technologią do przyszłych spekulacji, ponieważ
spełnia już prawie wszystkie standardy w zakresie dokładności, jakiej możemy potrzebować.
Prawie zerowy FAR i najlepszy w branży FRR nie pozostawiają wiele miejsca na poprawę.
Niemniej jednak, istnieją pewne wyraźne wady skanowania siatkówki, które możemy
rozważyć dla poprawy.
Odległość skanowania
W pewnym stopniu odległość, jaką twoja gałka oczna może pochodzić ze skanera siatkówki,
zależy od tego, ile detali potrzebujemy, a zatem od tego, jak wysoka jest rozdzielczość systemu
skanowania. Aby zrozumieć, o co w tym chodzi, wyobraź sobie ogrodzenie z knothole, które
reprezentuje twojego ucznia. Po drugiej stronie płotu znajduje się mural, o którym proszono,
aby opisać tak szczegółowo, jak tylko potrafisz. Okay, teraz, gdy mamy konfigurację, opisz
mural, jak widać to z odległości 10 stóp od knothole i ogrodzenia, a następnie opisz, co widzisz,
z okiem przyciśniętym do dziury. Podstawowe prawa fizyki określają, ile szczegółów możemy
zobaczyć przez małą dziurę w określonych odległościach i im bliżej jesteśmy, tym więcej
możemy zobaczyć. Aby przyjąć nieco analogię, wyobraź sobie teraz, że zamiast używać gołego
oka, robisz to samo z teleskopem. Teleskop ma więcej możliwości zbierania światła niż twoje
oko i szerszy otwór, dzięki czemu jest w stanie zobaczyć więcej szczegółów małego kawałka
muralu od 10 stóp przez knothole niż wcześniej. W rzeczywistości wiemy, że jednym z
powodów, dla których skanowanie siatkówki jest tak dokładne, jest fantastyczna złożoność
naczyń włosowatych w ludzkiej siatkówce, więc być może bardzo dokładny skan z dalszej
odległości będzie ostatecznie możliwy i nadal będzie bardzo dokładny. wyniki. To z pewnością
byłoby miło uwierzytelnić się po prostu czytając znak umieszczony strategicznie przed
skanerem, ale w normalnej odległości odczytu od oka, zamiast normalnych trzech cali lub tak
dzisiaj. Innym powodem, dla którego spodziewamy się zobaczyć pracę wykonaną na
zwiększenie prędkości i natarczywości współczesnych siatkówkowych systemów skanujących,
jest to, że wraz z rozpoznawaniem twarzy, skanowaniem tęczówki i kilkoma innymi
technologiami, skanowanie skanowaniem siatkówki średniej prędkości może być użyte do
skanowania publiczne przestrzenie pomagające zidentyfikować uciekinierzy lub inne osoby

zainteresowane egzekwowaniem prawa. Oczywiście, istnieją obawy prawne i dotyczące
prywatności związane z używaniem systemu ID w ten sposób, ale rozpoznawanie twarzy jest
już intensywnie wykorzystywane w podobnych sytuacjach, więc spodziewamy się, że
popularniejsza byłaby bardziej dokładna metoda.
Korzyści zdrowotne
Niewiele rzeczy może zmienić strukturę lub wygląd siatkówkowego układu kapilarnego, a
prawie wszystkie z nich są związane z chorobą. Istnieją oczywiste problemy związane z okiem,
takie jak jaskra i zaćma, ale również malaria, białaczka i chłoniak mają wpływ na oczy, które
można zaobserwować w zmianach w siatkówce. Jest możliwe, że system, który pozwala na
dostęp do pracy każdego ranka, może również ostrzegać o niewielkich zmianach w siatkówce,
które mogą sygnalizować początek choroby. Czy chcesz, aby twój pracodawca wiedział, że
możesz nabawić się choroby, być może nawet zanim twój lekarz o tym wie? Czy zmiany w
siatkówce oka mogą być uznane za elektroniczne informacje zdrowotne dla pacjenta (termin
prawny określony przez amerykańską ustawę o ochronie zdrowia medycznego HIPAA) i
dlatego podlegają specjalnej ochronie? Czy wolałbyś, żeby system po prostu zignorował
zmiany i pozostawił cię błogo nieświadomym? Biorąc pod uwagę, że istotne z medycznego
punktu widzenia zmiany oznaczają, że rozpoczniesz próby uwierzytelnienia, czy naprawdę
istnieje jakiś wybór?
Skanowanie tęczówki
Ze względu na zaangażowanie patentów Johna Daugmana oraz fakt, że wszystkie obecne
implementacje skanowania tęczówki wykorzystują obecnie algorytmy Daugmana, postępy w
rozpoznawaniu tęczówki są w dużej mierze zależne od kontynuacji pracy dr Daugmana i jego
zespołu w Cambridge i ich partnerów handlowych w firmie. LG - ale nie do końca tak. National
Institute of Standards and Technology (NIST) przeprowadził na szeroką skalę otwarte oceny
oprogramowania do rozpoznawania tęczówki w 2006 r., Iris Challenge Evaluation (ICE). Inni
aktywnie opracowują nowe algorytmy, które mogą dawać patenty nie naruszające praw
autorskich i nieco bardziej dywersyfikować dziedzinę. Można nawet argumentować, że w
identyfikacji tęczówki nie ma zbyt wiele pracy w przyszłości, ponieważ ma najniższą wartość
FAR i FRR wszystkich ogólnie dostępnych technologii, ale dokładność to nie wszystko. Są
dziedziny, które są wyraźnie zainteresowane branżą i będą pokazywać postępy w
nadchodzących latach, bez względu na to, kto nad nimi pracuje. Ponadto, podobnie jak w
przypadku skanów siatkówki, skany tęczówki podlegają z czasem niewielkim zmianom, które
system biometryczny będzie musiał wprowadzić do swojej metodologii.
Odległość skanowania
W przeciwieństwie do skanowania siatkówki, który ma przeszkody w geometrii, które
utrudniają skanowanie na odległość, tęczówki są widoczne z dużej odległości. Obecna praca
na odległość nawet 10 stóp pokazuje wielką obietnicę. Przy większych odległościach może być
trudniej uzyskać dokładnie kąt potrzebny do zobrazowania zasadniczo płaskiej powierzchni
tęczówki, ale możemy spodziewać się dużego wysiłku włożonego w uzyskanie skanowania
tęczówki z dużych odległości, aby skanowanie było mniej inwazyjne, i skanować bez wiedzy
podmiotu. Przykłady wykorzystania zdjęć zrobionych bez rozpoznawania późniejszego

rozpoznawania tęczówki pokazują, że dobra fotografia o wysokiej rozdzielczości będzie
napędzać rozpoznawanie tęczówki bardziej niż przetwarzanie w dającej się przewidzieć
przyszłości. Ale znowu, istnieje szansa, że kwestie prawne mogą skutkować orzecznictwem
stwierdzającym, że zdjęcia o wysokiej rozdzielczości twarzy osoby stanowią naruszenie
prywatności. Obecnie jednak zdjęcia zrobione w miejscach publicznych są uczciwą grą.
Przetwarzanie informacji o tęczówce
Trudno jest użyć słowa "idealny" w odniesieniu do procesu stworzonego przez człowieka, ale
algorytmy Daugmana wydają się być na tyle blisko, że wiele prób nie przyniesie zbyt wiele pod
względem skuteczności. Badania przeprowadzone na bardzo dużych instalacjach
obejmujących setki tysięcy osób w tej samej bazie danych wskazują, że obecne systemy są tak
dokładne, jak potrzebujemy. Nowe prace dotyczące szybkości, dokładności w złych warunkach
i ukośnych kątów przechwytywania z pewnością będą interesujące i owocne. Wiele prac nad
przetwarzaniem informacji o tęczówce będzie się koncentrować na znalezieniu wystarczająco
innowacyjnych pomysłów, że patenty Daugman i LG nie wchodzą w grę.
Dowód życia
Obecne uderzenie w skaner tęczówki polega na tym, że można go stosunkowo łatwo oszukać,
używając obrazu wymaganej przysłony. Ponieważ nic nieodłącznie związanego z obrazem
tęczówki lub technologią przechwytywania (fotografia cyfrowa) może pokazać, że
prezentowany obraz jest prawdziwą gałką oczną lub że przywiązuje się do niego żywy mózg,
istnieje wiele przyszłych prac, które wykorzystają powiązane informacje w celu ustalenia tego
informacje w tym:
* Rozszerzanie źrenic na podstawie zmieniającego się oświetlenia
* Stereoskopia w celu uzyskania wyraźnych optycznych części oka w stosunku do tęczówki
* Miga na podstawie polecenia lub sygnału, aby zobaczyć, że powieka jest przymocowana i
działa
Obraz twarzy
Rozpoznawanie rysów twarzy zajmuje szczególne miejsce w biometrii, ponieważ wszyscy
jesteśmy w tym tak dobrzy, jak ludzie, a do tej pory jest tak dalece bliski jej pozornej obietnicy.
Jest to jeden z wielu obszarów naturalnej wiedzy zdobytej w czasie; ludzki mózg jest o wiele
lepszy niż komputery. Niedawno udało nam się stworzyć superkomputery o porównywalnych
umiejętnościach (takich jak gra w szachy granatowy pod koniec lat 90.). W przeciwieństwie do
większości innych opartych na obrazie technologii biometrycznych, które skupiają się na jak
największej liczbie szczegółów na dość małej powierzchni, zdjęcia twarzy są duże Obszary, a
tradycyjne podejścia faktycznie odrzucają wiele szczegółów w poszukiwaniu większych cech,
które pozostają unikalne. W przypadku algorytmów opartych na geometrii twarzy badane jest
tylko rozmieszczenie elementów. W połączeniu z faktem, że rzadko w pełni zaciemniamy nasze
twarze, a rozpoznawanie twarzy staje się głównym kandydatem do badań biometrycznych na
odległość. Przeprowadzono już wiele interesujących testów masowego wykorzystania
biometrii rozpoznawania twarzy z zdecydowanie różnymi wynikami. Patrząc w przeszłość

jako mapa przyszłości, możemy oczekiwać więcej testów i wdrożenia technologii
rozpoznawania twarzy i lepszych wyników, ponieważ technologia staje się lepsza w
ekstrapolacji cech twarzy z obrazów pod niewłaściwym kątem i jak w przypadku większości
danych biometrycznych, przy użyciu dodatkowych szczegółów dostarczanych przez coraz
wyższe obrazy w rozdzielczości, aby zapewnić lepszą dokładność. Rozpoznawanie twarzy jest
jednym z obszarów, w którym zauważymy znaczące postępy w zakresie sposobu, w jaki je
przetwarzamy. Rozpoznawanie twarzy jest jednym z obszarów, w którym zauważymy znaczący
postęp w przetwarzaniu informacji, które nie zależą od istotnych postępów w jakości obrazu.
Powodem tego nie jest to, że nie dostrzeżemy poprawy jakości obrazu, jest to, że istnieje wiele
zastosowań obrazowania twarzy, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę kamery, takie
jak kamery ATM i kamery bezpieczeństwa, które nie zostaną szybko wymienione. Kamery te
zostały określone i zainstalowane bez użycia biometrycznych rozwiązań komputerowych, a ich
wymiana wiąże się ze znacznymi kosztami, więc możemy spodziewać się, że starsze, mniej
wydajne aparaty dostarczą obrazy do wykorzystania w biometyce twarzy przez długi czas.
Ponieważ wiemy, że nie możemy wymusić zastąpienia każdego aparatu bezpieczeństwa banku
i fotoradaru za każdym razem, gdy dodamy milion pikseli do najnowszej kamery
przechwytującej z wyższej półki, nadal będziemy pracować nad poprawą sposobu
przetwarzania słabej jakości obrazów.
Termograf twarzy
Kamery termowizyjne są drogie w porównaniu do większości innych technologii
przechwytywania obrazów, a w przeciwieństwie do kamer z oświetleniem widzialnym koszty
nie są obniżane przez duży rynek konsumencki. Termografia twarzy ma interesujące zalety w
porównaniu z innymi biometrami, które prawdopodobnie będą promować dodatkowe
badania, w tym tanie aparaty na podczerwień o lepszej rozdzielczości.
Jak się masz?
Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w środowisku z żywymi strażnikami przy drzwiach lub w holu,
być może poznałeś strażników i strażników, którzy cię znają. Prawdopodobnie pierwszą rzeczą,
którą ktoś mówi do ciebie w pracy każdego dnia w takim środowisku jest "Cześć Jane, jak się
masz?" Dobry strażnik zwróci uwagę na twoją odpowiedź i prawdopodobnie wykryje twój
ogólny stan dobrego samopoczucia, bez względu na to, co tak naprawdę mówisz. Znowu jest
to coś, z czym ludzie ćwiczą od pierwszych miesięcy naszego życia i osiągają dobre wyniki po
wielu dekadach praktyki. Termografia twarzy ma potencjał, aby wykonać wiele tego samego
rodzaju ocen emocjonalnych i fizycznych, co ludzki strażnik w takich sytuacjach, ponieważ
wiele warunków pobudzenia, trzeźwości i ogólnych niepokój zmienia przepływ krwi na naszą
twarz w sposób, który może potencjalnie zostać użyty, by powiedzieć systemowi więcej, niż
tylko to, kim jesteś. Peek-a-boo Prawdopodobnie najważniejsze postępy, jakie zobaczymy przy
użyciu termograficznego rozpoznawania twarzy, będą koncentrować się na identyfikacji w
trudnych warunkach, w których uczestnicy aktywnie unikają wykrywania i identyfikacji.
Ponieważ termografia nie wykorzystuje światła widzialnego - wykorzystuje podczerwień, którą
twoja twarz emituje jako źródło światła - potrafi wykrywać wzorce termiczne poprzez fałszywe
wąsy, ciężki makijaż, szaliki i inne przebranie, w całkowitej ciemności.

Rozpoznawanie ucha
Do tej pory rozpoznawanie ucha przypominało rozpoznawanie twarzy zarówno w metodzie
uchwycenia i analizy, ale jest lepsze od dokładności twarzy ze względu na stabilność ucha w
formie w czasie i większą ilość unikalnych szczegółów. Ta stabilność i zdolność zdalnego
rozpoznawania sprawiają, że rozpoznawanie ucha jest lepszym kandydatem niż jego twarz
kuzyna jako nieinwazyjna i zdalna identyfikacja biometryczna. Fakt, że nasze uszy nie zmieniają
kształtu w czasie, oznacza, że możemy rozważyć techniki analizy obrazu, które nie będą dobrze
działać w przypadku twarzy, które zmieniają się wraz z każdym wyrażeniem. Tak więc, chociaż
uchwycenie obrazów ucha prawdopodobnie będzie bardzo zgodne z nową technologią dla
obrazów twarzy, sposób, w jaki analizujemy obrazy ucha będzie odbiegał od twarzy w czasie.
Bardzo ezoteryczne techniki wykorzystujące początkowy obraz ucha do wytwarzania siły
Gaussa reprezentacje pól i inne metody traktujące dane jako streszczenie w celu uzyskania
wyników, które są mniej dotknięte oświetleniem, a wariancje tła są badane z pewnym
sukcesem. Z praktycznego punktu widzenia ucho zapewnia tak lepiej zachowaną biometrię niż
twarze, które ostatecznie pozostawimy naszym stronniczościom gatunkowym wobec twarzy
jako identyfikacji i zobaczymy znacznie więcej wykorzystania uszu w sytuacjach, w których
obie metody są możliwe. Wadą biometrii rozpoznawania uszu jest to, że wiele uszu jest
ukrytych za fryzurami. Czy powszechne stosowanie biometrii słuchu sprawiłoby, że nasze
fryzury byłyby kuszące, wymagając, aby uszy były widoczne przez cały czas (a przynajmniej w
pracy lub w bankomacie)?
Mowa
Rozpoznawanie głośników nie cierpi na brak wierności w uchwyceniu lub przechowywaniu
ludzkiego głosu. W rzeczywistości nawet najprostsze systemy są w stanie uchwycić każdy
możliwy niuans mowy i zapisać go idealnie. Największy problem z rozpoznawaniem głośników,
który musi pokonać w nadchodzących latach, polega na tym, że opiera się zarówno na
anatomii, jak i zachowaniu; i dla celów mowy, oba te zmiany zmieniają się z upływem czasu, z
chorobą i kaprysem mówiącego.
Podstawowa prawda
Postępy w dokładności rozpoznawania głośników będą oparte na koncepcji, że istnieje
podstawowy fizyczny absolut, który stanowi podstawę mowy jednostki i że absolut nie zmienia
się, gdy głośnik jest przeziębiony lub ma kilkanaście lat. Do pewnego stopnia nieświadomie
wiemy, że jest to prawdą, ponieważ rozpoznajemy głosy, które znamy dobrze przez wszystkie
tego rodzaju zmiany. Udało mi się nawet zdenerwować starych znajomych, którzy dzwonią po
nieobecności przez wiele lat, prawidłowo identyfikując swój głos przez telefon (nie najbardziej
wrażliwy z instrumentów audio) i niszcząc ich "odgadnij, kto to jest". Tylko wtedy, gdy
będziemy w stanie wyeliminować przejściowe skutki choroby, nawodnienie, celowe
zaciemnianie i długoterminowe skutki starzenia się, rozpoznawanie głośników stanie się
naprawdę użytecznym narzędziem do uwierzytelniania i autoryzacji.
Zadzwoń

Identyfikacja za pomocą mowy to jednak inna sprawa. Pamiętaj, że używanie biometrii do
identyfikacji to proces jeden do wielu, w którym porównujemy jedną nową próbkę z wieloma
próbkami w bazie danych. Służby wywiadowcze i organy ścigania będą przesuwać kopertę na
temat identyfikacji głośników za pomocą próbek z gróźb bombowych, nękania rozmów
telefonicznych i innych pobranych próbek. Identyfikacja rozmówcy w tych okolicznościach ma
takie same problemy z zachowaniem i zmianami środowiska głosu, ale ze względu na charakter
przedstawionego problemu identyfikacyjnego; zainteresowane strony nie mają wyboru, ale
próbują stopniowo poprawiać technikę nieodłączne ograniczenia.
DNA
W przypadku technologii, która jest wykorzystywana znacznie częściej w egzekwowaniu prawa
niż cokolwiek oprócz odcisków palców, DNA ma wiele wad jako technologia biometryczna, a
właśnie dlatego, że jest tak szeroko wykorzystywana, wiele czasu poświęcimy na próbę
radzenia sobie z tymi wadami.
Oczekiwanie na przetwarzanie
Obecne metody przetwarzania i porównywania próbki DNA do próbki referencyjnej zajmują
godziny w najlepszym przypadku, a bardziej typowo dni. To wyklucza DNA dla wszystkiego, co
wymaga natychmiastowej informacji zwrotnej, w tym większości zadań związanych z
uwierzytelnianiem lub autoryzacją. (Jeśli uważasz, że opóźnienie identyfikatora użytkownika i
hasła jest powolne, zastanów się, że logowanie oparte na DNA zajmie cały dzień - do czasu
zalogowania się nadejdzie czas powrotu do domu.) Chociaż DNA jest niezmiernie dobry w
identyfikacji, zobaczymy, że badania przyspieszają problem z szybkością przetwarzania, aby
umożliwić stosowanie biometrii opartej na DNA w bardziej aktualny sposób. Co dziwne,
jednym ze sposobów na to jest ignorowanie ludzkiego DNA w próbce i skupienie się na
prostych rzeczach, które są obecne w próbce - bakterie i inne pasożyty, które są łatwiejsze i
szybsze w sekwencji, ale jako oferta kolekcji profil DNA unikalny dla danej osoby. Zbieranie
komórek Przeszliśmy długą drogę od wyciągnięcia igły i pobrania próbki krwi za każdym razem,
gdy potrzebujemy kilku komórek, ale wymaz z policzka (wnętrze policzka) za każdym razem,
gdy chcesz wejść do serwerowni, jest również więcej niż mały natrętny. Nowe techniki, które
gromadzą możliwie mało komórek, prawdopodobnie poprzez odkurzenie ich z grzbietu dłoni
lub głowy, mogą być nieco bardziej akceptowalne.
Nadrabiając gałkami ocznymi
Zarówno skanowanie tęczówki, jak i skanowanie siatkówki są bardziej unikalne dla osób niż
DNA. Porównania DNA są zwykle wykonywane przy użyciu od czterech do sześciu
niekodujących regionów i obecnie nie można rozróżnić między identycznymi bliźniakami.
Zarówno tęczówki, jak i biometria siatkówki mogą odróżnić bliźnięta jednojajowe. Znacznie
szybsze przetwarzanie DNA umożliwiłoby wykorzystanie więcej niż sześciu regionów i znacznie
poprawiłoby wyjątkowość profilu DNA.
Radzenie sobie z prywatnością
Społeczne postrzeganie identyfikacji DNA polega na tym, że przechwytuje informacje
genetyczne, które ujawniają coś więcej niż tylko identyfikację. Chociaż dostarczony materiał

genetyczny w rzeczywistości zawiera takie informacje, większość technik identyfikacji
wyraźnie decyduje się na wykorzystanie obszarów z dala od genów lub pomiędzy nimi, aby
uniknąć tego problemu. Problem polega na tym, że gdy dasz komuś jakieś komórki do pobrania
odcisków palców DNA, musisz zaufać im, że wyrzucą zarówno komórki, jak i dodatkowe dane,
które nie są potrzebne do identyfikacji Ciebie. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób postęp
technologiczny mógłby odpowiedzieć na ten problem, ale jest to znacząca przeszkoda, że
biometria DNA musi przejść, zanim będzie mogła być szerzej akceptowana.
Chód
Analiza chodu zwraca dużą uwagę badawczą, ponieważ zapewnia inne narzędzie
biometryczne, które obiecuje identyfikować ludzi na odległość, być może bez ich wiedzy.
Dziedzina badań biometrycznych jest wciąż stosunkowo nowa, dlatego trudno jest dokładnie
spekulować, gdzie wszystkie te badania zostaną podjęte w tej dziedzinie - ale ten rozdział
dotyczy wyłącznie spekulacji. Chcemy porozmawiać o wszystkich typach biometrycznych,
które omówimy w Części II, więc damy kryształowej kulce trochę dodatkowego soku i
zobaczymy, co widzimy. Jedno z najbardziej fascynujących wydarzeń biometrycznych, jakie
Mike kiedykolwiek widział, w ogóle nie dotyczy ludzi. W college'u miał przyjaciela zoologa, z
którym wędrował w lesie i na bagnach Pacyfiku Northwest. Ten przyjaciel nosił okulary, żeby
poprawić raczej złe widzenie na odległość; Mike zawsze cieszył się idealną, nieskorygowaną
wizją, więc był sceptyczny, gdy kilka razy jego przyjaciel wskazał na odległą, ciemną plamkę i
nazwał jej gatunek i płeć. W każdym przypadku facet był poprawny. Jak on widział tak wiele
szczegółów, że Mike nie mógł? Dopiero później, w rozmowie z psychologiem kognitywnym,
Mike zrozumiał: najwyraźniej zoolog nie widział więcej szczegółów na temat czarnej plamki;
nieświadomie wykorzystywał wskazówki dotyczące lokalizacji, ruchu, warunków pogodowych
i pory dnia, aby wywnioskować, co widzi. Aby analiza chodu mogła wykorzystać jego potencjał,
zobaczymy, jak naukowcy próbują naśladować ten knot zoologa, wykorzystując całą dynamikę
ruchu z chodu piechura, ale biorąc pod uwagę inne wskazówki dotyczące ruchu i wyczucia
czasu, aby pomóc im zejść na więcej dokładna identyfikacja.
Charakterystyka pisania
Chociaż nie są jeszcze szeroko stosowane, biometria charakterystyczna dla pisania na
klawiaturze jest tak przydatna (i tak łatwa do uchwycenia), że prawdopodobnie zobaczymy
nowe i innowacyjne zastosowania w niedalekiej przyszłości. Obecna technologia nie została
zaprojektowana, aby uchwycić niektóre z bardziej interesujących aspektów pisania na
klawiaturze, więc w jednym miejscu możemy spodziewać się ciekawych nowych kierunków tej
techniki. Oprócz dynamiki pisania, omawianej już w tej książce, wydaje się prawdopodobne,
że dodatkowe cechy mogłyby zostać wykorzystane do dalszej identyfikacji osoby. Klawiatura
zmodyfikowana, aby zarejestrować (powiedzmy), jak mocno każdy palec uderza w każdy
klawisz, wpisując rytm i faktyczny obszar kontaktu palca dla każdego klawisza, z pewnością
doda unikalne i charakterystyczne dane do profilu pisania. Również dla stylu pisania na
klawiaturze jest to, co nazwalibyśmy stylem kompozycji tej osoby, z braku lepszego terminu.
Na przykład Mike napisał dokładnie dwa artykuły na maszynie do pisania, zanim uzyskał
dostęp do komputerów - i nigdy nie oglądał się za siebie. Jego styl pisania jest silnie
uzależniony od tego, że wie on na pewno, że może usuwać znaki po prostu naciskając klawisz

Backspace, a całe słowa lub wyrażenia znikną, wybierając je myszką i naciskając klawisz Delete.
To samo w sobie odróżnia go od rodziców, ale nie od większości populacji w tym momencie.
Konkretny sposób, w jaki Mike usuwa - i to, co usuwa lub reorganizacja - jest kumulatywnie
zupełnie wyjątkowa dla niego. Na tym poziomie analizy struktura pisania zaczyna się
komponować z następnym tematem przyszłej spekulacji, struktury zdania i analizy
lingwistycznej.
Struktura zdania i analiza lingwistyczna
Analiza semantyczna jako technika biometryczna jest na tyle nowa, że istnieje niewiele
aktualnych odniesień do niej, poza egzekwowaniem prawa i historyczną analizą dokumentów.
Z pewnością ma jednak świetlaną przyszłość, jeśli nasza analiza będzie dalej poprawiać
dokładność. Analiza lingwistyczna pod wieloma względami jest ostateczną metodą
biometryczną na odległość, ponieważ można ją wykorzystać do zidentyfikowania autora
tekstu, biorąc pod uwagę wystarczającą próbkę o znanej autentyczności i wystarczającym
nieznanym tekście do porównania. Przetwarzanie w języku naturalnym - którego struktura
zdań i analiza językowa dla celów biometrycznych jest małą podzbiorem - jest obecnie badane
przez organy ścigania (na przykład dokładny profil Milt Jonesa). Używa się go również do
historycznych rymowanek takich jak debatowanie, kto "naprawdę" napisał sztuki Szekspira i
Alicję w krainie czarów Lewisa Carrolla. Jak dotąd niewiele z tych analiz wydaje się
rozstrzygających, ale tutaj ponownie przyglądamy się zdolnościom ludzi w przetwarzaniu
biometrycznym, aby zobaczyć, co można w końcu zrobić z komputerami. Z doświadczenia
pisania kilku książek ze współautorami, Mike wie, że jego ojciec może dokładnie powiedzieć,
które rozdziały (a nawet akapity) są jego, a które nie napisał. Pewnego dnia, po zalogowaniu
się do komputera i wpisaniu kilku zdań, komputer ustali, czy to ty, czy ktoś, kto z powodzeniem
odgadnął twój identyfikator użytkownika i hasło. Sądzimy, że możemy spodziewać się
udoskonalonych technik analizy tekstu w celu uzyskania przydatnych informacji
identyfikacyjnych z prozy próbnej w niedalekiej przyszłości.
Fale mózgowe
Wiemy, że nasze ludzkie mózgi są wyjątkowe, a różne impulsy, które składają się na nasze
myśli, byłyby fantastycznie unikalne, gdybyśmy mogli je naprawdę uchwycić w użyteczny
sposób. Niestety, sposoby, w jakie możemy obserwować funkcjonowanie mózgu, są albo
fantastycznie kosztowne - takie jak funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego (fMRI) - albo niebezpieczne, aby zrobić dużo (pozytonowa tomografia
emisyjna) lub niezbyt szczegółowe (elektroencefalografia). W porządku, obecne techniki są
niepraktyczne z punktu widzenia kosztów i zbyt ogólne w sposobie, w jaki mapują obecną
aktywność mózgu. Dlatego żaden z nich nie zostanie prawdopodobnie wbudowany w klucz
USB w najbliższym czasie. Nie oznacza to, że wszystkie mózgi reagują w ten sam sposób na te
same bodźce, ale podobne wzorce zachodzą w wielu mózgach, w oparciu o bieżące poziomy
aktywności, które możemy zmierzyć. Co dziwne, jedynym sposobem, w jaki moglibyśmy
wykorzystać obecną technologię do uwierzytelnienia, kim jesteście, myślicie, że jesteście, jest
pokazanie obrazu hasła, które tylko znacie i zobaczenie, czy właściwa sekwencja
rozpoznawania odpala w waszym mózgu. W tym momencie, dlaczego nie wystarczy, że
wpiszesz hasło i zaoszczędzisz kilka milionów dolarów na kosztach tworzenia oprogramowania

i sprzętu? Gdybyśmy zgadywali, gdzie biometria oparta na funkcji mózgu w końcu pójdzie,
powiedzielibyśmy, że będzie to oparte na obserwowaniu unikalnej aktywności neuronalnej,
kiedy badany pamięta coś konkretnego. Musiałaby to być technologia o bardzo wysokiej
rozdzielczości, która nadal nie wymagałaby, abyś położył się nieruchomo w dużym
magnetycznym pączku po pozostawieniu biżuterii i innych metalowych przedmiotów w innym
pokoju. Niezupełnie sprzyja to rutynowemu logowaniu się do komputera, prawda? Ale być
może technologia taka będzie używana do określenia, czy wolno ci wejść do budynku.
Identyfikowanie przez zapach
Naprawdę dobre systemy identyfikacji zapachów powinny być możliwe. W końcu wiemy, że
psy chowane mogą łatwo identyfikować ludzi - i doskonale - wyłącznie dzięki samemu
zapachowi. Problem polega na tym, że większość obecnych technik identyfikacji substancji
chemicznych unoszących się w powietrzu może naprawdę zidentyfikować tylko jedną
substancję chemiczną w tym samym czasie - a zapach ciała jest złożonym miazmatem
substancji chemicznych, które wspólnie tworzą zapach osoby. Trwają już prace nad
rozwiązaniem problemu nabycia w identyfikacji zapachów; do tej pory wychwytywanie
zapachów w tym celu jest trudne. Wyczuwanie, co się unosi w powietrzu, jest ważne, jeśli
zamierzasz wykrywać ładunki wybuchowe na lotniskach i narkotyki w różnych sytuacjach, więc
spodziewamy się, że problem ten będzie napędzał rozwój coraz wydajniejszych
elektronicznych nosów - co z kolei powinno , dają lepsze możliwości biometryczne w oparciu
o zapachy. Wydaje się, że taniej byłoby po prostu użyć ogarów przy wejściu pracowników do
budynku i pozwolić ogarkowi zdecydować, czy wolno ci wejść. To nie jest eleganckie
rozwiązanie, ale. . . W bezpieczeństwie danych prostota często wygrywa z powodu złożoności.
Nowe obiekty do pomiaru
Przy całym zainteresowaniu wykorzystaniem biometrii do identyfikowania, uwierzytelniania i
autoryzowania, na pewno pojawią się nowe obiekty lub cechy, które zapewnią wystarczającą
wyjątkowość dla każdej osoby, aby uzyskać użyteczną technikę biometryczną. Chociaż łatwo
jest wyobrazić sobie nowe rzeczy, które moglibyśmy zmierzyć, trudno jest wyobrazić sobie
wszystkie nowe techniki bezpieczeństwa, społecznego i prywatności, dopóki nie będą w grze
przez jakiś czas. Zamierzamy zrobić krok naprzód nie tylko przewidując pewne nowe dane
biometryczne, które możemy zmierzyć, ale także wyobrażając sobie niektóre z implikacji
każdego nowego pomiaru. Oto niektóre z naszych przemyśleń na temat tego, co możemy
rozsądnie zobaczyć w użyciu, zanim zajdziemy zbyt daleko w przyszłość.
Oparte na zachowaniu
Bazujące na zachowaniu dane biometryczne opierają się na interesującym aspekcie ludzkiego
uczenia się, który polega na tym, że kiedy uczymy się wykonywać dobrze fizyczne zadanie,
zwykle wykonujemy to zadanie niemal dokładnie tak samo za każdym razem. Im więcej
ćwiczymy, tym lepiej dopasowujemy poprzednie zachowanie. Z powodu tej ludzkiej cechy
prawie wszystko, co robimy, można sobie wyobrazić jako biometrię behawioralną.
Gra

Jeśli masz ponad trzydzieści lat, może to nie być biometria dla ciebie, ponieważ twoje
umiejętności grania w gry wideo nie zostały udoskonalone przez tysiące godzin korzystania z
kontrolera. Pokolenie, które może działać, kopać i skakać z kontrolerem gier prawie tak samo
(może nawet lepiej w niektórych przypadkach) niż IRL (w prawdziwym życiu dla nas,
oldsterów), prawdopodobnie rozwinie pewne charakterystyczne cechy gry - sposób w jaki
kontroler się odbędzie, charakterystyczne ruchy każdej kontroli, tego rodzaju rzeczy, które
jednoznacznie identyfikują osobę kontrolera. Przynajmniej możemy sobie wyobrazić
wykorzystanie takich informacji do kontrolowania dostępu do gier o różnej klasyfikacji w
gospodarstwie domowym; dziesięciolatek mógł zostać wykryty i zablokowany w obsłudze
bardziej brutalnych gier lub przedstawiony w odpowiedniej wersji wiekowej tej samej gry. Nie
ma powodu, by nie można było tego użyć do innych rodzajów uwierzytelniania, chociaż trudno
wyobrazić sobie wykorzystanie kilku minut Tetrisa lub Meteora jako testu wstępnego do biura.
Dynamika czytania
Robi się sporo pracy, aby zrozumieć, jak ludzie czytają i czym jest ten fizyczny proces. Na
przykład doświadczony czytelnik nie czyta każdego znaku, zaczynając od skrajnej lewej strony
i tylko "czytając" słowo po przetworzeniu każdej litery. Więc co się dzieje? Wciąż jest to temat
badań, ale wydaje się, że rozpoznajemy słowo "kształty" dla popularnych słów i tylko zwalnia,
by uzyskać więcej szczegółów, gdy pojawi się słowo, którego nie rozpoznajemy. Podczas gdy
ludzie uczą się tych rzeczy, oni także wymyślili sposoby śledzenia ruchów gałek ocznych
podczas czytania - i nagrywaliśmy nie tylko dokładnie to, gdzie patrzymy na ekranie, ale także
ruch, który wykonało nasze oko, aby się tam dostać. Możemy przypuszczać, że sposób, w jaki
czytamy, jest wystarczająco unikalny, aby nas odróżnić, biorąc pod uwagę dobre możliwości
pomiaru i wystarczającą ilość tekstu do przeczytania. Podobnie jak w przypadku wielu danych
biometrycznych, można go również wykorzystać do uzupełnienia innych technik w celu
wytworzenia mocnego produktu końcowego. Możesz sobie wyobrazić czytanie krótkiej frazy,
podczas gdy kamera śledzi ruch oczu, porównuje tęczówkę z jej znaną próbką i analizuje
głosowo wydruk w tym samym czasie. Oszukiwanie wszystkich trzech systemów jednocześnie
byłoby sporym wyzwaniem.
Oparte na biometryce na właściwościach fizycznych
Jest to naprawdę trzeci rodzaj biometrii, inny niż behawioralny, a nawet odmienny od
biometrii fizjologicznej. Właściwości fizyczne Dane biometryczne dotyczą pomiaru fizycznych
właściwości związanych z osobą, ale nie w tradycyjny sposób obrazowania części ciała. Ściśle
mówiąc, DNA pasowałoby lepiej do tej kategorii niż do fizjologii.
Pole elektryczne
Nasz układ nerwowy działa za pomocą impulsów elektrycznych, które przeskakują od aksonu
jednej komórki do dendrytów drugiej, przenosząc fragmenty informacji do iz dużej kolekcji
komórek nerwowych na górze, którą nazywamy mózgiem. Monitorowanie szczegółowej
aktywności mózgu i używanie jej biometrycznie może identyfikować ludzi - a skan
wystarczająco szczegółowy, aby wykonać to zadanie, może być uważany za nieco inwazyjny,
ponieważ ujawnia sporo informacji na temat twojego stanu psychicznego i procesów. Mniej
inwazyjna technologia może skupiać się nie tyle na mózgu, co na aktywności elektrycznej

występującej w innych częściach ciała; to mogą być łączone z innymi danymi biometrycznymi,
które mają podstawę kinematyczną (ruchową) i behawioralną (a nie fizyczną) w celu
zapewnienia dodatkowych, wyróżniających się danych o doskonałej jakości. Na przykład,
gdybyśmy mogli obserwować impulsy elektryczne docierające do twoich rąk podczas pisania,
jednocześnie rejestrując dane biometryczne zachowując typ, połączone dane byłyby prawie
na pewno dokładniejsze, niż moglibyśmy uzyskać z każdej z tych technik oddzielnie . Jedną
potencjalną wadą podejścia, które pobiera próbki z pola elektrycznego organizmu jest to, że
może on kolidować z niektórymi wersjami sieci osobistych (PAN), które wykorzystują twoje
ciało jako medium sieciowe. Wersje tych sieci zaczynają się pojawiać, regulując dostęp do
samochodów, urządzeń PDA i innych rzeczy, które musisz dotknąć, zanim będziesz mógł ich
użyć. Łatwo byłoby pomylić operacje tych PANów z jakimś wyrafinowanym systemem
biometrycznym. Ale w rzeczywistości dzieje się mało lub nie ma tradycyjnego
uwierzytelniania; w takich przypadkach klucz fizyczny jest w kontakcie z podmiotem (tobą) i
przesyła informacje uwierzytelniające poprzez twoje ciało do urządzenia. I możesz założyć się,
że techniki włamywania się do ciała osoby (elektronicznie mówiąc) nie będą daleko w tyle.
Struktura szkieletowa
Szczegóły naszych kości i stawów z pewnością wytworzą wystarczającą wyjątkowość, aby były
przydatne jako narzędzie biometryczne, gdybyśmy tylko mogli znaleźć sposób, aby dobrze im
się przyjrzeć, które nie wiązałyby się z niebezpiecznym promieniowaniem (jeśli wykonywane
codziennie) lub gigantycznymi maszynami z irytującym zwyczajem wymazywania informacji z
naszych kart kredytowych. Ponieważ ta technologia jest obecnie bardziej potencjalną
przyszłością niż rzeczywistość, możemy bezpiecznie zgadnąć, skąd taka technologia może
pochodzić. Kiedy szukamy nowych fizycznych miar ciała ludzkiego, możemy liczyć na badania
medyczne, aby je zapewnić. Pod wieloma względami cele badaczy medycznych są niemal
identyczne z celami biometrii. Obaj chcą znaleźć bezpieczne, nienasycone sposoby na
uzyskanie ekstremalnych szczegółów dotyczących różnych aspektów ludzkiego ciała. Nowe
techniki, które mogłyby uchwycić nieinwazyjną fotografię szkieletu o niskim ryzyku i wysokiej
rozdzielczości, dostarczałyby ogromnych ilości informacji biometrycznych w celu identyfikacji
podmiotu.
Ogólna kinematyka
Chociaż chód jest bardzo obiecujący jako narzędzie oparte na odległości, jest to naprawdę
podzbiór rodzajów ruchów, które mogą być rejestrowane i wykorzystywane do późniejszego
identyfikowania ludzi. Są one znane jako kinematyka. Jako źródło danych biometrycznych
kinematyka może być rzeczywiście klasyfikowana jako fizyczna i behawioralna. Zachowania
związane z tym, w jaki sposób się poruszamy, są najbardziej widoczne, gdy ludzie robią rzeczy,
które robią - powiedzmy: chodzenie, otwieranie drzwi lub jedzenie. W efekcie działania, które
wykonujemy, często noszą "groove" w naszych mózgach, więc wykonujemy te czynności
niemal identycznie za każdym razem. Chód jest jednym z pierwszych takich ruchów
wykorzystywanych jako biometria kinematyczna. Dzieje się tak dlatego, że jest to najczęściej
wykonywana ogólna aktywność inna niż spanie i siedzenie (oba są trudniejsze do wykonania)

uchwycić w użyteczny sposób). Nawet jeśli nie wykonujemy dobrze znanych zadań, sposób, w
jaki poruszają się nasze ciała, musi być zgodny z bardzo konkretnymi zasadami regulowanymi
przez długość kości, przyczepność mięśni i inne czynniki, które składają się na fizyczne
wskaźniki kinematyki. Biorąc pod uwagę dużą ilość przykładowych danych - oraz wystarczające
możliwości przetwarzania i analizy - z pewnością można wyobrazić sobie osobę identyfikującą
biometrycznie obserwując, jak jego ciało wykonuje nowe zadanie. Wyobraź sobie, że jesteś
poproszony o odbijanie koszykówki przez kilka sekund, aby uzyskać uwierzytelnienie - to
przykład podstawowej idei tutaj. Subtelniejsze metody prawdopodobnie po prostu
obserwowałyby, jak wchodzisz do budynku, używając nie tylko chodu, ale i otwierania drzwi i
ruchów głową, aby potwierdzić tożsamość.
Niegenetyczny związek chemiczny
Chociaż ludzie mają poważne zastrzeżenia do biometrii opartej na DNA, w naszym ciele krąży
wiele rzeczy, które nie mają żadnego z naszych materiałów genetycznych, ale w rzeczywistości
mogą nas jednoznacznie zidentyfikować.
Małe stworzenia
Wirusy, bakterie i drobnoustroje mają własny materiał genetyczny i wszystkie są łatwiejsze do
przebadania niż ludzkie DNA. Istnieje również potencjalnie więcej niż jeden sposób dla naszych
mikrobusów, który pomoże nam zidentyfikować nas. Jednym ze sposobów byłoby zbadanie
kolekcji szczepów różnych bestii z myślą, że chociaż takie proste stworzenia nie mają
wystarczającej złożoności lub wyjątkowości (w większości przypadków) w celu identyfikacji
osób, to z pewnością jest mnóstwo informacji o grupach tych stworzeń - a ich zbiórka w waszej
mierzei może być na tyle wyjątkowa, by pomóc wam zidentyfikować was. Innym podejściem
byłoby wykorzystanie najbardziej zaawansowanego genetycznie mikroskopijnych zwierząt
zamieszkujących z wami w celu zidentyfikowania konkretnych linii. Ponieważ dla nich jesteś
ekosystemem, twoi mali przyjaciele są bardzo blisko ze sobą spokrewnieni. (Nie wydostają się
zbytnio, więc mają tylko innych członków rodziny dostępnych do prokreacji.) Nie wiemy
wystarczająco dużo o różnych cechach genetycznych flory i fauny żyjących w, na, i wokół
naszego ciała, aby wiedzieć, jak wiele unikalnych informacje, które możemy wyodrębnić z nich
jako proxy dla ciebie. Jednak wstępna praca w tej dziedzinie wydaje się sugerować, że jest to
możliwy środek biometryczny.
Przeciwciała
Żaden z autorów nie ma wystarczającej wiedzy medycznej, aby szczegółowo omówić działanie
przeciwciał w ludzkim układzie odpornościowym i (w porządku) nie jest to naprawdę objęte
zakresem tej książki. Jeśli więc masz jakiekolwiek doświadczenie medyczne, sugerujemy
pominięcie tego paragrafu, chyba że chcesz się pośmiać z naszych kosztów; nasze wyjaśnienie
dotyczyć będzie tylko aspektów użytecznych dla nas w dziedzinie biometrii. Reakcja organizmu
na wprowadzenie patogenu - powiedzmy, przeziębienia lub rinowirusa - polega na tym, aby
ostatecznie wytworzyć przeciwciała, które wiążą się ze specyficznym szczepem patogenu, aby
układ odpornościowy mógł go znaleźć i zniszczyć. Proces, w którym to się dzieje, jest cudownie
złożony - i prawie całkowicie nie ma związku z naszą dyskusją na temat biometrii.

Ciekawe jest dla nas, że przeciwciała dla wszystkich różnych patogenów, które napotkaliśmy i
które pokonaliśmy w naszym życiu, wciąż pozostają w naszym krwioobiegu. Pomyślcie teraz o
wszystkich pociągających nosem, grypie i ogólnie gorączkowym okresie życia od dzieciństwa;
spróbuj wyobrazić sobie kogoś, kto ma dokładnie takie same resztki przeciwciał jak ty. Raczej
nie. Obecna technologia nie jest w stanie zaklasyfikować wszystkich różnych przeciwciał w
twoim systemie w rozsądnym czasie, ale postępy w medycynie technologia może dobrze
uporządkować tę część. Nawet po tym rozwiązaniu, nadal musimy pobrać trochę krwi, aby
wykonać test, co wydaje się nieco inwazyjne (co najmniej). Nie możemy sobie teraz wyobrazić
sterowanych komputerowo igieł podskórnych wbudowanych w klawisze (lub w ogóle ich nie
chcemy). Dlaczego ta forma biometrii jest interesująca, pytasz? Z dwóch powodów:
* To świetny pomysł, a my, technolodzy, nigdy nie pozwalamy, by wygoda i wygoda dla
użytkownika stały na drodze do fajnego pomysłu.
* Obiecuje, że jest to dokładna biometria oparta na naukach medycznych, która w ogóle nie
rejestruje ani nie wykorzystuje DNA.
Możliwość dokonywania porównań krwi bez zapisywania czegokolwiek na temat DNA
podmiotu może pomóc organom ścigania zebrać próbki eliminacyjne (próbki pobrane od osób
znanych ze zbrodni, ale których nie uważa się za podejrzanych - w celu zidentyfikowania
próbek w zgromadzonych dowodach i ich eliminacji) od osób, które w przeciwnym razie nie
chciałyby podać rządu swojej krwi do profilowania DNA. Chociaż możemy chcieć pomóc w
dochodzeniu kryminalnym, możemy wytyczyć linię w rządzie, potencjalnie wiedząc o
genetycznej predyspozycji do (powiedzmy) wściekłości na drodze. Ta technologia
biometryczna dostarczyłaby sposobu na porównanie próbek krwi w użyteczny sposób, bez
problemów związanych z nawierzchnią, które powracają do nas w sądzie lata później.
Inne analizy chemiczne
Jeśli możliwe jest rozpoznanie ludzi na podstawie zapachu ciała, to jest oczywiste, że wiele
rzeczy dotyczących ludzkiego ciała musi być unikalnych chemicznie dla każdej osoby. Zapach
powstaje na ciele i jest odprowadzany przez parowanie potu, więc testy chemiczne kompozycji
potu przyniosłyby interesujące wyniki biometryczne, nawet jeśli pominiemy nabłonkowe
(skórne) komórki, które prawdopodobnie otrzymamy z kolekcją potu. Podobnie, w tym, co
może być naprawdę ostateczną miarą biometryczną, możemy pobrać niewielką porcję skóry i
wbić ją w bardzo czuły spektrometr mas, który może nam dokładnie powiedzieć, jakie
elementy chemiczne znajdują się w próbce i (z nieco większą ilością pracy) dokładnie jakie
kwoty każdego z nich - doprowadziłoby to do wystarczająco unikalnego podpisu, aby
zidentyfikować podmiot. A może wszyscy jesteśmy tak podobni chemicznie, że nie byłoby to
przydatne? Odpowiedź na to pytanie jest prawdopodobnie gdzieś pośrodku. Jesteśmy tym, co
jemy, a także tym, czym oddychamy i (do pewnego stopnia) tym, w czym żyjemy. Subtelne
różnice w diecie, powietrzu i środowisku mają wpływ na poziomy wielu pierwiastków
śladowych w naszych systemach. Chociaż spodziewamy się, że tego rodzaju analiza przyniesie
interesujące wyniki - i potencjalnie będzie miała wystarczającą wyjątkowość, aby być
użytecznym biometrycznie - zgodnie z naszą wiedzą nikt nie studiował tej metody w
jakikolwiek naprawdę użyteczny sposób. Jeszcze.

Dziesięć narzędzi używanych w biometrii
Okay, słowo "narzędzia" jest dość szerokie - i tutaj używamy najszerszych definicji tego słowa,
aby dyskutować o technologiach, technikach, a nawet ideach, które możesz wykorzystać jako
narzędzia do zrozumienia i implementacji danych biometrycznych. Celem tej listy jest opisanie
niektórych sposobów wyboru, planowania i wdrażania rozwiązania biometrycznego.
Skaner linii papilarnych
To narzędzie jest dla nas interesujące nie tyle ze względu na konkretne zadanie, co z koncepcji,
że można uzyskać czytelne czytniki druku (które wymagają przesunięcia nadruku na pasku, a
nie naciśnięcia skanera) w coś tak małego i cienki jak karta kredytowa. Jeśli szukasz tylko
nowego uwierzytelnienia biometrycznego system dla Twojej organizacji przy użyciu istniejącej
technologii, możesz po prostu przejść do następnej sekcji; ta sekcja jest napisana bardziej dla
osób, które są zainteresowane tym, w jaki sposób autoryzacja biometryczna lub autoryzacja
mogą ulepszyć produkt firmy. Koncepcja umieszczania czytnika odcisków palców na rzeczach,
które możesz chcieć chronić przed nieuprawnionym dostępem (takich jak karta kredytowa,
debetowa lub karta zbliżeniowa) już od jakiegoś czasu istnieje. Jeśli interesuje Cię to, co tam
jest, przeszukaj Internet w poszukiwaniu biometrycznej pamięci USB i spójrz na coraz dłuższą
listę takich urządzeń na rynku. Idea działającego czytnika linii papilarnych na karcie kredytowej
- która mimo wszystko ma niewielki dostęp do zasilania, prawie nie ma miejsca na
przechowywanie, a także ciężkie życie w portfelach ludzi - powinna doprowadzić projektantów
do zupełnie nowej ścieżki w ich rozumieniu miejsca, w którym można zastosować taką
technologię. Jako przydatne narzędzie biometryczne, niskoprofilowy czytnik linii papilarnych z
minimalnym zapotrzebowaniem na moc musi być jedną z najciekawszych rzeczy, które
widzieliśmy od jakiegoś czasu. Aby zobaczyć stronę opisującą to narzędzie (i jego ładny obraz),
przejdź do.
Bezdotykowa kamera termowizyjna typu Palm-Vein
Fujitsu Laboratories pracowało dużo nad skanowaniem żył palmowych, więc wspominamy o
dwóch opracowanych przez nich narzędziach. Pierwszym z nich jest nowy skaner dłoniowopalcowy, który wygląda jak mała gorąca płytka - ale zamiast podgrzewać opakowanie
makaronu ramen na lunch, ten dokładnie odczytuje skomplikowane wzory żył w dłoni z
odległości kilku cali. Nowy styl czytnika rozwiązuje problemy higieniczne polegające na tym,
że wiele osób dotyka tego samego urządzenia skanującego setki razy dziennie dostęp do
obiektu. Ponieważ nie ma wymaganego kontaktu, żadne drobnoustroje nie są przenoszone z
człowieka na człowieka. W sytuacjach związanych z opieką zdrowotną jest to istotny postęp.
Zwracając się również do opieki zdrowotnej, mamy na myśli to, że skoro jest to urządzenie do
obrazowania w podczerwieni, może "dobrze widzieć" dzięki lateksowym rękawiczkom - i
uwierzytelniać lub identyfikować pracowników bez żadnego wpływu na sterylne środowisko.
Ogólnie rzecz biorąc, ludzie czują się bardziej komfortowo, używając urządzenia, którego tak
naprawdę nie muszą dotykać. Ponadto - w przeciwieństwie do technologii opartych na
częściach drukowanych na ciele - przypadkowo nie zostawiasz mierzonych (wzorów żył dłoni)
na zabłąkanych szklankach. Możesz mieć całkowitą pewność, że informacje źródłowe
biometryczne są bezpieczne.

Wbudowany w myszy skaner żył
Również z Fujitsu, wbudowany w mysz skaner żył dłoni jest tak naprawdę specyficznym
przypadkiem tej samej technologii, co omówione wcześniej bezdotykowe urządzenie do
obrazowania żył palmowych: Aby być uwierzytelnionym, użytkownik trzyma rękę nad
urządzeniem obrazującym wbudowanym w mysz . Oprócz tego wygodnego interfejsu, takie
narzędzia są warte szczególnej uwagi, ponieważ osiągają coś ważnego: nie zajmują więcej
miejsca na biurku. Ludzie tworzą teraz myszy komputerowe z czytnikami odcisków palców,
czytnikami dłoni i żył, a nawet myszką do czytania tęczówki. Uważamy, że nowa technologia
uwierzytelniania pulpitu powinna mieć jak najmniejszy wpływ destrukcyjny - nie tylko na
użytkowników i ich typowy przepływ pracy, ale także na coraz bardziej zagraconą przestrzeń
roboczą. Osadzanie takich technologii w elementach już istniejących na pulpicie oznacza, że
nie musisz szukać nowego zakątka dla nowego narzędzie uwierzytelniania biometrycznego.
Kolejnym świetnym przykładem tego rodzaju konstrukcji są huby USB wbudowane w płaskie
ekrany komputerowe - teraz, gdy mamy ekran z koncentratorem, nigdy nie kupimy innego
koncentratora biurkowego.
Czytnik kardio-podpisu
Aladdin Knowledge Systems wprowadził na rynek nowy rodzaj czytnika biometrycznego, który
jest zarówno użytecznym narzędziem, jak i pierwszym tego rodzaju, czytającym nowy rodzaj
biometrii: sygnały elektryczne, które sprawiają, że serce bije. Zamiast skupiać się na głównym
sygnale (jak widać na EKG), czytelnicy ci patrzą na bardziej subtelne "wzorce" leżące pod
głównymi sygnałami sterującymi - i wydają się być całkowicie unikalne dla jednostki, z
wystarczającą szczegółowością wychwytywania System Aladdin to jeden z zupełnie nowych
zestawów narzędzi biometrycznych, które pojawiają się: podpisy biometryczne. W
przeważającej części będą oni badać subtelne sygnały z systemów autonomicznych w ciele,
które wytwarzają wystarczająco dużo unikalnych informacji do identyfikacji osób. Nie
zdziwiłoby nas, gdyby na odpowiednim poziomie szczegółowości coś w rodzaju skurczu mięśni
w powiece przed mrugnięciem stanie się unikalnym identyfikatorem (i może wykonywać
podwójne zadanie jako wykrywacz kłamstw).
Rozpoznawanie twarzy laptopa
Od dłuższego czasu laptopy mają opcję wbudowanej kamery wideo - oferując czat wideo na
żywo, wideokonferencje i być może coś bardziej interesującego niż nudne arkusze kalkulacyjne
dla hakerów, którzy zdalnie sterują laptopem. Firma Lenovo - prawdopodobnie między innymi
- znalazła nowy sposób korzystania z wbudowanej kamery: do uwierzytelniania użytkowników
za pomocą biometrycznych funkcji rozpoznawania twarzy. Kilka modeli Lenovo używa
programu o nazwie "VeriFace", aby uwierzytelnić użytkownika w systemie operacyjnym
Microsoft Windows Vista. Ponieważ to narzędzie jest zintegrowane z Vistą, wszyscy
uprawnieni użytkownicy muszą zrobić, aby odblokować zablokowany ekran, usiąść przed
komputerem i to się odblokuje. Cały pakiet otrzymuje dobre recenzje od osób, które są
właścicielami tych konkretnych modeli Lenovo. Ponadto, podobnie jak w przypadku różnych
metod biometrycznych wbudowanych w myszy komputerowe, nie zajmuje on dodatkowej
przestrzeni na komputerze - co jest szczególnie ważne w przypadku laptopa, ponieważ

"biurko" może być, cóż, twoim okrążeniem. Korzystanie z tego narzędzia nie jest ograniczone
do laptopów Lenovo w jakikolwiek sposób. Przynajmniej jedna inna firma produkująca
oprogramowanie, Banana Security, wyprodukowała oprogramowanie do tego celu
Systemy biometryczne Timecard
Niektóre badania wskazują, że kradzież w czasie może stanowić aż dziesięć procent całkowitej
listy płac w firmie, która płaci co godzinę. Tradycyjnym podejściem do rozwiązania tego
problemu jest powiązanie znacznika wpisu z paskiem magnetycznym do karty czasowej, więc
musisz mieć swoją kartę, aby dostać się do obiektu, i musisz mieć ją przy sobie, aby wejść.
Twórcy znaleźli dziesiątki sposobów na obejście tego rodzaju systemu i wprowadzają podatną
kartę, która może również powodować ciągły wydatek. Nowym narzędziem biometrycznym
do rozwiązania tego problemu jest system biometrycznych kart czasowych, który identyfikuje
i rejestruje użytkowników, gdy przedstawiają one swoje dane biometryczne. Ponieważ
kradzież czasu jest dość powszechnym problemem, wielu producentów tworzy zintegrowane
systemy biometrycznych kart czasowych, które wykorzystują geometrię odcisków palców,
dłoni i geometrii dłoni w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników i rozpoczęcia ich
godzin. Jedną rzeczą, która jest dla nas interesująca, jest to, że są sprzedawane jako pakiet, z
systemem biometrycznym i systemem rejestracji czasu, wbudowanymi w jedno urządzenie.
Prawda jest taka, że każdy dobry system biometryczny z funkcją logowania (funkcja, z której
nie ma dobrego) byłby równie dobry do śledzenia i rejestrowania w czasie. Jedyną zmianą w
porównaniu z normalną instalacją biometryczną o średnim poziomie bezpieczeństwa byłby
dodatkowy wymóg: należy sprawdzić, kiedy odjeżdżasz.
Biometryczne dyski flash, przenośne dyski twarde i rzeczy
Czytnik linii papilarnych na karcie kredytowej - użyteczny punkt orientacyjny projektu, o
którym wspominaliśmy wcześniej w tym rozdziale - nie jest tak bardzo naciągany; niektóre
nowe narzędzia wykorzystują tę koncepcję. Urządzenia te w większości nie zapewniają
narzędzi do tworzenia biometrycznego systemu uwierzytelniania dla domu lub biura. (W
każdym razie jeszcze nie.) Ale mogą być wykorzystywane biometrycznie do zabezpieczania
urządzeń i transakcji. Przenośne pamięci wszelkiego rodzaju zaczynają się złym rapem od osób
zabezpieczających - i z dobrych powodów. Jednym z poważniejszych problemów, z jakimi
mamy do czynienia w bezpieczeństwie informacji, jest utrata lub kradzież urządzeń, które
zawierają ogromną liczbę prywatnych rekordów. Autorzy nie zorientowali się, dlaczego
konieczne jest posiadanie setki tysięcy nagrań klienta na pilocie lub laptopie, który zostawicie
w bagażniku samochodu podczas oglądania gry w Little League, ale tak się dzieje. Takie
uchybienia w zabezpieczeniach są jednym z powodów, że w ciągu ostatnich czterech lat
ujawniono 325 milionów rekordów klientów zawierających prywatne dane. Jednym świetnym
sposobem na ograniczenie wpływu kradzieży przenośnego urządzenia pamięci masowej na
organizację - i klientów - jest integracja szyfrowania z samym urządzeniem przy użyciu
biometrii w celu utrzymania wysokiej jakości uwierzytelniania i uniknięcia problemu z
utraconym hasłem. Kolejnym problemem związanym z bezpieczeństwem, który obiecuje tego
rodzaju narzędzie, jest zabezpieczenie transakcji w publicznych miejscach w sieciach
publicznych. Od dawna wiemy, że takie transakcje muszą być szyfrowane - przynajmniej
dlatego, że ciekawskie oczy nie mogą chwycić numeru karty kredytowej w jej pobliżu. Kolejny

problem z tymi transakcjami jest trudniejszy do rozwiązania - pewność, kto inicjuje transakcję.
Czy to Ty, czy jest to ktoś w posiadaniu Twojej karty kredytowej i / lub telefonu komórkowego?
Niektóre wczesne automaty z automatami i telefonami komórkowymi zaufały temu, kto był w
posiadaniu telefonu komórkowego, aby kupić batonik z tym numerem telefonu. Niektóre
nowe telefony i urządzenia PDA mają wbudowane czytniki linii papilarnych, które umożliwiają
dostawcy sprawdzenie - poprzez połączenie komórkowe, Wi-Fi lub NFC - że osoby inicjujące
transakcje są tymi, za kogo się podają. W wielu przypadkach uwierzytelnianie biometryczne
nie przebiega dalej niż urządzenie - które już zna dane biometryczne zarejestrowanego
właściciela i może przeprowadzić weryfikację lokalnie. "Narzędzie" w tym przypadku oznacza
zakres urządzeń, które są już wyposażone w dobre czujniki biometryczne zainstalowane - i
które mogą być w stanie wykorzystać do określonego celu, jeśli staniesz się twórczy.
Umiejętności ankietowe
Jest to pierwsze z trzech "miękkich" narzędzi, które uważamy za ważne dla twojej zdolności
do skutecznego wdrażania nowych technologii biometrycznych. Jedną z najważniejszych
rzeczy, które musisz wiedzieć przygotowując się do nowej technologii biometrycznej, są
pewne rodzaje informacji na temat fizjologii, zachowań i postaw twoich użytkowników. Żadne
narzędzie biometryczne nie zostanie dobrze przyjęte, jeśli zależy od fizjologii, która jest (z
jakiegoś powodu) niedostępna lub użyteczna w bazie użytkownika. Znamy specjalistę ds.
Technologii informatycznych, który opracował nowy system identyfikacji odcisków palców,
umożliwiający dostęp do bezpiecznych urządzeń magazynowych w okręgu gospodarczym.
Wybrał świetny system, przetestował go na sobie i wielu swoich kolegach z biura, a następnie
zaczął wprowadzać go w miejsce do przechowywania. W rzeczywistości rekrutacja robotników
przebiegała bardzo dobrze, ale w ciągu pierwszego dnia odkrył poważną wadę w swoim
myśleniu: Pracownicy sektora użyteczności publicznej rozpoczynają dzień od czystych rąk,
więc w tym czasie rejestracja działała dobrze. W miarę upływu czasu brudniejsze i brudniejsze
dłonie były używane do uwierzytelniania, co nie było dobre dla sprzętu i nie działało tak dobrze
dla uwierzytelniania. Okazuje się, że część pracowników dostrzegła ten problem, ale "nikt ich
nie pytał", więc obserwowali wrak pociągu. W dużych organizacjach prawie niemożliwe jest
przewidzenie warunków pracy dla każdej kategorii i klasy pracowników, więc nie próbuj.
Zamiast tego znajdź dobry sposób, by zapytać ich o te warunki - i wysłuchaj tego, co mają do
powiedzenia. Nawet najbardziej niedoinformowani użytkownicy komputerów lub technologii
będą wiedzieć więcej o tym, jak ich dzień się rozkręca, a Ty możesz podać wskazówki, które
pomogą w poprawieniu sytuacji za pierwszym razem. W przypadku przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej sytuacja uległa pogorszeniu, ponieważ odkryli znaczącą liczbę rąk
starszych robotników były tak zniszczone od pracy fizycznej, że były prawie nieczytelne.
Dyplomacja. . .
. . . jest umiejętnością, którą każdy powinien kultywować - ale pracownicy technologii
informacyjnych potrzebują jej nawet więcej niż inni. Dzieje się tak, ponieważ jako guru IT
nieustannie niszczysz miejsce pracy. To nie twoja wina. Jak się okazuje, technologia
informacyjna ma charakter zakłócający. Projekty biometryczne zmieniają sposób, w jaki
uzyskujemy dostęp do narzędzi i lokalizacji potrzebnych do wykonywania naszych zadań - i ta
zmiana może być po stronie ekstremalnej, jeśli nie jest dobrze obsługiwana. Przejścia muszą

zostać wygładzone. Jeśli nieprzewidziane okoliczności sprawią, że przejście od starego
sposobu robienia rzeczy do nowego systemu biometrycznego będzie mniej płynne, lepiej
wiedzieć, jak potargane pióra. Przypomnij sobie, że żadna troska nie jest "głupia" tylko
dlatego, że wynika ona z ignorancji systemu lub błędnych wyobrażeń. Nikt nie może (ani nie
powinien) oczekiwać, że zna system w sposób, w jaki robisz - i jeśli konkretna troska wydaje
się głupia, oznacza to, że powinieneś być w stanie łatwo rozwikłać tę obawę za pomocą dobrze
dobranych słów. Często mówimy o problemie prywatności w rozdziale 3, więc nie będziemy
tu rozmawiać o szczegółach - z wyjątkiem tego, że wiele osób, z którymi współpracujesz,
będzie mieć obawy związane z prywatnością w związku z korzystaniem z systemu
biometrycznego. w zakresie wdrażania biometrii, jeśli nie jesteś przygotowany, aby pomóc
tym ludziom zrozumieć punkt widzenia organizacji. Często najlepszym sposobem na
osiągnięcie tego jest zrozumienie punktu widzenia użytkowników, więc nie tylko odrzucają
swoje pomysły.
Wiedza biznesowa
Jest jeszcze jeden ważny materiał wiedzy potrzebny do udanego projektu biometrycznego:
dogłębne zrozumienie procesów biznesowych, w które będziesz integrował swoje techniki
biometryczne. Nawet jeśli masz encyklopedyczną wiedzę na temat technicznych aspektów
biometrii, systemów, na których będziesz instalować, oraz szczegółów procesu instalacji,
musisz zrozumieć, dlaczego procesy, z którymi pracujesz, istnieją w pierwszej kolejności. W
takim razie masz do czynienia z nową technologią biometryczną, która usprawni ten proces,
sprawniej lub po prostu będzie zgodna z przepisami i regulacjami. Pamiętaj, to ostatecznie
dotyczy biznesu! Zadaniem dobrego informatycznego technologa jest umożliwienie praktyk
biznesowych i nie jest to coś innego dla bezpieczeństwa ludzi. Tak, skupiasz się na budowaniu
bezpieczeństwa w tych procesach, ale ważne są same procesy, a nie samo bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo, które powinieneś budować, jest wynikiem decyzji biznesowych dotyczących
zarządzania ryzykiem, a nie jakiegoś absolutnego standardu tego, co jest bezpieczne, a co nie.
Naprawdę wielkim projektem biometrycznym będzie ten, który pomaga organizacji zarządzaj
ryzykiem, ulepszając techniki uwierzytelniania lub identyfikacji procesów które zostały uznane
za ucieleśniające zbyt duże ryzyko z tej perspektywy zarządzania tożsamością. Zły projekt
biometryczny arbitralnie powoduje identyfikację zarządzanie bardziej bezpieczne i zatrzymuje
się tam. Być może nie zaadresował zarządzanie ryzykiem w ogóle. Nie wydawaj pieniędzy tylko
na "poprawę bezpieczeństwa".

Dziesięć podstaw do sukcesu biometrii
Istnieje wiele sposobów mierzenia sukcesu, a projekty biometryczne stawiają pewne
interesujące wyzwania, które wymagają starannego zrozumienia, co oznacza "odniesienie
sukcesu" - i dokładnie, jak to zmierzymy. Jeżeli jesteśmy zbyt wąscy w naszej definicji,
ryzykujemy, że spektakularnie nie odniesiemy sukcesu w jakimś aspekcie projektu - nawet jeśli
wciąż spełniamy nasze ogólne kryteria sukcesu. Przypadkowe zamknięcie wszystkich z
budynku poprzez ustawienie zbyt niskiej akceptacji FAR byłoby dobrym tego przykładem. Jeśli
twoim kryterium sukcesu było powstrzymanie nieuprawnionych osób przed budynkiem,
wyraźnie to spotkałeś; jeśli wszyscy pozostali również stoją na dworze w czasie deszczu
(podczas gdy ty ukryjesz się w serwerowni odprężającej trochę FAR), projekt może nie
zwiększyć twojego bonusu w tym roku.
Dostosuj się do celów Organizacji
Żaden projekt nie może się powieść, jeśli nie osiągnie czegoś znaczącego dla organizacji. W
większości dziedzin nigdy nie stanowi to problemu, ponieważ nikt nawet nie proponuje
projektu bez bardzo konkretnych celów organizacyjnych, które projekt zrealizuje. Jednak
czasami wydaje się, że IT potrzebuje nowej technologii, gdy nie ma jasnych taktycznych lub
strategicznych korzyści dla organizacji z perspektywy "Lepiej zrobi X szybciej, niż robimy to
dzisiaj" - zwłaszcza jeśli to, co robisz dzisiaj, jest dobrze i szybko. Nie zrozum nas źle. Obaj
autorzy pracowali w branży IT, IS, MIS, DP lub jakiejkolwiek nazwie, którą chcecie umieścić na
zarządzaniu technologią informacyjną od dłuższego czasu; znamy i rozumiemy potrzebę
zachowania aktualności i nie pozwalamy, aby technologia informacyjna w organizacji zanikała.
Wiemy również, że przebywanie na krwawiących krawędziach oznacza, że ktoś lub coś będzie
krwawić - zwykle procesy biznesowe, które wspierają naszą wypłatę. Jest czas i miejsce na
używanie najmodniejszej, najnowszej wersji jakiejś nowej, świetnej technologii - ale zazwyczaj
nie jest to w systemach produkcyjnych z niską tolerancją na przestoje, dziwne zachowanie i
całą listę symptomów z telewizyjnej reklamy narkotykowej . Projekty biometryczne powinny
próbować rozwiązać zidentyfikowany problem w organizacji, dla której najlepsza jest
technologia biometryczna. Takie zidentyfikowane problemy pojawiają się, gdy potrzeby
organizacyjne pozostają niezaspokojone w (na przykład) tych kategoriach:
* Identyfikacja lub autoryzacja, która jest bezpośrednio związana z osobą i nie można jej
udostępnić
* Silne uwierzytelnianie, które nie wymaga zapamiętywania długich, trudnych haseł
* Identyfikacja lub autoryzacja, która nie zależy od poziomu zaufania do tematu
Przede wszystkim udane instalacje biometryczne są zwykle realizowane w odpowiedzi na
wyrażoną potrzebę spoza organizacji technologii informatycznych. Wyrażona potrzeba może
nie uwzględniać danych biometrycznych, ale określać wymagania, które najlepiej mogą spełnić
dane biometryczne. Zastanów się i rozwiąż problemy dotyczące prywatności Jedną z miar
sukcesu nowej technologii jest to, że ludzie jej używający nie mają poczucia, że są na nią
przymuszani i czują, że wpływa ona negatywnie na ich życie. Niestety, jeśli nie jesteś ostrożny,
by rozważyć potencjalne problemy związane z ochroną prywatności związane z nowym

projektem biometrycznym, będzie to dokładnie taka liczba użytkowników, którzy będą o tym
myśleć. Czy ich obawy są ważne? Czy ich prywatność jest naprawdę atakowana i naruszana
przez system? Będąc w stanie odpowiedzieć "nie" na każde z tych pytań tak naprawdę nic nie
kupuje w obrębie społeczności użytkowników, chyba że można również wyjaśnić, dlaczego i w
jaki sposób chroni się ich prywatność - w terminach, które rozumieją. Na przykład
poinformowanie menedżera ds. Sprzedaży, że skaner odcisków palców przechowuje tylko
skróty określonych drobiazgów z odcisku palca (a nie fotograficzny obraz wydruku) może nie
mieć większego znaczenia dla kierownika sprzedaży. Wyjaśnienie, że w ogóle nie jest
przechowywany obraz, ale niektóre liczby, których nigdy nie można użyć do odtworzenia
oryginalnego wydruku, mogą mieć więcej sensu. Dalsze wyjaśnienie, że jest to szyfrowanie
jednokierunkowe (takie jak gotowanie jajka - nie ma sposobu na jego wygotowanie) i jedyną
rzeczą, na której opiera się baza danych, jest porównywanie nowego skanu (również
gotowanego) z wcześniej gotowaną wersją starego skanu daj im lepszy obraz tego, co się
dzieje. Z następujących dwóch powodów zalecamy, aby nigdy nie odrzucać obaw
użytkowników jako "nie opartych na faktach". Oto dlaczego:
* Rzeczywistość lub brak rzeczywistości, użytkownicy są zaniepokojeni. Pamiętaj, że percepcja
użytkownika zawsze ma rację, nawet jeśli nie jest oparta na faktach. Mówienie im, że nie
wiedzą, o czym mówią, nie zmniejszy ich obaw - nawet odrobinę.
* Twoim zadaniem jest upewnić się, że użytkownicy mają wszystkie fakty przed nimi iw formie,
którą mogą zrozumieć. Jeśli nie, to nie ich problem, to twój. Pod pewnymi względami jest to
jak komentarz redakcyjny do autora. Nawet jeśli to, co napisałeś, jest całkowicie poprawne,
fakt, że redaktor nie zrozumiał, jest dużym wskaźnikiem, że musisz spróbować wytłumaczyć to
inaczej
Ankieta dla użytkowników
Chociaż prywatność może być najczęstszym problemem dla użytkowników, to w żadnym
wypadku nie jest jedyna. Ponieważ Twój sukces opiera się przynajmniej częściowo na
akceptacji systemu i komfortu korzystania z niego, sugerujemy, abyś przeprowadził dyskusje z
reprezentatywnymi użytkownikami na temat twoich kandydackich rozwiązań - oraz na temat
wpływu instalacji biometrycznej na ich pracę. Tak jak w przypadku prywatności, ważne jest,
aby poważnie traktować ich obawy; nie odrzucaj tylko pomysłów, które są wyraźnie
niedoinformowane. Przypominają się ludzie, którzy skarżyli się pod koniec lat 80., że
komputery i telefony komórkowe mają wyeliminować bezpośredni kontakt z ludźmi i narzucić
wielkie bariery dla prawdziwej komunikacji. W tamtych czasach dostrzegliśmy wielki potencjał
lepszej komunikacji elektronicznej, która ma odwrotny skutek - przynosząc razem z ludźmi
podobne interesy i pozwalające zróżnicowanym grupom komunikować się, którzy w
przeciwnym razie by się ignorowali. Mimo że nie zgadzaliśmy się z ich oceną,
współpracowaliśmy z tymi użytkownikami, aby pomóc im zobaczyć pozytywne zastosowania
dostarczonych narzędzi. Z tego, co wiemy, niektórzy z tych użytkowników stworzyli niektóre z
pierwszych serwisów społecznościowych. . . nahhhh. Jest wiele rzeczy do przemyślenia w
instalacji biometrycznej, która nie ma nic wspólnego z ochroną zasobów za pomocą danych
biometrycznych - i ma wiele wspólnego z ludźmi, którzy wchodzą w interakcję z czymś nowym.
Na przykład dotknięcie czytnika linii papilarnych lub czytnika dłoni daje dokładnie taką samą

ilość zarazków jak dotknięcie klamki na tych samych powiązanych drzwiach; ponieważ
urządzenie biometryczne jest nowe, ludzie myślą jednak o implikacjach związanych z
dotknięciem go zaraz po tym, jak są najedzeni przed nimi - i chcą wiedzieć, co z tym zrobicie.
Jeśli przeprowadzisz szeroką ankietę wśród potencjalnych użytkowników, możemy niemal
zagwarantować, że zobaczysz pytania, których nigdy nie spodziewałeś się usłyszeć.
Trzymać się planu
Część III jest tam, gdzie masz plan, na którym możesz się trzymać; chodzi przede wszystkim o
to, aby stworzyć formalny proces w celu wyboru rozwiązania, zaplanowania jego wdrożenia,
wprowadzenia rozwiązania i wykorzystania go zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli jesteś
trochę zardzewiały w części III, przejdź tam, by odświeżyć. Poczekamy. Już z powrotem? To
dobry materiał, może chciałbyś trochę czasu i przejrzeć to jeszcze raz? Odkładając na bok,
niektóre z bardziej spektakularnych awarii jakiejkolwiek implementacji IT wynikają nie tyle ze
złego planu, co z braku doskonałego planu. Oboje mamy tendencję do angażowania się w
projekty, gdy sprawy nie idą dobrze; każdy z nas był kilka razy w pobliżu bloku i ma reputację,
że może naprawiać projekty na krawędzi awarii (z przyjemnością nazywamy te "prace
ratunkowe"). Kiedy jesteśmy wezwani w takich przypadkach, widzimy ten sam scenariusz na
siedem lub osiem razy na dziesięć: kierownik projektu przekazuje nam świetny plan, który
szczegółowo opisuje szczegóły procesu selekcji, testowania i wdrażania - plan, który zostało
porzucone kilka miesięcy wcześniej, ponieważ "krajobraz się zmienił". To tak, jakby wrzucili
wiosła do wody, a potem zastanawiają się, dlaczego znikają z kursu. Około jeden raz na sto
podstawowych parametrów oryginalnego projektu faktycznie zmienił się, z dobrych powodów
biznesowych, w trakcie realizacji oryginalnego planu. W takich przypadkach musisz całkowicie
przejrzeć cały projekt, aby upewnić się, że spełni on cele organizacyjne. Pozostałe
dziewięćdziesiąt dziewięć razy na sto, co tak naprawdę zmieniło się, bardziej przypominało
obsadę kadrową dla projektu, terminów lub (naszych ulubionych) funduszy i priorytetów. W
takich przypadkach pierwotny plan jest nadal drogą do sukcesu; musisz upewnić się, że
kierownictwo wie, że przeszkody zostały przeszkodą w Twoim projekcie. Powinny być również
świadome, że pierwotny plan został starannie przemyślany, a zmiany w zasobach, które miały
miejsce w połowie kursu, zagrażają ostatecznemu sukcesowi projektu biometrycznego (który
jest nadal bezpośrednio związany z powodzeniem określonych celów biznesowych).
Bądź elastyczny
Bądź elastyczny, tak naprawdę jest konsekwencją "trzymania się planu", a nie odwrotnie.
Naprawdę świetny plan przewiduje pewne rodzaje błędów, które pojawiają się podczas
realizacji planu, i pozwala na elastyczność bez odchyleń od ostatecznych celów projektu. Brak
elastyczności w planie lub w realizacji planu może być prawie tak samo szkodliwy dla
powodzenia projektu, jak całkowity brak planu. W idealnym świecie okoliczności twojego
projektu biometrycznego będą dokładnie odpowiadać założeniom poczynionym podczas
procesu planowania, a każdy szczegół planu będzie realizowany dokładnie w taki sposób, w
jaki został zatwierdzony na papierze - bez odchyleń, opóźnień lub braku skrzyżowania t lub
kropkowany i. Jednak nigdy nie żyliśmy w idealnym świecie; kiedy wdrażamy technologię,
która jest nowa na scenie (i szybko się rozwija) jako biometria, szanse na wszystko, co dzieje

się dokładnie tak, jak oczekujemy, są bliskie zeru. Jak zrównoważyć przestrzeganie dobrego
planu z elastycznością? W ramach swojego planu implementuj następujące koncepcje:
* Formalna polityka kontroli zmian z procesem przeglądu proponowanych zmian w planie
* Proces zatwierdzania rzeczy, które dokonują przeglądu
* Proces sprawdzania skutków zmiany po jej wdrożeniu
Jeśli Twój plan przewiduje i dostosowuje zmiany w sposób formalny, zmiany mogą być częścią
planu.
Zbadaj problem
Oto skuteczny sposób na zbudowanie idei, że cały powód, dla którego rozważasz nowe
rozwiązanie biometryczne, to spełnienie wymagań organizacyjnych: Wyraź ten problem w
znanych terminach biznesowych, takich jak ten: Potrzebujemy sposobu, aby dokładnie i
skutecznie zidentyfikować personel w sytuacjach związanych z zarządzaniem dostępem.
Istnieje doskonała szansa, że Twoja organizacja nie jest pierwszym, który napotkał taki
problem, a inni wykonali już sporo pracy, aby zrozumieć naturę konkretnego problemu, który
próbujesz rozwiązać. I prawdopodobnie mają coś do powiedzenia na ten temat. W rzadkich
przypadkach problem może być całkowicie unikalny dla Twojej organizacji i nikt nie ma nic do
powiedzenia na ten temat. Wciąż możesz znacznie zwiększyć swoje szanse na sukces, jeśli
przeprowadzisz badania dotyczące podstaw problemu, zanim zaczniesz przeglądać katalog w
poszukiwaniu rozwiązań. Załóżmy na przykład, że pracujesz w służbie zdrowia i powiedziano
ci, że lekarze dzielą się swoimi referencjami z personelem administracyjnym, więc nigdy nie
wiesz, kto naprawdę zalogował się, aby spojrzeć na dokumentację pacjenta - zawsze pojawia
się jako lekarz. (Może ta sytuacja przyszła do głowy, gdy systemy pokazały, że lekarz uzyskał
dostęp do informacji o pacjencie, gdy wiesz, że lekarz był na lot balonem zimnego powietrza
przez Ocean Spokojny.) W tym przypadku wiesz, że dane biometryczne są dobrym sposobem
powiązać uwierzytelnianie z konkretną osobą, więc zacząłeś myśleć o jakimś biometrycznym
rozwiązaniu tego problemu. Dodatkowo przypuśćmy, że lubisz czytniki odcisków palców,
ponieważ są one niedrogie i łatwo dostępne; wyrzuciłeś ten pomysł, ponieważ wielu
pracowników musi być uwierzytelnionych podczas noszenia rękawiczek lateksowych - i
oczywiście to nie zadziała. Trochę badań online pokaże, że w rzeczywistości jest kilka
czytników odcisków palców, które sprawdzają się w rękawicach lateksowych - ponieważ wiele
osób znalazło się w twojej sytuacji, a producenci przeprowadzili się, aby wypełnić potrzebę. W
niektórych przypadkach znajdziesz także podczas badania podstawowego problemu, który
inni ludzie rozwiązali ten sam problem bez użycia danych biometrycznych. W zależności od
rozwiązania może to być najlepsze odkrycie od samego początku może całkowicie uratować
organizację koszt projektu biometrycznego. Czasami sukces w technologii informacyjnej
oznacza znalezienie innego, prostszego sposobu na osiągnięcie pierwotnych celów, które
mogą nie być związane z technologią.
Zbadaj rozwiązanie
Biorąc pod uwagę, że zbadałeś problem i dobrze rozumiesz jego parametry, kolejnym
oczywistym sposobem na zwiększenie swoich szans na sukces jest zidentyfikowanie

potencjalnych rozwiązań i przeprowadzenie badań nad każdym z nich, aby naprawdę
zrozumieć różnice i potencjalne konsekwencje. wyboru każdego z nich. Na przykład, wiesz, że
chcesz korzystać z technologii, która ma najmniejszy wpływ na użytkownika, ale jest dokładna
do 99,99 procent, więc tylko jedna osoba na 10.000 byłaby akceptowane, gdy nie powinien
był. Uważasz, że skoro używasz tego rozwiązania do uwierzytelniania, a nie do identyfikacji,
szanse na fałszywą akceptację są nawet niższe niż 1 na 10 000, a to zadziała dla Ciebie.
Identyfikując kilka nieinwazyjnych metod, decydujesz, że chcesz rozpoznawać twarz,
rozpoznawanie chodu i rozpoznawanie tęczówki jako swoich ulubionych kandydatów.
Natychmiast rzucasz chodem, ponieważ nie ma on wymaganej dokładności i jest zwykle
używany do identyfikacji, a nie uwierzytelniania. Po dalszych poszukiwaniach rzucasz również
rozpoznawalność twarzy - nawet jeśli producent "gwarantuje" wymagany poziom dokładności
- ponieważ twoje badania doprowadziły cię do odkrycia, że jest wystarczająco dużo
podobieństwo w niektórych grupach rodzinnych, aby skorygować fałszywe współczynniki
akceptacji dla rozpoznawania twarzy, a instalacja jest domem high-tech z określonymi
zasadami dostępu dla członków rodziny. Rozpoznanie tęczówki dla pokoju gier jest! Pełne
zrozumienie specyfiki rozwiązań biometrycznych, które rozważasz, jest warunkiem sukcesu a dane biometryczne mają czasami dość dziwne dziwactwa.
Nie daj się wymyślić
Biorąc pod uwagę dwa rozwiązania, z których każdy rozwiązuje równie dobrze ten sam
problem, które rozwiązanie jest najmniej prawdopodobne, abyś w weekend w środku czegoś
zabawnego wyrzucił cię do domu? Odpowiedź jest zawsze najprostszym rozwiązaniem.
Rozwiązania biometryczne mogą być tak skomplikowane, jak wielomiejscowy, multimodalny
system, który umożliwia identyfikację, śledzenie i uwierzytelnianie - obserwując twój chód,
aby odgadnąć, kim jesteś, gdy podchodzisz do systemu rozpoznawania tęczówki, który
wykonuje szybsze wyszukiwanie irysowa baza danych. (Co robisz dla życia? Nie, po drugie, nie
mów nam.) Mogą również być tak proste jak naciśnięcie palcem na laptopie, aby się
zalogować. Przy zakupie technologii, zawsze istnieje kompromis pomiędzy dwoma
konkurencyjne problemy:
*Dostarczenie czegoś wystarczająco wyrafinowanego, aby sprostać potrzebom organizacji,
nawet jeśli przewidywany wzrost powoduje dodatkowe potrzeby
* Zapewnienie prostego, niedrogiego rozwiązania, które spełnia obecne potrzeby Oba są
ważnymi punktami widzenia, ale powinieneś zadać sobie następujące pytania:
* Czy przerwiesz technologię, zanim stanie się ona technologicznie przestarzała? Jeśli nie, kup
tańszą, gotową wersję.
* Jak trudne i / lub drogie jest uaktualnienie do czegoś lepszego, jeśli i kiedy chcesz?
* Jak dobra jest Twoja organizacja w prognozowaniu wzrostu i przyszłych potrzeb? Czy jesteś
pewien, że wiesz, jak długo będzie trwał podstawowy system?
* Jakie są szanse, że następna iteracja tego problemu będzie wymagać całkowicie innego
rozwiązania - w takim przypadku zmarnujesz pieniądze przeznaczone na elastyczność i
planowanie wzrostu?

Im prostsze jest rozwiązanie biometryczne - przy jednoczesnym spełnieniu bieżących potrzeb,
przewidywanego wzrostu i dodatkowych wymagań - tym lepiej spać w nocy, a więcej pieniędzy
będzie dostępnych na premie pod koniec roku.
Porozmawiaj z ludźmi z działającymi instalacjami
Możesz myśleć o tym jako o rozszerzeniu tematu "Research the Solution" wcześniej w tym
rozdziale, ale w rzeczywistości jest to znacznie więcej. Dopóki nie masz przewagi nad
konkurencją i nie wdrażasz najnowszej technologii na długo przed nikim innym, istnieje spora
szansa, że możesz skontaktować się z innymi osobami, które popełniły już poważne błędy we
wdrażaniu systemów biometrycznych - i dowiedzieć się, na czym polegały te błędy. możesz
uniknąć ich powtarzania. Oczywiście powinieneś także omówić dokładnie to, co ci ludzie zrobili
dobrze, i spróbować odtworzyć te momenty, jeśli odnoszą się one do Twojego projektu.
Pamiętaj jednak, że większość ludzi nie pamięta, kiedy wszystko poszło idealnie tak dobrze,
jak pamiętają, kiedy części latały w powietrzu, a wozy strażackie były jeszcze dziesięć minut.
Problem z rozpoczęciem rozmowy o czyichś bolesnych momentach polega na tym, że jeśli nie
znają cię dobrze, mogą być trochę niechętni do opowiedzenia o dniu, w którym zostali prawie
zwolnieni. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego dylematu jest poznanie grupy osób,
które wykonują zadania podobne do twoich, na długo zanim będziesz musiał zadać im te
pytania. Istnieje wiele grup zorganizowanych wokół spotkania i dyskusji na temat
bezpieczeństwa informacji wśród rówieśników. Zdecydowanie zalecamy znalezienie takiego, z
którym czujesz się komfortowo, i spędzić trochę czasu na poznawaniu tych ludzi; nie tylko
staną się cennym źródłem informacji, możesz mieć pewność, że ktoś gdzieś właściwie wie, o
czym mówisz.
Nie "strzelaj i zapomnij"
Ostatnią pozycją na tej liście sposobów na sukces jest zwrócenie uwagi na to, jak system
biometryczny działa po instalacji. W przypadku większości projektów poświęcisz dużo czasu
na przygotowanie się do pierwszego dnia pracy, upewniając się, że wszystko ułoży się
bezproblemowo, upewniając się, że cała praca, którą wykonałeś przy wyborze i wdrażaniu
twojego rozwiązania biometrycznego, spotyka się w oślepiającym błysku absolutnej
doskonałości. (Powodzenia z tym.) Należy pamiętać, że dla większości użytkowników systemu,
pierwszy dzień jest właśnie taki - dzień jak każdy inny dzień, ale taki, który wymagał od nich
nauki nowego systemu biometrycznego i rozpoczęcia korzystania z niego. W zależności od
systemu będą go używać jeszcze kilka razy tego samego dnia, a następnie setki razy w ciągu
następnych kilku miesięcy. Fakt, że działał idealnie w dniu, w którym został zainstalowany,
będzie blednąć w porównaniu z wieloma irytującymi awariami, które muszą wytrzymać po tym
krótkim, błyszczącym momencie, chyba że zwracasz uwagę na system. Nie każda technologia
natychmiast zacznie się pogarszać podczas oglądania, ale wiele z nich robi. Pomyślna instalacja
biometryczna to taka, która szybko wychwytuje nowe problemy w miarę ich pojawiania się i
radzi sobie z nimi skutecznie. W większości organizacji po zaprojektowaniu i zbudowaniu
rozwiązania masz wszystkie problemy związane z tym rozwiązaniem, dopóki nie przejdziesz na
nowy

zatrudnienie - i w niektórych przypadkach użytkownicy będą nadal wyśledzić i zadawać
pytania. Postrzegany sukces systemu w umysłach użytkowników będzie taki, jak działa z
czasem, więc zrób sobie przysługę i weź pod uwagę te dwie wskazówki po pierwszym dniu
wdrożenia:
* Uważnie obserwuj instalację przez pierwszy miesiąc, zwracając uwagę na trendy w
fałszywych odrzutach, niepowodzeniach rejestracji i wszelkich innych unikalnych cechach
biometrycznych, które wydają się dryfować lub wymykać spod kontroli.
* Obserwuj wykorzystanie zasobów na poziomach poszczególnych komputerów i sieci;
upewnij się, że działają dobrze i nie wyczerpią dostępnych zasobów w najbliższym czasie.

Dziesięć scenariuszy biometrycznych do zaplanowania
Biometria obejmuje dość duży obszar badań i istnieje o wiele więcej scenariuszy użycia, niż
mogłoby się wydawać. W tym rozdziale rozważymy kilka typowych scenariuszy użycia, kilka
możliwych scenariuszy pułapek dla biometrii oraz kilka niecodziennych, ale interesujących
zastosowań technologii biometrycznej.
Alternatywny dostęp do wejścia
Jeśli twój budynek ma lobby z ochroniarzem lub recepcjonistą, możesz nie mieć potrzeby
kontroli dostępu biometrycznego w holu. W zależności od wielkości firmy i wielkości budynku
osoba na stanowisku może rozpoznać każdego, kto ma uzasadnioną potrzebę dostępu. Nawet
jeśli tak nie jest, nie ma sposobu, aby nieuprawniona osoba wiedziała na pewno, który
personel zna lub nie zna osoby na stanowisku kierowniczym - tak więc istota ludzka nadal jest
dość przyzwoitym odstraszaczem do podjęcia próby nieautoryzowane wejście. Tylko w
najbardziej ryzykownych firmach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących
bezpieczeństwa zobaczysz biometryczne systemy wejścia w holu lub przed wejściem. Wejścia
boczne i parkingi to zupełnie inna sprawa. Większość bocznych wejść i wind parkingowych nie
jest nadzorowana przez ludzi, więc każdy, kto zda sobie sprawę z kodu drzwi, widząc, jak ktoś
go uderza (lub ma kartę zbliżeniową odebraną z parkingu), może uzyskać dostęp do obiekt.
Jeśli używasz nawet prostego skanera linii papilarnych przy bocznych drzwiach lub
podnośnikach parkingowych, znacznie zmniejszasz prawdopodobieństwo, że ktoś dostanie się
do obiektu z kradzionymi danymi uwierzytelniającymi.
Hosting o wysokim poziomie bezpieczeństwa
W niektórych przypadkach, nawet z ochroniarzem w drzwiach, tak wiele osób wymaga
dostępu do obiektu - a lista dostępu ma tak duże obroty - że nawet wielki ochroniarz nie jest
w stanie zapamiętać wszystkich, którzy powinni mieć wstęp. Nawet ktoś, kto ma wielką
pamięć na takie rzeczy, nie może oczekiwać, że dowie się (powiedzmy), że Johnny został
zwolniony godzinę temu, a my nie chcemy, aby pozwolono mu wrócić do budynku, zwłaszcza
jeśli jest szalony. Prawdopodobnie istnieje wiele takich przykładów, ale najczęściej spotykamy
się z dostępem do sieci komputerowych. W tych scenariuszach firma hostingowa oferuje
przestrzeń w szafach rack, połączenia sieciowe, kontrolę środowiska i moc dla klientów, którzy
chcą hostować usługi w takim obiekcie zamiast budować go samodzielnie. Od czasu hostingu
dostawca ma wielu klientów, a jedną z rzeczy, które dostarczają klientom, jest fizyczne
bezpieczeństwo serwerów, dokładnie kontrolują, kto ma dostęp do hali hostingowej. Każdy
klient przesyła listę osób, które mogą wejść do obiektu w ich imieniu, aktualizując tę listę,
ponieważ ludzie są zatrudniani i opuszczają firmę. Z kolei firma hostingowa ma zezwolić na
wstęp tylko upoważnionym osobom. Firma hostingowa ma tylko dwie możliwości osiągnięcia
tego celu:
* Zachowaj listę upoważnionych osób i ręcznie sprawdzaj identyfikację każdego
przychodzącego (zwykle jest to dokument tożsamości ze zdjęciem).
* Zachowaj tę samą listę w postaci zarejestrowanych danych biometrycznych i niech system
rozróżnia osoby.

Tak czy inaczej, używasz danych biometrycznych, ale ręczna weryfikacja zajmuje zbyt wiele
czasu, nie jest to tak imponujące, gdy wyświetlasz obiekt potencjalnym klientom. Użyliśmy
tutaj przykładu firmy hostingowej, ale naprawdę każde miejsce, które wykonuje
wysokoprzepustowe uwierzytelnianie dla stron trzecich jest dobrym kandydatem do tego
scenariusza. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, po prostu upewnij się, że procesy dodawania
i usuwania upoważnionego personelu są proste, wydajne i szybkie.
Identyfikacja Port-of-Entry
Scenariusze wejścia na rynek przypominają hosting o wysokim poziomie bezpieczeństwa, tylko
na znacznie większą skalę i bez przewagi głównej listy autoryzowanych osób. Tradycyjny
system wejścia-wejścia wymaga użycia trudnego do zduplikowania identyfikatora (paszportu),
który użytkownicy noszą przy sobie. Ręczna biometria jest wykonywana, gdy funkcjonariusz
przy bramce porównuje zdjęcie paszportowe z osobą, która je prezentuje. System ten zależy
w dużym stopniu od tego, jak trudno jest zmodyfikować lub stworzyć paszport bez wykrycia.
Jednym z najprostszych sposobów wykorzystania biometrii do pomocy w tym procesie jest
włączenie elektroniki do samego paszportu, dzięki czemu ma dwie następujące cechy:
* Klucz elektroniczny do sprawdzenia, czy informacje w paszporcie zostały zaszyfrowane za
pomocą klucza należącego do kraju pochodzenia.
* Zaszyfrowane dane biometryczne, które można porównać z danymi biometrycznymi osoby
przedstawiającej paszport.
Ten system nie jest doskonały, ale sprawia, że dane są trudniejsze do podrobienia - i wciąż nie
wymagają podstawowej bazy danych. Innym problemem związanym z portem wejścia jest
identyfikacja osób, które są na liście obserwowanych lub tych, które zostały z jakiegoś powodu
wydalone z kraju. W takich przypadkach często można zbierać informacje biometryczne od
podmiotów - z lub bez ich współpracy - a następnie wykorzystywać te informacje, aby
zidentyfikować je podczas próby przekroczenia granicy. Ten scenariusz wymaga głównej listy
osób i ich danych biometrycznych, ale jest znacznie mniejszy niż lista wszystkich na Ziemi,
którzy mogą zdecydować się na podróż.
Egzekwowanie prawa
Nie zawsze myślimy o egzekwowaniu prawa, kiedy rozważamy scenariusze biometryczne, ale
egzekwowanie prawa prawdopodobnie stanowi 90 procent lub więcej znanych zastosowań
technologii biometrycznej. Organy ścigania wykorzystują dane biometryczne w ten sam
sposób, co każda organizacja, która wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa i
odpowiedzialności, ale ich wykorzystanie do celów uwierzytelniania w biometrii jest takie
samo, jak w przypadku innych użytkowników. Jest to wykorzystanie biometrii do identyfikacji,
która odróżnia egzekwowanie prawa od większości innych przypadków użycia. Od wielu lat
organy ścigania wykorzystują odciski palców zgromadzone na miejscu zbrodni, aby później
ustalić tożsamość osoby trzymającej nóż, pistolet lub pogo-stick w momencie popełnienia
przestępstwa. Niedawno policja była w stanie używać krwi i innych dowodów biologicznych
zbierają w celu identyfikacji osób poprzez porównania DNA. Chociaż te zastosowania są
również częścią biometrii, są one dość dobrze znane każdemu, kto ogląda programy

przestępcze w telewizji. Bardziej interesujące scenariusze biometryczne w egzekwowaniu
prawa w dzisiejszych czasach obejmują wykorzystanie obrazów zebranych ze źródeł, takich jak
kamery ATM, wideo monitorujące i osoby prywatne z kamerami, w celu identyfikacji osób za
pomocą rozpoznawania twarzy, rozpoznawania chodu, a nawet masy ciała i ruchu Biometria
Chociaż wiele z tych technik nie jest wystarczająco dokładnych, aby zidentyfikować je w sądzie,
są one użytecznymi narzędziami, które pomagają wyeliminować niektórych podejrzanych i
zwrócić uwagę innych na prowadzenie śledztwa. Jeśli zastanawiasz się kiedyś, ile
potencjalnych informacji biometrycznych jest zbieranych od Ciebie w danym dniu, które mogą
być wykorzystane w ten sposób, rozejrzyj się, gdy idziesz przez parking lub sprawdź w sklepie
- i uśmiechnij się ładnie do kamera ATM za ciemnym plastikiem. Niektóre miasta w niektórych
dzielnicach nawet policyjne kamery wideo oglądają publiczne miejsca. T
Ta biometryka nie działa dla mnie
W zależności od wielkości populacji użytkownika i czasu korzystania z rozwiązania
biometrycznego scenariusz ten pojawi się wcześniej lub później. Niektóre z tych sytuacji
prawdopodobnie się pojawiły - gdzie, z jakiegoś powodu, określona biometria, którą
przechwytujesz, nie dotyczy kogoś, ponieważ prawa ręka (lub inna wymagana część ciała) jest
albo brakująca, albo po prostu nie pasuje do parametry, których oczekuje system
biometryczny. Scenariusze, które zaskoczą cię (lub jeśli pominiesz tę część), to wszystko, co
wydaje się być w porządku, ale pomiar biometryczny prawie zawsze kończy się
niepowodzeniem dla określonej osoby. Problem polega na tym, że istnieje dość duża
różnorodność w obrębie naszego gatunku, a niektóre pomiary zawierają wiele założeń
opartych na normach statystycznych. Dwa przykłady konkretnych metod biometrycznych,
które nie działają dobrze dla wszystkich ludzi
*Odciski palców: niektórzy ludzie po prostu nie odcisków palców. Dobry odcisk jest pobierany
z palca z głębokimi bruzdami i dobrym kontrastem kolorystycznym - ale jeśli twoje bruzdy są
płytkie lub kolor palca nie kontrastuje wystarczająco dobrze ze źródłem światła, może być
prawie niemożliwe uzyskanie od ciebie użytecznego odcisku palca.
* Rozpoznawanie podpisu: Jest to kolejny przykład biometrii, która działa dobrze dla
niektórych osób, a nie dla innych osób. Obaj twoi autorzy nieustannie walczą z
utrzymywaniem swoich podpisów na tyle konsekwentnie, że banki i firmy obsługujące karty
kredytowe nie zaczynają odrzucać swoich transakcji.
Wszystko, co możemy powiedzieć o tym scenariuszu, to fakt, że jeśli jesteś odpowiedzialny za
to, aby rozwiązanie biometryczne działało, będziesz musiał stworzyć zakwaterowanie dla
osób, które nie są w stanie korzystać z systemu.
Obiekt do inwazji mojej prywatności
Nie mamy żadnej srebrnej kuli za ten sprzeciw wobec wdrażania biometrii, ale jest to
scenariusz, na który trzeba się przygotować. Należy pamiętać, że nie każdy będzie miał taką
samą perspektywę jak ty w zakresie biometrii, a jest wielu szanowanych analityków
bezpieczeństwa, którzy zaprotestowali przeciwko powszechnemu stosowaniu informacji
biometrycznych. Ludzie, którzy wyrażają tę troskę, nie są zwariowanymi Luddystami, którzy

chcą, aby całe społeczeństwo komputerowe po prostu odeszło (no, w porządku, nie wszystkie
z nich są). Niektórzy są myślącymi ludźmi, którzy włożyli wiele tej myśli w temat - i czują, że
zbieranie i przechowywanie informacji biometrycznych na ich temat jest osobistym
naruszeniem ich prywatności. W takich przypadkach może pomóc dotrzeć do praktycznego
źródła problem. Zapytaj ludzi dokładnie, co przeszkadza im w czytaniu odcisków palców i bazie
danych; chodzi o to, aby w pełni zrozumieć ich obawy i spróbować je rozwiązać. Oto przykład
tego rodzaju zmartwień, które możesz usłyszeć dźwięcznie: Co by było, gdyby przechowywane
dane biometryczne mogły zostać użyte do stworzenia fałszywej wersji tych samych danych
biometrycznych (takich jak odciski palców) - a ktoś to robi, idzie do salonu sprzedaży i używa
tych danych do zakupu nowego Ferrari? Jeśli twoja firma i sprzedawca Ferrari używają tej
samej technologii, a złodziej może ukraść bazę danych odcisków palców - a następnie
wprowadzić prawidłowy zapis do transakcji, podczas gdy dealer patrzy - wtedy złodziej może
odjechać z partii po przejściu na emeryturę. Straszne? Pewnie. Ale rzeczywiste ryzyko takiego
zdarzenia jest niewielkie z następujących powodów:
* Jak przechowywane są dane biometryczne. Często bardzo specyficzne dla używanego
sprzętu, uniemożliwiające odtworzenie druku lub innego biometrycznego oryginału, tylko
zapis informacji szczegółowych.
* Musisz wstrzyknąć skradzione dane biometryczne dokładnie w odpowiednie miejsce w
systemie dokładnie w odpowiednim momencie, aby oszukać go i pomyśleć, że jesteś kimś
innym.
* Nadal musisz przekonać sprzedawcę, firmę obsługującą karty kredytowe i wiele innych osób,
że jesteś kimś innym, posługując się fałszywym dowodem tożsamości i wymyślnymi
gadżetami.
Nie jest to niemożliwe w przypadku najgorszych scenariuszy, ale na razie istnieją o wiele
łatwiejsze sposoby kradzieży tożsamości niż kradzież i używanie biometrii informacji niż
włamywanie się do bazy danych (np. fotografowanie kogoś lub pobieranie odcisków palców z
wyrzuconego pojemnika po napoju). Jeśli argument jest bardziej filozoficzny niż praktyczny,
nie możemy ci w tym pomóc, z wyjątkiem sugerowania lekcji debaty.
Znaleźliśmy złośliwe oprogramowanie na serwerze bazy danych biometrycznych
W kręgach bezpieczeństwa informacji toczy się wściekła debata na temat tego, co to znaczy
wykrywać złośliwe oprogramowanie na serwerze zawierającym poufne informacje. Ten
scenariusz zdarza się setki razy lub tysiące razy każdego dnia na całym świecie i może najmniej
kosztować Cię, jeśli już zastanawiasz się, co to dla Ciebie znaczy - i jak wolisz sobie z tym
poradzić. Problem w tym scenariuszu polega na tym, czego nie wiesz: Załóżmy, że właśnie
odkryłeś, że program o jakimś złym zamiarach został zainstalowany w systemie zawierającym
twoją biometryczną bazę danych, i nie wiesz na pewno, co to za program kod mógł zrobić lub
miał dostęp. W najgorszym przypadku przyznano hakerom bezpośredni dostęp do tego
serwera (i ewentualnie do reszty sieci), a hakerzy pobrali wszystkie informacje, aby zobaczyć,
co mogą z nim zrobić. Wszystkie informacje na temat tego systemu mogą znajdować się w
rękach osoby, która zamierza cię skrzywdzić.

Debata skupia się głównie wokół koncepcji, że istnienie złośliwego oprogramowania na hoście
nie implikuje ani w żaden sposób nie gwarantuje, że informacje zostały naruszone. Jeśli
informacje nie zostały naruszone, wszystko, co musisz zrobić, to wyeliminować złośliwe
oprogramowanie i jesteś gotowy. Drugą stroną tej monety jest to, że skoro można ją było
odsłonić, musisz zachowywać się tak, jakby rzeczywiście była. Nasza perspektywa tego
scenariusza polega na tym, że wszystko zależy. Zadaj sobie następujące pytania:
*Jakie są wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji?
* Jakie jest otoczenie prawne, regulacyjne i public relations dla organizacji?
* Jeśli złośliwe oprogramowanie jest dobrze znane społeczności antywirusowej / antyspyware,
czy wiesz również, co tak naprawdę robi?
Jeśli potrafisz odpowiedzieć na te pytania, będziesz miał znacznie lepszy obraz tego, co należy
zrobić w tym scenariuszu.
Czytniki biometryczne w obiektach
Ponieważ dane biometryczne mogą być dobrym sposobem na przyznanie autoryzowanego
dostępu do rzeczy, dlaczego nie umieścić danych biometrycznych w rzeczywistych rzeczach,
do których chcemy kontrolować dostęp - na przykład karty kredytowe? Może wydawać się
nieco futurystyczny i naciągnięty, ale duńska firma - Scanecotech A / S - opracowała dokładnie
tę technologię. Bardziej interesująca niż jego specyficzna aplikacja jest jednak myśl, że jeśli
umieścisz czytniki biometryczne w coś tak małego i cienkiego jak karta kredytowa, możliwe
jest rozważenie użycia uwierzytelniania biometrycznego dla prawie dowolnego obiektu na
urządzenie. Na przykład niektóre z wysokiej klasy przenośnych odtwarzaczy muzyki i wideo są
magnesami do kradzieży, ponieważ są małe i bardzo cenne, podobnie jak przenośne odbiorniki
GPS, telefony komórkowe i aparaty fotograficzne. To prawdopodobnie powstrzymałoby
kradzież, gdyby urządzenie nie było dostępne bez logowania biometrycznego, a techniki
obejścia wszystkie uruchomiły autodestrukturę (nic wielkiego, tylko dobre wyczerpanie
pamięci). Jeśli złodziej nie miał szansy na utworzenie jednostki roboczej, naprawdę nie ma
powodu, aby go kraść. W przypadku telefonów komórkowych istnieje dodatkowy wymiar idei
posiadania czytnik biometryczny w telefonie, który umożliwia uwierzytelnianie transakcji
włączonych przez telefon jako urządzenie podłączone do sieci lub jako telefon komórkowy.
Jako podłączone urządzenie sieciowe telefon może działać tak samo, jak każdy inny skaner
biometryczny, który możesz mieć w swojej sieci, tylko ten jest przenośny. Transakcja
zainicjowana za pośrednictwem programu sieciowego w telefonie lub przeglądarce
internetowej w telefonie może zostać uwierzytelniona, prosząc użytkownika o przedstawienie
swoich danych biometrycznych we właściwym czasie. Jako telefon komórkowy, typowa
transakcja drzewa telefonicznego ("naciśnij 2, aby kupić Ferrari") może w pewnym momencie
zostać uwierzytelniona, prosząc użytkownika o przedstawienie swoich danych
biometrycznych. W przypadku transakcji telefonii komórkowej uwierzytelnianie biometryczne
najprawdopodobniej
wyzwoliłoby
sekwencję
numerów
DTMF
(Dwukolorowa
wieloczęstotliwość - dźwięki wydawane przez telefon, gdy dotykasz numeru, który działałby
jak dotykanie cyfr na klawiaturze), który odpowiada kodem autoryzacji.

Behawioralne biometryczne czujniki jazdy
Niektóre rodzaje biometrii behawioralnej mogą identyfikować kogoś poprzez interakcję tej
osoby z systemem całkowicie niezwiązanym z identyfikacją lub uwierzytelnianiem. Przykłady
obejmują jazdę samochodem, pisanie na maszynie, a nawet po prostu obserwowanie, jak
poruszasz myszą, aby wykonać rutynowe zadania komputerowe. W zależności od pomiaru,
wielkości próby i wiarygodności konkretnej biometrycznej, te zdarzenia identyfikacyjne mogą
być mniej lub bardziej dokładne. Czasami dokładność nie ma krytycznego znaczenia dla
szczególnego wykorzystania danych biometrycznych, a ważniejszą kwestią jest zapobieganie
znacznemu wpływowi pomiaru biometrycznego na użytkownika. Jako dobry przykład,
wyobraź sobie system biometryczny wbudowany w samochód rodzinny. System obserwuje,
jak jeździsz, hamujesz, sygnalizujesz, a nawet sterujesz, dzięki czemu wie i rozumie, kto stoi za
kierownicą. Ponieważ lista zarejestrowanych sterowników jest niewielka, system nie musi
dokonywać wielu porównań, a jeśli celem systemu jest pomoc w wyborze muzyki do
odtwarzania z wbudowanej kolekcji mp3, podjęcie błędnej decyzji nie będzie miało wszystko
to ma wielki wpływ (chyba, że zdecyduje, że jesteś "nastoletnim synem" i wybierze muzykę i
poziomy głośności do dopasowania). W scenariuszu jazdy można nawet wprowadzić system
bardziej złożonych decyzji, takich jak zapewnienie, że na fotelu pasażera siedzi osoba
dorosłego rozmiaru, gdy nastolatek jedzie lub ma wbudowaną komórkę Telefon zaczyna
dzwonić, gdy wydaje się, że ktoś zupełnie nieznany prowadzi samochód. Niewątpliwie
zobaczymy inne scenariusze, w których biometria może być stosowana do celów identyfikacji,
a następnie wykorzystywane do wykonywania mało skutecznych, ale pomocnych działań.
Biometryczna Straż Sąsiedzka
Czy kiedykolwiek mieszkałeś w sąsiedztwie z dobrze zorganizowanym zegarem sąsiedztwa?
Niektórzy ludzie lubią ten pomysł i sprawia, że czują się bezpieczniej, wiedząc, że sąsiedzi mają
oko na rzeczy, nawet gdy nie ma ich w domu. Z drugiej strony sam pomysł, że ludzie obserwują,
co się dzieje i robienie notatek naprawdę skrada niektórych ludzi. Nie widzimy poważnie, aby
ktokolwiek rozważał pomysł biometrycznie ulepszonego programu oglądania sąsiedztwa, ale
jako koncepcja może nieco pomóc w złagodzeniu czynnika związanego z pełzaniem. Zamiast
ludzi na emeryturze z lornetkami, którzy zamiatają "dziwną aktywność", można mieć kamery
wideo oglądające publiczne miejsca i identyfikujące nieznajomych. System nauczania
zorientowałby się nawet, że ludzie, którzy przechodzą przez twoją dzielnicę do przystanku
autobusowego codziennie o 8:00, nie są obcy, ale ci ludzie idący uliczką o 2:00 rano są obcy
dla tego miejsca i czasu. Monitorowanie i gromadzenie tego rodzaju danych to jedno, ale to,
co robisz, sprawia, że jest to przerażająca okolica z kamerami obserwującymi twój każdy ruch
lub bezpiecznym miejscem, w którym przestępcy uczą się nie spędzać czasu. Na przykład
możesz zdecydować, że nie chcesz nawet nagrywać wideo przedstawiającego znanych ludzi w
miejscach, gdzie spodziewamy się ich oglądać - i zapisywać tylko nieznajomych lub nieznanych
ludzi w określonych miejscach, w czasie, gdy nie spodziewasz się ich zobaczyć. Co więcej,
polityka może polegać na tym, że nawet nagrania nieznajomych nie są oglądane, dopóki ktoś
nie powiadomi zegarka o tym, że wydarzyło się coś konkretnego, a nagrania z tego czasu i
miejsca są nagrywane.

Dziesięć korzyści z biometrii
Zbyt powszechne, gdy nowa technologia staje się popularna, zostaje podłączona do
dowolnego kącika technologicznego lub kranu, który każdy może sobie wyobrazić. W
większości przypadków ten szał prowadzi do pewnego stopnia przeciążenia - dla specjalistów
od technologii informatycznych i dla użytkowników (czy ktoś jeszcze jest zmęczony używaniem
Flasha do wypełnienia prostego formularza internetowego?). Technologie biometryczne nie
są odporne na nadmierne stosowanie, ale istnieją pewne oczywiste zalety korzystania z
biometrii w odpowiednich sytuacjach. Tutaj wymieniamy korzyści dla uwierzytelniania i
identyfikacji, które są unikalne dla danych biometrycznych, a także korzyści o szerszym
wpływie niż tylko identyfikacja i uwierzytelnianie.
Współpraca nie jest wymagana
W niektórych przypadkach musisz zidentyfikować lub uwierzytelnić osoby, które mogą nie być
bardzo zainteresowane pomocą w procesie. Na przykład, możesz być sprawdzany pod kątem
poszukiwanych zbrodniarzy przy wejściu do gry w piłkę z rozpoznawaniem twarzy lub
poszukiwanie znanych zabójców przy funkcji rządowej wykorzystującej rozpoznawanie chodu
z wideo nadzoru. Kluczem jest to, że możesz dokonać identyfikacji, podczas gdy
zidentyfikowana osoba aktywnie próbuje ją ukryć. Jest to cecha charakterystyczna, która jest
naprawdę unikalna dla biometrii, ponieważ biometria jest czymś, co jest częścią ciebie, a
jedynym sposobem na uniknięcie identyfikacji biometrycznej jest jakaś zmiana w tej części
twojego wyglądu lub działania. Niektóre techniki biometryczne - takie jak termografia twarzy
i niektóre biometria behawioralna - są całkiem dobre w oglądaniu przez przebranie. To
dlatego, że w ogóle nie patrzą na cechy powierzchni. W kolumnie "nie tak korzystne dla
społeczeństwa" znajduje się pomysł wykorzystania tej samej koncepcji w przestrzeni
publicznej (takiej jak centra handlowe i sklepy detaliczne) w celu zidentyfikowania
poprzednich klientów i wysłania sprzedawcy w ten sposób, aby przeprowadzić ukierunkowany
marketing. Wyobraź sobie następującą rozmowę sprzedającego, pięć minut po wejściu do
ogólnokrajowej sukienki, 2000 mil od pierwotnego zakupu; - Co takiego nowy czarny garnitur
kupiłeś w zeszłym lutym, panie Smith? Naprawdę będzie dobrze wyglądać z tymi srebrami
spinkami do mankietów, nie sądzisz?
Gwarantuje fizyczną lokalizację
Technologia biometryczna wymaga obecności rzeczywistej osoby związanej z konkretnymi
pomiarami biometrycznymi w czujniku biometrycznym. Tak długo, jak wiesz na pewno, gdzie
są twoje czujniki, zawsze będziesz wiedzieć dokładnie, gdzie był ktoś, kto został
uwierzytelniony (lub zidentyfikował się) za pomocą tego czujnika. Z powodu tego wymogu
możliwe jest korzystanie z danych biometrycznych w miejscach, w których należy upewnić się,
że użytkownicy nie mogą później twierdzić, że "nigdy tam nie byli" i "nie autoryzowali" działań
podjętych w ich nazwach. Ta koncepcja niezaprzeczalności jest ważna dla transakcji
finansowych, nakazów wojskowych, a właściwie każdego miejsca, w którym ktoś może później
ulec zmianie i naprawdę nie chce przyjąć odpowiedzialności za szkodliwe działanie, które ktoś
(zgadnij kto?) Wykonał. Biometria może wykonać zadanie niezaprzeczalności na kilka różnych
sposobów - każdy z nich tworzy inny poziom pewności działania:

* Korzystanie z danych biometrycznych jako metody uwierzytelniania w celu udowodnienia,
że ludzie, którzy się logują, są tymi, za kogo się podają. Po zalogowaniu użytkownicy następnie
wykonują swoje zadania, a system przyjmuje trzy założenia:
• Osoba, która się zalogowała, jest uwierzytelnionym użytkownikiem.
• Osoba zalogowana jest obecna.
• Osoba zalogowana jest odpowiedzialna za każdą czynność podjętą przez uwierzytelnionego
użytkownika.
Ta metoda ma słabość: uwierzytelniony użytkownik mógł odejść ze swojej stacji roboczej po
początkowym uwierzytelnieniu, umożliwiając komuś podjęcie działań przy użyciu
uwierzytelnionej tożsamości. W przypadku transakcji o wysokiej wartości i ważnej ważności
(takich jak transakcje giełdowe) użytkownik może ponownie uwierzytelnić użytkownika, aby
zatwierdzić transakcję.
* Specjalne akcje wymagające niezaprzeczalności
biometrycznych podczas inicjowania działania.

wymagają

podania

informacji

Ta metoda ma wyższy poziom pewności, ponieważ niezależnie od pierwszego logowania,
zapewnia, że oczekiwana osoba nadal kontroluje stanowisko pracy w czasie akcji specjalnej.
Trudno (na przykład) twierdzić, że "nie było cię", gdy zakupiono 30 000 akcji, jeśli
udowodnimy, że twój żywy palec, gałka oczna lub żyły były tam.
Wysoka przepustowość
Kiedy weźmiesz pod uwagę wiele alternatywnych metod wykorzystywanych do
uwierzytelniania lub identyfikowania osób, szczególnie gdy istnieje ryzyko oszustwa lub
fałszywej identyfikacji, biometria szybko wznosi się na czoło listy, ponieważ jest w stanie
bardzo dokładnie przetwarzać wiele tożsamości osób. Hasła nie są zwykle używane w takich
sytuacjach, ponieważ mogą zostać skradzione lub udostępnione. Ponadto, wpisanie hasła o
wystarczającej długości lub złożoności zajmuje dużo więcej czasu niż przesuwanie palca lub
dłoni w skanerze - i to nawet nie biorąc pod uwagę nieśmiałego syndromu hasła, w którym
ludzie pukają swoje hasło dwa lub trzy razy z rzędu, po prostu ponieważ są pod presją lub są
obserwowani. Ręczne porównywanie identyfikatora zdjęcia jest jedyną inną metodą, która
jest zwykle używana w scenariuszach o wysokiej przepustowości, w których ważna jest
dokładność autentyczności. Po pierwsze, nawet ręczne porównywanie z identyfikatorem ze
zdjęciem jest formą uwierzytelniania biometrycznego - nie jest tak dokładne ani tak dobre w
wykrywaniu oszustwa, jak dobry system rozpoznawania linii papilarnych lub rozpoznawania
tęczówki. Wysokiej jakości systemy identyfikacji to zupełnie inna historia. Kiedy zakłada się, że
tożsamość podmiotu jest nieznana, a przeszukiwana populacja jest większa niż kilkadziesiąt
osób, zautomatyzowane dane biometryczne Systemy identyfikacji są naprawdę jedynym
wyborem, który działa. Na przykład, rozpoznawanie znanych terrorystów poprzez
rozpoznawanie twarzy na lotniskach i innych ośrodkach transportowych lub upewnianie się,
że wszyscy chodzący w bezpiecznym miejscu jest rzeczywiście upoważnieni do przebywania w
tym miejscu - jest możliwe przy identyfikacji chodu, twarzy, a nawet tęczówki.

Niezapomniany
Większość ludzi ma więcej niż jedno konto z odpowiednimi nazwami użytkowników, hasłami
lub osobistymi numerami identyfikacyjnymi (PIN). Przynajmniej, jeśli nie jesteś na emeryturze,
masz login do pracy i PIN do swojej karty bankomatowej. Dla osób pracujących w technologii
informacyjnej liczba kont i haseł do zapamiętania może być bliższa siedmiu lub ośmiu, bez
rzeczywistego górnego limitu. Jeśli rutynowo robisz zakupy online lub uczestniczysz w
społecznościach internetowych tylko dla członków, możesz mieć dziesiątki kont. Problem z
posiadaniem wielu kont jest taki, że istnieje silna pokusa, by zrobić coś, co większość osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uznałoby za bardzo niebezpieczne - a mianowicie, aby
użyć tego samego hasła na jak największej liczbie kont. Problem z tą praktyką polega na tym,
że jeśli napastnik może znaleźć hasło do któregoś z kont, automatycznie uzyska dostęp do
wielu (lub wszystkich) kont. Najlepszą praktyką jest wybieranie złożonych haseł dla każdego
konta, które nie są związane z jakimkolwiek ludzkim językiem (nie dotyczy to nawet orków,
klingońskich czy hobbitów), nigdy nie zapisuj ich nigdzie i zmieniaj je okresowo. Prawdziwa
korzyść z używania danych biometrycznych do uwierzytelniania użytkowników zamiast haseł
polega na tym, że użytkownik uzyskuje to samo "hasło" dla wielu kont bez narażania
bezpieczeństwa. Ponieważ biometria jest zawsze z użytkownikiem i naprawdę nie może być
używana przez nikogo innego, osoba atakująca nic nie zyskuje, wiedząc, że ten sam prawy
palec wskazujący, gałka oczna lub żyła ręka są używane do logowania na wiele kont.
Oczywiście, atak iniekcyjny, który kradnie dane podczas przesyłania z czujnika, a następnie
ponownie wstrzyknie dane do innego systemu, może się powieść, ale jeśli atakujący jest tak
wyrafinowany i ma już tak duży dostęp do sieci, można bezpiecznie Zakładam, że korzystasz
już z zaszyfrowanych połączeń dla skanerów biometrycznych, prawda? Korzystanie z biometrii
umożliwia użytkownikom posiadanie wielu kont i używanie tego samego pomiaru
biometrycznego dla każdego, a nawet różnych danych biometrycznych dla każdego i wciąż nie
musi pamiętać wielu haseł. Ułatwianie użytkownikom pracy w najbardziej bezpieczny sposób
zawsze przynosi korzyści zarówno użytkownikom, jak i organizacji.
Nie można wyłączyć
Nie wszystkie formy uwierzytelnienia są hasłami. Niektóre są fizyczne, takie jak
* Karty zbliżeniowe, które aktywują systemy drzwi wejściowych, gdy machają nad płytką
czujnika
* Jednorazowe tokeny hasła wyświetlające hasło, które można użyć tylko raz
* Klawisze USB umożliwiające dostęp do systemów, gdy są fizycznie podłączone
W przeciwieństwie do tych obiektów - które mogą przypadkowo znaleźć się w pralce, żuciabity kupie psa, albo na dnie oceanu, jezioro lub filiżanki kawy - Twój pomiary biometryczne są
znacznie trudniejsze do stracenia. Kolejna zaleta: prawie nigdy nie są w niewłaściwym miejscu
(oczywiście, wyrażenie "zapomni swojego palca wskazującego, jeśli nie byłby wkręcony",
będzie się nadawało w czasach biometrii). Różne sytuacje, o których mowa w poprzednim
akapicie mają wszystko stało się z autorami, więc możemy powiedzieć z doświadczenia, że
tracąc element, który uwierzytelnia do różnych aspektów swojej pracy jest niewygodne w

najlepszym i półrocznych całkowicie katastrofalne w najgorszym. Na przykład podczas
oglądania klucz USB zrobić potrójne salto z konsoli środkowej samochodu do kawy
(zamierzone, aby utrzymać go obudzić o 2:00 a on ustalony serwer WWW dla klienta), Mike
przypomniał, że dobra System biometrycznego dostępu do serwera oznaczałby, że nie będzie
musiał dzwonić do swojego klienta o 2:00 w poniedziałek.
Nieosiągalne
Ludzie udostępniają kody dostępu do systemów. Możesz wyjaśnić, dopóki jesteś siny na
twarzy, że to naprawdę nie jest dobry pomysł i że organizacja wymaga indywidualnej
odpowiedzialności dla każdej osoby, a odpowiedzi będą wahać się od: „Tak, ale jest to bardziej
wygodne, aby dać mojej Admin hasło niż dowiedzieć się, jak dać mu dostęp do plików, których
potrzebuje. . . "Do" Jestem zajęty zarabianiem pieniędzy na tę firmę, a ta osoba (z którą dzielę
się swoim kontem) pomaga mi. Jak ważne może to być naprawdę? "W niektórych
środowiskach - na przykład opieka zdrowotna - udostępnianie kont i kody dostępu są prawnie
zabronione i karane grzywnami (lub nawet silniejszymi sankcjami, jeśli wymagają tego
okoliczności). W każdej organizacji jest to przynajmniej niechlujna praktyka, która może
doprowadzić do poważnego zamieszania, gdy próbuje się śledzić działania jednostki w
odniesieniu do personelu, medycyny sądowej lub z innych powodów. Mechanizmy
udostępniania są wiele, w tym powiadamianie innych o swoim haśle lub wypożyczanie
identyfikatora lub tokena uwierzytelniającego. Jednym z nielicznych sposobów skutecznego
zwalczania tej praktyki technologicznie jest wykorzystanie biometrii jako podstawowej
metody uwierzytelniania. Oczywiście, nadal możesz zezwolić komuś na korzystanie z Twojego
loginu, przechodząc i logując się, ale w tym momencie prawdopodobnie będzie trudniej dzielić
się logowaniem niż po prostu udostępnić wymagane zasoby we właściwy sposób.
Redukcja kosztów
Systemy biometryczne nie są proste lub niedrogie w instalacji, ale prawidłowo zastosowane
mogą znacząco obniżyć koszty w kilku obszarach. Dwa miejsca, w których możesz szukać tych
oszczędności
* Lepsze przestrzeganie zasad firmy: Firmy, które płacą co godzinę, często mają problem
zwany pobijaniem znajomych. Jest to praktyka polegająca na tym, że jeden z twoich kumpli
chwyta kartę czasową i uderza cię, nawet jeśli spóźniasz się trochę do pracy. Obaj wkraczacie
natychmiast o 8:00 rano, a przybywacie o wiele spokojniej o 8:55, aby rozpocząć swoją zmianę.
W międzyczasie firma płaci za godzinę swojego czasu, że tak naprawdę nie pracujesz. Jest to
dość powszechny problem, że biometryczne systemy kart czasowych są łatwo dostępne.
Pracownicy mogą narzekać na zaufanie, ale trudno się spierać, że systemy te są całkowicie
sprawiedliwe dla obu stron.
* Zredukowane obciążenia dla niektórych obszarów IT: Innym sposobem, w jaki firma może
zaoszczędzić na kosztach dzięki wykorzystaniu systemów biometrycznych do uwierzytelniania,
jest skrócenie czasu spędzanego na resetowaniu hasła lub zastępowaniu jednorazowych
tokenów hasła. Za każdym razem, gdy użytkownik zapomni o swoim haśle (lub wyskakuje
wystarczająco długo, aby zostać zablokowanym w systemie), włączy się telefon do działu
pomocy technicznej. Dział pomocy musi następnie sprawdzić, czy dzwoniący są tymi, za kogo

się podaje, a następnie poświęcić kilka chwil na zresetowanie tego brzydkiego hasła lub konta.
W przypadku zgubionego żetonu bezpośredni koszt wynosi od około 70 do 120 USD, a także
nieco dłuższe, bardziej zaangażowane wezwanie pomocy technicznej.
Korzystając z biometrii, eliminujesz zapomniane hasła i utracone tokeny - i należy znacznie
zmniejszyć liczbę blokad (lub musisz dostosować system do zbyt wielu fałszywych odrzuceń).
Mniejsza liczba zgłoszeń do działu pomocy technicznej oznacza mniejsze wydatki na pomoc
techniczną (lub większą produktywność działu pomocy technicznej, która jest prawie taka
sama), jak również nie zastępowanie utraconych lub zniszczonych tokenów. Następna
najlepsza rzecz do pieniędzy w banku.
Spełnienie
Praktycznie wszystkie przepisy mające na celu zwiększenie skuteczności ochrony danych w
kontekście kontroli dostępu. Ludzie, którzy pisali przepisy, doszli do tego właściwie: hasła są
bardzo słabym ogniwem chroniącym bardzo cenne i wrażliwe informacje. Wiele przepisów, w
tym PCI, wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego w celu uzyskania dostępu
administracyjnego, aw wielu przypadkach nawet w przypadku dostępu użytkownika
końcowego (nie administracyjnego). Podczas gdy tokeny i certyfikaty cyfrowe kwalifikują się
jako dwuskładnikowe, dane biometryczne są bardzo popularne, szczególnie, że użytkownikowi
znacznie trudniej jest zgubić palec lub gałkę oczną niż tokena zabezpieczającego. Biorąc pod
uwagę rosnącą popularność biometrii do kontroli dostępu, jeśli obecne przepisy nie wymagają
dziś danych biometrycznych, może jeszcze kiedyś nadejdzie.

