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Rewolucja

To ju¿ dzia³a

za dekadê
Niezawodne prototypy ju¿ s¹. Na razie tylko chêtnych
do ich produkcji brak. Za kolacjê p³acisz przystawiaj¹c palec do czytnika linii papilarnych. Klucze do domu zast¹pi³
skaner têczówki, samochód uruchamia siê dziêki czytnikowi g³osu, a kamera termowizyjna sprawdza, jak d³ugo by³eœ w pracy – to nie sceny z filmu science fiction. To przysz³oœæ. I to nie taka znowu daleka.
Przysz³oœæ oparta na technikach biometrii, czyli nauce o rozpoznawaniu cz³owieka na podstawie jego cech biologicznych.
Takich jak na przyk³ad linie papilarne,
g³os czy têczówka oka. Jak do tej pory nie
znalaz³y siê na Ziemi dwie osoby z takim
samym odciskiem palca czy identyczn¹
têczówk¹. Nawet do z³udzenia tak samo
wygl¹daj¹ce bliŸniêta jednojajowe mo¿na odró¿niæ od siebie w³aœnie po tych cechach. Nic wiêc dziwnego, ¿e naukowcy
na ca³ym œwiecie staraj¹ siê wykorzystaæ
biometriê do u³atwienia nam codziennego ¿ycia. No bo skoro odcisk palca iden-

tyfikuje dan¹ osobê, to przecie¿ jego
czytniki mog¹ pozwoliæ nam pozbyæ siê
kodów, PIN-ów, kluczy i innego rodzaju
zabezpieczeñ, których setki stosujemy
codziennie. Czy¿ to nie by³oby piêkne
obudziæ siê pewnego dnia i nie musieæ
przypominaæ sobie PIN-u do komórki, gor¹czkowo biegaæ po mieszkaniu w poszukiwaniu kluczy do drzwi, samochodu czy
karty magnetycznej do pracy? Nie wspominaj¹c ju¿ o kartach bankomatowych
albo has³ach do komputera. By³oby piêkne i czasami nawet jest.

Urz¹dzenia biometryczne s¹ stosowane
ju¿ od kilkunastu lat. Na przyk³ad skaner
têczówki w niejednym banku broni dostêpu do skarbca, a na lotnisku w Sydney pozwala omin¹æ d³ug¹ kolejkê osób czekaj¹cych na odprawê paszportow¹. Bez trudu
mo¿na te¿ kupiæ przenoœn¹ pamiêæ rozpoznaj¹c¹ w³aœciciela po odcisku palca.
Kosztuje zaledwie kilkadziesi¹t euro. To
jeszcze nie koniec popularnoœci biometrii.
W sierpniu tego roku ka¿dy Polak, który
bêdzie wyrabia³ paszport, otrzyma ju¿ nowy dokument – biometryczny.
– To unijne ustalenia – mówi Krzysztof
Rak, rzecznik prasowy Polskiej Wytwórni
Papierów Wartoœciowych SA. – Na razie
w bezstykowym czipie znajd¹ siê informacje o owalu g³owy. Za kolejne osiemnaœcie
miesiêcy bêdzie te¿ odcisk palca – dodaje.
Zaznacza jednak, ¿e biometryczny paszport w Polsce ju¿ istnieje. Dokument z czipem maj¹ dyplomaci.
Czy¿by unijne zalecenia oznacza³y, ¿e
czeka nas prawdziwa rewolucja biometrii?
– Niestety, jeszcze nie teraz. By urz¹dzenia biometryczne rozpowszechni³y siê, potrzeba oko³o dziesiêciu lat – mówi Wies³aw
Bicz, w³aœciciel firmy Optel, i jeden z pierwszych Polaków, który zainteresowa³ siê biometri¹. (Pracê nad projektem kamery ultradŸwiêkowej, s³u¿¹cej do odczytywania linii
papilarnych rozpocz¹³ ju¿ w 1985 roku). –
Ale nie oznacza to, ¿e do tego czasu nic siê
nie bêdzie dzia³o. Proszê popatrzeæ
na Azjatów, którzy przoduj¹ w takich rozwi¹zaniach. Tam nawet w salonach gier,
czy restauracjach korzysta siê z takich urz¹dzeñ. W obu przypadkach pomagaj¹ one
rozpoznaæ klienta. Jego zwyczaje, ulubione
dania... Tego rodzaju urz¹dzenia bêd¹ pojawia³y siê coraz czêœciej i u nas. Ale na masow¹ produkcjê maszyn pozwalaj¹cych zapomnieæ o kodach czy PIN-ach na razie nie
liczy³bym – dodaje.

Daj¹ siê nabraæ
Na przeszkodzie wkroczenia biometrii
w nasze codzienne ¿ycie stoi zawodnoœæ
obecnie produkowanych urz¹dzeñ.
Udowodni³ to Tsutomu Matsumoto
z uniwersytetu w Jokohamie. W 2002
roku wykona³ on sztuczne palce z ¿elatyny i plastiku. Przy³o¿y³ je do czytnika li-
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nii papilarnych… tylko dwa urz¹dzenia
na jedenaœcie sprawdzonych nie da³y siê
nabraæ. Na domiar z³ego, japoñski naukowiec za materia³y wykorzystane
do sporz¹dzenia ¿elatynowego palca zap³aci³ jedynie 10 dolarów. A robi³ go zaledwie godzinê.
W przypadku pomy³ki klienta w restauracji czy salonie gier szkody s¹ niewielkie albo ich w ogóle nie ma. Jeœli
jednak ktoœ by siê podszy³ pod nas
w banku, straty na naszym koncie mog³yby byæ ogromne.
– Dlatego obecny etap rozwoju biometrii mo¿na porównaæ do wynalazku
jakim by³ samochód na pocz¹tku
XX wieku. Istnia³, ale mia³ pewne wady.
Dzisiaj nie wyobra¿amy sobie bez niego
¿ycia. Podobnie jest w przypadku biometrii. Obecnie produkowane urz¹dzenia maj¹ tak zwane choroby wieku
dzieciêcego. Coraz bli¿ej im jednak
do idea³u. Gdy stan¹ siê nimi, zaczn¹
byæ naprawdê popularne – mówi Wies³aw Bicz.
Wed³ug wroc³awskiego konstruktora,
z dorobku biometrii bêdzie mo¿na korzystaæ nie tylko tam, gdzie chodzi
o kontrolê bezpieczeñstwa czy ujawnianie osób poszukiwanych (na przyk³ad
na lotniskach). Przyda siê tak¿e do kontroli czasu pracy, autoryzacji osób (podszywanie siê pod inn¹ osobê bêdzie ju¿
niemo¿liwe) czy ich stanu fizycznego
(na przyk³ad firmy spedycyjne bêd¹ mog³y sprawdzaæ, czy kierowca jest trzeŸwy). Urz¹dzenia na pewno bêd¹ te¿ stosowane do innych celów. Jakich? To siê
oka¿e wraz z poznawaniem kolejnych
metod biometrycznych. Na razie najczêœciej wykorzystywane jest porównanie
odcisku palca, skanowanie Ÿrenicy lub
sprawdzanie owalu twarzy. Ale naukowcy pracuj¹ ju¿ tak¿e nad innymi sposobami rozpoznawczymi. Okazuje siê, ¿e
ka¿dy cz³owiek ma tak¿e niepowtarzalny g³os, pole elektryczne i termiczne.

– Takie urz¹dzenia ju¿ nawet istniej¹. Nie
s¹ tylko produkowane seryjnie – mówi i jako przyk³ad podaje prototyp kamery ultradŸwiêkowej s³u¿¹cej do odczytywania linii
papilarnych, która powsta³a w jego firmie
Optel. – Urz¹dzenie widzi hologram palca.
Dlatego nie da siê go oszukaæ martwym
przedmiotem. Niestety, na razie nie znaleŸliœmy firmy, która chcia³aby skorzystaæ z naszego pomys³u – t³umaczy.
O tym, ¿e istniej¹ takie urz¹dzenia, przekonuje tak¿e profesor Halina Podbielska.
Wspólnie ze swoj¹ doktorantk¹ Joann¹
Bauer opatentowa³y system identyfikacji
cz³owieka oparty na termowizji. Wed³ug
nich ka¿dy cz³owiek wysy³a fale elektromagnetyczne w dalekiej podczerwieni, wiêc
podstawienie manekina za niego bez trudu jest przez urz¹dzenie rozpoznawane jako oszustwo.
– Niestety, i nasze urz¹dzenie nie trafi³o
na razie do masowej produkcji – mówi
doktor habilitowana Instytutu Fizyki Politechniki Wroc³awskiej i zarazem lekarz medycyny.
Ale miejmy nadziejê, ¿e trafi. Bo, jak
przekonywali ostatnio we Wroc³awiu naukowcy z ca³ego œwiata (spotkali siê
na konferencji Biometric Identification
Technology Ethics), biometria to przysz³oœæ.
A niezawodne urz¹dzenia, o których istnieniu nie musimy nawet wiedzieæ, to ich
podstawa. No bo w koñcu ³atwiej wykryæ

oszusta, który nie spodziewa siê kontroli
ni¿ takiego, który wie ¿e bez ¿elatynowego
palca nie ma co siê pokazywaæ na lotnisku.
Przemys³aw Mordor

Obraz z kamery termowizyjnej

Prototypy
w pogotowiu
Ale, czy na pewno uda siê wyeliminowaæ mo¿liwoœæ pomy³ki urz¹dzenia? Wies³aw Bicz jest o tym przekonany.

17

