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Oczywiste jest, øe w†razie konie-
cznoúci podamy przez telefon has³o
dostÍpu do komputera koledze z†pra-
cy. RÛwnie oczywiste jest to, øe po
takim zdarzeniu wiÍkszoúÊ uøytkowni-
kÛw komputerÛw nie zmienia starego
has³a. Takie sytuacje wystÍpuj¹,
wbrew pozorom, bardzo czÍsto. O†wie-
le spokojniejsi nie mog¹ byÊ takøe
administratorzy zabezpieczaj¹cy dostÍp
do komputerÛw za pomoc¹ kart mag-
netycznych. Oczywiúcie, zapisanym na
karcie kodem nie podzielimy siÍ
z†koleg¹ przez telefon, ale za prze-
strogÍ niech pos³uø¹ g³oúne ostatnio
sprawy skanowania kodÛw kart kre-
dytowych. Od dawna wiadomo, øe
biometryczne metody identyfikacji s¹
jednymi z†najskuteczniejszych zabezpie-
czeÒ przed nieuprawnionym dostÍpem.
WzÛr linii papilarnych, geometria d³o-
ni, geometria twarzy, g³os czy wzÛr
tÍczÛwki oka s¹ cechami unikalnymi,
umoøliwiaj¹cymi jednoznaczn¹ identy-
fikacjÍ osoby i†s¹ to cechy dosyÊ
trudne do ìprzekazaniaî innej osobie.
NajczÍúciej stosowan¹ biometryczn¹
metod¹ identyfikacji jest badanie linii
papilarnych. PostÍp technologiczny
ostatnich lat umoøliwi³ wykonanie mi-
niaturowych czytnikÛw linii papilar-
nych, ktÛrych cena okaza³a siÍ do
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zaakceptowania przez rynek. Do ta-
kich czytnikÛw naleøy rodzina czytni-
kÛw szwedzkiej firmy Precise Biome-
trics: Precise 100. Poniøej jest opisa-
ny modelu czytnika z tej rodziny
o†nazwie Precise 100 SC, ktÛry ma
najwiÍksze moøliwoúci funkcjonalne.
Precise 100 SC, pod wzglÍdem fun-

kcjonalnym, plasuje siÍ pomiÍdzy
czytnikiem BAC SecureTouch '99
(opis w†EP11/99) a†Veridicom 5th Sen-
se (EP3/2000). Czytnik jest ³¹czony
z†komputerem PC tak jak BAC Secu-
reTouch '99, czyli za pomoc¹ ³¹cza
rÛwnoleg³ego (ECP) oraz przelotowej
wtyczki do³¹czanej do gniazda klawia-
tury PS. Duøo wygodniejszym rozwi¹-
zaniem jest wykorzystanie z³¹cza USB
(Veridicom 5th Sense). Komfort pracy
z†czytnikiem Precise 100 SC jest zbli-
øony do komfortu osi¹ganego podczas
pracy z†Veridicom 5th Sense. Algo-
rytm odczytuj¹cy linie papilarne jest
odporny na nierÛwnomierne przyciú-
niÍcie palca lub lekkie obrÛcenie
wzglÍdem osi czytnika, choÊ nie jest
tak skuteczny jak w†Veridicom 5th
Sense. W†przypadku BAC SecureTouch
'99 naleøa³o wprawiÊ siÍ w†przyk³a-
daniu palca do czytnika, a†nawet po
takim treningu wystÍpowa³y obawy,
øe czytnik üle odczyta wzÛr palca
i†uniemoøliwi pracÍ. Podstawowym
elementem czytnika Precise 100 SC
jest pÛ³przewodnikowa matryca o†roz-
miarze 15x15 mm, odczytuj¹ca obraz
linii papilarnych z†rozdzielczoúci¹ 500
dpi.
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W†Precise 100 SC czytnik linii pa-
pilarnych zintegrowano w†jednej obu-
dowie z†czytnikiem kart chipowych.
Rozwi¹zanie takie jest znacznie wygo-
dniejsze od zastosowanego w†Veridi-
com 5th Sense, gdzie czytnik kart
chipowych jest oddzielnym urz¹dze-
niem pod³¹czanym do ³¹cza RS-232.
Przeznaczenie kart chipowych w†obu
czytnikach jest ca³kowicie rÛøne. O†ile
karta chipowa w†Veridicom 5th Sense
pe³ni³a rolÍ dodatkowego stopnia za-
bezpieczenia dostÍpu do komputera,
to w†przypadku Precise 100 SC na
karcie chipowej s¹ zapisywane wzory
linii papilarnych uøytkownika.
Oprogramowanie czytnika Precise

100 SC jest przeznaczone do pracy
pod kontrol¹ Windows NT 4.0. Ko-
rzystanie z†czytnika jest niezwykle
proste. Po wyúwietleniu okna logowa-
nia, do systemu naleøy w³oøyÊ kartÍ
chipow¹ i†nastÍpnie przy³oøyÊ palec
do czytnika. Procedura identyfikacji
uøytkownika przez czytnik trwa oko³o
1s. OprÛcz procedury logowania moø-

liwe jest czasowe blokowanie kompu-
tera. Tak wiÍc po odejúciu od stano-
wiska pracy uøytkownik nie musi siÍ
obawiaÊ, øe ktoú niepowo³any skorzy-
sta z†jego komputera. Zarz¹dzanie pro-
filami uøytkownikÛw odbywa siÍ za
pomoc¹ programu BioManager. Pro-
gram ten umoøliwia miÍdzy innymi:
aktualizacjÍ listy (dodawanie i†usuwa-
nie) uøytkownikÛw, okreúlanie czy
wzory linii papilarnych maj¹ byÊ
przechowywane na dysku komputera,
czy w†karcie chipowej, ustawianie
stopnia dok³adnoúci skanowania linii
papilarnych (7 poziomÛw). Do urucho-
mienia BioManagera naleøy posiadaÊ
uprawnienia administratora. Instalacja
oprogramowania, dostarczanego na p³y-
cie CD-ROM, przebiega bezproblemo-
wo. Naleøy jedynie pamiÍtaÊ, øe czyt-
nik Precise 100 SC wymaga ustawie-
nia trybu pracy portu rÛwnoleg³ego
ECP. Producent zapowiada wersje pra-
cuj¹ce pod kontrol¹ Windows 95/98,
Windows 2000, Unix oraz Novell
Netware. Na stronie www producenta

(www.precisebiometrics.com) moøna
znaleüÊ informacje o†przygotowywanym
oprogramowaniu ograniczaj¹cym dostÍp
do pojedynczych plikÛw i†katalogÛw.
Producent udostÍpnia odpowiednie

narzÍdzia programistyczne (Software
Development Kit) oraz pe³n¹ specyfi-
kacjÍ czytnika (Precise 100 SC SDK).
DziÍki temu jest moøliwe tworzenie
aplikacji dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb, np. systemu reje-
stracji czasu pracy.
Na podkreúlenie zas³uguje bardzo

estetyczne i†solidne wykonanie czytni-
ka. DostÍpne obecnie oprogramowanie
nie jest moøe zbyt imponuj¹ce, szcze-
gÛlnie na tle konkurencji, ale zapo-
wiedzi producenta wygl¹daj¹ bardzo
obiecuj¹co.
Paweł Zbysiński

Czytnik linii papilarnych Precise
100 SC do testÛw w†redakcji udo-
stÍpni³a firma Cassini Advanced
Systems z†Warszawy, tel. (0-22)
835-57-57.


