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Ostatnio na rynku zaczÍ³y
siÍ pojawiaÊ pÛ³przewodniko-
we czytniki jednochipowe. Po-
cz¹tkowo by³y to produkty ma-
³ych wyspecjalizowanych firm
(np. Ver idicom) . W†la tach
1996..1999 tematem tym za-
jmowali siÍ juø najwiÍksi po-
tentaci mikroelektroniki. Prace
zakoÒczy³a sukcesem m.in.
francuska firma Thomson-CSF
(obecnie przejÍta przez Atmela
Grenoble) znana jako najwiÍk-
szy i†najbardziej zaawansowa-
ny technologicznie europejski
producent elektroniki profesjo-
nalnej. Firma ta realizuj¹ca do-
tychczas projekty na potrzeby
wojska, lotnictwa, kosmosu
i†badaÒ naukowych przedstawi-
³a w†po³owie 1998 roku ele-
ment o†nazwie FingerChip, ktÛ-
ry jest pÛ³przewodnikowym
skanuj¹cym czytnikiem linii
papilarnych.

Jak dzia³a FingerChip?
Element w†obudowie stan-

dardowego uk³adu scalonego
DIL20 (fot. 1) prowadzi akwi-
zycjÍ obrazÛw linii papilar-
nych podczas przesuwania po
nim palcem. Odczyt realizowa-
ny jest metod¹ termiczn¹.
Ciep³o przekazywane lub od-
bierane przez palec umoøliwia
rejestracjÍ obrazu przez czujni-
ki o†duøej gÍstoúci ulokowane
w†strukturze pÛ³przewodniko-
wej. Obrazy s¹ bardzo dobrej
jakoúci (fot. 2, fot. 3), a†ich
rozdzielczoúÊ wynosi 500dpi.
SzybkoúÊ skanowania moøe do-
chodz¹c do 0,5m/s, jednak
w†praktyce jest ona ogranicza-
na parametrami stosowanych
przetwornikÛw lub systemÛw
akwizycji danych.
W†listopadzie 1998 na tar-

gach Electronica w†Monachium,
kilku producentÛw mikroelekt-
roniki zapowiada³o szybkie
wprowadzenie swoich konku-
rencyjnych wyrobÛw. Deklara-
cje takie dotyczy³y np. produk-
tÛw TouchChip firmy SGS-
Thomson i†FingerTIP Siemensa.
Nie uporali siÍ oni jednak ze
swoimi konstrukcjami w†zado-
walaj¹cym stopniu podobnie
jak Harris czy Philips. Na ryn-
ku moøna jednak spotkaÊ nie-
wielkie iloúci czytnikÛw pÛ³-
przewodnikowych pochodz¹-

liwe. Istniej¹ juø tego typu pro-
gramy i†s¹ stosowane w†profes-
jonalnych systemach. Nieliczne
firmy software owe, ktÛre nimi
dysponuj¹, zachowuj¹ algoryt-
my obrÛbki danych dla siebie
oferuj¹c programy uruchomie-
niowe w†bardzo wysokich ce-
nach. Nie pozwala to produ-
centom sprzÍtu (czytnikÛw) za-
oferowaÊ tanich systemÛw na
rynku.

Metody weryfikacji
Obrazy uzyskane nowoczes-

nymi metodami s¹ najczÍúciej
wysokiej rozdzielczoúci (powy-

Elektroniczna identyfikacja osÛb poprzez odciski
palcÛw jest metod¹ stosowan¹ od wielu lat w†sys-
temach kontroli dostÍpu, a†ostatnio rÛwnieø w†pro-
fesjonalnych systemach policyjnych i†wojskowych.
NajwiÍcej urz¹dzeÒ pracuje w†Stanach Zjednoczonych, na
tamtym rynku istnieje takøe najszersza ich oferta. Ceny kszta³tuj¹ siÍ
od kilku do kilkunastu tysiÍcy USD za kompletne, samodzielne urz¹-
dzenie klasy standardowej. Systemy profesjonalne osi¹gaj¹ ceny wielokrotnie wy-
øsze, natomiast wspÛ³pracuj¹ce z†komputerem (np. zwyk³ym PC) wielokrotnie niø-
sze. Nawet pobieøny przegl¹d rynku amerykaÒskiego (rÛwnieø ìinternetowyî) zdumiewa mnogoúci¹ ofert i†rÛø-
norodnoúci¹ oferowanych rozwi¹zaÒ. Zastosowane w†nich czytniki linii papilarnych to najczÍúciej urz¹dzenia
z†miniaturow¹ kamer¹, uk³adem optycznym i†podúwietlaj¹cym. WúrÛd wielu rozwi¹zaÒ optycznych zwracaj¹
na siebie uwagÍ bardzo nowoczesne czytniki produkcji Sony.

Fot. 1.

cych ze specjalnych serii prÛb-
nych. Wydaje siÍ øe metoda
odczytu pojemnoúciowego, ktÛ-
r¹ szereg producentÛw stara siÍ
zastosowaÊ jest trudna we
wdro ø en iu . Wi l g o Ê , b rud
i†t³uszcz s¹ sk³adnikami potu
nie sprzyjaj¹cymi tego rodzaju
odczytowi. Dodatkowo istnieje
problem elektrycznoúci statycz-
nej, ktÛra ³atwo niszczy niedo-
statecznie zabezpieczone (izolo-
wane) struktury wystÍpuj¹ce
w†roli ok³adki kondensatora.
Sam element czujnikowy nie

jest wystarczaj¹cy do zrewolu-
cjonizowania systemÛw kontro-
li dostÍpu. Aby powsta³o ma³e
i†tanie kompletne urz¹dzenie
daktyloskopijne, potrzebne jest
bardzo sprawne oprogramowa-
nie identyfikuj¹ce. Oprogramo-
wanie spe³niaj¹ce oczekiwania,
musi byÊ wielokrotnie bardziej
wydajne od programÛw stoso-
wanych powszechnie dotych-
czas. Nie ma tutaj miejsca dla
z³oøonych metod filtracji obra-
zu czy innych zmiennoprzecin-
kowych operacji. Potrzebne jest
rozwi¹zanie oparte o†niekon-
wencjonalny, b³yskotliwy po-
mys³, na ktÛry niekoniecznie
musi wpaúÊ specjalista od dak-
tyloskopii, programista, czy
specjalista od obrÛbki obrazu.
Takie - inne niø klasyczne -
rozwi¹zanie problemu jest moø- Fot. 2.
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øej 300 dpi) i†posiadaj¹ g³ÍbiÍ
obrazu tzw. trzeci wymiar
w†odrÛønieniu od powszechnie
stosowanych w†technice krymi-
nalistycznej obrazÛw tuszo-
wych.
Identyfikacja poprzez ìpo-

rÛwnanieî odpowiednio obro-
bionych obrazÛw lub ich frag-
mentÛw wydaje siÍ nie mieÊ
przysz³oúci. Jeden obraz ma
wie lkoúÊ 100 . .200kB, jego
wstÍpna obrÛbka, pozycjonowa-
nie, wyeliminowanie ew. nie-
czytelnych obszarÛw i†porÛwna-
nie ze wskazanym wzorcem
z†bazy zajmuje duøo czasu na-
wet dla komputera z†szybkim
procesorem Pentium III. Meto-
da ta jest stosowana czasami
do weryfikacji tj. porÛwnania
1†z†1, gdzie wskazanie wzorca
z†bazy odbywa siÍ poprzez wy-
branie odpowiedniego kodu
klawiatur¹, kart¹ magnetyczn¹,
itp. Trudno sobie wyobraziÊ
przeprowadzenie t¹ metod¹
identyfikacji, czyli przeszukania
duøej bazy wzorcÛw w†rozs¹d-
nym czasie. Dodatkowo pojawia
siÍ problem prawny ogranicza-
j¹cy rozwÛj tego typu aplikacji.
Przepisy Unii Europejskiej nie
zezwalaj¹ na gromadzenie po-
wi¹zanych personalnie obrazÛw
linii papilarnych w†bazach
komputerowych.
Metoda identyfikacji oparta

o†daktyloskopiÍ daje wiÍksze
nadzieje. Daktyloskopia jest na-
uk¹ stosowan¹ od ponad stu
lat. Istnieje wiele prac nauko-
wych jej dotycz¹cych. Daktylo-
skopia wprowadza pojÍcie
ìminucjiî czyli cechy charakte-
rystycznej (fot. 4). Takimi mi-
nucjami s¹ zakoÒczenia linii
papilarnych, rozwidlenia, ocz-
ka, mostki, skrzyøowania linii,
itp. Uk³ad minucji jest ukszta³-
towany juø w†6 miesi¹cu øycia
p³odu i†towarzyszy cz³owiekowi
aø do poúmiertnego rozk³adu
cia³a. Oparzenia 1 i†2 stopnia
oraz skaleczenia, rÛwnieø me-
chaniczne usuniÍcie naskÛrka
na g³ÍbokoúÊ poniøej 1mm nie
zmieniaj¹ tego uk³adu.

Na czÍúci opuszkowej palca
znajduje siÍ typowo 100 do
250 minucji. W†czÍúci central-
nej (jak pokazano na fot. 4) jest
ich zwykle ponad 30. Zdumie-
waj¹ce jest to, øe dwanaúcie
(12) pokrywaj¹cych siÍ minucji
punktÛw wystarcza aby ziden-
tyfikowaÊ cz³owieka i†skazaÊ
podejrzanego w†s¹dzie. Warto
zwrÛciÊ uwagÍ, øe w†przypad-
ku prezentowanym powyøej,
nawet powaøne skaleczenie po
linii najwiÍkszego wystÍpowa-
nia minucji nadal umoøliwia
identyfikacjÍ. Metoda ta nie
wymaga gromadzenia obrazÛw
linii papilarnych. W†bazach
wzorcÛw wystarczy zapisaÊ ma-
py minucji o†wielkoúci niespe³-
na 200 bajtÛw! Maj¹c mapÍ mi-
nucji badanego palca moøna
bezproblemowo przeprowadziÊ
identyfikacjÍ w†dowolnie du-
øych bazach zawieraj¹cych po-
dobne mapy wzorcÛw. Proble-
mem jest w³aúnie sprawne two-
rzenie mapy minucji palca.
Metody klasyczne jak np.

szkieletyzacja linii papilarnych
i†znajdowanie punktÛw nieci¹g-
³oúci lub rozga³ÍzieÒ wymaga
zbyt duøych mocy obliczenio-
wych i†nie daje poø¹danych
efektÛw. Trzeba pamiÍtaÊ, øe
obrazy wprowadzane s¹ w†rÛø-
nych warunkach - czÍsto pew-
ne ich obszary s¹ nieczytelne,
zmianie moøe ulegaÊ klasa i†ja-
koúÊ obrazu. Juø wstÍpna ob-
rÛbka doprowadzaj¹ca obraz do
w³aúciwego standardu wymaga
zbyt d³ugiego czasu. Oczywiú-
cie istnieje wiele innych moø-
liwoúci wskazania minucji.
Rzecz w†tym, aby metoda by³a
moøliwie prosta, szybka oraz
najwaøniejsze - aby wskazywa-
³a minucje prawid³owo. Wiele
powszechnie spotykanych pro-
gramÛw weryfikuj¹cych lub
identyfikuj¹cych opiera siÍ
o†porÛwnywanie map punktÛw
charakterystycznych. Trudno
jednak znaleüÊ wúrÛd nich ta-
kie, ktÛre robi¹ to prawid³owo.
NajczÍúciej do minucji zalicza-
ne s¹ rÛøne uszkodzenia obra-
zu i†mechaniczne uszkodzenia
palca (skaleczenia). Skutkiem
jest wyznaczenie kilkakrotnie
wiÍkszej liczby punktÛw niø
faktyczna iloúÊ minucji. Najcie-
kawsze jest to, øe nawet te pro-
gramy zwykle identyfikuj¹ pra-
wid³owo w†niewielkich bazach
np. kilkuset wzorcÛw. Statys-
tyczne metody porÛwnywania
map takich punktÛw charakte-
rystycznych s¹ wystarczaj¹ce
aby uøytkownik by³ zadowolo-
ny. Jeøeli dzia³anie urz¹dzenia
ograniczymy do weryfikacji -
†trudno o†ìwpadkÍî dla takiego
programu. Brak zaufania do

prawid³owoúci dzia³ania tych
rozwi¹zaÒ nie pozwala jednak
na zastosowania odpowiedzial-
ne i†w†pe³ni profesjonalne.
Jeszcze mniejsze zaufanie bu-
dz¹ systemy pracuj¹ce na tzw.
oprogramowaniu utajnionym -
†gdzie uøytkownik w†ogÛle nie
zna zasady jego dzia³ania wie-
rz¹c jedynie, øe jest to oprog-
ramowanie dobre, bo firmowe.
PorÛwnanie gÍstoúci linii papi-
larnych i†ich kierunku w†kilku
rejonach obrazu teø moøe daÊ
pozory prawid³owej weryfikacji.
Z†punktu widzenia poziomu za-
bezpieczenia, taki system bio-
metryczny bÍdzie jednak bar-
dzo kosztownym i†ma³o istot-
nym dodatkiem do zwyk³ego
czytnika kart lub klawiatury
cyfrowej.

Aplikacja
SpoúrÛd pojawiaj¹cych siÍ na

rynku rozwi¹zaÒ profesjonal-
nych zwracaj¹ na siebie uwagÍ
produkty niemieckiej firmy Ber-
gdata. Pocz¹tkowo program
i†czytniki ich produkcji by³y
przystosowane do wspÛ³pracy
z†klasycznym sprzÍtem kompu-
terowym. WyrÛønia³o je to, øe
umoøliwia³y szybkie przepro-
wadzanie identyfikacji w†do-
wolnie duøych bazach wzor-
cÛw, co jest jednym z†podsta-
wowych dowodÛw na profesjo-
nalizm oprogramowania. W†paü-
dzierniku 2000 roku pojawi³ siÍ
najnowszy produkt tej firmy za-
powiadany od ponad dwÛch lat
na wszystkich najwaøniejszych
úwiatowych imprezach targo-
wych zwi¹zanych z†biometri¹.
Jest to urz¹dzenie wielkoúci
myszki komputerowej (fot. 5)
nie musi jednak w†odrÛønieniu
do niej wspÛ³pracowaÊ z†kom-
puterem. Urz¹dzenie EACM
(ang. Embedded Access Control
Module) po wpisaniu do niego
ok. 600 wzorcÛw i†pod³¹czeniu
jedynie zasilania wystawia syg-
na³ steruj¹cy np. ryglem elek-
tromagnetycznym - jeøeli wpro-
wadzany palec jest jednym
z†wystÍpuj¹cych w†bazie. Ten

Fot. 3.

Fot. 4.

b iomet ryczny
zamek elektroniczny

ma dwa porty RS232 o†stan-
dardzie przemys³owym pozwa-
laj¹ce na wspÛ³pracÍ z†wiÍkszy-
mi systemami rejestracji danych
np. kontroli wejúÊ i†wyjúÊ, itp.
W†urz¹dzeniu zastosowano

wspomniany wczeúniej skanuj¹-
cy termicznie czytnik pÛ³prze-
wodnikowy FingerChip, ktÛrego
produkcjÍ przej¹³ na pocz¹tku
2000 roku Atmel-Grenoble. Pro-
cesor RISC/DSP 64MHz Hyper-
stone E1-16X pozwala uzyskaÊ
czas identyfikacji 1 z†ìnî -†ok.
1 sekundy. PamiÍÊ DRAM
i†FLASH mog¹ byÊ zwiÍkszone
co pozwala rozbudowaÊ bazÍ
wzorcÛw.
NastÍpnym krokiem w†pla-

nach producenta jest dalsza mi-
niaturyzacja urz¹dzenia umoøli-
wiaj¹ca zastosowania w†telefo-
nach komÛrkowych.
Pawe³ Owczarek

Artyku³ powsta³ w†opar-
ciu o†materia³y firmy Sil-
comp, tel. (0-22) 863-72-39,
www.silcomp.com.pl.

Dodatkowe materia³y moøna
znaleüÊ w†Internecie pod adre-
sami:
- http://www.bergdata.com/eng-
lish/aboutus.php3,

- http://www.atmel-grenoble.com/
fingerchip/FC_home.htm.


