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BAC SecureTouch 99
Hasło, którego nie można zapomnieć
NiebezpieczeÒstw wynikaj¹cych
z dostÍpu do komputera osÛb
nieupowaønionych nie trzeba
nikomu uúwiadamiaÊ. Im waøniejsze
dane s¹ przetwarzane przez system
informatyczny, tym stosowane
sposoby ograniczania dostÍpu s¹
bardziej skomplikowane
i niezawodne. Biometryczne metody
identyfikacji uøytkownikÛw
umoøliwiaj¹ budowanie chyba
najbardziej skutecznych systemÛw
ograniczania dostÍpu. Przyk³adem
praktycznej realizacji tej idei moøe
byÊ czytnik linii papilarnych BAC
SecureTouch 99.
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Kaødy cz³owiek charakteryzuje siÍ pewnymi cechami
biologicznymi, ktÛre ze
wzglÍdu na swoje w³aúciwoúci umoøliwiaj¹ jednoznaczne okreúlenie toøsamoúci. Najprostsza biometryczna metoda
identyfikacji jest znana od wielu lat. Chodzi
oczywiúcie
o†identyfikacjÍ
daktyloskopijn¹,
szeroko stosowan¹
przez policjÍ. Zastosowanie tej metody w†sposÛb wystarczaj¹co pewny
zapewnia bezpieczeÒstwo wiÍkszoúci
systemÛw informatycznych. Nie potrzeba zbyt
duøego wysi³ku, aby wyobraziÊ sobie zgubienie
(b¹dü kradzieø) karty dostÍpu
lub udostÍpnienie wspÛ³pracownikowi has³a. Przy wykorzystaniu identyfikacji daktyloskopijnej zgubienie lub zapomnienie has³a nam nie grozi.
Dostarczony do redakcji czytnik linii papilarnych SecureTouch 99 jest do³¹czany za
pomoc¹ przejúciÛwek do portu drukarkowego komputera oraz do gniazda klawiatury.
Producent, firma Biometric Access Corporation, zapowiada, øe†jeszcze w†tym roku
wprowadzi do sprzedaøy wersje czytnika
do³¹czan¹ do portu USB oraz do z³¹cza RS232C. Umoøliwi to stosowanie czytnika
przez wiÍksz¹ liczbÍ uøytkownikÛw. Biometryczny pomiar linii papilarnych nastÍpuje po dotkniÍciu czytnika zawieraj¹cego
kamerÍ CMOS oraz procesor DSP, kompresuj¹cy i†szyfruj¹cy odczytany obraz. Obraz
odcisku jest przesy³any do komputera i†tam
poddawany obrÛbce przez oprogramowanie.
Jeøeli cechy charakterystyczne odcisku palca s¹ zgodne z†wczeúniej wprowadzonym
wzorcem, to moøliwe staje siÍ np. wgranie
systemu operacyjnego.
Do³¹czone do czytnika oprogramowanie
o†nazwie Fingerprint Lab moøna uruchamiaÊ pod kontrol¹ systemu operacyjnego
Windows 95/98/NT. Oprogramowanie to
umoøliwia wyúwietlanie odczytywanych
przez czytnik wzorÛw†linii papilarnych, ich
kolekcjonowanie, porÛwnywanie oraz drukowanie karty daktyloskopijnej. Do czytnika jest do³¹czone rÛwnieø oprogramowanie
umoøliwiaj¹ce bezpieczne logowanie do systemu Windows. Oczywiúcie zabezpieczenie
komputera jest tyle warte co bezpieczeÒstwo systemu operacyjnego. Pod kontrol¹ systemu operacyjnego Windows 95/98 zawsze
jest moøliwe uruchomienie komputera w
ìtrybie awaryjnymî, w†ktÛrym procedura logowania z†has³em jest wy³¹czona. Tak wiÍc
w†komputerze pracuj¹cym pod kontrol¹ sys-

temu Windows 95/98 stosowanie tego
oprogramowania jako zabezpieczenia
przed niepoø¹danym dostÍpem mija siÍ
praktycznie z†celem, zawsze†osoba nieuprawniona moøe uzyskaÊ dostÍp do danych. Dotyczy to oczywiúcie oprogramowania, a†nie samego czytnika, gdyø dziÍki dobrze udokumentowanemu przez producenta
API (Aplication Programming Interface) jest
moøliwe stworzenie w³asnego oprogramowania, przeznaczonego np. do rejestracji
czasu pracy, kontroli wejúcia, ograniczaniu
dostÍpu do pewnych aplikacji itp.
Urz¹dzenie jest wykonane estetycznie
i†wystarczaj¹co solidnie. Czytnik zosta³ ergonomicznie zaprojektowany, u³oøenie na
nim palca jest wygodne, zaú sam proces
odczytywania wzoru linii papilarnych jest
szybki. W¹tpliwoúci budzi dosyÊ†wysoka cena czytnika (oko³o 1000 z³), co moøe skutecznie ograniczyÊ jego stosowanie.
Paweł Zbysiński
Czytnik linii papilarnych BAC SecureTouch 99 do testÛw w†redakcji dostarczy³a
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