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Techniki uwierzytelniania biometrycznego
dla realizacji us ug drog elektroniczn

 
 
Kody JEL: 0320, 0390 
S owa kluczowe: biometria, uwierzytelnianie, bezpiecze stwo e-us ug 
Streszczenie. Realizacja us ug drog  elektroniczn  wymaga szybkiej i wygodnej identyfikacji, 
autoryzacji i weryfikacji u ytkowników. Wyró nia si  trzy podstawowe grupy sposobów po-
wiadczania to samo ci: metody oparte na wiedzy, metody wykorzystuj ce identyfikatory mate-

rialne oraz mechanizmy stosuj ce biometri . Techniki biometrycznego po wiadczanie to samo ci 
s  w ostatnich latach intensywnie rozwijane. Ich zalet  jest wygoda stosowania przy wysokiej 
skuteczno ci dzia ania. Od kilku lat wykorzystywane s  m.in. w bankowo ci, a maj  by  te  
wdra ane w administracji i szeroko rozumianej gospodarce – co budzi wiele w tpliwo ci. 
 
 
Wprowadzenie

 Wraz z rozwojem gospodarki elektronicznej coraz wi cej us ug wiadczonych jest 
z wykorzystaniem internetu i urz dze  elektronicznych. Bezpieczna realizacja e-us ug 
wymaga ochrony przechowywanych i przesy anych danych oraz identyfikacji 
i weryfikacji to samo ci u ytkowników. Systemy kontroli dost pu cz  wiele rozwi -
za  technicznych, których zadaniem jest udost pnianie obiektów i zasobów osobom 
upowa nionym (przy jednoczesnej blokadzie dzia a  nieuprawnionych). Proces uwie-
rzytelniania, zale nie od potrzeb, mo e przebiega  jednostronnie, dwustronnie lub  
z udzia em zaufanej trzeciej strony. Jest wiele metod umo liwiaj cych sprawdzanie 
to samo ci.  
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 Tradycyjne sposoby identyfikacji1, weryfikacji (autentykacji)2 i autoryzacji3  
w ró nych zastosowaniach wymagaj  identyfikatorów materialnych (tj. tokenów4, kart 
magnetycznych, elektronicznych, zbli eniowych5 czy SIM6) lub znajomo ci poufnych 
hase  (lub kluczy kryptograficznych). S abo ciami tych zabezpiecze  s  odpowiednio: 
konieczno  posiadania wymaganych przedmiotów oraz mo liwo  stosowania prostych 
hase  i atwo  ich nielegalnego pozyskania. Tradycyjne metody pozwalaj  jedynie ustali  
czy weryfikowana osoba jest w posiadaniu po wiadczenia materialnego lub zna w a ciwe 
has o (czy PIN). 
 Ze wzgl du na rozwój e-us ug oraz wzrost przest pczo ci elektronicznej d y si  
do wprowadzenia silniejszych sposobów potwierdzania to samo ci. Coraz cz ciej 
stosowane s  do tego metody biometryczne, wykorzystuj ce wybrane unikatowe cechy 
osobnicze (niezmienne, mierzalne i niepodrabialne).  
 Celem artyku u jest ukazanie obserwowanej w ostatnich latach dynamiki rozwoju 
biometrycznych metod potwierdzania to samo ci, które znajduj  coraz szersze zasto-
sowanie, a tak e wskazanie zwi zanych z tym problemów. 
 
 
1. Kryteria oceny technik uwierzytelniania biometrycznego

 Biometria to dziedzina wiedzy zajmuj ca si  technikami pomiaru i wykorzysta-
niem unikatowych cech cz owieka, m.in. w systemach identyfikacji i kontroli dost pu. 
Biometryczne systemy kontroli mog  bazowa  na pomiarach cech fizycznych (genoty-
pów), takich jak: linie papilarne, geometria twarzy, t czówka i siatkówka oka, rozk ad 
temperatury na twarzy, geometria d oni, rozk ad naczy  krwiono nych (na d oni  
lub przegubie r ki) oraz cech behawioralnych – zwi zanych z zachowaniem (fenoty-
pów), takich jak: g os, chód, podpis odr czny czy sposób pisania na klawiaturze.  
Do najwa niejszych cech technik biometrycznych, stanowi cych podstaw  ich porów-
nania, nale : 

 atwo  u ycia, 
 podatno  na zak ócenia, 
 czas rejestracji (pomiaru) i weryfikacji (podj cia decyzji), 
 rozmiar wzorca, 

                                                 
1  Realizacja procesu wymaga porównania pobranej próbki z ka d  zapisan  w bazie. 
2  Proces sprawdzania autentyczno ci u ytkowników przez porównanie uzyskanej 

informacji z wcze niej zapisan  w bazie. 
3  Proces sprawdzania prawa dost pu do danych zasobów podmiotu o ustalonej to samo ci. 
4  Generator kodów jednorazowych bior cych udzia  w uwierzytelnianiu (dodatkowym za-

bezpieczeniem jest czas ich wa no ci); z powodu wysokich kosztów urz dze , jednorazowe kody 
s  dostarczane w wiadomo ciach sms lub funkcj  tokena pe ni aplikacja. 

5  Rodzaj karty wykorzystuj cej technologi  RFID (Radio Frequency Identification). 
6  Subscriber Identity Module. 
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 wiarygodno  wyników (dok adno  odpowiedzi), 
 koszt wdro enia i u ytkowania systemu, 
 wielko  urz dzenia, 
 akceptowalno  spo eczna. 

 Wa ne jest, by technika biometryczna by a w a ciwie dobrana – zale nie od wa-
runków, w jakich b dzie stosowana oraz od przeznaczenia wykorzystuj cego j  syste-
mu. Na wybór metody mog  wp ywa  ró ne parametry. Jednym z nich jest czas weryfi-
kacji to samo ci (pomiaru i odpowiedzi systemu). Czas rejestracji jest zwykle d u szy  
i mo e wynosi  nawet kilkadziesi t sekund (w przypadku pomiaru t czówki oka oraz 
naczy  krwiono nych palca i d oni). Innym istotnym parametrem jest rozmiar wzorca 
cechy biometrycznej wp ywaj cy na wielko  pami ci wymaganej do jej przechowy-
wania i na czas potwierdzania. Najmniejszy rozmiar wzorca cechuje metod  pomiaru 
kszta tu d oni, za  du e warto ci wzorce osi gaj  przy pomiarze naczy  krwiono nych 
d oni i analizie g osu. Do porównania systemów biometrycznych wykorzystuje si  takie 
wska niki jak: 

 FAR (False Acceptance Rate) – wska nik nies usznych akceptacji, 
 FRR (False Rejection Rate) – wska nik nies usznych odrzuce , 
 FTA (Failure to Enroll) – niepowodze  w rejestracji, 
 EER (Equal Error Rate) – okre la poziom równowagi mi dzy FER i FRR. 

 Im wspó czynnik FAR jest lepszy, tym gorszy jest FRR (i odwrotnie). Ustawienie 
ich warto ci zale y od zastosowa  i zwi zanych z tym wymaga . Niepowodzenia  
w rejestracji mog  wynika  z ogranicze  technologicznych lub problemów procedural-
nych. Do najbardziej akceptowanych metod zalicza si  kolejno: badanie g osu, analiz  
linii papilarnych i rozpoznawanie kszta tu d oni. Wi ksza akceptowalno  cechuje me-
tody nieinterakcyjne, niewymagaj ce kontaktu z urz dzeniem pobieraj cym próbk . Na 
akceptowalno  spo eczn  wp ywa równie  atwo  u ycia danej techniki, dlatego naj-
mniejsze obawy budzi analiza g osu i rysów twarzy (z uwagi na powszechn  obecno  
mikrofonów i kamer), za  najwi ksze – metoda skanowania siatkówki oka. Akcepto-
walno  rozwi za  biometrycznych jest coraz wi ksza, szczególnie w ród ludzi m o-
dych. 
 
 
2. Biometryczne systemy weryfikacji u ytkowników e us ug

 W konsekwencji rozwoju e-us ug obserwowanego w ci gu ostatnich lat trudno 
sobie ju  wyobrazi  organizacj  (instytucj , firm ), która nie umo liwia aby ich realiza-
cji drog  elektroniczn . Popularno  e-us ug w sektorze bankowym, administracji cen-
tralnej i samorz dowej oraz w wielu innych obszarach stale ro nie z powodu korzy ci 
ekonomicznych, elastyczno ci dzia ania i oszcz dno ci czasu. Niestety, systemy infor-
matyczne i elektroniczne kana y komunikacyjne s  podatne na ró nego rodzaju zagro-
enia, dlatego wa nym elementem bezpiecznej realizacji e-us ug jest mechanizm uwie-

rzytelniania uprawnionych u ytkowników. 
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 Biometryczny system kontroli sk ada si  z czytnika biometrycznego lub urz dze-
nia skanuj cego, oprogramowania przetwarzaj cego pobrane dane na posta  cyfrow  
oraz bazy danych przechowuj cej wzorce do porówna  w procesie weryfikacji. Podsta-
w  dzia ania systemu jest wcze niejsza rejestracja uprawnionych u ytkowników.  
W tym celu pobierane s  od nich wybrane cechy biometryczne w postaci próbek, które 
s  przetwarzane z wykorzystaniem okre lonych algorytmów, i zapami tywane w bazie 
danych w formie cyfrowego wzorca. Najwa niejszym elementem systemu biometrycz-
nego jest czytnik, a na jako  pobranego materia u mog  mie  wp yw czynniki ze-
wn trzne (np. sposób przy o enia palca i si a jego nacisku w przypadku linii papilar-
nych). Dzia anie algorytmów przetwarzaj cych dane polega na analizie zale no ci po-
mi dzy okre lonymi punktami charakterystycznymi w przetwarzanej próbce. Weryfika-
cja mo e by  dokonywana w czytniku lub w po czonym z nim komputerze.  
 Zwykle systemy wykorzystuj ce cechy fizyczne s  szybsze i wygodniejsze 
w u ytkowaniu, ni  te oparte na cechach behawioralnych. Przy masowym u ytkowaniu 
systemu weryfikacji (wymagana atwo  u ycia i niski koszt) korzystny jest wybór 
techniki rozpoznawania g osu lub rysów twarzy, natomiast przy wymogach wysokiego 
poziomu bezpiecze stwa – naczy  krwiono nych lub t czówki czy siatkówki oka. 
 Ka dy system ma okre lony próg akceptacji odpowiedzi. Je li wynik bie cego 
pomiaru zbyt odbiega od przechowywanego w bazie wzorca, do uwierzytelnienia nie 
dochodzi. Zaufanie do systemów bazuje na zaufaniu do producentów urz dze  realizu-
j cych te us ugi. Jest wiele firm oferuj cych gotowe narz dzia identyfikacji biome-
trycznej do ró nych zastosowa . W ród znanych producentów mo na wymieni  takie 
firmy jak: Hitachi (pomiar naczy  krwiono nych palca), Fujtsu (pomiar naczy  krwio-
no nych d oni), Iris Guard (pomiar t czówki) czy Siemens (pomiar linii papilarnych). 
 Jako zalety nowych technik ustalania to samo ci wskazuje si  wygod  u ytkowa-
nia, brak potrzeby posiadania dodatkowych przedmiotów i pami tania (przechowywa-
nia) pomocniczych informacji. Fizyczne karty dost pu mog  zosta  ponadto zniszczone 
lub zgubione, a has a odgadni te lub podejrzane – co nie dotyczy nowych metod. Jedn  
z istotnych wad weryfikacji z wykorzystaniem danych biometrycznych jest jej zawod-
no  w przypadku deformacji cia a wskutek urazów mechanicznych lub procesu starze-
nia si . 
 Dla osi gni cia wysokiej skuteczno ci potwierdzania to samo ci, wskazuje si  
mo liwo  dzia ania wieloetapowego – cz cego rozwi zania tradycyjne z technologi  
biometryczn , lub opart  na kilku cechach biometrycznych. Jedna z koncepcji rozwoju 
technik biometrycznego uwierzytelniania jest ukierunkowana na tworzenie uniwersal-
nych systemów bazuj cych na ró nych technikach biometrycznych, co umo liwia oby 
dokonywanie wyboru techniki weryfikacji to samo ci zale nie od potrzeb u ytkowania. 
Takie rozwi zanie wymaga mi dzy innymi standaryzacji formatów danych. 
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3. Biometryczne techniki sprawdzania to samo ci w praktyce

 Du y obszar dla zastosowa  biometrycznych technik weryfikacji to samo ci sta-
nowi bankowo  elektroniczna. Urz dzenia biometryczne mo na stosowa  w bankoma-
tach, oddzia ach banków, w p atno ciach mobilnych i bankowo ci korporacyjnej.  
W Polsce w 2007 roku powsta a Grupa ds. biometrii w ramach Forum Technologii 
Bankowych przy Zwi zku Banków Polskich w celu popularyzacji zastosowania i edu-
kacji w tym zakresie rodowiska bankowego i administracji publicznej. 
 Pocz tek dzia ania bankomatów z czytnikami biometrycznymi to 2005 rok. Zasto-
sowanie biometrii w e-bankowo ci najszybciej rozwija o si  w Azji. Do wiod cych 
krajów nale  Indie i Japonia, druga w kolejno ci jest Ameryka Po udniowa, gdzie 
przoduje Brazylia. Na koniec 2012 roku 7% bankomatów na wiecie wyposa onych 
by o w rozwi zania biometryczne, g ównie w pi ciu krajach Azji. W tym samym czasie 
w Europie Zachodniej jedynie 3% tych urz dze  wyposa onych by o w odpowiednie 
czytniki (Automatyka, 2013). 
 Banki najcz ciej stosuj  weryfikacj  linii papilarnych (Finger Print), naczy  krwio-
no nych palca (Finger Vein) oraz naczy  krwiono nych d oni (Palm Vein). Oko o 80%  
z nich wykorzystuje technologi  Finger Vein, której dok adno  zbli ona jest do metody 
wykorzystuj cej skanowanie t czówki oka. Pionierami w bankowo ci biometrycznej  
w Europie s  polskie banki spó dzielcze – Bank Polskiej Spó dzielczo ci (2010 r.) i Podkar-
packi Bank Spó dzielczy – co mia o je promowa  na rynku. W obu przypadkach zastoso-
wano technologi  Finger Vein firmy Hitachi. Stopniowo technologie biometryczne 
zacz y wprowadza  banki komercyjne – pocz tkowo do weryfikacji klientów w od-
dzia ach (BPH, Getin Bank, Eurobank), a nast pnie w bankomatach i innych urz dze-
niach samoobs ugowych (Automatyka, 2013). Od stycznia 2013 roku z technologii 
Finger Vein korzystaj  ju  wszystkie oddzia y banku BPH w Polsce. Obecnie z techno-
logii tej korzysta np. Krakowski Bank Spó dzielczy, ale s  banki, które stosuj  techno-
logi  Palm Vein, np. Kaszubski Bank Spó dzielczy.  
 Na potrzeby rz dów i organizacji sektora prywatnego firma Fujitsu opracowa a 
system Palm Secure, wykorzystuj cy naczynia krwiono ne d oni. Systemy oparte na 
odczycie uk adu naczy  krwiono nych d oni lub palców znalaz y zastosowanie w ja-
po skim sektorze finansowym (ponad 80% instytucji), w bankach tureckich (Turkiye IS 
Bankasi) (Pluci ska, Wójtowicz, 2014) oraz w brytyjskim Barclays Bank (Automatyka, 
2015). Stosunkowo pó no wdra aniem technik biometrycznych w sektorze bankowym 
zainteresowa y si  Stany Zjednoczone. Pierwszy ameryka ski pilota owy program 
p atno ci z ich wykorzystaniem rozpocz  si  na pocz tku 2015 roku (testy dotyczy y 
biometrii siatkówki oka). 
 Bankomaty reaguj  g ównie na odcisk palca u ytkownika, natomiast w Chinach  
w 2015 roku wprowadzono pierwszy system dokonuj cy potwierdzenia to samo ci na 
podstawie twarzy (Westlake, 2015). Ten sposób uwierzytelniania wdro y  np. chi ski 
Merchants Bank w bankomatach (kamera skanuje twarz klienta w momencie podcho-
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dzenia do urz dzenia), planuj c wprowadzenie go te  przy obs udze klientów w pla-
cówkach banku (Automatyka, 2015). 
 Biometryczny system rozpoznawania g osu przez wychwytywanie i rejestrowanie 
jego unikatowych cech, a nast pnie ich porównanie z próbk  zapisan  w bazie to wy-
godna metoda autoryzacji przy próbie dost pu do aplikacji, us ug online albo obs ugi 
urz dze  IoT7 (Nosowski, 2017). BZ WBK ju  w 2015 roku wdro y  biometri  g osu na 
infolinii, co wymaga o wcze niejszej rejestracji próbek g osu klientów w bazie danych 
(Boczo , 2017). Obecnie technika uwierzytelniania Voiceprint, polskiej firmy Voice-
PIN, wykorzystywana jest m.in. przez Bank ING i Ministerstwo Finansów. System 
VoicePIN ma mechanizm zabezpieczaj cy przed playbackiem i u yciem syntezatora 
mowy (Business, 2017)8. Metoda jest atwa w realizacji, bo czytnik (mikrofon) jest 
zwykle dost pny w ka dym urz dzeniu i gwarantuje bezpiecze stwo na akceptowalnym 
poziomie. 
 Szerokie zastosowanie biometria znalaz a w bankowo ci mobilnej. Ju  od pocz t-
ku 2016 roku czytnikami Touch ID9 zacz li pos ugiwa  si  klienci banków Millenium, 
ING Banku l skiego, Eurobanku, Citi Handlowego oraz mBanku, je li dysponowali 
urz dzeniami j  obs uguj cymi (Bie -Chudarek, 2016). Obecnie w Polsce wiele ban-
ków umo liwia logowanie odciskiem palca do aplikacji iOS – np. Alior Bank, BZ 
WBK, mBank, a dla klientów korporacyjnych tak e ING Bank l ski. W przypadku 
aplikacji iOS i Androida s  to banki: Citi Handlowy, Eurobank, Getin Bank, Millen-
nium, Plus Bank, a dla klientów detalicznych te  ING Bank l ski (Boczo , 2017). 
Nowe rozwi zanie realizuj ce e-p atno ci w sposób bezdotykowy zaproponowa a  
w 2016 roku firma Google udost pniaj c w aplikacji Android Pay opcj  HandsFree. 
Weryfikacja to samo ci odbywa a si  na podstawie zdj cia klienta przes anego do ter-
minalu, jednak przewidywano wprowadzenie kamery umo liwiaj cej automatyczn  
identyfikacj  (Bie -Chudarek, 2016). Interesuj cy projekt badawczy nad wprowadze-
niem kompleksowego rozwi zania stosuj cego kilka metod (skanowanie twarzy, naczy  
krwiono nych d oni, analiz  g osu oraz podpisu odr cznego) prowadzi PKO BP.  
 Ostatnio pojawi y si  doniesienia o rezygnacji przez niektóre banki (Bank Polskiej 
Spó dzielczo ci, Getin Bank, Alior Bank) z rozwoju b d  udost pniania us ug biome-
trycznej autoryzacji (Boczo , 2017) – co mo e by  zaskakuj ce. Jak dot d, rozwi zania 
biometryczne sprawdzaj  si  lokalnie, gdy  problemem jest stworzenie wspólnej dla 
wszystkich zainteresowanych instytucji (np. banków, urz dów miast) bazy wzorców 
oraz powstanie podmiotu, który by ni  administrowa . 
 Problem weryfikacji to samo ci nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
osób wykorzystuj cych do realizacji us ug (tak e bankowych) urz dzenia mobilne,  

                                                 
7  Internet of Thinks – Internet Rzeczy. 
8  Istnia a mo liwo  przeprowadzenia zaawansowanego technicznie ataku polegaj cego na 

konwersji g osu u ytkownika przez system przetwarzania mowy. 
9  Technologia wykorzystuj ca do weryfikacji u ytkownika linie papilarne. 
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w których przyj ta koncepcja bezpiecze stwa oparta jest g ównie na ochronie dost pu 
do samych urz dze . 
 Smartfony z czytnikami linii papilarnych zosta y spopularyzowane przez firm  
Apple (pocz wszy od iPhone 5S)10, cho  technologia zosta a po raz pierwszy wprowa-
dzona przez jedn  z chi skich firm. Odpowiedni czujnik wokó  przycisku rejestruje 
dotyk i aktywuje skanowanie powierzchni palca. Pobrany obraz w wysokiej rozdziel-
czo ci jest szczegó owo analizowany, po czym odcisk zostaje przypisany do jednego  
z trzech podstawowych typów ( uku, p tli lub wiru). Czytnik Touch ID umo liwia ska-
nowanie wielu odcisków palców pod dowolnym k tem. Po stwierdzeniu podobie stwa 
pobranych danych z przechowywanym zaszyfrowanym wzorcem, urz dzenie zostaje 
odblokowane. Wykorzystywana jest tu zaawansowana architektura zabezpiecze  Secure 
Enclave, w któr  wyposa ony jest uk ad procesorowy urz dzenia. Technika s u ca do 
odblokowywania smartfonów stosowana jest te  do weryfikacji p atno ci przez sklepy 
internetowe iTunes Store i App Store, w us udze Apple Pay11 oraz do uwierzytelniania 
konta w aplikacjach mobilnych banków i p atno ci PayPal. 
 Urz dzenia biometryczne wykorzystywane kilkana cie lat temu nie zapewnia y 
po danego poziomu bezpiecze stwa. Mo na by o je do  atwo oszuka  m.in. u ywa-
j c fotografii twarzy, pobieraj c odciski lub stosuj c sztuczny palec. Powszechna do-
st pno  wybranych cech, a tym samym atwo  ich pozyskania, nadal mo e stwarza  
zagro enie.  
 W 2014 roku informowano o kilku mo liwo ciach przeprowadzenia ataku na 
smartfony, pracuj ce pod systemem Android i wyposa one w czytniki linii papilarnych, 
a problem dotyczy  urz dze  wielu producentów. Przyk adowo, w Samsungu Galaxy S5 
zewn trzne aplikacje mog  uzyska  dost p do API (Application Programming Interfa-
ce) czytnika linii papilarnych, czego konsekwencj  mo e by  u ycie aplikacji realizuj -
cej us ugi bankowe (Niebezpiecznik, 2015). W iPhone 5S czytnik Touch ID równie  
mo na oszuka , jednak fa szywe odciski palców musz  by  sporz dzone bardziej pre-
cyzyjnie z powodu jego du ej rozdzielczo ci. 
 W urz dzeniach mobilnych wykorzystuje si  równie  inne techniki biometryczne. 
Na przyk ad firma Fujitsu wprowadzi a skanowanie d oni w laptopach Lifebook E741/s 
(od 2011 r.) i Celsius H730 (od 2013 r.) (Wolna, 2014). W nowej wersji smartfona 
firmy Samsung – Galaxy S8 (z marca 2017 r., z Androidem 7.0), oprócz skanera linii 
papilarnych udost pniono, daj cy wi ksze bezpiecze stwo, skaner t czówki oka. Tech-
nologia Face ID dost pna w iPhone X12 firmy Apple tworz ca trójwymiarowy model 
twarzy, dzia aj ca szybko i sprawnie nawet przy z ym o wietleniu, uznawana jest nato-

                                                 
10  Apple wyposa y a w te czytniki tak e iPhone 6S i inne modele oraz iPad 5. generacji, 

iPad Pro, iPad Air2 oraz iPad mini 3 i nowszy, jednak jesieni  2017 r. pojawi a si  informacja, e 
iPhone 8 i iPhone 8 Plus b d  ostatnimi smartfonami je wykorzystuj cymi. 

11  Metoda p atno ci wykorzystuj ca technologi  NFC (Near Field Communications). 
12  W urz dzeniu brakuje przycisku Home i skanera linii papilarnych. 
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miast za wysoce bezpieczn . Szansa odblokowania urz dzenia przez osob  nieupowa -
nion  jest jedna na milion (istnieje taka mo liwo  w przypadku osoby blisko spokrew-
nionej). 
 
 
4. Bezpiecze stwo danych biometrycznych

 Umieszczone w bazach danych oryginalne wzorce wykorzystywane w biome-
trycznych metodach uwierzytelniania wymagaj  silnego zabezpieczenia. Mierzone 
cechy osobnicze u ytkowników systemów s  odpowiednio kodowane i dodatkowo 
chronione metodami kryptograficznymi. Przyk adowo, systemy biometryczne wykorzy-
stuj ce geometri  d oni przekszta caj  wyniki pomiaru do postaci 9-bajtowego wzorca, 
który zostaje zaszyfrowany, i s  przechowywane w takiej postaci. Na pobranej w proce-
sie uwierzytelniania próbce s  wykonywane te same przekszta cenia, a weryfikacja 
polega na porównaniu nowo utworzonego wzorca z przechowywanym w bazie. Tak 
zapisanych danych nie da si  atwo pobra  czy podrobi , i nielegalnie wykorzysta  – 
jednak nie jest to niemo liwe. 
 Istnieje te  mo liwo  oszukania czytnika w trakcie dokonywania pomiaru. Na 
przyk ad metoda rozpoznawania kszta tu d oni nie jest odporna na wysoki stopie  po-
dobie stwa d oni bli niaków lub bliskich krewnych. Równie  weryfikacja to samo ci  
z wykorzystaniem linii papilarnych palców stosowana w smartfonach, zamkach do 
drzwi i w bankomatach, okaza a si  nie by  tak skutecznym zabezpieczeniem, jak tego 
oczekiwano. Skuteczne próby udowodnienia jej zawodno ci z wykorzystaniem danych 
uzyskanych, np. ze zdj  czy odcisków pobranych z przedmiotów podejmowano ju  
dawno. Jesieni  2016 roku naukowcom ameryka skim uda o si  stworzy  replik  d oni 
przy pomocy drukarki 3D, pozwalaj c  oszuka  skaner linii papilarnych. Trójwymia-
rowa replika zosta a stworzona dla opracowania standardu kalibracji czytników, a oka-
za o si , e mo e zosta  wykorzystana do obchodzenia tego typu zabezpiecze . Dla 
podniesienia poziomu bezpiecze stwa wprowadzono ró ne testy ywotno ci, takie jak 
rejestracja mimiki twarzy czy badanie pulsu w opuszku palca (Kubanek, 2013). 
 Zagro eniem dla u ytkowników bankomatów wykorzystuj cych karty s  urz dze-
nia odczytuj ce dane z paska lub czipa (tzw. skimmery). Istnieje te  mo liwo  zdalne-
go skopiowania danych z karty zbli eniowej. Technologie biometryczne tak e nie s  
odporne na ten rodzaj ataków, jednak w przypadku „przej cia” osobniczych cech u yt-
kownika, nie ma mo liwo ci ich uniewa nienia. W 2016 roku urz dzenia umo liwiaj -
ce nielegalne pozyskiwanie odcisków palców by y ju  dost pne, za  urz dzenia do 
pobierania danych z systemów wykorzysuj cych naczynia krwiono ne d oni i analizuj -
cych t czówk  oka – w fazie opracowywania (Kaspersky, 2016).  
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Podsumowanie

 Tradycyjne metody uwierzytelniania s  coraz mniej wystarczaj cym zabezpiecze-
niem. U ytkownicy systemów, mimo wiadomo ci realnych zagro e , nierzadko u y-
waj  s abych, atwych do zapami tania (i z amania) hase , a pope nianie b dów logo-
wania mo e zniech ca  do realizacji us ug drog  elektroniczn . Powszechne zastoso-
wanie wygodnych, coraz ta szych i bardziej niezawodnych biometrycznych technik 
identyfikacji mo e ten problem rozwi za . Ich stosowanie, niezwykle wa ne w aspekcie 
szeroko rozumianego bezpiecze stwa, budzi jednak wiele zastrze e , m.in. ze wzgl du 
na ograniczanie prywatno ci i obawy o odpowiedni nadzór nad wykorzystywaniem 
gromadzonych danych, dlatego jest wielu przeciwników wdra ania ich na szerok  ska-
l . 
 Mimo licznych w tpliwo ci, technologie biometryczne s  intensywnie rozwijane, 
zakres ich u yteczno ci zwi ksza si , a liczba banków oferuj cych po wiadczanie to -
samo ci z ich wykorzystaniem ro nie. 
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BIOMETRIC AUTHENTIC TECHNIQUES  
FOR THE IMPLEMENTATION OF E-SERVICES 
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Summary. The implementation of e-services requires fast and convenient identification, authori-
zation and verification of users. There are three basic types of identity verification methods: 
knowledge-based methods, methods that use material identifiers, and biometric mechanisms. 
Biometric authentication techniques have been intensively developed in recent years. Their ad-
vantage is the convenience of using it with high efficiency. For several years, they have been 
used, among others in banking, and they will also be implemented in administration and the 
broadly understood economy. 
 

Translated by Teresa Mendyk-Krajewska 
 
 
Cytowanie

Mendyk-Krajewska, T. (2018). Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji us ug drog  
elektroniczn . Ekonomiczne Problemy Us ug, 2 (131/2), 117–126. DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-11. 


