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1

Wstęp

Problem weryfikacji i identyfikacji osób na podstawie cech biometrycznych jest bardzo trudnym zadaniem. Policyjne bazy danych zawierające szablony odcisków palca, DNA
lub innego identyfikatora biometrycznego rosną w błyskawicznym tempie. Potrzebne są
coraz dokładniejsze i szybsze algorytmy rozpoznawania. Pomóc w tym mogą sztuczne
sieci neuronowe. Nauczone struktury dają odpowiedź w zdecydowanie krótszym czasie
niż tradycyjne metody, ponadto działają na zasadzie „czarnych skrzynek”. Nie wiemy
w jaki sposób przeprowadzana jest analiza, dzięki czemu trudniej oszukać system. Niestety, sztuczne sieci neuronowe podlegają pewnym ograniczeniom. Proces uczenia może
być czasochłonny, ponadto wymagany jest odpowiednio długi ciąg uczący. Często trzeba
wytrenować kilka struktur zanim otrzymamy tę na której nam zależy. Należy postawić
pytanie czy wady nie przesłaniają wspomnianych wcześniej zalet? Niniejsza praca ma
na celu określenie możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w systemach
rozpoznawania.

1.1

Teza pracy

Sztuczne sieci neuronowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane w biometrycznych systemach rozpoznawania.

1.2

Cel pracy

Projekt biometrycznego systemu rozpoznawania bazującego na analizie identyfikatora behawioralnego (podpis odręczny). Końcowy błąd systemu musi być określony na
poziomie nie większym niż 10%. Ocena możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do weryfikacji i identyfikacji poszczególnych osób.

1.3

Zakres pracy

Zapoznanie się z działaniem sztucznych sieci neuronowych oraz ich wykorzystanie
w projekcie dwóch biometrycznych systemów rozpoznawania. Pierwszy z nich (projekt
wstępny) ma na celu pomóc w wyborze optymalnej struktury SSN. Na podstawie wniosków z jego działania tworzony będzie drugi system (projekt właściwy), którego zadaniem
jest osiągnięcie celów postawionych w niniejszej pracy.

1.4

Załączniki

Do pracy dołączona została płyta CD z opisywanymi aplikacjami oraz kodami źródłowymi. Bazy danych, wykorzystywane podczas testowania, zostały usunięte na prośbę
użytkowników systemu.
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2

Wprowadzenie do biometrii

Rozdział ma na celu przybliżenie czytelnikowi dziedziny nauki noszącej nazwę biometria. Zawarte są w nim wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia projektowania
systemu rozpoznawania.

2.1

Definicja

Biometria jest nauką, która zajmuje się badaniem zmienności populacji organizmów. Jest to
również technika dokonywania pomiarów istot żywych. W najnowszych zastosowaniach ukierunkowana jest na rozpoznawanie poszczególnych jednostek na podstawie ich cech fizycznych
lub behawioralnych. Pochodzi od greckich słów „bio” (życie) oraz „metrics” (mierzyć) [18].
Zastosowanie biometrii w systemach weryfikacji i identyfikacji osób wywołuje wiele
kontrowersji. Przeciwnicy systemów biometrycznych twierdzą, że są one tylko z pozoru
bezpieczne, a ich rozwijanie jest stratą zarówno czasu jak i pieniędzy. Niestety, po części
trzeba się z nimi zgodzić. Promocja biometrycznych systemów zabezpieczeń wykorzystuje
brak wiedzy klienta. Producenci sprzętu rzadko kiedy przedstawiają pełne informacje o
swoim produkcie, a opisując jego zalety nieraz mijają się z prawdą lub balansują na jej
krawędzi. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w opisach komercyjnych urządzeń
biometrycznych brak zdefiniowania kluczowych elementów nie jest wyjątkiem, a przedstawione błędy są możliwe do uzyskania tylko w sztucznie stworzonych, laboratoryjnych
warunkach. Żaden system nie zapewni stuprocentowej ochrony, a fałszywe poczucie bezpieczeństwa jest dużo gorsze od braku jakichkolwiek zabezpieczeń.
Z drugiej strony są osoby uważające biometrię za rozwiązanie na wszystkie problemy
związane z weryfikacją lub identyfikacją poszczególnych osób. Niestety, często nie zwracają
one uwagi lub nawet nie są świadome jej ograniczeń. Jednakże biometria jest nieodłącznym
elementem codziennego życia. Rozpoznanie osoby na ulicy, czy sprawdzenie zgodności
podpisu złożonego na dokumencie jest właśnie badaniem biometrycznym. W niektórych
obszarach działalności człowieka, np. w medycynie sądowej lub kryminalistyce, biometria
jest najczęściej stosowanym, a w wielu sytuacjach jedynym możliwym do zastosowania
narzędziem. Systemy biometryczne są stale rozwijane, ich szybki rozwój leży w interesie
bezpieczeństwa narodowego większości państw. Gdyby udowodniono, że omawiana gałąź
nauki nie spełnia pokładanych w niej nadziei, a badania biometryczne nie mogą być
wykorzystywane do identyfikacji osób (przykładowo badanie odcisku palca lub struktury
DNA), konsekwencje byłyby trudne do przewidzenia.
W mass mediach można znaleźć wiele informacji o biometrii. Niestety, często są
subiektywne lub niepełne. Nawet w źródłach powszechnie uważanych za wiarygodne zdarzają się błędy lub niedomówienia. Na temat tej nauki powstało wiele mitów, na przykład
stwierdzenie, że cecha biometryczna u danej osoby jest jedyna i niepowtarzalna. Nigdy nie
zostało to udowodnione! Ponadto są tworzone systemy działające lokalnie (dla niewielkiej
ilości użytkowników), gdzie prawdopodobieństwo powtórzenia się danej cechy jest małe,
jednak nie można jej wykluczyć. Przykładowo może to być analiza sposobu chodu lub odcisk małżowiny usznej. Doskonałym przykładem propagandy jest stwierdzenie głoszące,
że nie ma dwóch osób o takim samym odcisku palca. Aby to udowodnić, należałoby stworzyć bazę danych, składającą się z odcisków palców wszystkich ludzi żyjących, zmarłych,
jak również tych, którzy dopiero mają się urodzić.
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Z drugiej strony, teoretycznie każdy obiekt biologiczny (w tym odcisk palca) może
być jedyny i niepowtarzalny. Jeżeli dwa obiekty wydają się identyczne, świadczy to wyłącznie o tym, że nie wzięliśmy pod uwagę odpowiedniej liczby szczegółów. Musimy zwiększyć
ilość rozpatrywanych detali. Wniknąć w strukturę tak głęboko, jak tylko pozwala nam
na to aktualny poziom techniki. Pytanie powinno być postawione inaczej: „Czy na obecnym poziomie rozwoju biometrii jest możliwe, aby dwa odciski palca, pozostawione przez
różne osoby, zostały uznane za identyczne?”. Odpowiedź jest twierdząca. Co więcej, zdarza się to dosyć często![7] Żaden rodzaj biometrii nie może zagwarantować absolutnego
bezpieczeństwa. Żadna badana cecha nie daje gwarancji unikalności. Dotyczy to również
badania DNA, które jest powszechnie (lecz niesłusznie) uważane za najdoskonalszy sposób
rozpoznawania.
Biometria jest potężnym narzędziem. Warto ją docenić, ale nie wolno jej traktować
jako panaceum na wszystkie problemy. Należy dobrze poznać jej wady i zalety, zanim
zaczniemy ją powszechnie wykorzystywać. Ten rozdział ma na celu przybliżenie tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki.

2.2

Rys historyczny

Nie można jednoznacznie określić początków biometrii. Organizmy żywe zawsze rozpoznawały się na podstawie indywidualnych cech którymi mogą być przykładowo: wygląd,
zapach czy specyficzne zachowanie. U człowieka jedną z najbardziej pierwotnych form biometrii była analiza twarzy. Od początków istnienia cywilizacji była wykorzystywana do
identyfikacji zarówno przyjaciół, jak i wrogów. W miarę upływu lat ludzka populacja
znacząco się zwiększyła, utworzyły się szlaki handlowe, a lokalne społeczności zaczęły
się mieszać. Początkowo prosty problem rozpoznawania stał się prawdziwym wyzwaniem.
Zaczęto wykorzystywać nowe metody identyfikacji, takie jak ton głosu czy sposób poruszania. Obecnie, w dobie globalizacji, problem ten wciąż pozostał nierozwiązany. Ludzie
mają duże trudności z rozpoznawaniem poszczególnych osób należących do odmiennych
ras. Można to przetestować nawet na własnym przykładzie. Jeżeli wychowaliśmy się na
jednym kontynencie (przykładowo Europa), twarze osób z odległych krajów (przykładowo
Południowa Afryka lub Wschodnia Azja) będą wydawały się podobne do siebie. Z pozoru
banalne zadanie identyfikacji może okazać się dla nas niewykonalne. Automatyczne systemy rozpoznawania biometrycznego dostępne są na rynku dopiero od kilkudziesięciu lat,
jednak ich rozwój przebiega bardzo szybko. Warto wziąć pod uwagę, że duża część nowości technicznych bazuje na ideach, które miały swoje początki tysiące lat temu. Historię
chciałbym jednak rozpocząć od momentu, kiedy człowiek zaczął być świadomy własnej
indywidualności. Uznaje się, że miało to miejsce już w prehistorii, jednak jest to tylko hipoteza niepoparta odpowiednią ilością dowodów. Tabela została opracowana na podstawie
źródeł [17], [16], [11], [10], [1].

Prehistoria
(31.000 lat p.n.e.)

Ściany jaskiń są ozdobione malowidłami człowieka który w
nich mieszkał. Obok nich często spotykane są ślady dłoni,
najprawdopodobniej twórcy dzieła. Niektóre z nich miały wyraźnie zaznaczone odciski palców (w których ujęte były nawet detale pierwszego rzędu, takie jak pętle i wiry). Taki znak
mógł być używany jako sygnatura.
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Mezopotamia

Istnieją dowody, że biometria była wykorzystywana przy
transakcjach. Zamiast obecnie wykorzystywanego podpisu,
ludzie składali odcisk palca w glinie.
Chiny
Podobnie jak w Mezopotamii, odcisk palca był wykorzystywany jako potwierdzenie transakcji. Najstarsze dokumenty z
odciskami palców pochodzą z dynastii Tang, która panowała
ponad 5000 lat temu. Ponadto rodzice używali odcisków śladu
stóp i palców do rozróżniania dzieci. Zostało to opisane przez
Joao de Barrosa, portugalskiego historyka, podróżnika i pisarza.
Egipt
Handlarze byli rozpoznawani na podstawie opisu ich cech fizycznych. Umożliwiało to identyfikację osób o dobrej lub złej
reputacji, a także ludzi dopiero zaczynających przygodę z
handlem.
1684r.
Angielski botanik, autor pierwszego naukowego materiału o
Nehemiah Grew
strukturze odcisku palca. Uznawany za jednego z pionierów
(daktyloskopia)
daktyloskopii. Badał krawędzie, bruzdy i pory na powierzchni
dłoni i stóp. Jako pierwszy naukowiec w historii opublikował
rysunek przedstawiający strukturę linii papilarnych.
1686r.
Wybitny włoski uczony, często współpracował z NehemiaMarcelo Malpighi
hem Grewem. W swoim dziele opisał podstawowe elementy
(daktyloskopia)
odcisku palca, do których można zaliczyć wzgórza, pętle oraz
spirale.
1788r.
Niemiecki medyk. Zakładał, że kształt linii papilarnych jest
Johann Mayer
cechą indywidualną jednostki. Opisał niektóre popularne for(daktyloskopia)
macje odcisku palca.
1809r.
Angielski ornitolog. Użył odcisku palca jako znaku handloThomas Bewick
wego. Jest to pierwsze udokumentowane użycie biometrii w
(daktyloskopia)
celach komercyjnych.
1823r.
Czeski anatom. Zaproponował pierwszy w historii schemat
Jan Evangelista Purkyne klasyfikacji odcisków palca. Składał się z dziewięciu kategorii,
(daktyloskopia)
niektóre z nich są używane aż do dzisiaj.
1858r.
Pracownik Indyjskiej Służby Cywilnej. Na kontrakcie każSir William Herschel
dego pracownika zamieścił obraz kształtu jego dłoni i odci(kształt dłoni)
sku palca, aby odróżnić rzeczywistego pracownika od osoby,
która się za niego podaje podczas wypłaty. Była to pierwsza
w historii baza danych służąca weryfikacji na podstawie tego
typu biometrii. Po powrocie z Indii udowodnił empirycznie
to, co zakładał od samego początki - nie było dwóch identycznych odcisków.
1878r.
Francuski oficer policji. Twórca antropometrii - systemu idenAlphonse Bertillon
tyfikacji bazującego na pomiarach fizycznych części ciała
(antropometria)
ludzkiego. Uważał, że odcisk palca jest zbyt trudny do analizy. Jego system był pierwszym naukowy sposobem identyfikacji kryminalistów.
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1880r.
Henry Faulds
(daktyloskopia)

1882r.
Gilbert Thompson
(daktyloskopia)
1892r.
Juan Vucetich
(daktyloskopia)

1892r.
Sir Francis Galton
(daktyloskopia)

Wyliczył, że prawdopodobieństwo posiadania takich samych
cech przez dwie osoby wynosi 1 do 286 milionów. Przedtem
jedynym systemem identyfikacji były, nie zawsze rzetelne, relacje naocznych świadków.
Szkocki chirurg. Na podstawie obserwacji empirycznych założył, że układ linii papilarnych jest cechą indywidualną i może
być z powodzeniem wykorzystany do identyfikacji osób. Zaproponował metodę pobierania obrazów odcisków palca, wykorzystując atrament. Wykorzystał biometrię do rozwiązania
dwóch zagadek kryminalnych. Pierwsza z nich dotyczyła kradzieży alkoholu chirurgicznego w szpitali. Na podstawie pobranych (z pustej butelki) odcisków palca wskazał winnego.
Druga dotyczyła odcisku dłoni, zostawionego na ścianie przez
włamywacza. Analiza śladu nie wystarczyła do wskazania
złodzieja, jednak pozwoliła wykluczyć część osób podejrzewanych o kradzież.
Pracownik United States Geological Survey. Aby zapobiec
ewentualnemu fałszerstwu, złożył na dokumencie odcisk
kciuka. Było to pierwsze udokumentowane wykorzystanie odcisku palca w Stanach Zjednoczonych.
Urodzony w Chorwacji antropolog, później oficer argentyńskiej policji. W swojej pracy wykorzystywał ideę indywidualności linii papilarnych wraz z powszechnie znanym systemem
Bertillona. Przeprowadził pierwszą w historii kryminalistyki
identyfikację osoby na podstawie odcisku palca. Francisca Rojas zabiła dwóch swoich synów, próbując zrzucić winę na niejakiego Velasqueza, który rzekomo miał dopuścić się morderstwa po tym, jak nie zgodziła się na ślub. Miał on jednak
mocne alibi. Dalsze śledztwo ujawniło drugiego kochanka kobiety, który rzekomo powiedział, że mógłby się z nią ożenić,
gdyby tylko nie miała dzieci. Krwawe ślady ze sceny zbrodni
wykluczyły tok zdarzeń podany przez kobietę i wskazały ją
jako morderczynię. Przyznała się do winy
Wybitny angielski antropolog, meteorolog, geograf i wynalazca. Spadkobierca dorobku naukowego doktora Henry’ego
Faulda. Początkowo miał być nim kuzyn Galtona, sir Charles
Darwin, jednak nie był on zafascynowany tą dziedzina nauki
i przekazał mu wszystkie otrzymane materiały. Galton ustalił
prawdopodobieństwo posiadania przez dwie osoby identycznego układu linii papilarnych. Wynosi ono P = 1.45 · 10−11
(zakładając, że na świecie można pobrać odciski z 16 miliardów palców)[9]. Studiował dziedziczenie tej cechy i jej różnice
pomiędzy rasami. Opisał system klasyfikacji odcisków, który
jest używany aż do dzisiaj (określił detale drugiego rzędu
powszechnie wykorzystywane podczas analizy odcisku palca,
zwane również detalami Galtona). Jest to najbardziej ceniona
osoba w historii daktyloskopii.
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1893r.
(daktyloskopia)

1897r.
Sir Edward Henry
(daktyloskopia)

1901r.
(daktyloskopia)
1903r.
(antropometria)

1903r.
(daktyloskopia)
1903r.
(daktyloskopia)
1905r.
(daktyloskopia)
1907r.
(daktyloskopia)
1908r.
(daktyloskopia)
1911r.
(daktyloskopia)

Home Ministry (Wielka Brytania) ogłosiło, że dwie osoby nie
mogą mieć takiego samego kształtu linii papilarnych. Stwierdzenie bazowało wyłącznie na obserwacjach, nie na dowodach. Od tego momentu odcisk palca mógł był ważnym dowodem w sądzie. Jednocześnie zaczęto finansować rozwój badań
nad nowymi technikami biometrycznymi, a przede wszystkim
badań mających na celu udowodnienie głoszonej tezy. Rozpoczęto tworzenie baz odcisków palców, a daktyloskopia stała
się podstawowym narzędziem służącym do identyfikacji przestępców.
Inspektor londyńskiej policji i przyjaciel sir Francisa Galtona. Ustanowił popularny system klasyfikacji odcisków palca
- „Henry System”. W rzeczywistości twórcami systemu byli
jego dwaj indyjscy asystenci Azizul Haque i Hemchandra
Bose.
W Scotland Yardzie powstaje oddział zajmujący się zastosowaniem odcisków palców w kryminalistyce. Wykorzystuje
system klasyfikacji Henry’ego.
Upadek antropometrii. Po wyroku skazującym Willa Westa
okazało się, że w więzieniu jest już przetrzymywana osoba
skazana za te same przestępstwa, nazywała się William West.
Zaprowadzono obu podejrzanych do jednego pokoju, wyglądali niemal identycznie, jednak zakładali, że nie są spokrewnieni. Pomiary Bertillona nie potrafiły ich od siebie rozróżnić,
natomiast odcisk palca nie wykazał większego podobieństwa
między tymi dwiema osobami.
New York City Civil Service zaczyna wykorzystywać odciski
palców w celu wykluczenia kradzieży tożsamości.
New York State Prison zaczyna wykorzystywać odciski palców w celu identyfikacji więźniów.
United States Army zaczyna wykorzystywać odciski palców
do identyfikacji oraz weryfikacji.
United States Navy zaczyna wykorzystywać odciski palców
do identyfikacji oraz weryfikacji.
United States Marine Corps zaczyna wykorzystywać odciski
palców do identyfikacji oraz weryfikacji.
Sensacyjna kradzież obrazu Mona Lisy z Luwru. Bertillon
po upadku antropometrii starał się zrehabilitować i znaleźć
sprawcę tego czynu. Złodziej zostawił wyraźny odcisk palca
na szkle. Bertillon nie miał niestety żadnego systemy klasyfikacji odcisków palca i wraz z asystentami przez kilka miesięcy przeglądał tysiące kart biometrycznych. Dwa lata później Vincento Perugia został aresztowany pod zarzutem kradzieży. Bertillon przyznał, że posiadał jego odciski palców,
ale tylko z prawej dłoni. Analizowany odcisk pochodził natomiast z lewej.
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1915r.
(daktyloskopia)

1918r.
Edmond Locard
(daktyloskopia)

1924r.
(daktyloskopia)

1936r.
Isadore Goldstein
Carleton Simon
(siatkówka)

1960r.
(twarz)

1963r.
(daktyloskopia)
1969r.
(daktyloskopia)

1970r.
(twarz)

Z powodu szybkiego rozwoju technik daktyloskopii i wzrostu ilości osób zajmujących się tą dziedziną nauki, powstaje
International Association for Criminal Identification (IACI).
Dwa lata później, z powodu nakładu pracy niezwiązanej z
kryminalistyką, nazwa zostaje zmieniona na International
Association for Identification (IAI). Obecnie jest to największa na świecie organizacja zajmująca się problemem weryfikacji, oraz identyfikacji osób. W jej logo pojawia się układ linii papilarnych prawego palca wskazującego sir Francisa Galtona.
Absolwent Uczelni Medycznej i Prawniczej w Lyon, uczeń
Bertillona. Ustalił zasady dotyczące ilości analizowanych detali, aby móc uznać dwa odciski palca za identyczne. Stworzył sławną „zasadę wymiany” głoszącą, że osoba popełniająca przestępstwo zawsze coś zostawia na miejscu zbrodni i
zawsze coś z niej wynosi.
United States Congress stworzył komórkę należącą do Bureau
of Investigation (BI), organizacji obecnie znanej jako Federal
Bureau of Investigation (FBI), której celem było stworzenie
scentralizowanej bazy odcisków palców.
Propozycja wykorzystania obrazu siatkówki jako wzorca biometrycznego. Metoda miała być doskonalsza niż odcisk palca,
ponieważ układ żył w oku jest niezmienny w ciągu życia.
Układ linii papilarnych może natomiast ulec różnym deformacjom. Artykuł został opublikowany w New York State Journal of Medicine.
Powstaje pierwszy półautomatyczny system rozpoznawania
twarzy. Wymaga od administratora lokalizacji na zdjęciu takich cech jak: oczy, uszy, nos i usta. Analizuje ich wzajemne
położenie, mierzy odległości i kąty między nimi.
Zabójstwo Johna F. Kennedy’ego. Na broni, z której został
zastrzelony, znaleziono odcisk dłoni. Należał on do Lee Harveya Oswalda - domniemanego zabójcy.
Bazy odcisków palców stają się coraz większe, przez co porównywanie linii papilarnych sprawia coraz większe trudności. FBI rozpoczyna badania wraz z National Institute of
Standards and Technology (NIST) dotyczące procesów automatycznej identyfikacji linii papilarnych. Jest to niezbędne,
ponieważ FBI przetworzyło już ponad 100 milionów kart, w
skład każdej z nich wchodziły obrazy dziesięciu odcisków palców.
Systemy rozpoznawania twarzy zostały wzbogacone o analizę koloru włosów i grubość warg. Podobnie jak poprzedni
system, nie był w pełni automatyczny i wymagał nadzoru.
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1974r.
(geometria dłoni)
1975r.
(daktyloskopia)

1976r.
Robert Hill
(siatkówka)
1976r.
(głos)

1977r.
(daktyloskopia)

1977r.
(podpis)

1978r.
(siatkówka)
1980r.
(głos)
1988r.
(twarz)

1991r.
(twarz)
1994r.
John Daugman
(tęczówka)

Powstał pierwszy komercyjny system biometryczny. Polegał
na rozpoznawaniu kształtu dłoni. Służył do weryfikacji, oraz
identyfikacji poszczególnych osób.
FBI stworzyło skanery i technologię ekstrakcji cech odcisku
palca, co umożliwiło stworzenie prototypowego czytnika linii papilarnych. Od tego momentu, aby zmniejszyć koszty i
problemy związane z archiwizacją, przechowywane były tylko
detale (do drugiego rzędu włącznie). W ciągu następnych lat
badania zostały skierowane na cyfryzację standardowych kart
odcisków palca i rozwój technik kompresji.
Założyciel firmy EyeDentify. Jej główny celem było stworzenie biometrycznego systemu badającego strukturę siatkówki
oka. Obecnie firma jest liczącym się na rynku producentem
systemów biometrycznych tej klasy.
Firma Texas Instruments stworzyła prototyp systemu rozpoznawania głosu. Był testowany przez United State Air Force
i organizację Massachusetts Institute of Technology Research
Establishment (MITRE).
Royal Canadian Mounted Police rozpoczęła prace nad Automated Fingerprint Identification System (AFIS) - systemem
automatycznego rozpoznawania odcisków palców bazującego
na ściśle określonej specyfikacji. Równocześnie San Francisco
ogłosiło, że posiada już taki system, jednak ich AFIS ujrzał
światło dzienne dopiero w 1984r.
Powstało urządzenie badające dynamikę nacisku. Prowadziło
to do stworzenia automatycznego systemu rozpoznawania
podpisu (testowanego przez MITRE) dla Electrinics System
Division of the United States Air Force.
Opatentowanie pierwszego systemu biometrycznego analizującego siatkówkę oka. Projekt powstał w firmie EyeDentify.
NIST stworzyło komórkę NIST Speech Group, której zadaniem był rozwój technik przetwarzania i analizy głosu.
The Lakewood Division of the Los Angeles Country Sheriff’s Department zaczęło wykorzystywać portrety pamięciowe (wraz z obrazami wideo) podejrzanych do automatycznego przeszukiwania kartotek policyjnych.
Powstanie pierwszego, w pełni automatycznego, systemu rozpoznawania twarzy.
Amerykański fizyk. Opatentował najbardziej popularny system analizy obrazu tęczówki „IrisCode”, który wykorzystuje
niemal wszystkie tradycyjne algorytmy analizy tej części oka.
Charakteryzuje się na dzień dzisiejszy największą dokładnością.
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1996r.
(dłoń)

1998r.
(DNA)

2000r.
(twarz)

2000r.
(układ żył)

2000r.
(daktyloskopia)
2001r.
(twarz)

2004r.
(system wielomodułowy)

2004r.
(system wielomodułowy)

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie zastosowano system
badający kształt dłoni przed wejściem do miasteczka olimpijskiego. Miał on zapewnić kontrolę dostępu. Było to wielkie
osiągnięcie, ponieważ zarejestrowało się 65 tysięcy osób. W
ciągu 28 dni system został wykorzystany ponad milion razy.
FBI uruchamia program Combined DNA Index System (CODIS). Jego celem jest przechowywanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie fragmentów DNA danej osoby. Weryfikacja próbek
zajmowała od 40 minut do kilku godzin.
Pierwsza edycja konkursu Face Recognition Vendor Test
(FRVT) sponsorowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych.
Jego celem jest porównanie dostępnych systemów rozpoznawania twarzy. W kolejnych edycjach badano poprawę dokładności tych systemów biometrycznych na przestrzeni określonego czasu.
Pierwszy artykuł naukowy dotyczący możliwości wykorzystania układu żył człowieka jako wzorca biometrycznego. Obecnie jest to technologia wciąż będąca w fazie testów, a jej możliwości nie zostały jeszcze potwierdzone żadnym raportem.
Badania nad nią prowadzi firma Hitachi.
Pierwsza edycja konkursu Fingerprint Verification Competition (FVC). Jego celem jest porównanie algorytmów wykorzystywanych przy analizie odcisku palca.
Wykorzystanie systemu analizującego wygląd twarzy na Florydzie podczas zawodów Super Bowl. Miało to na celu identyfikację wśród kibiców osób, które były wcześniej notowane
i mogą sprawiać problemy. System okazał się porażką. Nie
udało się zidentyfikować ani jednej podejrzanej osoby, natomiast wielu niewinnych kibiców zostało zmuszonych do
opuszczenia budynku.
Uruchomienie programu The United States Visitor and Immigrant Status Identification Technology (US-VISIT). Jest to
ciąg operacji mających na celu weryfikację tożsamości osób
przybywających do USA i posiadających wizę. Imigranci są
najpierw sprawdzani w policyjnych bazach danych, a także
przed otrzymaniem dokumentu muszą zostawić próbki biometryczne. Pierwsza weryfikacja tożsamości (na podstawie
odcisku palca oraz zdjęć) ma miejsce po przekroczeniu granicy Stanów jednoczonych, druga - po jej opuszczeniu.
Department of Defense (DoD) utworzył projekt Automated
Biometric Identification System (ABIS), który ma na celu
odnalezienie i zidentyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Pozwala na pobranie od kombatantów, więźniów
i innych osób stanowiących potencjalne zagrożenie 10 odcisków palca, do pięciu zdjęć pod różnymi kątami, obrazów
tęczówki, próbki głosu i DNA.
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2004r.
(dłoń)

2004r.
(twarz)

2005r.
(tęczówka)

2005r.
(tęczówka)

2005r.
(tęczówka)

2008r.
(system wielomodułowy)

Connecticut, Rhode Island i California utworzyły bazę danych odcisków dłoni. Umożliwiło to służbom prawa ponowne
przeszukanie listy przestępców, wykorzystując odcisk dłoni
znaleziony na miejscu przestępstwa. Miało to na celu udowodnienie winy lub wykrycie niezidentyfikowanych sprawców.
Pierwsza edycja konkursu Face Recognition Grand Challange
(FRGC) sponsorowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych.
Jego celem jest stworzenie algorytmów jak najlepiej rozpoznających ludzką twarz, a także opisanie różnych podejść do
tego problemu. Najdoskonalsze metody wykorzystywane są
w zawodach FRVT.
Patent opisujący koncept rozpoznawania tęczówki wygasa,
co otwiera drogę firmom projektującym komercyjne systemy
zabezpieczeń do tworzenia nowych urządzeń biometrycznych
na podstawie napisanych przez siebie algorytmów. Jednak
patent przełomowego systemu ”IrisCode”, którego autorem
jest Doktor John Daughman, wygasa dopiero w 2011r.
Na konferencji Biometrics Consortium zostaje zaprezentowany system ”Iris on the Move”, sponsorowany przez Intelligence Technology Innovation Center (ITIC), oraz Defense
Advanced Research Projects Agency (DARPA). Jest zdolny
do pobierania obrazów tęczówki poszczególnych osób przechodzących przez bramę.
Pierwsza edycja konkursu Iris Challenge Evaluation (ICE)
sponsorowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest porównanie dostępnych systemów rozpoznawania tęczówki.
Pierwsza edycja konkursu Multiple Biometric Grand Challenge (MBGC) sponsorowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest porównanie ze sobą wszystkich popularnych systemów biometrycznych.

Nie są to oczywiście wszystkie wydarzenia związane z rozwojem biometrii. Są to
subiektywnie wybrane elementy historii, które miały największy wpływ na tę dziedzinę
nauki. Za ich pomocą można przeanalizować etapy, przez które przechodziła, jak również nakreślić kierunek jej dalszego rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że daty przedstawionych wydarzeń, podane w różnych źródłach, mogą nieznacznie różnić się od siebie. W niniejszej pracy określają one rok publikacji najważniejszego dzieła napisanego przez omawianą postać lub początek praktycznego wykorzystania
zaproponowanego przez nią systemu.
Najdłużej rozwijającym się rodzajem biometrii jest analiza odcisku palca. Strukturę
linii papilarnych po raz pierwszy opisał Nehemiah Grew w XVII wieku. Po tym wydarzeniu rozwój omawianej gałęzi nauki znacznie przyśpieszył. W kryminalistyce daktyloskopia
wykorzystywana jest od ponad 100 lat (w 1892 roku przeprowadzono pierwszą pomyślną
identyfikację). Na dzień dzisiejszy jest to najlepiej zbadany system biometryczny. Jego
dynamiczny rozwój stymulują przede wszystkim agencje rządowe wielu państw. Gigantyczne bazy danych wymuszają tworzenie coraz to dokładniejszych i szybszych systemów
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identyfikacji zarówno kryminalistów, jak i ludności cywilnej. Aby zobrazować skalę tego
zjawiska, warto przytoczyć jego wielkość. Największa baza danych w Stanach Zjednoczonych (utworzona podczas programu US-VISIT) zawierała w 2009 roku ponad 100 milionów
pozycji. W tym samym czasie baza FBI zawierała 54 miliony odcisków palców znanych
kryminalistów (ponadto tradycyjne, nieskomputeryzowane karty biometryczne są wciąż
przechowywane i w razie potrzeby analizowane). W 2005 roku baza Interpolu składała się
z 50 tysięcy kart przestępców z ponad 170 krajów[17]. Istnieje również na całym świecie
wiele lokalnych baz danych, których wpisy nie zawsze pokrywają się z tymi przechowywanymi przez globalne oddziały. Sponsorowane przez organizacje rządowe zawody w
rozpoznawaniu linii papilarnych mają za zadanie wyłonić najdokładniejsze i najszybsze
algorytmy. Badanie odcisku palca jest najszybciej rozwijającą się dziedziną biometrii i
najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat pozostanie na pozycji lidera.
Innym, o wiele młodszym systemem, będącym w centrum zainteresowania organizacji rządowych, jest analiza twarzy. Charakteryzuje się znacznie większym błędem, jednak
pozwala na przeprowadzanie badań na nieświadomych tego faktu przechodniach. Taki
system jest coraz częściej montowany na lotniskach, stadionach czy innych miejscach o
podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku rozpoznawania linii
papilarnych, organizowane są zawody mające na celu wyłonienie najdokładniejszego i najszybszego algorytmu. Tak samo jak daktyloskopia, analiza twarzy stała się popularnym
narzędziem wykorzystywanym powszechnie w kryminalistyce.
Warto również wspomnieć o systemach pomiaru części ciała, w szczególności dłoni i
palców. System antropometrii był powszechnie wykorzystywany, jednak po głośnej sprawie Willa i Williama Westów w 1903 roku został zastąpiony przez daktyloskopię. Pomiary
fizyczne obecnie rzadko są stosowane w celu identyfikacji podejrzanych. Kiedy jednak okazują się niezbędne, najczęściej badany jest kształt dłoni. Stanowią jednak bazę dla dużej
części komercyjnych systemów. Warto mieć na uwadze, że to właśnie geometria dłoni była
pierwszym dostępnym na rynku urządzeniem biometrycznym umożliwiającym weryfikację oraz identyfikację poszczególnych osób. Obecnie coraz popularniejsze są komercyjne
systemy badające geometrię palca ze względu na wygodę i prostotę ich użytkowania.
Pod koniec XX wieku wyodrębniło się wiele innych typów biometrii, rzadziej wykorzystywanych w kryminalistyce ze względu na swoje ograniczenia lub brak odpowiedniego
poziomu technologii. Badanie DNA doskonale sprawdza się przy weryfikacji, jednak przez
długi czas trwania pomiarów, powodujących również utratę części próbek, nie nadaje
się do identyfikacji. Badanie struktury żył w organiźmie (w tym siatkówki) jest dopiero
początkującą technologią. Cechy behawioralne łatwo podrobić, ponadto są zmienne w
ciągu życia. Istnieją systemy działające tylko w kręgu lokalnym z powodu zbyt małej
indywidualności badanej cechy, przykładem może być małżowina uszna. Takie urządzenia z oczywistych przyczyn nie mogą być wykorzystywane do tworzenia globalnych baz
danych. Coraz częściej wykorzystywaną w organizacjach rządowych technologią jest natomiast analiza obrazu tęczówki. Coraz popularniejsze jest również łączenie różnych typów
biometrii i tworzenie urządzeń wielomodułowych. Oczywiście w niektórych przypadkach
dowolny typ biometrii może być wykorzystany w celu weryfikacji (rzadziej identyfikacji)
przestępcy.
Z drugiej strony rozwinął się rynek komercyjny, który chętnie adoptuje nawet niewykorzystywane przez rządy technologie. Finansowany jest przez prywatne korporacje.
Istnieją systemy badające ton głosu, sposób chodu czy dynamikę pisania na klawiaturze. Można spotkać komercyjne skanery siatkówki oka, a nawet systemy analizujące fale
mózgowe. Najpopularniejszym urządzeniem jest jednak czytnik linii papilarnych. Ogól-
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nie dostępne systemy charakteryzują się dużo wyższym stopniem błędu niż urządzenia
niekomercyjne, dając przez to tylko złudzenia bezpieczeństwa. Wykonane są najczęściej
z tanich materiałów i słabej jakości skanerów. Rzadko kiedy testowane są na uniwersalnych, ogólnodostępnych bazach danych. Oczywiście zdarzają się wyjątki od reguły. Warto
jednak mieć na uwadze, że urządzenia komercyjne i niekomercyjne bardzo się od siebie
różnią, a cele ich tworzenia są zupełnie inne.

2.3

Systemy rozpoznawania

Rozróżniamy dwa sposoby na rozpoznanie osoby (lub grupy o określonych uprawnieniach, do której ona należy). Jest to weryfikacja, odpowiadająca na pytanie „Czy jestem
tym, za kogo się podaję?/Czy należę do grupy, którą deklaruję?”, oraz identyfikacja, gdzie
pytanie brzmi „Kim jestem?/Do jakiej grupy należę?”. Biometria nie jest jedynym narzędziem do przeprowadzenia takich badań. Istnieją również systemy oparte na wiedzy,
jak również systemy tokenowe. Aby lepiej zobrazować różnicę, między pojęciami weryfikacja/identyfikacja, przy opisie każdego systemu rozpoznawania znajdują się odpowiednie
przykłady.
• Systemy tokenowe (coś co mam)
Rozpoznawanie polega na analizie przedmiotu, który należy do danej osoby. Może
to być dowód osobisty, prawo jazdy, jak również klucz do drzwi czy zwykły bilet
tramwajowy. Jak łatwo się domyślić, osoba niepowołana, która posiada ten przedmiot uzyskuje pełne prawa jego właściciela.
Weryfikacja
– W autobusie podczas kontroli biletów, aby udowodnić, że należymy do grupy
mającej prawo do przejazdu, musimy pokazać skasowany bilet. W tym momencie staje się on naszym tokenem.
– Aby wejść do mieszkania, musimy udowodnić, że mamy prawo w nim przebywać. W tym przypadku naszym dowodem jest klucz do drzwi.
Identyfikacja
– W czasie wojny, po śmierci żołnierza, aby ustalić kim on był, sprawdza się
nazwisko na jego nieśmiertelniku.
– Podczas kontroli policyjnej pokazujemy dowód osobisty, na podstawie którego
jest sprawdzane czy nie byliśmy wcześniej notowani, jak również kim jesteśmy.
• Systemy oparte na wiedzy (coś co wiem)
Rozpoznawanie polega na wykorzystaniu wiedzy jako klucza. Może to być hasło
lub znajomość konkretnej sytuacji. Niestety pamięć ludzka jest zawodna. Można
oczywiście spisać informacje na kartce, lecz wtedy system może się przekształcić
w tokenowy, omówiony w powyższym punkcie (kto ma kartkę, ten ma dostęp do
systemu).
Weryfikacja
– Aby uzyskać dostęp do swojego konta internetowego (przykładowo konto bankowe), musimy podać poprawne hasło.
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– Jeżeli mamy zostać świadkiem w sądzie, musimy udowodnić, że byliśmy obecni
podczas danego zdarzenia. Najprostszym sposobem jest opisanie zaistniałej
sytuacji.
Identyfikacja
– Jeżeli spotkamy małe dziecko, które się zgubiło, prośba o dokument tożsamości
nie da żadnego rezultatu. Aby pomóc, musimy najpierw dowiedzieć się, kim ono
jest i gdzie mieszka. Możemy to wywnioskować z jego opowieści.
• Systemy biometryczne (coś czym jestem)
Rozpoznawanie polega na analizie cech fizycznych lub behawioralnych danej osoby.
Zarówno tych zmiennych, jak i niezmiennych w ciągu życia. Sami jesteśmy kluczem,
nie można go zgubić (systemy tokenowe), ani zapomnieć (systemy oparte na wiedzy). W tym przypadku kradzież tożsamości praktycznie nie istnieje. Ważną zaletą
systemu biometrycznego jest fakt, że osoba badana nie musi z nami współpracować
jak w przypadku metody tokenowej (można wyrzucić klucz) lub opartej na wiedzy
(można jej nie ujawniać). Badanie można przeprowadzić siłą, bez akceptacji drugiej osoby. Jest to najstarszy i najdłużej rozwijany system rozpoznawania. Niestety,
pomimo upływu lat, zaprojektowanie automatycznego systemu biometrycznego jest
wciąż wyzwaniem.
Weryfikacja
– Na wielu dokumentach widnieje odręczny podpis osoby, która zaakceptowała
jego treść. Porównując go z innymi podpisami tej osoby (lub jej charakterem
pisma) możemy wywnioskować, czy jest on autentyczny.
– Profilowanie DNA może określić, czy dana osoba jest tym, za kogo się podaje.
Identyfikacja
– W kryminalistyce biometria to najpopularniejszy sposób identyfikacji. Pobiera
się odciski palców, buta, próbki DNA etc., aby znaleźć przestępcę.
– Idąc ulicą, mijamy wielu ludzi. Podświadomie staramy się zidentyfikować każdą
z nich, czy jest to ktoś obcy, czy znajomy. A jeżeli znajomy, to który.
W rzeczywistości jednak rzadko istnieje sztywny podział na trzy typy rozpoznawania. Zwykle mieszają się one ze sobą. Przykładem jest pobieranie pieniędzy z bankomatu.
Musimy posiadać kartę bankomatową (token) i znać hasło (wiedza). Podobnie jak podczas kontroli biletów w autobusie, jeżeli posiadamy bilet imienny. Musimy go pokazać
kontrolerowi (token), który następnie sprawdza zgodność zdjęcia (biometria). W wielu
urządzeniach weryfikujących zgodność odcisku palca (biometria) musimy najpierw podać hasło (wiedza). Warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas weryfikacji poszczególnych
osób zwykle należy podać poprawne nazwisko, co jest już elementem wiedzy. Powyższe
przykłady weryfikacji zostały dobrane tak, aby wpasowały się tylko w jeden typ (osoba
postawiona bezpośrednio przed systemem, nieistotne z jakiego powodu doszło do badania).
Jak łatwo wywnioskować, system weryfikacji, może zostać zastąpiony przez system
identyfikacji (zamiast sprawdzać poprawność deklaracji danej osoby, możemy go wyszukać
w bazie danych). Niestety w tym przypadku błąd może okazać się tak duży, że system
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przestanie być przydatny. Jeżeli mamy możliwość, lepiej stosować system weryfikacji. Identyfikację należy stosować tylko w przypadku, gdy drugie rozwiązanie nie jest możliwe, np.
gdy badanym osobom może nie zależeć na poprawnym wyniku analizy (rozpoznawanie
kryminalistów).
Zarówno identyfikację, jak i weryfikację określa słowo „autentykacja”[1]. Wiele źródeł
uznaje, że jest to synonim weryfikacji (lub że słowo jest niepoprawne), nie jest to jednak
prawdą i należy o tym pamiętać. Jednakże w wielu publikacjach unika się tego słowa, aby
nie wprowadzić przypadkiem w błąd czytelnika, zastępując je synonimem ”rozpoznawanie”. Podobny zabieg zastosowano w niniejszej pracy.
2.3.1

System weryfikacji

Weryfikacja odpowiada na pytania „Czy jestem tym, za kogo się podaję?/Czy należę do grupy, która deklaruję?”.

PIN
HASŁO
INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA

zakładana tożsamość

EKSTRAKCJA
CECHY

PORÓWNANIE
SZABLONU

BAZA
DANYCH

WYNIK
(TAK/NIE)
Rysunek 1: System weryfikacji
Rys. 1 przedstawia schemat działania systemu. Jest to automatyczny system weryfikacji biometrycznej. Jak widać na rysunku, na początku należy określić swoją tożsamość
(podać nazwisko lub kod PIN) oraz przedstawić swoją cechę biometryczną za pomocą
interfejsu użytkownika. Następnie występuje ekstrakcja cechy. Zazwyczaj cała informacja
pobrana przez interfejs nie jest potrzebna. Próbka jest mierzona, wykrywane są najważniejsze elementy, a reszta odrzucana. W ten sposób otrzymujemy „szablon” (template),
mały plik reprezentujący zestaw najważniejszych cech biometrycznych. Zabieg ten przyspiesza wykonywanie obliczeń i umożliwia zastosowanie baz danych o znacznie mniejszej
pojemności. Następnie szablon jest sprawdzany pod kątem przydatności, to znaczy czy
została określona wystarczająca ilość indywidualnych cech niezbędnych do przeprowadzenia analizy. W przypadku wyniku negatywnego użytkownik może być proszony o ponowne
zaprezentowanie cechy. Kolejnym etapem jest porównanie uzyskanego szablonu z tylko
jednym szablonem z bazy danych, dokładnie określonym przez podane nazwisko, hasło
lub kod PIN. Jeżeli są do siebie podobne w wystarczającym stopniu, system uznaje osobę
badaną za użytkownika systemu, w przeciwnym razie uznaje ją za oszusta.
Warto zauważyć, że podana tożsamość musi być unikalna, aby wybrać odpowiednia
pozycję z bazy danych. Przynależność do określonej grupy nie może być zastosowana
w biometrycznym systemie weryfikacji. W pozostałych systemach jest to możliwe, kilku
użytkowników może mieć to samo hasło lub posiadać ten sam dokument uprawniający do
uzyskania dostępu.
W niektórych przypadkach systemów biometrycznych szablon cechy jest zapisany
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na karcie magnetycznej, którą posiada użytkownik. W tym wypadku system zamienia się
w tokenowy (karta) i bazujący na wiedzy (tożsamość).
2.3.2

System identyfikacji
Identyfikacja odpowiada na pytanie „Kim jestem?/Do jakiej grupy należę?”.

INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA

EKSTRAKCJA
CECHY

PORÓWNANIE
SZABLONU

BAZA
DANYCH

WYNIK
(TOŻSAMOŚĆ)
Rysunek 2: System identyfikacji
Rys. 2 przedstawia schemat działania systemu. Jest to automatyczny system identyfikacji biometrycznej. W opisie zostaną przedstawione różnice pomiędzy dwoma algorytmami pracy.
Pierwszą zauważalną różnicą jest brak określania tożsamości. Podobnie jak w systemie weryfikacji, użytkownik przedstawia swoją cechę biometryczną przy pomocy określonego interfejsu. Następuje ekstrakcja cechy oraz sprawdzenie szablonu pod kątem przydatności. Kolejnym etapem jest porównanie uzyskanego szablonu z każdym szablonem
zawartym w bazie danych (istnieją algorytmy ograniczające ilość porównań, zostaną omówione w dalszej części pracy). Jeżeli kilka pozycji jest podobnych, wybierana jest jedna,
charakteryzująca się największym podobieństwem. Istnieją też systemy, które zwracają
wszystkie podobne pozycje. Jeżeli żadna pozycja nie przekroczy określonego progu zgodności, system uznaje, że użytkownik nie jest zapisany w bazie danych.
Systemy identyfikacyjne charakteryzują się dużą mocą obliczeniową, ponieważ trzeba
porównać ze sobą nieraz tysiące szablonów w krótkim czasie. Łatwo zauważyć, że wraz
z każdym kolejnym porównaniem wzrasta ryzyko zaakceptowania oszusta, dokładniej zostanie to omówione w dziale „błędy biometrii”.
Urządzenie może podawać tożsamość osoby badanej lub grupę do której należy.
2.3.3

Rejestracja nowych użytkowników

Aby dana osoba mogła korzystać z urządzenia biometrycznego, jej cecha musi najpierw zostać zapisana w bazie danych. Jest ona prezentowana poprzez interfejs użytkownika. Generowany jest wzorzec, który następnie poddawany jest analizie jakości. Jeżeli
zawiera odpowiednią ilość informacji, wystarczających do rozpoznania użytkownika, zapisywany jest w bazie danych. W przeciwnym razie użytkownik proszony jest o ponowną
prezentację cechy biometrycznej i tworzony jest kolejny szablon, poddawany analizie jakości w identyczny sposób.
Wzorzec generowany jest na podstawie jednorazowej prezentacji cechy lub syntezowany dopiero po kilku jej prezentacjach (algorytmy mozaikowania). W drugim przypadku
użytkownik musi kilkukrotnie przedstawić analizowaną cechę. Odczyty zostają zmierzone,
a informacje w nich zawarte uśrednione. Szablon wygenerowany za pomocą tego algorytmu
jest wiarygodniejszy. Wadą tej metody jest wydłużony czas rejestracji każdego użytkownika.
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Rejestracja jest bardzo ważnym elementem, należy wziąć pod uwagę, że w przyszłości może już nie być możliwości zmiany wygenerowanego szablonu. Jeżeli układ bazuje
na cechach fizycznych, w miarę możliwości należy przebadać każdą cechę, która może
być wykorzystana przy analizie, po czym wybrać tę, która charakteryzuje się największą
liczbą detali. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z czytnikiem linii papilarnych, należy przebadać każdy palec osobno (10 analiz). Należy pamiętać, żeby nie przeprowadzać
badania osób z uszkodzeniami powierzchni ciała. W tym wypadku oparzenie czy rana z
czasem się zagoją, a kształt linii papilarnych na palcu odbuduje. Niestety, na zapisanym
szablonie w bazie danych nie nastąpi korekta i system nie będzie już nas rozpoznawać.
Ponadto w sytuacjach, w których istnieje możliwość wystąpienia artefaktów w pobranym
obrazie identyfikatora biometrycznego, należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie skanera oraz części ciała, które poddawane będzie badaniu. W ten sposób
unikniemy przypadkowych zabrudzeń deformujących pozyskiwany obraz.
2.3.4

Ograniczenia systemów rozpoznawania

Nasuwa się pytanie, co zrobić, jeżeli system za każdym razem podczas rejestracji
będzie określał nasz wzorzec jako bezwartościowy i go odrzucał? Należy pamiętać, że w
każdym systemie biometrycznym istnieje grupa ludzi, którzy nie będą mogli go używać.
Zwykle jest ona niewielka, ale nie można zupełnie pominąć jej istnienia. Wykorzystane
algorytmy nie są w stanie wyodrębnić ich cech charakterystycznych z powodu niskiej jakości skanerów, błędów kodowych, urazów fizycznych lub chorób (przykładowo nadmierna
potliwość). Możemy określić trzy grupy użytkowników systemu rozpoznawania[1]:
• Wilk (wolf )
Osoba, której cecha posiada bardzo dużą ilość detali. Jej podrobienie jest wyjątkowo
trudne lub niemożliwe.
• Jagnię (lamb)
Osoba, której cecha posiada małą ilość detali. Jej podrobienie jest stosunkowo proste.
• Koza (goat)
Osoba , która z różnych przyczyn nie może korzystać z danego systemu. Jeżeli
jednak jej cecha w jakiś sposób przeszła proces rejestracji, jest ona wyjątkowo łatwa
do podrobienia.
Jeżeli jest to możliwe, osoby z trzeciej grupy nie powinny w ogóle korzystać z danego systemu. Osoby należące do drugiej grupy mogą nieraz mieć problem z poprawnym
rozpoznaniem, jeżeli poziom akceptacji jest ustawiony zbyt wysoko. Jednym ze sposobów
ominięcia tego problemu jest określenie kilku grup bezpieczeństwa o różnym poziomie akceptacji. Dla osób określonych jako „wilk” będzie on zawyżony, natomiast dla „ jagniąt”
zaniżony. Pod żadnym pozorem nie wolno mówić użytkownikom, ani nikomu innemu, do
jakiej grupy zostali przydzieleni. W przeciwnym przypadku wszystkie ataki będą skierowane na „ jagnięta”, których słabej jakości cechy są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu.

2.4

Błędy biometrii

Jak zostało wspomniane, żaden system rozpoznawania nie jest idealny. W niniejszym rozdziale opisane są błędy występujące przy poprawnym korzystaniu z urządzenia
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(wykluczając użycie siły czy urządzeń mających na celu oszukanie zaimplementowanych
algorytmów). Rysunek 3 opisuje podstawowe błędy w systemach biometrycznych.

Rysunek 3: Podstawowe błędy biometrii
Oś odciętych przedstawia zgodność szablonów, analizowanego i przechowywanego w
bazie danych. Mieści się w przedziale zamkniętym od 0 (całkowite przeciwieństwo), do 1
(szablony są identyczne). Przedstawiony jest rozkład prawdopodobieństwa oszusta, starającego się uzyskać dostęp do systemu (lewa połowa), oraz użytkownika (prawa połowa).
Threshold oznacza poziom akceptacji. Jeżeli zgodność zostanie określona co najmniej na
tym poziomie, szablon zostaje zatwierdzony, a osoba badana uznana za użytkownika. W
przeciwnym wypadku system uznaje osobę badaną za oszusta. Jeżeli poziom zgodności
cechy użytkownika osiągnie poziom thresholdu lub poziom zgodności cechy oszusta będzie
poniżej tego poziomu, system działa poprawnie. W innym przypadku możemy mówić o
błędzie. Na wykresie zostały przedstawione ich dwa rodzaje:
• FNMR (False Non-Match Rate)
Znany również jako FRR (False Rejection Rate). Jest to prawdopodobieństwo, z
jakim system odrzuci użytkownika.
• FMR (False Match Rate)
Znany również jako FAR (False Acceptance Rate). Jest to prawdopodobieństwo, z
jakim system uzna oszusta za użytkownika.
Błędy możemy zmieniać poprzez modyfikację poziomu akceptacji. Należy pamiętać, że jeżeli zmniejszymy jeden rodzaj błędu, zwiększymy drugi. Niski poziom thresholdu
uodparnia system na szumy obecne przy pobieraniu cechy, to jednocześnie zwiększa możliwość zaakceptowania oszusta. Z drugiej strony wysoki poziom sprawia, że system staje się
bezpieczniejszy. Niestety, w tej sytuacji użytkownicy często mogą mieć problemy z uzyskaniem dostępu. Aby ułatwić wybór odpowiedniego poziomu thresholdu, zdefiniowano
parametry, zaprezentowane na rysunku 4.
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Rysunek 4: Funkcje błędów biometrii

Oś odciętych przedstawia ustawienie thresholdu (przedział zamknięty 0-1), natomiast oś rzędnych poziom błędu (przedział zamknięty 0-1). Funkcje wskazują błędy FMR,
oraz FMR w zależności od ustawionego poziomu akceptacji. Wyróżnione parametry:
• EER (Equal Error Rate)
Znany również jako CER (Crossover Error Rate). Poziom thresholdu, dla którego
oba błędy się zrównują (FMR=FNMR).
• Zero FMNR (Zero False Non-Match Rate)
Teoretyczne ustawienie thresholdu, dla którego nie występuje błąd FNMR.
• Zero FMR (Zero False Match Rate)
Teoretyczne ustawienie thresholdu, dla którego nie występuje błąd FMR.
Często do systemu dołączany jest wykres ROC (Receiver Operating Characteristic),
przedstawiony na rysunku 5.
Wykres przedstawia zależność błędów FNMR od FMR. Wyznaczona jest linia błędu
EER. Bardzo często wyróżnione są dodatkowo dwa poziomy błędów, mianowicie FMR100
(1 na 100 zaakceptowany jest oszust), oraz FMR1000 (1 na 1000 zaakceptowany jest
oszust). Inny rodzaj wykresu zakłada stały poziom FMR (typowo FMR1000), w tym
wypadku poziom FNMR jest funkcją zależną od ustawienia thresholdu. Często osiągi systemu również opisuje się poprzez określenie poziomu błędu FMR, dla określonego FNMR
(zwykle FNMR1000 lub FNMR100). Przy wyborze systemu biometrycznego nie wolno
zapominać o pozostałych błędach i właściwościach, którymi są:
• FTE (Failure To Enroll)
Prawdopodobieństwo, z jakim system odrzuci naszą cechę podczas procesu rejestracji. Im wyższe jest FTE, tym system jest trudniejszy w użytkowaniu.
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Rysunek 5: Wykres ROC (algorytm P065, wykres pobrany ze źródła [12])

• FTC (Failure To Capture)
Prawdopodobieństwo, z jakim system nie będzie w stanie prawidłowo pobrać cechy.
Dotyczy głównie interfejsu użytkownika (przykładowo skanera). Podobnie jak przy
FTE, im poziom FTC jest wyższy, tym użytkowanie systemu jest bardziej frustrujące, a urządzenie trudniejsze w obsłudze.
• FTM (failed To Match)
Prawdopodobieństwo, z jakim system nie będzie w stanie poprawnie zbadać cechy.
Może to wynikać z błędów algorytmu lub bardzo słabej jakości odczytu (przykładowo zabrudzony skaner). Jest to trzeci stan działania urządzenia, niewspomniany
wcześniej. Użytkownik w tym przypadku nie zostaje zaklasyfikowany do żadnej
grupy. Badanie musi zostać powtórzone.
• TC (Template Capacity)
Określa, ile szablonów może zostać zapamiętanych w bazie danych.
• Pozostałe zależności
Są to między innymi: czas analizy, sposób jej przeprowadzania i pozostałe charakterystyki systemu, opisane szerzej w rozdziale „podział systemów pracy”.
Największym problemem jest odpowiednie ustawienie poziomu thresholdu. Może
wydawać się, że najlepszym wyjściem jest EER. Jednak bardzo rzadko stosuje się go, a
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punkt ten jest traktowany raczej jako poziom orientacyjny, a nie zalecenie. Poziom zgodności musi być ustalony, nawiązując do zastosowania układu. Przykładowo w organizacjach
o podwyższonym poziomie bezpieczeństwo (organizacje rządowe) udostępnienie tajnych
danych osobie niepowołanej może mieć tragiczne skutki. W takich miejscach poziom thresholdu jest zawyżony. Są to systemy nadzorowane, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości
(brak uzyskania dostępu) ostateczną decyzję podejmuje człowiek. Innym przykładem jest
kryminalistyka, oraz medycyna sądowa, gdzie poziom thresholdu jest zaniżony. Przy identyfikacji przestępcy lepiej brać pod uwagę większą grupę podejrzanych. Przez zbyt wysoki
poziom akceptacji możemy przypadkiem wykluczyć osobę, której szukamy (na przykład,
przy identyfikacji na podstawie odcisków palców). Oczywiście są miejsca, gdzie poziom
EER jest wskazany. Są to urządzenia powszechnego użytku. Przykładem są bankomaty.
Jeżeli klient będzie miał często problemy z uzyskaniem dostępu do konta, najprawdopodobniej zmieni bank. Trzeba jednak zapewnić mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
aby nikt nie mógł się pod niego podszyć i ukraść pieniądze. Jest to kompromis pomiędzy
bezpieczeństwem a wygodą użytkowania.
W poprzednim rozdziale wspomniałem, że błędy systemów identyfikacyjnych są
o wiele wyższe niż systemów weryfikacyjnych. Chodzi o to, ze w przypadku drugiego
typu, porównujemy tylko jeden szablon bazy danych z przedstawiona cechą. Błędy FMR
i FNMR podane przez producenta pozostają niezmienione.
F M Rwer = F M R
F N M Rwer = F N M R
Systemy identyfikacji porównują daną cechę z każdym elementem bazy danych. Błąd
FNMR pozostaje niezmieniony, ponieważ w bazie danych jest tylko jeden szablon pasujący
do osoby badanej. Wyłącznie podczas jego analizy może mieć miejsce omawiany błąd.
FMR natomiast wzrasta wraz z każdym badanym szablonem. Dla dużej bazy danych,
przedstawia się następująco (N jest wielkością bazy danych):
F N M Ride = F N M R
F M Ride = 1 − (1 − F M R)N
Aby lepiej zobrazować ten problem, posłużę się przykładem. Przypuśćmy, że czytnik linii
papilarnych jest zainstalowany w pewnej firmie, gdzie pracuje 10.000 pracowników. Błędy
FMR i FNMR są bardzo małe, zostały określone na poziomie 10−5 . Jeżeli układ pracuje w
systemie weryfikacji, oszukanie go jest praktycznie niemożliwe. W systemie identyfikacji,
wykorzystując powyższy wzór, błąd FMR wzrasta do 10%. Oznacza to, że w teorii każda
osoba, testując po kolei wszystkie dziesięć palców, jest w stanie go oszukać (przykład
zaczerpnięty z pozycji [1]). Takie urządzenie jest bezużyteczne. Potrafi przynieść więcej
szkód niż pożytku. Morał z tego jest oczywisty - systemy identyfikacji należy stosować
tylko tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania systemu weryfikacji. Aby zmniejszyć
błąd, często stosuje się wstępną klasyfikacje wstępną. Polega ona na stworzeniu kilku podstawowych grup, do których można w prosty sposób zakwalifikować analizowaną cechę.
Przykładowo odcisk palca można podzielić na pięć podstawowych typów: łuk, rozciągnięty łuk, spirala, pętla w lewo i pętla w prawo (nie jest to oczywiście jedyny możliwy
podział). Gdy system ma problemy z poprawnym rozpoznaniem grupy, może zaklasyfikować cechę do kilku typów jednocześnie i nie jest to traktowane jako błąd. W niektórych
przypadkach cechy są tak skomplikowane, że nie pasują do żadnej z omówionych grup.
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Z tego powodu często tworzy się dodatkowy szósty typ, który zawiera nieklasyfikowane
elementy. Po wstępnej selekcji, system analizuje tylko te szablony z bazy danych, które
należą do określonej grupy (lub kilku grup). Przy wykorzystaniu metody wstępnej selekcji
błąd przedstawia się następująco.
F N M Ride = RER + (1 − RER)F N M R
F M Ride = 1 − (1 − F M R)N ∗P R
Współczynnik RER (Retrieval Error Rate) oznacza prawdopodobieństwo, że system zaklasyfikuje analizowaną cechę do błędnej grupy. Współczynnik PR (Penetration Rate)
określa procent przeszukanej bazy danych (stosunek ilości szablonów należących do określonej grupy lub kilku grup, do ilości szablonów zawartych w bazie danych). W ten sposób
możemy zmniejszyć błąd FMR. Niestety, dzieje się to kosztem FNMR. Pozostaje jeszcze
pytanie, jakie są rzeczywiste możliwości biometrycznych systemów rozpoznawania. We
wstępie zostało napisane, że producenci urządzeń komercyjnych często manipulują uzyskanymi błędami. Testy są przeprowadzane na bazach danych, do których użytkownik nie
ma dostępu. Nie jest podane, w jaki sposób układ był testowany ani jakie osoby uczestniczyły w badaniach (wiek, rasa, grupa społeczna, urazy fizyczne, przebyte choroby, etc).
Warto mieć na uwadze, że im baza danych jest bardziej zróżnicowana, tym prawdopodobieństwo uzyskania niezadowalającego wyniku testu jest większe. Oczywiście są wyjątki,
zdarzają się bardzo dobrze zbudowane bazy danych. Nie są jawne, ponieważ ich ujawnienie wiązałoby się z działaniem na szkodę firmy. Proces akwizycji próbek jest niezwykle
czasochłonny i kosztowny.
Najlepszym sposobem określenia realnych błędów systemów rozpoznawania jest analiza wyników międzynarodowych zawodów biometrycznych lub prac naukowych opisujących algorytmy testowane na uniwersalnych, ogólnodostępnych bazach danych (przykładowo baza CASIA - zawiera próbki różnych cech biometrycznych nie może być jednak
wykorzystana w celach komercyjnych). Przykładowo:
• Analiza odcisku palca
(FNMR 0.79% dla FMR 0.10% ; EER 0.49%)
Wartość została określona na podstawie wyników zawodów FVC2006 (Fingerprint
Verification Competition). Najwięcej nagród zdobył algorytm P017. Wynik został
uzyskany na urządzeniu wyposażonym w sensor optyczny, spełniającym wymagania AFIS (standard został szerzej opisany w dziale „unifikacja systemów biometrycznych”). Warto zauważyć, że przy zmianie urządzenia akwizycji błąd również
uległ zmianie. Przy sensorze pola elektrycznego błąd EER zwiększył się aż do 5,5%.
Urządzenia optyczne (w szczególności FTIR - Frustrated Total Internal Reflection,
bazujące na efekcie zaburzonego całkowitego wewnętrznego odbicia) dają najlepsze
wyniki, są jednak niezwykle rzadko stosowane w urządzeniach komercyjnych, głównie ze względu na cenę i duże rozmiary. Spełnienie standardu AFIS również należy
do wyjątków [12].
• Analiza twarzy 2D
(FNMR 2,1% dla FMR 0.1%)
Zadanie jest bardzo trudne, ponieważ wygląd twarzy ulega zmianie ciągu w całego
życia człowieka. Makijaż, okulary, zarost czy grymas mają bardzo duży wpływ na
uzyskany obraz. Wartość błędu została określona na podstawie zawodów FRVT2006
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(Face Recognition Vendor Test). Algorytm grupy Neven Vision (NV1-NORM) charakteryzował się najlepszymi osiągami. Był testowany na bazie danych zawierającej
obrazy bardzo wysokiej rozdzielczości. Z rozpoznawaniem poradził sobie, podobnie
jak człowiek postawiony przed tym samym zadaniem[13].
• Analiza twarzy 3D
(FNMR 1.0% dla FMR 0.1%)
Zadaniem systemu była analiza trójwymiarowego modelu twarzy. Wartość błędu została określona na podstawie zawodów FRVT2006 (Face Recognition Vendor Test).
Najdokładniejszy okazał się algorytm grupy Viisage (V-3D-N)[13].
• Analiza tęczówki
(FNMR 1.0% dla FMR 0.1%)
Zadaniem systemu była analiza tęczówki oka. Wartość błędu została określona na
podstawie zawodów ICE2006 (Iris Challenge Evaluation). Najdokładniejszy okazał
się algorytm grupy Sagem-Iridian (SG-2). Jako ciekawostkę można podać, że podczas zawodów ICE2005 okazało się, że w większości przypadków analiza tęczówki
prawego oka daje lepsze efekty niż lewego. Podczas ICE 2006 wyszło coś zupełnie
przeciwnego. Wszystkie algorytmy zgłoszone do konkursu wykazywały, że analiza
tęczówki lewego oka charakteryzuje się o wiele mniejszym błędem[13],[14].
• Analiza głosu
(FNMR 6.94% dla FMR 9.99%)
Sposób mówienia jest cechą łączoną, należącą zarówno do grupy cech behawioralnych, jak i fizycznych. Zmienia się w ciągu całego życia, jest również stosunkowo
łatwa do podrobienia. Podany błąd przedstawia wyniki algorytmu stworzonego przez
Javiera R. Saeta i Javiera Hernanda. Analiza polega na rozpoznawaniu swobodnej
mowy, próbka musi mieć długość 4 sekund[3].
• Analiza podpisu odręcznego
(EER 2.78%)
Sposób pisania jest cechą behawioralną, nabytą w ciągu życia. Algorytm stworzony przez Daigo Muramatsu i Takashi Matsumoto charakteryzuje się błędem EER
2.78%. W bazie danych znajdowało się 1848 autentycznych podpisów, oraz 3170
podrobionych[3].
• Analiza DNA
(Błąd 1%)
Profilowanie DNA jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych analiz biometrycznych.
Niektóre kraje biorą pod uwagę, że wynik testu DNA może być błędny (USA), w
innych natomiast jest on uznawany za niepodważalny dowód, określający tożsamość
badanej osoby (Wielka Brytania). Teoretycznie błąd popularnej metody RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) jest określony na poziomie około 10−9 %,
zakładając, że mamy dużą ilość próbek i nie są one zniekształcone. W rzeczywistości żaden obecny system profilowania DNA nie jest w stanie rozróżnić bliźniaków
jednojajowych, stanowiących 0.2% całej populacji. Nie wolno zapominać o błędzie
ludzkim wpływającym na wyniki pomiarów. Na podstawie badań ustalono, że wynosi on około 1% (brak zgodności próbek tej samej osoby, lub powiązanie ze sobą
dwóch różnych osób). Okazał się on o wiele większy niż pierwotnie zakładano. Na
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spotkaniu grupy EDNAP (The European DNA Profiling Group) w 2008 roku ogłoszono wyniki analizy błędów europejskich systemów profilowania DNA, wynoszą
one w przybliżeniu 1%, potwierdzając poprzednie badania. Nie da się jednoznacznie
określić błędów FMR i FNMR, dlatego podany został błąd sumacyjny [15],[6].
• Analiza siatkówki
(Błąd ?%)
Z badaniem siatkówki oka wiąże się wielkie nadzieje. Nie ma ograniczeń dotyczących
braku możliwości rozpoznania bliźniaków jednojajowych, jak w przypadku profilowania DNA. Proponowane są algorytmy, dla których błąd EER wynosi dokładnie
0% (algorytmy były testowane na bazach o wielkości około 100 pozycji). Nie jest to
oczywiście realny wynik. System jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, dlatego nie
można ustalić rzeczywistego poziomu błędów. Niestety, omawiany rodzaj biometrii
jest społecznie nieakceptowany (podobnie jak profilowanie DNA), co bardzo ogranicza prowadzone nad nim badania. Zjawisko zostanie szerzej omówione w następnym
rozdziale[8].
Nie są to wszystkie typy biometrii. Przy tworzeniu listy zostały wybrane tylko najpopularniejsze, dla których określony błąd jest wiarygodny (przeprowadzenie rzetelnych
badań, wygrana w zawodach). Określone zostały błędy FMR, FNMR, EER. Jak można
zauważyć, analiza cech behawioralnych charakteryzuje się większym błędem niż analiza
cech fizycznych. Informacje dotyczące błędów typu FTE, FTC i FTM są rzadko spotykane. Warto jeszcze na chwilę wrócić do przykładu opisującego wzrost błędu FMR w
urządzeniach identyfikacji. FMR i FNMR zostały określone na bardzo niskim poziomie
10−5 . Końcowy błąd F M Ride wyniósł w przybliżeniu 10%. Jak widać z powyższych punktów, rzeczywisty FMR może wynosić 10−3 . Dla bazy danych zawierającej szablony 1000
użytkowników, F M Ride = 63%.

2.5

Podział systemów pracy

Systemy biometryczne możemy podzielić na kilka kategorii. Przed rozpoczęciem
projektowania należy dokładnie określić każdą z nich.
• System weryfikacji / System identyfikacji
Oba systemy zostały szczegółowo omówione w rozdziale „systemy rozpoznawania”.
• System on-line / System off-line
W systemach on-line badanie przebiega w szybkim tempie, a wynik jest podawany
niemal natychmiast. Są wykorzystywane, jeżeli trzeba przebadać dużą grupę ludzi
w krótkim czasie lub w urządzeniach, w których czas analizy prezentowanej cechy
odgrywa kluczową rolę. Stosowane w nich są najszybsze algorytmy, niekoniecznie
najdokładniejsze. Może to być przykładowo system rozpoznawania twarzy na lotnisku czy nośnik danych zabezpieczony czytnikiem linii papilarnych. Z drugiej strony
istnieją systemy off-line, w których najważniejsza jest dokładność analizy, lub gdy
cecha biometryczna nie może zostać zbadana w krótkim czasie (profilowanie DNA).
Większość systemów biometrycznych może występować w obu wariantach. Przykładem jest analiza odcisku palca. Możemy ją przeprowadzić za pomocą skanera linii
papilarnych, uzyskując odpowiedź natychmiast (on-line) lub rozmazać atrament na
opuszce, przyłożyć palec do kartki, zeskanować kartkę i następnie dać ją do analizy
ekspertom (off-line).
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• Przeprowadzanie testów żywotności / Brak testów żywotności
Test żywotności ma za zadanie określić, czy prezentowana cecha biometryczna pochodzi od żywej osoby i czy nie jest to próba oszustwa. Rezygnacja z tego testu
skutkuje tym, że urządzenie można łatwo oszukać, prezentując martwą część ciała,
która należy do innej osoby (odcięty palec, wyrwane oko, etc). System jest również podatny na sztuczne cechy biometryczne (silikonowa rękawiczka z podrobionym
układem linii papilarnych, fotografia, etc). Oszust może przeprowadzić na systemie
atak brutalny. Co więcej, w niektórych systemach cecha biometryczna pozostaje na
czytniku (przykładowo skaner linii papilarnych). Ponowne włączenie urządzenia, bez
czyszczenia skanera, może doprowadzić do jej odtworzenia. Aby zapobiec tym zjawiskom, przed przystąpieniem do testu przeprowadzany jest test żywotności. Może on
polegać na sprawdzeniu pulsu, temperatury, charakterystyki spektralnej, natlenienia i prędkości przepływu krwi, ilości czerwonych krwinek, właściwości elektrycznych
skóry, etc. Możliwości jest bardzo dużo. Prosty test przyczynia się w bardzo dużym
stopniu do poprawy skuteczności systemów biometrycznych bazujących na cechach
fizycznych. Z drugiej strony, moduły przeprowadzające testy żywotności zwykle nie
są tanie. Ich wykorzystanie znacząco wpływa na koszt projektowanego urządzenia.
• System wielomodułowy / System jednomodułowy
W systemach wielomodułowych testowanych jest kilka typów biometrii jednocześnie. Przykładowo wymiary palca i ułożenie linii papilarnych. Może być badana
jednocześnie cecha fizyczna (obraz tęczówki) i behawioralna (dynamika pisania na
klawiaturze). Nie jest łatwo oszukać wszystkie moduły biometryczne jednocześnie,
zwłaszcza że oszust nie musi być świadomy przeprowadzania dodatkowego testu.
Wyróżniamy dwa typy urządzeń wielomodułowych. Są to systemy o luźnej integracji (Loosely Coupled Integrations), w których badane cechy są niezależne od siebie.
Przykładowo może to być analiza twarzy i odcisku palca. Zwykle polega to na połączeniu ze sobą dwóch niezależnych systemów biometrycznych. W systemach o silnej
integracji (Tightly Coupled Integrations), integracja jest na poziomie sensora. Jeden interfejs użytkownika służy do zbadania kilku cech jednocześnie. Przykładem
jest wspomniany wcześniej kształt palca i ułożenie linii papilarnych. Obie cechy możemy pobrać, wykorzystując odpowiednio skonstruowany skaner. Podobnie jak w
przypadku testów żywotności, dodatkowy moduł zwiększa bezpieczeństwo systemu
w bardzo dużym stopniu. Niestety, również zwiększa koszt urządzenia oraz czas jego
projektowania.
• System zgodny ze standardami / System niezależny
Jeżeli projektujemy urządzenie dla organizacji rządowych, musi być zgodne z określonymi standardami. Uzyskany szablon (obraz cechy biometrycznej) powinien nadawać się do wykorzystania również w innych urządzeniach rozpoznawania lub do
skopiowania w innych bazach danych współpracujących organizacji. Standardy określają najniższą jakość pobranego obrazu, sposób przechowywania szablonów, a także
interfejs przesyłania informacji. Przykładowo, aby skaner linii papilarnych został
zaakceptowany przez FBI oraz spełniał wymagania IAFIS (Integrated Automated
Fingerprint Identification System), musi mieć następujące właściwości: minimalna
rozdzielczość 500 dpi, 8 bitowa głębia obrazu (odcienie szarości), minimalna powierzchnia czytnika 1x1 cal, kompresja obrazu przy pomocy transformaty falkowej
(WSQ), etc. Zastosowanie określonych standardów daje klientowi pewność, że urządzenie jest dobrej jakości, z drugiej strony mówi dużo o sposobie działania systemu.
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Urządzenia komercyjne to zwykle systemy niezależne. Głównie z powodów finansowych, ponieważ spełnienie określonych standardów wymaga zastosowania elementów wysokiej jakości, co znacząco wpływa na koszt urządzenia. Nie jest to jednak
sztywna reguła. Część systemów niezależnych charakteryzuje się bardzo dobrymi
osiągami. Nie podlegają standardom, ponieważ w przeciwnym wypadku część ich
schematów, oraz algorytmów pracy byłaby jawna, co mogłoby przyczynić się do
spadku poziomu bezpieczeństwa.
• Rozpoznawanie negatywne / Rozpoznawanie pozytywne
Są to dwa przeciwne sposoby pracy urządzenia biometrycznego. W przypadku rozpoznawania pozytywnego użytkownik, który pomyślnie przeszedł badanie, uzyskuje
określone prawa. Przykładowo może być to dostęp do komputera osobistego lub
możliwość skorzystania z przenośnego dysku twardego. W bazie danych urządzenia
zapisane są osoby mogące korzystać z określonych przywilejów. W przypadku rozpoznawania negatywnego użytkownik, który pomyślnie przeszedł badanie, traci prawa.
Przykładowo mogą to być dłużnicy. Przed udzieleniem pożyczki można przeprowadzić test biometryczny. Jeżeli osoba badana go przejdzie, oznacza to, że ma problemy
finansowe i automatycznie traci możliwość ubiegania się o pożyczkę. System rozpoznawania negatywnego może pracować tylko w trybie identyfikacji, ponieważ należy
przeszukać całą bazę danych, aby upewnić się, że osoba badana w niej nie występuje.
• System współpracujący / System niewspółpracujący
Termin odnosi się do sposobu działania osoby, która chce oszukać urządzenie. W systemie współpracującym należy postępować zgodnie z instrukcjami przez niego podawanymi. Przykładowo bankomat działający w trybie rozpoznawania pozytywnego.
Aby wypłacić pieniądze, musimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie (oczywiście prezentujemy fałszywą cechę biometryczną). W przypadku
niezastosowania się do nich wzbudzamy podejrzenia i system zostaje zablokowany.
Taki sam efekt uzyskamy, jeżeli będziemy próbowali zniszczyć urządzenie. W systemie niewspółpracującym nie możemy się stosować do instrukcji. Przykładem jest
moduł rozpoznawania terrorystów na podstawie obrazu twarzy, zamontowany na
lotnisku. Oszust będzie starał się go wyminąć lub zniszczyć. Postępując zgodnie z
instrukcjami, nie będzie w stanie osiągnąć swojego celu.
• System jawny / System ukryty
W systemie jawnym użytkownik jest świadomy przeprowadzanego badania. W przypadku systemu ukrytego nie wie, gdzie i kiedy ma miejsce analiza biometryczna
(chociaż może zostać poinformowany, że jest ona przeprowadzana).
• System ulegający habituacji / System nieulegający habituacji
Jeżeli użytkownik często musi korzystać z systemu zabezpieczeń, przyzwyczaja się
do niego. Nie ma problemów z jego obsługą, a badane próbki biometryczne (behawioralne) stają się coraz bardziej podobne do siebie. Z systemów nieulegających habituacji użytkownik korzysta tylko okazjonalnie (przykładowo wymiana dokumentu
zawierającego identyfikator biometryczny). Powinny być one prostsze w obsłudze,
ponieważ za każdym razem użytkownik praktycznie uczy się ich obsługi od nowa. Fizyczne próbki biometryczne są gorszej jakości (brak przyzwyczajenia do interfejsu),
podobnie jak próbki behawioralne (działanie stresu). Omawiany podział dotyczy
tylko systemów jawnych.
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• Działanie w stałym środowisku / Działanie w niestałym środowisku
Niektóre systemy pracują w niezmiennym środowisku (biuro), natomiast dla innych jest ono zmienne. Przykładem jest biometryczny immobilizer montowany w
samochodach. W zależności od pogody (temperatura, wilgotność powietrza, etc.)
jego parametry, w tym dokładność analizy, mogą ulec zmianie. Jest to niepożądane
zjawisko. Urządzenia tego typu muszą charakteryzować się wysoką odpornością na
czynniki zewnętrzne. Często wymagają wykorzystania bardziej skomplikowanych algorytmów lub zastosowania droższych elementów.
• System zamknięty / System otwarty
Wyobraźmy sobie sytuację, w której dany system biometryczny jest zainstalowany
w więcej niż jednym miejscu. Przykładowo przed wejściem do biura i przy komputerze osobistym. Nasuwa się pytanie, czy możemy korzystać z jednego szablonu
biometrycznego, czy też każdy moduł powinien posiadać jego własną wersję? W systemach otwartych wykorzystuje się wyłącznie jeden szablon. Możemy uzyskać dostęp
do uniwersalnej bazy danych i połączyć moduły w sieć. W przypadku systemu zamkniętego każdy moduł korzysta wyłącznie ze swojej bazy danych, nie komunikując
się z innymi urządzeniami. System otwarty znacznie upraszcza obsługę całej sieci
zabezpieczeń, jednak należy pamiętać, że gdy oszust oszuka jeden moduł, nie będzie
miał problemu, żeby uzyskać dostęp do dowolnego miejsca w strukturze. W przypadku systemu zamkniętego oszukanie jednego modułu nie oznacza, że oszustowi
uda się to samo z innym.
• System prywatny / System publiczny
System prywatny jest projektowany z myślą o małej grupie ludzi, którzy prawdopodobnie przejdą szkolenie przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Analizowana cecha nie musi być szczególnie wyróżniająca (np. analiza chodu), a stosowane
algorytmy mogą charakteryzować się większym błędem. W przypadku systemu publicznego, badana cecha musi być bardziej wyróżniająca (np. tęczówka) a urządzenie
prostsze w obsłudze. Trzeba brać pod uwagę, że każdy może skorzystać z systemu.
Są osoby, dla których szablon biometryczny nie będzie mógł zostać wygenerowany. Z
powodu różnych chorób, przekonań, czy urazów nie będą mogły korzystać z systemu,
lub będą chciały go uszkodzić. W przypadku projektowania systemu publicznego
należy wziąć pod uwagę więcej możliwych scenariuszy wydarzeń niż w przypadku
systemu prywatnego.
• System społecznie akceptowalny / System społecznie nieakceptowalny
”He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could
speak and cause all who refused to worship the image to be killed. He also forced
everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark,
which is the name of the beast or the number of his name”[19] - jest to fragment
Apokalipsy ’Świętego Jana (Ap 13 15:17). W niektórych ortodoksyjnych grupach
religijnych biometria jest traktowana jako stygmat bestii. Systemy na niej bazujące
nigdy nie zostaną zaakceptowane, a próba ich wprowadzenia może zakończyć nie
tylko odmową, ale również bojkotem całej organizacji. (Podobnie myślą osoby wyznające teorie spiskową NWO (New World Order), dla nich biometria jest jednym z
narzędzi do kontroli społeczeństwa). Działanie wbrew tradycji, religii, lub niedocenianie siły teorii spiskowych, może ciągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje.
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Przed wprowadzeniem systemu biometrycznego należy się upewnić, że uzyska on akceptację jego użytkowników. Oczywiście, jeżeli urządzenie jest skazane na porażkę
w jednym miejscu, nie oznacza to, że nie uzyska akceptacji w innym. Przykładowo
system rozpoznawania twarzy. W krajach muzułmańskich może budzić kontrowersje (w szczególności jeżeli mają z niego korzystać kobiety), ale w Ameryce jest to
jeden z bardziej popularnych systemów identyfikacji. Co więcej, badanie niektórych
cech może służyć do dyskryminacji pracowników. Przykładem jest pobieranie próbek DNA. Ich analiza daje pełne wyobrażenie o stanie zdrowia osób poddawanych
testom. Obraz tęczówki, siatkówki, czy nawet odcisk palca, również mogą posłużyć do wykrycia chorób. Nie jest to wykorzystywane w praktyce, ale jeżeli ludzie
uwierzą w teorię spiskową, mogą doprowadzić do wykluczenia biometrii z systemów
rozpoznawania. Część osób nie chce korzystać z omawianych systemów ze względów
higienicznych. Jeżeli interfejsy dotykowe nie są czyszczone po każdym użyciu, może
to prowadzić do przenoszenia chorób (np. grzybica). Niektóre systemy są niewygodne
w użytkowaniu, czego przykładem jest profilowanie DNA. Czas oczekiwania na wynik testu jest długi, ponadto pobieranie krwi podczas każdej analizy nie należy do
najprzyjemniejszych czynności. Skaner linii papilarnych dla części społeczeństwa ma
stygmat kryminalny. Badanie siatkówki wymaga dużego skupienia ze strony użytkownika, przez co wywołuje powszechną niechęć. Analiza akceptowalności społecznej
projektowanego systemu jest bardzo ważna, ponieważ w razie pomyłki, zakupione
urządzenie zostanie przez użytkowników odrzucone.
• System nadzorowany / System nienadzorowany
W przypadku systemu nadzorowanego istnieje osoba koordynująca pracę urządzenia.
Może być obecna tylko podczas rejestracji nowych użytkowników (częściowy nadzór)
lub podczas wszystkich etapów korzystania z urządzenia (rejestracja oraz analiza cechy). Podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu praw badanym osobom. W przypadku wątpliwości może przeprowadzić inny test (bazujący na biometrii, tokenie lub
wiedzy). Niestety, wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowej osoby, lub przeszkoleniem pracowników ochrony. Warto pomyśleć o specjaliście mającym doświadczenie
w administrowaniu systemów biometrycznych i zaznajomionym ze sposobami ataków socjotechnicznych. W organizacjach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
system nadzorowany można uznać za normę. Wiąże się on ze zwiększeniem kosztów związanych z ewaluacją urządzenia (miesięczna pensja pracownika), ale poziom
bezpieczeństwa również się zwiększa, nawet kilkukrotnie. W przypadku systemów
nienadzorowanych możemy nie być świadomi ataków przeprowadzonych przez oszusta (gdzie i kiedy miały miejsce). Po uszkodzeniu cechy biometrycznej (przykładowo
rana) urządzenie przestanie nas rozpoznawać. Nie zawsze mamy możliwość zmiany
szablonu zapisanego w bazie danych. Jeżeli w notebooku został zainstalowany czytnik linii papilarnych, którego zadaniem jest rozpoznanie tożsamości użytkownika, i
został on zniszczony, możemy wyrzucić komputer na śmietnik. Już nigdy nie uzyskamy do niego dostępu. Gdyby jednak system był nadzorowany, można by było
wymienić wadliwy moduł w urządzeniu i przeprowadzić ponownie proces rejestracji.
Najczęściej spotykane są systemy weryfikacji on-line, nieprzeprowadzające testów
żywotności, jawne, jednomodułowe, niezależne, prywatne, zamknięte, współpracujące, o
rozpoznawaniu pozytywnym, ulegające habituacji, działające w stałym środowisku, społecznie akceptowalne i z częściowym nadzorem (rejestracja).
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2.6

Rodzaje identyfikatorów biometrycznych

Przed rozpoczęciem projektowania urządzenia warto się dokładnie zapoznać z najpopularniejszymi typami systemów biometrycznych. Osiągane przez nie błędy nie zawsze
są najlepszym wyznacznikiem tego, który z nich powinniśmy zastosować. Może się zdarzyć,
że nawet najdokładniejszy system nie zostanie zaakceptowany przez użytkowników. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do analizy wybrać rzadko używany identyfikator
biometryczny. Wbrew pozorom możliwości jest bardzo dużo, może to być przykładowo
mimika twarzy, odcisk stopy, sposób gestykulacji etc. W tym przypadku musimy jednak sami napisać odpowiednie algorytmy i przeprowadzić wszystkie testy. Identyfikator
wykorzystywany w biometrii powinien charakteryzować się następującymi cechami:
• Uniwersalność
Każda osoba powinna go posiadać (nie licząc osób z poważnymi urazami fizycznymi
lub chorych psychicznie).
• Odrębność
Powinien się różnić u każdej osoby (nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiednich
testów, aby potwierdzić tą właściwość). W systemach prywatnych często jednak
wykorzystywane są identyfikatory o stosunkowo małym stopniu zróżnicowania (np.
sposób chodzenia).
• Trwałość
Nie może się zmieniać w określonym czasie.
• Zdolność pobierania
Musi być mierzalny ilościowo.
Ponadto warto wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria.
• Wydajność
Dokładność oraz szybkość analizy. Wymagania sprzętowe powinny być rozsądne.
• Akceptowalność
Ludzie będą w stanie zaakceptować wykorzystywanie wybranego identyfikatora w
codziennym życiu. System powinien być higieniczny i prosty w użyciu, oraz bezpieczny dla użytkownika.
• Możliwość obejścia
Jak łatwo oszukać projektowany system.
Jak już zostało wspomniane, każdy identyfikator ma wady i zalety. Jeden nie pasuje do
wszystkich aplikacji.
2.6.1

Fizyczne

Są to identyfikatory stałe, niezmienne w ciągu życia (lub zmieniające się w niewielkim stopniu). Z tego powodu są bezpieczniejsze niż identyfikatory behawioralne.
• Profilowanie DNA
Jest to obraz tego, kim jesteśmy (pod względem fizycznym). DNA jest niezmienne w
czasie, ponadto jest to identyfikator, którego nie możemy się pozbyć (linie papilarne

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

30

możemy usunąć, wszystkie cechy behawioralne możemy zmienić). Profilowanie DNA
jest powszechnie (niesłusznie) uznawane za najdokładniejszy sposób rozpoznawania.
Niestety, systemy bazujące na tej metodzie są najmniej akceptowalne społecznie.
Mogą służyć do dyskryminacji, mają stygmat kryminalny, są kosztowne, a pobieranie próbek może być bolesne. Na wyniki testu trzeba długo czekać, ponadto podczas
badania pobrane próbki ulegają zniszczeniu. Identyfikator jest powszechnie wykorzystywany w medycynie sądowej i kryminalistyce, ponieważ często zostaje pozostawiony na miejscu przestępstwa (np. w postaci włosa lub naskórka). Należy pamiętać,
że kod DNA może zostać łatwo skradziony, a następnie nadużywany. Teoretycznie
profilowanie DNA charakteryzuje się bardzo małym błędem, jednak należy wziąć
pod uwagę istnienie nierozróżnialnych pod względem genetycznym bliźniąt jednojajowych (ok. 0.2% populacji) i duży błąd ekspertów popełniany podczas analiz (ok.
1%). Warto zaznaczyć, że profilowanie DNA przez niektóre osoby nie jest uznawane
za analizę biometryczną.
Obszar zastosowań
- Kryminalistyka, gdy próbka DNA jest ważną poszlaką w śledztwie.
- Weryfikacja, gdy koszt całej procedury i odczucia osoby badanej nie są brane pod
uwagę. Należy mieć pewność, że próbka pochodzi od badanej osoby (przykładowo
została pobrana z krwi).
- Wykorzystanie w ramach PR i działalności propagandowej. Dokładność analizy nie
jest ważna, tylko przypodobanie się określonej grupie społecznej. Badania powinny
być przeprowadzane na grupie deprecjonowanej i mającej ograniczone prawa głosu
(np. przestępcy).
• Ułożenie linii papilarnych
Jest to najdłużej rozwijająca się forma biometrii. Powstało dla niej wiele algorytmów oraz rozwiązań sprzętowych. Odciski palca kształtują się w siódmym miesiącu
życia płodowego i pozostają niezmienne w ciągu całego życia (nie licząc wypadków
takich jak oparzenia czy skaleczenia). Pierwotna formacja odcisku zależna jest od
procesu kształtowania żył w angiogenezie. Przepływ wód płodowych sprawia, że
każdy palec rozwija się w oddzielnym środowisku, powodując zróżnicowanie ułożenia linii papilarnych. Metoda umożliwia rozpoznanie bliźniaków jednojajowych, z
czym nie radzi sobie profilowanie DNA. Wadą jest stygmat kryminalny, przez który
analiza odcisków palca może nie zostać zaakceptowana przez część społeczeństwa.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
- Kryminalistyka, gdy odcisk palca jest ważną poszlaką w śledztwie.
- Przenośny system identyfikacji.
- System rozpoznawania o najlepszym stosunku dokładności do ceny.
• Kształt ucha
Kształt ucha i struktura chrząstkowa małżowiny usznej są charakterystyczne dla
jednostki. Identyfikator nie zmienia się znacząco w ciągu życia. Ustala się głównie w
okresie czterech miesięcy od narodzin. Pomiędzy ósmym a siedemdziesiątym rokiem
życia uznawany jest za stały (nie licząc urazów oraz drobnych deformacji). Pozwala
na rozpoznanie bliźniaków jednojajowych (kształt ucha jest bardzo zbliżony do siebie, jednak nie identyczny). Identyfikator nie jest jednak uznawany za szczególnie
wyróżniający.
Obszar zastosowań
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- System rozpoznawania w organizacjach o niskim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
• Geometria części ciała (w szczególności palca i dłoni)
Niektóre cechy są uznawane za niezmienne i charakterystyczne dla jednostki (jednak
nie są szczególnie wyróżniające). Analiza polega na dokonaniu pomiaru poszczególnych elementów badanej części ciała. Szablon jest bardzo mały (w niektórych urządzeniach wynosi zaledwie 9 bitów). Jest to system powszechnie akceptowalny oraz
stosunkowo prosty w implementacji.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o niskim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- System rozpoznawania, gdy koszt jego produkcji gra kluczową rolę.
- System o bardzo ograniczonych zasobach sprzętowych.
• Tęczówka
Tekstura tęczówki oka jest zdeterminowana przez chaotyczne, morfogeniczne procesy zachodzące w rozwoju embrionalnym człowieka. Dla każdego oka jest inna. Jej
analiza pozwala na rozróżnienie bliźniaków jednojajowych. Charakteryzuje się dużą
dokładnością i szybkością. Urządzenia biometryczne są bezkontaktowe, wymagają
jednak współpracy ze strony użytkownika (skupienie uwagi na określonym punkcie),
przez co korzystanie z nich może być uciążliwe.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
- System charakteryzujący się małym błędem i dużą szybkością działania.
• Siatkówka
Identyfikator charakteryzuje się bardzo bogatą strukturą. Siatkówka w każdym oku
ma inny kształt. Urządzenia biometryczne bazujące na tej metodzie są uznawane za
najdokładniejsze. Jednak z uwagi na fakt, że algorytmy porównywania obrazów siatkówki zostały napisane stosunkowo niedawno, ich błąd nie został jeszcze dokładnie
określony. Bardzo dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem bliźniaków jednojajowych.
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego testu żywotności w urządzeniach biometrycznych, ponieważ kształt siatkówki po śmierci od razu ulega degradacji. Wymagają dużej współpracy z użytkownikiem (skupienie uwagi na określonym punkcie)
oraz kontaktu z urządzeniem (przyłożenie twarzy do skanera). Mogą być wykorzystane do dyskryminacji użytkowników (określenie niektórych stanów chorobowych).
Systemy analizy siatkówki są bardzo drogie i mało akceptowalne społecznie. Tanie
urządzenia komercyjne mogą charakteryzować się błędem wynoszącym nawet kilkadziesiąt procent (marketing poprzez propagandę - teoretycznie najdokładniejsze
systemy, w których wykorzystano słabej jakości elementy i mało dokładne algorytmy).
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
- System rozpoznawania, gdy koszt jego produkcji nie gra znaczącej roli.
- System komercyjny, w przypadku gdy marketing ma polegać na wykorzystaniu
niewiedzy klienta.
• Zapach
Każdy obiekt ma zapach pozwalający na jego wyróżnienie. Powietrze otaczające
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jednostkę musi dostać się do chemicznych czujników, z których każdy odpowiedzialny
jest za inny aromat. Nie jest pewne, czy używanie środków higieny (dezodorant)
może wpłynąć na indywidualność zapachu.
Obszar zastosowań
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- Niejawny system biometryczny.
• Termogram
Rozkład ciepła emitowanego przez ciało ludzkie jest charakterystyczny i może służyć
do rozpoznawania poszczególnych jednostek. Systemy bazujące na tej metodzie są
w stanie rozróżnić bliźniaki jednojajowe. Największą wadą tych urządzeń jest praca
w zmiennych warunkach. Minimalizacja szumów nie jest prostym zadaniem. Tło
obrazu może być różne (pora dnia, warunki atmosferyczne, źródła ciepła), ponadto
stany chorobowe w dużym stopniu wpływają na wynik przeprowadzonej analizy.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- Niejawny system biometryczny.
• Układ żył w palcu
Jest to nowa metoda rozwijana głównie przez firmę Hitachi. Wiązane są z nią duże
nadzieje (zastąpienie odcisku palca). Oficjalne wyniki badań nie zostały jeszcze
przedstawione, aczkolwiek na rynku pojawiają się pierwsze systemy rozpoznawania
bazujące na analizie struktur żył w palcu. Istnieje możliwość integracji omawianego
systemu i klasycznego czytnika odcisków palców na poziomie sensora, co znacząco
wpływa na poziom bezpieczeństwa.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
2.6.2

Behawioralne

Są to identyfikatory reprezentujące wyuczone zachowania. Są zmienne w ciągu życia, jak również stosunkowo proste do podrobienia. Organizm składa się z cech w 50%
określonych przez kod DNA, natomiast druga połowa tych cech określona jest przez środowisko, w którym żyje dana jednostka. Przejmujemy zachowania od innych osób, jak
również uczymy się zasad obowiązującej kultury. Należy zauważyć, że cechy behawioralne
są zależne od cech fizycznych (sposób chodzenia jest uwarunkowany budową kończyn) i odwrotnie, cechy fizyczne są zależne od behawioralnych (grubość krawędzi linii papilarnych
może się zmienić na skutek rodzaju wykonywanej pracy - dotyczy to głównie pracowników
fizycznych). W literaturze wyróżniamy tylko dwa typy identyfikatorów biometrycznych,
jednak często zdarzają się problemy z jednoznaczną klasyfikacją (przykładem jest wspomniana wcześniej analiza twarzy). W niniejszej pracy wprowadzono trzeci typ, mianowicie
identyfikatory łączone, zależne w takim samym stopniu od uwarunkowań fizycznych, jak
i wyuczonych zachowań. Wymienione poniżej identyfikatory behawioralne zostały określone tak, aby mogły zostać podrobione również przez osobę charakteryzującą się innymi
cechami fizycznymi niż użytkownik.
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• Podpis odręczny
Jest to znany od starożytności, powszechnie akceptowany typ biometrii. Kształt
podpisu w małym stopniu zależy od uwarunkowań fizycznych ręki i dłoni. Niestety,
jego analiza jest rzadko przeprowadzana. Nie ma wystarczających dowodów, aby
określić, czy dokładniejsze jest badanie on-line (zależności czasowe, kąt nachylenia
rysika), czy off-line (analiza gotowego podpisu, brak uwzględnienia zależności czasowych).
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o średnim poziomie bezpieczeństwa.
- System powszechnie akceptowalny.
• Dynamika pisania
Istnieje hipoteza, że sposób pisania na klawiaturze jest charakterystyczny dla danej
jednostki (ale niekoniecznie indywidualny). Największą zaletą metody jest brak potrzeby używania specjalistycznych urządzeń (przykładowo skanerów).
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o średnim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- System rozpoznawania, gdy koszt jego użytkowania gra kluczową rolę.
- Niejawny system rozpoznawania.
2.6.3

Łączone

Jak zostało wyjaśnione wcześniej, są to identyfikatory zależne od uwarunkowań
fizycznych i wyuczonych zachowań.
• Analiza twarzy
Wygląd twarzy jest powszechnie uznawany za identyfikator fizyczny. Należy jednak
pamiętać, że styl życia jednostki w bardzo dużym stopniu na niego wpływa. Sposób
uczesania, zarost czy makijaż mogą znacząco zmienić twarz. Mimika prowadzi do
powstawania zmarszczek, opalanie - do zmiany koloru skóry, sport - do czasowych
lub trwałych uszkodzeń. Nie wolno również pominąć procesu starzenia się, oraz ogólnej masy ciała. Sposób prezentacji jest charakterystyczny dla jednostki, niektórzy
się uśmiechają, inni odwracają wzrok, jeszcze inni prezentują twarz pod charakterystycznym kątem. Analiza odbywa się na podstawie zrobionego zdjęcia, lub modelu
trójwymiarowego. Jest to jeden z trudniejszych do analizy identyfikatorów biometrycznych, jednak z uwagi na pokładane w nim nadzieje rozwija się bardzo szybko
(międzynarodowe konkursy rozpoznawania twarzy, dofinansowania przez organizacje rządowe). Alternatywą dla tej metody może być termogram twarzy, który jest
bez wątpienia identyfikatorem fizycznym.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- Niejawny system biometryczny.
• Analiza mowy/głosu
Analiza mowy/głosu jest powszechnie uznawana za identyfikator behawioralny. Jest
to jedna z najbardziej akceptowanych form biometrii. Sposób mówienia jest zależny od właściwości fizycznych narządów mowy osoby badanej (ton), jak również
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wyuczonej dynamiki mówienia (prędkość, wstawiane przerwy). Charakteryzuje się
małą dokładnością, jest to jednak jedyny sposób rozpoznawania podczas rozmowy
telefonicznej. Analiza mowy/głosu jest stosunkowo prosta w implementacji.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o niskim poziomie bezpieczeństwa.
- System rozpoznawania podczas rozmowy telefonicznej.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- Niejawny system biometryczny.
• Analiza chodu
Analiza chodu jest powszechnie uznawana za identyfikator behawioralny. Jest to
złożona biometria, analizowane jest położenie stawów w czasie. Charakteryzuje się
dużym błędem (urazy, a nawet stan emocjonalny mogą wpływać na sposób chodzenia). W dużej mierze zależna jest od uwarunkowań fizycznych kończyn dolnych.
Obszar zastosowań
- System rozpoznawania w organizacjach o niskim poziomie bezpieczeństwa.
- Dodatkowy system biometryczny w urządzeniach wielomodułowych.
- Niejawny system biometryczny.
Zestawienie identyfikatorów biometrycznych mające na celu wybór najbardziej pasującego identyfikatora do projektowanego systemu.
Najdokładniejszy system jawny
Najdokładniejszy system niejawny
Najlepiej dopracowany system
Najszybciej rozwijający się system

Najlepiej określone standardy systemu
Najbardziej akceptowany system
Najmniej akceptowany system
System o ograniczonych zasobach sprzętowych
Najprostszy system w implementacji
Najtańszy system
System o najlepszym stosunku jakości do ceny
Dodatkowa biometria w systemach wielomodułowych Najmniej zmienny identyfikator biometryczny
Najbardziej zmienny identyfikator biometryczny
System rozpoznawania podczas rozmowy telefonicznej System rozpoznawania w miejscach publicznych
System rozpoznawania w kryminalistyce
System rozpoznawania prywatnych użytkowników
-

Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza

siatkówki
twarzy
odcisku palca
odcisku palce
twarzy
odcisku palca
głosu
podpisu
DNA
siatkówki
geometrii części ciała
dynamiki pisania
dynamiki pisania
geometrii części ciała
odcisku palca
układu żył w palcu
głosu
twarzy
DNA
chodu
głosu
twarzy
DNA
odcisku palca
odcisku palca
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2.7

Zabezpieczenie systemu

Należy liczyć się z faktem, że oprócz użytkowników będziemy mieli do czynienia
z osobami, które będą chciały oszukać zaprojektowany system. Trzeba im to utrudnić
tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Jednym ze sposobów jest przeprowadzanie testów
żywotności. Wyklucza to ataki typu brute-force (brutalna siła). W tym przypadku przedstawienie zdjęcia cechy, lub prezentacja martwej cechy biometrycznej, nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Innym sposobem jest analiza poziomu szumów podczas prezentacji
cechy. Zbyt wysoki, jak również zbyt niski poziom są podejrzane. Często stosuje sie techniki kryptografii przy zapisie szablonów do bazy danych. Informacje na temat ustawionego
poziomu (poziomów) akceptacji powinny być tajne zarówno dla użytkowników jak i osób
postronnych. Urządzenie nie może również przedstawiać żadnych dodatkowych informacji
na temat przeprowadzonego badania (między innymi poziomu zgodności). Czasem system
będzie wymagał fizycznej ochrony, wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowych osób.

2.8

Tworzenie systemu

Pierwszym elementem jest dokładne określenie założeń systemu. W jakim środowisku będzie pracował, jaka grupa społeczna będzie z niego korzystać, jaki jest jego maksymalny koszt i dopuszczalny błąd. Należy również uwzględnić czas, który mamy na wykonanie całego projektu. Pomocna w tym jest analiza punktów zawartych w rozdziale
„Podział systemów pracy”.
Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na dwa punkty. Pierwszym z
nich jest wybór trybu pracy (weryfikacja czy identyfikacja). Projekt urządzeń identyfikacji jest o wiele bardziej skomplikowany, droższy i zajmuje więcej czasu. W systemach
tego typu czas analizy i jej dokładność są krytycznymi parametrami. Ponadto wymagane
jest zastosowanie dodatkowych algorytmów wstępnej selekcji, które mogą znacząco zwiększyć błąd urządzenia. Elementy wykorzystywane w systemach identyfikacji są droższe,
a algorytmy bardziej skomplikowane. Zaleca się, aby przy większej ilości użytkowników
(przykładowo powyżej 1000) stosować system weryfikacji, oczywiście o ile jest to możliwe.
Drugim punktem jest określenie, czy system zostanie zaakceptowany przez użytkowników. Jeżeli uzyskamy odpowiedź twierdzącą, możemy przejść do wyboru identyfikatora
biometrycznego.
Rozdział „Rodzaje identyfikatorów biometrycznych” ma pomóc w dokonaniu tego
wyboru. Zostały w nim opisane zarówno wady, jak i zalety najpopularniejszych identyfikatorów. Rozdział „Błędy biometrii” określa osiągi systemów bazujących na najczęściej
wykorzystywanych identyfikatorach. Po dokonaniu wyboru musimy ponownie odpowiedzieć na pytanie, czy system zostanie zaakceptowany przez użytkowników.
Projektant systemu biometrycznego rzadko kiedy jest twórcą sprzętu oraz algorytmów w nim wykorzystywanych. Wybór odpowiednich modułów jest bardzo ważnym elementem projektu. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
• Wydajność - Czy zostały przeprowadzone niezależne testy modułu, a jeżeli nie,
to czy producent jest w stanie udowodnić, że to, co mówi, jest prawdą. Dotyczy to
między innymi osiąganych błędów i czasu przetwarzania.
• Niezawodność - Jak zostało wcześniej wspomniane, pewna grupa ludzi nie może
korzystać z danego identyfikatora. Należy określić możliwości postępowania w przy-
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padku tych osób. Przykładowo może być to zastosowanie kilku poziomów akceptacji,
czy możliwość integracji dodatkowego systemu biometrycznego.
• Cena - Nie zawsze najtańszy moduł jest najlepszym wyborem. Również pod uwagę
należy brać jakość materiałów wykorzystanych przy jego konstrukcji oraz ich żywotność (jak długo projektowany system będzie poprawnie działał).
• Standardy - Czy moduł podlega określonym standardom. Musi być w pełni zgodny
z pozostałymi elementami urządzenia. Dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.
• Wsparcie - Dostępna dokumentacja, wsparcie techniczne, oraz przykłady przyspieszają pracę nad projektem. Do części modułów dostarczane się specjalne biblioteki.
Aby uzyskać najlepsze osiągi, warto przeprowadzić symulację systemu. Można w
ten sposób przetestować dostępne algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe pod kątem wydajności. Do generacji bazy danych można wykorzystać specjalne programy (przykładowo
dla odcisku palca jest to SFinGe). Powinna być ona jak najbardziej zróżnicowana. Alternatywą jest wykorzystanie ogólnodostępnych baz danych (przykładowo CASIA), niestety
zwykle nie są udostępniane do testowania systemów komercyjnych. Tworzenie własnej
bazy danych jest niezwykle czasochłonnym i kosztownym procesem. Wymaga zebrania
dużej ilości próbek od ludzi w określonym przedziale wiekowym (przykładowo od 15 do
75 lat), należących do różnych ras oraz wykonujących odmienne zawody. Część z nich
musi posiadać słabej jakości identyfikator biometryczny lub powinien być on zniekształcony z powodu urazów, czy przebytych chorób. Jeżeli urządzenie ma być wyposażone w
czytnik, prezentacja identyfikatora biometrycznego powinna następować pod różnym kątem i z różną siłą nacisku. W urządzeniach charakteryzujących się wysokimi szumami
(analiza twarzy), pobieranie próbek powinno mieć miejsce w różnych środowiskach (noc,
dzień, przestrzeń otwarta/zamknięta, światło naturalne/sztuczne etc.). Powtórne pobranie próbki od tej samej osoby musi mieć miejsce dopiero po określonym czasie, aby mogły
się zagoić ewentualne rany (mogą również pojawić się nowe urazy). Jeżeli projektujemy
system nieulegający habituacji, przerwa czasowa powinna być jak największa.
Po stworzeniu prototypu urządzenia należy go przetestować w rzeczywistych warunkach, badając identyfikatory biometryczne osób, które nie były uwzględnione przy
powstawaniu testowej bazy danych.
Ostatnim elementem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed oszustami. Sposoby zostały przedstawione w punkcie „Zabezpieczenie systemu”.

2.9

Podsumowanie

Biometryczne systemy rozpoznawania znacząco wpływają na poziom bezpieczeństwa, jednak należy pamiętać, że nie istnieje urządzenie zapewniające 100% ochronę przed
oszustami. Należy być świadomym zarówno ich zalet, jak i wad. W medycynie sądowej
czy kryminalistyce biometryczne systemy identyfikacji odgrywają bardzo ważną rolę i nie
widać dla nich żadnej alternatywnej propozycji.
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3

Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych

Sztuczne sieci neuronowe są wyłącznie narzędziem, które musi zostać wykorzystane
w projekcie systemu rozpoznawania. Z tego powodu ich opis nie jest tak dokładny jak w
przypadku zagadnienia biometrii. Zaprezentowane zostaną jedynie ich podstawowe cechy,
jak również tryby działania, które zostały zaimplementowane w projekcie.

3.1

Definicja

Sztuczna sieć neuronowa (SSN) jest strukturą symulującą pracę biologicznego układu nerwowego. Składa się z pracujących równolegle prostych jednostek obliczeniowych przetwarzających
dane. Dzięki możliwości dynamicznej zmiany parametrów połączeń między nimi, posiada zdolność uczenia się. Sztuczne sieci neuronowe są traktowane jako systemy sztucznej inteligencji.

Sztuczne sieci neuronowe są systemami wykonującymi „miękkie” obliczenia (soft
computing). W przeciwieństwie do tradycyjnych, „twardych” obliczeń (hard computing),
charakteryzują się niepewnością wyniku, jego przybliżeniem, zaokrągleniem, prawdopodobieństwem podania poprawnej odpowiedzi, jak również zjawiskiem „częściowej prawdy”.
Do tej samej grupy obliczeń można zaliczyć algorytmy genetyczne lub algorytmy logiki
rozmytej. Coraz częściej są integrowane z systemami sztucznych sieci neuronowych, aby
zwiększyć ich wydajność. Działają na zasadzie kojarzenia informacji, nie obliczają złożonych równań matematycznych, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych systemów.
Wykorzystywane są w problemach, w których funkcje matematyczne są niezwykle skomplikowane, a krótki czas oczekiwania na wynik jest elementem krytycznym dla poprawnej
pracy systemu (implementacja modelu matematycznego na mikrokontrolerze). Stosowane
są również w sytuacjach gdy zależność otrzymanego wyniku od danych wejściowych nie
jest jasno sprecyzowana (problem odwrotny), lub gdy chcemy poznać alternatywne metody rozwiązania przedstawionego problemu (kompresja danych, optymalizacja funkcji).
Charakteryzują się zdolnością predykcji szeregów czasowych oraz filtracji sygnałów.
Podobnie jak w przypadku biometrii, sztuczne sieci neuronowe wywołują mieszane
uczucia. Część osób uważa je za doskonałe narządzie. Nie musimy wyznaczać skomplikowanych funkcji matematycznych, wystarczy zaprezentować strukturze odpowiedni ciąg
uczący (dane wejściowe wraz z oczekiwanymi odpowiedziami), a sieć sama zacznie wykonywać pożądane przez nas operacje. Proces uczenia jest powolny, jednak przetwarzanie
danych przez gotową strukturę przebiega bardzo szybko. Ponadto sieć ma możliwość aktualizacji swoich parametrów w dowolnym momencie, umożliwia to adaptację do zmiennych
warunków pracy, jak również eliminację prostych błędów powstałych podczas procesu
uczenia. Największą zaletą SSN jest ich poprawne działanie (lub niewielki spadek dokładności) nawet w przypadku znacznego uszkodzenia struktury (oczywiście w przypadku zbyt
rozległych uszkodzeń lub degradacji krytycznych dla systemu neuronów, analiza nie będzie
mogła zostać przeprowadzona). Struktura jest traktowana jako czarna skrzynka, nie ma
potrzeby analizowania jej parametrów. Omawiane systemy bardzo szybko się rozwijają.
Każdego roku proponowane są nowe rodzaje sztucznych sieci neuronowych i wydajniejsze algorytmy uczenia. Rozwój badań nad biologicznym układem nerwowym również w
dużym stopniu przyczynia się do usprawnienia jego sztucznego odpowiednika.
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Z drugiej strony są osoby nastawione sceptycznie. Uważają, że kilkadziesiąt lat prowadzenia badań nad omawianymi systemami było stratą czasu. Układ nerwowy jest tak
skomplikowaną strukturą, że prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie go zrozumieć,
a tym bardziej zasymulować i wykorzystać w praktyce. Nie trzeba być ekspertem, żeby
zauważyć, że struktury naturalne i sztuczne bardzo różnią się od siebie. Co ważne, nawet pomimo swojego prymitywizmu, rozwijanie systemów stworzonych przez człowieka
przypomina próbę zapanowania nad chaosem. Produkowane są czarne skrzynki, zajrzenie
do ich środka i przejrzenie algorytmów pracy jest niezwykle trudne lub nawet niemożliwe. Nigdy nie mamy pewności, czy układ dobrze pracuje (chyba że złożymy go sami,
neuron po neuronie). Możemy go wyłącznie przetestować dla danych wejściowych o znanej odpowiedzi. Stworzenie poprawnego ciągu uczącego jest bardzo trudnym zadaniem,
nieraz trudniejszym niż rozwiązanie problemu w klasyczny sposób - poprzez napisanie
odpowiednich funkcji matematycznych i wyliczenie odpowiedzi.

3.2

Rys historyczny

Rozwój sztucznych sieci neuronowych od początku istnienia był ukierunkowany na
stworzenie sztucznej inteligencji. Systemy miały odpowiedzieć na pytania z dziedziny matematyki i fizyki, na które nie znamy rozwiązania. Nic dziwnego, że od zawsze wiązały się
z nimi wielkie emocji. Często odchodziły w cień z powodu swoich pozornych ograniczeń,
aby za chwilę powrócić w wielkim stylu. Pomysły powstania sztucznych struktur neuronowych pojawiły się po publikacji pierwszych prac naukowych dotyczących ich biologicznych
odpowiedników. Miało to miejsce pod koniec XIX wieku. Tabela została opracowana na
podstawie źródeł [18], [5], [2]
1890r.
William James
1943r.
Warren McCulloch
Walter Pitts

1949r.
Donald Hebb

1957r.
Frank Rosenblatt
(Perceptron)

1960r.
Bernard Widrow
(MADALINE)

Wybitny amerykański filozof i psycholog. Opublikował pierwszą pracę naukową opisująca działanie mózgu.
Amerykański neurofizjolog i cybernetyk (McCulloch) wraz z
logikiem (Pitts) ogłosili tezę, że układ nerwowy może zasymulować maszynę Turinga (podlega jednak tym samym ograniczeniom). Stworzyli pierwszy w historii model sztucznego
neuronu, wykorzystywany do dnia dzisiejszego.
Kanadyjski psycholog. Starał się zrozumieć proces uczenia.
Doszedł do wniosku, że połączenie dwóch neuronów przechodzących w stan zapłonu w tym samym czasie, umacnia się.
Zwiększa to prawdopodobieństwo ich ponownej, jednoczesnej
aktywacji w przyszłości.
Amerykański informatyk. Opracował pierwszy w historii algorytm uczenia sztucznych sieci neuronowych. W przypadku
gdy struktury dawały złą odpowiedź, wagi poszczególnych
połączeń synaptycznych ulegały zmianie. Stworzył system
„Mark I” (znany również jako „Perceptron”), który został
zasymulowany w 1957 roku, a fizycznie zbudowany w 1960.
Jego zadaniem było rozpoznawanie prostych kształtów.
Amerykański profesor elektroniki. Wraz ze swoim studentem
(Tedd Hoff), zaproponował model sztucznego neuronu ADALINE (ADAptive LINear Element). Od Perceptronu różnił
się wyłącznie sposobem uczenia.
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1963r.
Sir John Eccles

1969r.
Marvin Minsky
Seymour Papert

1970r.
Sir Bernard Katz

1974r.
Paul Werbos

1982r.
John Hopfield

2005r.
Projekt „Blue Brain”

Dwuwarstwowa sieć składająca się z elementów ADALINE,
tworzy strukturę MADALINE (Multiple ADALINE).
Australijski neurofizjolog. Doszedł do wniosku, że podczas
przenoszenia impulsów pomiędzy neuronami przeważają połączenia elektryczne (teza okazała się błędna). Za swoje badania dotyczące działania synapsy został uhonorowany Nagrodą Nobla.
Naukowcy zajmujący się metodami sztucznej inteligencji pochodzący z Ameryki (Minsky) oraz Afryki (Papert). W swojej publikacji „Perceptron” pokazali ograniczenia sztucznych
sieci neuronowych. Był to między innymi brak możliwości
obliczenia prostych zadań matematycznych, takich jak XOR.
Innym mankamentem był czas uczenia struktury. W przypadku liniowego zwiększania liczby wejść wzrastał ekspotencjalnie (problem nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego).
Została również postawiona teza (fałszywa), że system z dowolną ilością warstw ukrytych będzie w stanie rozwiązywać
wyłącznie problemy liniowo separowalne. Publikacja doprowadziła do ograniczenia badań nad sieciami neuronowymi.
Niemiecki biofizyk. Zajmował się badaniem pracy synaps. Zauważył, że podczas zapłonu zawsze uwalniana jest odpowiednia ilość neurotransmitera. Nie może być ona mniejsza od
wartości określonej dla danego neuronu (zasada „wszystko
albo nic”). Za swoje badania został uhonorowany Nagrodą
Nobla.
Twórca algorytmu propagacji wstecznej wykorzystywanego
podczas uczenia sztucznych sieci neuronowych. Umożliwił
dodanie warstw ukrytych. Problem XOR został rozwiązany,
a możliwości struktur znacznie się zwiększyły. Badania nad
sztucznymi sieciami neuronowymi zostały wznowione.
Amerykański fizyk. W swojej publikacji zaproponował wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych ze sprzężeniem
zwrotnym. Algorytm uczenia wykorzystywał zasadę Hebba.
Wyniki badań Hopfielda przyczyniły się do intensyfikacji badań w tej dziedzinie nauki. Powstała idea wykorzystania
sztucznych sieci neuronowych w pamięci autoasocjacyjnej.
Zapoczątkowany został przez organizację „Brain and Mind
Institute” w Szwajcarii. Jego celem jest stworzenie modelu mózgu ssaka wykorzystując metody inżynierii odwrotnej. Początkowy cel (symulacja kolumny neuronalnej mózgu
szczura) został osiągnięty w 2006 roku. Zakończenie całego
projektu (symulacja mózgu człowieka) szacuje się na 2019
rok.
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3.3

Budowa neuronu

Neuron jest podstawową jednostką wchodzącą w skład SSN. Budowa jego klasycznej
struktury została przedstawiona na poniższej ilustracji. W celu zwiększenia przejrzystości
rysunku nie zaprezentowano na nim metod uczenia.

Rysunek 6: Schemat neuronu

Wartości „x” są sygnałami wejściowymi. Mogą to być dowolne wartości rzeczywiste, jednak zazwyczaj są normalizowane do przedziału < −1, 1 >. Wyjątkiem jest x0 ,
charakteryzujący się wartością 1. Wektor wejściowy możemy zapisać w postaci:
X =< x0 , x1 , ..., xn >T
Wartości „w” są wagami przypisanymi do określonych sygnałów wejściowych. Również mogą mieć dowolne wartości rzeczywiste, lecz najczęściej sa normalizowane do przedziału < −1, 1 >. Wartość 0 oznacza, że dane wejście nie jest aktywne. Wektor wag
możemy zapisać w postaci:
W =< w0 , w1 , ..., wn >T
W bloku „S” zachodzą operacje mnożenia oraz sumowania. Jeżeli blok funkcyjny „F”
zawiera liniową funkcję aktywacji, jest to jednocześnie wartość wyjściowa „Y” neuronu.
Inne funkcje aktywacji zostaną omówione w dalszej części pracy.
S=

n
X

xi · w i = W ◦ X = W T X

i=0

Ze wzoru wynika, że suma będzie tym wyższa, im bliżej siebie będą położone oba
wektory (X,W). Aby bardziej zaakcentować to zjawisko, możemy je znormalizować.
||X|| = X T X = 1
||W || = W W W = 1
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W tym przypadku wartość sumy upraszcza się do wzoru (β jest kątem pomiędzy
dwoma wektorami):
S = cos β
Innymi słowy „S” podaje poziom podobieństwa obu wektorów. Jeżeli są identyczne
(β = 0), jest on równy jedności. W każdym innym przypadku będzie od niej mniejszy.
Zjawisko można wykorzystać w prosty sposób do filtracji sygnałów lub rozpoznawania
kształtów. SSN składa się z wielu neuronów i każdy z nich ma zapisany w wagach inny
wzór. W przypadku podania sygnałów wejściowych, każdy neuron uzyska inną wartość
wyjściową. Wektor wag neuronu z najwyższym wynikiem (najbliższym jedności) jest najbardziej podobny do wektora wejściowego.
Jak już zostało wspomniane, pojedynczy neuron może rozwiązać równanie liniowo
separowalne (przestrzeń może zostać rozdzielona hiperpłaszczyzną na dwie części). Każde
wejście określa jeden wymiar (x0 jest traktowane jako bias, ma wartość 1). Hiperpłaszczyzna określona jest za pomocą wzoru:
w0 + w1 x1 + w2 x2 + ... + wn xn = 0
W celu zobrazowania zjawiska, warto przeanalizować dwa przykłady. Na początku
tworzymy neuron z jednym wejściem. Hiperpłaszczyzna (punkt) określona jest wzorem:
w 0 + w 1 x1 = 0

Rysunek 7: Przestrzeń jednowymiarowa

Przyjmujemy skokową funkcję aktywacji (posiadającą tylko dwa stany wyjściowe prawda lub fałsz). W przypadku wartości większych lub równych ustawionemu thresholdowi (zależnemu od w0 ), na wyjściu neuronu otrzymujemy 1, w przeciwnym -1. Załóżmy,
że w1 = 1, a w0 = 0. Prosta zostaje podzielona na dwie półproste w punkcie 0. Wszystkie
podane na wejście x1 wartości równe lub większe od tego punktu, będą traktowane jako
„prawda”, dając na wyjściu neuronu wartość 1. Mniejsze zostaną uznane za „fałsz”, dając
na wyjściu neuronu wartość -1. Jeżeli zmienimy znak wagi w1 = −1 (a co za tym idzie
zwrot wektora jednowymiarowego przez nią określonego), sytuacja się odwróci. Mianowicie wszystkie wartości x1 równe lub mniejsze od zera będą traktowane jako „prawda”.
Zwrot wektora, niezależnie od liczby wymiarów, zawsze decyduje która część przestrzeni
będzie uznawana za „prawdę”, a która za „fałsz”. Jeżeli chcemy zmienić ustawienie thresholdu (punktu dzielącego prostą), musimy zmodyfikować wagę w0 . Na ilustracji 7 zostało
zaprezentowane działanie neuronu o wagach w0 = 0.5, w1 = 1.
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Rysunek 8: Przestrzeń dwuwymiarowa

Drugim przykładem jest neuron z dwoma wejściami. Hiperpłaszczyzna (prosta) jest
określona wzorem:
w0 + w1 x1 + w2 x2 = 0
Linia separująca płaszczyznę jest określona na podstawie prostej prostopadłej do kierunku wektora [w1 , w2 ] i przechodzącej przez punkt (0,0). W celu modyfikacji tego punktu
zmieniamy wartość w0 . Podobnie jak w przypadku poprzedniego przykładu, zwrot wektora określa, które wartości uznajemy za „prawdę”, a które za „fałsz”. Przypadek można
rozszerzyć do większej ilości wymiarów. W tych warunkach zasady określania przestrzeni
nie ulegają zmianie.

Rysunek 9: Przykłady bramek logicznych
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Pozostaje pytanie, czy SSN są w stanie rozwiązać zadanie, które nie jest liniowo
separowalne? Jako przykład posłużmy się problemem XOR przedstawionym na poniższej
ilustracji.

Rysunek 10: Problem XOR

Wbrew pozorom problem jest bardzo prosty do rozwiązania. Na początek musimy
zbadać dwa następujące warunki:
• Czy podany punkt znajduje się w przestrzeni A.
• Czy podany punkt znajduje się w przestrzeni B.
W tym celu musimy wykorzystać dwa osobne neurony. Funkcja XOR zwróci wartość
„prawda” w wypadku gdy jedna z zależności zostanie spełniona:
• Punkt znajduje się w przestrzeni A.
• Punkt znajduje się w przestrzeni B.
• Punkt znajduje się w przestrzeni A i B (warunek niemożliwy).
Jak łatwo zauważyć, jest to problem liniowo separowalny (bramka OR). Wyjścia
dwóch poprzednich neuronów musimy podłączyć do trzeciego, który da rozwiązanie postawionego problemu.
Innym rodzajem neuronów wykorzystywanych w projekcie są neurony radialne. Są
one bardzo podobne do tradycyjnej struktury, różnią sie tylko interpretacją. Każdy z nich
określa jeden punkt w przestrzeni (każde wejście jest jednym wymiarem, x0 może mieć
dowolną wartość). Funkcja aktywacji bazuje na rozkładzie Gaussa. SNN określa, jak blisko
znajduje się wektor wejściowy (punkt w przestrzeni) od punktu określonego przez neuron.
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Rysunek 11: Rozwiązanie problemu XOR

W neuronie można wykorzystać dowolną funkcję aktywacji (blok „F”). Aby uprościć
algorytmy uczenia, powinna być ona ciągła i różniczkowalna, jest to jednak wyłącznie
zalecenie, a nie sztywna reguła. Poniżej przedstawione zostały najczęściej wykorzystywane
funkcje:
• Skokowa
Posiada dwie możliwe wartości wyjściowe. 1 (prawda) lub -1 (fałsz). Określona jest
następującym wzorem:

−1 : S < 0
F (S) =
1:S0
W niektórych systemach stany wyjściowe zdefiniowane są jako 0 (fałsz) oraz 1
(prawda).
• Signum
Stosowana jest zamiennie z funkcją skokową. Określona jest następującym wzorem:
F (S) = sgn(S)
• Liniowa
Wyjście bloku S jest jednocześnie wyjściem neuronu.
F (S) = S
• Sigmoidalna
Zakres wyjścia (0, 1). Największą zaletą funkcji jest prosta w obliczeniu pochodna.
Określona jest wzorem:
1
F (S) =
1 + e−βS
Gdzie β jest parametrem funkcji.
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• Tangens hiperboliczny
Zakres wyjścia (−1, 1). Podobnie jak w przypadku funkcji sigmoidalnej, obliczenie
pochodnej jest bardzo proste.
F (S) = tanh(S)
• Rozkład Gaussa
Określa odległość między punktami w sieciach radialnych. Dany jest wzór:
F (S) = ae−

(S−b)2
2c2

W którym a, b, c są parametrami funkcji.

3.4

Warstwy SSN

W skład SSN wchodzi bardzo wiele pojedynczych neuronów. Mogą być połączone
ze sobą w dowolny sposób, najczęściej jednak układa się je w warstwy. W niniejszej pracy
będzie omówiona wyłącznie struktura „feedforward”. Inne typy połączeń oraz sposoby
działania sieci nie zostaną omówione. W celu uzupełnienia informacji odsyłam do pozycji
zamieszczonych w bibliografii. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje warstw:
• Wejściowa
Doprowadza dane wejściowe do struktury, nie posiada neuronów. W sztucznej sieci
neuronowej występuje tylko jedna warstwa ukryta.
• Wyjściowa
Podaje wynik analizy. Podobnie jak warstwa wejściowa, w sztucznej sieci neuronowej
znajduje się tylko jedna warstwa tego typu.
• Ukryta
Dodatkowa warstwa neuronowa umieszczona pomiędzy warstwą wejściową a wyjściową. W SSN może być ich dowolna ilość. Istnieje teza, że dwie warstwy ukryte
wystarczają do rozwiązania dowolnego problemu.
W omawianej strukturze wyjście każdego neuronu warstwy poprzedniej połączone
jest z jednym wejściem każdego neuronu warstwy następującej. Dopiero w nauczonej strukturze można usunąć niepotrzebne lub najmniej istotne połączenia. Po skończeniu pracy
jednej warstwy uruchamiana zostaje następna. Omawiany schemat pomaga w utrzymaniu
kontroli nad działaniem struktury. W przypadku losowych połączeń pomiędzy neuronami
byłaby ona utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Wielkość warstwy wejściowej jest określona przez ilość wymiarów badanego wektora.
Warstwa wyjściowa zawiera tyle neuronów, ile potrzebujemy odpowiedzi (w przypadku
projektu rozpoznawania użyty został jeden neuron odpowiedzialny za podanie poziomu
prawdopodobieństwa). W przypadku warstw ukrytych jest to kwestia dyskusyjna. Według części osób, zajmujących się SSN, liczebność pierwszej warstwy ukrytej powinna być
równa połowie liczby wymiarów wektora wejściowego. Według innych nie ma sposobu
na dokładne określenie jej wielkości. Trzeba ją wyznaczyć na podstawie prób i błędów
podczas trenowania i testowania struktury. Jeżeli neuronów jest zbyt mało, struktura nie
nauczy się rozwiązywać postawionego problemu z powodu zbyt małej „inteligencji”. W
przeciwnym przypadku może być niedouczona i zachowywać się chaotycznie. Wyjątkiem
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Rysunek 12: Warstwy sztucznej sieci neuronowej

jest sieć radialna. Do warstwy ukrytej kopiowane są elementy bezpośrednio z ciągu uczącego, przez co może osiągnąć bardzo duże rozmiary (może składać się w wielu tysięcy
neuronów).
Pierwsze systemy neuronowe (przykładem jest „Mark I”) składały się wyłącznie z
dwóch warstw (wejściowa i wyjściowa) i skokowej funkcji aktywacji. Podlegały wielu ograniczeniom, między innymi nie były w stanie rozwiązać zadania, które nie byłoby liniowo
separowalne. Minsky w swojej pracy postulował, że zwiększenie ilości warstw nie pomoże
rozwiązać tego problemu. Mylił się, co zostało udowodnione w poprzednim rozdziale przy
symulacji bramki XOR (był to model trójwarstwowy - dwa neurony w warstwie ukrytej,
oraz jeden w wyjściowej). W jaki sposób zwiększenie liczby warstw wpływa na podział
przestrzeni, zaprezentowane zostało na ilustracji 13.
Sieć bez warstw ukrytych jest w stanie rozwiązać wyłącznie problem liniowo separowalny. W przypadku dostawienia jednej warstwy ukrytej, warstwa wyjściowa dokonuje
obliczeń na danych dostarczonych przez poprzednią warstwę. Daje to znacznie więcej
możliwości, jednak wydzielone w ten sposób obszary przestrzeni podlegają pewnym ograniczeniom. Są wypukłe oraz jednospójne (nazywane są simpleksami).
Po dostawieniu drugiej warstwy ukrytej, na simpleksach możemy wykonać operacje
dodawania lub odejmowania. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie wyodrębnić obszary
o dowolnym kształcie. Wystarcza to do rozwiązania dowolnego rzeczywistego problemu.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

47

Rysunek 13: Wykorzystanie warstw ukrytych

W przypadku stosowania nieliniowych funkcji aktywacji możliwa jest redukcja ilości neuronów w strukturze. W celu kolejnego uproszczenia struktury pod tym względem
można wykorzystać sprzężenia zwrotne. Ta technika nie jest jednak tematem niniejszej
pracy.
Zastosowanie struktur radialnych umożliwia porównanie dowolnych kształtów w
przestrzeni. Sieć składa się dokładnie z trzech warstw. W warstwie ukrytej znajdują się
neurony radialne, które badają położenie poszczególnych punktów. Warstwa wyjściowa
składa się najczęściej z neuronów o liniowej funkcji aktywacji. W warstwie ukrytej mogą
znajdować się informacje bezpośrednio skopiowane z ciągu uczącego, dlatego może osiągać
bardzo duże rozmiary.
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3.5

Algorytmy uczenia struktury

Jak zostało udowodnione w powyższych rozdziałach, sztuczna sieć neuronowa może
być traktowana jako zbiór bramek logicznych. Ma jednak cechę, która wyróżnia ją spośród
układów tego typu. Jest to zdolność uczenia oraz adaptacji do otaczającego środowiska.
Wyróżniamy dwa sposoby trenowania struktury:
• Uczenie z nauczycielem
Po podaniu wektora wejściowego prezentujemy sieci poprawne rozwiązanie. Struktura modyfikuje swoje wagi, aby w przyszłości wynik był bliższy oczekiwanemu.
Omawiany sposób nauki został wykorzystany w projekcie.
• Uczenie bez nauczyciela
Strukturze nie są prezentowane poprawne rozwiązania. Wektor wejściowy o charakterystycznych parametrach aktywuje odpowiednie części sieci neuronowej. W projekcie nie zostały zastosowane struktury tego typu, dlatego nie zostaną one omówione.
Proces uczenia polega na modyfikacji poszczególnych wag neuronów, aby zminimalizować błąd struktury określony wzorem:
Err =

N
1X
(zi − yi )2
2 i=0

Gdzie „N ” jest ilością neuronów w warstwie wyjściowej, „z” przedstawia pożądane
rozwiązanie, natomiast „y” jest rzeczywistą odpowiedzią sieci. Błąd pojedynczego neuronu
przedstawia się następująco:
1
Erri = (zi − yi )2
2
Łatwo dostrzec, że jest on zależny od poszczególnych wag. Algorytmów ich modyfikacji jest bardzo dużo, jednak w niniejszej pracy zostaną omówione tylko te najczęściej
wykorzystywane.
Neurony liniowe (warstwa wyjściowa)
W przypadku neuronów o liniowej funkcji aktywacji sprawa jest bardzo prosta. Należy zbliżyć wektor wag do wektora wejściowego. Prezentowany algorytm ma zastosowanie
w neuronach typu ADALINE. Na początku obliczamy błąd:
σ =z−y
Gdzie „z” jest wartością oczekiwaną, natomiast „y” rzeczywistą odpowiedzią. Modyfikacja wag przebiega według wzoru:
w i = w i + φ · σ · xi
Gdzie „φ” jest współczynnikiem uczenia. W każdej kolejnej iteracji wektor wag upodabnia się do prezentowanych wektorów wejściowych. Zmiany mogą być bardzo dynamiczne, dlatego żeby je spowolnić, wprowadza się dodatkowy parametr zwany współczynnikiem uczenia. Jego wartości zawierają się w zakresie (0, 1). Wbrew pozorom ustawienie
go na odpowiednim poziomie nie jest zadaniem trywialnym. Jeżeli jest zbyt duży, wektor
wag bardzo szybko zmienia swoją pozycję, niejednokrotnie „przeskakując” tę, pożądana
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przez nas. W odwrotnym przypadku proces uczenia jest wolny i nieefektywny. Wiele algorytmów wykorzystuje dynamiczny współczynnik uczenia zależny od otrzymanego błędu σ
lub malejący w czasie (na początku struktura szybko się uczy, po upłynięciu określonego
czasu tylko nieznacznie koryguje swoje parametry).
Neurony nieliniowe (warstwa wyjściowa)
W przypadku neuronów nieliniowych korzysta się z metod gradientowych. Każda
waga w neuronie określa jeden wymiar przestrzeni błędu, po której możemy sie poruszać.
Ponieważ gradient definiuje kierunek najszybszego wzrostu wartości, musimy podążać w
kierunku do niego przeciwnym. Jak łatwo się domyślić, na przestrzeni błędu minimum
lokalne nie jest rzadkością. Często się zdarza, że zamiast odnaleźć minimum globalne,
utkwimy w niepożądanej części przestrzeni, z której nie możemy się w żaden sposób
wydostać. Algorytm modyfikacji wag określony jest wzorem:
wi,j = wi,j − φ ·

δErrj
δwi,j

Parametr „j” definiuje numer neuronu, natomiast „i” pozycję wagi w nim zawartej.
Równanie możemy przekształcić do następującej postaci:
δErrj δyj δSj
δErrj
=
·
·
δwi,j
δyj
δSj δwi,j
Przy czym „S” jest pobudzeniem neuronu. Rozpisując poszczególne elementy równania, otrzymujemy:
δErrj
= −(zj − yj ) = −σj
δyj
δSj
= xi,j
δwi,j
Środkowy element równania jest zależny od wybranej funkcji aktywacji. Jeżeli jest
różniczkowalna, obliczenia bardzo się upraszczają. Przykład przedstawia funkcję sigmoidalną:
δF (Sj )
δyj
=
= yj (1 − yj )
δSj
δSj
Ostatecznie otrzymujemy równanie opisujące zmiany wagi dla funkcji sigmoidalnej.
Współczynnik uczenia „φ” podlega tym samym zasadom jak w przypadku neuronu liniowego.
wi,j = wi,j + φ(zj − yj )(1 − yj )xi,j yj
Neurony w warstwach ukrytych
Problem uczenia komplikuje się w przypadku korzystania z sieci z warstwami ukrytymi. Nie da się jednoznacznie określić ich błędu, ponieważ wykonują obliczenia na „częściowo przetworzonych” danych. W tym celu korzysta się z algorytmu propagacji wstecznej. Pierwszym krokiem jest poznanie wartość błędu neuronów w warstwie wyjściowej. Na
jego podstawie można określić błąd neuronów w przyległej, a następnie we wcześniejszych
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warstwach ukrytych. Wzór dla obliczenia zmiany wag warstwy wyjściowej jest identyczny
jak w poprzednim przypadku. Możemy go zapisać w lekko zmodyfikowanej formie:
∆wi,j = φ · σj ·

δ F (Sj )
· xi,j
Sj

Wzór do obliczenia zmiany wag w pozostałych warstwach różni się wyłącznie interpretacją błędu. Aby go określić, musimy znać błędy neuronów połączonych. Przykładem
może być struktura trójwarstwowa. Aby oszacować błąd neuronu w warstwie ukrytej, musimy znać błędy każdego neuronu w warstwie wyjściowej, z którym jest on bezpośrednio
połączony (zależność wyjście-wejście).
σj =

M
X

wc,k σk

k=0

Gdzie „M ” jest liczbą neuronów połączonych znajdujących się w warstwie wyższej,
natomiast „c” określa numer połączonego wejścia.
Gradienty sprzężone
Metoda powstała w celu przyspieszenia procesu uczenia, a także uodpornienia algorytmu na minima lokalne. Na początku wybierany jest kierunek ruchu po wielowymiarowej
przestrzeni błędu. Następnie w tym kierunku prowadzona jest linia prosta i wyznaczane na
niej minimum globalne (przykładowo metodą bisekcji). Na jego podstawie modyfikowane
są wagi.
Bezpośrednia metoda gradientowa, służąca do określenia kierunku ruchu po przestrzeni, wykorzystywana jest najczęściej tylko podczas pierwszej iteracji. Podczas kolejnych, kierunki wyznaczane są na podstawie kombinacji otrzymanego gradientu z poprzednim kierunkiem poszukiwań. Można to wyrazić zależnościami:
D0 = −grad(Err)0
Di = −grad(Err)i + βi Di−1
W których „D” jest kierunkiem poszukiwań, „i” numerem iteracji, natomiast „β”
jest charakterystyczne dla wykorzystywanego algorytmu gradientów sprzężonych.
• Metoda Fletchera-Reevesa
βi =

grad(Err)Ti grad(Err)i
grad(Err)Ti−1 grad(Err)i−1

• Metoda Polaka-Ribiere’a
βi =

(grad(Err)i − grad(Err)i−1 )T grad(Err)i
grad(Err)Ti−1 grad(Err)i−1

Aby usprawnić proces uczenia, wprowadzane są metody okresowego resetowania kierunku poszukiwań. Przykładem jest algorytm Powella-Beale’a. W przypadku gdy zostanie
spełniona poniższa zależność:
|grad(Err)Ti−1 grad(Err)i |  0.2||grad(Err)i ||2
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Kierunek poszukiwań jest ustalany wyłącznie na podstawie uzyskanego gradientu
(nie kombinacji kierunków).
Współczynnik uczenia w metodzie gradientów sprzężonych nie ma zastosowana. Aby
określić minimum globalne na wyznaczonej prostej, możemy zastosować dowolny algorytm
zaprojektowany w tym celu. Metoda zmniejsza prawdopodobieństwo trafienia w minimum
lokalne, jednak takiej możliwości nigdy nie można całkowicie wykluczyć.
Metoda Newtona
Jest to alternatywa dla algorytmów gradientów sprzężonych. Podstawowy krok metody opisany jest wzorem:
W = W − H −1 grad(Err)
W którym „H” jest Hesjanem funkcji błędu (macierz zawierająca drugie pochodne).
Algorytmy upraszczające podany wzór, nazywają się metodami quasi-Newtona.
Metoda Levenberg-Marquardta
Algorytm powstał w celu uproszczenia metody Newtona (nie wymaga liczenia drugich pochodnych). Wagi neuronów zostają aktualizowane dopiero po zaprezentowaniu
kompletnego ciągu uczącego. Wykorzystuje następujące zależności:
H ≈ JT J
grad(E) = J T E
W których „J” jest Jakobianem poszczególnych funkcji błędu. Jego wymiary to
NxM, gdzie „N” jest liczbą elementów ciągu uczącego, natomiast „M” jest liczbą parametrów.
W = W − [J T J + ψI]−1 J T E
Jest to wzór na aktualizację parametrów. „I” jest macierzą jednostkową, „ψ” jest
parametrem zmiennym w trakcie uczenia. Zwiększanym, jeżeli w kolejnym kroku prognozowany błąd wzrasta. W przeciwnym przypadku zmniejszanym.
Sieć radialna
Uczenie neuronów radialnych co prawda jest możliwe, jednak jest bardzo rzadko wykorzystywane. Do określenia punktów, które reprezentują, wykorzystuje się bezpośrednio
elementy ciągu uczącego. W celu optymalizacji struktury (zmniejszenia wielkości warstwy
ukrytej) można usunąć część neuronów mających najmniejszy wpływ na jej działanie.
Metoda uczenia wykorzystane w projekcie
Nazwa metody (Matlab)
RBE
RB

Opis
Sieć radialna, w której każdy element ciągu uczącego kopiowany jest bezpośrednio do warstwy ukrytej.
Sieć radialna o ograniczonej liczbie neuronów. Badanie zaczyna się od jednego neuronu w warstwie ukrytej. Jeżeli błąd
jest większy od oczekiwanego, stopniowo zwiększa się ich
liczbę. Maksymalna ilość neuronów w tej warstwie nie może
być większa od długości ciągu uczącego.
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PNN

Sieć probabilistyczna wykorzystująca neurony radialne. Stosowana jest w przypadku problemów klasyfikacyjnych. Wyjście sieci traktowane jest jako prawdopodobieństwo przynależności wektora wejściowego do poszczególnych klas. Każdy
neuron w warstwie wyjściowej określa jedną klasę, charakteryzowaną przez rozłożenie odpowiednich neuronów w warstwie ukrytej.
Klasyczna metoda propagacji wstecznej, nie zostały wprowadzone żadne modyfikacje
Metoda propagacji wstecznej wzbogacona o momentum
(pęd). Polega na dodaniu momentu bezwładności przy poruszaniu się po przestrzeni błędu. Powoduje to płynność zmian
wag neuronów oraz umożliwia „przeskakiwanie” nad lokalnymi minimami. Algorytm analizuje zmiany wag w czasie.
Metoda propagacji wstecznej wzbogacona o zmienny współczynnik uczenia. W przypadku, gdy po przejściu kolejnej
epoki ogólny błąd struktury zwiększa się, nowe wagi są odrzucane, a „φ” maleje. W przeciwnym przypadku wektory
wag są zapamiętywane, a wartość φ rośnie.
Algorytm Levenberga-Marquardta. Jest to metoda quasiNewtona.
Metoda Newtona
Metoda restartu Powella-Beale’a. Należy do grupy metod algorytmów gradientów sprzężonych.
Metoda uaktualnień Polaka-Ribiere’a. Należy do grupy metod algorytmów gradientów sprzężonych.

GD
GDM

GDX

LM
BFG
CGB
CGP

3.6

Proces uczenia

Najważniejszym zadaniem jest ułożenie odpowiedniego ciągu uczącego. Musimy zaprezentować strukturze jak najwięcej przypadków, z którymi może się w przyszłości spotkać. Popularnym błędem jest założenie, że układ posiada już jakąś wiedzę. Człowiek
uczący się nowej czynności, nigdy nie zaczyna od zera (przykładem jest sport - potrafi
chodzić, utrzymywać równowagę). Natomiast sztuczna sieć neuronowa zaczyna, i należy
o tym pamiętać. W ciągu uczącym można nie zawrzeć informacji dla nas oczywistych
i pozornie niepotrzebnych. Mogą się one jednak okazać krytyczne dla poprawnej pracy
systemu. Im struktura jest większa, tym ciąg uczący musi być dłuższy. Jeżeli będzie za
krótki, sieć neuronowa będzie niedouczona, przez co w wielu przypadkach może zachowywać się chaotycznie.
Przed przystąpieniem do procesu uczenia, wagi neuronów są ustawione w sposób
losowy (nie mogą wynosić 0 ani być ustawione symetrycznie). Warto, aby przed każdym
kolejnym rozpoczęciem treningu wagi charakteryzowały się innymi wartościami. Należy
pamiętać, że wbrew pozorom mogą one mieć duży wpływ na ostateczny błąd struktury.
Przed zaprezentowaniem sieci ciągu uczącego, jest on normalizowany. Poszczególne
elementy powinny charakteryzować się wartościami z zakresu < −1, 1 >. Wektory powta-
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rzające się muszą zostać usunięte z ciągu uczącego.
Wagi mogą być aktualizowane po każdej prezentacji elementu ciągu uczącego (z wyjątkiem niektórych algorytmów uczenia), jednak nie jest to optymalne rozwiązanie. Lepsze
efekty daje określenie uśrednionego błędu, określonego po zaprezentowaniu strukturze całego ciągu uczącego (epoce). Na jego podstawie następuje modyfikacja parametrów.
Nauka kończy się po osiągnięciu określonego błędu podanego przez użytkownika lub
po odpowiedniej ilości epok.
Nauczoną strukturę należy przetestować, prezentując jej wektory wejściowe niezawarte w ciągu uczącym. Dopiero w ten sposób można określić rzeczywisty błąd sieci
neuronowej.
Najczęściej trzeba wytrenować wiele struktur. W przypadku gdy dwie sieci charakteryzują się tymi samymi osiągami, należy wybrać tę o mniejszej liczbie neuronów.

3.7

Podsumowanie

Sztuczne sieci neuronowe sa potężnym narzędziem, trzeba jednak najpierw nauczyć
się nimi posługiwać. Określenie optymalnej struktury dla danego problemu, jak również
ułożenie odpowiedniego ciągu uczącego, nie jest prostym zadaniem. Często trzeba wytrenować wiele struktur zanim otrzymamy tę, o którą nam chodziło. W niektórych przypadkach uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie jest o wiele prostsze i szybsze przy
użyciu tradycyjnych metod.
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4

Projekt systemu rozpoznawania

4.1

Dlaczego analiza podpisu

Jest to powszechnie wykorzystywany identyfikator biometryczny. Podpisujemy się
na dokumentach, aby udowodnić, że zapoznaliśmy się z ich treścią. Niestety, z drugiej
strony jest on rzadko analizowany. Ludziom wystarcza sam fakt, że podpis został złożony.
Nie porównują go ze wzorem lub charakterem pisma osoby, do której należy. Może to
prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Kradzież tożsamości jest częstym zjawiskiem, a samo fałszowanie podpisu zdarza się bardzo często. Na rynku jest bardzo mało
systemów biometrycznych tego typu.
Podpis odręczny to powszechnie akceptowany identyfikator behawioralny. Jego zaletą jest możliwość rozpoznania osób blisko ze sobą spokrewnionych (w tym bliźniaków)
ponieważ nie bazuje na cechach fizycznych, tylko wyuczonych zachowaniach. Jest stosunkowo prosty w implementacji, nie wymaga również specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia analizy (dla systemu on-line wystarczy tablet graficzny). Niestety, charakteryzuje się dużym błędem.

4.2

Założenia projektu

Celem projektu było stworzenie biometrycznego systemu weryfikacji bazującego na
badaniu podpisu odręcznego. Analiza miała być przeprowadzona głównie w trybie on-line
(badanie dynamiki pisania oraz zależności statycznych), jednak z możliwością przejścia
w tryb analizy off-line (badanie zależności statycznych podpisów pobranych z dokumentów, nadzorowane przez eksperta). Dzięki zastosowaniu technologii TCP/IP użytkownicy
mogliby korzystać z systemu z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, pod warunkiem, że
mieliby dostęp do komputera i posiadali tablet graficzny. Instalacja odpowiedniego programu nie byłaby potrzebna, istniałaby możliwość wykorzystania appletu znajdującego
się na stronie internetowej.
4.2.1

Systemy pracy

Rozdział zawiera opracowane punkty z rozdziału „Podział systemów pracy” wraz z wyjaśnieniem dokonanego wyboru. Dodatkowo zostały zamieszczone punkty dotyczące maksymalnego czasu analizy oraz maksymalnego kosztu urządzenia.
• System weryfikacji
Urządzenie działające w trybie weryfikacji jest prostsze do zaprojektowania, ponadto charakteryzuje się dużo mniejszym błędem. FMR związany z analizą podpisu
odręcznego w przybliżeniu wynosi 1%. Nie są znane osiągi systemów wykorzystujących sztuczne struktury neuronowe. Nie można jednak z góry zakładać, że są
dokładniejsze od tradycyjnych. Wartością odniesienia jest 1% - w przypadku dużej
bazy danych F M Ride mógłby osiągnąć wartość nawet kilkudziesięciu procent.
• System on-line / System off-line
System jest nastawiony na analizę w trybie on-line. Współrzędne rysika są pobierane
zgodnie z określonym czasem próbkowania. Umożliwia to przeprowadzenie analizy
czasowej (dynamika pisania, wektor przesunięcia kolejnych punktów), jak również
statycznej (określenie punktów przecięcia, środka masy). Odpowiedź podawana jest
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w ciągu kilku sekund od zakończenia akwizycji (zakładając, że połączenie z serwerem nie zostanie przerwane i nie wystąpią opóźnienia podczas transmisji danych).
Tryb jest w pełni automatyczny, nie wymaga nadzoru administratora. Istnieje również możliwość pracy w trybie off-line. W tym przypadku nie znamy zależności
czasowych, więc możemy przeprowadzić wyłącznie analizę statyczną. Dokument z
podpisem musi zostać zeskanowany, a sam podpis wyodrębniony. Można to zrobić za
pomocą algorytmów obróbki grafiki zawartych w programie. Ponieważ mamy ograniczoną możliwość analizy parametrów, podczas przeprowadzania testów musi być
obecny ekspert lub administrator systemu.
• Brak testów żywotności
Przeprowadzanie testów żywotności wiązałoby się z wykorzystaniem dodatkowych,
specjalistycznych modułów elektronicznych. Zwiększyłoby to ogólne koszty związane
z użytkowaniem systemu. Projektowany system powinien być możliwie najtańszy
(potrzeba posiadania wyłącznie tabletu graficznego) i jak najprostszy w obsłudze.
• System jednomodułowy
Projekt obejmuje tylko jeden moduł biometryczny. Były plany zintegrowania systemu badającego dynamikę pisania na klawiaturze, jednak zostały one porzucone ze
względu na ograniczone ramy czasowe projektu.
• System niezależny
Jest to projekt niepodlegający określonym standardom. Dzięki temu zabiegowi ujawniamy mniej informacji o sposobie jego działania, co skutkuje poprawą bezpieczeństwa.
• Rozpoznawanie pozytywne
Osoba, która została uznana przez system za użytkownika, uzyskuje określone prawa.
• System współpracujący
Aby oszukać system, należy postępować zgodnie z przedstawianymi instrukcjami.
Próba ich obejścia nie przyniesie zamierzonego skutku.
• System jawny
Zarówno w przypadku analizy on-line, jak i off-line, jest to system jawny. Użytkownik
musi współpracować z systemem, jest świadomy przeprowadzanego badania. Część
osób, składając podpis, nie zdaje sobie sprawy z faktu, że może być on wykorzystany
w przyszłości (dalekiej lub bliskiej) do analizy biometrycznej. Należy pamiętać, że
złożony podpis zostaje na dokumencie już na zawsze i każda osoba w dowolnym
czasie ma prawo do sprawdzenia jego zgodności.
• System ulegający habituacji
W przypadku analizy off-line składanie podpisu jest czynnością wyuczoną. W przypadku analizy on-line należy się najpierw przyzwyczaić do obsługi tabletu graficznego, nie zajmuje to jednak dużo czasu.
• Działanie w niestałym środowisku
Aplikacja użytkownika będzie uruchamiana na wielu komputerach charakteryzujących się różną mocą obliczeniową i oprogramowaniem (wliczając system operacyjny).
Program musi być napisany w taki sposób, aby te różnice nie wpływały na poprawność analizy.
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• System zamknięty
Struktura bazy danych nie była tworzona z myślą o wykorzystaniu jej w innych
aplikacjach. Nie zostały zastosowane standardy wymiany danych pomiędzy urządzeniami.
• System prywatny
Pomimo tego, za applet może zostać umieszczony na dowolnej stronie internetowej, system skierowany jest dla określonej grupy osób (użytkowników systemu). Bez
wiedzy administratora nikt nie może się w nim rejestrować
• System społecznie akceptowalny
Rozpoznawanie na podstawie analizy podpisu odręcznego jest jedną z najbardziej
akceptowanych form biometrii.
• System częściowo nadzorowany
Punkt dotyczy analizy on-line. Rejestracja następuje za przyzwoleniem administratora systemu. Proces rozpoznawania przebiega automatycznie. W razie problemów
administrator może zmienić zachowane w bazie danych szablony lub ponownie skonfigurować system.
• Czas analizy (mniej niż 10 sekund)
W zależności od parametrów komputera czas będzie ulegał wydłużeniu lub skróceniu. Przy spełnieniu minimalnych wymagań sprzętowych (podanych po zakończeniu
testów projektu) czas analizy nie może przekroczyć podanej wartości. Nie dotyczy to
przesyłania danych poprzez kanał TCP/IP. Jest to duża wartość, ponieważ nie jest
jasne jak szybko będzie przebiegało badanie przy wykorzystaniu sztucznych sieci
neuronowych.
• Koszt systemu (mniej niż 200 zł)
Jedynym elementem, w który należy się zaopatrzyć, jest tablet graficzny. Nie musi
wykrywać siły nacisku piórka ani kąta, pod którym się znajduje. Każdy typ tego
urządzenia będzie mógł być wykorzystany w programie.
4.2.2

Wykorzystane moduły elektroniczne

Na potrzeby projektu nie zostały zaprojektowane żadne dodatkowe elementy. Wykorzystano następujące gotowe moduły:
• Komputer klasy PC
Do tworzenia projektu i przeprowadzania badań zastosowano komputer o następujących parametrach:
– System operacyjny:
– Procesor:

Microsoft Windows XP Professional
2.4 GHz (Intel Pentium 4)

– Pamięć RAM:
– Pamięć dyskowa:

512 MB
80 GB

Niezbędna jest zainstalowana JVM (Java Virtual Machine). Dla analizy on-line dodatkowo potrzebne jest połączenie z internetem. Ponadto w przypadku korzystania z
sieci lokalnej należy przekierować port, przez który będzie się odbywała komunikacja
serwer - klient (domyślnie 3000).
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• Platforma użytkownika
Musi obsługiwać JVM, mieć dostęp do internetu i możliwość podłączenia tabletu.
Przy projekcie został wykorzystany laptop o parametrach:
– System operacyjny:
– Procesor:

Microsoft Windows XP Professional
2 x 2.0 GHz (Intel Core 2 - T7200)

– Pamięć RAM:
– Pamięć dyskowa:

2 GB
160 GB

• Tablet graficzny
W projekcie wykorzystany został tablet Bamboo One firmy Wacom.
4.2.3

Wykorzystane języki programowania i aplikacje

Przy tworzeniu algorytmów i testowaniu systemu wykorzystane zostały następujące elementy:
• Język programowania - Java
Gotowa aplikacja może być uruchomiona na każdej platformie posiadającej JVM.
Posiada bardzo duży zbiór oficjalnych bibliotek, co znacznie ułatwia i przyśpiesza
programowanie. Javadoc umożliwia generowanie w prosty sposób szczegółowej dokumentacji. Możliwe jest tworzenie appletów oraz wolnostojących aplikacji.
– Encog
Biblioteka na licencji „GNU Lesser GPL”. Zawiera klasy związane z tworzeniem
i uczeniem struktur sztucznych sieci neuronowych.
– JarSigner, KeyTool
Aplikacje służące do podpisywania appletów. Bez tego programy umieszczane
na stronach internetowych (ze względów bezpieczeństwa) mają zablokowane
niektóre funkcje, między innymi TCP/IP. Po zaakceptowaniu podpisu przez
użytkownika stają się aktywne.
• Język programowania - HTML
Język wykorzystany do stworzenia strony internetowej.
– Język programowania - JavaScript
Skrypty odpowiedzialne są za obsługę zdarzeń na stronie internetowej.
• Język programowania - TeX
Język składania tekstu. Wykorzystywany przy generowaniu raportów z działania
programu. Aplikacja generuje plik *.tex, który jest następnie konwertowany do pliku
*.pdf.
• Eclipse IDE for Java Developers
Wykorzystane środowisko programistyczne (Java, JavaScript, HTML).
• MiKTeX
System składania tekstu napisanego w języku TeX, dostępny dla systemu operacyjnego Microsoft Windows (wydruki do PDF dla innych systemów operacyjnych
nie będą dostępne). Kontrolowany jest przez powłokę systemową CMD z poziomu
aplikacji.
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• Matlab
Aplikacja (język programowania) wykorzystana jest do badań nad strukturami sztucznych sieci neuronowych. Program nie jest bezpośrednio zintegrowany z projektowaną
aplikacją.
• FileZilla
Aplikacja pomocna przy zarządzaniu stroną internetową (Klient FTP).
4.2.4

Wykorzystane struktury neuronowe

W celu wyboru najlepszego typu sztucznej sieci neuronowej dla postawionego problemu (ze względu na dokładność oraz krótki czas uczenia), stworzony został wstępny
projekt. Jest to prosty system analizy podpisu odręcznego. Jego zadaniem jest zapoznanie projektanta z działaniem sztucznych sieci neuronowych, prognozowaniem czasu
ich uczenia oraz badaniem ich dokładności w przypadku uszkodzenia części neuronów.
Testowane są sieci jednokierunkowe, składające się głównie z trzech warstw (wejściowa,
ukryta i wyjściowa). Liczba neuronów w warstwach wejściowej i ukrytej jest zmienna.
Wykorzystywane są różne funkcje aktywacji oraz metody uczenia. Dodatkowym elementem jest możliwość zbadania metod kompresji. Ich zastosowanie może korzystnie wpłynąć
na poziom błędów projektowanego systemu. Algorytm zostanie szczegółowo opisany w
późniejszych rozdziałach.
4.2.5

Wykorzystane serwisy internetowe

W celu umożliwienia korzystania z modułów sieciowych programu (lub usprawnienia
ich pracy) wykorzystane zostały następujące serwisy:
• Aby określić zewnętrzny adres IP komputera, program wykorzystuje stronę:
http://www.whatismyip.org/
• Domena została zarejestrowana na serwerze:
http://www.nic.cz.cc/
• Druga domena (przekierowanie) została zarejestrowana na serwerze:
http://www.dot.tk/
• Wybrany serwis hostingowy:
http://www.host-ed.net/
4.2.6

Wykorzystane obrazy

W projekcie wykorzystany został zestaw darmowych ikon zaprojektowanych przez
Aleksandra Kozmenko, pobrany ze strony http://led24.de/iconset/.
4.2.7

Dodatkowe zabezpieczenia systemu

Nie jest przewidziane stosowanie kryptografii w celu zabezpieczenia bazy danych.
Transmisja przez sieć TCP/IP również nie jest szyfrowana, ponieważ przesyłane są tylko
przesunięcia rysika. Cała analiza przeprowadzana jest po stronie serwera. Komputer zawierający na swoim dysku szablony powinien być szczególnie chroniony, ponieważ bazę
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danych można odkodować i użyć aplikacji jako „podręcznik” fałszowania podpisów użytkowników. Administratorem powinna być osoba zaufana, będzie miała możliwość odtworzenia podpisów z szablonów, a także przejrzenia ich parametrów w postaci przejrzystych
wykresów (zależności czasowe oraz statyczne). Uzyskanie dostępu do systemu przez osobę
niepowołaną może mieć tragiczne konsekwencje. Nie tylko ze względu na możliwość obejścia systemu.
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4.3

Projekt wstępny

Celem projektu jest zapoznanie się z działaniem sztucznych sieci neuronowych, jak
również określenie wartości niektórych parametrów tworzonego systemu. W szczególności
tych, które w programie właściwym muszą być stałe (m.in. czas próbkowania). Jest to prosty system biometryczny bazujący na podpisie odręcznym. Nie wykorzystuje technologii
TCP/IP. Algorytmy jego pracy można podzielić na trzy grupy:
• Akwizycja podpisów
• Uczenie sztucznych sieci neuronowych
• Testowanie systemu
Po zakończeniu projektowania system będzie przetestowany pod kątem wydajności,
oraz zostaną określone podstawowe błędy jego pracy (między innymi FMR, oraz FNMR).
Na podstawie analizy wniosków z jego działania zaprojektowany zostanie system właściwy.
Kody źródłowe, ze względu na ich rozmiar, nie zostaną umieszczone w pracy, tylko
na osobnym nośniku CD.
4.3.1

Akwizycja podpisów

Zbieranie podpisów przeprowadzane jest za pomocą programu akwizycji napisanego
w programie Java. Umożliwia to uruchomienie aplikacji na różnych systemach. Wygląd
interfejsu, wraz z opisem poszczególnych elementów, przedstawiony jest na poniższej ilustracji.

Rysunek 14: Program akwizycji podpisów
Panel jest otoczony ramką. W przypadku, gdy okno jest nieaktywne (brak skupienia), ma ona kolor czarny. W przeciwnym przypadku - czerwony. Ułatwia to pracę w
sytuacji, kiedy jest jednocześnie otwarta duża ilość aplikacji.
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Ramka A1 przedstawia parametry, które muszą zostać określone przed przystąpieniem do projektu właściwego. W przypadku ich zmiany wszystkie zapisane szablony
muszą zostać przekonwertowane, aby odpowiadały nowym ustawieniom. Nie jest to proces odwracalny (powielanie bazy danych mija się z celem). Prowadzi to do powstania
dodatkowych błędów podczas przeprowadzania analizy biometrycznej. Po określeniu ich
optymalnej wartości suwaki zostaną zablokowane.
• Ilość próbek
Ilość analizowanych punktów w podpisie. Im wartość jest wyższa, tym wynik analizy
biometrycznej jest dokładniejszy. Wpływa to jednak niekorzystnie na czas trenowania sztucznych sieci neuronowych (ilość neuronów w warstwie wejściowej jest równa
ilości analizowanych próbek). Ponadto wymusza stosowanie dłuższego ciągu uczącego. Zakres wynosi od 1 do 100.
• Czas próbkowania
Co jaki odstęp czasu (milisekundy) mają być pobierane współrzędne piórka. W
przypadku dużej częstotliwości ich zmiany mogą być bardzo małe. Prowadzi to do
akwizycji niepotrzebnych próbek. W przeciwnym przypadku możemy stracić elementy kluczowe do przeprowadzenia poprawnej analizy. Zakres wynosi od 0 ms do
200 ms. Przy czym wartość 0 ms oznacza maksymalną prędkość, z jaką może pracować aplikacja na wykorzystywanym sprzęcie.
Czas przeznaczony na złożenie podpisu określony jest dwoma powyższymi parametrami. Gdy jest za krótki, analiza zakończy się, zanim osoba badana skończy składać
podpis. Może to prowadzić do wykluczenia najważniejszych próbek, jak również powodować frustrację osoby badanej. Jeżeli będzie za długi, program będzie pobierał niepotrzebne
próbki nawet przez długi czas po skończeniu składania podpisu. Dodatkowo jest możliwość usunięcia poszczególnych próbek z podpisu za pomocą panelu (ramka 4), opisanego
w dalszej części rozdziału.
Ramka A2 przedstawia pole służące do składania podpisu. Pasek na dole pokazuje
pozostały czas przeznaczony na tę czynność. Pole akwizycji ma wymiary 150 x 76 pikseli.
Aby je wyczyścić, należy wcisnąć prawy przycisk myszy w jego obrębie lub przycisk „Clr”.
W celu rozpoczęcia akwizycji należy docisnąć rysik do tabletu.
Kształt składanego podpisu w obrębie pola generowany jest wyłącznie w celach pomocniczych. Co określony interwał czasowy (niezależny od ustawionego czasu próbkowania) pobierane jest położenie rysika i przeprowadzane badanie, czy dotyka on powierzchni
tabletu. Jeżeli w ciągu dwóch badań następujących bezpośrednio po sobie piórko jest
dociśnięte, rysowana jest linia pomiędzy punktami.
Osobny zegar odpowiedzialny jest za pobieranie współrzędnych rysika zgodnie z
ustalonym czasem próbkowania. W przypadku gdy rysik nie jest przyłożony do tabletu,
zapisywane są koordynaty ostatniego miejsca, kiedy był dociśnięty. Jeżeli wyjdzie poza
pole akwizycji, zapamiętywany jest punkt, w którym ostatni raz się na nim znajdował.
Pierwsze pobrane współrzędne (moment uruchomienia procesu akwizycji poprzez dociśnięcie rysika) traktowany jest jako offset dodawany do wszystkich kolejnych pomiarów.
Dzięki temu zabiegowi podpis zawsze zaczyna się w punkcie (0,0). Układ współrzędnych
przedstawiony jest na ilustracji 15.
Aby zatwierdzić złożony podpis i dodać go do bazy danych, należy wcisnąć przycisk
„Add”. W przeciwnym wypadku „Clr” lub prawy przycisk myszy.
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Rysunek 15: Układ współrzędnych panelu akwizycji

Ramka A3 przedstawia parametry podpisów zapamiętanych w programie. Przycisk ”Odległość wektorowa” wyświetla okno pokazujące przesunięcia wektorowe punktów
należących do ostatniego zapisanego podpisu (względem punktu poprzedniego).

Rysunek 16: Parametry podpisu (odległość wektorowa i skalarna)

Lewa kolumna zawiera przesunięcia współrzędnej X, prawa współrzędnej Y. Na czerwono zaznaczone są wartości, które nie uległy zmianie względem poprzedniego przesunięcia. Na zielono zaznaczone są wartości, które zmieniły sie tylko nieznacznie (poniżej pięciu
pikseli). Pozwala to na analizę i ewentualne wykluczenie najmniej wartościowych pozycji
z dalszego badania. W przypadku zaznaczenia opcji „Zerowy punkt odniesienia” wektory
przesunięć nie są obliczane względem poprzedniego punktu, tylko względem początku
układu współrzędnych.
Przycisk „Odległość skalarna” wyświetla okno pokazujące odległości między punktami należącymi do ostatniego zapisanego podpisu (względem punktu poprzedniego). W
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tym przypadku wyświetlana jest tylko jedna kolumna zamiast dwóch. Analogicznie, na
czerwono zaznaczone są wartości niezmienione względem poprzedniej. Na zielono wartości, które zmieniły się tylko w niewielkim stopniu (poniżej pięciu pikseli). Zaznaczenie
opcji „Zerowy punkt odniesienia” powoduje, że odległości są obliczane względem początku
układu współrzędnych.
Przycisk „Odchylenie” wyświetla okno pokazujące wartości odchylenia standardowego (odległości skalarnej) pomiędzy poszczególnymi punktami. W tym wypadku badane
są wszystkie podpisy zapamiętane w programie. Pozwala to na określenie najbardziej stabilnych punktów. W przypadku wyboru opcji „Odl. skal.” badane są odległości pomiędzy
kolejnymi punktami. W przypadku wyboru opcji „Odl. skal. (odniesienie)” badane są odległości względem początku układu współrzędnych.
Ramka A4 przedstawia listę punktów podpisu, które mają zostać zapisane w pliku i
wykorzystane w przyszłości do trenowania sztucznych sieci neuronowych. Przycisk „Ustaw
pola” zaznacza wszystkie punty, natomiast „Wyczyść pola” je kasuje. Przycisk „Wyczyść
listę (x)” usuwa wszystkie zapamiętane w programie podpisy, gdzie „x” jest ich liczbą.
Ramka A5 zawiera elementy służące do zapisu zapamiętanych w programie podpisów do pliku. Po wciśnięciu przycisku „Zapisz do pliku” pojawia się okno, w którym
definiujemy nazwę pliku oraz jego lokalizację. „Podpis poprawny” określa, czy złożone
podpisy są prawdziwe, czy sfałszowane. Lista rozwijalna mówi, w jaki sposób dane mają
być zapisane (odległość skalarna, wektorowa, z odniesieniem względem początku układu
współrzędnych czy względem poprzedniego punktu).
4.3.2

Uczenie sztucznych sieci neuronowych

Uczenie odbywa się za pomocą programu Matlab. Wzorce podpisów wygenerowane
za pomocą programu akwizycji muszą zostać wczytane z osobnych plików. Aby ułatwić
to zadanie, napisane zostały odpowiednie skrypty. Wstępne badania wykazały, że w przypadku analizy wektorów przesunięć błąd osiągany przez struktury neuronowe jest mniejszy
niż w przypadku analizy odległości skalarnych. Z tego powodu powstało więcej skryptów
nawiązujących do badania przesunięć wektorowych.
• Init
Kasowanie wszystkich zmiennych. Tworzenie macierzy „samples”, która jest ciągiem
uczącym struktur neuronowych. Składa się z wzorców podpisów wraz z oczekiwaną
odpowiedzią (prawdziwy, fałszywy).
• Add
Funkcja dodająca do określonej macierzy listę wzorców podpisów pobranych z pliku.
Przedstawia się następująco „samples=add(samples a,samples b)”, przy czym:
– samples
Macierz, która jest wynikiem połączenia struktur „samples a” i „samples b”.
– samples a
Macierz zawierająca wzorce podpisów.
– samples b
Tablica jednowymiarowa zawierająca wartości wczytane bezpośrednio z pliku.
Poprzez odpowiednie algorytmy zostaje przekształcona w macierz.
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Dowolna macierz w funkcji może być podmieniona na inną. Wynika to z faktu, że
projektant może chcieć zdefiniować więcej ciągów uczących. Warunkiem jest identyczna ilość rzędów w „samples a” i „samples b” (reprezentuje to ilość punktów w
podpisie oraz wartość oczekiwaną). W przypadku jego niespełnienia pojawi się błąd.
Macierze, które chcemy wykorzystać przy trenowaniu i testowaniu sieci, muszą być
zapisane pod nazwą „samples” w następujących plikach:
– AAll.mat
Ciąg uczący.
– True.mat
Podpisy poprawne, nienależące do ciągu uczącego. Przeprowadzany jest na nich
test poprawności struktury.
– False.mat
Podpisy niepoprawne, nienależące do ciągu uczącego. Przeprowadzany jest na
nich test poprawności struktury.
• MakeAll
Skrypt pobiera parametry zawarte w pliku „AAll.mat” (ciąg uczący), „True.mat”
(podpisy poprawne), „False.mat” (podpisy fałszywe), oraz „Siec.mat” (analizowana
struktura neuronowa - opcjonalnie). Generowane są następujące parametry:
– Input
Wektor wejściowy ciągu uczącego (punkty podpisów bez wartości oczekiwanej).
– Target
Wektor wyjściowy ciągu uczącego (wartości oczekiwane).
– True
Podpisy testowe (poprawne).
– False
Podpisy testowe (fałszywe).
– Siec
Struktura sztucznej sieci neuronowej.
Z wyjątkiem parametru „Siec” są one niezbędne przy wykorzystywaniu skryptów
automatycznego tworzenia i testowania struktur neuronowych.
• Ran
Funkcja zamieniająca miejscami w sposób losowy kolumny w macierzy ciągu uczącego (wykorzystywana w skrypcie „MakeAll”).
• SplitAll
Funkcja rozdzielająca macierz ciągu uczącego na wektor wejściowy i wyjściowy (wykorzystywana w skrypcie „MakeAll”).
• SplitX
Funkcja wyodrębniająca z macierzy ciągu uczącego wektor wejściowy (wykorzystywana w skrypcie „SplitAll”).
• SplitY
Funkcja wyodrębniająca z macierzy ciągu uczącego wektor wyjściowy (wykorzystywana w skrypcie „SplitAll”).
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• XXX Compress (4 skrypty)
Zestaw procedur służących do automatycznego tworzenia i testowania struktur neuronowych, których zadaniem jest wstępna kompresja danych. Algorytm trenowania
przedstawia się następująco:
– Czyszczenie wszystkich parametrów.
– Wywołanie procedury „MakeAll”.
– Trenowanie Y struktur sieci neuronowych o następujących parametrach:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Wielkość warstwy wejściowej zależna od ilości punktów w podpisie
Wielkość warstwy wyjściowej zależna od ilości punktów w podpisie
Wielkość warstwy ukrytej losowana z zakresu od 50 do 100
Funkcja aktywacji warstwy wyjściowej liniowa
Funkcja aktywacji warstwy ukrytej tangens hiperboliczny
Wyświetlanie poziomu błędu wyłączone
Maksymalny czas uczenia 12 godzin
Maksymalna ilość epok 250

– Z najdokładniejszej sieci odcinana jest warstwa wyjściowa. Struktura zapisywana jest pod nazwą „XXX pack” w pliku „XXX c”.
– Wszystkie zmienne są usuwane. Odczytywane są parametry z pliku ”XXX c”.
Najdokładniejsza sieć określana jest na podstawie błędu uczenia struktury. Nie
sa przeprowadzane żadne dodatkowe testy. Wartość „Y” jest zmienna, zależna od
skryptu. „XXX” określa typ badanej sieci.
Nazwa skryptu
GDM Compress
GDX Compress
CGP Compress
LM Compress

Metoda uczenia
Wykorzystanie momentum (propagacja wsteczna)
Zmienny współczynnik uczenia (propagacja wsteczna)
Metoda uaktualnień Polak-Ribiere’a
Metoda Levenberga-Marquardta

Tablica 6: Lista skryptów do uczenia sztucznych sieci neuronowych (kompresja)
• XXX Train (10 skryptów)
Zestaw procedur służących do automatycznego tworzenia i testowania struktur neuronowych, których zadaniem jest rozpoznawanie złożonego podpisu. Algorytm trenowania przedstawia się następująco:
– Czyszczenie wszystkich parametrów.
– Wywołanie procedury „MakeAll”.
– Przeprowadzenie wstępnej kompresji.
– Trenowanie Y1 struktur sieci neuronowych o następujących parametrach:
(dotyczy wyłącznie metod propagacji wstecznej)
∗ Wielkość warstwy wejściowej ∗ Wielkość warstwy wyjściowej -

zależna od ilości punktów w podpisie
1
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∗
∗
∗
∗
∗
∗

Wielkość warstwy ukrytej Funkcja aktywacji warstwy wyjściowej Funkcja aktywacji warstwy ukrytej Wyświetlanie poziomu błędu Maksymalny czas uczenia Maksymalna ilość epok -

losowana z zakresu od 5 do Y2
tangens hiperboliczny
tangens hiperboliczny
wyłączone
6 godzin
Y3

– Testowanie sieci pod kątem rozpoznawania poprawnych podpisów.
– Testowanie sieci pod kątem rozpoznawania fałszywych podpisów.
– Zapisanie w pliku „XXX” struktur, które poprawnie określiły wszystkie elementy ciągu testowego. Najdokładniejsza z nich jest wyróżniona.
– Wszystkie zmienne są usuwane. Odczytywane są parametry z pliku „XXX”.
Najdokładniejsza sieć określona jest na podstawie wielkości przerwy pomiędzy najniższym poziomem uzyskanym w ciągu poprawnym (macierz „True”), a najwyższym
poziomem uzyskanym w ciągu fałszywym (macierz „False”). Największa przerwa
definiuje najdokładniejszą sieć. Błąd uczenia struktury nie jest brany pod uwagę.
Wartości „Y1”, „Y2”, „Y3” są zmienne, zależne od skryptu. „XXX” określa typ badanej struktury. Parametry sieci określone w powyższym punkcie dotyczą wyłącznie
metod propagacji wstecznej nie mają zastosowania w przypadku sieci o neuronach
radialnych.
Nazwa skryptu
BFG Train
CGB Train
CGP Train
GD Train
GDM Train
GDX Train
LM Train
PNN Train
RB Train
RBE Train

Metoda uczenia
Metoda quasi-Newtona (propagacja wsteczna)
Metoda restartu Powella-Beale’a (propagacja wsteczna)
Metoda uaktualnień Polaka-Ribiere’a (propagacja wsteczna)
Metoda klasyczna (propagacja wsteczna)
Wykorzystanie momentum (propagacja wsteczna)
Zmienny współczynnik uczenia (propagacja wsteczna)
Metoda Levenberga-Marquardta (propagacja wsteczna)
Sieć probabilistyczna (sieć radialna)
Zmniejszona liczba neuronów (sieć radialna)
Dokładne dopasowanie (sieć radialna)

Tablica 8: Lista skryptów do uczenia sztucznych sieci neuronowych (rozpoznawanie)
• SaveBasics
Procedura zapisująca sieć neuronową w plikach, aby mogła zostać odczytana przez
inne programy. Struktura musi mieć nazwę „Wynik”. Zostają wygenerowane następujące elementy:
– Network.net
Plik konfiguracyjny zawiera adresy pozostałych plików i podstawowe elementy
struktury.
– BLayerX.txt
Wartości thresholdu dla warstwy „X”.
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– WLayerX.txt
Wartości wag dla warstwy „X”.
– Map.txt
Parametry niezbędne do normalizacji wektora wejściowego.
Wszystkie skrypty zostały napisane w przejrzysty sposób, aby nie było problemów z
modyfikacją poszczególnych parametrów. Algorytm postępowania przedstawiony jest na
poniższym schemacie.
POBRANIE PODPISÓW I ZAPISANIE ICH DO PLIKU
(JAVA - PANEL AKWIZYCJI)
CZYSZCZENIE PARAMETRÓW
(MATLAB - SKRYPT „INIT”)
TWORZENIE MACIERZY „AALL”, „TRUE”, „FALSE’
(MATLAB - SKRYPTY „ADD”, „MAKEALL”)
TRENOWANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ (KOMPRESJA)
(MATLAB - SKRYPTY „XXX COMPRESS”)
TRENOWANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ (ROZPOZNAWANIE)
(MATLAB - SKRYPTY „XXX TRAIN”)
ZAPISANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ DO PLIKU
(MATLAB - SKRYPT „SAVEBASICS”)
TESTOWANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ
(JAVA - PANEL TESTOWANIA)
Rysunek 17: Algorytm postępowania podczas trenowania sieci

4.3.3

Wybór optymalnej struktury SSN

W celu przetestowania sztucznych sieci neuronowych napisany został program w
Javie. Umożliwia on przeprowadzanie testów na różnych systemach. Do jego poprawnej
pracy niezbędny jest plik struktury sieci „*.net”, wygenerowany przy pomocy programu
Matlab. Wygląd interfejsu wraz z opisem poszczególnych elementów przedstawiony jest
na ilustracji 17.
Ramka B1 zawiera pole „Wynik”. Przedstawia ono krok po kroku instrukcję obsługi programu, a także końcowy wynik analizy biometrycznej. W przypadku akceptacji
zmienia ono kolor na zielony. W przypadku odrzucenia - na czerwony. Gdy wynik badania nie może być jednoznacznie określony, kolor jest żółty. Ostateczny poziom akceptacji
zostanie zdefiniowany po zakończeniu badań.
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Rysunek 18: Panel testowania sieci neuronowych

Ramka B2 przedstawia panel służący do pobierania podpisu. Jest on identyczny jak
w przypadku omówionego wcześniej programu akwizycji (wykorzystanie tej samej klasy).
Ramka B3 zawiera elementy służące do importowania sieci neuronowej z pliku
„*.net”, jak również umożliwia przeprowadzenie badania biometrycznego. Składa się z
trzech przycisków.
• Załaduj siec
Import struktury. Musi zostać podana ścieżka pliku „*.net”.
• Sprawdź zgodność podpisu
Analizuje podpis podany w panelu akwizycji.
• Sprawdź zgodność podpisu (plik)
Analizuje podpis zawarty w pliku „*.txt”, wygenerowanym za pomocą programu
akwizycji.
Ramka B4 przedstawia listę rozwijalną, określającą tryb pracy sieci. Po załadowaniu struktury nie ma możliwości jego zmiany. Składa się z następujących pozycji:
• Pojedynczy zapłon
Zapłon neuronu następuje po dostarczeniu wszystkich danych wejściowych. Jest to
klasyczny typ struktury. Analiza nie rozpoczyna się automatycznie po załadowaniu
sieci.
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• Zapłon przy pobudzeniu
Zapłon neuronu następuje po dostarczeniu każdej danej wejściowej. Umożliwia to
zobrazowanie kształtowania się wyniku analizy w czasie. Podobnie jak w przypadku
„pojedynczego zapłonu”, analiza nie rozpoczyna się automatycznie po załadowaniu
sieci.
• Zapłon ciągły
W tym trybie każdy neuron jest osobnym wątkiem. Jego zapłon następuje w losowym momencie (nawet w przypadku braku danych wejściowych). Umożliwia to
zobrazowanie kształtowania się wyniku analizy w czasie, jak również aktywację /
dezaktywację pojedynczych neuronów w czasie symulacji. Struktury działające w
ten sposób mogą być bardziej rozbudowane. Wątki zostają uaktywnione od razu po
załadowaniu struktury sieci.
W przypadku gdy nie zostały podane wszystkie dane wejściowe neuronu, a zapłon
jest wymuszony, niezdefiniowane wejścia mają wartość ”0” (zostają wykluczone z analizy).
Po załadowaniu struktury sztucznej sieci neuronowej wyświetla się okno przedstawione na ilustracji 18. Jej praca jest umyślnie spowolniona (odstępy pomiędzy zapłonem
wynoszą kilkadziesiąt milisekund), aby można było zobaczyć sposób jej pracy, jak również
kształtowanie wyniku analizy.
Ramka C1 przedstawia numer warstwy. Warstwa wejściowa nie jest wyświetlana,
numeracja zaczyna się dopiero od pierwszej warstwy ukrytej.
Ramka C2 przedstawia ułożenie neuronów w danej warstwie. Każdy neuron może
mieć jeden z następujących kolorów:
• Czarny
Neuron jest nieaktywny. Analiza się nie rozpoczęła, został wyłączony lub zakończył
pracę w trybie „pojedynczego zapłonu”.
• Czerwony
Neuron oczekuje na pobudzenie. Nie został jeszcze wykorzystany ani razu podczas
symulacji.
• Zielony
Neuron został wykorzystany przynajmniej raz podczas symulacji.
Po kliknięciu na dowolny neuron wyświetla się okno zawierające jego parametry.
Zostanie ono omówione w dalszej części pracy.
Ramka C3 przedstawia opcjonalną nazwę struktury neuronowej.
Ramka C4 zawiera przyciski służące do kontrolowania struktury. Są one szczególnie
przydatne w trybie ciągłego zapłonu.
• Pause
Wstrzymanie pracy sieci neuronowej. W tym czasie można dokonać modyfikacji
poszczególnych neuronów.
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Rysunek 19: Struktura sieci neuronowej

• Resume
Wznowienie pracy sieci neuronowej.
• Reset
Resetowanie pobudzeń wszystkich neuronów. Sieć zaczyna od początku analizować
przedstawiony problem.
Szczegółowe parametry neuronu przedstawione są w oknie pokazanym na ilustracji
numer 19.
Ramka D1 reprezentuje miejsce neuronu w strukturze sieci (X - warstwa, Y - numer w warstwie).
Ramka D2 zawiera informacje o wyjściu neuronu oraz czy został przynajmniej raz
wykorzystany w symulacji.
Ramka D3 przedstawia stan neuronu (żywy czy martwy) oraz sposób jego zapłonu
(single activation, multi activation, continous activation).
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Rysunek 20: Szczegółowe informacje o neuronie

Ramka D4 przedstawia funkcję aktywacji (w przypadku omawianego programu
jest to tangens hiperboliczny lub funkcja liniowa) oraz poziom biasu.
Ramka D5 przedstawia połączenia z innymi neuronami w sieci. Lewa kolumna
określa numer wejścia. Pozostałe dwie - współrzędne neuronu z nim powiązanego (X,Y).
Ramka D6 przedstawia wektor wejściowy. W przypadku gdy nie nastąpił zapłon
neuronu powiązanego z danym wejściem, wyświetlana jest wartość „NaN”, traktowana
przez program jako „0”.
Ramka D7 przedstawia poszczególne wagi neuronu. Nie ma możliwości zmiany wag
podczas działania programu (możliwa jest ich zmiana w pliku struktury sieci neuronowej).
Ramka D8 umożliwia kontrolę danego neuronu. Funkcje są szczególnie przydatne
przy wykorzystaniu struktury o ciągłym zapłonie. Składa się z następujących przycisków:
• Kill
Zabicie neuronu. Nie jest on brany pod uwagę w dalszej części symulacji. Jego odpowiedź (wyjście) jest resetowana (przekazywanie wartości „NaN” traktowanej przez
program jako ”0”).
• Regenerate
Wznowienie pracy martwego neuronu. Może zostać wykorzystany w dalszej części
symulacji.
• Force simulation
Wymuszenie zapłonu bez względu na ilość dostarczonych danych wejściowych.
Klasy symulacji sieci neuronowych były pisane w taki sposób, aby z powodzeniem
mogły zostać wykorzystane również w innych projektach. Warunkiem ich poprawnej pracy
jest załadowanie pliku wygenerowanego przy pomocy skryptu „SaveBasics” programu
Matlab. Ilość neuronów w poszczególnych warstwach nie jest ograniczona.
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4.3.4

Testowanie systemu

W niniejszej pracy opisane są szczegółowo poszczególne punkty testowania systemu.
Przed stworzeniem głównego ciągu uczącego zebranych zostało 100 podpisów (50 prawdziwych, 50 fałszywych) od pięciu osób. Miało to pomóc w ustaleniu parametrów pracy
systemu oraz określeniu struktury bazy danych. Na ich podstawie zostały wytrenowanie
pierwsze sieci neuronowe.
1) Ustalenie parametrów
Na podstawie analizy odległości poszczególnych punktów w zebranych podpisach
ustalone zostały następujące parametry:
• Czas próbkowania
Optymalną wartością okazało się 40 milisekund. Przy takiej częstotliwości występują
wyraźne zmiany w odległości między poszczególnymi punktami. Ponadto jest ona na
tyle duża, że umożliwia wyłapanie detali niezbędnych do przeprowadzenia poprawnej
analizy.
• Ilość próbek
Ustawiona została maksymalna możliwa wartość (100). Wraz z wcześniej ustaloną
częstotliwością próbkowania, daje użytkownikowi optymalny czas na złożenie podpisu. Jest to bardzo duża ilość danych wejściowych dla sztucznej sieci neuronowej,
jednak w przypadku próby zmniejszenia ich ilości, aby utrzymać ustalony czas akwizycji, należałoby zmienić czas próbkowania. Jest on ważniejszym parametrem, dlatego modyfikacja jego optymalnego ustawienia (40 milisekund) nie była brana pod
uwagę.
• Analizowane próbki
Okazało się, że zależności czasowe w składanych podpisach bardzo się od siebie
różnią (dotyczy to podpisów składanych przez różne osoby), dlatego żaden punkt
nie powinien być pominięty.
2) Ustalenie typu bazy danych
Podpisy zostały zapamiętane w dwóch wersjach. Odległość skalarna między punktami (99 neuronów w warstwie wejściowej) oraz odległość wektorowa między punktami
(198 neuronów w warstwie wejściowej). Po wytrenowaniu pierwszych sieci okazało się, że
pomimo krótkiego ciągu uczącego struktury bazujące na odległości wektorowej dawały
dużo lepsze wyniki niż bazujące na odległości skalarnej. Z tego powodu baza danych
powinna zawierać wyłącznie szablony zapisane w postaci odległości wektorowej między
punktami.
3) Tworzenie ciągu uczącego
Kolejnym etapem było stworzenie odpowiednio długiego ciągu uczącego. Aby uprościć proces akwizycji, zdecydowano, że tylko jedna osoba będzie rozpoznawana przez aplikację. Do uczenia sieci został wykorzystany zbiór 1450 podpisów. W tym 350 podpisów
prawdziwych, 200 podpisów fałszywych (składanych przez rozpoznawaną osobę), oraz 900
podpisów złożonych przez osoby trzecie. Zbiór testowy składał się z 50 podpisów prawdziwych oraz 192 podpisów fałszywych niewystępujących w ciągu uczącym. Podpisy były
składane w przeciągu kilku tygodni, o różnych porach dnia, aby podpisy rozpoznawanej
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osoby w miarę możliwości jak najbardziej się od siebie różniły. Oprócz standardowych
podpisów podawane były słowa, zdania, proste rysunki. Pisane normalnie lub od tyłu.
Celem tego zabiegu było zapoznanie sztucznej sieci neuronowej z możliwymi wpisami w
panelu akwizycji, które mogłyby się pojawić.
Pierwotnie stosunek podpisów prawdziwych do fałszywych miał wynosić 1:1 (założono, że przy normalnym użytkowaniu co drugi podpis będzie prawdziwy), w trakcie
uczenia sieci okazało się, że jest to błąd. Przy niektórych metodach uczenia struktura
niemal perfekcyjnie, z prawdopodobieństwem ok. 99,9% wykrywała podpisy prawidłowe,
jednak znacznie gorzej radziła sobie z podpisami fałszywymi, często uznając je za prawdziwe. Z tego powodu zwiększono ilość podpisów fałszywych.
Innym problemem przy tworzeniu ciągu uczącego był brak „wyrobienia” podpisu.
Podpisy składane przez rozpoznawaną osobę zawsze bardzo różniły się od siebie. Mogło to
prowadzić do tego, że podczas weryfikacji należałoby spędzić chwile czasu, aby „nauczyć
się ponownie” własnego charakteru pisma, użytego podczas tworzenia ciągu uczącego.
Podpisy do analizy były również składane blokowo (po kilka podpisów na raz), dlatego,
bardzo niewiele lub wręcz wcale się od siebie nie różniły w jednym bloku, nie dostarczając żadnej nowej informacji. W ciągu uczącym znajduje się 350 podpisów prawidłowych,
jednak ile z nich jest wartościowych, tego nie można jednoznacznie określić.
Proces tworzenia ciągu uczącego jest bardzo czasochłonny i trudny. Na potrzeby
aplikacji utworzono duża bazę danych, jednak prawdopodobnie niewystarczającą do poprawnego wytrenowania sieci, zwłaszcza jeżeli chodzi o warstwę kompresującą. Istnieje
wiele sposobów na obliczenie ilości potrzebnych próbek do nauczenia sieci. Przykładowo
2n , gdzie „n” jest ilością wag w neuronie lub 10x ilość wszystkich połączeń w sieci. W obu
przypadkach potrzebne jest kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy podpisów.
4) Ustalenie struktury
Po zakończeniu akwizycji szablonów, za pomocą skryptów dla programu Matlab
określona została struktura sztucznej sieci neuronowej. Pierwotnie miała składać się z
warstwy wejściowej, dwóch warstw ukrytych, z których jedna kompresowała dane, oraz
warstwy wyjściowej, w której skład wchodził jeden neuron. Liczba neuronów w drugiej
warstwie ukrytej miała być równa połowie liczby neuronów w warstwie kompresującej.
Struktura ta nie dotyczyła sieci wykorzystującej neurony radialne.
Podczas uczenia okazało się, że powyższa sieć nie spełnia oczekiwań. Skuteczność
rozpoznawania podpisów była bardzo niska. Spowodowane było to najprawdopodobniej
zbyt krótkim ciągiem uczącym dla skomplikowanej struktury. Liczbę warstw ukrytych
ograniczono do jednej, znacznie zmniejszono liczbę neuronów. Udało sie stworzyć strukturę zawierającą tylko dwa neurony w warstwie ukrytej - jednak w niektórych przypadkach
sieć zachowywała się nieprzewidywalnie, dlatego zwiększono ich liczbę.
Każdy neuron połączony jest z wszystkimi neuronami poprzedniej warstwy. Niepotrzebne, niewpływające w znacznym stopniu na pracę sieci połączenia, miały być analizowane dopiero po nauczeniu sieci i eksportowaniu jej do innego programu. Nie ma sprzężeń,
ani przeskoków w połączeniach pomiędzy warstwami.
5) Tworzenie warstwy kompresującej
Początkowo pierwsza ukryta warstwa miała za zadanie kompresować dane. Była
trenowana osobno. Najpierw powstawała sieć składająca się z trzech warstw: wejściowej,
ukrytej oraz wyjściowej, zawierającej taką samą liczbę neuronów jak warstwa wejściowa.
Celem struktury było odtworzenie danych wejściowych na wyjściu. Warstwa ukryta za-

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

74

wierała znacznie mniejszą ilość neuronów niż wejściowa, co umożliwiało przeprowadzenie
kompresji. Po procesie trenowania warstwa wyjściowa zostawała „odcinana”, a warstwa
ukryta mogła być dołączona do głównej struktury jako pierwsza warstwa ukryta.
Kompresja nie spełniła jednak swoich oczekiwań. Najprawdopodobniej z powodu
zbyt malej ilości podpisów w ciągu uczącym. Dla omawianej struktury ich ilość musiałaby
być znacznie większa niż dla struktury pozbawionej warstwy kompresującej. Niektóre algorytmy uczenia nie były możliwe do zrealizowania. Na przykład Levenberga-Marquardta,
który wymagał bardzo dużej ilości pamięci RAM (2GB okazało się za mało).
Nie można jednak powiedzieć, że kompresja nie jest dobrym rozwiązaniem, wręcz
przeciwnie, może w dużym stopniu przyczynić się do obniżenia błędów systemu. Trzeba
jednak dysponować odpowiednio długim ciągiem uczącym. W projekcie były testowane
sieci wykorzystujące warstwę kompresującą i wyniki były zadowalające, radziły sobie z
postawionym zadaniem. Jednak struktury pozbawione tej warstwy znacznie lepiej sprawdzały się w rozpoznawaniu podpisów. Celem projektu było stworzenie systemu charakteryzującego się jak najmniejszym błędem, dlatego ostatecznie zrezygnowano z pierwszej
warstwy ukrytej (kompresji).
6) Ustalenie najdokładniejszego typu struktury
Przebadane zostały następujące struktury sztucznych sieci neuronowych.
Neurony radialne:
Dokładne dopasowanie (RBE train)
Pierwsza testowana struktura. Nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Nie była w stanie poprawnie wykrywać podpisów nawet w przybliżeniu. Mogło być to spowodowane zbyt
krótkim ciągiem uczącym i dużymi różnicami pomiędzy każdym analizowanym podpisem.
Zmniejszona liczba neuronów (RB train)
Sieć również nie była zdolna do rozpoznawania podpisów, ponadto proces uczenia przebiegał o wiele dłużej.
Sieć probabilistyczna (PNN train)
Podobnie jak poprzednie analizowane struktury, sieć nie była zdolna do rozpoznawania
podpisów.
Propagacja wsteczna:
Metoda klasyczna (GD train)
Tradycyjny algorytm uczenia. W analizowanym przypadku proces uczenia przebiegał stosunkowo szybko. Jest widoczna granica pomiędzy podpisami prawdziwymi a fałszywymi.
Poziom klasyfikacji podpisu prawidłowego waha się w dużym zakresie. Istnieją metody
uczenia dające lepsze efekty.
Wykorzystanie momentum (GDM train)
Tradycyjny algorytm uczenia wzbogacony o „pęd”. Granica między podpisami prawdziwymi a fałszywymi dla ciągu testującego może wynosić 0,15. Poziom klasyfikacji podpisu
prawidłowego waha się w dużym zakresie. Sieć uczona tym algorytmem wprawdzie nadaje
sie do rozpoznawania podpisów, jednak istnieją algorytmy dające lepsze efekty.
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Zmienny współczynnik uczenia (GDX train)
Metoda polegająca na zmianie współczynnika uczenia w zależności od kształtu powierzchni błędu. Jeden z najlepszych algorytmów dla postawionego problemu. Granica
między podpisami poprawnymi a fałszywymi może wynosić nawet 0,35, co jest nieosiągalne dla pozostałych algorytmów. Wadą może być poziom klasyfikacji poprawnego podpisu, który dla niektórych przypadków nauczonej sieci może wynosić zaledwie 0,75 i wahać
sie w dużym zakresie (0,75 1,00). W konkurencyjnych algorytmach poziom akceptacji
może być bliski jedności dla wszystkich poprawnych podpisów (metoda LM).
Metoda restartu Powella-Beale’a (CGB train)
Metoda polega na zwiększeniu liczby resetów kierunku szukania minimum funkcji w stosunku do pozostałych algorytmów tej kategorii. Daje bardzo dobre efekty. Dla zbioru
testującego wszystkie poprawne podpisy zostały rozpoznane powyżej poziomu 0,9, natomiast żaden fałszywy nie przekroczył tej wartości. Dodatkową zaletą metody jest jej
szybkość działania.
Metoda uaktualnień Polaka-Ribiere’a (CGP train)
Metoda również daje bardzo dobre efekty. Dla zbioru testującego wszystkie podpisy zostały rozpoznane powyżej poziomu 0,95. Jednak tylko w nielicznych sieciach istnieje wyraźna granica rozdzielająca zbiór próbek prawdziwych od fałszywych.
Metoda quasi-Newtona (BFG train)
Jedna z metod, które zostały stworzone w celu przyspieszenia procesu uczenia. Teoretycznie można uzyskać nawet 100 krotne przyspieszenie względem algorytmów tradycyjnych.
Praktycznie, w analizowanym przypadku proces uczenia przebiegał od kilkuset do tysiąca
razy wolniej niż klasyczna metoda propagacji wstecznej! Jeżeli chcemy wytrenować większą ilość sieci, metoda ta jest bezużyteczna. Wyniki są zbliżone do metody LevenbergaMarquardta, mianowicie poziom rozpoznawania podpisów prawdziwych wynosił 0,98, natomiast fałszywych wahał się w całym zakresie. Algorytm Levenberga-Marquardta charakteryzuje się jednak nieco lepszą skutecznością.
Metoda Levenberga-Marquardta (LM train)
Jedna z metod dających najlepsze efekty. Uczenie przebiega wolno i potrzebna jest duża
ilość pamięci. Podpisy poprawne wykrywane są z bardzo dużym prawdopodobieństwem
(poziom akceptacji wynosi zwykle 0,99 1), natomiast fałszywe charakteryzują się dużym
rozrzutem w zakresie < −1, 1 >. Możliwa jest klasyfikacja podpisów z niewielkim błędem.
Tablica 10: Struktury neuronowe (rozpoznawanie)
Propagacja wsteczna:
Metoda Levenberga-Marquardta (LM compress)
Z powodu zbyt malej ilości pamięci RAM (2 GB) metoda nie została przetestowana.
Zmienny współczynnik uczenia (GDX compress)
Metoda daje dobre wyniki, chociaż tylko niewiele sieci trenowanych tym algorytmem
posiada wyraźną granicę pomiędzy podpisami prawdziwymi a fałszywymi ze zbioru testowego. Kompresja mogłaby być użyta w projekcie, jednak wykorzystanie algorytmu GDX
bez kompresji daje trochę lepsze efekty. Sieć była testowana skryptem „GDX train”.
Metoda uaktualnień Polaka-Ribiere’a (CGP compress)
Metoda daje trochę gorsze wyniki niż z zastosowaniem algorytmu GDX, proces uczenia
również przebiega dłużej. Sieć była testowana skryptem „GDX train”.
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Wykorzystanie momentum (GDM compress)
Metoda daje bardzo słabe wyniki. Otrzymanie granicy pomiędzy podpisami prawdziwymi
a fałszywymi dla zbioru testującego praktycznie nie jest możliwe. Sieć była testowana
skryptem „GDX train”.
Tablica 12: Struktury neuronowe (kompresja)
Ostatecznie warstwa kompresująca została usunięta z projektu. Przy trenowaniu
sieci głównej wykorzystywany był skrypt „GDX train”. Struktura posiada 13 neuronów
w warstwie ukrytej.
7) Usuwanie niepotrzebnych neuronów i połączeń
Po wytrenowaniu sieci możliwe jest usunięcie ze struktury neuronów, które tylko w
niewielkim stopniu wpływają na zdolność rozróżniania podpisów przez sieć. Okazało sie,
że dla niektórych struktur usunięcie nawet 50% neuronów z warstwy ukrytej powoduje
tylko niewielki spadek poziomu akceptacji prawdziwego podpisu. Nie można jednak z góry
założyć które neurony nie są potrzebne, a które są niezbędne. Usunięcie ważnego neuronu
może doprowadzić do zniszczenia całej struktury.
8) Określenie błędów systemu i jego charakterystyk
Na podstawie nauczonej struktury wyznaczone zostały następujące parametry:
• FTE (Failure To Enroll)
nieokreślone
System nie ma prawa odrzucić prezentowanej cechy. Wszystkie podpisy, niezależnie
od ich jakości, są akceptowane. Błąd może nastąpić wyłącznie z powodu wadliwego
działania komputera, na którym została zainstalowana aplikacja, lub jej niewłaściwej
obsługi przez użytkownika. Błąd FTE nie został dokładnie określony.
• FTC (Failure To Capture)
nieokreślone
Podobnie jak w powyższym przypadku, system nie ma prawa odrzucić prezentowanej
cechy. Szczegółowe badania na temat błędu FTC nie zostały przeprowadzone.
• FTM (Failed To Match)
7,5%
W przypadku przedstawienia niepełnej cechy (rysik opuścił pole akwizycji, brak
dociśnięcia), urazów fizycznych dłoni (zmiana stylu pisania) lub niedouczenia struktur neuronowych, aplikacja nie jest w stanie jednoznacznie podjąć decyzji. W tym
wypadku badanie musi zostać powtórzone. Ustawiony został podwójny threshold,
decydujący o trzech poziomach wyjściowych (odrzucenie, niezdecydowanie, akceptacja).
• Procent społeczeństwa niemogący korzystać z systemu
nieokreślone
Niezależnie od systemu biometrycznego, zawsze istnieje grupa osób niemogąca z
niego korzystać. Z powodu zbyt małej bazy danych (oraz ilości użytkowników w
niej uwzględnionych), jej określenie nie było możliwe. Można przypuszczać, że są
to osoby z poważnymi urazami fizycznymi dłoni lub mające problemy z pisaniem
(dysgrafia).
• Czas analizy
około 5 sekund
Długi czas badania wynika wyłącznie ze sztucznie wprowadzonego opóźnienia. Miało
ono umożliwić analizę działania sztucznych sieci neuronowych.
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• TC (Template Capacity)
nieokreślone
W przypadku nauczonego systemu opartego na sztucznych sieciach neuronowych,
zapamiętywane są wytrenowane struktury (około 80 KB). Jeżeli chcemy zachować
elementy ciągu uczącego, należy pamiętać, że każdy z nich (jeden podpis) zajmuje
około 1,2 KB. Wielkość bazy danych jest ograniczona wyłącznie możliwościami komputera, na którym aplikacja została zainstalowana.
Na potrzeby systemu został przetestowany dodatkowy czynnik „autoplagiat”. Miał
on na celu sprawdzenie, czy struktura uczy się konkretnego podpisu, czy stylu pisania użytkownika. W tym celu badana osoba podaje wyłącznie fałszywe podpisy. Badanie zostało
przeprowadzone na podstawie 100 podpisów prawdziwych (użytkownik) i 100 fałszywych
(autoplagiat).

Rysunek 21: Rozkład prawdopodobieństwa (użytkownik / autoplagiat)

Na podstawie analizy rozkładu prawdopodobieństwa, ustawione zostały poziomy
thresholdu. W przypadku określenia trzech stanów pracy systemu, zdefiniowane zostały
następujące przedziały:
• < −1.0; 0.65)

Podpis odrzucony

• < 0.65; 0.80)

Stan przejściowy (podpis nie został sklasyfikowany)

• < 0.80; 1.00 >

Podpis zaakceptowany

W przypadku określenia tylko dwóch stanów pracy systemu, zdefiniowane zostały
następujące przedziały:
• < −1.0; 0.710)
• < 0.710; 1.00 >

Podpis odrzucony
Podpis zaakceptowany
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Na podstawie analizy rozkładu prawdopodobieństwa, określone zostały następujące
błędy systemu:
• FTM (Failed To Match, stan przejściowy)

7.5%

• FTM (Failed To Match, brak stanu przejściowego)

0%

• FMR (False Match Rate, stan przejściowy)

3%

• FMR (False Match Rate, brak stanu przejściowego)

5%

• FNMR (False Non-Match Rate, stan przejściowy)

3%

• FNMR (False Non-Match Rate, brak stanu przejściowego)

5%

• EER (Equal Error Rate, brak stanu przejściowego)

5%, threshold 0.715

• Zero FMR (brak stanu przejściowego)

threshold 0.860

• Zero FNMR (brak stanu przejściowego)

threshold 0.270

Badanie udowodniło, że sztuczna sieć neuronowa wykorzystywana w aplikacji nauczyła się rozpoznawać konkretny podpis, a nie dynamikę pisania, charakterystyczną dla
użytkownika. Kolejnym etapem było przetestowanie układu z wykorzystaniem podpisów
fałszywych, składanych przez osoby trzecie. Podpisy prawdziwe nie uległy zmianie. W
bazie podpisów fałszywych znalazło się 100 losowych słów oraz podpisów innych osób.

Rysunek 22: Rozkład prawdopodobieństwa (użytkownik / oszust)

Poziomy thresholdów nie uległy zmianie. Określone zostały następujące błędy systemu:
• FTM (Failed To Match, stan przejściowy)
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• FTM (Failed To Match, brak stanu przejściowego)

0%

• FMR (False Match Rate, stan przejściowy)

1%

• FMR (False Match Rate, brak stanu przejściowego)

2%

• FNMR (False Non-Match Rate, stan przejściowy)

3%

• FNMR (False Non-Match Rate, brak stanu przejściowego)

5%

• EER (Equal Error Rate, brak stanu przejściowego)

3%, threshold 0.620

• Zero FMR (brak stanu przejściowego)

threshold 0.880

• Zero FNMR (brak stanu przejściowego)

threshold 0.270

Celem projektu było stworzenie systemu biometrycznego charakteryzującego się poziomem błędów nie większym niż 10%. Został on osiągnięty. Należy mieć na uwadze, że
testy zostały przeprowadzone wyłącznie na 200 podpisach. Nie jest to duża liczba, jednak
na potrzeby projektu wstępnego jest w zupełności wystarczająca.
4.3.5

Wnioski

• Panel akwizycji powinien mieć jak największe rozmiary lub powinna być możliwa
ich zmiana w czasie działania systemu. Nawet w przypadku jego opuszczenia, powinny być pobierane współrzędne rysika. W przeciwnym przypadku tracimy część
informacji.
• Przypadek każdego oderwania rysika od tabletu powinien być odnotowany przez
program. Sam zapis ostatniej pozycji, kiedy był dociśnięty, to za mało. Tracimy w
ten sposób dużo ważnych informacji.
• Estetyczny wygląd panelu akwizycji jest bardzo ważny, ponieważ ma zachęcić użytkowników do korzystania z systemu.
• Na panelu akwizycji powinna być linia ułatwiająca złożenie podpisu. Jest to sugestia
wielu badanych osób.
• Omijanie niektórych punktów podczas zapisu szablonów mija się z celem. Podpis
każdej osoby jest unikalny, nigdy nie mamy pewności, który z nich powinniśmy
usunąć.
• Zapis szablonów do różnych plików nie jest wygodny. Powinna zostać stworzona
jedna uniwersalna struktura bazy danych. Wymiana szablonów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami systemu jest również pożądaną cechą.
• Ciąg uczący powinien zawierać jak najwięcej możliwych konfiguracji (podpisy, rysunki, zdania), ponieważ w przypadku zaprezentowania nieznanej cechy strukturze,
może ona zachowywać się chaotycznie.
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• Nie jest możliwe stworzenie systemu biometrycznego, bazując wyłącznie na sztucznych sieciach neuronowych. Musimy zebrać wiele podpisów (około 100) zanim aplikacja zacznie poprawnie działać. Samo trenowanie struktur również zajmuje zbyt
dużo czasu. Na początku rozpoznawanie powinno następować za pomocą algorytmów klasycznych, dopiero po zachowaniu odpowiedniej liczby podpisów (przykładowo po dwóch miesiącach korzystania z systemu) program powinien przełączać się
na analizę z wykorzystaniem sieci neuronowych, aby zminimalizować swoje błędy.
W innym przypadku, nie będzie on praktyczny.
• Trenowanie sztucznych sieci neuronowych powinno mieć miejsce w tle podczas działania programu.
• Używanie osobnego programu do trenowania sztucznych sieci neuronowych nie jest
praktyczne, powinna zostać wykorzystana odpowiednia klasa zawierająca w sobie
omawiane algorytmy.
• Powinny zostać zastosowane dodatkowe metody kryptograficzne. Szablony mogą
zostać łatwo odczytane, a podpisy odtworzone. Umożliwia to podrobienie podpisów
wszystkich osób uwzględnionych w bazie danych.
• Jeżeli chcemy wykorzystać warstwę kompresującą, musimy mieć bardzo dużą bazę
danych. Warstwa powinna być tworzona „fabrycznie” na z góry ustalonym ciągu
uczącym. Jest jednakowa dla wszystkich egzemplarzy systemu, jej wagi nie ulegają
zmianie podczas korzystania z programu.
• Usunięcie zbędnych neuronów i połączeń między nimi może mieć miejsce dopiero po
wytrenowaniu struktury. Nie można z góry założyć, które z nich będą niepotrzebne.
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4.4

Projekt właściwy

Celem projektu jest stworzenie systemu biometrycznego analizującego podpis odręczny za pomocą metod klasycznych oraz sztucznych sieci neuronowych. Badanie może
przebiegać zarówno w systemie on-line, jak i off-line. Aplikacja tworzona jest ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z projektu wstępnego. Musi spełniać wszystkie punkty
omówione w rozdziale „Założenia projektu”. W pracy nie został umieszczony cały kod
źródłowy (z powodu zbyt dużych rozmiarów - kilkadziesiąt tysięcy linii), tylko jego fragmenty. Projekt składa się z następujących części:
• Strona internetowa
Ma zapewniać wszystkie informacje na temat projektowanego systemu, jak również
umożliwić komunikację klient-serwer w technologii TCP/IP.
• Program po stronie serwera
Rozbudowana aplikacja służąca do przetwarzania, analizowania i przechowywania
podpisów.
• Program użytkownika
Prosty program mogący pracować zarówno w formie aplikacji wolnostojącej, jak
również appletu umieszczanego na stronach internetowych. Nie posiada zaimplementowanych algorytmów przetwarzania i analizy podpisów.
4.4.1

Wykorzystanie technologii sieciowej

W założeniach, program użytkownika miał się komunikować z programem po stronie serwera przy pomocy technologii TCP/IP. Applet został umieszczony na specjalnie
w tym celu przygotowanej stronie internetowej. Po wpisaniu poprawnego adresu serwera,
numeru portu i nazwy użytkownika, punkty złożonego podpisu miały być przesyłane, po
czym applet miał czekać na wynik analizy (akceptacja/odrzucenie). Podczas projektowania pojawiły się następujące problemy:
• Wyjątek bezpieczeństwa
W appletach technologia TCP/IP, z powodu bezpieczeństwa, jest blokowana (nie
dotyczy to testów przeprowadzanych na tym samym komputerze). Niestety, jest to
element kluczowy dla poprawnego działania systemu. Aby ją odblokować, należało
podpisać applet przy pomocy programów „JarSigner”, oraz „KeyTool”. Podpis jest
ważny przez okres kilku miesięcy. Po przekroczeniu tego czasu, procedurę należy
powtórzyć. Użytkownik, wchodząc na stronę, musi potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, pozwalając appletowi na korzystanie z technologii TCP/IP. Jeżeli tego nie
zrobi, nie będzie mógł korzystać z systemu.
• Określenie publicznego adresu IP
Serwer pracuje w sieci lokalnej, z tego powodu ustalenie publicznego adresu IP
może stanowić problem. Aplikacja łączy się z zewnętrzną stroną internetową, umożliwiającą jego sprawdzenie (www.whatismyip.org). Po nawiązaniu połączenia jest
on odczytywany i zapamiętywany w programie. Adres strony badającej IP umieszczony jest w pliku znajdującym się na ścieżce „TCP/net.txt”. W razie potrzeby
może zostać zmieniony na inny.
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• Problem zmiennego IP
Adres publiczny zmienia się dynamicznie co kilka godzin. Ręczna aktualizacja strony
mija się z celem. W celu automatyzacji tego procesu został zaimplementowany specjalny algorytm. Adres IP jest sprawdzany co 15 minut, następnie zostaje nawiązane
połączenie z serwerem, na którym znajduje się źródło strony. Pobierany jest plik
„index.html”, po czym modyfikowane są w nim odpowiednie linijki kodu, identyfikowane za pomocą specjalnych tokenów:
– <! − −IP − − >
Publiczny adres IP. W przypadku błędów podczas jego ustalania lub wyłączenia serwera, wpisywana jest wartość „null”.
– <! − −T CP − − >
Numer portu wykorzystywany przy komunikacji. Domyślnie ustawiona jest
wartość 3000. Zmieniać ją należy tylko w przypadku, gdy port jest zajęty,
a jego odblokowanie nie jest możliwe.
– <! − −DAT E − − >
Data ostatniej aktualizacji. Odstępy między aktualizacjami powinny wynosić
15 minut, w innym wypadku należy sprawdzić działanie aplikacji lub w szczególnych przypadkach ją zresetować.
Zmieniony plik „index.html” zostaje odesłany na serwer. Adres strony oraz hasła dostępowe umieszczone są w pliku tekstowym, znajdującym się na ścieżce „TCP/net.txt”.
W razie potrzeby mogą zostać zmodyfikowane. Plik nie jest szyfrowany, więc hasła
w nim są jawne. Należy pamiętać, że gdy komputer jest słabo zabezpieczony, mogą
one zostać w prosty sposób wykradzione.
• Możliwość przechwycenia informacji
Dane w kanale komunikacyjnym nie są szyfrowane, dlatego nie mogą być nim przesyłane żadne cenne informacje. Z tego powodu w programie użytkownika zrezygnowano z algorytmów normalizacji i porównywania podpisów. Przesyłane są wyłącznie
współrzędne punktów oraz odpowiedź serwera.
• Uszkodzenie strony internetowej
Teoretycznie może się zdarzyć, że podczas przetwarzania pliku „index.html” połączenie z serwerem zostanie przerwane. W takim przypadku strona ulegnie zniszczeniu
w części lub nawet w całości. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest
tak małe, że nie zostały zaimplementowane żadne dodatkowe algorytmy zapobiegające jego powstaniu. Warto mieć kopię zapasową, a w razie problemów przywrócić
oryginalny plik na serwerze.
• Obsługa wielu klientów
Program po stronie serwera musi mieć możliwość obsłużenia jednocześnie więcej niż
jedną aplikację użytkownika. Aby to było możliwe, metody nasłuchiwania portu muszą zostać umieszczone w osobnym wątku. Nie spowalniają w ten sposób pracy całej
aplikacji. Ponadto od razu po ustanowieniu połączenia z klientem, do jego obsługi
musi zostać utworzony kolejny wątek. W przeciwnym przypadku przyjmowanie kolejnych połączeń nie będzie możliwe. Model ten został zastosowany w programie po
stronie serwera
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4.4.2

Projekt strony internetowej

Strona została napisana w językach HTML oraz JavaScript. Jej celem jest umożliwienie korzystania z systemu (applet) bez potrzeby pobierania programu. Składa się z
następujących działów przypisanych do konkretnych przycisków znajdujących się u góry
strony:
• Start
Dział startowy zawiera krótki opis systemu, oraz informacje o autorze.
• Program
Dział zawiera applet oraz instrukcję jego obsługi. Podczas pierwszego uruchomienia
użytkownik musi wyrazić zgodę na odblokowanie funkcji appletu. Znajdują tam
się również informacje o adresie serwera, portu komunikacji oraz czasie ostatniej
aktualizacji.
• Projekt
Dział zawiera krótki opis projektu, oraz jego historię.
• Pobierz
Dział umożliwiający pobranie różnych wersji aplikacji. Zostają one zapisane na
dysku, dzięki czemu z systemu można korzystać bez wchodzenia na stronę internetową. Dla pierwszych wersji dostępne są również osobne pliki językowe.
• Kontakt
E-mail autora oraz numer komunikatora Gadu-Gadu.
Domena została zarejestrowana na serwerze „www.nic.cz.cc”, alternatywna domena
(przekierowanie) na serwerze „www.dot.tk”. Serwis hostingowy: „www.host-ed.net”.
4.4.3

Program użytkownika

Jest to prosty program mogący pracować w formie appletu lub wolnostojącej aplikacji. Nie zostały w nim zaimplementowane żadne metody przetwarzania i analizy podpisów.
Jego zadaniem jest przekazanie poszczególnych punktów podpisu do serwera, gdzie następuje badanie biometryczne. Czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku
do kilkunastu sekund. W początkowych wersjach potrzebne były osobne pliki językowe
umieszczane w folderze „language/XXX.txt”. „XXX” jest symbolem języka (przykładowo
PL, EN), który należy podać podczas startu wolnostojącej aplikacji. W przypadku appletu był on przekazywany jako parametr umieszczony na stronie internetowej. Miało to
na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu tłumaczenia. Niestety, podczas uruchamiania
programu pod systemem operacyjnym Unix/Linux, zdarzały się problemy z odczytem
pliku. Z tego powodu w nowszych wersjach wszystkie tłumaczenia są zintegrowane w
aplikacji i nie wymagają dodatkowych plików (najnowsza wersja posiada dwie wersje językowe: polską i angielską)
Ramka E1 przedstawia parametry połączenia. Są niezbędne do poprawnej pracy
systemu. Numer portu oraz adres serwera muszą zostać przepisane z ramki znajdującej się
poniżej appletu. Jeżeli adres serwera, podany w ramce, wynosi null, znaczy to, że został
on wyłączony lub wystąpiły problemy podczas określania jego IP. W takim przypadku
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Rysunek 23: Program użytkownika (panel, aplikacja wolnostojąca)

analiza nie będzie możliwa. Ostatnie pole przedstawia dzień i godzinę ostatniej aktualizacji
strony.
• Port
Numer portu odpowiadającego za komunikację z serwerem. Wartość musi się mieścić
w zakresie 1025-65535. Domyślnie jest to 3000. W przypadku błędu, program wyświetla odpowiedni komunikat. Aktualny numer portu, który należy podać, znajduje
się w ramce pod appletem (aktualizacja strony następuje co 15 minut).
• Adres
Adres IP serwera. Podany jest w ramce pod appletem (jego aktualizacja następuje
co 15 minut). Domyślnie jest wpisane „localhost”, co umożliwia testowanie aplikacji
(pod warunkiem, że komputer na którym został uruchomiony, jednocześnie pełni rolę
serwera). W przypadku błędnego wpisania wartości (składnia), program wyświetla
odpowiedni komunikat.
• Nazwa użytkownika
W programie po stronie serwera są wyszukiwane szablony i struktury neuronowe z
nią powiązane. Jeżeli zostanie źle wpisana, użytkownik nie zostanie zaakceptowany
przez system (ze względów bezpieczeństwa nie ma komunikatu o błędnie wpisanej
nazwie, użytkownik nie wie, kiedy analiza nie została przeprowadzona z powodu
braku powiązanych szablonów). W przypadku, kiedy pole zostanie puste, program
wyświetli odpowiedni komunikat. Domyślnie jest wpisane „root”. Podczas przeprowadzania testów użytkownicy powinni podawać nazwę według schematu:
– „+ nazwa”
Podczas podawania podpisu poprawnego lub wymyślonego - niezmiennego w
czasie. Z tą nazwą zostaną powiązane struktury neuronowe i szablony zachowane w bazie danych.
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Rysunek 24: Program użytkownika (akwizycja, applet)

– „- nazwa”
Próba sfałszowania innego podpisu, losowe słowa, lub proste rysunki. Zostaną
zawarte w ciągu uczącym jako podpisy błędne.
– „- test”
Podpisy błędne, opcja ma służyć do zapoznania się z obsługą appletu/aplikacji.
Gdzie „nazwa” jest imieniem, nazwiskiem lub nickiem danego użytkownika.
Oczywiście można podać parametry inne niż przedstawione w ramce. W tym przypadku należy mieć pewność, że wskazują one na aktywny serwer, oraz że nazwa użytkownika została zawarta w bazie danych. W projekcie nie jest planowane uruchomienie
dodatkowych serwerów.
Ramka E2 zawiera tylko jeden element. Jeżeli pole zostanie zaznaczone, po złożeniu
podpisu nie jest on automatycznie wysyłany, tylko musi najpierw zostać zaakceptowany.
Opcja powstała na prośbę użytkowników.
Ramka E3 przedstawia panel akwizycji. Aby go wyczyścić, należy wcisnąć prawy
przycisk myszy. Akwizycja następuje po dociśnięciu rysika do tabletu, przerwać ją można
w dowolnym momencie. Pasek na dole pokazuje pozostały czas przeznaczony na tę czynność. W przypadku aplikacji wolnostojącej, rozmiary panelu wynoszą 600 na 330 pikseli.
W przypadku appletu zajmuje on 80% szerokości monitora, oraz 370 pikseli wysokości.
Częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz (jednak z uwagi na działanie wirtualnej
maszyny jest znacznie mniejsza - różnice wynikające z używania komputerów o różnej
mocy obliczeniowej zostały uwzględnione w algorytmach analizy). Pobieranych jest 300
próbek. Jest to duża ilość, jednak podczas uczenia struktur neuronowych są one wstępnie
przetwarzane w celu minimalizacji wymiarów wektora wejściowego.
Podobnie jak w programie wstępnym, kształt składanego podpisu w obrębie pola
generowany jest wyłącznie w celach pomocniczych. Co określony czas (niezależny od ustawionego czasu próbkowania) pobierane jest położenie rysika i przeprowadzane badanie, czy
dotyka on powierzchni tabletu. Jeżeli w ciągu dwóch badań następujących bezpośrednio
po sobie piórko jest dociśnięte, rysowana jest linia między punktami. Poprzednia wersja
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panelu akwizycji charakteryzowała się losowymi artefaktami, rysowaniem linii w miejscach gdzie powinien być odstęp. Nie zdarzało się to często, jednak skutecznie utrudniało
pracę z systemem. W obecnej wersji zostało to wyeliminowane. Analizowane są wszystkie
dociśnięcia oraz oderwania rysika od tabletu, które stanowią dodatkowe punkty kontrolne. Na prośbę użytkowników została dodana linia znajdująca się w dolnej części panelu
ułatwiająca składanie podpisu. Ponadto aplikacja została wzbogacona o proste animacje, negatyw obrazu po zakończeniu akwizycji oraz rozmycie krawędzi. Panel akwizycji
może mieć dowolne rozmiary, nie ma to wpływu na działanie późniejszych algorytmów
normalizacji.
Osobny zegar odpowiedzialny jest za pobieranie współrzędnych rysika zgodnie z
ustalonym czasem próbkowania. Generowane są trzy tablice (w poprzednim programie
były dwie) odpowiedzialne za przesunięcie X, Y, oraz dociśnięcia rysika (zmienne boolowskie). W przypadku gdy piórko wyjdzie poza obszar panelu, koordynaty jego położenia są
ciągle analizowane i zapisywane. Linia pomiędzy tymi punktami nie zostanie narysowana
(brak normalizacji podpisu), lecz będą one brane pod uwagę podczas analizy biometrycznej. Układ współrzędnych w porównaniu do projektu wstępnego nie został zmieniony.
Różnicą natomiast jest brak dodawania offsetu do pobranych punktów (koordynaty pierwszego dociśnięcia rysika do tabletu).
Panel akwizycji nie występuje w programie po stronie serwera. Początkowo był zaimplementowany, jednak z powodu dużej ilości jednoczesnych obliczeń (uczenie sztucznych
sieci neuronowych, wizualizacje, porównywanie podpisów, etc.) częstotliwość próbkowania podczas akwizycji bardzo szybko się zmieniała (czasami kilkukrotnie), nawet pomimo
uruchomienia każdego procesu w osobnym wątku. Ostatecznie panel został usunięty z
programu. Oznacza to, że jedynym sposobem na pobranie nowych podpisów jest wykorzystanie programu użytkownika.
Ramka E4 przedstawia komunikaty dotyczące nawiązanych połączeń (czas oraz
informacja, czy zostały przyjęte).
4.4.4

Program po stronie serwera

Jego zadaniem jest przetwarzanie, analizowanie oraz porównywanie poszczególnych
szablonów. Każdy podpis wysłany przez program użytkownika, ulega automatycznej normalizacji. Jej algorytmy zostaną szczegółowo opisane w następnym rozdziale. Podczas
uruchamiania programu należy wybrać dostępną wersję językową. Foldery zawierające tłumaczenia poszczególnych klas określone są ścieżką „source/XXX/”, gdzie „XXX” oznacza
wybrany język (przykładowo „PL”). Tłumaczenia zawierają się w nieszyfrowanych plikach
tekstowych („*.txt), dzięki czemu w dowolnym momencie można je przejrzeć i zmodyfikować według własnych potrzeb. Aby dołączyć dodatkowy język, należy utworzyć katalog o
nazwie do niego nawiązującej (przykładowo „DE”) w katalogu „source”, a następnie umieścić w nim proponowane tłumaczenia dla wszystkich klas. Żadne dodatkowe modyfikacje
programu nie są wymagane. Domyślnie ustawiony jest język polski („PL”), w przypadku
wpisania błędnej nazwy języka (nienawiązującej do istniejącego folderu w katalogu „source”) lub wciśnięcia przycisku „Cancel” program się nie uruchomi. Nie ma możliwości
zmiany języka podczas pracy programu. W tym celu należy go zresetować.
Każdy przycisk w każdym oknie opatrzony jest komentarzem pomocy. Należy najechać na niego myszką i poczekać około dwóch sekund. Program wraz z niezbędnymi
plikami zajmuje 9,5 MB pamięci dyskowej. Ponadto każda struktura sztucznej sieci neu-
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ronowej może zajmować od 14 KB do 310 KB (na jednego użytkownika przypada do 11
SSN, ich łączna wielkość może wynosić 2,35 MB). Pojedynczy szablon podpisu zajmuje 8
KB. Wymaganie sprzętowe zależą głównie od metod uczenia struktur neuronowych.
Aby móc korzystać z możliwości wydruku do pliku *.pdf, należy zainstalować program MiKTeX oraz dowolną aplikację do przeglądania tego typu formatu. W celu umożliwienie korzystania z TCP/IP w sieci lokalnej, należy przekierować wykorzystywany port
komunikacji (domyślnie 3000).
Nazwy folderów, które muszą znajdować się w tym samym katalogu co aplikacja:
• audio - zawiera pliki dźwiękowe.
• icon - zawiera ikony wykorzystywane w aplikacji.
• source - zawiera pliki językowe oraz nagłówek do plików *.tex.
• TCP - zawiera parametry połączeń sieciowych.
• TeX - zawiera pliki *.tex, niezbędne do wydruku do *.pdf.
Baza danych może zostać stworzona w dowolnej lokacji. Pliki sztucznych sieci neuronowych zapisywane są w tej samej lokacji co struktura bazy danych.
Warto pamiętać, że zamknięcie dowolnego okna (oprócz panelu głównego) nie powoduje wyjścia z programu. Można je odtworzyć w dowolnym momencie pracy aplikacji.
Niniejszy rozdział zawiera opis poszczególnych elementów programu. Algorytmy
przetwarzania i porównywania podpisów zostaną omówione w dalszej części pracy.

Rysunek 25: Wybór wersji językowej
Panel główny
Jego celem jest nadzór pracy całego programu, wyświetlanie najważniejszych parametrów oraz umożliwienie dokładnej analizy poszczególnych szablonów. Przedstawiony
jest na ilustracji 26. Przed pojawieniem się okna badana jest rozdzielczość monitora. Panel ukazuje się w górnej, środkowej części ekranu. Na samej górze widoczny jest pasek
menu. Zawiera on następujące elementy:
• Plik - Opcje dotyczące działania programu.
– Reset - Usunięcie wszystkich podpisów wyświetlanych w panelu głównym.
– Wyjście - Zamknięcie aplikacji. Potwierdzenie akcji nie jest wymagane.
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Rysunek 26: Panel główny programu po stronie serwera

• Widok - Widok poszczególnych elementów aplikacji.
– Baza danych - Panele kontrolujące bazy danych.
∗ Lokalna baza danych - Baza danych znajdująca się na dysku lokalnym.
– TCP/IP - Panele nadzorujące pracę sieciową.
∗ Server - Kontrola programu po stronie serwera.
– Konsola błędów - Panel nadzorujący wszystkie wykonane akcje w programie.
– Struktury neuronowe - Panel kontrolujący proces trenowania SSN.
– Pobranie obrazu statycznego - Panel umożliwiający wyodrębnienie i wstępne
przetworzenie podpisu pobranego z pliku graficznego (*.jpg, *.png, *.gif, *.bmp).
– Porównanie obrazu statycznego - Analiza podpisów w systemie off-line.
• Analiza - Opcje przetwarzania podpisów.
– Przetwarzanie graficzne - Wybór metody ustalania punktów przecięcia.
• Dźwięk - Opcje dźwięku aplikacji.
– Włącz/Wyłącz - Włączenie lub wyłączenie dźwięku w programie.
• Obraz - Opcje grafiki w aplikacji.
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– Kolor - Włączenie lub wyłączenie barw podczas przeprowadzania analizy.
Kolejnymi elementami są dwa panele graficzne przedstawiające podpisy po dokonaniu normalizacji (ramka F1). Szablony, na podstawie których są odtwarzane, mogą być
importowane z bazy danych lub przesłane bezpośrednio z programu użytkownika. W przypadku korzystania z drugiego sposobu, pojawienie się nowego podpisu sygnalizowane jest
odpowiednim dźwiękiem, pobieranym z pliku „audio/message.wav”. Wyróżnione zostały
dwa rodzaje paneli graficznych:
• Podpis odniesienia
Prezentuje podpis o numerze określonym przez znajdujący się pod nim suwak. Szablon, na podstawie którego jest generowany, można dynamicznie zmieniać w dowolnym momencie pracy aplikacji (zmiana położenia suwaka).
• Podpis analizowany
Charakteryzuje się tymi samymi właściwościami co poprzednio opisywany panel
graficzny, z jednym wyjątkiem. Podgląd każdego nowego podpisu jest prezentowany
właśnie na nim (wiąże się to również z automatycznym przesunięciem skojarzonego
suwaka na ostatnią pozycję). W przypadku dużej liczby użytkowników systemu i
częstych połączeń klient-serwer, przeglądanie listy podpisów z jego wykorzystaniem
jest utrudnione.
Pod panelami graficznymi znajdują się suwaki umożliwiające podgląd dowolnego
szablonu importowanego do panelu głównego. Są aktualizowane na bieżąco, dlatego ich
wartość maksymalna zawsze odpowiada rzeczywistej ilości szablonów będących na liście
panelu głównego. Wartość „Numer: X” określa numer aktualnie wyświetlanego podpisu
na powiązanym panelu graficznym.
Przycisk „Porównanie” służy do porównania ze sobą szablonów aktualnie określonych przez pozycję obu suwaków (oraz wyświetlonych na panelu graficznym). Wykorzystywane algorytmy zostaną szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale. Wyświetlane jest
okno podające wynik poszczególnych etapów analizy. Ostatnia pozycja przedstawia poziom podobieństwa. Każdy element okna może przyjąć jeden z trzech kolorów:
• Zielony
Analiza określonej cechy wykazała, że szablony sa zgodne.
• Czerwony
Analiza określonej cechy wykazała, że szablony nie są ze sobą zgodne.
• Żółty
Analiza określonej cechy nie była w stanie określić zgodności szablonów.
Wyświetlanie kolorów na poszczególnych elementach (oprócz ostatniego wiersza)
można włączyć, zaznaczając odpowiednie pole w panelu głównym.
Ramka F2 zawiera opcje dotyczące szablonów analizowanych w panelu głównym.
Przycisk „Usuń szablon” kasuje z listy szablon o numerze określonym przez skojarzony
suwak. Jeżeli podpis z nim skojarzony jest aktualnie wyświetlany na panelu graficznym,
jego miejsce zajmuje szablon charakteryzujący się niższym numerem (o ile jest to możliwe). W przypadku usunięcia ostatniego szablonu, na obu panelach graficznych pojawia
się napis „brak źródła”. Należy pamiętać, że oba panele graficzne operują na tej samej
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Rysunek 27: Okno porównywania szablonów (zwykłe oraz kolorowe)

liście szablonów. W przypadku importowania ich z bazy danych, ich usunięcie w panelu
głównym nie wpłynie na jej strukturę. W każdej chwili można je ponownie odtworzyć z
pliku.
Przycisk „Charakterystyki” przedstawia wszystkie informacje zawarte w skojarzonym szablonie. Otrzymujemy dwa rodzaje menu, pomiędzy którymi możemy sie swobodnie
przemieszczać.
Menu rozszerzone posiada dodatkowy dział „Pojedyncze wykresy”. Przedstawione
są w nim wyodrębnione cechy szablonu. W pozostałych działach cechy są pogrupowane
tematycznie. Każdy wykres może być wyświetlany w kilku trybach. Kliknięcie lewym
przyciskiem myszy w jego obrębie powoduje zmianę sposobu wyświetlania wartości.
• Brak wyświetlania
Podstawowy tryb, nie podaje wartości próbki wskazywanej przez kursor.
• Krzyż
Najazd kursorem na próbkę powoduje wskazanie wartości na obu osiach (linia pionowa i pozioma).
• Wartość
Po prawej stronie wykresu podane są parametry próbki wskazywanej przez kursor.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy o obrębie wykresu powoduje zmianę trybu
jego wyświetlania.
• Kolorowy
Podstawowy tryb. Na szaro wyświetlane są próbki, podczas akwizycji których rysik
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Rysunek 28: Menu podglądu charakterystyk

nie dotykał tabletu. Na zielono zaznaczone są próbki, które nie ulegały zmianie
w czasie (stała wartość, piórko dociśnięte), natomiast na czerwono zaznaczone są
pozostałe wartości (zmiana wartości, piórko dociśnięte).
• Szary
Tryb, w którym nie ma rozróżnienia na poszczególne kolory.
Ustawione tryby wyświetlania wykresu oraz wartości mogą być zmieniane niezależnie
od siebie. Zostało to przedstawione na ilustracji 29. W przypadku opuszczenia pola przez
kursor z prawej lub lewej strony, nie są pokazywane parametry żadnej próbki. Natomiast w
przypadku opuszczenia pola z góry lub dołu, wyświetlana jest wartość elementu na który
po raz ostatni wskazywał. Jest to pomocne podczas jednoczesnej analizy wielu wykresów.
Na następnych stronach pracy zostały przedstawione poszczególne panele charakterystyk, dostępne z menu podstawowego.
1) Zależności czasowe
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Rysunek 29: Tryby wyświetlania wykresu

Wykresy dotyczą zmian w dynamice pisania. Mogą być wykorzystane wyłącznie w
przypadku analizy on-line.
• x=F(t) - przesunięcie współrzędnych rysika w czasie (wartość X).
• y=F(t) - przesunięcie współrzędnych rysika w czasie (wartość Y).
• m=F(t) - zależność dociśnięcia rysika od czasu (0-dociśnięty, 1-oderwany).
• Czas próbkowania - odstępy między pobieraniem kolejnych próbek. Jest to wartość rzeczywista, nieokreślona parametrami programu użytkownika. Obliczana na
podstawie różnicy czasu między zakończeniem a początkiem akwizycji podpisu.
• Czas składania podpisu - czas liczony od momentu rozpoczęcia akwizycji, do
ostatniego oderwania rysika od tabletu.
• Ilość oderwań rysika - ilość oderwań rysika od tabletu w trakcie składania podpisu.
• Poziom wypełnienia - stosunek czasu, w którym rysik był dociśnięty do czasu,
w którym był oderwany od tabletu. Obliczany jest do punktu ostatniego oderwania
rysika od tabletu (nie całego czasu akwizycji).
2) Wykres dynamiki
Wykresy, jak w poprzednim przypadku, dotyczą zmian w dynamice pisania. Mogą
być wykorzystane wyłącznie w przypadku analizy on-line.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

93

Rysunek 30: Zależności czasowe

• Dynamika wektora przesunięć (podpis) - panel przedstawia w sposób graficzny
odległość skalarną pomiędzy poszczególnymi punktami w podpisie. Im linia jest
jaśniejsza, tym ta odległość jest większa.
• Dynamika wektora przesunięć (wykres) - przedstawiony jest wykres zmian
odległości skalarnej między poszczególnymi punktami w czasie. W miejscu, gdzie
pojawiły się „szpilki” ,miało miejsce ponowne przyłożenie rysika do tabletu. Punkty
tego typu są wykluczane z analizy.
3) Zależności częstotliwościowe
Wykresy przedstawiają transformatę FFT przesunięcia współrzędnych rysika w czasie. Może ona zostać wykorzystana wyłącznie do badania w trybie on-line.
• Ax=F(f ) - wykres przedstawia transformatę Fouriera (FFT) przesunięć rysika w
czasie (parametr X).
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Rysunek 31: Wykres dynamiki

• Ay=F(f ) - wykres przedstawia transformatę Fouriera (FFT) przesunięć rysika w
czasie (parametr Y).
• Odległość między prążkami - wartość określa zmiany częstotliwości między poszczególnymi prążkami.
• Częstotliwość Nyquista - parametr określa częstotliwość Nyquista dla transformaty.
4) Analiza punktów
Panel przedstawia najważniejsze punkty podpisu, które mogą zostać wykorzystane
podczas analizy zarówno w trybie on-line, jak i off-line.
• Analiza właściwości statycznych - panel przedstawia podpis z naniesionymi na
niego punktami krytycznymi podlegającymi analizie.
• Informacja o zakończeniu analizy - w przypadku przetwarzania graficznego,
wyszukiwanie punktów przecięcia może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. W tym
czasie pozostałe elementy omawianego panelu (przedstawione w kolejnych punktach)
nie są wyświetlane.
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Rysunek 32: Zależności częstotliwościowe

• (C)Środek masy - punkt określający środek masy podpisu. Obliczany jest na
podstawie następujących zależności:
– Piksel czarny - element, którego waga wynosi 1.
– Piksel czarny - element, którego waga wynosi 0.
• (A)Początek podpisu - punkt pierwszego dociśnięcia rysika do tabletu (zaznaczony pomarańczowym krzyżykiem na panelu graficznym).
• (B)Koniec podpisu - punkt ostatniego oderwania rysika od tabletu (zaznaczony
pomarańczowym krzyżykiem na panelu graficznym).
• Punkty przecięcia - lista punktów przecięcia w podpisie (zaznaczone niebieskimi
kropkami na panelu graficznym).
• Szerokość oryginalnego podpisu - szerokość złożonego podpisu przed dokonaniem normalizacji.
• Wysokość oryginalnego podpisu - wysokość złożonego podpisu przed dokonaniem normalizacji.
5) Wymiary obrazu
Panel przedstawia funkcje rozkładu pikseli w podpisach. Na podstawie szablonu
podpis jest odtwarzany i rysowany na panelu graficznym. Następnym krokiem jest analiza
rozkładu pikseli na uzyskanym obrazie.
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Rysunek 33: Analiza punktów

• Analiza właściwości statycznych - panel przedstawia podpis odtworzony na
podstawie szablonu. Nie są wprowadzane żadne modyfikacje.
• Informacja o zakończeniu analizy - w przypadku przetwarzania graficznego,
zakończenie analizowania obrazu może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. W tym
czasie pozostałe elementy omawianego panelu (przedstawione w kolejnych punktach)
są ukryte.
• Ilość pikseli w poszczególnych wierszach - funkcja rozkładu pikseli w zależności
od numeru wiersza.
• Ilość pikseli w poszczególnych kolumnach - funkcja rozkładu pikseli w zależności od numeru kolumny.
• Łączna ilość pikseli - ogólna liczba aktywnych (czarnych) pikseli widocznych na
panelu graficznym.
6) Free (swobodne przekształcenie obrazu)
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Rysunek 34: Wymiary obrazu

Panel graficzny niewnoszący żadnych dodatkowych informacji. Stworzony został w
celu dokładnej analizy podpisu przez użytkownika lub eksperta. Lewym przyciskiem myszy wybieramy sposób określania położenia punktu wskazywanego przez kursor (brak,
wskaźnik, krzyż). Prawym przyciskiem myszy wybieramy analizowaną cechę (brak, dynamika podpisu, punkty krytyczne). Oba tryby pracy są niezależne od siebie. Ponadto
mamy możliwość dynamicznej zmiany wymiarów panelu. Przy każdej dokonanej modyfikacji, podpis jest przetwarzany w taki sposób, aby wypełnił cały obszar panelu graficznego (rozciąganie, oraz ściskanie podpisu w obu wymiarach). Parametr „Analiza X%”
wykorzystywany jest tylko w przypadku analizy graficznej punktów, przedstawia postęp
przetwarzania obrazu.
Ramka F3 przedstawia aktualne tryby pracy systemu. Dotyczą one bazy danych
oraz wątków działających w tle.
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Rysunek 35: Swobodne przekształcenie obrazu

• Importowana baza danych - informuje, czy plik struktury bazy danych został
zdefiniowany przez użytkownika. Jeżeli nie, funkcje operujące na zawartych w niej
szablonach nie będą niedostępne.
• Uczenie sieci - informuje, czy w tle przeprowadzany jest proces trenowania sieci.
• Włączony serwer - informuje, czy system oczekuje na przyjęcie połączenia od
programów użytkownika.
Baza danych
Okno służy do nadzorowania bazy danych. Jego panel przedstawiony jest na poniższej ilustracji.
Ramka G1 zawiera elementy niezbędne do otworzenia istniejącej, lub stworzenia
nowej bazy danych. Przycisk „Załaduj” otwiera okno wyboru plików, za pomocą którego musimy określić ścieżkę struktury istniejącej bazy danych (brak rozszerzenia). W
przypadku wciśnięcia przycisku „Utwórz” pojawia się dodatkowe okno, zawierające następujące elementy:
• Ścieżka - podaje ścieżkę na której ma być utworzony nowy plik struktury. Można
skorzystać z okna wyboru pliku, wyświetlającego się po wciśnięcie przycisku „Struktura”. Błędna ścieżka jest sygnalizowana oknem błędu.
• Użytkownik - pole tekstowe do wpisywania nazw poszczególnych użytkowników.
Za każdym razem podaną nazwę musimy zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Powtarzające się lub zawierające znaki specjalne nazwy są sygnalizowane oknem błędu.
• Lista użytkowników - lista prognozowanych użytkowników bazy danych.
• Skasuj listę - kasowanie listy użytkowników.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

99

Rysunek 36: Panel obsługi bazy danych

• Zapisz - utworzenie bazy danych. Powoduje zapisanie nowej struktury pod wskazaną ścieżką oraz utworzenie osobnego folderu dla każdego użytkownika systemu.
Zarówno otworzenie pliku istniejącej struktury, jak również stworzenie nowej bazy
danych, zaznacza element „Importowana baza danych” w panelu głównym. Od tego momentu można korzystać ze wszystkich funkcji wymagających dostępu do zapisanych szablonów.
Ramka G2 informuje o bazie danych, z której aktualnie korzysta program. Można ją
w dowolnej chwili zmienić. „Aktualna ścieżka systemu plików” wskazuje na adres struktury
bazy danych, natomiast tablica „Elementy bazy danych” przedstawia listę użytkowników
(ilość podpisów, nazwa oraz ścieżka folderu, w którym przechowywane są szablony danego
użytkownika).
Wszystkie elementy znajdujące się w ramce G3 stają się aktywne dopiero po załadowaniu/utworzeniu bazy danych.
• Importuj listę podpisów z panelu głównego (X) - pobiera listę analizowanych
szablonów z panelu głównego. Parametr „X” określa ilość importowanych w ten
sposób szablonów (pojawia się tylko w przypadku, gdy jest większa od 0).
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Rysunek 37: Panel tworzenia bazy danych

• Eksportuj pełną listę podpisów do panelu głównego - wysyła wszystkie szablony znajdujące się w bazie danych do panelu głównego. Pojawia się okno informacyjne mówiące o ich ilości.
• Zapisz listę (ścieżka) - zapisuje listę szablonów importowanych z panelu głównego
do folderu osoby określonej przez listę rozwijalną. Po tej operacji lista importowanych szablonów jest kasowana.
• Eksportuj listę (ścieżka) - eksportuje do panelu głównego wyłącznie podpisy
użytkownika określonego przez listę rozwijalną. Pojawia się okno informacyjne mówiące o ich ilości.
• Skasuj listę (ścieżka) - usuwa z bazy danych wszystkie podpisy użytkownika określonego przez listę rozwijalną.
• Usuń użytkownika (ścieżka) - usuwa z pliku struktury bazy danych użytkownika określonego przez listę rozwijalną. Folder oraz wszystkie szablony pozostają na
dysku, w razie potrzeby można je ponownie dołączyć do bazy danych.
• Usuń użytkownika (folder) - usuwa z pliku struktury bazy danych użytkownika
określonego przez listę rozwijalną. Folder oraz wszystkie szablony zostają usunięte
z dysku. Nie ma możliwości ich odzyskania w przyszłości.
• Dodaj użytkownika (ścieżka) - pozwala dołączyć do bazy danych nowego użytkownika. Za pomocą okna wyboru pliku należy wskazać folder zawierający jego
szablony. Nazwa użytkownika jest określana na podstawie nazwy tego folderu, natomiast ilość podpisów jest równa liczbie elementów w nim zawartych. Ścieżka może
znajdować się na dowolnym dysku.
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• Dodaj użytkownika (folder) - pozwala dołączyć do bazy danych nowego użytkownika. Pojawia sie okno tekstowe, w którym należy podać jego nazwę. Folder jest
tworzony w tej samej lokacji co plik struktury bazy danych.
• Drukuj - umożliwia wydruk zawartości bazy danych do pliku .pdf.
W przypadku przechowywania bazy danych na dysku wymiennym może się zdarzyć,
że podczas następnego uruchomienia system przypisze mu inną nazwę. Ścieżki folderów
użytkowników nie będą się zgadzać, przez co baza danych nie zostanie załadowana. W
takim przypadku pojawia się okno automatycznej zmiany ścieżki. Wystarczy podać nazwę przypisaną urządzeniu wymiennemu przez system (przykładowo ”H”), aby wadliwe
adresy zostały zaktualizowane.
Serwer
Okno służy do nadzorowania sieciowej pracy systemu. Wygląd panelu przedstawiony
jest na poniższym rysunku.

Rysunek 38: Panel nadzoru pracy TCP/IP

W ramce H1 przedstawione są parametry połączenia (port oraz numer IP serwera).
W przypadku pracy w sieci lokalnej wyświetlany jest adres lokalny serwera. Jest to przydatna informacja dla administratora systemu. Aby w takim przypadku określić publiczne
IP, program korzysta z osobnych algorytmów. Numer portu komunikacji można zmienić,
pod warunkiem, że serwer nie został uruchomiony.
Ramka H2 zawiera elementy służące do uruchomienia serwera, a także modyfikacji
parametrów jego pracy.
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• Zapis próbek - podpisy dostarczone za pomocą programu użytkownika są bezpośrednio zapisywane w bazie danych. W przypadku braku użytkownika o podanej
nazwie, dodawany jest on do listy. Opcja jest dostępna wyłącznie po załadowaniu
bazy danych.
• Wyświetlanie próbek - podpisy dostarczone za pomocą programu użytkownika
są wyświetlane w panelu głównym.
• Analiza próbek - do programu użytkownika wysyłana jest informacja zwrotna
dotyczące zgodności złożonego podpisu. Wyświetlane jest dodatkowe okno, pozwalające sprecyzować sposób badania. Każdy element w nim zawarty określa jeden
sposób przeprowadzania analizy. Końcowy wynik jest średnią wszystkich wybranych
metod. O tym, czy podpis zostanie zaakceptowany, decyduje ustawiony poziom thresholdu, znajdujący się na samym dole okna. Panel został przedstawiony na ilustracji
39.
Tryby pracy są niezależne od siebie. Mogą być aktywne nawet wszystkie jednocześnie. Przycisk „Uruchom serwer” powoduje wejście w sieciowy tryb pracy. Ponowne jego
wciśnięcie powoduje zatrzymanie odpowiednich wątków odpowiedzialnych za nasłuchiwanie portu i wyjście z trybu sieciowego. Każdorazowe wciśnięcie omawianego przycisku
powoduje ponadto automatyczną aktualizację powiązanej strony internetowej.

Rysunek 39: Panel wyboru metod analizy, oraz odpowiedź po stronie użytkownika

Ramka H3 przedstawia listę połączeń z poszczególnymi klientami. Wyszczególniony jest adres IP, z którego zostało nawiązane połączenie, nazwa użytkownika, oraz
ilość połączeń. Przycisk ”Wyczyść”, kasuje tą listę.
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Rysunek 40: Konsola błędów

Konsola błędów
Monitoruje wszystkie operacje wykonane w programie. W przypadku wystąpienia
błędu można prześledzić listę akcji i określić jego przyczynę. Składa się z następujących
elementów:
• Pole tekstowe - lista wszystkich akcji od początku pracy systemu wraz z czasem
ich wykonania.
• Wyczyść - czyszczenie listy zdarzeń.
• Zapisz - zapisanie listy zdarzeń do pliku tekstowego.
• Drukuj - wydruk listy zdarzeń do pliku *.pdf.
• Komentarz - pole tekstowe, do którego można wpisać dowolny komentarz odnoszący się do pracy systemu (opcjonalnie). Pojawia się podczas drukowania pliku do
formatu *pdf.
Struktury neuronowe
Zadaniem panelu jest trenowanie sztucznych sieci neuronowych. Umożliwia zdefiniowanie ich struktury oraz kontroluje wątki za nie odpowiedzialne.
Ramka I1 zawiera elementy dotyczące wykorzystywanej bazy danych. Przycisk
„Importuj” analizuje jej strukturę, po czym nazwy użytkowników są wyświetlane w liście
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Rysunek 41: Panel trenowania SSN

rozwijalnej. Aby stworzyć nową SSN dla konkretnego użytkownika, należy wybrać odpowiednią nazwę z tej listy. Znajduje się na niej również dodatkowa pozycja „– Wszyscy –”.
W przypadku jej wybrania SSN jest tworzona po kolei dla wszystkich użytkowników w
bazie danych.
W ramce I2 znajdują się elementy określające strukturę i zastosowanie trenowanych
struktur neuronowych.
• Rodzaj analizy - określa które cechy szablonu mają być analizowane przez strukturę. Element „– Wszystko –” tworzy po kolei SSN dla każdej dostępnej cechy.
• Sposób nauczania - określa funkcję aktywacji neuronów w warstwie ukrytej. Element „– Losowa –” losuje funkcję aktywacji dla danej struktury SSN.
• Liczba wejść - Określa wielkość warstwy wejściowej SSN < 10, 300 >. W przypadku
analizy niektórych charakterystyk szablonu, wartość ta jest ściśle określona i nie
ulega zmianie.
• Powtórzenia - określa, ile ma zostać wytrenowanych SSN o zadanych parametrach.
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Rysunek 42: Panel pomocniczy trenowania struktury

Rysunek 43: Panel pomocniczy(graficzny) trenowania struktury
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• Liczba neuronów w warstwie ukrytej - Określa wielkość warstwy ukrytej SSN
< 1, 300 >.
• Ilość epok - przedstawia maksymalną ilość epok trenowania struktury.
• Błąd sieci - przy osiągnięciu danego błędu przez strukturę proces uczenia jest
zatrzymywany.
Ramka I3 zawiera elementy odpowiedzialne za rozpoczęcie oraz zatrzymanie procesu trenowania. Umożliwia włączenie dwóch okien pomocniczych.
• Analiza - Uruchomienie wątków odpowiedzialnych za trenowanie struktury. W panelu głównym zaznaczana jest opcja „Uczenie sieci”.
• Zatrzymaj proces uczenia - zatrzymanie wątków odpowiedzialnych za proces
uczenia. Opcja „Uczenie sieci” jest odznaczana.
• Pokaż postęp tworzenia sieci - wyświetla panel przedstawiający historię trenowania struktury, jak również uzyskane poziomy błędów podczas każdej epoki (ilustracja
41).
• Przedstawienie graficzne - wyświetla wykres zależności błędu trenowanej struktury od numeru epoki. Zielonym prostokątem zaznaczony jest dopuszczalny błąd
sieci. W przypadku jego osiągnięcia, proces uczenia jest zatrzymywany (ilustracja
42).
Struktury neuronowe zapisywane są w folderze znajdującym się pod tym samym
adresem co plik struktury bazy danych („NN/XXX/”, gdzie „XXX” jest nazwą użytkownika). Po wytrenowaniu nowej struktury badającej tę sama cechę, porównywane są błędy
jej i struktury zapisanej w pliku. Zapamiętywana jest sieć neuronowa o niższym poziomie
błędu.
Wybór obrazu
Panel pozwala na otworzenie pliku graficznego i wyodrębnienie z niego podpisu do
analizy off-line. Przedstawiony został na ilustracji 44.
Ramka J1 przedstawia importowany oraz wstępnie przetworzony obraz. Aby wyodrębnić element do dalszej analizy, należy wcisnąć przycisk „Ctrl” i zaznaczyć pole myszką.
Ramka J2 zawiera elementy niezbędne do przetwarzania importowanego obrazu
graficznego.
• Zoom - powiększa obraz. Ten sam efekt można uzyskać, wciskając prawy przycisk
myszy na panelu graficznym i poruszając nią góra/dół.
• Rotacja - zmiana kąta osi współrzędnych. Ten sam efekt można uzyskać, wciskając
prawy przycisk myszy na panelu graficznym i poruszając nią prawo/lewo.
• Rozciągnięcie X - rozciągnięcie obrazu wzdłuż osi X.
• Rozciągnięcie Y - rozciągnięcie obrazu wzdłuż osi Y.
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Rysunek 44: Panel wyboru obrazu

• Translacja X - przesunięcie obrazu wzdłuż osi X. Ten sam efekt można uzyskać,
wciskając lewy przycisk myszy na panelu graficznym i poruszając nią prawo/lewo.
• Translacja Y - przesunięcie obrazu wzdłuż osi Y. Ten sam efekt można uzyskać,
wciskając lewy przycisk myszy na panelu graficznym i poruszając nią góra/dół.
Ramka J3 zawiera przyciski nadzorujące pracę panelu. Umożliwiają zmianę obrazu,
cofnięcie zmian oraz otworzenie drugiego okna przetwarzania.
• Resetuj ustawienia - resetowanie wstępnych ustawień obrazu i przywrócenie jego
pierwotnej formy (cofnięcie wszystkich akcji).
• Importuj obraz - importowanie nowego obrazu do panelu.
• Akceptuj zaznaczenie - Zaakceptowanie wyodrębnionego elementu obrazu i przeniesienie go do kolejnego okna przetwarzania.
Po przeniesieniu zaznaczonej części obrazu do drugiego okna (ilustracja 44), przetwarzany jest on do odcieni szarości (8 bit). Panel składa się z następujących elementów:
• Szerokość linii - określa grubość linii, którą możemy rysować po panelu graficznym.
Umożliwia to ręczne usunięcie artefaktów z obrazu.
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Rysunek 45: Drugie okno przetwarzania

Rysunek 46: Przykład wyodrębniania podpisu
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• Threshold - usunięcie z obrazu pikseli o odcieniu szarości określonej przez poziom
suwaka. Zmiany są w pełni odwracalne.
• Resetuj obraz - przywrócenie pierwotnej formy obrazu (cofnięcie wszystkich zmian).
• Zapisz plik - zapisanie obrazu do pliku o podanej nazwie.
• Porównaj obraz - otworzenie okna porównywania off-line. Następuje przetworzenie
obrazu do postaci binarnej (dwa kolory) oraz przeniesienie do nowego okna.
• Normalizacja - po przeniesieniu obrazu do panelu porównania, następuje jego normalizacja. Polega na dopasowaniu wyodrębnionego podpisu do wymiarów panelu
graficznego.
• Ukrywanie okna - po przeniesieniu obrazu do panelu porównania, okna przetwarzania obrazu zostają zamknięte.
Przykładowe wyodrębnienie podpisu z obrazu przedstawione jest na ilustracji 46.
Został ustawiony poziom thresholdu, usunięte artefakty oraz miała miejsce normalizacja.

Rysunek 47: Panel porównania podpisów off-line

Porównanie obrazu off-line
Panel pozwala na wykonanie analizy off-line na obrazach pobranych z pliku lub syntezowanych z bazy danych.
Ramka K1 przedstawia podpisy pobrane z pliku lub syntezowane z bazy danych.
Środek masy jest obliczany automatycznie, natomiast punkty przecięcia muszą zostać zaznaczone manualnie (lewy przycisk myszy, w celu usunięcia punktu należy wcisnąć prawy
przycisk).
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Ramka K2 zawiera elementy powiązane z panelami graficznymi. Dotyczą one wyboru źródła podpisu oraz umożliwiają rozpoczęcie analizy.
• Pobierz obraz z pliku - załadowanie obrazu podpisu z określonego pliku.
• Syntezuj plik z bazy danych - odtworzenie podpisu z szablonu określonego nazwą
użytkownika i numerem.
• Zbadaj obraz - analiza obrazu przy pomocy SSN.
Ramka K3 zawiera elementy dotyczące odtwarzania podpisów z bazy danych. Przycisk „Załaduj pliki z bazy danych” analizuje aktualną bazę danych, po czym w liście
„Użytkownik” wyświetla nazwy wszystkich użytkowników w niej zawartych, natomiast w
liście „Podpis” wyświetla numery podpisów danego użytkownika.
4.4.5

Tworzenie szablonu

Po przesłaniu podpisu do panelu głównego tworzony jest odpowiadający mu szablon. Wszystkie niezbędne metody znajdują się w klasie „AcquisitionSignature”. Każda
z nich zwraca zmienną logiczną. Określa ona, czy metoda została wykonana poprawnie
(prawda), czy wystąpiły błędy (fałsz). Kolejny etap przetwarzania może się rozpocząć
dopiero po poprawnym zakończeniu poprzedniego. W przypadku wystąpienia wyjątku,
proces jest natychmiast przerywany, a nazwa błędu wraz z jego opisem zapamiętywana.
Wzory szablonów są zdefiniowane w klasie „SignatureShort”. Wyróżnione są ich dwa rodzaje:
• Szablon pełny - zawiera podstawowe informacje o podpisie jak również wszystkie
wyniki przetwarzania. Składa się z następujących elementów:
– Name

Nazwa podpisu

– STimeS

Czas próbkowania

– STimeA

Czas składania podpisu

– SXArray

Tablica przesunięć X

– SYArray

Tablica przesunięć Y

– SMArray

Tablica dociśnięć piórka do tabletu

– SFXArray

Transformata DFT przesunięć X

– SFYArray

Transformata DFT przesunięć Y

– SDArray
– SGap
– SFill
– MC

Tablica dynamiki
Ilość oderwań rysika od tabletu
Wypełnienie podpisu
Środek masy

– XRow

Ilość pikseli w rzędach

– YRow

Ilość pikseli w kolumnach

– SPix

Ilość pikseli w podpisie

– SSize

Wymiary podpisu przed normalizacją
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– List
– Completed

Punkty przecięć
Czy analiza podpisu została zakończona

Omawiany rodzaj szablonu jest zapisywany w bazie danych (8 KB). Pomimo
większych rozmiarów jest on wygodniejszy w użytkowaniu, ponieważ nie trzeba przeprowadzać za każdym razem analizy (mogącej trwać nawet kilkadziesiąt sekund). Na
nim przeprowadzane są wszystkie operacje porównywania i rozpoznawania.
• Szablon skrócony - zawiera wyłącznie podstawowe informacje o podpisie. Jest
przesyłany pomiędzy poszczególnymi klasami systemu. Na jego podstawie można
stworzyć szablon pełny. Składa się z następujących elementów:
– Name

Nazwa podpisu

– STimeS

Czas próbkowania

– STimeA

Czas składania podpisu

– SXArray

Tablica przesunięć X

– SYArray

Tablica przesunięć Y

– SMArray

Tablica dociśnięć piórka do tabletu

– Completed

Czy analiza podpisu została zakończona

Nie powinien być on przechowywany w bazie danych, ponieważ gdyby wystąpiła konieczność przeprowadzenia jednocześnie kilkunastu porównań, musiałyby
zostać najpierw stworzone szablony pełne. Mogłoby to bardzo spowolnić pracę systemu lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niego. Nie zawiera wystarczającej ilości
informacji aby przeprowadzić na nim operacji porównania i rozpoznawania.
Przetwarzanie podpisu składa się z kroków przedstawionych poniżej. Są one niezbędne jeżeli chcemy stworzyć szablon pełny.
1) Obliczenie rzeczywistego czasu składania podpisu
Polega na określeniu ilości punktów między ostatnim dociśnięciem rysika do tabletu
a rozpoczęciem akwizycji podpisu. Otrzymany wynik mnożony jest przez rzeczywisty czas
próbkowania.
2) Obliczenie poziomu wypełnienia
Polega na obliczeniu proporcji czasu w którym rysik był dociśnięty, do czasu w
którym był oderwany od tabletu. Analiza przeprowadzana jest do ostatniego punktu oderwania piórka.
3) Obliczenie ilości oderwań rysika od tabletu
Oderwanie występuje w przypadku gdy rysik przestał dotykać tabletu, a następnie
ponownie został dociśnięty. Jest to bardzo charakterystyczna cecha każdego podpisu.
4) Określenie wymiarów podpisu
Określenie szerokości i wysokości podpisu przed dokonaniem normalizacji. Wykrywane są cztery skrajne wartości (maksymalne i minimalne wychylenie X oraz Y). Wykorzystane zostały następujące zależności:
Szerokosc = Xmax − Xmin + 1
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W ysokosc = Ymax − Ymin + 1
Wymiary nigdy nie będą zerowe, dlatego dodawana jest wartość 1 (nawet w przypadku pojedynczego punktu na panelu graficznym będzie on traktowany jako piksel o
wymiarach 1x1).
5) Określenie offsetu
Od każdego punktu w podpisie odejmowany jest offset, w skład którego wchodzą
dwie wartości wyznaczone w poprzednim kroku (Xmin , Ymin ). Po tej operacji podpis w
całości znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Offset zostaje zapamiętywany w szablonie pełnym.
6) Normalizacja
Podpis jest normalizowany do określonych rozmiarów, które jednocześnie definiują
wielkość paneli graficznych (299,174). Wykorzystane zostały zależności:
Xi = Xi ∗ 300/W
Yi = Yi ∗ 174/H
Gdzie „X”, „Y” są współrzędnymi punktu o numerze„i”. „W” określa szerokość podpisu, natomiast „H” - jego wysokość. Ponieważ w szablonie pełnym są zawarte rozmiary
podpisu przed normalizacją, omawiana operacja jest w pełni odwracalna. Dalsze kroki
przetwarzania podpisu wykorzystują tablicę punktów otrzymaną po tym etapie.
7) Tworzenie tablicy dynamiki
Tworzona jest tablica odległości skalarnych między poszczególnymi punktami w podpisie. Podobna zależność była badana w projekcie wstępnym.
8) Analiza częstotliwościowa
Obliczana jest transformata Fouriera przesunięć współrzędnych rysika w czasie (X, Y ).
W tym celu wykorzystywany jest klasyczny algorytm FFT.
9) Analiza statyczna
Przetworzony podpis rysowany jest na wirtualnym panelu graficznym. Na jego podstawie określana jest ilość czarnych pikseli w poszczególnych rzędach i kolumnach. Zapamiętywana jest również łączna ilość czarnych pikseli.
10) Określenie punktów przecięcia
Proces może zająć nawet kilkadziesiąt sekund, dlatego obsługuje go osobny wątek.
Dzięki temu zabiegowi program nie musi czekać na zakończenie tworzenia szablonu i nie
tracimy kontroli nad panelem głównym. Punkty przecięcia mogą być określone na dwa
sposoby:
• Przetwarzanie algebraiczne - zostaje utworzona tablica odcinków pomiędzy poszczególnymi punktami według zależności:
Odc = {[P0 , P1 ], [P1 , P2 ], ..., [Pn−1 , Pn ]}
Algorytm składa się z „n” iteracji, gdzie „n” jest wielkością otrzymanej tablicy. Po
kolei sprawdzane jest czy aktualnie badany odcinek „Odci ” nie przecina odcinków o
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niższych numerach. Przykładowo dla iteracji o numerze „i” badane są następujące
pary odcinków w poszukiwaniu przecięć:
{Odci , Odc0 }{Odci , Odc1 }, {Odci , Odc2 }, {Odci , Odc3 }...{Odci , Odci−1 }
Punkty wspólne odcinków następujących po sobie są ignorowane. Odcinki Odci i
Odci−1 zawsze będą miały jeden punkt wspólny (połączenie). Nie może być on brany
pod uwagę podczas analizy.
• Przetwarzanie graficzne - wykorzystywane są dwa wirtualne panele graficzne,
tworzona jest identyczna macierz odcinków jak w przypadku analizy algebraicznej.
Metoda wymaga „n” iteracji, gdzie „n” jest wielkością otrzymanej tablicy.
Podczas każdego kroku na panelu A rysowany jest aktualny odcinek Odci . Na panelu
B rysowane są odcinki o niższych numerach {Odc0 , Odc1 , ..., Odci − 1}. Następnie
porównywane są wszystkie piksele na obu panelach w poszukiwaniu punktów przecięcia (obecność czarnych pikseli na tej samej pozycji). Punkty wspólne odcinków
następujących po sobie są ignorowane.
Metoda graficzna daje lepsze efekty, jednak wymaga znacznie więcej czasu. W przypadku gdy z systemu korzysta niewielka liczba użytkowników, zalecane jest jej włączenie.
Natomiast w przypadku częstych połączeń klient-serwer, może ona znacznie spowolnić
pracę aplikacji.
11) Określenie punktów krytycznych
Ostatnim etapem jest obliczenie środka masy podpisu (piksele czarne sa traktowane
jako 1, białe jako 0), punktu pierwszego przyłożenia rysika do tabletu oraz punktu ostatniego oderwania piórka.
Operacje porównywania i rozpoznawania mogą być przeprowadzone dopiero po zakończeniu wszystkich punktów analizy. W przypadku próby przeprowadzenia badania,
wyświetli się ostrzeżenie. Zakończenie przetwarzania podpisu sygnalizowane jest odpowiednim wpisem w konsoli błędów.
Część charakterystyk może być wyświetlona nawet w przypadku, gdy przetwarzanie nie dobiegło końca. Panele przedstawiające parametry statyczne będą odpowiednio
zmniejszone. Pojawi się na nich również informacja dotycząca przeprowadzania analizy
graficznej. W chwili osiągnięcia 100% brakujące parametry zostaną uzupełnione.
4.4.6

Metody porównania analitycznego

Największą różnicą w stosunku do projektu wstępnego jest dodanie klasycznych
metod analizy podpisu. Mają one być przeprowadzane w przypadku zbyt małej ilości szablonów w bazie danych lub jako pomoc, gdy struktury neuronowe nie są w stanie dokonać
jednoznacznej klasyfikacji. Wszystkie algorytmy, opatrzone dużą ilością komentarzy, zostały zawarte w klasie „Compare”. Ich intuicyjny opis został zamieszczony w poniższych
punktach. Po prawej stronie od nazwy badanej cechy znajduje się jej nazwa używana w
aplikacji (często skrócona).
Wynik końcowy porównania analitycznego jest połączeniem omawianych algorytmów. Wynik każdego z nich zawiera się w jednej z trzech klas (podpisy zgodne, niezgodne, nie można dokonać klasyfikacji). Początkowo każdej metodzie miała zostać przypisana odpowiednia waga, jednak po wstępnych testach okazało się to złym rozwiązaniem.
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Rysunek 48: Wyświetlenie parametrów przed zakończeniem analizy graficznej

W niektórych przypadkach analizowana cecha może bardzo rzadko wskazywać na zgodność podpisów tej samej osoby, dlatego powinna zostać wykluczona z analizy. Z drugiej
strony, jeżeli ta sama metoda uzna podpis za zgodny, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak jest w rzeczywistości (nawet jeżeli pozostałe algorytmy wskazują, że jest
inaczej). Dla takich metod bardzo trudno ustawić sensowny poziom thresholdu, dlatego
w przypadku ich spełnienia do wyniku końcowego dopisywana jest odpowiednia wartość.
Ponieważ metody tego typu nie są zawarte w wagach, końcowy współczynnik zgodności
może być większy od jedności. W takich przypadkach wyświetlane jest ”1+”.
Warunki klasyfikujące podpis do odpowiedniej grupy zostały określone na podstawie
bazy danych składającej się z 20 podpisów. Prognozy optymalnych parametrów podane
są pod opisem każdej z metod.
1) Korelacja funkcji przesunięć rysika
(Korelacja OX)
Analiza zostanie przeprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy zostały utworzone
szablony pełne. Tworzone są dwie tablice o długości 10 krotnie większej niż porównywane
tablice przesunięć rysika (w omawianym przypadku wynoszą one 3000 pozycji każda).
Początkowo uzupełniane wartościami -1. Następnym krokiem jest wyznaczenie ilości aktywnych punktów zawartych w porównywanych podpisach (od pierwszego przyłożenia, do
ostatniego oderwania rysika) oraz skoków przy wpisywaniu elementów do nowych tablic,
wyrażonych zależnością:
L
S=
P
Gdzie „L” oznacza wielkość nowoutworzonej tablicy (3000), natomiast „P” jest ilością aktywnych punktów w danym podpisie. Elementy z oryginalnych tablic przesunięć
rysika przepisywane są do odpowiadających im nowych tablic na pozycje określone zależ-
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nością:
B(S·i) = Ai (dla i = 0, 1, ..., 299)
„A” jest oryginalną tablicą przesunięć rysika, „B” jest tablicą utworzoną na potrzeby
omawianej metody. Kolejnym krokiem jest usunięcie wszystkich wartości „-1” zawartych
w tablicach. Metoda wymaga „m-1” iteracji, przy czym „m” jest wielkością nowoutworzonych tablic. Jeżeli Bj = −1, wtedy Bj = Bj−1 (dla j = 1, 2, ..., 2999; j 6= 0).
Zabieg ten częściowo eliminuje różnicę w próbkowaniu podczas składania obu podpisów. Na sam koniec obliczana jest wzajemna korelacja obu tablic.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.980
0.14
Brak możliwości klasyfikacji 0.925 ¬ wynik < 0.980
0.07
Podpisy niezgodne
wynik < 0.925
0.00
2) Korelacja funkcji przesunięć rysika
(Korelacja OY)
Korelacja jest obliczana w analogiczny sposób jak w poprzednim przykładzie. Zamiast przesunięć rysika na osi X, badane są przesunięcia rysika na osi Y.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.700
0.1
Brak możliwości klasyfikacji 0.400 ¬ wynik < 0.700
0.0
Podpisy niezgodne
wynik < 0.400
0.0
3) Korelacja funkcji dociśnięcia rysika
(Korelacja M)
Korelacja jest obliczana w analogiczny sposób jak w przypadku analizy przesunięć
rysika (dwa poprzednie punkty). Wyjątkiem jest typ tablicy dociśnięć, składa się wyłącznie ze zmiennych logicznych. Na potrzeby metody musiała zostać przetworzona na tablicę
typu integer (prawda została zamieniona na wartość „1”; fałsz został zamieniony na wartość „0”). Po wstępnych badaniach okazało się, że omawiany algorytm charakteryzuje się
najniższą skutecznością porównywania podpisów dlatego ostatecznie nie został wykorzystany w aplikacji.
4) Korelacja funkcji rozkładu pikseli w wierszach
(Korelacja pikseli X)
Jest to analiza podpisu statycznego, dlatego czas składania podpisu i częstotliwość
próbkowania nie są brane pod uwagę. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych tablic.
Korelacja jest obliczana bezpośrednio na tablicach rozkładu pikseli w wierszach.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.800
0.1
Brak możliwości klasyfikacji 0.400 ¬ wynik < 0.800
0.0
Podpisy niezgodne
wynik < 0.400
0.0
5) Korelacja funkcji rozkładu pikseli w kolumnach
(Korelacja pikseli Y)
Analogicznie jak w poprzednim punkcie, czas składania podpisu i częstotliwość próbkowania nie są brane pod uwagę. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych tablic. Kore-
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lacja jest obliczana bezpośrednio na tablicach rozkładu pikseli w kolumnach.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.200
0.1
Brak możliwości klasyfikacji 0.100 ¬ wynik < 0.200
0.0
Podpisy niezgodne
wynik < 0.100
0.0
6) Korelacja transformaty Fouriera
(Korelacja transformaty Fouriera X)
Korelacja jest obliczana bezpośrednio na tablicach transformaty Fouriera. Nie ma
potrzeby tworzenia dodatkowych tablic.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.997
0.0750
Brak możliwości klasyfikacji 0.995 ¬ wynik < 0.997 0.0375
Podpisy niezgodne
wynik < 0.995
0.0000
7) Korelacja transformaty Fouriera
(Korelacja transformaty Fouriera Y)
Analogicznie jak w poprzednim punkcie, korelacja jest obliczana bezpośrednio na
tablicach transformaty Fouriera. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych tablic.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.991
0.0750
Brak możliwości klasyfikacji 0.980 ¬ wynik < 0.991 0.0375
Podpisy niezgodne
wynik < 0.980
0.0000
8) Korelacja dynamiki
(Korelacja dynamiki)
Korelacja jest obliczana w analogiczny sposób jak w przypadku funkcji przesunięć
rysika (dwa pierwsze punkty). Według podanego wcześniej algorytmu tworzone są dwie
dodatkowe tablice, na których przeprowadzane jest badanie. Warto zaznaczyć, że tablica
dynamiki, zawarta w szablonie, jest krótsza niż tablica przesunięć (zawiera 299 pozycji).
Z tego powodu dodatkowe tablice będą miały 2990 elementów (nie 3000 jak w poprzednio
omawianych przykładach).
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik  0.300
0.1
Brak możliwości klasyfikacji 0.100 ¬ wynik < 0.300
0.0
Podpisy niezgodne
wynik < 0.100
0.0
9) Porównanie punktów przecięć
(Zgodne punkty przecięcia)
Tworzona jest dodatkowa lista punktów przecięcia (B) będąca wierną kopią listy
punktów przecięcia zawartej w pierwszym szablonie. W przypadku drugiego szablonu,
wykorzystywana jest jego oryginalna lista punktów przecięcia (A). Dla każdej pozycji z
„A”, badana jest odległość od każdej pozycji z „B”. Jeżeli jest ona mniejsza od określonej wartości (10 pikseli), zwiększany jest licznik wspólnych punktów przecięcia, a z
„B” usuwane są wszystkie pozycje mniejsze lub równe tej odległości. Końcowy wynik jest
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prezentowany w postaci „X/Y”, gdzie „X” jest obliczoną (według opisanego algorytmu)
liczbą wspólnych punktów przecięcia obu podpisów, natomiast „Y” jest określone na podstawie porównania liczby punktów obu szablonów. Wybierana jest mniejsza wartość („X”
nie może być większe od „Y”).
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
co najmniej zgodnych 50% punktów
0.1
Brak możliwości klasyfikacji co najmniej zgodnych 25% punktów
0.0
Podpisy niezgodne
mniej niż 25% zgodnych punktów
0.0
10) Różnica czasu składania podpisu
(Różnica czasu)
Nie jest wymaganie tworzenie dodatkowych zmiennych, różnica czasu obliczana jest
na podstawie następującego wzoru:
T =

|Tsig1 − Tsig2 |
Tsig

Gdzie Tsig1 jest czasem składania pierwszego podpisu, Tsig2 określa czas składania
drugiego, natomiast Tsig jest określone na podstawie porównania obu tych czasów. Wybierana jest większa wartość.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik ¬ 15%
0.1
Brak możliwości klasyfikacji 15% < wynik ¬ 30%
0.0
Podpisy niezgodne
wynik > 30%
0.0
11) Różnica w oderwaniach rysika od tabletu (Różnica ilości oderwań rysika)
Nie jest wymagane tworzenie dodatkowych zmiennych. Wykorzystana jest prosta
zależność:
D = |Dsig1 − Dsig2 |
Gdzie Dsig1 jest ilością oderwań rysika od tabletu zawartą w pierwszym szablonie,
natomiast Dsig2 to ilość oderwań zapisana w drugim. Jest to jeden z najbardziej wiarygodnych parametrów. Każda osoba w swoim podpisie odrywa piórko dokładnie taką sama
ilość razy. Nie jest to oczywiście cecha wystarczająca do klasyfikacji, ponieważ bardzo prosto ją podrobić. Z tego powodu nie są za nią przyznawane punkty, jednak w przypadku
gdy D > 0, ostateczny poziom podobieństwa zostaje odpowiednio obniżony.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik = 0
0.0
Brak możliwości klasyfikacji wynik = 1 -10% końcowego wyniku
Brak możliwości klasyfikacji wynik = 2 -25% końcowego wyniku
Podpisy niezgodne
wynik  3 -50% końcowego wyniku
12)Różnica poziomu wypełnienia obu podpisów
(Różnica wypełnienia)
Badanie jest przeprowadzane w analogiczny sposób jak obliczanie różnicy czasu w
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składaniu podpisów. Obliczane jest na podstawie następującego wzoru:
F =

|Fsig1 − Fsig2 |
Fsig

Gdzie „Fsig1 ” jest poziomem wypełnienia pierwszego podpisu, „Fsig2 ” definiuje poziom wypełnienia drugiego, natomiast „Fsig ” jest określone na podstawie porównania obu
tych wypełnień. Wybierana jest większa wartość.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik ¬ 30%
0.0750
Brak możliwości klasyfikacji 30% < wynik ¬ 40% 0.0375
Podpisy niezgodne
wynik > 40%
0.0000
13)Różnica całkowitej ilości czarnych pikseli(Różnica całkowitej ilości pikseli)
Badanie jest przeprowadzane w analogiczny sposób jak obliczanie różnicy czasu w
składaniu podpisów, czy poziomu wypełnienia. Obliczane jest na podstawie następującego
wzoru:
|Psig1 − Psig2 |
P =
Psig
Gdzie „Psig1 ” jest ilością pikseli w pierwszym podpisie, „Psig2 ” definiuje ilość pikseli
w drugim, natomiast „Psig ” jest określone na podstawie porównania obu tych wyników.
Wybierany jest większy z nich.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik ¬ 16%
0.14
Brak możliwości klasyfikacji 16% < wynik ¬ 20%
0.07
Podpisy niezgodne
wynik > 20%
0.00
15)Przesunięcie środka masy
(Przesunięcie środka masy)
Jest to odległość między położeniem obu punktów środka masy w podpisach. jest
ona wyrażona w pikselach.
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik ¬ 18
0.0750
Brak możliwości klasyfikacji 18 < wynik ¬ 21 0.0375
Podpisy niezgodne
wynik > 21
0.0000
16)Przesunięcie punktu startowego
(Przesunięcie punktu startowego)
Jest to odległość między położeniem obu punktów startowych w podpisach (pierwsze przyłożenie rysika).
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik ¬ 20
0.210
Brak możliwości klasyfikacji 20 < wynik ¬ 26
0.105
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wynik > 26

Podpisy niezgodne

0.000

17)Przesunięcie punktu końcowego
(Przesunięcie punktu końcowego)
Jest to odległość między położeniem obu punktów końcowych w podpisach (ostatnie
oderwanie rysika).
Klasa
Warunek
Wartość
Podpisy zgodne
wynik ¬ 19
0.210
Brak możliwości klasyfikacji 19 < wynik ¬ 25
0.105
Podpisy niezgodne
wynik > 25
0.000
W wielu metodach, opisanych powyżej, zgodność szablonów badana jest na podstawie korelacji. Jej współczynnik obliczany jest według zależności:
n−1
P

(xi − x̄)(yi − ȳ)

rxy =

i=0

s

n−1
P

(xi − x̄)2

i=0

s

n−1
P

(yi − ȳ)2

i=0

Gdzie „n” jest wielkością badanych tablic, natomiast „x̄, ȳ” są wartościami średnimi
elementów zawartych w każdej z nich.
Analizę analityczną szablonów można przeprowadzić na dwa różne sposoby:
• Wykorzystując panel główny - w tym przypadku porównywane są dwa szablony,
których numery są określone przez suwaki. Pojawia się okno wynikowe, przedstawiające wynik końcowy każdej metody, jak również łączny uzyskany poziom podobieństwa. Wynik może być zawarty w jednej z trzech klas (zgodne, niezgodne, brak
możliwości klasyfikacji). Poziomów thresholdu nie da się zmienić, są one wpisane na
stałe.
– Podpisy zgodne
– Brak możliwości klasyfikacji
– Podpisy niezgodne

wynik  0.5
0.3 ¬ wynik < 0.5
wynik < 0.3

Omawiany sposób analizy ma na celu pomóc administratorowi systemu usunąć z
bazy danych szablony charakteryzujące się błędem grubym.
• Wykorzystując program użytkownika - wynik analizy jest przesłany bezpośrednio do programu użytkownika. Może być zawarty w jednej z dwóch klas (podpis
zgodny lub niezgodny), nie istnieje stan niezdecydowania. Administrator systemu
może ustawić odpowiedni poziom thresholdu. Nie ma informacji o wyniku końcowym poszczególnych metod, jawny jest wyłącznie końcowy poziom podobieństwa.
Przesłany podpis porównywany jest z każdym szablonem danego użytkownika znajdującym sie w bazie danych, po czym wynik jest uśredniany. Z tego powodu warto
usunąć z bazy danych szablony charakteryzujące się błędem grubym.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

120

4.4.7

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych

Wszystkie metody trenowania SSN znajdują się w klasie „NeuralNetwork”. Wykorzystywaną metodą uczenia jest propagacja wsteczna. Wektory wejściowe są normalizowane w taki sposób, aby każdy ich element zawierał się w przedziale < 0, 1 >. Administrator ma możliwość ustawienia funkcji aktywacji, ilości wejść, oraz liczby neuronów w
warstwie ukrytej. Możliwe jest przeprowadzenie analizy następujących cech:
1) Przesunięcie rysika (oś X)
Tworzona jest tablica (A) o długości równej liczbie wejść SSN (określonej położeniem odpowiedniego suwaka na panelu struktur sieci neuronowych). Wypełniana jest
wartościami „-1”. Obliczany jest współczynnik skoku:
S=

P
W

Gdzie „P” jest ilością aktywnych punktów w podpisie (do ostatniego oderwania
rysika), natomiast „W” jest ilością wejść struktury neuronowej. Parametr „S” (skok) jest
typu „double”. Tablica wypełniana jest według następującego algorytmu:



B(i·S)

, gdy (i · S) < 1
Ai = (B(i·S)−1 + B(i·S) + B(i·S)+1 /3 , gdy 1 ¬ (i · S) < M



B(M −1)
, gdy (i · S)  M
dla i = 0, 1, ..., W − 1
Gdzie „B” jest oryginalna tablicą przesunięć o wielkości „M”. Wynik mnożenia (I ·s)
za każdym razem zostaje zaokrąglony w dół. Z tego powodu, w niektórych przypadkach,
pod tą samą pozycję tablicy „A” wartość jest wpisywana kilkukrotnie. Każdy element
tablicy może sie zawierać w przedziale < 0, 299 >, dlatego musi zostać on podzielony przez
wartość normalizacyjną (w omawianym przypadku wynosi ona 300). Kolejnym krokiem
jest pozbycie się wszystkich wartości -1 z tablicy. Wykorzystywany jest wzór:
Ai =


A

i

Ai−1

, gdy Ai 6= −1
, gdy Ai = −1

dla i = 1, 2, ..., W − 1
Na sam koniec badane jest, czy żaden element tablicy nie przekracza wartości 1.
Jeżeli tak, w jego miejsce wpisywana jest wartość 1. Przygotowana w ten sposób tablica
staje się wektorem wejściowym struktury neuronowej.
2) Przesunięcie rysika (oś Y)
Wektor wejściowy tworzony jest w analogiczny sposób jak w poprzednim przypadku.
Ponieważ badana jest inna tablica (przesunięcie rysika względem osi Y), wartość normalizacyjna ulega zmianie (w omawianym przypadku wynosi 175, ponieważ każdy element
tablicy zawiera się w przedziale < 0, 174 >). Pozostałe metody nie zostały zmienione.
3) Zależność oderwania rysika
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Tworzona jest tablica (A) o długości równej liczbie wejść SSN, wypełniana wartościami -1. Współczynnik skoku (S) obliczany jest w identyczny sposób jak w poprzednich metodach (przesunięcie rysika). Tablica wypełniana jest według podanego niżej algorytmu:

0

, gdy B(i·S) = f asz
Ai = 
1 , gdy B(i·S) = prawda
dla i = 0, 1, ..., W − 1
Gdzie „B” jest oryginalna tablicą dociśnięć (zawierającą zmienne logiczne) o wielkości „M”. „W”określa ilość wejść struktury neuronowej. Wynik mnożenia (I · s) za każdym
razem zostaje zaokrąglony w dół. Parametr normalizacyjny nie jest wykorzystywany (w
żadnym momencie wartość nie przekroczy 1). Elementy o wartości -1 są usuwane w analogiczny sposób, jak w opisanych wcześniej metodach.
4) Zmiana dynamiki pisania
Wektor wejściowy tworzony jest w podobny sposób jak w przypadku badania przesunięć rysika. Parametr normalizacyjny został określony jako 175. Może się zdarzyć, że
po wykonaniu dzielenia, uzyskana wartość będzie wciąż większa od 1. Są to jednak sporadyczne przypadki, wtedy zostaje wpisana wartość 1.
5) Transformata Fouriera przesunięcia X
Do wektora wejściowego pobierana jest ilość prążków równa jego długość. Przykładowo, gdy SSN posiada 5 wejść, wykorzystane zostaną wyłącznie prążki o numerach
0,1,2,3, oraz 4. Wartość każdego z nich dzielona jest przez 20000 (parametr normalizacyjny).
6) Transformata Fouriera przesunięcia Y
Wektor wejściowy tworzony jest w analogiczny sposób jak w poprzednim przypadku.
Jedyna różnicą jest wykorzystywanie prążków z innej tablicy (transformata Fouriera przesunięcia Y). Parametr normalizacyjny nie ulega zmianie, wynosi 20000.
7) Ilość pikseli w rzędach
Wektor wejściowy tworzony jest w analogiczny sposób jak w przypadku badania
przesunięć rysika. Parametr normalizacyjny wynosi 300. Różnicą jest sposób obliczania
skoku:
174
S=
W
Gdzie „W” jest ilością wejść struktury neuronowej. Pozostałe elementy metody nie
ulegają zmianie.
8) Ilość pikseli w kolumnach
Wektor wejściowy tworzony jest w analogiczny sposób jak w przypadku badania
przesunięć rysika. Parametr normalizacyjny wynosi 175. Różnicą jest sposób obliczania
skoku:
299
S=
W
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Gdzie „W” jest ilością wejść struktury neuronowej. Pozostałe elementy metody nie
ulegają zmianie.
9) Punkty przecięcia
Wielkość wektora wejściowego wynosi 80 elementów, nie może zostać zmieniona. Do
wejść parzystych wpisywane są wartości X poszczególnych punktów przecięcia (dzielone
przez 300), natomiast do nieparzystych wpisywane są wartości Y (dzielone przez 175).
W przypadku zbyt małej ilości punktów przecięcia (mniej niż 40), wejścia do których nie
została przypisana żadna wartość określane są jako 0. W przeciwnym przypadku, gdy
punktów jest więcej niż 40, nadmiarowa liczba jest odrzucana - nie jest zawierana w wektorze wejściowym.
10) Pozostałe zależności
Wielkość wektora wejściowego wynosi 11 elementów, nie może zostać zmieniona. Do
poszczególnych wejść zostają przypisane parametry:
• Współczynnik wypełnienia
• Ilość oderwań rysika (dzielone przez 20)
• Ilość czarnych pikseli w podpisie (dzielone przez 100000)
• Wartość X środka masy (dzielone przez 300)
• Wartość Y środka masy (dzielone przez 175)
• Wartość X punktu pierwszego przyłożenia rysika (dzielone przez 300)
• Wartość X punktu ostatniego oderwania rysika (dzielone przez 300)
• Wartość Y punktu pierwszego przyłożenia rysika (dzielone przez 175)
• Wartość Y punktu ostatniego oderwania rysika (dzielone przez 175)
• Oryginalna wysokość podpisu (dzielone przez 175)
• Oryginalna szerokość podpisu (dzielone przez 300)
Może się zdarzyć, że wartość podana na wejście przekroczy 1. W takim przypadku
zamiast niej wpisywana jest jedność.
11) Mieszana struktura
Wielkość wektora wejściowego wynosi 122 elementy, nie może zostać zmieniona. Jest
to połączenie większości wymienionych powyżej metod
• wejścia 0-19
Określają przesunięcia rysika (oś X). Metoda jest analogiczna jak w przypadku
punktu pierwszego. Inaczej obliczana jest wyłącznie wartość parametru skoku:
S=

P
20
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Gdzie „P” jest ilością aktywnych punktów w podpisie (od początku akwizycji, do
ostatniego oderwania rysika).



B(i·S)

, gdy (i · S) < 1
Ai = (B(i·S)−1 + B(i·S) + B(i·S)+1 /3 , gdy 1 ¬ (i · S) < M


B(M −1)
, gdy (i · S)  M
dla i = 0, 1, ..., 19
„B” jest tablicą przesunięć rysika względem osi X, przy czym „M” jest jej wielkością.
• wejścia 20-39
Określają przesunięcia rysika (oś Y). Metoda jest analogiczna jak w przypadku
punktu drugiego. Inaczej obliczana jest wyłącznie wartość parametru skoku:
S=

P
20

Gdzie „P” jest ilością aktywnych punktów w podpisie (od początku akwizycji, do
ostatniego oderwania rysika).

Ai+20




B(i·S)

, gdy (i · S) < 1
= (B(i·S)−1 + B(i·S) + B(i·S)+1 /3 , gdy 1 ¬ (i · S) < M



B(M −1)
, gdy (i · S)  M
dla i = 0, 1, ..., 19

„B” jest tablicą przesunięć rysika względem osi Y, przy czym „M” jest jej wielkością.
• wejścia 40-59
Określone sa na podstawie dynamiki składania podpisu. Metoda jest analogiczna jak
w przypadku punktu czwartego. Inaczej obliczana jest wyłącznie wartość parametru
skoku:
P
S=
20
Gdzie „P” jest ilością aktywnych punktów w podpisie (od początku akwizycji, do
ostatniego oderwania rysika).

Ai+40




B(i·S)

, gdy (i · S) < 1
= (B(i·S)−1 + B(i·S) + B(i·S)+1 /3 , gdy 1 ¬ (i · S) < M



B(M −1)
, gdy (i · S)  M
dla i = 0, 1, ..., 19

„B” jest tablicą dynamiki składania podpisu, przy czym „M” jest jej wielkością.
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• wejścia 60-74
Określone są na podstawie transformaty Fouriera przesunięcia rysika wzdłuż osi X.
Wykorzystywana jest zależność:
Ai+60 =


B

i

(Bi−1

, gdy i = 0
+ Bi + Bi+1 )/3 , gdy i =
6 0

dla i = 0, 1, ...14
„B” jest tablicą transformaty Fouriera przesunięcia rysika względem osi X. Ponadto
każdy wpisywany element jest dzielony przez wartość normalizacyjna, wynoszącą
20000.
• wejścia 75-89
Określone są na podstawie transformaty Fouriera przesunięcia rysika wzdłuż osi Y.
Wykorzystywana jest zależność:
Ai+75 =


B

i

(Bi−1

, gdy i = 0
+ Bi + Bi+1 )/3 , gdy i =
6 0

dla i = 0, 1, ...14
„B” jest tablicą transformaty Fouriera przesunięcia rysika względem osi Y. Ponadto
każdy wpisywany element jest dzielony przez wartość normalizacyjna, wynoszącą
20000.
• wejścia 90-99
Określone są na podstawie rozkładu pikseli w wierszach. Wykorzystywana jest zależność:
P((i+1)·17)−1
Bn
Ai+90 = n=i·17
17 · 300
dla i = 0, 1, ..., 9
„B” jest tablicą rozkładu pikseli w rzędach.
• wejścia 100-109
Określone są na podstawie rozkładu pikseli w kolumnach. Wykorzystywana jest
zależność:
P((i+1)·29)−1
Bn
Ai+100 = n=i·29
29 · 175
dla i = 0, 1, ..., 9
„B” jest tablicą rozkładu pikseli w kolumnach.
• wejścia 110-115
Określane są na podstawie listy punktów przecięcia. W przypadku gdy lista zawiera
tylko jeden element:
– Wartość X punktu (dzielone przez 300)
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– Wartość X punktu (dzielone przez 175)
– 0
– 0
– 0
– 0
W przypadku gdy lista zawiera dwa elementy:
– Wartość X pierwszego punktu (dzielone przez 300)
– Wartość Y pierwszego punktu (dzielone przez 175)
– Wartość X drugiego punktu (dzielone przez 300)
– Wartość Y drugiego punktu (dzielone przez 175)
– 0
– 0
W przypadku gdy lista zawiera więcej niż dwa elementy:
– Wartość X pierwszego punktu (dzielone przez 300)
– Wartość Y pierwszego punktu (dzielone przez 175)
– Wartość X środkowego punktu (dzielone przez 300)
– Wartość Y środkowego punktu (dzielone przez 175)
– Wartość X ostatniego punktu (dzielone przez 300)
– Wartość Y ostatniego punktu (dzielone przez 175)
• wejścia 116-121
Określone sa przez następujące wartości:
– Współczynnik wypełnienia
– Ilość oderwań rysika (dzielone przez 20)
– Wartość X środka masy (dzielone przez 300)
– Wartość Y środka masy (dzielone przez 175)
– Oryginalna wysokość podpisu (dzielone przez 175)
– Oryginalna szerokość podpisu (dzielone przez 300)
4.4.8

Testowanie systemu

Została utworzona grupa 9 użytkowników. W jej skład wchodziły osoby w różnym
wieku. Większość z nich nie miała wcześniej styczności z tabletem graficznym. Niektórzy
mieli doświadczenie w składaniu dużej ilości podpisów (wykładowca, nauczyciel), inni byli
zmuszeni składać go tylko sporadycznie.
1) Badanie analityczne
Na początku każda osoba musiała złożyć 10 podpisów odniesienia, które następnie
były wykorzystywane podczas analizy. Badanie składało się z trzech etapów:
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• Zbadanie zgodności 10 podpisów użytkownika. Poziom zgodności był zapamiętywany, ponadto wszystkie złożone podpisy były zapisywane w bazie danych.
• Zbadanie zgodności 10 fałszywych podpisów użytkownika (autoplagiat). Analogicznie jak w poprzednim punkcie, złożone podpisy były zapisywane w bazie danych,
tym razem jako wadliwe szablony (służyły do zwiększenia długości ciągu uczącego,
wykorzystywanego przy trenowaniu SSN).
• Próba sfałszowania podpisu przez innych użytkowników systemu. Wszystkie złożone
podpisy były zapisywane w bazie danych jako szablony wadliwe. Nie było ustalonego
limitu prób fałszowania podpisu, każdy mógł próbować tyle razy, na ile miał ochotę.
Należy zaznaczyć, że sztucznie stworzone warunki, w których były przeprowadzane
testy systemu, znacznie odbiegały od rzeczywistych. Użytkownik miał krótki czas na zapoznanie się z tabletem, mógł złożyć maksymalnie jeden podpis próbny. Ponadto każdy analizowany podpis, wykorzystany do określenia błędu FMR, był próbą sfałszowania podpisu
innego użytkownika. „Oszust” miał pełny dostęp do bazy danych, mógł wybrać dowolną
osobę jak również przeanalizować wszystkie szablony z nią związane (położenie punktów
przecięcia, dynamika pisania, przesunięcie rysika i inne). Co więcej, ilość prób fałszowania
podpisu była nieograniczona. Istniała możliwość analizy uzyskanego poziomu podobieństwa oraz odpowiedzi systemu. Wszystkie uzyskane błędy podczas testów są mocno zawyżone w porównaniu do pracy w rzeczywistych warunkach. Celem badania było określenie
maksymalnych błędów systemu biometrycznego, przy najmniej korzystnych warunkach
pracy. Na poniższych wykresach zostały przedstawione wyniki testu.
Na podstawie analizy rozkładów prawdopodobieństwa, określone zostały następujące błędy systemu (badanie analityczne):
• Użytkownik / Autoplagiat
Ilość podpisów prawdziwych
Ilość podpisów fałszywych

90
90

– FTM

0%

– FMR

2.22%, threshold 0.6000

– FNMR

20.00%, threshold 0.6000

– EER

13.33%, threshold 0.5300

– Zero FMR

threshold 0.7500

– Zero FNMR

threshold 0.4000

• Użytkownik / Oszust
Ilość podpisów prawdziwych
Ilość podpisów fałszywych

90
90

– FTM

0%

– FMR

13.33%, threshold 0.6600

– FNMR

24.44%, threshold 0.6600
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– EER

19.72%, threshold 0.5750

– Zero FMR

threshold 0.9600

– Zero FNMR

threshold 0.4000

Największą wadą systemu okazał się sztywno ustawiony poziom thresholdu. Gdyby
był on określany indywidualnie dla każdej osoby, ogólny błąd struktury przedstawiałby
się następująco:
• Użytkownik / Autoplagiat
FMR
FNMR

1.11%
5.55%

• Użytkownik / Oszust
FMR
FNMR

Rysunek 49: Badanie
nik/autoplagiat)

3.33%
5.55%

analityczne

-

Rozkład

prawdopodobieństwa

(użytkow-

Jak widać byłby on o wiele niższy niż w przypadku błędu uzyskanego przy wykorzystaniu jednego, ogólnego poziomu thresholdu. Niestety, w zaprojektowanym systemie nie
została przewidziana taka opcja. Cel pracy nie został osiągnięty, uzyskany błąd przekroczył wartość 10%. Należy wziąć pod uwagę, że podczas określania błędu FMR była brane
pod uwagę tylko próby podrobienia podpisu. Taki zabieg znacznie zawyża rzeczywisty
błąd systemu rozpoznawania.
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Rysunek 50: Badanie analityczne - Rozkład prawdopodobieństwa (użytkownik/oszust)

2) Badanie z wykorzystaniem SSN
Przed rozpoczęciem testów baza danych zawierała 300 elementów, w skład których wchodziły losowe słowa, oraz proste rysunki. Pełniły one rolę wadliwych elementów
ciągu uczącego. Podczas testów wielkość bazy danych systematycznie się zwiększała. Sieci
neuronowe dla konkretnego użytkownika były tworzone dopiero po zakończeniu badania
analitycznego. Testowanie SSN składało się z następujących etapów:
• Trenowanie SSN. Sieci były tworzone na podstawie minimum 20 podpisów prawdziwych oraz 10 fałszywych (autoplagiat), złożonych przez użytkownika podczas
badania analitycznego.
• Badanie zgodności 10 podpisów użytkownika. Poziom zgodności był zapamiętywany,
ponadto wszystkie złożone podpisy były zapisywane w bazie danych.
• Badanie zgodności 10 fałszywych podpisów użytkownika (autoplagiat). Analogicznie jak w poprzednim punkcie, złożone podpisy były zapisywane w bazie danych
jako szablony wadliwe. Badanie miało wykazać, czy SSN nauczyła się rozpoznawać
konkretny podpis, czy styl pisania użytkownika.
• Próba sfałszowania podpisu przez innych użytkowników systemu. Wszystkie złożone
podpisy były zapisywane w bazie danych jako szablony wadliwe. Nie było ustalonego
limitu prób fałszowania podpisu, każdy mógł próbować tyle razy, na ile miał ochotę.
Do badania zostały wybrane trzy najdokładniejsze metody (wybrane na podstawie
analizy 20 podpisów). Wykorzystują one dwie tablice przesunięcia rysika w czasie (oś X,
oś Y) oraz tablicę dynamiki. W badaniu wykorzystywane zostały pierwsze wytrenowane
sieci neuronowe charakteryzujące się błędem nie większym niż 0,01%. Nie były one aktualizowane. Podobnie jak w przypadku badania analitycznego, celem testu było określenie
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maksymalnych błędów systemu biometrycznego, przy najmniej korzystnych warunkach
jego użytkowania.
Na podstawie analizy rozkładów prawdopodobieństwa, określone zostały następujące błędy systemu (badanie z wykorzystaniem struktur neuronowych):
• Użytkownik / Autoplagiat
Ilość podpisów prawdziwych
Ilość podpisów fałszywych

121
90

– FTM

0%

– FMR

2.22%, threshold 0.3340

– FNMR

4.13%, threshold 0.3340

– EER

3.32%, threshold 0.3335

– Zero FMR

threshold 0.6670

– Zero FNMR

threshold 0.0001

• Użytkownik / Oszust
Ilość podpisów prawdziwych
Ilość podpisów fałszywych

121
405

– FTM

0%

– FMR

4.69%, threshold 0.6650

– FNMR

8.26%, threshold 0.6650

– EER

8.30%, threshold 0.5630

– Zero FMR

threshold 1.0000 (wynik nieosiągalny)

– Zero FNMR

threshold 0.0002

Jak można wywnioskować z wykresów, sztuczne sieci neuronowe znacznie lepiej radzą
sobie z problemem rozpoznawania niż metody klasyczne. Warto podkreślić, że struktury
nie były uaktualniane podczas całego testu. Gdyby zawrzeć w ciągu uczącym wszystkie próby fałszowania podpisów i ponownie stworzyć SSN, uzyskany błąd byłby znacznie
mniejszy. Innym sposobem zmniejszenia błędu jest wyszkolenie wielu struktur i wybranie tej najdokładniejszej. W przypadku indywidualnego ustawienia poziomu thresholdu
dla każdej osoby (ustawiony w punkcie EER), ogólny błąd struktury przedstawiałby się
następująco:
• Użytkownik / Autoplagiat
FMR
FNMR

1.11%
2.22%

• Użytkownik / Oszust
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FMR
FNMR

1.48%
6.29%

Cel pracy został osiągnięty, błędy nie przekroczyły poziomu 10%. Należy pamiętać,
że sposób przeprowadzania testów daje błąd zawyżony w stosunku do prawdziwych warunków pracy. Jest to bardzo dobry wynik.
3) Analiza off-line
Do badania wybranych zostało 5 osób zawartych w bazie danych, z największą ilością prawdziwych podpisów. Składały one po 10 podpisów na kartkach, które następnie
były skanowane. Kolejnym etapem było wyodrębnienie podpisów przy pomocy aplikacji.
Wyniki badania przedstawiają się następująco:
Ilość podpisów prawdziwych
Ilość podpisów fałszywych

50
50

• FTM

0%

• FMR

14.00%, threshold 0.00100

• FNMR

22.00%, threshold 0.00100

• EER

19,00%, threshold 0,00015

• Zero FMR

threshold 0.3334

• Zero FNMR

brak

System nie sprawdził się w rozpoznawaniu w trybie off-line. Analiza czasowa daje
o wiele większe możliwości, niż analiza obrazu statycznego. Tryb off-line został zaimplementowany jako dodatek do aplikacji, dlatego jego niska skuteczność nie powinna być
traktowana jako porażka.
4.4.9

Wnioski

• Każda osoba ma swój własny charakter pisma, dlatego sposób analizy powinien być
dobierany indywidualnie. Dla jednego użytkownika badanie określonej cechy może
dawać niepożądane wyniki (przykładowo zależność dociśnięć rysika), natomiast ktoś
inny na jej podstawie może być rozpoznawany bezbłędnie.
• Musi zostać ustalonych kilka poziomów thresholdu dla różnych grup użytkowników
(wilk, jagnię, koza, oraz pozostali). Podczas testowania systemu wyraźnie było widać
różnice w jego optymalnym położeniu dla poszczególnych osób. Aplikacja nie dawała
jednak możliwości utworzenia takich grup, wpływało to bardzo niekorzystnie na
poziom końcowych błędów.
• W projekcie systemu rozpoznawania zrezygnowano z trzeciego stanu wyjścia (podpis
zgodny, podpis niezgodny, nie można sklasyfikować). Był to poważny błąd, ponieważ
prośba o ponowne zaprezentowanie identyfikatora biometrycznego może w dużym
stopniu poprawić skuteczność systemu.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

131

Rysunek 51: SSN - Rozkład prawdopodobieństwa (użytkownik/autoplagiat)

Rysunek 52: SSN - Rozkład prawdopodobieństwa (użytkownik/oszust)

• Emocje w dużym stopniu wpływają na sposób składania podpisu (głównie dynamika). Osoba zdenerwowana powinna zostać rozpoznana w inny sposób niż poprzez
prezentację behawioralnego identyfikatora biometrycznego.
• Częste składanie podpisów w żadnym stopniu nie wpływa na poprawę ich zgodności.
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Rysunek 53: Analiza off-line - Rozkład prawdopodobieństwa (użytkownik/oszust)

Każdy podpis studenta może być niemal identyczny, podczas gdy każdy podpis
wykładowcy może wyglądać zupełnie inaczej. Jest to cecha indywidualna.
• Na tablecie powinno zostać wyznaczone (narysowane) pole na podpis. Podczas prezentacji identyfikatora użytkownik rzadko kiedy patrzy na monitor, prowadzi to do
częstego wyjścia rysika poza panel akwizycji i błędów w rozpoznawaniu.
• Przed rozpoczęciem badania użytkownik powinien mieć tyle czasu na oswojenie z
tabletem ile potrzebuje. Zmuszanie go do korzystania z nowego urządzenia może
powodować stres, a to z kolei wpływa negatywnie na skuteczność rozpoznawania.
• Każdy podpis uznany za zgodny powinien być zachowany w bazie danych w formie
szablonu. Sposób pisania może zmienić się w czasie, jednak jeżeli ciągle będziemy
trenować struktury neuronowe przy pomocy aktualizowanego ciągu uczącego, możemy zminimalizować błąd rozpoznawania w przypadku takich zmian.
• Część użytkowników ma opory przed używaniem swojego prawdziwego podpisu.
Niedopuszczalne jest używanie słów zastępczych, ponieważ sposób ich pisania może
się szybko zmieniać. Po miesiącu od rejestracji system może okazać się bezużyteczny.
• Sieci neuronowe sprawdzają się lepiej w rozpoznawaniu podpisów niż metody analityczne. Należy jednak mieć na uwadze, że powinny one być traktowane jako czarne
skrzynki, nigdy nie wiemy co w rzeczywistości badają (charakter pisma, czy dane
słowo). Przygotowanie odpowiedniej struktury jest czasochłonnym i trudnym zajęciem (określenie ilości wejść i neuronów w warstwie ukrytej).
• Struktury neuronowe mogą być używane juz od niewielkiej ilości szablonów (w przypadku projektowanego systemu wystarczyło 20). Pozostałe szablony zawarte w bazie
powinny być traktowane jako elementy fałszywe ciągu uczącego.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń
Krzysztof Skorupski

133

5

Zakończenie

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w biometrycznych systemach zabezpieczeń. Został stworzony system charakteryzujący się poziomem błędu niższym niż 10%. Oznacza to, że SSN mogą z powodzeniem
konkurować z tradycyjnymi metodami rozpoznawania. Czas uczenia wszystkich struktur
dla jednego użytkownika nie przekraczał 5 minut (przy ciągu uczącym zawierającym około
1100 elementów). Dodatkową zaletą jest działanie w formie „czarnej skrzynki”. Nigdy nie
mamy pewności w jaki sposób struktura analizuje podpis, dzięki czemu jest on trudniejszy
do podrobienia. Oczywiście znając wagi i połączenia poszczególnych neuronów możemy
odtworzyć algorytm działania, jednak jest to proces bardzo trudny i czasochłonny. SSN
były z powodzeniem trenowane na podstawie ciągu uczącego w którym oprócz wektorów
fałszywych, znajdowało się wyłącznie 20 wektorów prawdziwych.
W przypadku analizy off-line system charakteryzuje się gorszymi wynikami. To było
do przewidzenia, ponieważ nie mogła zostać wykorzystana żadna z metod analizy cech
dynamicznych, na których bazuje analiza on-line. Tryb ma za zadanie pomóc w podjęciu
decyzji ekspertowi, a nie podjąć ją za niego.
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