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1. Úvod
Použití  biometrických  charakteristik  osob  pro  jejich  autentizaci  se  zejména  v posledních 

letech stalo celosvětově rozšířeným fenoménem a už dnes je možné v České republice získat 

cestovní pas s biometrickými prvky. Proto je důležité zabývat se bezpečností a efektivností 

autentizačních systémů, které jsou na biometrických datech založeny.

Autentizace je proces ověření identity nějakého subjektu. Tímto subjektem může být 

například fyzická osoba, počítač nebo případně software. Samotné ověření identity pak slouží 

typicky pro rozhodnutí, zda má daný subjekt přístup do nějakého zabezpečeného systému. 

Pod  tímto  termínem  je  možné  si  představit  libovolný  informační  systém,  jako  je  třeba 

internetové  bankovnictví,  operační  systém  domácího  počítače,  nebo  samozřejmě  také 

zabezpečený fyzický objekt v reálném světě, jakým je například jaderná elektrárna.

Ne vždy ale musí mít zabezpečený systém takovou důležitost. Proto je vždy potřeba 

vyhodnotit  náklady  na  zabezpečení  oproti  škodám,  které  by  mohly  vzniknout  přístupem 

neoprávněných subjektů. Pro řadu reálných systémů stačí jednoduché autentizační metody, 

jakou je například ověření pomocí hesla. V takovém systému je právo vystupovat pod určitou 

identitou  garantováno  každému,  kdo  prokáže  znalost  s ní  spojené  tajné  informace.  Hesla 

ovšem neposkytují  příliš  vysoký  stupeň  zabezpečení.  Opravdu  bezpečná  hesla  jsou  příliš 

dlouhá a velmi těžko zapamatovatelná. To má často za následek, že si je potom uživatelé 

systému ukládají na nezabezpečená místa.

Biometriky mají oproti heslům řadu výhod. Nesou v sobě velmi komplexní informaci, 

která je specifická pro každou osobu, jejich padělání je extrémně obtížné, nedají se predikovat 

a je jimi vybaven prakticky každý. Ovšem na rozdíl od hesel se biometrické charakteristiky 

člověka dají jen velmi obtížně změnit, což je obzvlášť nevýhodné, protože i biometrická data 

mohou být při úniku potenciálně zneužita neoprávněnými osobami.

Použití  biometrik  s sebou nese  také  zvýšené  náklady na  infrastrukturu  nutnou pro 

autentizační  systém (např.  snímače)  a  vyžaduje  řádově složitější  algoritmy pro porovnání 

dvou vzorků (na rozdíl od porovnávání řetězců v případě hesel).

Praxe ukazuje,  že je použití  biometrik možné i  v masovém měřítku a  že poskytují 

oproti jiným systémům lepší míru zabezpečení, ovšem za určitou cenu.
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2. Vymezení problému a cíle návrhu
Cílem této práce je navrhnout systém, který bude schopen bezpečně autentizovat oprávněné 

uživatele  na základě vzorku jejich biometrických dat.  Systém musí  být  možné nasadit  ve 

veřejné  síti,  bez  speciálních  požadavků  na  zabezpečení  linky  mezi  jednotlivými  prvky 

systému. Biometrická data uživatelů nesmí být nikdy během autentizace přenášena po síti, a 

to ani v zašifrované podobě.

Navržená metoda autentizace by měla být použitelná pro více druhů biometrických 

dat.  Neměla  by  tedy  záviset  na  specifických  vlastnostech  konkrétního  jednoho  typu 

biometriky.

Prototypová  implementace  by  měla  být  snadno  rozšiřitelná  a  měla  by  umožňovat 

nasazení  do systémů třetích stran.  Neměla  by také být  vázána na konkrétní  hardwarovou 

platformu nebo jeden operační systém.
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3. Struktura práce ve vztahu k vytčeným cílům
Nejprve  se  budeme  zabývat  obecným  problémem  vzdálené  autentizace  uživatele  pomocí 

biometrických dat, zvážíme výhody a problémy tohoto řešení. Není však účelem této práce 

popisovat jednotlivé typy biometrik.  Základní principy biometrických metod jsou popsány 

např. v [1] nebo v [14].

Dále  krátce  popíšeme  existující  řešení  autentizace  pomocí  biometrických  dat  a 

zhodnotíme  jejich  kvality  vzhledem  k  vytčeným  požadavkům  na  autentizační  systém. 

Následovně navrhneme a popíšeme vlastní řešení autentizace biometrických dat se vzdálenou 

databází, které bude vyhovovat stanoveným požadavkům, a zhodnotíme jeho vlastnosti.

Nakonec popíšeme prototypovou implementaci tohoto autentizačního systému. Tato 

implementace je k dispozici na DVD přiloženém k této práci včetně kompletních zdrojových 

kódů.
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4. Analýza problému
Obecně  vzato,  existující  biometrické  systémy  pro  vzdálenou  autentizaci  buď  využívají 

biometrická data přímo, nebo používají nějakou jejich transformovanou podobu. Základním 

prostředkem jejich ochrany je obvykle šifrovaná komunikace. S tímto způsobem autentizace 

je  spojeno  vážné  nebezpečí,  že  při  úniku  biometrických  dat,  by  tato  mohla  být  zneužita 

k napodobení oprávněné osoby nebo k jinému nelegitimnímu účelu. Při autentizace za použití 

hesla stačí v případě úniku heslo změnit, což ovšem u biometrických dat obecně není možné. 

Je tedy jistě oprávněné požadovat, aby se z dat používaných při vlastní autentizaci, nedala 

odvodit původní biometrická data.

Pro vyřešení  tohoto bezpečnostního problému byla  navržena celá řada často velmi 

inovativních metod využívajících  poznatků z širokého spektra  oborů.  Často navrhovanými 

způsoby  ochrany  biometrických  dat  je  nějaká  jednosměrná  konverzní  funkce  nebo 

geometrická transformace. Zajímavé příklady jsou třeba  [12] nebo  [13]. Tyto metody jsou 

většinou velmi složité a jejich reálná implementace těžko realizovatelná. Navíc sofistikované 

mechanismy pro přenos dat obvykle nic nemění na faktu, že v systému je uložena jistá podoba 

biometrických dat autentizovaných osob, jejíž únik typicky útočníkovi umožní autentizaci pod 

identitou oprávněného uživatele. Biometrické vzorky, ze kterých byla vyzrazená data získána, 

pak  již  není  možné  pro  další  autentizace  použít.  A  protože  biometrické  charakteristiky 

nemohou  být  snadno  změněny,  byly  by  osoby,  jejichž  autentizační  data  byla 

kompromitována, nuceny použít např. jiný prst při autentizaci otisků prstů, či jinou podobně 

nepohodlnou úhybnou taktiku, která v případě jiných typů biometrik nemusí být možná.

Cílem této práce je tedy obejít základní problém ochrany biometrických dat uživatelů 

systému tím, že je navrhovaný autentizační systém nebude tato data persistentně ukládat ani je 

během autentizace přenášet. Biometrická data uživatelů se použijí pouze v iniciální fázi pro 

vygenerování jiné charakteristické informace, ze které původní vzorek nepůjde zpět odvodit, a 

v případě vyzrazení  této  informace bude  možné pomocí  původního biometrického  vzorku 

uživatele získat nová nekompromitovaná charakteristická data

Na rozdíl od zmiňovaných teoretických řešení však navrhovaný systém bude stavět na 

existujících standardních metodách lokální biometrické autentizace, které jsou založeny na 

stanovení  míry podobnosti  mezi  dvěma vzorky. Pouze je  použije jiným způsobem než je 

obvyklé. Principy tohoto autentizačního systému budou popsány v následující kapitole.
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5. Návrh řešení
V následujícím textu  popíšeme  specifický  druh  autentizace   využívající  biometrická  data, 

založený  na  porovnávání  autentizovaného  vzorku  s reprezentativní  množinou  jiných 

biometrických dat stejného druhu. Základní myšlenka spočívá v tom, že se dopředu připraví 

množina biometrických vzorků, se kterou se porovnává vzorek uživatele a výsledný vektor 

skóre se bude používat jako charakteristický vektor při dalších autentizacích.

Nejprve  popíšeme  konvenční  metody  porovnávání  biometrických  dat,  které  jsou 

využívány systémy pro lokální autentizaci. Poté popíšeme navrhovaný autentizační systém a 

ukážeme jeho výhody.  Dále popíšeme,  která  data  jsou vhodná jako prvky reprezentativní 

množiny, a pokusíme se najít efektivní kritérium pro jejich výběr. Nakonec popíšeme vhodné 

techniky pro vlastní porovnání charakteristických vektorů.

5.1.Reprezentace vzorku biometrických dat

Ačkoliv je navrhovaný autentizační systém zamýšlen jako dostatečně obecný a nezávislý na 

konkrétním typu biometrických dat, jeho vlastnosti a efektivitu by bylo obtížné popsat nebo 

prokázat bez existující referenční implementace. A pro potřeby této implementace je nutné 

zvolit a popsat konkrétní typ biometrických dat, na kterých budou vlastnosti autentizačního 

systému popsány.

Jelikož se však jedná pouze o referenční implementaci nebyl vybrán žádný tradičně 

používaný  typ  biometriky,  ale  abstraktní  typ  biometrických  dat  založený  na,  dnes  asi 

nejpoužívanější biometrice, otiscích prstů. Tato abstrakce umožní popsat vlastnosti a chování 

autentizačního systému bez závislosti  na  některé  proprietární  reprezentaci  a  hardware pro 

snímání biometrických dat. Na druhou stranu budou vlastnosti zkoumaných vzorků příbuzné 

reálným datům. Volba této reprezentace je tedy činěna především z technických důvodů, a ne 

pouze za účelem zjednodušení problému.

Pro  účely  referenční  implementace  a  analýzy  autentizačního  systému  budeme 

modelovat vzorek biometrických dat jako množinu markantů, tedy charakteristických znaků, 

umístěných  v rovinné  ploše  představující  zkoumaný  vzorek  biometrických  dat.  Tato 

reprezentace, jak již bylo řečeno, vychází tradiční daktyloskopické metody porovnání otisků 

prstů na základě hledání shodných charakteristických znaků.
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Markantem, budeme rozumět n-tici ),,,,( wyxt α , kde:

t  je typ markantu, Tt ∈ a T  je množina všech typů markantů

x  je první souřadnice markantu v rovině, Xx ,0∈ , X  je velikost vzorku v ose x

y  je druhá souřadnice markantu v rovině, Yy ,0∈ , Y  je velikost vzorku v ose y

α  je úhel rotace markantu v radiánech, )πα 2,0∈

w  je váha markantu odvozená od kvality vzorku v daném místě, 1,0∈w

K této definici je zapotřebí doplnit některé další předpoklady:

Množina T  všech typů markantů je konečná a konstantní. Například v daktyloskopii 

má tato množina v závislosti na konkrétní metodice obvykle šest až devět prvků.

Velikost  plochy je  pro  všechny vzorky stejná.  Tento  předpoklad  odpovídá  použití 

unifikovaných snímačů vzorku v praxi. Nebrání to zpracování menších vzorků, které můžeme 

doplnit  prázdnou oblastí.  Hodnoty  X  a  Y  musí být v praxi položeny rovny maximálním 

rozměrům akceptovaných vzorků.
α  je úhel odchylky markantu od normální pozice definované pro každý typ markanty 

z množiny T .

Aby tato reprezentace mohla zachytit i nedokonalost sejmutých vzorků biometrických 

dat, je zavedena váha markantu w .

Biometrický vzorek je pak reprezentován množinou ( ){ }iiiiii wyxmmB ,,,; α== , kde 

ki ,...,1,0= .Velikost  množiny  může  být  pro  každý  vzorek  různá.  Pro  srovnání, 

v daktyloskopii  obsahuje  jeden  vzorek  obvykle  deset  až  sto  markantů,  v závislosti  na 

zachycené ploše otisku.

5.2.Porovnání dvou vzorků

Máme-li  definovánu reprezentaci  biometrického vzorku,  pak dalším krokem k vybudování 

autentizačního systému je stanovení metody porovnání dvou vzorků.

Obvyklou metodou při porovnávání biometrických dat je zavedení funkce, která pro 

dva vzorky stanoví skóre, tedy jakousi míru podobnosti daných vzorků. Podoba této funkce se 

mezi různými typy biometrických dat mění. Ovšem princip použití zůstává většinou stejný. 

Pokud  hodnota  funkce  pro  dané  vzorky  dosáhne  určité,  většinou  empiricky  stanovené, 
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prahové hodnoty,  vzorky se považují za shodné a výsledek autentizace založené pouze na 

takovémto porovnání by byl pozitivní.

Jednoduchým  příkladem  z daktyloskopie  je  hledání  společných  markantů  v obou 

otiscích. Najde-li se dostatek (obvykle 7-20) společných znaků, jsou otisky vyhodnoceny jako 

shodné. Na tuto srovnávací metodu můžeme ovšem nahlížet jako na funkci, která za každý 

společný markant přičte 1. Je-li pak výsledné skóre větší než prahová hodnota, je výsledkem 

porovnání shoda.

Autentizační systém, který popisuje tato práce, využívá rovněž skórovaní funkci, která 

je založena na podobném principu jako výše popsaný příklad. Tedy markanty společné pro 

oba vzorky budou zvyšovat výsledné skóre.  Ovšem samotný výsledek této funkce nebude 

přímo rozhodovat o výsledku autentizace. Bude pouze dílčím krokem v delším autentizačním 

procesu. Celý mechanismus autentizace bude podrobně popsán dále. V této části definujeme 

pojem skórovací funkce.

Skórovací funkce je funkce Rf →Γ×Γ: , kde

Γ  je množina všech biometrických vzorků

R  je množina reálných čísel

Všimněme si,  že  možnými  hodnotami  skórovací  funkce  jsou všechna  reálná  čísla. 

Neomezujeme  se  tedy  jenom  na  nezáporná  skóre.  Tento  fakt  bude  při  implementaci 

autentizačního mechanismu, jak dále ukážeme, výhodou.

Skóre s  vzorků 1B  a 2B  je hodnota ( )21 , BBfs = , kde

f  je skórovací funkce

21 , BB  jsou vzorky biometrických dat

Ačkoliv  na  skórovací  funkci  neklademe  další  omezující  podmínky,  její  chování  a 

vlastnosti  mají  v navrhovaném  autentizačním  systému  důležitou  roli.  Volba  nesprávné 

skórovací  funkce  může  negativně  ovlivnit  výsledky  autentizace  a  celý  systém  může  být 

v takovém  případě  nepoužitelný.  Vlastnosti  skórovací  funkce,  které  vedou  k dobrým 

výsledkům celého autentizačního systému popíšeme v následujících  kapitolách.  Při  popisu 

referenční implementace rovněž popíšeme i konkrétně používanou skórovací funkci.
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5.3.Korelační porovnávání

Nyní  popíšeme  metodu  porovnávání  biometrických  dat,  která  nevyžaduje  uložení 

biometrických dat osob v autentizačním systému. Tuto metodu budeme nadále označovat jako 

korelační porovnávání  biometrických  dat.  Základní  schéma je  následující:  v iniciální  fázi, 

tedy při registraci uživatele do systému, se pro něj připraví určité množství biometrických 

vzorků  získaných  od  osob,  které  nejsou  uživateli  systému.  Tuto  množinu  biometrických 

vzorků budeme nazývat reprezentativní množina a bude zastupovat biometrická data uživatele 

při porovnávání během autentizace. Vstupní data se během samotného procesu autentizace 

neporovnávají  přímo  s uloženými  vzorky  oprávněných  uživatelů,  ale  porovnávají  se 

s reprezentativními daty. Jednotlivými porovnáními testovaného vzorku vůči reprezentativním 

datům vznikne vektor skóre (z výsledků jednotlivých porovnání), který můžeme považovat za 

charakteristický vektor pro testovaný vzorek biometrických dat. Tento vektor skóre je potom 

porovnán s vektorem, který byl uložen v registrační (enrollment) fázi a na základě výsledku 

tohoto porovnání je rozhodnuto o autentizaci uživatele.

Tento postup má samozřejmě dopady na časovou složitost a při srovnání této metody s 

konvenčním  porovnáváním  bude  zjevně  pomalejší.  Předpokládejme,  že  při  porovnávání 

vstupního vzorku s reprezentativními  daty se  používá konvenční  porovnávání.  Pokud tedy 

konvenční porovnání vzorků trvá čas  n ,  bude čas potřebný pro získání charakteristického 

vektoru nM ⋅ , kde M  je velikost reprezentativní množiny. K výsledku je ještě třeba přičíst 

čas potřebný pro porovnání dvou charakteristických vektorů.

Výhodou korelačního porovnávání ale je,  že nevyžaduje uložení biometrických dat 

uživatele. Místo toho se v autentizačním systému ukládají charakteristické vektory vyjadřující 

příbuznost biometrických dat uživatele k reprezentativní množině. Riziko kompromitace se 

tedy přesouvá na reprezentativní data a charakteristické vektory jednotlivých osob. Všimněme 

si ovšem, že reprezentativní data se dají snadno změnit výběrem jiné reprezentativní množiny. 

Autentizační systém sestrojený na tomto základě biometrická data uživatelů nikdy ani 

neposílá po síti. Místo toho, se přenáší reprezentativní množina. Ta ovšem není, na rozdíl od 

charakteristického vektoru uživatele, tajná a síťová komunikace tedy nemusí být šifrovaná.
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6. Implementace korelačního porovnávání
V této části popíšeme jednotlivé součásti autentizačního systému. Kromě vysvětlení funkce 

jednotlivých komponent provedeme i diskuzi k volbě jejich nejvhodnější implementace.

6.1.Skórovací funkce

Vlastnosti skórovací funkce hrají v autentizačním systému prominentní roli, protože se skóre, 

získaná při porovnávání jednotlivých vzorků, používají jako vstupní parametry dalších kroků 

autentizace. Nevhodně zvolená skórovací funkce by tak mohla učinit celý autentizační systém 

nepoužitelným.

Podstatou skórovací funkce je vyjádřit míru podobnosti biometrických vzorků. Tento 

princip je aplikovatelný na všechny typy biometrických dat. Kvůli možnosti popisu vlastností 

skórovací funkce je ale nutné se zaměřit na zvolenou reprezentaci biometrických vzorků.

6.1.1.Základní rysy skórovací funkce

Při  volbě  skórovací  funkce  musíme  vycházet  především  ze  zvolené  reprezentace 

biometrických vzorků. Jak již bylo  uvedeno výše,  popisovaný autentizační  systém pracuje 

s abstraktním typem biometrických dat, který má podobné vlastnosti jako otisky prstů.

Biometrický vzorek je tedy reprezentován konečnou množinou markantů umístěných 

v omezeném rovinném prostoru. Skórovací funkce bude tedy číselně vyjadřovat podobnost 

dvou  takových  množin.  Přirozený  požadavkem  je,  aby  skórovací  funkce  byla  rostoucí 

vzhledem k počtu shodných markantů v obou množinách. Ovšem termín „shodné markanty“ 

je ještě potřeba upřesnit.

Skórovací  funkce by také měla  být  symetrická,  tedy  ),(),( 1221 BBfBBf = .  Tento 

předpoklad není zcela nutnou podmínkou pro použití skórovací funkce, ale umožní její snazší 

použití v dalších krocích autentizace.

Pro další úvahy o vlastnostech skórovací funkce je potřeba zavést určité předpoklady o 

datové struktuře sloužící pro uložení popsaných biometrických vzorků.

1. Datová struktura musí umožňovat iteraci přes jednotlivé markanty.

2. Datová struktura musí umožňovat vyhledávat markanty na základě rovinných 

souřadnic.
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První předpoklad jistě není velmi svazující a splňuje ho i obyčejný spojový seznam. 

Předpoklad číslo dvě už zavádí netriviální vlastnost datové struktury, která, pravděpodobně 

víc než cokoliv jiného, ovlivní volbu konkrétní použité implementace.

Nevysloveným  třetím  předpokladem  je,  že  obě  požadované  operace  budou 

implementovány efektivně. Jak dále ukážeme, budou se tyto operace provádět při autentizaci 

natolik  často,  že by jejich  neefektivní  implementace  velmi snížila  praktickou použitelnost 

celého autentizačního systému.

Konkrétně použitou datovou strukturu popíšeme v části o prototypové implementaci 

tohoto systému.

6.1.2.Obecná skórovací funkce

Nyní  popíšeme obecný algoritmus  stanovení  skóre  pro  dva  biometrické  vzorky.  Uvedená 

metoda je však pouze jedním možným směrem při konstrukci skórovací funkce. Na tomto 

postupu je však založena skórovací funkce v prototypové implementaci systému a navíc je 

zobecněním postupů při  porovnávání  otisků prstů.  Pro odlišné reprezentace biometrických 

vzorků bude nutné skórovací funkci konstruovat jiným způsobem.

Základní  myšlenka  je  postupně projít  všechny markanty v jednom vzorku a  hledat 

k nim  odpovídající  protějšky  ve  vzorku  druhém.  Na  základě  úspěchu  nebo  neúspěchu 

jednotlivých spárování se pak stanoví dílčí příspěvky k celkovému skóre.

Při tomto postupu je ovšem nutné vzít v úvahu některé skutečnosti. Především počet 

markant v jednotlivých vzorcích není konstantní a může se pro různé dvojice dost podstatně 

lišit.  Navíc  není  tento  postup  sám o  sobě  symetrický  vůči  pořadí  vzorků  jako  vstupních 

parametrů. Jak již bylo uvedeno, skórovací funkce by měla být symetrická. Při obrácení rolí 

vzorků by  ovšem mohlo vyjít  jiné  celkové  skóre,  protože  by se  sčítal  jiný  počet  dílčích 

příspěvků jednotlivých dvojic.

Řešením tohoto  problému  může  být  například  jednoznačné  určení  rolí  vzorků  při 

porovnávání. Můžeme třeba vždy iterovat přes vzorek s menším celkovým počtem markant (a 

v případě rovnosti rozhodnout jednoznačně podle dalšího parametru vzorku). Nebo by také 

bylo  možné  provést  výpočet  skóre  dvakrát  s prohozením  rolí  vzorků  a  výsledek  sečíst, 

případně  použít  průměr  dvou  získaných  hodnot.  V obou  případech  získáme  symetrickou 

skórovací funkci, ovšem druhý postup má nejméně dvojnásobnou časovou složitost.

Algoritmus výpočtu skóre můžeme popsat pomocí tohoto pseudokódu:
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function score(B1, B2 : sample) : float;
begin

score := 0;
sample1 := B1;
sample2 := B2;
if (size(sample1) > size(sample2)) then begin

sample1 := B2;
sample2 := B1;

end;
for all m1 in sample1 begin

m2 := find(sample2, m1.x, m1.y);
score := score + partial_score(m1, m2);

end;
end;

Skórovací  funkce  popsaná  pseudokódem  tedy  iteruje  vždy  přes  vzorek  s menším 

počtem markant (rozhodnutí při stejné velikosti vzorků je pro stručnost vynecháno). Pomocná 

funkce find reprezentuje metodu použité datové struktury pro nalezení nejbližšího markantu 

na daných souřadnicích. Další pomocná funkce partial_score vypočítá přírůstek skóre pro 

dané markanty. Je už otázkou konkrétní implementace, zda hledat opravdu nejbližší markant, 

nebo  se  třeba  omezit  jen  na  nejbližší  markanty  do  určité  vzdálenosti  od  daného  bodu  a 

případně vracet  „nulový“ markant,  se  kterým může pak funkce  pro stanovení  částečného 

skóre počítat.

Jednotlivé  variace  takto  popsané  obecné  skórovací  funkce  se  pak  můžou  lišit 

v zejména ve stanovení  částečných skóre pro dva markanty.  Výpočet  by měl zohledňovat 

zejména tyto případy:

• markant nebyl ve druhém vzorku nalezen – tento stav může nastat například 

proto,  že  je  druhý  vzorek  neúplný,  ale  samozřejmě  i  proto,  že  se  jedná  o 

biometrické vzorky různých osob. Proto by se v tomto případě buď nemělo 

skóre měnit vůbec nebo by se měla odečítat hodnota relativně menší v poměru 

k ostatním případům

• ve druhém vzorku nalezen byl nalezen markant jiného typu – tento stav už 

naznačuje, že si vzorky neodpovídají. Rozdíl může být způsoben i chybou při 

sejmutí vzorku. V každém případě by se mělo od skóre odečítat.
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• ve druhém vzorku byl  nalezen markant  stejného typu  – vzorky si  tedy 

v daném místě  odpovídají.  Ke  skóre  by  v tomto  případě  měla  být  přičtena 

relativně  vysoká  hodnota.  Velikost  přírůstku  by  měla  být  relativizována 

rozdílem  úhlů  rotace  markantů  a  také  jejich  vahami.  Tím  se  zachytí  vliv 

nedokonalosti sejmutých vzorků ve výsledném skóre.

Funkce  pro  výpočet  částečného  přírůstku  skóre  může  být  popsána  následujícím 

pseudokódem:

function partial_score(m1, m2 : minutia);
begin

if m1 = null OR m2 = null then
partial_score := not_found_penalty();

return;
if m1.type <> m2.type then

partial_score := type_mismatch_penalty();
return;
partial_score := match_bonus(m1.alpha, m1.weight, 

m2.alpha, m2.weight);
end;

O  vlastnostech  takto  zkonstruované  skórovací  funkce  tedy  budou  rozhodovat 

především poměry mezi  přírůstky a odečty v jednotlivých popsaných případech. Aby byla 

skórovací funkce použitelná pro další kroky autentizace, měla by jednak jednoznačně odlišit 

shodu vzorků od stejné osoby od vzorků odlišných osob, ale také zachovat jistý rozptyl  u 

skóre skupiny odlišných vzorků. Je naprosto nežádoucí, aby například skóre odlišných vzorků 

měla vždy stejnou nebo blízkou minimální hodnotu.

Zde se ukazuje výhoda oboru hodnot skórovací funkce i v záporných číslech. Rozptylu 

mezi skóre různých odlišných vzorků můžeme dosáhnout dostatečnou velikostí přírůstku za 

shodu markant  oproti  odečtům. Při  finální  kalibraci  těchto parametrů  skórovací  funkce je 

obvykle potřeba opakovaně provést měření skóre na dostupné množině biometrických vzorků 

a na základě naměřených hodnot upravovat jednotlivé parametry.
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6.1.3.Vyhodnocení kvality skórovací funkce

Pokud chceme hodnotit  skórovací  funkci  z hlediska  vhodnosti  pro autentizační  systém,  či 

případně porovnávat dvě různé skórovací funkce. Musíme provést určitý statistický rozbor 

skóre pro dostatečně velké množiny vzorků.

K tomuto  účelu  je  velmi  výhodné  mít  možnost  generovat  biometrické  vzorky 

synteticky.  Tedy mít k dispozici generátor náhodných biometrických vzorků. Vzhledem ke 

zvolené reprezentaci vzorků je možné a žádoucí takovýto nástroj zkonstruovat. Jediné, co je 

k tomu nutně potřebné, je generátor náhodných čísel. V praxi bude stačit i  pseudonáhodný 

generátor s dostatečně velkou periodou, protože v tomto případě není potřeba kryptografická 

bezpečnost.

Máme-li  k dispozici  generátor  náhodných  čísel,  můžeme  generovat  biometrické 

vzorky jako množiny náhodné velikosti, jejichž prvky jsou markanty s náhodnými parametry. 

Samozřejmě  je  nutné  generovat  jednotlivé  parametry  v určitých  mezích  společných  pro 

všechny  takto  vytvořené  vzorky,  aby  výsledná  množina  byla  v přirozeném  smyslu 

kompatibilní.

Potom můžeme  na  takto  získanou  množinu  aplikovat  skórovací  funkci  a  sledovat 

hodnotu skóre dvou náhodných vzorků. Statistickým rozborem této veličiny si můžeme udělat 

představu o vlastnostech použité skórovací funkce.

Prvními indikátory jsou globální extrémy skóre. Minimum je obvykle záporné, jeho 

hodnota  záleží  zejména  na  průměrném  počtu  markantů  ve  vzorcích  a  na  nastavení 

penalizačních konstant skórovací funkce. Maximum lze očekávat kladné, v absolutní hodnotě 

řádově rovné minimu. Ovšem hodnota maxima by měla být řádově menší než perfektní skóre 

),( BBf  vzorku  B  s průměrným počtem markantů. Pokud tomu tak není, pak je skórovací 

funkce  buď  náchylná  k falešně  pozitivním  shodám  (false  positive  match),  nebo  použitý 

náhodný generátor  vydal  dva  téměř  identické  vzorky.  Druhý  případ je  ovšem při  použití 

kvalitního náhodného generátoru velmi nepravděpodobný, zvláště pokud vždy porovnáváme 

dva  po  sobě  vygenerované  vzorky.  K vygenerování  jednoho  vzorku  je  obvykle  potřeba 

sekvence náhodných čísel o délce několikanásobně větší  než je počet  markant ve vzorku. 

Náhodný generátor  by tedy musel  vygenerovat  dvě  velmi  podobné takové  sekvence,  aby 

výsledný vzorek dosahoval při porovnání vysokého skóre. To je reálně možné pouze pokud 

má použitý pseudonáhodný generátor velmi krátkou periodu. V takovém případě je vhodné 

zvolit jinou implementaci generátoru náhodných čísel.
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Další důležitou hodnotou při rozboru skóre náhodných vzorků je standardní odchylka 

skóre. Pro úspěšné použití skórovací funkce v dalších krocích autentizace pomocí korelačního 

porovnávání  je  důležité,  aby  standardní  odchylka  skóre  nebyla  příliš  nízká.  V takovém 

případě  by  celý  autentizační  systém  mohl  vykazovat  nepřijatelně  vysoký  počet  falešně 

pozitivních shod, protože by si charakteristické vektory pro jednotlivé uživatele byly příliš 

podobné.

V případě, že skórovací funkce vykazuje na náhodné množině vzorků velmi nízkou 

standardní  odchylku,  je  potřeba upravit  její  parametry.  Zejména je  potřeba dobře nastavit 

poměr  mezi  penalizací  za  odlišné  markanty  a  bonusem  za  shodu.  Ten  může  být  i 

několikanásobně  vyšší,  ovšem měl  by  být  relativizován  alespoň  vahou  markantu.  Dalším 

parametrem, který je potřeba správně zvolit je vzdálenost od očekávaných souřadnic, do které 

se hledá odpovídající markant. Nedokonalým sejmutím vzorku může dojít k posunu markant 

v souřadné soustavě, takže se dva vzorky od stejné osoby mohou v tomto ohledu lišit. Ovšem 

pokud je tato vzdálenost zvolena příliš velká, dochází častěji k porovnávání  neodpovídajících 

markantů. To sice vede k vyšší standardní odchylce, ale také k vyšším extrémním hodnotám 

skóre.

6.2.Reprezentativní data

Máme-li  dánu  skórovací  funkci,  můžeme  přikročit  k popisu  další  části  autentizačního 

systému,  kterou  je  mechanismus  výběru  reprezentativních  dat  pro  biometrický  vzorek 

uživatele.

Jak  již  bylo  řečeno,  autentizační  systém  neuchovává  přímo  sejmuté  vzorky 

jednotlivých  uživatelů.   Pro  každého  uživatele  je  vybrána  určitá  množina  biometrických 

vzorků,  která  ovšem nikdy  neobsahuje  přímo  vzorek  daného  uživatele.  Tato  množina  se 

nazývá  reprezentativní  množina  uživatele.  Zároveň  s výběrem reprezentativní  množiny  se 

pomocí skórovací funkce spočítá skóre biometrického vzorku uživatele s jednotlivými prvky 

množiny. Každé skóre je asociováno s odpovídajícím prvkem reprezentativní množiny. Tato 

skóre pak dohromady tvoří charakteristický vektor uživatele.

Reprezentativní množinu a charakteristický vektor společně nazýváme reprezentativní  

data uživatele a kromě identity uživatele jsou to veškerá data potřebná pro pozdější použití 

v autentizačním procesu daného uživatele.

Volba  reprezentativní  množiny  je  důležitým prvkem autentizačního  systému a  její 

kvalita  bude  ovlivňovat  vlastnosti  a  reálnou  použitelnost  celého  systému.  Použitelnost 

jednotlivých  metod  pro  stanovení  reprezentativní  množiny  záleží  na  použité  reprezentaci 
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biometrických  vzorků  a  na  technických  prostředcích,  které  jsou  pro  autentizační  systém 

k dispozici.

6.2.1.Obecné požadavky na reprezentativní množinu

Účelem  reprezentativních  dat  je  nahradit  v autentizačním  procesu  skutečný  biometrický 

vzorek uživatele. Reprezentativní data tedy musí při autentizaci umožnit jednoznačně odlišit 

biometrické vzorky oprávněné osoby od ostatních vzorků. Větší část tohoto problému však 

řeší především skórovací funkce a metoda pro porovnávání charakteristických vektorů.

Reprezentativní  množina  musí při  aplikaci  skórovací  funkce na jednotlivé  prvky a 

vzorek od uživatele dávat takový charakteristický vektor, který bude dostatečně odlišný od 

vektorů vzniklých stanovením skóre vzorků neautorizovaných osob a prvků reprezentativní 

množiny.  Pokud  máme  ovšem  dobře  zvolenou  skórovací  funkci,  není  splnění  tohoto 

požadavku obtížné dosáhnout.

Reprezentativní  množina  by  neměla  obsahovat  prvky,  které  dosahují  extrémních 

hodnot skóre pro velký podíl z náhodně zvolených vzorků. To se ovšem pro dobře zvolenou 

skórovací funkci může stát jedině, pokud je takový prvek reprezentativní množiny obsahově 

zcela nepodobný reálně získaným biometrickým vzorkům. Příkladem takového abnormálního 

vzorku je například vzorek obsahující pouze jeden markant, vzorek obsahující markanty jen 

jednoho typu nebo vzorek s markanty umístěnými  do malého shluku okolo jednoho bodu 

v rovině vzorku.

Stejně tak by reprezentativní množina neměla obsahovat vzorky s identickým, nebo 

téměř identickým, obsahem markantů. Takovéto duplicity nezvyšují účinnost reprezentativní 

množiny a jejich místo by mohlo být využito jinými vzorky.

Pokud tedy bude reprezentativní množina obsahovat skutečně sejmuté nebo adekvátně 

náhodně  vygenerované  biometrické  vzorky,  budou,  při  použití  dobře  zvolené  skórovací 

funkce, vektory skóre dostatečně různorodé pro použití v autentizačním systému.

Co  se  týče  velikosti  reprezentativní  množiny,  pak  platí,  že  větší  reprezentativní 

množina vede k lepším výsledkům autentizačního systému, kromě jeho rychlosti. Větší počet 

prvků zvyšuje  citlivost  porovnávání  vektorů. Konkrétní  účinky ovšem závisí  na konkrétní 

zvolené  implementaci  této  operace.  Obecně  však  lze  očekávat,  že  při  dobře  zvolených 

ostatních  součástech  autentizačního  systému,  lze  dobře  použít  reprezentativní  množiny  o 

velikosti řádově desítek prvků.
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6.2.2.Náhodná reprezentativní množina

Umožňuje-li použitá reprezentace biometrických vzorků jejich efektivní náhodné generování, 

je možné reprezentativní množinu vybírat ze v podstatě neomezeného souboru biometrických 

vzorků. Je-li navíc náhodný generátor vzorků konstruován tak, že produkuje vzorky,  které 

nemají abnormální složení markant, zmíněné v předešlé části, je možné jako reprezentativní 

množinu pro biometrický vzorek uživatele zvolit náhodně vygenerovanou sekvenci vzorků o 

požadované délce.

Pokud náhodný generátor vzorků vykazuje občasné abnormality, je nutné do procesu 

výběru reprezentativní množiny zařadit navíc dodatečné kontrolní mechanismy, které budou 

sledovat skóre kandidátského vzorku vůči předem připravené množině kontrolních vzorků. 

V případě  zjištění  abnormálního  poměru  extrémních  skóre  se  pak  takovýto  vzorek  do 

reprezentativní množiny nepoužije. Tento postup je ale reálně použitelný pouze pokud není 

poměr  nevhodných  vzorků  vytvořených  generátorem  příliš  vysoký.  Jinak  by  docházelo 

k poklesům výkonu systému.

6.2.3.Volba prvků reprezentativní množiny

Není-li  možné  generovat  biometrické  vzorky  náhodně,  je  za  potřebí  předem  připravit 

dostatečně velký soubor reálně sejmutých biometrických vzorků od náhodných osob, které by 

ovšem neměly mít možnost stát se uživateli autentizačního systému. Čím více vzorků bude 

tento  soubor  obsahovat,  tím  kvalitnější  reprezentační  množiny  bude  možné  pro  uživatele 

systému  vybírat.  Na  druhou  stranu  musíme  uvážit  časovou  a  technickou  náročnost  této 

přípravy. Při pořízení nového vzorku do tohoto souboru také vždy stanovíme jeho skóre se 

všemi již získanými vzorky.

Proces výběru reprezentativní množiny pak bude spočívat ve výběru takových prvků 

připraveného souboru biometrických vzorků, které budou nejlépe odlišovat vzorek uživatele 

od ostatních. Za tímto účelem je potřeba zvolit klasifikátor, podle kterého se budu vzorky do 

reprezentativní množiny zařazovat.

V prvním kroku je potřeba od uživatele získat několik různých biometrických vzorků 

vzniklých  opakovaným  sejmutím  vzorku  pro  danou  biometrickou  charakteristiku.  Tedy 

například  opakovaně  sejmout  otisk  stejného  prstu.  Tím  zohledníme  fakt,  že  biometrické 

vzorky nejsou ani pro jednoho uživatele zcela totožné. Množinu těchto vzorků označme uΓ .
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Potom  pro  každý  vzorek  p  z kandidátů  do  reprezentativní  množiny  stanovíme 

pomocí  skórovací  funkce  jeho  skóre  se  vzorkem  uživatele.  Množina  těchto  skóre  bude 

{ }1,1 ,...,1; nkx kp ==ω , kde un Γ=1 . Průměrné skóre v této množině označme x .

Dále  použijeme  předem  připravenou  množinu  skóre  vzniklých  porovnáním  p  

s ostatními  kandidáty  do  reprezentativní  množiny.  Tuto  množinu  označme 

{ }2,2 ,...,1; njy jp ==ω , kde 12 −= Nn  a N  je velikost připraveného souboru biometrických 

dat. Průměrné skóre v této množině označme y .

Kritérium pro výběr prvků reprezentativní množiny je založeno na poměru variability 

uvnitř a mezi skupinami hodnot v  1ω  a  2ω . Tento poměr, označme jej  J , vyjadřuje jistou 

míru odlišnosti daných množin. Při autentizace je žádoucí, aby skóre prvků reprezentativní 

množiny se vzorkem uživatele byla významně odlišná od skóre se vzorky od jiných osob.

Variabilitu uvnitř skupin je možné vyjádřit jako:

( ) ( )∑∑
==

−+−=
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Variabilita mezi skupinami je potom vyjádřena takto:

( ) ( ) 2
2

2
1)( synsxnpSSA −+−= ,

kde s  je celkové průměrné skóre pro 1ω  a 2ω  dohromady.

Výsledný poměr je tedy:

)(
)()(

pSSE
pSSApJ =

Nyní uvažme postup, jak zkonstruovat reprezentativní množinu. Pro každý vzorek p  

z množiny  kandidátů do  reprezentativní  množiny  je  potřeba  spočítat  hodnotu  )( pJ .  Jako 

prvky  reprezentativní  množiny  se  pak  vybere  M  kandidátů  s nejvyššími  hodnotami 

klasifikátoru J , kde M  je požadovaná velikost reprezentativní množiny.

Z uvedeného  postupu  je  patrná  relativně  vysoká  časová  složitost  této  metody 

zapříčiněná nutností spočítat skóre vzorků uživatele a kandidátů do reprezentativní množiny. 
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Nicméně  registrace  uživatele  (enrollment)  se  provádí  obvykle  pouze  jednorázově  a 

nevyžaduje okamžitou odezvu. Tuto činnost je tedy možné provádět dávkově na dedikovaném 

stroji, takže zbytek autentizačního systému nebude negativně výkonově ovlivněn.

Po  stanovení  reprezentativní  množiny  se  pouze  uloží  skóre  jednotlivých  prvků  a 

biometrického vzorku uživatele v podobě charakteristického vektoru.

6.3.Autentizační procedura

Když  máme  popsánu  iniciální  fázi  výstavby  autentizačního  systému,  včetně  registrace 

oprávněných  uživatelů,  můžeme  popsat  vlastní  mechanismus  ověření  identity  daného 

uživatele.

Nejprve však krátký popis architektury autentizačního systému. Centrálním prvkem je 

autentizační  server,  který  přijímá  požadavky  na  autentizaci  registrovaných  uživatelů  od 

klientů. Klientem může být jakýkoliv software, který obsahuje autentizační modul schopný 

komunikovat  s autentizačním  serverem.  Může  tedy  jít  jak  o  jednoduchý  terminál, 

zabezpečující například vstup do budovy, tak o rozsáhlý informační systém, který popisovaný 

biometrický autentizační systém pouze jako jeden stupeň autentizace při přihlášení uživatele. 

Biometrické  vzorky  uživatele  nejsou  nikde  uloženy.  Autentizační  server  uchovává  pouze 

reprezentativní  data získaná při  registraci  uživatele.  Tato data jsou tvořena reprezentativní 

množinou  biometrických  vzorků  a  vektorem  skóre  vzniklý  aplikací  skórovací  funkce  na 

jednotlivé prvky množiny a biometrický vzorek uživatele.

Reprezentativní data nemusí být fyzicky uložena v autentizačním serveru. Za tímto 

účelem může být využit zabezpečený databázový server, který je přístupný pouze ze strany 

autentizačního serveru. Klienti komunikují ze serverem pomocí běžné síťové infrastruktury a 

tato komunikace nevyžaduje šifrovaný přenos dat. Nicméně i ten je možné použít. Z hlediska 

architektury  systému  se  tedy  jedná  o  klasický  model  klient-server.  Schéma  systému  je 

znázorněno na Obrázku 1.
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Obrázek 1

Vlastní autentizační procedura se pak dá popsat takto:

1. Klient (C) pošle serveru (AS) žádost o autentizaci uživatele U .

2. Server  vyhledá  reprezentativní  data  pro  daného  uživatele  a  pošle  klientovi 

zprávu obsahující reprezentativní množinu  UΛ  pro uživatele  U . Pokud není 

uživatel  v systému zaregistrován,  odpoví  server  pouze  chybovou  zprávou a 

okamžitě ukončí autentizační proceduru.

3. Klient  získá od uživatele  biometrický vzorek  UB  a  spočítá vektor skóre  s  

pomocí aplikace známé skórovací funkce f  na dvojice ( )RBU , , kde UR Λ∈ .

4. Klient pošle serveru zprávu obsahující vektor s .

5. Server  porovná  vektor  s  s charakteristickým  vektorem  Uc  uživatele  U  

pomocí  metriky  d .  Výsledek  porovná  s předem  definovanou  prahovou 

hodnotou  T .  Pokud  Tcsd U <),( 
,  pak  bude  výsledek  autentizace  úspěšný, 

v opačném případě skončí autentizace neúspěchem.

6. Server pošle klientovi zprávu s výsledkem autentizace a ukončí autentizační 

proceduru.

7. Klient obdrží zprávu s výsledkem autentizace a podle něj pokračuje dále ve 

své aplikační logice.

DBAS

C C C
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6.3.1.Porovnávání vektorů skóre

Ze součástí autentizačního systému zbývá popsat metodu pro porovnávání vektorů skóre, tedy 

charakteristického  vektoru  registrovaného  uživatele  a  vektoru,  který  autentizační  server 

obdrží od klienta. Úkolem této metody je rozhodnout, zda jsou si tyto vektory natolik blízké, 

aby biometrické vzorky, na jejichž základě vektory vznikly, pocházely od stejné osoby, a tedy 

byl uživatel prohlášen za úspěšně ověřeného.

Prvky vektorů jsou reálná  čísla  a  délka  obou vektorů je  stejná.  Vektory jsou tedy 

prvky  n-rozměrného  vektorového  prostoru  nad  reálnými  čísly  nR ,  kde  n  je  velikost 

reprezentativní množiny.  nR  je metrický prostor a pro porovnávání vektorů tedy můžeme 

použít libovolnou metriku v nR .

6.3.2.Volba metriky a stanovení prahové hodnoty

Jako přirozená metrika v nR  se automaticky nabízí eukleidovská vzdálenost. Při jejím použití 

je  nutné  dobře zvolit  hraniční  hodnotu vzdálenosti  vektorů  T ,  která  definuje  rozdíl  mezi 

úspěšnou  a  neúspěšnou  autentizací.  Geometricky  si  lze  tento  proces  stanovení  výsledku 

představit jako otevřený kruh v nR  se středem v koncovém bodě charakteristického vektoru a 

poloměrem T , do kterého se musí vejít koncový bod vektoru skóre získaného od klienta.

Stanovení  prahové hodnoty vyžaduje,  podobně jako stanovení  parametrů skórovací 

funkce, empirické testování na dostatečně velké množině dat. Tato prahová hodnota přímo 

ovlivňuje  hodnotu  veličin,  které  se  obvykle  používají  pro  zhodnocení  efektivity 

autentizačního systému. Těmito veličinami jsou:

False  Match  Rate  (FMR)  je  poměr  mezi  počtem  nesprávně  pozitivně  

autentizovaných vzorků a celkovým počtem pokusů.

False  Non-match  Rate  (FNMR)  je  poměr  mezi  počtem  odmítnutí  vzorků  

oprávněných uživatelů a celkovým počtem pokusů.

Pokud zvolíme prahovou hodnotu  T  příliš  vysokou,  bude mít  autentizační  systém 

vysokou hodnotu FMR a bude tedy častěji  docházet  k úspěšné autentizaci  neoprávněných 

uživatelů.  Naopak  příliš  nízká  hodnota  T  bude  mít  za  následek  odmítání  autentizace 

oprávněných uživatelů, tedy vyšší hodnotu FNMR.
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Pro empirické stanovení  hodnoty  T  je výhodné mít  k dispozici  náhodný generátor 

vzorků nebo mít připravenou velkou množinu biometrických vzorků reálně sejmutých. Potom 

je  možné nechat  systém autentizovat  prvky této  množiny  vůči  libovolně  vybrané  identitě 

registrovaného uživatele. Podle naměřené FMR tohoto testu lze pak snižovat hodnotu T  až do 

dosažení přijatelné hodnoty této veličiny.

Pro  zjištění  hodnoty  FNMR  je  potřeba  mít  pro  určitou  množinu  registrovaných 

uživatelů několik biometrických vzorků. Potom se nechá každá skupina vzorků autentizovat 

vůči příslušnému oprávněnému uživateli a na celé množině těchto autentizačních pokusů se 

změří hodnota FNMR.

Tyto  postupy  pro  stanovení  prahových  hodnot  jsou  společné  i  pro  konveční 

biometrické  systémy,  které  používají  přímo  vzorky  uživatelů.  Podrobněji  jsou  popsány 

například v [1].

6.3.3.Možné úpravy autentizační procedury

Základní  schéma  autentizační  procedury  popsané  výše  může  být  při  implementaci 

autentizačního systému pro určité typy biometrických dat nedostatečné. Je možné jej proto 

doplnit nebo jinak upravit podle potřeb konkrétní implementace.

Při registraci uživatele je například možné vytvořit několik reprezentativních množin a 

jejich  charakteristických  vektorů.  Při  vlastní  autentizaci  je  pak  možné  použít  náhodně 

vybranou reprezentativní  množinu.  Tím se dosáhne větší  odolnosti  systému vůči možným 

útokům, ovšem za cenu vyšší náročnosti registrace uživatele a větších nároků na kapacitu pro 

uložení reprezentativních dat. V jiném případě, který se již postatně odklání od navrhované 

autentizační  procedury,  by  bylo  možné  na  serveru  nechat  uložený  biometrický  vzorek 

uživatele a generovat pouze jednorázová reprezentativní data pro každou autentizaci. Tím se 

dosáhne dalšího zlepšení odolnosti systému, ovšem za cenu dalšího zpomalení a hlavně by se 

tím porušil  jeden ze základních principů tohoto systému,  že biometrické vzorky uživatelů 

nejsou v systému nikde trvale uloženy.

Další možnou úpravou je zaregistrovat pro každého uživatele několik vzorků stejné 

biometrické  charakteristiky a  zvolit  pro ně jedinou reprezentativní  množinu.  Ke každému 

vzorku bude ale náležet  vlastní charakteristický vektor.  Při  autentizaci pak lze porovnávat 

vektor  skóre  zaslaný  klientem  se  všemi  charakteristickými  vektory  a  jako  výslednou 

vzdálenost  použít  minimum z dílčích  porovnání.  Tímto způsobem je  možné kompenzovat 

nedokonalé snímání biometrických vzorků za cenu nárůstu FMR.
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Naopak v určitých případech může být vhodné autentizační proceduru více zpřísnit. 

Lze tak učinit zejména úpravou metody porovnávání vektorů. Můžeme například porovnávat 

vektory po složkách a zavést prahové hodnoty pro jednotlivé složky. O výsledku autentizace 

pak můžeme rozhodnout podle počtu odpovídajících složek vektorů. Pokud bude vyžadována 

blízká shoda ve všech nebo ve většině složek, klesne hodnota FMR. Takovýto postup je ale 

možné použít pouze pokud jsou sejmuté biometrické vzorky vysoce kvalitní.

6.4.Zhodnocení systému z hlediska bezpečnosti

Autentizační systém, tak jak byl popsán, neukládá nikde biometrická data oprávněných osob 

ani je nepřenáší po síti. Úlohu tajné informace, jejíž znalost rozhoduje o úspěchu autentizace, 

zde  přebírá  charakteristický  vektor  uživatele.  Tento  vektor  musí  být  bezpečně  uložen  na 

autentizačním serveru,  případně v jiném bezpečném úložišti,  do kterého má přístup pouze 

autentizační server.

Pokud by byl charakteristický vektor vyzrazen, bylo by při znalosti skórovací funkce 

možné sestrojit biometrický vzorek, který by při vyhodnocení vůči reprezentativní množině 

měl výsledný vektor skóre roven charakteristickému vektoru uživatele. Bylo by k tomu ale 

navíc nutné získat reprezentativní množinu uživatele. Při použití některého konkrétního typu 

reálných biometrických dat by ovšem tento postup vyžadoval další technické prostředky a 

dobrou znalost funkce použitého biometrického senzoru. Pokud by se ještě při komunikaci 

autentizačního serveru s klientem použila šifrovaná komunikace,  byla by to další překážka 

v tomto typu útoku.

Vyzrazení  charakteristického  vektoru  však  nemá  stejně  negativní  dopad  jako 

vyzrazení  skutečného  biometrického  vzorku  uživatele.  Je  možné  opakovat  registrační 

proceduru a vybrat při ní  jinou reprezentativní množinu pro daného uživatele a tím i jiný 

charakteristický vektor. Vyzrazení vzorku uživatele konvečního biometrického autentizačního 

systému může mít trvalé negativní následky, protože biometrické charakteristiky osob není 

obecně možné měnit a pro jednu osobu je možné získat pouze omezený počet biometrických 

vzorků. U otisků prstů to může být sejmutí otisku z jiného prstu, u jiných biometrik může být 

situace při vyzrazení vzorku výrazně složitější.

Odvození  podoby  biometrického  vzorku  uživatele  z charakteristického  vektoru  a 

reprezentativní  množiny  není  při  vhodně  zvolené  skórovací  funkci  efektivně  řešitelné. 

Takovýto  útok  by  vyžadoval  získání  velkého  množství  reprezentativních  množin  a 

příslušných charakteristických vektorů pro stejného uživatele.
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7. Popis prototypové implementace
Prototypová,  nebo-li  referenční,  implementace  popisovaného  autentizačního  systému  je 

distribuována  společně  s touto  prací  a  demonstruje  základní  principy  použití  tohoto 

autentizačního  systému.  Z technických  důvodů  nevyužívá  biometrické  vzorky  z určitého 

reálného typu snímačů, ale používá abstraktní reprezentaci popsanou v kapitole 5. Všechny 

biometrické  vzorky  jsou  vytvořeny  náhodným  generátorem,  který  je  součástí  referenční 

implementace.

Tato  implementace  není  v tomto  stavu  tedy  použitelná  v reálném  systému,  ale 

implementace  nasazení  na  konkrétní  formu  biometrických  vzorků  by  už  nevyžadovalo 

extrémní  úsilí,  zejména  pokud  by  použitou  biometrikou  byly  otisky  prstů.  Při  popisu 

jednotlivých  komponent  referenční  implementace  budou  zmíněna  místa,  která  by  při 

konkrétním nasazení vyžadovala úpravy nebo další dodatečnou práci.

7.1.Použitá technická řešení

Referenční  implementace  je  napsána  v programovacím jazyce  Java,  a  to  hned  z několika 

důvodů.  Především  tato  volba  umožní  dodržet  požadavky  nezávislosti  na  hardwarové 

platformě a operačním systému. Jedinou podmínkou je, aby pro danou platformu existovala 

implementace JVM (Java Virtual Machine).

Další výhodou jazyka Java je vysoká výrazová síla a široká dostupnost existujících 

hotových řešení velkého spektra různých úloh. Díky tomu je možné na několika málo řádcích 

kódu provést operace, které by v jiných jazycích vyžadovaly implementovat vlastní složitou 

logiku.

Jedinou  konkurenceschopnou  alternativou  je  v tomto  ohledu  platforma  .NET. 

Problémem tohoto řešení je ale přílišná spjatost s operačním systémem Microsoft Windows. 

Na rozdíl od jazyka Java také není zdarma k dispozici dostatečně kvalitní vývojové prostředí.

Pro  uložení  dat  využívá  referenční  autentizační  server  relační  databázi  pomocí 

rozhraní  JDBC  (Java  Database  Connectivity) popsané  např.  v [2].  To  umožňuje  využívat 

libovolný databázový server, pro který existuje JDBC ovladač. Referenční autentizační server 

byl konkrétně vyvíjen za využití databáze MySQL 5.0.

Uložení  konfiguračních souborů referenčního autentizačního serveru je  realizováno 

pomocí  XML  dokumentů.  Výhodou  je  především  snadná  úprava  pomocí  libovolného 

textového editoru a velmi dobrá podpora pro zpracování těchto dokumentů v jazyce prostředí 

jazyka Java.
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Síťová komunikace mezi referenčním autentizačním serverem a jednotlivými klienty 

je implementována pomocí technologie Java RMI (Remote Method Invocation) popsané v [3] 

nebo podrobněji v [4], která je v prostředí Java standardním prostředkem pro vzdálené volání 

procedur (RPC). Využití této technologie umožňuje používat síťovou komunikaci mezi Java 

objekty bez nutnosti implementovat vlastní nízkoúrovňový komunikační protokol.

Alternativou  by  mohla  být  architektura  CORBA,  případně  použití  Web  services. 

CORBA by byla jistě také vyhovující a navíc by ještě umožnila implementovat klienty nebo 

autentizační server v různých programovacích jazycích. Pro potřeby referenční implementace 

je však dostačující použití Java RMI. Pokud by to bylo při praktickém nasazení potřeba, je 

možné snadno upravit komponenty referenční implementace za použití technologie RMI-IIOP 

(více např. v [5]).

Ač  se  technologie  Web  Services pro  komunikaci  mezi reálnými  softwarovými 

systémy často používá, není v případě popisovaného autentizačního systému úplně vhodná. 

Zprávy  posílané  mezi  autentizačním  serverem  a  jednotlivými  klienty  obsahují  relativně 

dlouhé  posloupnosti  biometrických  vzorků,  prvků  reprezentativních  množin,  které  jsou 

v podstatě binárními objekty, a bylo by nutné implementovat vlastní metodu jejich serializace 

pro protokol SOAP založený na XML zprávách. Tento přenosový protokol také není příliš 

úsporný,  co  se  týče  objemu přenášených  dat.  Navíc  současné  standardy pro použití  Web 

Services se  hodí  zejména  pro  implementaci  bezstavových  služeb,  což  není  případ 

popisovaného autentizačního systému.

Referenční  implementace  také  obsahuje  modul  pro  propojení  s technologií  JAAS 

(Java Authentication and Authorization Service). Tato technologie, blíže popsaná v [6] a [7], 

je  běžně  používaná  k  autentizaci  v prostředí  enterprise  Java  systémů  a  s její  pomocí  lze 

popisovaný  autentizační  systém  nasadit  např.  do  informačního  systému  bez  nutnosti 

implementace vlastního klienta. V takovém případě by stačilo implementovat pouze aplikační 

logiku  pro  získání  identifikátoru  a  biometrického  vzorku  uživatele,  které  by  se  pomocí 

standardních mechanismů JAAS předali již hotovému autentizačnímu modulu, který by se 

pak již postaral o provedení vlastní autentizační procedury.

7.2.Součásti prototypové implementace

Referenční implementace je rozdělena do tří částí.

• Společná  knihovna  Rbasys –  obsahuje  implementaci  komponent,  které 

používá autentizační server i klient.
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• Autentizační  server  RbasysServer –  implementace  autentizačního  serveru 

podle postupů popsaných v této práci.

• Autentizační klient RbasysTerminal – implementace jednoduchého terminálu, 

který  je  schopen  ověřit  specifikovaného  uživatele  pomocí  spojení 

s autentizačním serverem.

7.3.Společná infrastruktura

Referenční  autentizační  server  a  klient  vyžívají  některé  společné  komponenty  související 

především s implementací autentizační procedury. Tyto komponenty jsou součástí knihovny 

Rbasys. Kromě logiky potřebné pro autentizační proceduru, obsahuje tato knihovna i definice 

vzdálených RMI rozhraní autentizačního serveru.

7.3.1.Reprezentace markantu

Markant je reprezentován třídou cz.cuni.mff.rbasys.minutia.Minutia.

Tato třída je vytvořena podle specifikace JavaBeans (viz [8]) a má následující atributy:

• type –  typ  markantu.  Jde  vždy  o  jeden  z prvků  výčtového  typu 

cz.cuni.mff.rbasys.minutia.MinutiaType. Tento  typ  má  v referenční 

implementaci  6  možných  hodnot.  Přibližně  tedy  odpovídá  typům  markant 

v otiscích prstů.

• x – souřadnice markantu v ose x. 

• y – souřadnice markantu v ose y.

• alpha – úhel otočení markantu v radiánech.

• weight – váha markantu vyjadřující kvalitu sejmutého vzorku v daném místě.

Pro  souřadnice  markantu  se  používá  celočíselný  typ  int.  Úhel  otočení  a  váha 

markantu pak mají typ double.

7.3.2.Reprezentace biometrického vzorku

Biometrický vzorek je reprezentován rozhraním cz.cuni.mff.rbasys.sample.Sample.

Toto rozhraní má metody pro iteraci přes všechny markanty ve vzorku a pro nalezení 

nejbližšího markantu na daných souřadnicích. Kromě toho má navíc pomocné metody pro 

zjištění počtu markantů ve vzorku a zjištění výšky a šířky rovinného obdélníku, ve kterém 

jsou markanty umístěny. Za počátek souřadné soustavy pro jednotlivé markanty ve vzorku se 
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pak  považuje  levý  dolní  roh  tohoto  obdélníku  (při  jeho  stranách  rovnoběžných  s osami 

souřadné soustavy).

V knihovně Rbasys pak existuje jediná implementace tohoto rozhraní, kterou je třída 

cz.cuni.mff.rbasys.sample.impl.DefaultSample.

Tato  třída  využívá  pro  uložení  markantů  čtyřstrom,  který  zajišťuje  i  jejich  rychlé 

hledání podle zadaných souřadnic.  Tato datová struktura je  detailně popsána v  [9].  Kvůli 

implementaci iterace přes markanty, jsou tyto navíc zařazeny do spojového seznamu.

Třída  navíc  umožňuje  přidávat  markanty  do  vzorku.  Tato  metoda  je  nutná  kvůli 

podpoře pro syntetické generování vzorků. Vzorek se vytváří vždy jako prázdný, je možné 

specifikovat rozměry plochy vzorku, jinak se použijí výchozí rozměry 200200 × .

Tato implementace vzorku implementuje také rozhraní java.io.Serializable a je jí 

tedy  možné  pomocí  standardních  Java  mechanismů  serializovat  a  deserializovat.  Více  o 

mechanismu serializace Java objektů je  popsáno např.  v  [3]. Případné další  implementace 

biometrických vzorků musí být také serializovatelné. V opačném případě by se nedaly přímo 

přenášet pomocí RMI ani tímto způsobem ukládat do databáze.

7.3.3.Vytváření vzorků

Biometrické vzorky jsou v referenční implementaci vytvářeny pomocí generátorů. Generátor 

vzorku  může  být  buď  jednorázový,  který  například  načte  vzorek  ze  souboru  nebo 

z biometrického snímače, nebo sekvenční, tedy například náhodný generátor vzorků.

Definice  obecného  generátoru  vzorků  je  obsažena  v  Java rozhraní 

cz.cuni.mff.rbasys.sample.SampleGenerator.  Toto  rozhraní  má  jedinou  metodu 

createSample(),  která  vrací,  dle  povahy  generátoru,  vytvořený,  přečtený,  nebo  sejmutý 

vzorek. V referenční implementaci jsou obsaženy dva generátory vzorků.

Prvním z nich je  sekvenční   pseudonáhodný generátor  vzorků,  který implementuje 

třída cz.cuni.mff.rbasys.sample.impl.RandomSampleGenerator.

Jako  generátor  náhodných  čísel  se  používá  standardní  Java  implementace 

pseudonáhodného  generátoru,  který  využívá  hašovací  funkci  SHA-1  a  je  obsažen  přímo 

v implementaci  JVM.  Úpravou  konfigurace  běhového  prostředí  Javy  by  bylo  možné 

specifikovat jinou implementaci náhodného generátoru.

Náhodný generátor vytváří vzorky s následujícími vlastnostmi:

• Počet markantů je rovnoměrně rozložen v intervalu 87,53 .

• Rozměr plochy vzorků je 200200 × .
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• Vzorky obsahují markanty všech typů s rovnoměrným rozdělením.

• Váha markant má rozdělení, které vznikne z normálního rozdělení se střední 

hodnotou 0.7 a standardní odchylkou 1, když se hodnoty mimo interval  1,0  

přesunou na nejbližší krajní hodnotu intervalu 1,0 .

• Otočení markant je rovnoměrně rozděleno v intervalu )π2,0

• Souřadnice  markant  jsou  v obou  osách  rovnoměrně  rozděleny  v intervalu 

)200,0 .

Referenční  implementace obsahuje  také jednorázový generátor  pro čtení  vzorků ze 

souboru.  Tento  generátor  implementuje  třída  se  jménem 

cz.cuni.mff.rbasys.sample.impl.FileSampleGenerator.

Cesta k souboru se vzorkem se tomuto generátoru předává jako parametr konstruktoru. 

Soubor  musí  obsahovat  serializovanou  instanci  třídy,  která  implementuje  rozhraní 

cz.cuni.mff.rbasys.sample.Sample.  Tato  instance  je  deserializována  pomocí 

standardních Java mechanismů k tomu určených.

Pro nasazení do reálného prostředí by bylo potřeba implementovat generátor,  který 

získává vzorky z biometrického snímače. Technické detaily této implementace budou ovšem 

velmi závislé na konkrétním typu a výrobci snímače. Pokud výrobce ke snímači poskytuje 

zdokumentované  ovladače  pro cílovou platformu,  bylo  by možné  implementovat  v jazyce 

Java  třídu  s nativními  metodami,  které  by  využívaly  ovladače  dodané  výrobcem.  Pro 

implementaci nativních metod v jazyce Java slouží technologie JNI  (Java Native Interface). 

Detailně je popsaná například v [11].

7.3.4.Skórovací funkce

V referenční  implementaci  je  obecná skórovací  funkce  reprezentována  jako  Java  rozhraní 

cz.cuni.mff.rbasys.score.ScoreFunction.

Toto  rozhraní  obsahuje  metodu  pro  stanovení  skóre  dvou biometrických  vzorků a 

metodu pro získání vektoru skóre vzniklého porovnáním  vzorku s jednotlivými prvky zadané 

množiny vzorků.

Výchozí  skórovací  funkce,  která  se  používá  v celé  referenční  implementaci,  je 

reprezentována třídou cz.cuni.mff.rbasys.score.MinutiaSearchScoreFunction.
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Tato  třída  implementuje  skórovací  funkci  podle  algoritmu,  který  byl  již  popsán 

v kapitole  6.  Jednotlivé  parametry  skórovací  funkce  je  možné  definovat  v konstruktoru. 

Referenční implementace používá následující hodnoty:

• Penalizace za nenalezený markant: 0.

• Penalizace za rozdílné typy markantů: -10.

• Základ přírůstku při  shodě  typů  markantů:  50.  Tato  hodnota  se  relativizuje 

vynásobením  vahami  markantů  v obou  vzorcích  a  velikostí  úhlu,  který 

markanty vzájemně svírají.

7.3.5.Stanovení reprezentativní množiny

Obecná procedura pro stanovení prvků reprezentativní množiny je reprezentována rozhraním 

cz.cuni.mff.rbasys.enroll.EnrollmentProcedure.

Toto rozhraní obsahuje jedinou metodu, která pro zadaný vzorek vrací reprezentativní 

množinu.

V referenční  implementaci  se  používá  výchozí  implementace  tohoto  rozhraní 

reprezentovaná  třídou  cz.cuni.mff.rbasys.enroll.RandomizedEnrollmentProcedure. 

Tato implementace volí pro každý předložený biometrický vzorek náhodnou reprezentativní 

množinu o 50 prvcích. Počet prvků reprezentativní množiny je jinak v případě potřeby možné 

specifikovat v konstruktoru třídy.

Při použití  autentizačního systému s konkrétním typem biometrických dat,  která by 

nebylo  vhodné generovat  náhodně,  by bylo  potřeba implementovat  vlastní  proceduru  pro 

stanovení  reprezentativní  množiny.  V podkapitolách  6.2.3  a  6.3.3  jsou  navrženy  některé 

postupy, jež by se v takovém případě daly použít.

7.3.6.Porovnávání vektorů

Obecná  metrika  n-rozměrného  metrického  vektorového  prostoru  nad  reálnými  čísly  je 

reprezentována rozhraním cz.cuni.mff.rbasys.score.Metric.

Toto rozhraní  obsahuje  jedinou metodu,  která pro dva  zadané vektory vrací  jejich 

vzdálenost.

Referenční  implementace  používá  jako výchozí  metriku  eukleidovskou vzdálenost, 

která je implementována třídou cz.cuni.mff.rbasys.score.EuclideanDistance.

V případě  nasazení  do  reálného  provozu s konkrétním typem biometrických  dat  je 

možné použít vlastní metriku. Stačí připravit vlastní implementaci rozhraní Metric a upravit 

konfiguraci autentizačního serveru, aby jí začal používat.
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7.4.Vzdálená RMI rozhraní

Rozhraní, která definují kontrakt autentizační služby a která pomocí mechanismů Java RMI 

volají  jednotliví  klienti  jsou  definována  v  Java  balíku  cz.cuni.mff.rbasys.rmi.  Tato 

rozhraní implementuje autentizační server. Klienti pouze volají lokální proxy objekty a tato 

volání se po síťovou komunikací propagují na server. Definice těchto rozhraní tedy musí být 

přístupná za běhu jak serveru, tak klientům.

Tato rozhraní  musí být také zpřístupněna registrační  sužbě technologie RMI,  která 

zprostředkovává klientům referenci na vzdálený objekt na serveru (naming service). Server u 

této služby pod nějakým jménem zaregistruje referenci na rozhraní, které chce zpřístupnit přes 

RMI. Klienti pak mohou od této služby získat referenci na vzdálený objekt na serveru. Server 

při registraci objektu udává i umístění zkompilovaných rozhraní. Tím může být vzdálený FTP 

nebo HTTP server, případně soubor či adresář na lokálním disku. Lokální umístění lze použít 

pouze pokud server a registrační služba běží na stejném stroji.

Ve starších verzích prostředí jazyka Java bylo potřeba, aby měli k danému umístění 

přístup i klienti,  protože z něj stahovali  lokální stuby.  Od verze 1.5 si běhového prostředí 

samo  vytváří  dynamicky  proxy  objekty,  pomocí  nichž  ze  volá  vzdálené  rozhraní,  takže 

stahování stubů již není potřeba.

Komunikace  přes  RMI  je  implicitně  nezabezpečená.  V případě  potřeby  je  možné 

použít  komunikaci  přes  SSL  nebo  dokonce  komunikovat  přes  vlastní  implementaci 

zabezpečených socketů.

7.4.1.Rozhraní AuthenticationServer

Toto rozhraní reprezentuje vzdálený objekt serveru, který mohou od registrační služby získat 

jednotliví klienti, a je vstupním bodem každého autentizačního pokusu.

Samotné rozhraní obsahuje pouze jednu metodu, která pro zadaného uživatele vrátí 

referenci  na  vzdálený  objekt  implementující  rozhraní  AuthenticationSession,  který 

umožňuje  provést  autentizační  proceduru.  V případě,  že  zdaný  uživatel  není  v systému 

registrován, skončí volání této metody výjimkou.

7.4.2.Rozhraní AuthenticationSession

Toto  rozhraní  reprezentuje  stav  autentizace  konkrétního  uživatele  a  umožňuje  provést 

autentizační proceduru.

Obsahuje tyto metody:

• getChallengeVector – vrací reprezentativní množinu pro daného uživatele.
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• evaluateResponseVector – porovná zadaný vektor skóre s charakteristickým 

vektorem uživatele  a  rozhodne  o  úspěchu  autentizace.  Vrací  hodnotu  typu 

boolean.  Po zavolání této metody se autentizační  proces  v každém případě 

ukončí a další pokusy o volání metod tohoto objektu skončí výjimkou.

• cancelSession – okamžitě ukončí autentizační proces.

Metody  tohoto  rozhraní  mohou  také  vyhazovat  výjimku  typu 

ProtocolViolationException,  která  znamená,  že  došlo  k porušení  stanoveného průběhu 

autentizační  procedury.  Například tedy pokud klient  zavolá metodu  getChallengeVector 

opakovaně, nebo pokud zavolá jako první metodu evaluateResponseVector.

7.5.Autentizační server

Autentizační  server,  který  je  součástí  referenční  implementace,  je  navržen  tak,  aby  bylo 

možné v případě potřeby jeho jednotlivé komponenty nahradit jinou implementací. Při startu 

serveru  jsou  z konfiguračního  XML  dokumentu  přečtena  jména  tříd  implementujících 

jednotlivé funkční součásti a za běhu jsou vytvořeny a zkonfigurovány jejich instance.

Server  při  startu  spustí  řídící  vlákno,  které  vytvoří  a  u  registrační  služby  RMI 

zaregistruje  implementaci  rozhraní  AuthenticationServer.  Řídící  vlákno  pak  pokračuje 

smyčkou, která zpracovává příkazy administrátora ze standardního vstupu.

Pokud z konzole  přijde  příkaz  na  zastavení  serveru.  Řídící  vlákno  opustí  smyčku, 

zastaví zpracování požadavků klientů přes RMI rozhraní a ukončí proces serveru.

7.5.1.Databáze

Referenční implementace autentizačního serveru používá jako úložiště dat relační databázový 

server, ke kterému přistupuje přes rozhraní JDBC. Vývoj probíhal se serverem MySQL verze 

5.0.27, ale je možné použít libovolný databázový server, pro který existuje JDBC ovladač.

Vlastní  přístup  do  databáze  zajišťuje  některá  implementace  Java  rozhraní 

cz.cuni.mff.rbasys.storage.ConnectionProvider.  Toto  rozhraní  obsahuje  jedinou 

metodu,  která  vrací  nové  spojení  do  databáze  reprezentovaní  rozhraním 

java.sql.Connection.

Referenční  autentizační  server  obsahuje  dvě  implementace  rozhraní 

ConnectionProvider.

První z nich je třída  DriverManagerConnectionProvider, která přímo otvírá nová 

spojení do databáze pomocí standardního mechanismu JDBC. Při použití této třídy musí být 
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v konfiguraci  uvedena  adresa  databázového  serveru  a  přístupové  údaje  (jméno  a  heslo) 

uživatelského  účtu  databázového  serveru,  pod  kterým  má  autentizační  server  k databázi 

přistupovat.

Druhou  implementací  je  třída  DatasourceConnectionProvider,  která  deleguje 

otevírání  nových  spojení  do  databáze  na  rozhraní  javax.sql.DataSource,  které  získá 

pomocí služby JNDI (Java Naming and Directory Interface), popsané v [11]. Tento způsob je 

obvyklý při  přístupu do databáze z J2EE aplikačního serveru.  Proto by tato implementace 

měla  usnadnit  nasazení  autentizačního  serveru  jako  součásti  takového  systému. 

Implementační třídu je možné změnit v konfiguraci autentizačního serveru.

Všechna data uživatelů jsou uložena v databázi a přístup k ní by tedy měl mít pouze 

autentizační server.

7.5.2.Správa uživatelů

Správu  oprávněných  uživatelů  má  v autentizačním  serveru  na  starost  komponenta 

implementující rozhraní cz.cuni.mff.rbasys.storage.UserController.

Toto rozhraní obsahuje metody pro načtení dat uživatele z databáze, registraci nového 

a smazání existujícího uživatele. Součástí implementace tohoto rozhraní by tedy měla být i 

registrační procedura popsaná v podkapitole 6.2.

Referenční  autentizační  server  využívá  jako  implementaci  tohoto  rozhraní  třídu 

cz.cuni.mff.rbasys.storage.impl.DatabaseUserController, která ukládá veškerá data 

uživatele do relační databáze. K tomuto účelu využívá v databázi pouze dvě tabulky. Jednu 

pro seznam registrovaných uživatelů a druhou pro prvky jejich reprezentativních množin a 

odpovídající složky charakteristických vektorů.

Prvky  reprezentativních  množin,  tedy biometrické  vzorky,  jsou  v databázi  uloženy 

jako  objekty  SQL  typu  BLOB  (binary  large  object). Binární  data,  která  jsou  v databázi 

fyzicky uložena, se získají standardní Java serializace objektů reprezentujících vzorky.

Autentizační server může používat i  jinou implementaci rozhraní  UserController. 

Jméno  implementující  třídy  je  uvedeno  v konfiguračním XML  dokumentu  autentizačního 

serveru.

7.5.3.Administrace serveru

Po startu přijímá referenční autentizační server příkazy ze standardního vstupu. Pomocí těchto 

příkazů je možné server z konzole ovládat. Podporované příkazy jsou:

• shutdown – ukončí běh serveru.
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• enroll  <user>  <samplePath> - zaregistruje  uživatele  se  zadaným 

identifikátorem a biometrickým vzorkem uloženým v souboru specifikovaném 

druhým parametrem.

• delete <user> - odstraní uživatele se zadaným identifikátorem ze systému.

Tento způsob ovládání umožňuje, při přesměrování standardního vstupu na soubor, 

například  hromadnou  registraci  nebo  odstranění  uživatelů  pomocí  seznamu  příkazů 

v připraveném souboru.

7.5.4.Implementace autentizační procedury

Referenční autentizační server implementuje vzdálená rozhraní popsaná v podkapitole 7.4.

Samotnou autentizaci uživatele řeší třída  SessionImpl, která implementuje rozhraní 

cz.cuni.mff.rbasys.rmi.AuthenticationSession.

Autentizační procedura probíhá pomocí předepsaného schématu. Po získání vektoru 

skóre od klienta se definovanou metrikou změří jeho vzdálenost do charakteristického vektoru 

uživatele  a  pokud  tato  vzdálenost  překročí  stanovenou  mez,  bude  autentizace  neúspěšná. 

V opačném případě bude příslušná metoda vrátí pozitivní výsledek.

Používanou implementaci metriky a prahovou hodnotu vzdálenosti je možné změnit 

v konfiguračním  XML  dokumentu  referenčního  serveru.  Při  výchozí  konfiguraci  se  jako 

metrika používá eukleidovská vzdálenost a prahová hodnota je 100.

7.6.Referenční terminál

Referenční implementace obsahuje i jednoduchý terminál,  který demonstruje úlohu klienta 

v autentizačním systému. Jako zdroj biometrických dat používá vzorky uložené v souborech 

pomocí Java serializace. Vlastní čtení vzorků ze souborů řeší jednorázový generátor vzorků 

popsaný  v podkapitole  7.3.3.  Terminál  funguje  pouze  jako  konzolový  klient,  kterému  se 

z příkazové  řádky  předá  identifikátor  uživatele  a  cesta  k souboru  s jeho  biometrickým 

vzorkem  Terminál  ověří  daného  uživatele  u  autentizačního  serveru  a  vypíše  výsledek 

autentizace.

Samotná  autentizace  probíhá  v rámci  modulu  pro  standardní  autentizační  službu 

JAAS.  Terminál  vytvoří  instanci  objektu  javax.security.auth.login.LoginContext, 

který inicializuje  pomocí  identifikátoru  autentizační  procedury definovaného v konfiguraci 

JAAS,  objektem  reprezentujícím  uživatele  a  handleru,  který  zpracovává  požadavky 

autentizačních modulů. Když se pak na tomto objektu zavolá metoda  login, mechanismus 
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JAAS podle identifikátoru procedury v konfiguraci zjistí, které autentizační moduly jsou pro 

ní  potřeba,  a  postupně  je  nechá  provést  jejich  specifickou  autentizaci.  Výsledky  potom 

zpracuje dle předpisu v konfiguraci. Ta umožňuje pro každý modul definovat jeho roli v celé 

autentizační proceduře, tedy např. zda je pro celkový autentizace daný modul nezbytný či 

nikoliv. Detailní popis těchto mechanismů je ale nad rámec této práce. Je možné ho najít např. 

v [7].

Důležité  je,  že konfigurace autentizační  procedury referenčního terminálu obsahuje 

pouze  modul  cz.cuni.mff.rbasys.jaas.RbasysLoginModule,  který  implementuje 

autentizaci  pomocí  systému,  jež popisuje  tato  práce.  Tento  modul musí  mít  v konfiguraci 

uvedenou adresu autentizačního serveru. Pomocí této adresy získá od registrační služby RMI 

referenci na rozhraní autentizačního serveru. Identifikátor uživatele a jeho biometrický vzorek 

získá při autentizaci od handleru, který byl předán konstruktoru třídy LoginContext. Může 

tedy  pomocí  skórovací  funkce  spočítat  vektor  skóre  vzorku  právě  ověřovaného  uživatele 

s reprezentativní  množinou,  kterou  získal  ze  serveru,  a  tento  vektor  serveru  vrátit 

k vyhodnocení.

Pokud autentizační  server vyhodnotí  ověření uživatele úspěšně,  připojí  autentizační 

modul  k objektu,  který  reprezentuje  ověřeného  uživatele  a  který  byl  původně  předán 

konstruktoru  třídy  LoginContext,  objekt  cz.cuni.mff.rbasys.jaas.RbasysPrincipal, 

který  reprezentuje  identitu  ověřeného  uživatele  v rámci  autentizačního  systému  Rbasys. 

V případě  neúspěšného  pokusu  autentizaci  vyhazuje  metoda  login třídy  LoginContext 
výjimku.

7.7.Praktické výsledky použití referenční implementace

Vlastnosti popsaného autentizačního systému zhodnotíme podle dvou standardních ukazatelů 

pro autentizační  biometrické systémy.  Těmito veličinami jsou FMR  (False  Match Rate) a 

FNMR (False Non-match Rate). Zatímco FNMR zvyšuje pouze nespokojenost uživatelů, kteří 

s její  rostoucí  hodnotou  musí  opakovat  autentizační  pokusy,  FMR  vyjadřuje  podíl 

neoprávněných  pozitivních  autentizací,  tedy  významné  selhání  systému  po  bezpečnostní 

stránce.  Rozhodnutí  o  přijatelné  míře  obou  těchto  hodnot  už  by  mělo  být  součástí 

bezpečnostní analýzy daného systému.

Pro  experimentální  stanovení  těchto  hodnot  bylo  využito  náhodného  generátoru 

biometrických vzorků, který pro každý pokus připravil veškeré použité vzorky.
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7.7.1.False Match Rate

Při  stanovení  FMR  byl  v každém  pokusu  jeden  vzorek  vybrán  jako  vzorek 

oprávněného uživatele a byla pro něj popsanou procedurou stanovena náhodná reprezentativní 

množina  a  spočítán  charakteristický  vektor.  Pak  byly  náhodně  vygenerovány  testovací 

biometrické  vzorky.  Následně  byla  pro  každý  testovací  vzorek  provedena  autentizační 

procedura  vůči  vzorku  oprávněného  uživatele,  resp.  jeho  reprezentativní  množině,  a  byl 

zaznamenán  počet  úspěšných  autentizací,  tedy  situací,  kdy  vzdálenost  testovacího  a 

charakteristického vektoru nedosáhla stanovené prahové hodnoty.

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tabulce 1. Každý sloupec představuje jeden 

experiment. T je použitá prahová hodnota vzdálenosti, N je počet testovacích vzorků, FMR je 

naměřený podíl úspěšných autentizací vůči počtu testovacích vzorků.

T 200 225 250 275 300
N 60000 39787 10000 10000 10000

FMR 0 0,0000251 0,0021 0,0119 0,0034
Tabulka 1

Ze  zjištěných  hodnot  vyplývá,  že  takto  sestavený  autentizační  systém  dostatečně 

spolehlivě odlišuje jednotlivé biometrické vzorky při hodnotě 200≤T .

7.7.2.False Non-match rate

Při měření  FNMR byly použity mechanismy pro umělé poškození vzorků, aby mohla být 

vyhodnocen  vliv  nedokonale  sejmutých  biometrických  dat.  Tento  mechanismus  spočíval 

v nahrazení  stanoveného  podílu  markantů  ve  vzorku  novými,  náhodně  vygenerovanými 

markanty. Volba, které markanty ze vzorku budou nahrazeny, byla rovněž náhodná.

Při každém experimentu byl vygenerován náhodný biometrický vzorek považovaný za 

vzorek od oprávněného uživatele, ke kterému byla standardní procedurou vybrána náhodná 

reprezentativní  množina  a  spočítán  charakteristický  vektor.  Z tohoto  vzorku  bylo  aplikací 

výše popsaného distorzního mechanismu vytvořeno N testovacích vzorků. Každý z nich tedy 

vznikl náhodným nahrazením stejného podílu markantů z původního vzorku.

Následně  byl  každý  testovací  vzorek  standardní  procedurou  autentizován  vůči 

reprezentativním datům původního vzorku a byl zaznamenán počet neúspěšných autentizací.

Takto  naměřené  hodnoty  jsou  zaznamenány  v Tabulce  2.  T je  použitá  prahová 

hodnota  vzdálenosti,  f je  distorzní  faktor,  tedy  podíl  náhodně  nahrazených  markantů 

v testovacích vzorcích. Hodnota FNMR jako podíl neúspěšných autentizací vůči celkovému 
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počtu  testovacích  vzorků je  uvedena  v buňkách  tabulky.  Počet  testovacích  vzorků byl  ve 

všech experimentech 10000.

T=200 T=225 T=250 T=275 T=300
f=0,25 0,0040 0,0033 0,0013 0 0
f=0,3 0,2770 0,0444 0,0349 0,0002 0
f=0,4 0,5488 0,0774 0,0406 0,0017 0,0012
f=0,5 0,9865 0,9391 0,5580 0,0325 0,0025

Tabulka 2

Ze změřených hodnot plyne, že při dostatečné kvalitě sejmutých biometrických vzorků 

by měl  autentizační  systém celkem přijatelnou hodnotu FNMR už při  hodnotách prahové 

vzdálenosti mezi 200 a 250. Naopak se zhoršující se kvalitou vzorků by bylo třeba postupně 

zvyšovat  prahovou  hodnotu  vzdálenosti.  Tím  se  ovšem  nutně  zvedá  pravděpodobnost 

neoprávněných pozitivních autentizací, jak je vidět v Tabulce 1.

K naměřeným výsledkům je  ovšem třeba  podotknout,  že  zvolená  náhodná  metoda 

distorze  biometrických  vzorků  nemusí  odpovídat  typickým  nedokonalostem  sejmutých 

vzorků pro konkrétní druh biometrických dat. Nicméně umožňuje alespoň odhadnout chování 

popsaného autentizačního systému při zhoršující se kvalitě biometrických vzorků.

Z experimentálně  získaných  dat  tedy  plyne,  že  pokud  by  se  prahová  hodnota 

vzdálenosti  pohybovala  někde  v okolo  hodnoty  225,  byl  by  autentizační  systém  dobře 

použitelný pro oprávněné uživatele a zároveň byl dostatečně bezpečný. Vliv nedokonalostí ve 

snímání biometrických dat je nutné kompenzovat zvyšováním prahové hodnoty vzdálenosti, 

ovšem pokud nejsou vzorky opravdu výrazně narušeny, jsou výsledky systému přijatelné.
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8. Závěr
Práce popisuje autentizační systém, který splňuje požadavky vytčené v zadání. Biometrické 

vzorky oprávněných uživatelů nejsou při autentizaci přenášeny mezi autentizačním serverem 

a  jednotlivými  klienty.  Navržené  řešení  dokonce  dodržuje  silnější  restrikci,  protože 

biometrické vzorky oprávněných uživatelů nikde ani neukládá.

Biometrická data jsou modelována pomocí abstraktního typu biometrických vzorků, 

který  je  zobecněním  reprezentace  otisků  prstů.  Navržená  autentizační  metoda  ale  není 

omezena konkrétním typem použité biometriky.

Prototypová implementace  je  dobře rozšiřitelná díky dobře definované architektuře 

umožňující nahrazení jednotlivých komponent. Díky využití programovacího jazyka Java je 

také nezávislá na konkrétním operačním systému ne hardwarové architektuře.  Pokud je to 

možné, využívá standardizované technologie v daných oblastech.

V závěru práce jsou vyhodnoceny klíčové vlastnosti popisovaného systému z hlediska 

praktického použití a je vyhodnocen vliv nedokonalosti snímání biometrických vzorků.

Pokračovat by šlo implementací popsaného systému pro reálný typ biometrických dat, 

ideálně ve spolupráci s dodavatelem biometrických senzorů, který by mohl výrazně usnadnit 

řešení problémů s převodem dat ze snímače do strukturované podoby.
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