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Plan wykładu 2. 

• E-commerce  bezpieczeństwo i zagrożenia 

• Typy ataków, ataki bazodanowe 

• Umiejscowienie bazy danych 

w architekturze sieci firmowej 

• Sieci wirtualne, szyfrowanie 

• Składowanie, archiwizacja i ochrona danych 

• Uwierzytelnienie, autoryzacja 
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HANDEL ELEKTRONICZNY 

e-commerce 



Handel elektroniczny 

• e-commerce 

• e-business (e-biznes) 

– B2B (business-to-business) 

– B2C (business-to-consumer/client) 

– Intra-business (intranet)  
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e-economy e-society 

e-government 



E-commerce i bezpieczeństwo 

• Komercyjne witryny internetowe 

• Bezpieczeństwo komercyjnych stron WWW 

• Bezpieczeństwo aplikacji internetowych 

• Uwierzytelnianie przy użyciu PHP i MySQL 

• Zabezpieczenie transakcji przy użyciu PHP 

i MySQL 
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Komercyjne witryny internetowe – 

zagrożenia biznesowe 

• Dostarczanie mało interesujących 

informacji 

• Niska jakość prezentacji 

• Brak reakcji na zgłoszenia potencjalnych 

klientów 

• Zaniedbywanie aktualizacji witryny 

• Silna konkurencja 

• Przyciąganie niewystarczającej liczby 

klientów 
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Ryzyko i zagrożenia 

• Zmiana polityki rządowej 

• Awarie sprzętu komputerowego 

• Awarie sieci elektrycznych, 

komunikacyjnych, komputerowych 

• Błędy w oprogramowaniu 

• Ograniczenie pojemności systemów 

• Crackerzy 
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Zagrożenia bezpieczeństwa 

• Ujawnienie poufnych danych 

• Modyfikacja lub zniszczenie danych 

• Uniemożliwienie świadczenia usług 

• Nieuznawanie transakcji 
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Konieczność kompromisu 

Użyteczność 

Koszty 

Bezpieczeń-
stwo 

Wydaj-
ność 
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Metody socjotechniczne (Social Engineering) 
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Działania hakerskie 
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Cracking 
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Ataki hybrydowe 

• Istnieje  nieskończona liczba ataków hybrydowych 

wykorzystujących dowolną kombinację rozmaitych metod 

w różnych sekwencjach, zależnie od celu, poziomu 

wiedzy i doświadczenia napastnika. 

• Ataki hybrydowe stanowią zdecydowaną większość 

wszystkich ataków. 

• Uwaga! 80% włamań obejmuje działania wykorzystujące: 

1) znane, niezałatane luki, 

2) łatwe do odgadnięcia hasła. 
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Ataki hybrydowe 

Gromadzenie 
informacji 

•Skanowanie portów 

•Przechwytywanie 
pakietów 

•Metody socjotechniczne 

•War Dialing 

Włamanie i 
przejęcie kontroli 

•Wykorzystanie dobrze 
znanych słabych 
punktów 

•Wykorzystanie złej 
konfiguracji systemu 
operacyjnego 

•Odgadywanie 
haseł/Cracking 

•Instalowanie narzędzi 
„rootkit” 

•Dodawanie 
użytkownikom 
przywilejów by przejąć 
zdalnie kontrolę 

Przestępstwa 

•Zmienić, ukraść, 
zniszczyć …. 

•DDoS, przerobienie 
strony internetowej 

•Manipulowanie 
danymi 

•Kopiowanie 
własności 
intelektualnej (bazy 
danych HR, listy 
płac, karty 
kredytowe…) 

• Kilka przykładów … 

 



TYPY ATAKÓW 



1. Buffer overflow 

• zapisanie łańcuchów danych 

przekraczających rozmiar bufora, przy 

niedopracowanych aplikacjach może 

spowodować uzyskanie uprawnień do 

wykonywania swoich programów 

• zapobieganie: instalacja łatek 

• przykład: błędy ODBC w serwerze 

webowym Microsoft (Windows NT) 
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2. Wirusy, robaki i konie trojańskie 

• znane z życia codziennego  

• zapobieganie: aktualne oprogramowanie 

antywirusowe, wyłączanie zbędnych usług 
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Wirusy komputerowe 



3. Spoofing (podszywanie się) 

• podrabianie wiarygodnej tożsamości, 

– fałszowanie adresu IP (zaufanie serwera lub 

udawanie kogoś innego), 

– podrabianie zaufanej witryny (może klient się 

„zaloguje”), 

– inne; 

• zapobieganie: zabezpieczenia firewall’a, 

podpisy cyfrowe, urządzenia. 
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5. Denial of Service (DoS) 

• DoS (odmowa świadczenia usługi) przy 

użyciu standardowych protokołów lub 

procesów blokuje usługi, np. „ping 

śmierci”, otwierająca się ogromna liczba 

okienek, 

• zapobieganie: właściwa konfiguracja 

firewall’a oraz zabezpieczenia po stronie 

komputera klienta, a także np. 

monitorowanie sieci. 
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Denial of Service (DoS) 
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6. Session Hijacking 

• przejęcie istniejącego połączenia i 

odgrywanie roli jednej ze stron, 

• zapobieganie: instalacja łatek, właściwe 

projektowanie i implementacja 

oprogramowania. 
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ATAKI BAZODANOWE 



Ataki bazodanowe 

• Wstrzyknięcia   kodu   SQL (ang. SQL 

Injection) 

• DoS (ang. Denial of Service, odmowa 

usługi) za pomocą SQL Injection 

– DDoS (ang. Distributed Denial of Service, 

rozproszona odmowa usługi) 

• Cross Site Scripting (XSS), 

• Wildcard attack 

• Account lockout attack 
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Uzyskiwanie dostępu do systemu 

• Uzyskiwanie dostępu do systemu 
SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE ’POBRANY_LOGIN’ AND 

PASS LIKE ’POBRANE_HASLO’; 

• Przykład ataku 
SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE ’ ’ OR 1 = 1; -- 

• Przekazywanie wielu zapytań (modyfikacja 

bazy danych) 
SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME = ’x’; DROP TABLE USERS;  

SELECT ’1’; 
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DoS za pomocą SQL Injection 

SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME = ’x’ OR  

BENCHMARK(9999999, 

BENCHMARK(999999, 

BENCHMARK(999999, MD5(NOW())))) = 0; 
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Inne ataki bazodanowe - Wildcard attack 

SELECT * FROM TABLE WHERE COLUMN LIKE '%something%‚ 

_[^!_%/%a?F%_D)_(F%)_%([)({}%){()}£$&N%_)$*£()$*R"_)][

%](%[x])%a][$*„£$-9]_ 
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Jak chronić swoje aplikacje przed 

SQL Injection? 

• Na poziomie aplikacji 

– Niedopuszczenie do przekazania znaku ’ do zapytania 

– „Zaślepki” 

– Rzutowanie łańcucha znaków na wartość liczbową. 

– Wyłączenie komunikatów o błędach lub ich 

zastąpienie. 

• Na poziomie bazy danych 

– Ograniczenie uprawnień aplikacji 

• Na poziomie serwera aplikacji 

– Odfiltrowywanie podejrzanych zapytań 
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Przykład 

• AltoroMutual Bank - strona 
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http://demo.testfire.net/bank/login.aspx


UMIEJSCOWIENIE BAZY DANYCH 

W ARCHITEKTURZE SIECI FIRMOWEJ 
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Umiejscowienie BD – przykład 1. 

Firewall 

Serwer 

dostępowy 

Serwer 

WWW 

Serwer 

aplikacji 
Serwer DB 

Internet 
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Umiejscowienie BD – przykład 2. 

Router 

Serwer 

WWW 

Serwer 

aplikacji 
Serwer DB 

Internet 

LAN 

Switch 
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SIECI WIRTUALNE 

Metody i standardy bezpiecznej transmisji danych 

w niezabezpieczonej sieci? 



Słabość protokołów sieciowych 

• Protokoły HTTP, POP3  IMAP, SMTP przesyłają 

dane przez sieć w sposób jawny 

– „podsłuchanie” 

– modyfikacja przesyłanych danych 

HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) 

 szyfrowana wersja HTTP: 

– szyfruje dane niegdyś przy pomocy protokołu SSL, 

natomiast obecnie używany jest protokół TLS 

– HTTPS działa domyślnie na porcie nr 443 w protokole 

TCP 
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Podstawy szyfrowania 

• Szyfrowanie symetryczne - do 

szyfrowania i deszyfrowania 

wykorzystywany jest ten sam klucz 

• Szyfrowanie asymetryczne - klucz 

szyfrujący jest inny niż deszyfrujący 

• Klucz prywatny (tajny) i Klucz publiczny 

• Podpis cyfrowy 

• Certyfikat cyfrowy; centrum certyfikacji 

(ang. CA – Certificate Authority) 41 



Przykładowe algorytmy szyfrujące 

• DES - jeden z najpopularniejszych symetrycznych algorytmów 

szyfrujących, używany m. in. przez rząd USA do szyfrowania 

ważnych wiadomości 

• RSA - najpopularniejszy algorytm z kluczem publicznym 

oparty na liczbach pierwszych. Stosuje się go do szyfrowania 

oraz do podpisów cyfrowych 

• DSA - algorytm szyfrujący wykorzystywany do podpisów 

cyfrowych 

• MD5 - algorytm szyfrujący w jedną stronę - takiej wiadomości 

nie można odszyfrować, stosowany np. do szyfrowania haseł 

użytkowników. Zaszyfrowane hasło jest przechowywane w 

bazie. Weryfikacja użytkownika polega na zaszyfrowaniu 

podanego hasła i porównaniu go z hasłem przechowywanym w 

bazie  42 



Protokół SSL 

• Zapewnia podstawowe funkcje bezpieczeństwa: 

– uwierzytelnianie stron – czyli potwierdzanie ich 

autentyczności na podstawie certyfikatów 

– poufność i integralność przesyłu – tzn. ochronę przed 

podsłuchiwaniem i modyfikacją 

• Proces uwierzytelniania przy użyciu 

asymetrycznych algorytmów kryptograficznych 

• Po uwierzytelnieniu stron następuje wymiana 

danych przy użyciu któregoś z symetrycznych 

algorytmów – znacznie szybszych 
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Umiejscowienie BD – sieci wirtualne 

Tunelowanie: 

1. z wykorzystaniem SSL (przezroczyste dla 

zapory). 

2. z wykorzystaniem IPSec, 

VPN (Virtual Private Network) – wirtualna sieć 

prywatna korzysta z publicznej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, protokołów tunelowania i 

procedur bezpieczeństwa danych (Uwaga: 

wykorzystywana również w ramach LAN do 

odseparowania fragmentu sieci). 
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Ramka IPSec w trybie transportowym i tunelowym 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/IPsec 
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SKŁADOWANIE, ARCHIWIZACJA I 

OCHRONA DANYCH 

ZAGROŻENIA? 
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Fizyczne zagrożenia 



Zagrożenia 

• Zagrożenia miejsca (budynku, pojazdu itp.) 

– huragan, trzęsienie ziemi, powódź itp., 

– utrata zasilania, wojna terroryzm; 

• Awarie sprzętu 

– uszkodzenia pamięci masowej (np. dysku), 

– błąd procesora, 

– niedziałająca infrastruktura sieciowa; 

• Awaria logiczna 

– błędy oprogramowania, 

– wirusy, robaki, itp. 

– przypadkowe usunięcia danych. 48 



Zagrożenia miejsca – wybrane techniki 

zapobiegania utratom danych: 

• redundancja sprzętu – replika bazy danych 

wraz ze sprzętem na serwerze zapasowym 

(np. 30 km dalej), 

• zasilacze UPS, własne generatory, 

• monitorowanie i zabezpieczenie obiektów, 

systemy alarmowe itp. 
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Awarie sprzętu – wybrane techniki 

zapobiegania utratom danych: 

• redundancja sprzętu, 

• macierze RAID 1 (mirroring), RAID 5, 

• backup i archiwizacja. 
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Błędy w oprogramowaniu – wybrane 

techniki zapobiegania utratom danych: 

• takie, jak poprzednio, 

• ochrona antywirusowa, aktualizacja 

oprogramowania, zapory sieciowe, itp. 

• projektowanie, implementacja, 

testowanie i walidacja oprogramowanie 

metodami formalnymi 
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Archiwizacja 

• Rodzaje backupów 

– pełny (ang. full backup), 

– przyrostowy (ang. incremential backup), 

– różnicowy (ang. differential backup) 

 

– lokalny 

– sieciowy 
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Przykłady urządzeń 

wykorzystywanych do archiwizacji: 

• macierze dyskowe RAID (ang. Redundant Array 

of Independent Disks)  nadmiarowa macierz 

niezależnych dysków 

• urządzenia taśmowe (ang. streamer) 

• nośniki optyczne (CD/DVD/…) i magnetooptyczne 
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Macierze dyskowe 

• pojemności dysków: do 6 TB 

• macierze dyskowe RAID 

– RAID 0 (stripping) 

– RAID 1 (lustrzany) 

– RAID 2 

– RAID 3 

– RAID 4 

– RAID 5 

– RAID 6 

– RAID 0+1 

– RAID 1+0 54 



RAID 

Poziom RAID 
Minimalna liczba 

dysków (N) 

Dostępna 

przestrzeń 

Max liczba 

dysków, które 

mogą ulec awarii 

0 2 N 0 

1 2 1 N-1 

2 3 N-log N 1 

3 3 N-1 1 

4 3 N-1 1 

5 3 N-1 1 

6 4 N-2 2 

0+1 4 zależnie od 

konfiguracji 

zależnie od 

konfiguracji 

1+0 4 zależnie od 

konfiguracji 

zależnie od 

konfiguracji 55 



Urządzenia taśmowe 

• Strimer (ang. streamer); 

• DDS (ang. Digital Data Storage) zapis 

skośny na taśmach muzycznych DAT (ang. 

Digital Audio Tape), 

• DLT (ang. Digital Linear Tape), 

• LTO (ang. Linear Tape-Open), 

• AIT (ang. Advanced Intelligent Tape), 

• QIC (ang. Quarter Inch Cartridge). 
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Urządzenia taśmowe (2) 

• Zapis liniowy: 

– szeroka taśma, ang. wide (19 – 25,4 mm) 

– ½" (12,7 mm) 

– 8 mm 

– ¼" (6,35 mm) 

– „ósemka”, ang. „eighth” (0,15) inch (3,81 mm) 

– żyłka, ang. stringy (1,58–1,9 mm) 

• Zapis skośny (helikalny): 

– ¾ " (19 mm) 

– ½"  (12,7 mm) 

– 8 mm  

– „cztery milimetry” (3,81 mm) 
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Urządzenia taśmowe (3) 

• Przykłady: 

– DAT (ang. Digital Audio Tape), np. DDS-6 80 GB, 

5MB/s 

– DLT (ang. Digital Linear Tape), np. SDLT600 

300GB/600 GB, 36 MB/s 

– LTO (ang. Linear Tape-Open), np. LTO-2 

200/400GB; LTO-3 400/800 GB; LTO-4 800/1600 GB; 

LTO-5 1600/3200 GB; LTO-6 2500/6250 GB, 160 MB/s 

– przyszłościowe: LTO-7 … LTO-10 do 48 TB, 
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Urządzenia taśmowe (4) 

• AIT (ang. Advanced Intelligent Tape), np. AIT-5 

400 GB, 24 MB/s 

• QIC (ang. Quarter Inch Cartridge) 

– Travan (TR), np. TR-5 10000 MB, 1024 kB/s 
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Nośniki optyczne 

• CD 

– pojemności: ok. 700 MB 

• DVD 

– pojemności: 4,7 GB – 17,08 GB 

• HD DVD 

– pojemności: 15 GB, 20 GB 

• Blu-ray Disc (BD) 

– pojemności: 25 GB, 50 GB, 100/128 GB (BDXL) 
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Nośniki magnetooptyczne (MO) 

• pojemności: 5,2 GB, 9,1 GB 

• dysk z danymi jest umieszczony w specjalnej 

kasecie co pozwala na wydłużenia okresu 

archiwizacji nawet do 100 lat, 

• dostępne także w wersji WORM (ang. Write 

Once, Read Many) – do jednorazowego zapisu; 

RW – wielokrotnego zapisu. 
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UWIERZYTELNIENIE I 

AUTORYZACJA 



Uwierzytelnienie i autoryzacja 

• Uwierzytelnienie – proces mający na celu 

identyfikację klientów aplikacji, np. 

użytkowników końcowych, usług, procesów 

lub komputerów 

• Autoryzacja – proces mający na celu 

ustalenie, które zasoby i operacje powinny 

być dostępne danemu uwierzytelnionemu 

klientowi. Dotyczy to zasobów takich jak 

pliki, bazy danych, zasoby systemowe. 
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Uwierzytelnienie i autoryzacja (2) 

• Mechanizmy uwierzytelnienia i autoryzacji są 

różne i zależą od konkretnego SZBD 

• Zazwyczaj użytkownicy dzieleni są na grupy 

natomiast grupom nadawane są określone 

uprawnienia 

• Ponadto niezbędnym dobrym nawykiem 

administratora baz danych powinno być 

rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń na 

serwerze w poszukiwaniu nietypowych zdarzeń 
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Uwierzytelnienie 

• Jednokierunkowe 

• Dwukierunkowe 

• Z udziałem zaufanej trzeciej strony 
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Uwierzytelnianie – typy metod 

1. „WIEM” = coś, co wiesz (ang. something 

you know) 

2. „MAM” = coś, co masz (ang. something 

you own) 

3. Biometryczne (ang. something you are) 

66 



Klasyfikacja metod uwierzytelniania 

Analiza DNA 

Rozpoznawanie 
twarzy 

Analiza 
tęczówki 

Rozpoznawanie 
podpisu 

Analiza głosu 

Karty 
elektronicznej 

 

Zmienne hasła 

Zachowania Zjawiska 

fizyczne 

Biometria 

Przedmioty 
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Uwierzytelnianie – „WIEM” 

• Hasła 

– najprostsza i najczęściej wykorzystywana 

metoda typu „WIEM” 

– ciąg znaków alfanumerycznych (czasem tylko 

liczby, np. PIN) 
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Metody nielegalnego pozyskiwania haseł:  

• Wykradnięcie hasła z bazy (zabezpieczenie: 

szyfrowanie jednokierunkowe haseł, szyfrowanie 

danych na dysku) 

• Przechwycenie – podsłuchanie transmisji 

(zabezpieczenie: np. techniki związane z bezpieczną 

transmisją, odpowiednie technologie trudne do 

podsłuchu, np. światłowody) 

• Metoda siłowa (zabezpieczenie: wymuszenie 

odpowiedniego doboru haseł, okresów ważności itp. 

• Metody socjotechniczne (zabezpieczenie: szkolenie 

pracowników, kontrole, audyty) 
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Przykłady zaleceń odnośnie haseł: 

• minimalna liczba dni między zmianami: 0 

• maksymalna liczba dni między zmianami: 40 

• sugerowany okres stosowania: 30 

• minimalna długość: 8 

• rozmiar alfabetu: 36 

• niepowtarzalność: TAK 
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Hasła – uwagi 

• Zbyt trudne hasła – „konieczność” 

zapisywania, najczęściej karteczka 

naklejona na monitorze  

• Zbyt częsta konieczność zmiany – taka 

sama nazwa jak wcześniej z kolejną 

cyferką na końcu 

• Wiedzę zawsze można z człowieka 

„wydobyć” 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Do uwierzytelnienia wykorzystujemy 

przedmiot będący w posiadaniu 

uprawnionej osoby 

• W procesie weryfikacji wykorzystujemy 

informację zapisaną lub generowaną „w 

przedmiocie” (dodatkowo może być 

wymagana zapamiętana informacja – 

„WIEM”) 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Cechy metod tego rodzaju: 

– przedmiot powinien być „wygodny w 

noszeniu” i trudny do wykradzenia, 

– zapisana informacja nie powinna być dostępna 

do uzyskania inaczej, jak tylko w procesie 

autoryzacji, 

– w przypadku zagubienia lub kradzieży istotna 

jest możliwość jak najszybszego 

unieważnienia dostępu z wykorzystaniem 

zagubionego przedmiotu. 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Rodzaje przedmiotów 

– karty z tworzywa sztucznego, 

– tokeny, 

– listy haseł jednorazowych, 

– inne rozwiązania 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Identyfikacja na kartach z tworzywa sztucznego 

• Standardowa karta, np. bankowa, służąca do 

kontroli dostępu, identyfikacji, określona 

normami ISO 7810 i 7811 ma wymiary 53,98 mm 

x 85,60 mm i grubość 0,76 mm 

• z nadrukowanym kodem paskowym (ang. bare 

code), 

• magnetyczne, 

• stykowe (mikroprocesorowe, pamięciowe) 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Karty z kodem paskowym: 

– tanie rozwiązanie, 

– karta posiada najczęściej nazwę osoby lub firmy oraz 

kod kreskowy 

– przykłady: obsługa klientów w sieci MACRO, 

identyfikacja uczniów w placówkach szkolnych, 

biblioteka główna PWr 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Karty magnetyczne: 
– LOCO (low coercivity) – niska koercja (koercja = 

natężenie powściągające, mówi o tym, jakie „pole 

zewnętrzne trzeba przyłożyć, by zlikwidować zapis”), 

tzw. współczynnik koercji rzędzu 300-400 erstedów 

(jednostka natężenia pola magnetycznego 1 Oe = ok. 

79,5 A/m w układzie SI) 

– MECO (medioum coercivity) – średniej koercji, do 

3000 erstedów, 

– HICO (high coercivity) – wysokiej koercji, do 4000 

erstedów. 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Karty magnetyczne (cd.): 

– zapis w trzech ścieżkach, odpowiednio po 76, 

37, 105 znaków alfanumerycznych. 

– Przechowują zazwyczaj: 

• numer konta, 

• imię i nazwisko, 

• hasło, 

• datę ważnośći. 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Karty stykowe 

– pamięciowe 

• od 256 B do ok. 512 kB 

• 100 tyś. cykli zapis/odczyt 

• trwałość zapisu ok. 10 lat 

• budowa: interfejs + EPROM 

– procesorowe 
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Uwierzytelnianie – „MAM” 

• Inne rozwiązania 

– listy haseł jednorazowych 

– identyfikatory zbliżeniowe 

– tokeny 

80 



Identyfikatory zbliżeniowe 

• Karty zbliżeniowe (komunikacja przez 

wbudowany interfejs radiowy) 

• Identyfikatory zbliżeniowe (np. w 

pierścionku, torebce, portfelu, breloczku) 

• Układy mogą być aktywne (działają do 

wyczerpania baterii, zasięg np. 2 m) lub 

pasywne 

• NFC (ang. Near Field Communication) - 

komunikacja bliskiego zasięgu 
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Tokeny 

• Funkcja jak lista haseł jednorazowych, np. 

generuje hasło na podstawie bierzącego 

czasu 

• Użycie wymaga PINu 

• Wygląd: jak „kalkulator”; rozebranie 

niszczy urządzenie 
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Uwierzytelnienie – metody 

biometryczne 

• Metody oparte o pomiary unikalnych cech 

fizjologicznych, sposób zachowania itp. 

• Każdy ma „identyfikator” od urodzenia i 

nie trzeba go generować. 
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Typowe metody biometryczne 

• Pomiar geometrii dłoni 

• Identyfikacja daktyloskopijna 

• Analiza obrazu tęczówki 

• Skanowanie siatkówki oka 

• Weryfikacja głosu 

• Rozpoznawanie podpisu 

• Inne 
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Pomiar geometrii dłoni: 

• Pomiar długości, grubości i szerokości palców, 

powierzchni oraz grubości kostek, 

• Autoryzacja polega na porównaniu „opisu” 

zawartego w bazie danych z danymi pobranymi 

od osoby, 

• Producent urządzenia dostarcza stosowne 

oprogramowanie, 

• Uwaga: dłoń już po kilku sekundach od odcięcia 

traci swoje właściwości, ale problemy np. z 

pierścionkami, opuchlizną itp. 
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Przykład urządzenia 

źródło: http://us.allegion.com/Products/biometrics/handkey2/Pages/default.aspx 86 
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Analiza obrazu tęczówki 

• Kształtowana w ciągu dwóch pierwszych lat życia (cecha 

fenotypowa – możliwość rozpoznania bliźniaków) 

• Niezmienność (naturalna ochrona przed uszkodzeniem) 

• Dodatkowe możliwości np. pomiar reakcji na zmianę 

natężenia światła, pomiar odbicia światła, 

• Koszt typowych urządzeń: 1000 $-3000 $ 

• Zastosowania: uwierzytelnianie w obszarach o wysokim 

stopniu zabezpieczenia, np. lotniska, obszary 

przechowujące tajne dokumenty 
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Przykład urządzenia 

• System: IrisAccess 2200 

• Lotnisko Heathrow 

• Zastosowanie: odprawa paszportowa 
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Analiza obrazu siatkówki 

• Bazuje na analizie układu naczyń krwionośnych 

położonych na siatkówce, 

• Długi czas pomiaru (nawet kilkadziesiąt sekund) 

• Lepsza weryfikacja niż poprzednia metoda, ale wyższy 

koszt urządzeń 

• Zastosowanie: obszary wymagające bardzo wysokiego 

stopnia zabezpieczenia 
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Weryfikacja głosu 

• Analiza takich parametrów jak: częstotliwość, 

poziom sygnału, rezonans 

• Zalety 

– możliwość wykonania autoryzacji przez telefon, 

– niedrogi koszt urządzenia (np. tylko mikrofony) 

• Wada – mała stabilność tego bioparametru   
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Rozpoznawanie podpisu 

• Analiza podpisu i dynamiki jego składana: 

rytm, szybkość pisania, nacisk długopisu 

(on-line) 

• Zalety: łatwe do zastosowania w 

Internecie przy zastosowaniu 

digitalizerów, odporne na kradzieże i 

zagubienie 

• Zastosowania: systemy bankowe 

• Przykład: www.cybersign.com 
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Inne metody biometryczne 

• Pomiar dynamiki pisania na klawiaturze 

• Pomiar wyściółki pod paznokciem 

• Skanowanie twarzy 
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Literatura dodatkowa 

• Security Reference Handbook, Symantec 

Corporation, 2001 
(https://www.cccure.org/Documents/Introduction/Security_Reference_Handbook.pdf; 

Scribd.com). 

• M. Serafin, Sieci VPN. Zdalna praca i 

bezpieczeństwo danych, Helion, 2008. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Pytania? 


