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Biometria – cel projektu 

• podniesienie bezpieczeństwa operacji bankowych, 

 

• integracja istniejących oraz opracowanie nowych metod biometrycznych, 

 

• ograniczenie ryzyka związanego z „czynnikiem ludzkim”, 

 

• pełna automatyzacja i przyśpieszenie procesu weryfikacji tożsamości klientów, 
poprawa dostępu do usług bankowych, 

 

• integracja z elektronicznym systemem obrotu dokumentów, 

 

• redukcja kosztów, 

 

• przygotowanie do wdrożenia multimodalnego stanowiska biometrycznego w 
placówkach bankowych a poszczególnych metod w kanałach obsługi klienta. 

 



Funkcjonalności  biometryczne 

Metoda 
Multimodalna 



Multimodalny system weryfikacji tożsamości 

Skaner dowodów 
osobistych 



 
Najważniejsze etapy projektu 

30.09.2015 - opracowanie koncepcji i metodyki dynamicznej weryfikacji podpisów 

(inteligentny długopis) i fotogrametrycznej metody walidowania wizerunku klienta 

bankowego oraz opracowanie koncepcji i scenariuszy weryfikacji tożsamości w 

oparciu know-how Departamentu Bezpieczeństwa Banku, 

28.02.2016 - opracowanie hybrydowej technologii weryfikacji tożsamości - koncepcja 

integracji z systemem zabezpieczeń bankowych, 

31.08.2016 - budowa eksperymentalnego multimodalnego stanowiska do automatycznej 

weryfikacji tożsamości klientów bankowych, 

 31.03.2016–31.12.2017 - badania rozwiązań w oddziałach banku (60 oddziałów, 10 tys. 

klientów), analiza wyników, opracowanie zmian, uzupełnień, faza opracowania 

prototypu i wdrożenie. 



Eksperymentalne Multimodalne stanowisko bankowe 
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Pióro biometryczne 

• Weryfikacja tożsamości podczas najbardziej 
naturalnej czynności składania podpisu, 

 

• Rejestracja cech osobniczych z 
wykorzystaniem oczujnikowanego 
bezprzewodowego pióra biometrycznego, 

 

• Ekstrakcja cech osobniczych w sposobie 
składania i wyglądzie podpisu, 

 

• Minimalizacja ryzyka fałszerstwa poprzez 
stosowanie miar dynamicznych i 
statycznych, 
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Transmisja 
bezprzewodowa 

  Czujniki ścisku i nacisku 



Weryfikacja głosowa 

• Stosowane metody i algorytmy wykorzystują unikatowość głosu wynikającą z budowy 

anatomicznej traktu głosowego, 

• Skuteczna weryfikacja mówcy z wykorzystaniem 8 sekundowych fragmentów mowy w sposób 

niezależny od wypowiadanych słów, 

• Dostosowanie algorytmów weryfikacji mówców do akustycznych warunków panujących w 

oddziałach bankowych, 

• Wytrenowanie akustycznych modeli na podstawie 80 mówców zarejestrowanych w 3 oddziałach 

bankowych, 
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Wizerunek twarzy klienta 

• Weryfikacja tożsamości w oparciu o profil 
boczny twarzy, 

• Rejestracja wizerunku w postaci struktury 
trójwymiarowej z wykorzystaniem kamery 
Time of Flight, 

• Możliwość skutecznej rejestracji cech 
osobniczych w warunkach oświetleniowych 
oddziałów bankowych, 
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• Weryfikacja tożsamości w oparciu o 
wizerunek twarzy, 

• Nie wymaga specjalnego zachowania od 
weryfikowanej osoby, 

• Automatyczna detekcja twarzy i porównanie 
do wzorca znajdującego się w bazie, 

• Potwierdzona skuteczność wykrycia i 
weryfikacji twarzy w warunkach rzeczywistej 
pracy w oddziałach bankowych, 

 

 



Rejestracja próbek biometrycznych w oddziałach 
bankowych 

• Rejestracja próbek biometrycznych polegała na zarejestrowaniu 80 osób w rzeczywistych 
warunkach bankowych, 

• Rejestracja odbyła się w 3 pomorskich oddziałach PKO Banku Polskiego S.A., 

• W trakcie nagrań rejestrowany był głos i wizerunek pracowników oddziałów, 

• Zarejestrowano blisko 15 godzin materiału audio zawierającego głos rejestrowanych oraz tło 
akustyczne panujące w oddziałach, 

• Zarejestrowano wizerunek osób z wykorzystaniem dwóch kamer RGB oraz Time of Flight, 

• Pozyskane nagrania zostały wykorzystane w procesie dostosowywania algorytmów 
weryfikacyjnych do warunków panujących w oddziałach bankowych, 
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Multimodalne stanowisko biometryczne 

• Integracja wielu metod biometrycznej weryfikacji tożsamości w zakresie 
sprzętowym i programowym,  zmniejszenie ryzyka błędnej weryfikacji 
tożsamości w różnych kanałach, 

 

 

11 

Hub Biometryczny 

Skaner  
dokumentów 

Komputer  
doradcy 

Serwer 
biometryczny 

Oddział Banku 

Urząd miasta 

US, ZUS, NFZ 

Oddział Wirtualny 

Bankomaty 

IKO 

IPKO 

BIO - dowód 

Kasy samoobsługowe 



PBS3/B3/26/2015 z dnia 20.04.2015 r. 

Biometria szanse i wyzwania 

Szanse: 

• intensywny rozwój technologii biometrycznych, 

• rozwój biometrii mobilnej, 

• spadek kosztu urządzeń biometrycznych, 

• pozytywne nastawienie społeczeństwa do usług biometrycznych, 

• popularyzacja biometrii w życiu codziennym, 

• e-Społeczeństwo, 

 

Wyzwania: 

• konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa przeszkolenia klientów i pracowników, 

• budowa narodowego centrum autoryzacji biometrycznej, 

• ograniczenia prawne biometrycznych transakcji bankowych, 

• obniżenie kosztu wdrożeń, 

• wsparcie państwa.  
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Biometria – społeczne bezpieczeństwo 

 
• obywatele są gotowi korzystać z metod biometrycznych jeśli poprawią ich bezpieczeństwo, 

• społeczeństwo oczekuje skutecznych i bezpiecznych metod biometrycznych, 

• oczekiwanie bezpiecznych metod przechowywania danych biometrycznych. 

 

Biometria powinna być wykorzystywana w wielu obszarach aktywności: 

• tożsamość osobowa – bezpieczeństwo osobowe, 

• tożsamość prawna - administracja, 

• e- tożsamość – e-Państwo, 

• tożsamość finansowa - bankowość, 

• tożsamość zdrowotna – medycyna. 



Dziękuję za uwagę 
 
 


