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Sammanfattning 

För att överföringar med IT-system ska vara säkra behöver man veta vem man 
kommunicerar med. Dagens metoder för identifiering med lösenord och koder 
identifierar inte personen, men om man använder någon form av biometri får man en 
fysisk identifiering av personen. För företag och organisationer är det viktig att 
kontrollera och säkra sina system. De har behov av att känna till vilka säkerhetssystem 
som finns, hur de fungerar och vad som krävs av utrustning och underhåll. 
 
Rapporten går igenom vad biometri är, och den ger en kort beskrivning av befintliga 
metoder. Det kommer att framgå vilka hot som finns mot systemsäkerheten. 
Fokuseringen ligger på hotbilden dataintrång och vad man kan göra för att försvåra ett 
dataintrång. 
 
Rapporten redogör också för en praktisk uppgift inom biometri, undersöker två 
fingertrycksavläsare, deras funktion och arbetssätt. 
 
Slutsatsen som dras efter det här arbetet styrker teorin om att biometriska metoder 
förbättrar säkerheten hos system, om de används på rätt sätt. Men det som har den 
största betydelsen för systemsäkerhet är att de olika systemen konfigureras samt 
används på rätt sätt.  
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DISSERTATION 
 

Biometrics System and Security in IT-systems 
Today 

 
Abstract 

In order to secure IT-systems one must be able to identify the user who tries to get 
access to a system. Current methods, i.e. passwords and codes, do not identify the user. 
Biometric systems, on the other hand, ensure physical identification. Organisations need 
to control and secure their systems. They need to know what security systems there are 
to choose from, how they function and the requirements in equipment and maintenance. 
 
This report explains biometry and gives a short description of a number of possible 
methods. Security risks will be dwelled upon, with a focus on illegal misuse of 
computer information and ways to make misuse more difficult.  
 
The report also deals with a practical task within biometry. Two fingerprint readers 
were tested as to their performance and usage. 
 
The conclusion strengthens the theory that biometric methods ensure more secure 
systems, if they are configured and used in the right way.  
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Ordförklaringar 
Behörighetsbevis 
olika typer av fysiska bevis på behörighet, t.ex. ett passerkort eller ett 
kontokort. 
 
Biometri 
teknisk analys av biologiska data som bygger på att man mäter en persons 
fysiska särdrag för att fastställa personens identitet. 
 
FAR 
(False Acceptance Rate) den procentsats där systemet felaktigt godkänner 
en obehörig person. 
 
FRR 
(False Rejection Rate) den procentsats där systemet avvisar en användare 
med behörighet. 
 
Identifiering 
när en användares identitet bestäms. 
 
PIN-kod 
(Personal Identity Number) personlig sifferkod som ofta består av fyra 
siffror. 
 
Smarta kort 
kort i kontokortsformat eller mindre, innehållande ett chip och en 
mikroprocessor, som gör kortet programmeringsbart. Tekniken ger 
möjligheter att lagra data samt kommunicera och utföra transaktioner. 
Kallas även aktiva kort, ‘intelligenta’ kort eller smart card. 
 
Verifiering 
en process där användares påstådda identitet bekräftas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I många avseenden har IT underlättat vår tillvaro och gjort det möjligt med 
effektiviseringar. Vi har mobiltelefoner, talsvarstjänster, webbtjänster och 
kortautomater, men samtidigt som vi använder digitala tjänster finns möjligheten att 
registreras. Vi registreras när vi använder digitala tjänster, t.ex. vid betalning med 
kontokortet eller vid användning av mobiltelefon. Med den ökade digitaliseringen 
ökar också sårbarheten för de system som är anslutna till nätet. I dagens moderna IT-
samhälle är datorsäkerhet och systemsäkerhet viktiga områden inom forskning, 
utbildning och utveckling. [GJ00a] 
 
Ett forskningsområde är identifiering- och verifieringsmetoder, eftersom det måste 
ske en identifiering för att man ska vara säker på att rätt person vill använda ett 
system. Idag sker identifieringen ofta mot maskiner med lösenord och kod. Lösenord 
och koder som används stänger ute obehöriga, men i den processen finns svagheter 
som orsakar problem och stora kostnader för företag, individer och samhället. [ID00] 
 
En svaghet är att det ofta slarvas med att hålla lösenord och koder hemliga eller att 
det är dåligt valda lösenord. Genom ett noga valt lösenord skyddar man den egna 
informationen, samtidigt blir det system man ingår i säkrare. Enligt Jan Freese som 
har tänkt i säkerhetstermer sedan 70-talet, har folk alldeles för dålig fantasi. I en 
brittisk undersökning framkommer det att användarna ofta väljer namn inom 
familjen eller idolers namn som lösenord. [KJ01] 
 
Ett annat problem är att maskinerna inte kan avgöra om det är en behörig person som 
vill använda systemet eftersom vem som helst som har tillgång till lösenord eller kod 
kan knappa in det och få tillgång till systemet. Det sker ingen identifiering av 
personen som knappar in lösenordet eller koden. Genom att byta ut lösenord och 
koder till någon typ av biometrisk metod kan man få en fysisk identifiering av 
personen. [ID00, GJ00b] 
 

1.2 Problemformulering 
För att i större utsträckning kunna använda våra IT-system till lagring av känslig 
information, känsliga transaktioner och överföring av pengar måste systemsäkerheten 
höjas. Det måste finnas ett säkert sätt att kunna identifiera personen som man 
kommunicerar med eller som vill ha tillgång till känslig information. Problemet är 
om någon biometrisk metod kan vara lösningen vid identifieringen. Ska man t.ex. 
lagra fingeravtrycken i databaser, eller finns det andra sätt för lagring som är 
säkrare? Eftersom det inte går att byta ut fingrar vid eventuell stöld, så måste man 
kunna skydda den biometriska identiteten för stöld. 
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Ett ytterligare problem är om det räcker med att implementera ett biometrisk 
identifieringssystem för att IT-systemen ska bli säkrare, eller behövs andra åtgärder 
för att optimera systemsäkerheten? 
 

1.3 Syfte 
Detta arbete har som syfte att ge en översikt över systemsäkerhet i dagens digitala 
IT-samhälle. Varför organisationer behöver säkerhet, hur man skyddar sina system 
nu och vilka förbättringsmöjligheter som finns (kap. 2-4). Centralt i arbetet står 
biometriska metoder och deras möjligheter. I arbetet ingår en praktisk undersökning 
ett test av två biometriska verktyg (kap.5). 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer att fokuseras på säkerhetsproblem som har med identifiering och 
verifiering att göra. Det skulle däremot föra för långt för denna rapport att gå in på 
tekniska detaljer. Några viktiga områden som hör till systemsäkerhet måste 
begränsas. Dit hör ’smarta kort’ och hot mot systemsäkerhet (se Kap. 4). 
 

1.5 Metod 
För att uppnå mitt syfte, har jag valt att först informera mig i facklitteraturen och 
skriva ned det som kan vara viktigt i denna rapport. 
 
Av litteraturläsningen hoppades jag att få en översikt över systemsäkerhet idag, över 
framtida behov och över vilka nya metoder som verkar lovande för att förbättra 
säkerheten.  
 
I kapitel 2 ska jag gå närmare in på begreppen ’identifiering’ och ’verifiering’. 
’Biometri’ behandlas i kapitel 3. Kapitel 4 handlar om andra viktiga förutsättningar 
för systemsäkerheten. 
 
Jag började med att söka efter litteratur i databasen ’SOFIA’, där hittade jag mycket 
lite. Beslutade mig därför att börja att söka på Internet efter artiklar, rapporter och 
uppsatser med hjälp av söktjänster som ’Artikelsök’ och  
’Google’. De sökord som jag till en början använde gav oerhört många träffar. 
Genom att specificera sökorden fick jag ner antalet träffar som jag metodiskt gick 
igenom. Jag gick även in på Precise Biometrics sida (www.precisebiometrics.se) och 
Fingerprint Cards sida (www.fingerprint.se) 
 
Eftersom ’biometri’ är ett centralt tema i arbetet, har jag dessutom valt att utföra 
tester inom ett relevant område. Jag valde att pröva hur man arbetar med 
fingeravtryck. Till detta skulle jag finna passande utrustning, två olika 
fingertrycksavläsare som jag kunde jämföra. Med en kvalitativ metod skulle jag testa 
användarvänlighet och säkerhet. Testen av utrustningen presenteras i kapitel 5. 
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Efter testen såg jag på resultaten i förhållande till det jag hade läst, och drog 
slutsatser av detta. Analysen av mina resultat och slutsatserna behandlas i kapitlen 
6.2 och 6.3. Avslutningsvis hade jag tänkt att göra några förslag till framtida arbete 
som presenteras i kapitel 6.4. 
 

2 Identifiering och verifiering 
I detta kapitel behandlar jag ’identifiering’ och ’verifiering’. Begreppen förklaras och 
användningen beskrivs i 2.1. Avsnitt 2.2 tar upp krav som ställs till identifierings- 
och verifikationsmetoder och därav följande för- och nackdelar med de olika 
metoderna. 
 

2.1 Identifiering och verifiering och hur dessa system 
fungerar 

Identifiering och verifiering är två olika metoder för att fastställa en persons identitet. 
I systemvetenskapen används de två begreppen på följande sätt: identifiering är att ta 
reda på vem en person är medan verifiering är att säkerställa att personen är den som 
han eller hon utger sig för att vara. [FcA] 
 
System som används till identifiering och verifiering kan byggas upp med olika 
metoder. Metoden man använder kan vara ’någonting du har’. Detta kommer jag att 
kalla ’behörighetsbevis’ i denna rapport. Med behörighetsbevis menas olika typer av 
fysiska bevis på behörighet, t.ex. ett passerkort eller ett kontokort. Metoden kan 
också vara ’någonting du vet’, som t.ex. ett lösenord eller kontonummer, och 
’någonting som du är eller som du gör’, t.ex. fingeravtryck och handstil. Det är 
’biometriska metoder’ (se kap. 3.2). [NPia] 
 
Biometriska metoder anses ofta att ha en hög säkerhet. Man kan illustrera det med en 
gradering av tre nivåer, som används av den biometriska industrin. [FcA] 
 

• Den lägsta nivån 
någonting du vet, som t.ex. en PIN-kod eller ett lösenord.  
 

• Den andra nivån 
någonting du har, t.ex. ett passerkort eller ett kontokort.  
 

• Den högsta nivån 
någonting som du är eller som du gör, som t.ex. fingeravtryck eller 
handstil. 
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2.2 Krav  
Som nämnt ovanför (2.1) är säkerhet ett grundläggande krav. I tillägg måste metoden 
upplevas som enkel och naturlig att använda annars kommer användarna att motsätta 
sig den eller försöka gå runt procedurerna genom att t.ex. låna redan inloggade 
terminaler. Vi får heller inte glömma tidsfaktorn. Tiden för att genomföra 
identifiering och verifiering måste vara kort. [NPia] 
 
Andra krav är att metoden för identifiering eller verifiering bör vara säker mot stöld, 
slarv, avlyssning och motsvarande som en angripare kan använda för att komma över 
giltiga verifieringar. Kostnaderna för införande och drift av nya säkerhetssystem 
måste vara ekonomiskt försvarbara. Det bör vara enkelt att uppgradera det valda 
systemet eftersom utvecklingen går mycket snabbt. Systemet bör kräva ett minimum 
av underhåll och vara enkel att anpassa till organisatoriska förändringar. [NPia] 
 
Med tanke på kraven kan vi sätta upp för- och nackdelar för de olika metoderna som 
används. 
 
Lösenord [NPia] 
Fördelar  

• De är enkla och billiga att implementera i IT-systemen 
• De är enkla att handha 

 
Nackdelar 

• Lösenord kräver att ägaren lägger det på minnet  
• Av tekniska grunder måste lösenord vara långa samt inte sammanfalla med 

ord i ordlistan  
• Lösenord kan komma i fel händer genom slarv, utlåning till bekanta eller 

bedrägeri 
• Lösenordet binder inte någon person fysiskt, dvs. även andra kan använda det  

 
Behörighetsbevis [NPia] 
Fördelar  

• Med behörighetsbevis kan man uppnå en mycket hög funktionell säkerhet 
• De är relativt enkla att implementera och använda 
•  

Nackdelar 
• Det fysiska beviset kan stjälas, glömmas eller slarvas bort 
• Det krävs någon form av läsare till behörighetsbeviset, och det ökar kravet på 

underhåll  
 
’Biometri’ 
Biometriska metoder behandlas i kapitel 3.2. För jämförelsens skull tar jag upp 
fördelar och nackdelar redan nu. 
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Fördelar 
• En stor fördel med ’biometri’ är att det inte kan stjälas, glömmas eller tappas 

bort [FcA] 
• Det går inte att tala om eller låna ut till andra, utan det binder en person 

fysiskt [FcA] 
 
Nackdelar 

• Det krävs en läsare för att läsa egenskaperna [JA01] 
• En unik egenskap hos en person kan förändras, det kan bero på sjukdom, 

olycka eller slitage [BT95] 
• Det går inte att byta ut den personliga profilen om den blir stulen [GJ00a] 

 
 
Dessa metoder kan användas ensamma eller i kombination. Genom att kombinera två 
eller tre av de tre nämnda metoder kan man uppnå en högre grad av säkerhet. [Npia, 
FcA] 
 

3 Biometri 
I detta kapitel behandlar jag ’biometri’. Under 3.1 beskriver jag vad biometri är och 
dess bakgrund. Avsnitt 3.2 beskriver olika biometriska metoder, deras för- och 
nackdelar, användningsområde och faktorer vid val av metod. Avsnitt 3.3 tar upp 
risker vid metoden. 
 

3.1 Modernt begrepp – gammal princip  
Biometri är inget nytt begrepp. Det handlar om urgamla principer för hur vi bevisar 
vår identitet. Begreppet används idag för tekniker där teknisk utrustning mäter en 
eller flera fysiska särdrag hos personer för identifiering. [LH01a, KJ01] 
 
Biometritekniken binder t.ex. en kortinnehavare till ett visst kort, medan PIN-koden 
bara hör ihop med kortet. Användaren av PIN-koden kan i princip vara vem som 
helst. Kritiker anser att biometri inte är en pålitlig eller tillräckligt snabb teknik, då 
den kräver kraftiga maskiner. Men de datorer som finns idag är tillräckligt kraftfulla 
för att använda biometriska system. [GJ00b] 
 
Biometri kommer från de grekiska orden bio som betyder ’liv ’, och metri som 
betyder ’att mäta’. Ordet biometri betyder alltså bokstavligt ’att mäta liv’. [BJ98b] 
 
Redan de gamla egypterna legitimerade sig med dokumenterade fysiska särdrag som 
ögonfärg, hudfärg, längd, dialekt, kroppsärr eller födelsemärken. Att legitimera sig 
med biometri var ett sätt för egypterna att hantera ’säkra transaktioner’ trots att deras 
samhälle blev allt mer anonymt och storskaligt. Det är samma behov som finns idag, 
men idag identifierar vi oss ofta mot maskiner istället för människor. Man kan säga 
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som Johan Gustafson skriver i sin artikel om biometri "Ibland måste tekniken ta ett 
steg tillbaka för att kunna ta två steg framåt". [GJ00b, KJ01] 
 
Det var i slutet av 1800-talet som den moderna biometrin började, polismyndigheter 
började att samla in och registrera fingeravtryck. Modern biometri innebär att 
fysiologiska data analyseras i ett litet mikrochip och används sedan för att fastställa 
en persons identitet. [ID00] 
 
För några år sedan var biometri något som man såg på film t.ex. James Bond. Idag är 
det en verklighet, tekniken finns. Genom årens lopp har det testats och förkastats 
biometriska metoder som skulle ha varit alternativ till lösenord och koder. Dessa har 
varit otillförlitliga eller otympliga att använda. Det är först på senare tid som olika 
tekniker har gett tillförlitliga resultat. [KJ01, GJ00b] 
 
Här följer nu olika biometriska metoder och deras egenskaper. 
 

3.2 Biometriska metoder  

3.2.1 Fingeravtryck 
Det har studerats fingeravtryck i över 300 år. Redan 1686 studerade den italienska 
vetenskapsmannen Marcello Malpighi fingeravtryck i mikroskop, han märkte hur de 
skilde sig mellan olika personer. Det finns inget fingeravtryck som är likt det andra, 
inte ens hos enäggstvillingar. [GJ00b, BJ98a] 
 
Fingeravtryck förknippas ofta med identifiering av brottslingar, det var här det först 
användes. Polismyndigheter runt om i världen började att samla in och analysera 
fingeravtryck i slutet av 1800-talet. Datoriserade system har funnits sedan 70-talet. 
Det var FBI i USA som ville ha ett enkelt sätt att kunna söka efter personer i ett 
register med hjälp av fingeravtryck. Metoden som polismyndigheter använder heter 
Feature Extraction (jfr. nedanför). [GJ00b, LH01a] 
 
Fingeravtryck är den mest använda metoden, men det betyder inte att det är den 
säkraste. Fingeravtryckets blandning av säkerhet och användbarhet har visat sig vara 
den mest lämpade mätmetoden. De tekniker som idag används för 
fingertrycksavläsning är optisk teknik och kapacitiv teknik, men flera tekniker är 
under utveckling. Hit hör termiska, holografiska och ultraljudsbaserade system. 
[GJ00a, WM98a] 
 
Optisk teknik 
Optiska läsare består av prisma, linser och en kamera, som läser en tvådimensionell 
bild av fingret. Dessa system har varit stora och klumpiga samt lätta att lura, men 
optiska läsare har utvecklats och det finns flera olika metoder. [WM98a, KS00] 
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‘Feature Extraction’ 
Feature Extraction är en optisk metod som lyfter ut ändpunkter i fingeravtrycket och 
ritar ett ‘vektortåg’ utifrån dessa punkter, det blir en linje som sedan sparas. 
Problemet är att människan kan ha olika många sådana slutpunkter i sitt avtryck, och 
det behövs ganska många sådana för att linjen ska bli unik. Det är en metod med stor 
felmarginal, därför lämpar sig tekniken bäst för grovsållning men är användbar när 
stora databaser ska gås igenom. När datorn plockat fram ett antal tänkbara 
matchningar görs en noggrannare granskning för hand. [GJ00b, GJ00a] 
 
Kapacitiv teknik 
Utrustningen består av en sensorplatta av kisel, en läsare som mäter skillnader i den 
kapacitiva kontakten mellan fingret och plattan. Sensorer mäter fingret i tre 
dimensioner vilket gör dessa metoder säkrare än optiska metoder som läser en 
tvådimensionell bild. För att det inte ska gå att lura dessa system med falska eller 
avhuggna fingrar görs sensorerna känsliga för till exempel värme och puls. Det finns 
många olika systemlösningar, men enligt Mårten Öbring, teknisk chef på Precise 
Biometrics i Lund är det hur man utnyttjar algoritmerna för att nå olika 
systemlösningar som är unikt. [WM98a, KS00] 
 
‘Pattern Recognition’ 
Det svenska företaget Precise Biometrics har utvecklat en metod som bygger på 
avancerad bildanalys. Idén kommer från Christer Fåhreus som ligger bakom 
företaget C Technologies som utvecklade läspennan C Pen. [GJ00b] 
 
Företaget Precise Biometrics använder en kiselsensor som läser av fingeravtrycket 
tredimensionellt. Sedan bearbetas avläsningen av en avancerad 
bildbehandlingsalgoritm. Förutom att det går att avläsa punkter går det också att läsa 
av linjernas krökning, tjocklek och inbördes avstånd, vilket ger en säkrare 
identifiering enligt Peter Höjerback som är VD för  Precise Biometrics AB. Det 
handlar om oregelbundenheter i mönstret, exempelvis var två ryggar går ihop i 
förhållande till fingeravtryckets centrum. [GJ00b, LH01a] 
 
‘Capacitative Principle’ 
Det svenska företaget Fingerprint Cards har utvecklat en teknik för att läsa 
fingerblommans mönster. Systemet består av en kiselsensor, en chipbaserad 
processor och en algoritm. Sensorn skapar en tredimensionell bild av fingertoppens 
elektriska egenskaper som bearbetas av algoritmen i processorn. Resultatet med de 
unika kännetecknen jämförs med det fingermönster som finns lagrat. Stämmer 
mönstret släpps användaren in. [WM98a, GJ00b] 
 
 
Något som sällan tas upp är att vissa grupper av personer har problem med 
inläsningen av fingeravtryck. Där ingår personer med asiatiskt ursprung och en del 
grovarbetare. Östasiater har mindre markerade fingeravtryck än vad européer har, 
något som kan leda till att inte inläsningen fungerar som den ska. [BT95, GM99] 
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Det finns flera orsaker som kan ge upphov till problem. Om användaren trycker för 
hårt mot sensorplattan kan avtrycket bli förvrängt. Andra orsaker som kan 
förekomma vid avläsning av ett fingeravtryck kan vara smutsiga fingrar, att 
sensorplattan blir smutsig eller sliten, att fingrarna blir nerkylda på vintern och torra 
fingrar. Det sista nämns nästan inte. Under den praktiska undersökningen visade sig 
detta stämma (se avsnitt 5.2.1). Detta är en viktig punkt för systemsäkerheten. [BI02, 
GM99, JA01, LH01b] 
 

3.2.2 Handgeometri 
Det är en teknik som är lättanvänd, har låg kostnad och är relativt säker. Eftersom 
den inte är känslig för smuts kan den användas inom industrin. Den stora nackdelen 
med den här tekniken är att händer är olika men inte unika. Det finns personer som 
har väldigt lika händer. Tekniken passar därför bäst i miljöer där det finns kända 
personer, t.ex. vid en passerkontroll. Redan på 60-talet började man att använda 
system med handgeometri, det används som stämpelklocka inom industrin och som 
passersystem på fängelser. [GJ00b, GJ00a] 
 

3.2.3 Ögonigenkänning 
Ögonbiometri är den vetenskapligt säkraste teknik som finns idag, mönstret i ögat är 
mer komplext och mer individuellt än fingeravtryck. Ögonbiometrin kan delas upp i 
två olika delar, en där man läser av näthinnan och en där man läser av irisen. Lars 
Moberg som är vd för Scandinavian Dynamics AB uppger att den vanligaste 
metoden idag är avläsning av iris med videokamera. [GJ00b, ML02] 
 
Näthinnan  
Skanning av näthinnan är den teknik som kom först. När det gäller avläsning av 
blodådrorna i ögat måste personen placera sitt öga endast någon cm från läsaren och 
låta en laserstråle gå rakt in i ögat. Det kan upplevas som obehagligt, och uppfattas 
ofta som kränkande för integriteten. Metoden används för inpasseringskontroll inom 
militära verksamheter och forskningsinstitut som har mycket höga säkerhetskrav. 
[BI02, LH01a] 
 
Iris 
Irisavläsning är en teknik som utvecklades i Cambridge av forskaren John Daugman. 
Metoden har förfinats och är inte lika påträngande på personligheten som 
föregångaren. Den kan därför också användas av personer med olika etnisk 
bakgrund. [GJ00a, GJ00b] 
 
Lars Moberg (se ovan) uppger att ofärgade kontaktlinser inte ger några problem vid 
irisavläsning, men att glasögon kan störa, speciellt vid inregistreringen. [GJ00a, 
ML02] 
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Ljusförhållandet vid inregistreringen och vid avläsningsställen bör vara så likvärdigt 
som möjligt. Vid starkt ljus, när ögat får en liten ögonöppning, eller om ögat drabbats 
av blödningar vid en ögoninfektion kan det bli problem. [ML02] 
 
System med irisavläsning är i bruk bl.a. som inloggning till interna företagsnätverk 
på investmentbanker. Det finns tester med bankomater där knappsatsen ersättes av en 
ögonavläsare. [GJ00a] 
 

3.2.4 Ansiktsigenkänning 
Det vanligaste användningsområdet för ansiktsigenkänning är att verifiera identiteten 
hos en person, men ansiktsigenkänning kan även användas till att identifiera någon. 
Tekniken har inte fått den acceptans man kunde vänta sig, en orsak är rädslan för 
ofrivillig identifiering av en dold kamera. Ansiktsavläsning handlar om att man läser 
in bilder med en kamera. Tekniken är känslig för belysning i omgivningen. Det har 
varit lätt att lura dessa system genom att anlägga skägg, ändra frisyr, använda 
solglasögon, grimasera eller att sminka sig olika. Systemet har även varit känsligt för 
hur bilden tas. Detta har man helt eller delvis avhjälpt med att avläsningen 
koncentrerar sig på områden i ansiktet som är betydelsefulla för varje individ, t.ex. 
ögon och näsa. [GM99, BJ98a, LH01a] 
 
Det har utvecklats en variant som är mer tillförlitlig, den bygger på att man tar en 
värmesignatur av ansiktet med en värmekamera. Den läser av blodkärlen under 
personens hud i ansiktet. Blodkärlen varierar i storlek och placering mellan olika 
personer. Det är ett mycket mer komplext och individuellt mönster än fingeravtryck. 
Säkerheten är mycket större än hos fingeravtryck. Förfaringssättet är i princip det 
samma som för fingeravtryck. Den största skillnaden mot fingertrycksavläsningen är 
att avläsningen kan ske utan att personen behöver göra någon åtgärd och utan att han 
eller hon märker själva avläsningen. Tekniken befinner sig på prototypstadiet. 
Eftersom den här tekniken kräver infraröda kameror medför det att den blir mycket 
dyrare. [LH01a, GM99] 
 

3.2.5 Handstil, skrift 
Digital inläsning av signaturen kan räknas till biometri, men är inte en renodlad 
fysisk mätning av människan. Den kan användas till inloggning och att signera 
viktiga dokument. [GJ00b] 
 
Det kan emellertid vara svårt att få handskriftsanalys att fungera eftersom personer 
aldrig skriver likadant varje gång. Det finns olika sätt att mäta vid registrering av 
handskriftsanalys. Hänsyn kan tas till trycket mot underlaget, rytmen i skrivandet 
eller rörelse i två led. Utseendet på handstilar är lätt att kopiera, men sker inläsningen 
med hänsyn till tryck, rytm eller rörelse är det svårt att förfalska. [Mk02, KJ01, 
Tm99, Bi01] 
 



Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system 
Birgitta Dahlin ds99 

10 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 

Institutionen för informatik och matematik 

3.2.6 Röstigenkänning 
Röstigenkänning är en teknik som är intressant för IT-industrin som använder 
telefonen som gränssnitt, eller att ersätta koder till telefonbanker eller callcenter, och 
den kan vara intressant till styrning för applikationer. Tekniken är både billig och lätt 
att använda, men är inte särskilt tillförlitlig. Det är lätt att spela in, modifiera och 
manipulera ljud som kan användas till att komma åt ett system. [GJ00b, BJ98a] 
 
Det kan vara svårt att få röstigenkänning att fungera, speciellt för kvinnor, eftersom 
deras röst kan variera mer än männens. Rösten påverkas av humör samt sjukdom. 
Vid heshet och stress samt vid mycket bakgrundsljud släpps användaren helt enkelt 
inte in på systemet. [Bi01, GM99] 
 
Röstbiometri bygger på att analysera ljudet som uppstår när man pratar, och inte på 
orden i sig. Varje person har ett unikt röstspektrum, vilket beror bland annat på 
strupens längd, munnens och näshålans form och hur tungan formar sig i munnen 
medan man pratar. [GM99] 
 

3.2.7 Forskning på nya metoder 
Det är ingen tvekan om att det finns många fantasifulla lösningar. Många av dessa 
tekniker är inte tillräckligt utvecklade, alldeles för dyra och har kanske inte ens 
tillräcklig säkerhet. Flera av dem är bara på försöksstadiet. Här är några exempel: 
[GJ00a] 
 
Doft 
Doft är en metod som går att använda för att identifiera personer, men här återstår 
mycket forskning. Tekniken för analysering av dofter är idag alltför primitiv för att 
kunna fastställa identiteter. Lars Olov Strömberg som är forskare på Kungliga 
Tekniska Högskolan med IT-säkerhet som specialitet, tror att det kommer att dröja 
fyra-fem år innan det finns sådan utrustning. Doftigenkänning används idag bland 
annat i tullar för att hitta sprängmedel och av minröjningsutrustning för att hitta 
ickemetalliska minor. [LH01a] 
 
EKG  
EKG är en mycket säker teknik, men är svår att använda rutinmässigt. Den är 
dessutom dyr. [Bi01] 
 
DNA-analys i realtid 
”Ligger flera år bort i tiden. Teknik för förenklad DNA-analys i realtid, till exempel 
genom att ha lite saliv på fingret, finns redan. Känslig ur integritetssynpunkt” 
[Mk02]. 
 
Skrivprofil 
”Mäter hur man skriver på tangentbordet. Låg säkerhet. Billig” [Mk02]. 
 



Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system 
Birgitta Dahlin ds99 

11 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 

Institutionen för informatik och matematik 

Gångprofil 
”Läser av gångprofilen från sidan. Otillförlitlig” [Mk02]. 
 
Implantat 
”Mikrochips under huden. Ger mycket tillförlitlig identifiering. Kan upplevas som 
integritetskränkande” [Mk02]. 
 
 
Under temat ’biometriska metoder’ hör också tillverkarnas problem, 
användningsområdena och vilken metod som ska väljas i olika situationer. Dessa 
behandlas nedanför. 
 

3.2.8 Tillverkarnas problem 
Ett problem som tillverkarna av biometriska metoder har är att hitta balansen mellan 
FAR (False Acceptance Rate) och FRR (False Rejection Rate). FAR mäter hur ofta 
systemet släpper in obehöriga på systemet, och FRR mäter hur ofta systemet avvisar 
en användare med behörighet. Ett system som är svårt för obehöriga användare att få 
åtkomst till är också svårare för behöriga användare att få åtkomst till (d.v.s. är FAR 
lågt är FRR högt). [JA01, BT95] 
 
Det ska vara så låga värden som möjligt av både FAR och FRR. Vilket som är mest 
viktigt beror på vilket behov som finns. Är det viktigt att inga obehöriga kommer åt 
informationen ska det vara låg FAR. [PBtb] 
 

3.2.9 Användningsområden 
Biometrisk identifiering skapar ingen ny marknad utan kommer att ersätta och 
komplettera befintliga system. Några områden som biometrin kan tänkas att 
användas till är: [ID00] 
 

• Att ersätta lösenord och koder vid inloggning på en dator eller ett nätverk. 
[BI02, KS00] 

 
• Som identifiering vid betalningstransaktioner på Internet [BI02]  

 
• Att få tillgång till sin telefonsvarare, inloggning till telefonbank eller ett 

callcenter via röstigenkänning. [BI02, GJ00a] 
 

• Att göra handdatorer och mobiltelefoner som kommer att lagra alltmer 
känslig information säkrare och mindre stöldbegärliga. [KS00] 

 
• På ett pistolhölster. För att kunna använda revolvern måste personen kunna 

identifiera sig annars fastnar revolvern i hölstret. [Fc02] 
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• Som passerkort eller massidentifiering där det passerar mycket människor, 
som grindar vid en arbetsplats eller flygplatser. [BI02, Fc02] 

 

3.2.10 Val av metod 
Faktorer som påverkar valet av biometrisk metod är användningsmiljö, 
användaracceptans, prestandakrav och kostnad. [DAB00] 
 
Det viktigaste vid val av biometriska system är var och hur det ska användas, att få 
en rätt mix av säkerhet och tillgänglighet. På vissa ställen är det viktigt att 
användningen av systemet fungerar smidigt, t.ex. om det är några hundra användare 
på ett företag som ska logga in på sina datorer. Medan det på andra ställen är 
viktigare att ha höga säkerhetskrav och längre väntetider, t.ex. vid ett kärnkraftverk 
där inloggningen kan få ta 10 minuter. [GJ00a, GJ00b] 
 
Det finns ett samband mellan säkerhet och användbarhet på ett system. Ju högre 
säkerhet ett system har desto svårare och krångligare blir det att använda och 
användbarheten sjunker. [KJ01] 
 
Valet av biometrisk metod handlar således om att få en rätt mix av säkerhet och 
tillgänglighet. [GJ00a] 
 

3.3 Finns det risker vid biometri? 
En stor skillnad med att använda biometrisk identifiering istället för lösenord och 
koder är att vi tappar ett mellanled. Om den biometriska profilen blir stulen kan vi 
inte spärra och byta ut röst, finger eller iris som vi kan göra med lösenord och koder. 
Biometriska egenskaper är svåra eller omöjliga att förfalska. Möjligheten till 
identitetsstöld i biometriska system är liten, men kan inte uteslutas. Därför bör det 
ske en kritisk diskussion om detta i branschen. [GJ00a, GJ00b, LA02] 
 
En annan risk är att det vid lagring av biometriska profiler på datorer eller i stora 
centrala databaser kan bli svårt att bevara den personliga integriteten. Användarna 
har då ingen kontroll över fingeravtrycket, den personliga integriteten riskeras. En 
lösning på detta kan vara att den biometriska profilen lagras på ett ’smart kort’, som 
beskrivs närmare i kapitel 4.3, för då har användaren kontroll över informationen och 
den personliga integriteten kan bevaras. Det behövs inte heller några centrala 
databaser. För att ytterligare höja säkerheten med smarta kort görs verifieringen av 
fingeravtrycket i läsaren eller i kortet. Görs verifieringen i datorn måste mallen till 
fingertrycket överföras till datorn vilket begränsar säkerheten. [GJ00b, BJ98b, KS00] 
 
Innan jag redogör för det praktiska arbetet med fingertrycksavläsare (kap 5) vill jag i 
nästa kapitel redogöra för systemsäkerhet.  
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4 Systemsäkerhet 
Systemsäkerhet är ett överordnat behov som för till att identifiering och verifiering 
intar en så stor roll i IT-behandlingen idag. I avsnitten 4.1 och 4.2 behandlar jag 
viktiga sidor av säkerhet, och i avsnitt 4.3 ges en kort redogörelse för smarta kort. 
 
Organisationer och företag måste vara medvetna om var hoten mot säkerheten ligger. 
Därför avslutas kapitlet med en redogörelse om hot mot systemsäkerheten och 
dataintrång (4.4). 
 

4.1 Behovet och orsaker  
Generellt sett är säkerheten hos företag och myndigheter låg och behöver bli bättre. 
Antalet PIN-koder och lösenord att hålla reda på ökar och det blir svårare att komma 
ihåg dem. Därför väljs ofta PIN-koder och lösenord som är lätta att komma ihåg eller 
de skrivs på lappar eller i datorns adressbok. Det gör att säkerheten minskar. [HP01] 
 
Identifiering med PIN-koder eller lösenord binder inte någon person fysiskt. Behovet 
att binda en person till identifieringen på ett säkert sätt är därför mycket stort. Man 
måste kunna veta vem som hämtar information ur en databas, eller veta vem man 
kommunicerar med. Behovet av ökad säkerhet vid känsliga transaktioner över 
Internet och överföring av pengar vid e-handel har också ökat dramatiskt. [ID00, 
KS00] 
 
Det finns flera orsaker som kan leda till dålig systemsäkerhet i ett företag. Här är 
några:  
 

• Dåligt samarbete mellan säkerhetschef och IT-chef, i ett mindre företag kan 
det gälla samarbetet mellan företagsledaren och den systemansvarige [JKP] 

 
• Dålig konfiguration av operativsystem och andra system som igår i nätverket 

[BJ98b] 
 

• Avsaknad av en säkerhetspolicy där alla nödvändiga moment ingår, såväl det 
fysiska skyddet som det elektroniska [JKP] 

 
• Punktinsatser i stället för helhetsbehandling [JKP] 

 
• Säkerhetssystem som implementeras utan att kontinuerlig uppdatering är 

planlagd [JKP] 
 

• Kontroll av trafiken på systemet saknas [JKP] 
 

• Dålig utbildning och information till användarna [JKP] 
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• Val av system som inte är användarvänliga eller inte accepteras av 
användarna [GJ00b] 

 
• Avsaknad av åtkomstskydd eller kryptering på bärbara datorer som används 

inom företaget [JKP] 
 

4.2 Rätt säkerhet i rätt sammanhang 
Att få ett system hundraprocentigt säkert är i stort sett omöjligt. När det utvecklas 
säkrare system utvecklas det nämligen också tekniker och kunskap för att knäcka 
eller hitta kryphålen i systemen. [GM99] 
 
Men systemsäkerhet gäller inte bara tekniken som ska användas, utan mycket beror 
på hur vi använder tekniken och användarkulturen som lösenordsskyddade och säkra 
tjänster släpps ut i. Vi vet hur den säkra tekniken ser ut men den måste accepteras av 
användarna. Den måste vara lätt och smidig att arbeta med, så att vi orkar att använda 
den på rätt sätt. [GJ00b] 
 
Hur ska man då gå till väga för att höja säkerheten? Det första man får göra är att 
analysera hela företaget. Vad ska skyddas, vilka är hoten och vad får det kosta? Vilka 
resurser finns, används de optimalt, är operativsystem och andra befintlig system 
konfigurerade. Nästa steg är att titta på om man behöver ytterligare säkerhet och 
vilka metoder man ska välja för att minska hoten. Här får man titta på både externa 
och interna hot. Det görs en beskrivning av företagets policy för systemsäkerheten. 
Den baseras på analysen och innehåller en beskrivning av hur arbetet ska skötas och 
hur uppdateringen ska ske. Sedan kommer arbetet med att genomföra hela systemet 
för säkerhet och att informera om hur systemet fungerar och varför. Sedan måste all 
trafik övervakas för att man ska upptäcka angrepp och oegentligheter. [JKP, BJ98a] 
 
Eftersom denna rapport handlar om biometri vill jag här nämna att experters åsikter 
går isär, enligt riskhanteringschef Tom Connaughton vid Citibank i New York är 
biometri det enda sättet för att fastställa att det är rätt person som vi har att göra med. 
[WM02] 
 
Lars Olov Strömberg tror att framtidens biometriska lösningar kommer att bli mer 
osynliga för användarna, och enklare att använda. Han är också övertygad om att 
biometri kommer att bli ett nödvändigt inslag i vår vardag. [LH01a] 
 
Enligt Julian Ashbourn som är en engelsk biometriexpert som följt branschen sedan 
80-talet måste biometrin få mer lättanvända system för att det ska bli ett genombrott. 
Det avgörande är inte säkerheten, för biometrin är mycket säkrare än PIN-koder och 
lösenord. [GJ00b] 
 
Men enligt den brittiske säkerhetsexperten Ross Anderson är nästan alla biometriska 
tekniker opålitliga. [LA02] 
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4.3 Smarta kort 
Det var en fransman, Roland Moreno som tog patent på smarta kort 1974. Hans 
tanke var att göra bankkorten säkrare. Men tekniken har utvecklats till att kunna 
användas även till andra tillämpningar. Den första tillämpningen där den tekniken 
användes var telefonkortet. 
 
Ett smart kort består av två komponenter - ett chip och en mikroprocessor, som gör 
kortet programmeringsbart. Ett smart kort kan utföra olika uppgifter. Det beror på 
hur kortet är programmerat. 
 
Man kan dela upp användningen av smarta kort i tre huvudfunktioner, att de används 
som: 
 

• Betalningsmedel. Det är t.ex. telefonkort/GSM-och SIM-kort, olika bankkort 
och elektronisk portmonnä/kontantkort 

 
• Identitets/tjänstekort. Det är t.ex. elektroniska ID-kort, tjänstekort 

 
• Informationsbärare. Det är t.ex. hälso-/medicinska kort 

 
De flesta smarta kort är personliga, och måste knytas till en viss person. Idag sker det 
oftast med en fyrsiffrig kod. Här är det kortet som skyddas och inte personen som är 
knuten till kortet för vem som helst kan knappa in koden. Kort som inte är personliga 
är de elektroniska portmonnäerna och telefonkorten. 
 
Minnet på kortet är åtkomligt bara för mikroprocessorn på kortet, det går både att 
läsa och skriva in uppgifter i minnet. Det är nästan omöjligt att förfalska ett smart 
kort medan det är lätt att förfalska ett magnetkort. 
 
Smarta kort gör det möjligt att utföra digitala signaturer som krypteras, man 
undertecknar dokumentet elektroniskt. Det har samma giltighet som en 
namnteckning på ett papper. 
Fördelar med smarta kort är att de är säkrare än magnetkort, svåra att förfalska, och 
lagrar informationen på ett säkrare sätt. Det behövs inga centrala register på den 
information som lagras på kortet. Och för att inte få för många kort att hålla reda på, 
läggs flera funktioner på varje kort. 
 
Integriteten är en viktig fråga när känslig information bärs runt på ett kort. Vad 
händer om man tappar ett sådant kort. Här delar sig experternas uppfattning. Några 
tror att skyddet mot den personliga integriteten blir mindre ju fler kort som används, 
det skulle bli större risk för att olika register samkörs. Andra säger tvärt om att de 
smarta korten är säkrare än den gamla tekniken med magnetkort. Med den nya 
tekniken som smarta kort har skulle vi som användare skyddas, det är det smarta 
kortets stora fördel. [HUK97] 
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4.4 Hot mot systemsäkerheten - dataintrång  
Det finns många hot mot systemsäkerheten, några exempel är teknisk sårbarhet, 
misstag och okunskap hos användarna, virus, brand, vattenskada och stöld, men här 
är dataintrång det viktiga temat. 
 
Dataintrången kan ske utifrån eller inifrån företaget och kan indelas i tre olika 
kategorier: [JKP] 
 

• Det vanligaste, det drabbade företaget märker aldrig angreppet, och det går ut 
på att se hur systemet är uppbyggt. 

 
• Rena sabotage. Det kan vara att hemsidor byts ut, att servern tappar kontakten 

med nätet, eller att hårddiskar raderas. 
 

• Minst vanligt är att någon försöker hitta eller förändra information i 
vinstsyfte, t.ex. ändra i prislistor eller i lagerdatabaser till förmån för ett 
konkurrerande företag. 

 
Intrång som sker i vinstsyfte och rena sabotage befaras bli vanligare i framtiden. 
[JKP] 
 
 
Dataintrång utifrån 
Att ta sig in i ett system utifrån kan ske på olika sätt. Det vanligaste sättet för en 
hacker att angripa ett system är att försöka ta sig in från Internet, och sedan utnyttjar 
han eller hon kända buggar som finns i olika system, och tar sig längre och längre in 
i systemet. [JKP] 
 
En annan metod är cracking som går ut på att knäcka lösenord. Det är bara att gå ut 
på Internet och hämta ett crackingprogram. Dessa program använder både brute-
force och listor med möjliga lösenord. Många anser att det är nästan omöjligt för en 
hackare att knäcka system som baseras på biometri. Det är egentligen ingen skillnad 
mot vanliga lösenord. Skillnaden ligger i att biometrin består av fler kombinationer 
och därmed anses vara svårare att knäcka. [BJ98a, JA01] 
 
Två metoder av cracking som är mycket lika är social cracking och social 
engineering. Vid social cracking blir PC-samordnaren uppringd av den som vill ta sig 
in i systemet. Han säger med självförtroende i rösten att han behöver ett lösenord för 
att kunna göra sitt arbete. Det är en intrångsmetod som ökar. När det gäller social 
engineering tillfrågas de anställda om lösenord. Hackern kan utge sig för att vara PC-
samordnare för företag. [JKP] 
 
En tredje metod är att placera ut en sniffer och lyssna av nätet. Det går att avlyssna 
en biometrisk kännetecken på samma sätt som med lösenord. En hackare kan lika 
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gärna förfalska detta kännetecken som ett lösenord och skicka in det för verifiering 
via samma kanal som fingertrycksläsaren. [JKP, JA01] 
 
 
Dataintrång inifrån 
Det har visat sig att det är mycket svårt för företagen att skydda sig mot den egna 
personalen. Personal kan utgöra ett stort hot mot säkerheten. Det finns personal som 
har åtkomst till delar på nätet som de inte borde ha. Personal som har slutat och har 
kvar sina identiteter och lösenord har också tillgång till nätet. [JKP]  
 
Det är oftast driftspersonalen som har full tillgång till alla system och som har 
kunskapen om hur man sopar igen spåren efter intrång. Dessa intrång blir aldrig 
kända. [IES] 
 
Den största delen av dataintrång görs av missnöjda eller nyfikna. Oftast har de ingen 
önskan att förstöra något men sådant kan ske ofrivilligt. [JKP] 
 
Företag kan ha bärbara datorer utan påkopplat åtkomstskydd, och få anställda 
använder krypteringsprogram för att skydda data. Om det då ligger känslig 
information på en maskin som glöms eller blir stulen är det ett effektivt sätt att 
avslöja affärshemligheter. [JKP] 
 

5 Den praktiska undersökningen 
I detta kapitel redogör jag för den praktiska undersökningen. Jag beskriver 
utrustningarna jag använde (5.1), observationer under installations- och 
användningsprocesserna (5.2), och avslutar med en utvärderande jämförelse av 
utrustningarna (5.3). 
 

5.1 Utrustning 

5.1.1 Val av utrustning 
Det första steget var att bestämma vilka utrustningar som passade till denna uppgift. 
Jag valde Siemens ID Mouse för att den var tillgänglig för mig på Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. Genom mina studier visste jag att det finns två svenska 
företag som arbetar med biometrisk utrustning, Precise Biometrics och Fingerprint 
Cards. Det visade sig att Fingerprint Cards inte utvecklar några produkter för 
slutkunder utan utvecklar basteknologi för biometrisk verifiering av fingeravtryck 
som sedan integreras i produkter av deras kunder. 
 
Precise Biometrics däremot har produkter till slutkunder. På Internet fann jag 
information om deras produkter (www.precisebiometrics.se), fingertrycksavläsaren 
Precise 100 MC visade sig intressant bland annat för att den har kortläsare. Jag 
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kontaktade ett par företag som säljer deras produkter för prisinformation. Ett av 
företagen reagerade positivt, och högskolan kunde köpa utrustningen och låta mig 
testa den. 
 
Den tillhörande programvaran ligger gratis tillgängligt på Precise Biometrics 
hemsida. Jag ser detta som ett marknadsföringstekniskt grepp. På detta sätt hjälper 
man användarna på vägen och underlättar valet av utrustning. 
 

5.1.2 Beskrivning av utrustningen 
Precise 100 MC är en fingertrycksavläsare som är kombinerad med en kortläsare, 
och den kan installeras på flera operativsystem. Den ingår i familjen Precise 100. För 
närmare teknisk information se Appendix A, för information om familjen Precise 
100 se Appendix B. 
 
Programvaran som installerades är Precise 100 Logon 2.1, den kan bara installeras av 
användare med administratörsrättigheter. Programvaran har tre karakteristiska 
egenskaper: 
 
• Den behöver bara läggas in på klienterna, det behövs inte någon extra mjukvara 

installerad på domänservern. 
 
• Administratören kan lägga in nya användare från vilken arbetsstation som helst 

på nätverket som har Precise 100 Logon 2.1 installerat. 
 
• Användaren kan själv byta lösenord och ändra inloggningen om det ska ske med 

lösenord eller fingeravtryck. 
 
Siemens ID-Mouse är en PC integrerad kringutrustning som kombinerar två logiska 
enheter i en maskinvara. Musen kombinerar en mus med full funktonalitet och skroll 
samt identifierar och verifierar genom fingeravtryck med fingeravtryckssensor. Den 
kan installeras på flera operativsystem. För närmare teknisk information se Appendix 
C. 
 

5.2 Undersökningen 
Jag redogör för de två utrustningarna var för sig under 5.2.1 och 5.2.2. Först skriver 
jag om förberedelsen och installationen, sedan om användningen. I 5.2.3 redogörs för 
jämförelsen mellan de två utrustningarna. 
 
Under varje arbetsmoment i 5.2.1 och 5.2.2 beskriver jag först kort själva 
arbetsprocessen. För närmare beskrivning hänvisar jag i förekommande fall till 
appendix. Sedan noterar jag mina observationer. Med observation menar jag den 
personliga reaktionen på arbetsprocessen. En reaktion kan vara positiv eller negativ, 
men den kan också föra till vidare funderingar som kan bidra till resultatet. 
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För att jag ska kunna jämföra arbetsmoment och programdelar, måste de ha samma 
namn. Detta är i några fall problematiskt, då de två fingertrycksavläsarna använder 
delvis olika benämningar och då momenten kan ha olika ordningsföljd och innehåll. 
För översiktens skull har jag satt upp arbetsmomenten i tabellform. Jag har gett 
arbetsmomenten samma namn för båda avläsare (tabellens vänstra kolumn) och 
kommenterar eventuella avvikningar i texten. 
 
Arbetsmoment i 
administratörens och 
användarnas programdel 

Precise 100 MC 

(plats i rapporten) 

Siemens ID-Mouse 

(plats i rapporten) 

Administratörens 
program 

”BioManager for 
Domain” 

5.2.1 

”UserManager” 

5.2.2 

Lägga till nya användare 5.2.1 a 5.2.2 a 

Ta bort användare 5.2.1 b 5.2.2 b 

Kontrollera och ändra 
användarinformation 

5.2.1 c 5.2.2 c 

Optioner under 
användaradministration 

Sätta inläsningstiden - saknas 

Lösenordens längd - görs i 
Windows 

5.2.2 cc  

Säkerhetsnivå på 
Inloggningen 

5.2.1 d 5.2.2 d 

Inloggningssätt 5.2.1 e 5.2.2 e 

Användarens program Enrolment 

5.2.1 

User Manager  

5.2.2 

Ändringar på eget konto 5.2.1 a 5.2.2 a 
 

5.2.1 Precise 100 MC 

Förberedelse och installation 
Arbetsprocessen. 
Jag förberedde mig för installationen genom att läsa igenom kapitlen ’Introduction’ 
och ’Installation’ i manualen [Appendix B]. Där framkom att fingertrycksavläsaren 
kopplas in i USB-porten innan installationen görs. 
 
Jag laddade hem installationsprogrammet, Logon 2.1, från hemsidan och brände en 
CD-rom. 
 



Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system 
Birgitta Dahlin ds99 

20 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 

Institutionen för informatik och matematik 

Sedan företog jag själva installationen. Utrustningen installerades på en separat 
maskin med operativsystem Windows 20001. Genom att klicka på knappen Logon 
2.1 på Precise Biometrics Installations guide startades installationen. Sedan var det 
bara att följa guidningen genom installationen. På ett ställe var jag tvungen att företa 
ett val. Vid frågan om vilken installation man vill göra får man tre val. För mig 
föreföll det enklast att välja ’complete’ installation. Det visade sig vara ett bra val. 
 
De andra två valen var ’typical’ och ’custom’. På installationen ’typical’ som är en 
standardinstallation finns inte ’BioManager for Domain’ med. Det är applikationen 
som administratören använder. Vid behov går det att lägga till BioManager for 
Domain i efterhand. Vid val av installation ’custom’ väljer administratören vad han 
eller hon vill ha med. 
 
För en utförligare beskrivning av installationen se Appendix B. 
 
Mina observationer. 
Installationsprocessen förde inte till några svårigheter. Även om jag hade föredragit 
en svensk manual, var anvisningarna klara. 
 
De omnämnda valmöjligheterna var klara. Som nämnt valde jag alternativet 
’complete’ men det kan vara viktigt att påpeka att alternativen inte skapar 
missförstånd. 
 
Det som installeras med komplett installation är 'Dokumentation' (här ligger 
användarmanualer), 'Enrolment', 'Bio Manager for Domains' och 'Demo' som är ett 
demoprogram för fingertrycksavläsning 
 
Att det finns ett demoprogram för inläsning av fingeravtryck är bra. Det är nog en 
fördel att prova på detta innan man börjar läsa in fingeravtryck på allvar. Detta kan 
spara tid. 
 
De användare som var inlagda på maskinen innan installationen plockades upp som 
användare av programvaran Logon 2.1. Deras personuppgifter lades in automatiskt i 
användarlistan som BioManager for Domain visar och det var bara att läsa in 
fingeravtrycken för användarna. Användarlistan visar vilka användare som läst in 
fingeravtryck och vilka som sparar informationen på kort. 
 
Ett problem som uppkom var att fingertrycksavläsaren bara fungerade på en av USB-
portarna. Det löstes med att drivrutinerna uppdaterades. Det visar att det är viktigt att 
göra uppdateringar. 
 

                                                           
1 Operativsystemet är inte konfigurerat för att generera personliga konton. Det som jag har gjort är att 
jag har gruppbestämt användarna, d.v.s. bestämt vem som är administratör och vem som är vanlig 
användare. 
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Användningen  
 
Fingertrycksavläsaren var nu installerad och arbetsprocessen kunde börja. Det finns 
två applikationer, en för administratören, ’BioManager for Domain’ och en för 
användarna, ’Enrolment’. Jag testade bägge redskapen med tonvikt på ett antal 
arbetsmoment som jag ansåg relevanta för undersökningen. 
 
Administratörens program 
Administratörens program heter här ’BioManager for Domain’ och är en applikation, 
där han eller hon kan lägga till nya användare, ta bort användare, kontrollera och 
ändra användareinformationen och sätta säkerhetsnivå på inloggningen. Det är 
administratören som bestämmer om användarna får använda lösenord som 
inloggning. 
 
Mina observationer 
Alla användare som kan komma in på maskinen kan öppna programmet 
’BioManager for Domain’ och får upp användarlistan med alla användare. Men det 
är bara när administratören är inloggad på maskinen som det går att arbeta i 
programmet. De flesta arbetsmomenten i programmet är inte aktiverade och i 
arbetsmomenten som är aktiverade nekas användarna access.  
 
a. Lägga till nya användare 
Arbetsprocessen 
I rollen som ’administratör’ fick jag fylla i uppgifterna om användaren och bestämma 
om det skulle sparas på hårddisken eller på ett kort. När alla uppgifter var ifyllda 
aktiverades knappen ’Next’ och man kunde gå vidare med den. 
 
Varje användare kan läsa in fyra fingeravtryck, två på varje hand. Fingeravtrycken 
läses in tre gånger, den fjärde gången görs en matchning av fingeravtrycket. Det 
markeras om inloggningen ska ske med fingeravtryck eller om lösenord tillåts. Sist 
sparas informationen genom att man klickar på knappen ’Finish’. Det är samma 
tillvägagångssätt att lägga upp en ny användare om användaren sparas på hårddisken 
eller på ett smart kort. Enda skillnaden är att man behöver ett kort om uppgifterna 
ska sparas på kort. Utförlig beskrivning på hur användare läggs till finns på 
Appendix B. 
 
Mina observationer 
Det var lätt att lägga till nya användare. 
 
Alla personuppgifter måste vara ifyllda för att man ska kunna gå vidare. 
 
När jag började med att läsa in fingeravtryck var det ganska ofta som man inte fick 
det godkänt utan maskinen talade om att fingret skulle flyttas åt något håll.. 
Känsligheten hos sensorn hade jag inte förberett mig på. Manualen har ett kapitel om 
detta (se Appendix B), det hade kanske ändå varit bra om jag hade sett relevansen av 
detta kapitel i förväg. Efter att ha använt fingertrycksavläsaren ett tag, blir det en 
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vana hur man ska lägga fingret och hur hårt man ska trycka mot sensorn. Man sparar 
alltså tid om man har läst igenom manualen. 
 
Ett personligt problem var min egen fingertorrhet. Programmet är förberett för detta. 
Vid inläsningen av mina fingeravtryck fick jag meddelandet att fingret var för torrt, 
men att det blir godkänt. Jag slickade på fingret och sedan torkade jag av det, då gick 
det lättare att logga in. Detta kan vara ett tips för andra med torra fingrar.2 
 
Det var bra att man kunde läsa in mer än ett fingeravtryck på varje hand och på båda 
händerna. Skulle man få något småsår på något av de inlästa fingrarna kan man 
använda något av de andra eller om man skadar den ena handen använder man den 
andra handen. 
 
Jag funderade också på hur personer utan fingrar ska kunna registreras på en 
fingertrycksavläsare. Därför provade jag att läsa in ett avtryck från en tå. Det 
fungerade men jag vet inte vad det är för säkerhet på den sortens avläsning. Detta 
kan kanske vara värt att undersöka en annan gång. 
 
 
b. Ta bort användare 
Arbetsprocessen  
Administratören markerar den användare som ska tas bort och klickar på delete. 
Sedan måste administratören besvara frågan om han eller hon vill ta bort användaren. 
Administratören måste också bekräfta raderingen innan användaren tas bort. 
Utförligare beskrivning finns i användarmanualen, se Appendix B. 
 
Mina observationer 
Att raderingen av en användare måste bekräftas tyckte jag var bra eftersom det är 
alltför lätt att av misstag radera en användare. 
 
 
c. Kontrollera och ändra användarinformationen 
Arbetsprocessen  
Det som administratören kan kontrollera och ändra på en registrerad användare är 
namn, beskrivning, registrerat fingeravtryck, primär inloggningsfinger och om 
användarna ska ha möjlighet att logga in med lösenord. Administratören kan också 
kontrollera användarnamnet men inte ändra det. 
 
Genom att dubbelklicka på ett användarnamn eller att markera en användare och 
klicka på knappen ’Edit’ startar masken ’User information’. För att navigera i 
applikationen används knapparna ’Back’ och ’Next’, för att spara ändringarna 

                                                           
2 Strax innan jag blev färdig med rapporten gjorde jag en upptäckt. Min fingertorrhet utlöste inget 
meddelande på min maskin. Jag kollade detta flera gånger. Vad detta beror på vet jag inte. Vid denna 
tidpunkt är det för sent att undersöka närmare. 
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klickas på knappen ’Finish’. Utförligare beskrivning finns i användarmanualen, se 
Appendix B. 
 
Mina observationer  
Det blir mycket bläddrande eftersom informationen är på flera sidor och man måste 
gå igenom alla sidorna för att komma till den sista. Man kan alltså inte hoppa direkt 
till sista sida. 
 
 
d. Säkerhetsnivå på inloggningen  
Arbetsprocessen  
Beroende på behovet av säkerhet kan administratören här sätta olika säkerhetsnivå på 
systemet. Det finns en skala från 1 - 7. Tillåts lösenord sätts säkerhetsnivå på 
fingeravtryck delvis ur funktion. Här markerar också administratören om det ska vara 
tillåtet att använda lösenord, och det sätts globalt. Utförligare beskrivning finns i 
användarmanualen, se Appendix B. 
 
Mina observationer  
Det är många nivåer på inställningen av säkerhetsnivån. Det borde räcka med ett 
mindre antal. 
 
 
e. Inloggningssätt 
Arbetsprocessen  
Administratören avgör om inloggning ska ske med fingeravtryck eller om det även 
ska finnas en möjlighet att använda användarnamn och lösenord. Utförligare 
beskrivning finns i användarmanualen, se Appendix B. 
 
Mina observationer  
Inställningen på hur inloggningen ska ske sätts globalt. Skulle vara bra om det gick 
att göra undantag för personer med speciella behov. 
 
 
Användarens program 
Arbetsprocessen  
Användarens program heter här ’Enrolment’. Användaren måste logga in till 
Enrolment för att kunna administrera sitt eget konto. Här kan användaren bestämma 
var informationen ska sparas, på hårddisk eller kort. Man kan också läsa in 
fingeravtryck och ändra lösenord om det är tillåtet. Om administratören tillåter 
lösenord kan användaren här avgöra om han eller hon vill tillåta lösenord eller bara 
använda fingeravtryck. Utförligare beskrivning finns i användarmanualen, se 
Appendix B. 
 
Mina observationer  
Det är bra att det måste ske en inloggning till Enrolment för att kunna ändra 
informationen. Hade det bara varit att öppna applikationen och ändra informationen 
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för det konto som är inloggat skulle det varit lätt för någon att ändra lösenord och 
sedan gå in på kontot vid ett annat tillfälle. 
 
Om administratören av någon anledning behöver tillåta lösenord är det bra att de 
användare som inte vill använda lösenord det kan ta bort det. 
 

5.2.2 Siemens ID-Mouse 

Förberedelse och installation 
Arbetsprocessen 
Jag förberedde mig för installationen genom att läsa igenom manualen. Där framkom 
det att denna utrustning kopplades in i USB-porten efter att installationen gjorts. 
 
Installationsprogrammet var på en CD-skiva som följde ID-Mousen vid inköpet. 
 
Sedan gjorde jag själva installationen. Utrustningen installerades på operativsystemet 
Win 983. Installationen startade upp automatiskt när CD-skivan sattes i maskinen. 
Sedan var det bara att följa instruktionerna genom installationen. När installationen 
är klar startas maskinen om och utrustningen kopplas i USB-posten. Maskinen frågar 
då efter installationsskivan till Win 98, när skivan sätts i maskinen laddas 
automatiskt nödvändiga drivrutiner in. 
 
Mina observationer  
Även denna manual var på engelska, men hade klara anvisningar. 
 
Det var bara att följa instruktionerna vid installationen, alltså inga uppenbara 
svårigheter, det jag såg som en nackdel var att man måste använda två 
installationsskivor, både till ID Mousen och till operativsystemet, i detta fall Win 98. 
 
De användare som var inlagda på maskinen innan installationen fick inte tillgång till 
maskinen utan måste läggas in på nytt av administratören med User Manager. 
 
 
Användningen 
 
ID-Mouse var nu installerad och arbetsprocessen kunde börja. Det finns en 
applikation som används av både administratör och användare, 'UserManager'. Vid 
inloggningen till UserManager kommer administratören till masken ‘User 
Administration’ och användarna kommer till masken 'Edit User Data'. 
 
Administratörens program 
Arbetsprocessen  
Administratören använder programmet 'UserManager’ för att lägga till nya 
användare, ta bort användare, kontrollera och ändra användare. Här kan 

                                                           
3 Operativsystemet är inte konfigurerat. 
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administratören även sätta avläsningstid och längden på lösenord. Utförligare 
beskrivning se Appendix D. 
 
Mina observationer  
’UserManager’ används alltså av både administratör och användare. Det kan kanske 
vara en nackdel. Vanligtvis brukar man skilja på administratör och användare. Då 
kan inte användarna via buggar i applikationen ta sig in på administratörens område. 
Detta är ett säkerhetsmoment. 
 
 
a. Lägga till nya användare 
Arbetsprocessen  
Genom att klicka på knappen ’New’ startar masken ’Create new user profile’. Där 
fick jag fick fylla i uppgifterna om användaren och godkänna uppgifterna med 
knappen ‘Apply’. Sedan fick jag gå över till fliken ‘Finger Data’ och läsa in 
fingeravtryck. 
 
Varje användare har möjlighet att läsa in fingeravtryck på alla tio fingrarna. 
Fingeravtrycken läses in tre gånger för varje fingeravtryck. Uppgifterna sparas 
automatisk när man stänger ner ’Create new user profile’ och administratören 
kommer tillbaka till användarlistan. 
 
Utförligare beskrivning på hur nya användare läggs till se Appendix D. 
 
Mina observationer  
Det var inga svårigheter att lägga till nya användare. 
 
Alla uppgifter måste vara ifyllda samt godkända för att man ska kunna gå vidare och 
läsa in fingeravtryck. Att läsa in alla tio fingrarnas fingeravtryck tycker jag verkar 
onödigt, det borde räcka med ett par fingrar på varje hand. Det är en fördel att man 
kan välja vilken finger man vill läsa in och att det går att markera vilken finger det 
är. Kan man läsa in fingeravtryck utan att skriva i lösenord behöver administratören 
se över option (se nedan cc. Optioner under användaradministration). 
 
Det kunde vara problem med att läsa in fingeravtrycken. Jag fick ofta meddelandet 
att kvalitén på inläsningen var dålig och att jag skulle göra ren sensorplattan. (The 
image quality is inadequate. Please clean the sensor and press the button ’Yes’, if 
you want to repeat the capture). 
 
Ibland kommer meddelandet ’Error 212801: The image quality is inadequate - there 
are too many invalid pixels’. Det var samma meddelande om jag lade fingret på ena 
sidan av sensorplattan. Det verkade vara samma meddelande för många fel eller att 
det är problem med att läsa mitt fingeravtryck.  
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b. Ta bort användare 
Arbetsprocessen  
Genom att markera en användare blir knappen ‘Delete’ åtkomlig och administratören 
kan ta bort användaren. Det kommer då upp en ruta som frågar om man vill ta bort 
användaren permanent. Här kan man svara ja eller nej, väljs ja tas användaren bort 
och administrationslistan kommer fram. Utförligare beskrivning se Appendix D. 
 
Mina observationer  
Det kan vara en nackdel att man får frågan bara en gång om det är meningen att man 
ska ta bort användaren. Det är alltför lätt att av misstag radera en användare om man 
inte behöver bekräfta att radering ska ske. 
 
 
c. Kontrollera och ändra användarinformation 
Arbetsprocessen  
Administratören kan ändra förnamn, efternamn och grupp (om det är en användare 
eller administratör) samt läsa in och ta bort fingeravtryck. Utförligare beskrivning se 
Appendix D. 
 
Mina observationer  
Vid ändring av förnamn, efternamn och grupp måste uppgifterna accepteras för att 
det ska bli en ändring. Ska ett fingeravtryck som redan finns läsas in talar maskinen 
om att fingeravtrycket finns och frågar om man vill läsa om fingeravtrycket. 
 
Det går inte att ändra lösenord här utan det ska göras genom Windows kontrollpanel. 
Men när jag gjorde det ändrades inte lösenordet för inloggningen på maskinen utan 
bara för inloggningen till Windows. Det gjorde att man fick göra två inloggningar 
eller så stängde man bara ner inloggningen till Windows och man hade kommit in på 
maskinen. 
 
 
cc. Optioner under användaradministration 
Siemens har flera optioner som här beskrivs som cc. 
 
Arbetsprocessen  
På fliken ‘Option’ kan administratören göra inställningar på inläsningstiden för 
fingeravtryck, lösenordens längd, inloggningssätt, säkerhetsnivå på fingeravtrycket. 
Alla dessa inställningarna görs globalt och alla får samma inställning. Utförligare 
beskrivning finns på Appendix D. 
 
 

• Sätta inläsningstiden 
Arbetsprocessen  
Här kan administratören sätta tidsintervallet hur länge ett finger skannas av 
sensorn. Om fingret saknas eller om fingret inte kan skannas av någon 
anledning inom den satta tiden avbryts skanningen. Det visas ett 
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felmeddelande och man kan göra ett nytt inloggningsförsök. Värdet kan sättas 
mellan 1 - 200 sekunder, defaulten är 10 sekunder. 
 
Mina observationer  
Man kan möjligen undra om 200 sekunder är väl tilltaget, eftersom man kan 
upprepa inläsning om man missar den av någon anledning. 
 
Det är bra att kunna ställa tiden som fingret skannas. Speciellt för de som har 
problem med inläsningen av fingeravtrycket. Man slipper att sitta och vänta 
långa stunder på att det ska ske en inloggning när det i själva verket inte 
händer något. 
 

• Lösenordens längd 
Arbetsprocessen  
Här har administratören möjlighet att sätta minimilängd på lösenordet, värdet 
kan sättas mellan 0 – 40. Inställningen sätts globalt och är samma för alla 
användarna. 
 
Mina observationer.  
Här har jag ett problem. Är det tillåtet att logga in med lösenord som är satt 
till 0, då behövs inget lösenord om man har användarnamnet. Det är bara att 
skriva i användarnamnet och klicka på knappen ’Logon’, och man har 
tillgång till maskinen. Detta är en säkerhetsrisk. Här bör det inte vara tillåtet 
att sätta 0 utan skalan skulle vara t.ex. 6 – 40. 
 
 

d. Säkerhetsnivå på inloggningen 
Arbetsprocessen  
Beroende på behovet av säkerhet kan administratören här sätta säkerhetsnivå på 
systemet. Det finns tre olika nivåer, hög, medium och låg. Vid högre nivå mäts fler 
karaktäristiska kännetecken på fingeravtrycket. 
 
Mina observationer. 
Inställningen på säkerhetsnivå på inloggningen sätts globalt. Det skulle vara en 
fördel om administratören hade större säkerhet. 
 
Eftersom jag har så stora problem med avläsningen av fingeravtrycken har jag svårt 
att test om det blir någon skillnad vid de olika nivåerna. Men enlig litteraturen borde 
antalet nekade åtkomster för behöriga användare öka vid högre säkerhetsnivå. 
 
 
e. Inloggningssätt 
Arbetsprocessen  
Administratören har här möjlighet att bestämma om inloggningen ska ske med bara 
fingeravtryck eller även tillåta användarnamn och lösenord. Han eller hon kan också 
markera om maskinen automatiskt ska stängas i händelse av en ogiltig identifiering. 
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Mina observationer 
Inställningen på inloggningssätt sätts globalt. Om någon användare av speciella skäl 
inte kan använda fingeravtryck utan behöver använda lösenord måste alla användare 
tillåtas använda lösenord. Det uppfattar jag som en nackdel 
 
Jag markerade rutan som ska stänga ner maskinen automatiskt om det sker en ogiltig 
identifiering. Men maskinen stängde sig inte utan visade nekad åtkomst och man 
kunde försöka att logga in igen. 
 
 
Användarens program  
Som redan nämnts använder användarna UserManager för att ändra sina uppgifter. 
 
Arbetsprocessen  
För att komma in på UserManager måste användarna göra en inloggning och då 
startar masken ’Change user profile’. Användaren kan här ändra sina egna 
personuppgifter som sitt förnamn och efternamn, läsa in nya fingeravtryck och ta 
bort fingeravtryck.  
 
Mina observationer  
Det är bra att det måste ske en inloggning för att kunna ändra sina uppgifter annars är 
det lätt att någon annan ändrar lösenord och får åtkomst till maskinen. 
 
Vid ändring av förnamn och efternamn måste uppgifterna accepteras för att det ska 
bli en ändring. Vill man läsa in ett fingeravtryck som redan finns talar maskinen om 
att det fingeravtrycket finns och frågar om man vill läsa om fingeravtrycket. Jag 
kunde inte se relevansen av detta. 
 
Användarna kan inte ändra sitt lösenord här utan det ska göras genom Windows 
kontrollpanel. Det fungerade inte så bra, se administratörens program under  
c. Kontrollera och ändra användarinformation 
 
 

5.3 Utvärderande jämförelse - Resultat 
Här kommer jag att göra en jämförelse mellan de två fingertrycksavläsarna som jag 
har testat, Precise 100 MC och Siemens ID Mouse. Där det är aktuell, betecknar jag 
skillnader med t.ex. fördel och nackdel, sett från min synvinkel. 
 
Utrustningen 
Precise 100 MC har en fördel att den kan spara både på kort och på hårddisken. Att 
spara personuppgifter och lösenord på kort höjer säkerheten och det behövs ingen fil 
att spara i. Siemens ID Mouse har inte denna fördel. 
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En annan fördel med Precise 100 MC är att det finns ett demoprogram för 
fingertrycksavläsning. Här kan man testa hur man lägger fingret och hur hårt man 
ska trycka mot sensorplattan. Man kan då se om fingertrycksavläsaren har svårt att 
läsa fingeravtrycket. Siemens ID Mouse har inte denna fördel. 
 
En nackdel med Precise 100 MC är att man får en extra maskinvara att ha på bordet, 
det kan lösas om man köper tangentbordet med integrerad kortläsare och 
fingertrycksavläsare. Det blir då en något högre kostnad. Siemens ID Mouse har inte 
denna nackdel. 
 
Det bör i sammanhanget nämnas att Siemens ID Mouse som jag testade är version 
2.0. Eftersom den är något år gammal har den utvecklats. Nu finns version 3.1 som 
förmodligen har förbättrats och kan användas på fler operativsystem än version 2.0. 
 
Manualen 
Manualen för Precise 100 MC har beskrivning för hur fingret placeras på sensorn och 
för trycket mot sensorn. Siemens ID Mouse har inte denna beskrivning. 
 
Förberedelse och installation 
Det var inga svårigheter att installera någon av fingertrycksavläsarna. Nackdelen 
med Siemens ID Mouse var att man behövde installationsskivan för både Siemens ID 
Mouse och Win 98. 
 
Program 
Fördelen med Precise 100 MC är att man har skilt på administratör och användare. 
Man kan aldrig vara helt säker på att det inte finns något litet kryphål i programmet 
som användare kan använda för att komma in som administratör. 
 
Båda utrustningarna kräver en inloggning för att användare ska komma till respektive 
program.  
 
Administratörens program 
Fördelen med Precise 100 MC var att de användare som fanns inlagda på maskinen 
följde med till användarlistan för fingertrycksavläsaren. Det var bara att läsa in 
fingeravtrycket och välja var man ville spara informationen, på kort eller på 
hårddisken. Med Siemens ID Mouse fick man däremot lägga in användarna på nytt. 
 
a. Lägga till nya användare 
Det var enkelt att lägga till nya användare med båda fingertrycksavläsarna. 
Nackdelen med Precise 100 MC är att man inte kan läsa in mer är två fingrar på varje 
hand som kan markeras. Siemens ID Mouse kan läsa in och markera alla tio 
fingrarna. 
 
b. Ta bort användare 
Det var lätt att ta bort användare med båda utrustningarna. Fördelen med Precise 100 
MC är att administratören måste bekräfta åtgärden för att användaren ska tas bort. 
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Genom att åtgärden måste bekräftas är det inte lika lätt att av misstag radera en 
användare. Siemens ID Mouse har inte något sådant bekräftande moment vid 
radering av användare. 
 
c. Kontrollera och ändra användarinformation 
Precise 100 MC har 4 sidor användarinformation som kan kontrolleras och ändras. 
Man kan inte gå direkt till den sidan man vill. Man navigerar mellan sidorna med 
knapparna ’Back’ och ’Next’. Fördelen med detta är överskådligheten. Siemens ID 
Mouse har två sidor information som man tar fram genom att klicka på en flik till 
sidan. Dessa flikar ser jag som en fördel, man väljer den sida man vill använda. 
 
cc. optioner 

• Sätta inläsningstiden 
På Precis 100 MC går det inte att ställa inläsningstiden för fingeravtrycket. 
Det är en nackdel om man som jag har problem med inläsningen av 
fingeravtryck. Siemens ID Mouse kan ställa inläsningstiden från 1 - 200 
sekunder. 
 

• Lösenordens längd 
Precise 100 MC tar med sig inställningen på minimilängden för lösenordet 
från Windows. Det ser jag som en fördel eftersom fingertrycksavläsning 
oftast implementeras på befintliga system. Siemens ID Mouse har en egen 
option där minimilängden på lösenordet sätts. 
 

d. Säkerhetsnivå på inloggningen  
Precise 100 MC har en skala från 1 - 7. Där 1 och 2 är låg säkerhetsnivå, 3 - 5 är 
medium, 6 och 7 är hög säkerhetsnivå. Siemens ID Mouse använder graderingen 
hög, medium och låg. Jag ser inget problem i dessa skillnader. 
 
e. Inloggningssätt 
Utrustningarna är likvärdiga, administratören avgör om användarna ska få använda 
lösenord. Inställningen sätts globalt för båda utrustningarna. 
 
Användarnas program 
Kontrollera och ändra användarinformation 
Fördelen med Precise 100 MC är att användarna har fler möjligheter, de kan själva 
avgöra om de vill använda antingen fingeravtryck eller fingeravtryck och + lösenord. 
Siemens ID Mouse ger inte användaren detta val. 
 
Andra inställningar 
Anpassa t.ex. startmeny till användarna 
Användares egna inställningar på startmeny och utseendet på skärmen gör 
användaren i Windows. Dessa inställningar har inte med fingertrycksavläsarna att 
göra. 
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Fingeravläsning 
Med fingertrycksavläsaren Precise 100 MC var det få problem med inläsningen av  
fingeravtrycken. Problemet var inte bara att jag nekades åtkomst utan att 
fingertrycksavläsaren kunde inte läsa fingeravtrycket och det hände då inte något 
alls. Siemens ID Mouse gav mig mycket stora problem vissa perioder. Jag fick ofta 
felmeddelandet att kvalitén på inläsningen av fingeravtrycket var dålig och jag 
nekades ofta åtkomst till maskinen. Läste jag in ett nytt fingeravtryck var det bättre 
just för  stunden. 
 
Sammanfattning av jämförelsen - Resultat 
Efter att ha jämfört de olika arbetsmomenten i utrustningarna och framfört fördelar 
samt nackdelar sett från min synvinkel, kan jag sammanfatta resultatet med att jag 
personligen skulle välja eller råda ansvarig vid ett företag att välja Precise 100 MC. 
 

6 Avslutning 

6.1 Källkritik 
Den litteratur som finns om biometri är kortfattad och svår att hitta. I bokform 
behandlas biometri oftast i ett kapitel inom andra områden t.ex. under ’smarta kort’ 
eller ’elektroniska signaturer’. Flertalet av källorna har jag hittat som sidor på 
Internet och artiklar i facktidningar. Detta innebär att det finns ingen garanti för att 
de är korrekta och objektiva i alla lägen. 
 
När det gäller artiklar måste man vara uppmärksam på vem det är som har uttalat sig, 
om det kan gömma sig ekonomiska intressen bakom källan. Detta gäller t.ex. när 
Sven G. Gustafsson teknisk chef för Fingerprint Cards uttrycker sig om en bra teknik 
[WM98a]. 
 

6.2 Slutsatser  
Mitt syfte med detta arbete var att ge en översikt över systemsäkerhet i dagens 
digitala IT-samhälle (se kap 1.3). Kombinationen av litteraturundersökning och 
praktisk undersökning har gett en del svar. 
 
Utvärderingen finns i kapitel 5.3 
 
En slutsats för mig är att det är viktigt att operativsystemet är konfigurerat och att det 
fungerar som man tänkt sig med lösenord innan ett biometriskt system 
implementeras. Det visar den praktiska undersökningen. När man installerar ett 
biometrisk system på en maskin som jag gjorde, d.v.s. att inte konfigurera 
operativsystemet blir fingertrycksavläsaren bara en åtkomstkontroll på maskinen. Det 
genererar inga personliga konton. De användare som kommer in på maskinen kan 
läsa andra användares filer.  
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Mina torra fingrar förde till en aktuell fråga. Hur stor del av befolkningen kommer att 
få problem med säkerhetssystemen p.g.a. fysiska faktorer (se kap. 3.2.1 och fotnot 2 
sidan 22). 
 

6.3 Problem under mitt arbete 
Det hade varit en fördel om vi hade varit flera om detta arbete. Jag hade stora 
problem med inläsning av mina fingeravtryck. Hade vi varit flera kunde man sett om 
det är ett problem som kan bli vanligt om fingeravtrycksavläsning implementeras på 
ett företag. 
 
Säkerhet är ett mycket komplext område och det är många saker som har samband 
med säkerhet så det har i vissa fall varit svårt att hålla en strukturerad linje i arbetet. 
Som jag ser det hade det varit bra om jag hade haft en säkerhetskurs i botten, samt 
haft mera kunskap om att konfigurera operativsystemen. 
 

6.4 Förslag till framtida arbete 
Smarta kort 
Det nämndes i kap 3.3 att det är säkrare att spara information på smarta kort. Det 
skulle vara intressant att undersöka hur dessa kort arbetar för att informationen inte 
ska kunna läsas utan ägarens godkännande. 
 
Fingertorrhet 
Jag hade som sagt stora problem med inläsning av mina fingeravtryck. Jag kom fram 
till att det berodde på fingertorrhet. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
vanligt det här problemet är. 
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E-mail: info@precisebiometrics.com

USA: Precise Biometrics  8300 Boone Boulevard, Suite 500, Vienna, VA 22182 
Phone: +1 (703) 848-9266, Fax:  +1 (703) 832-0577 
E-mail: infous@precisebiometrics.com

Precise 100 MC
Combined fingerprint and smart card reader for computer security.

FEATURES
• Optimized Precise Match-on-Card performance
• High speed smart card operations capacity
• Real-time fingerprint image capturing
• PC wake-up from power save mode by insertion of smart card
• Firmware upgradeable for future smart card types
• Plug'n'Play installation
• Low power consumption - less than 0.5 mA when not active1

• Unique ergonomic design
• Dual-color LED indicator for user interaction

TECHNICAL SPECIFICATIONS
General 
• Size: 92 x 61 x 19 mm
• Power consumption: Standby 0.5mA

Normal 100 mA
Max 200 mA

• Operating temperature range: 0-50° Celsius
• USB connection
• WHQL approved
• FCC (Part 15 Class B) and CE certified
• UL 1950 (Safety of Information Technology Equipment, Including Electrical Business Equipment) certified
• ISO9000/1 and ISO14001 production certified
• Drivers: Windows® 98 (OSR2)

Windows® ME
Windows® 2000
Windows® XP

Biometric Reader
• Silicon fingerprint sensor
• Capturing of up to 6 fingerprint images/second
• Image encryption2

Smart Card Reader
• All ISO/IEC 7816 compatible cards supported
• PC/SC driver supporting T=0 and T=1
• Automatic adjustable smart card clock frequency between 4 and 8 MHz
• Up to 250 kbit/s communication speed

SYSTEM REQUIREMENTS
• Windows® 98 (OSR2), Windows® Me, Windows® 2000 or Windows® XP
• USB port

1 
Card detection still active

2 
Available as a Firmware Upgrade
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Notice
Electromagnetic Compatibility (EMC) Notices

For Europe: 
This digital equipment fulfils the requirements for radiated emission according to limit 
B of EN55022: 1994 and the requirements for immunity according to EN55024:
1998 residential, commercial and light industry. 

For the U.S.A.: FCC
For Precise 100 SC reader:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 
2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

For Precise 100 A reader:
This device complies with part 15, subpart B, class B of the FCC Rules demonstrated
by compliance with EN55022: 1994, class B. Operation is subject to the following
two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

The information in this user’s manual is protected by copyright and may not be repro-
duced in any form without written consent from Precise Biometrics. The information in
this user’s manual is subject to change without notice.

Precise Biometrics shall not be liable for any technical or editorial errors herein, nor for 
incidental or consequential damages resulting from the use of this book. 

This user’s guide is published by Precise Biometrics, without any warranty. 
The Precise 100 Logon 2.1 software is protected by copyright of Precise Biometrics.

© Precise Biometrics AB, 2001
info@precisebiometrics.com
www.precisebiometrics.com
Phone +46 (0)46 31 11 00
Fax +46 (0)46 31 11 01
Address: Dag Hammarskjölds v 2

SE-224 64 Lund
Sweden

All rights reserved. Third Edition April 2001
P/N: AM010001 R3B
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Chapter 1

Congratulations on selecting Precise Biometrics’ Fingerprint Identification System! Using
your fingerprint for identification is an easy and secure way to prove your identity. Please
read this chapter before you install and use the system.

This chapter includes the following information:

• What’s new in Precise Logon 2.1

• The fingerprint reader

• The fingerprint identification process

• Why use fingerprint technology?

• The Precise 100 family

• Icons and conventions

What’s New 
in Precise Logon 2.1
Three new main features are introduced with the Precise 100 Logon 2.1 software:

1. To enable biometric logon to a network, the installation of Precise 100 Logon 
2.1 software is only needed on the client PCs. There is no need for any 
additional software installation on the domain server.

2. The domain administrator has the possibility to remotely administrate user accounts 
on the domain server by using the BioManager for Domains application, i.e. 
administration can be done from any workstation in the network having the Precise 
100 Logon 2.1 installed. The BioManager for Domains application is included in 
the Precise 100 Logon 2.1 software.

3. The user has the possibility to remotely (i.e. from his own PC) enrol and re-enrol 
fingerprints, changing primary logon finger etc. for his own user account, called 
personal enrolment.

Introduction

Chapter 1 Introduction



Precise 100 SC 
The Fingerprint Reader
The fingerprint reader includes a sensor for reading fingerprints and a smart card reader
for reading and writing information on smart cards. When you place your finger on the
fingerprint reader, the part of the finger that touches the sensor is read. The sensor meas-
ures the capacitance in the finger pad, which reveals the pattern of the fingerprint. Thus,
a paper copy with a picture of a fingerprint can not grant access to the system. 

The Precise 100 SC fingerprint reader

The Fingerprint Identification Process
When logging into a system, your fingerprint is compared to a fingerprint template, i.e. a
data file containing information about the fingerprint, stored on a hard disk or on a smart
card.

The fingerprint template is a set of characteristics which are unique for one specific finger-
print and not an image of your fingerprint. Your actual fingerprints cannot be recreated
using the data from the fingerprint template.

If your fingerprint matches the fingerprint template, the system will grant you access. If the
match is not successful, the system will deny access. It takes less than one second for the
system to compare a read fingerprint with the information in the database. All information
sent between the fingerprint reader and computer is encrypted for maximum security.

If the information is stored on a smart card, you must insert the smart card into the smart
card slot on the fingerprint reader before placing your finger on the sensor. If you do not
have a smart card, your fingerprint data is stored on the hard disk, and you will simply
enter your username and place your finger on the fingerprint reader to log into the system.

Chapter 1 Introduction
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Why Use Fingerprint 
Technology?
In modern society, there is a vast need for secure identification, for instance when log-
ging into computer network. An unauthorised person who obtains access to computer
files constitutes a major risk to many companies. In order to prevent unauthorised access,
network users have previously identified themselves with a password entered together
with the username when logging into a network. 

The disadvantages of passwords:
• Unreliable identification. An unauthorised person who knows your password 

can easily access your user account.

• A complicated system. In order to increase security, users are regularly asked to 
change their passwords. This makes it difficult to remember a password.

• Users forget their passwords, this increase the administration workload.

• Users write down their passwords on notes and store them close to their 
applications. This can be a serious security hazard.

The advantages of fingerprint identification:
• Secure identification. By identifying yourself with your fingerprint, you use a 

unique “key” to access your user account. All your fingerprints are unique – 
no person has identical fingerprints.

• Simplicity. It is simple to use fingerprints for identification. You do not have 
to worry about changing or memorising passwords anymore 
– your fingerprint provides secure identification, year after year.

Simply put, with Precise 100 SC, you are identified by who you are, 
not by what you know!

Chapter 1 Introduction
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About the Precise 100 Family
Precise 100 A Logon – For Windows NT/2000, local or in an NT domain. Fingerprint
data is stored on the local hard drive, or server hard drive. For logon to local accounts
and/or domain server accounts.

Precise 100 SC Logon – For Windows NT/2000, local or in an NT domain. For maxi-
mum security, fingerprint data can be stored on smart cards, as well as on the local hard
drive. For logon to local accounts and/or domain server accounts. 

Precise 100 SC SDK – Precise Biometrics’ Software Development Kit, for OEM-customers
and system integrators who want to integrate Precise Biometrics’ software and hardware
into their own system. It contains documentation, tools, API, and examples.

Possible configuration

Chapter 1 Introduction 
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9

Icons and Conventions
• Key names on the keyboard appear in italics, for example 

Caps Lock, Ctrl, Enter.

• Names of fields, text boxes and buttons appear in bold type, for example 
Username, User, OK.

• Keys that you should press and hold down together appear as the key 
names and the plus (+) sign, for example Ctrl + Alt + Delete.

• An arrow is used to separate icons or menu options that should be selected 
in succession, for example Start > Settings > Control Panel.

Chapter 1 Introduction
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Chapter 2

The installation consists of two parts. Start by following the instructions in the Preparing
Installation section. Then continue with the Installing the Fingerprint Identification Software
section. 

NOTE: If you are using a Precise 100 SC with parallel port connector, it is very important
that the parallel port of the PC is set to ECP mode before using the fingerprint reader. Oth-
erwise, the fingerprint reader will not function properly. See Setting the Parallel Port in this
chapter. 

This chapter includes the following information:

• Minimum system requirements

• Preparing installation

• Setting the parallel port 

• Connecting the fingerprint reader

• Installing the fingerprint identification software

• Attaching the fingerprint reader

NOTE: In order to log into your domain server account using your fingerprint:
• the Precise 100 SC must be installed on your workstation
• your fingerprints must be registered on the domain server by a domain server 

administrator using the Biomanager for Domains or by Personal Enrolment.

Installation

Chapter 2 Installation
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Minimum System Requirements
In order to install the software included on the enclosed CD-ROM, your computer must
meet the following system requirements:

• PC with 200 MHz Pentium processor or equivalent

• 10 MB hard disk space available

• USB port or Parallel port with ECP support and PS/2 keyboard/mouse port

NOTE: If you wish to connect the Precise 100 SC PAR reader to a secondary parallel port,
this port has to be on the ISA-bus and not the PCI-bus.

• One of the following operating systems:
1. Windows NT 4 Workstation with Service Pack 6
2. Windows NT 4 Server with Service Pack 6
3. Windows 2000 Professional

• Mouse or compatible pointing device

• CD-ROM drive (unless you are installing the software from a network)

• VGA resolution graphics card or higher

NOTE: To logon to a domain server using Precise 100 Logon 2.1, the server must be
running Windows NT 4.0 Server operating system with Service Pack 6.

Chapter 2 Installation
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Preparing Installation
The Precise 100 SC fingerprint reader comes in two versions: Precise 100 SC PAR and
Precise 100 SC USB. The Precise 100 SC PAR communicates with the computer through
the computer’s parallel port, and the keyboard port or mouse port is used to power the
fingerprint reader. The Precise 100 SC USB communicates with the computer through the
computer’s USB port and does not need additional power.

In the following a picture of a parallel connector indicates a section
relevant only to Precise 100 SC PAR readers while a picture of a
USB connector indicates a section relevant only to Precise 100 SC
USB readers.

If you are a using a Precise 100 SC USB reader you should skip the following two sec-
tions and continue with the Installing the Fingerprint Identification Software section. How-
ever, if you are using a Precise 100 SC PAR reader, follow the instruction below prior to
starting the installation.

Setting the Parallel Port
Before connecting the fingerprint reader, ensure that the parallel port is set to ECP mode.
It is very important that the parallel port is set to ECP mode before using the fingerprint
reader. Otherwise, the fingerprint reader will not function properly. If you do not know
whether your computer is in ECP mode (most new computers are), please see the
computer manual for additional information, or follow the instructions below.

1. Access the system setup utility. On most computers, this is done by pressing the 
F1, F10, Delete or Esc key during system booting – i.e. immediately after the 
power switch on your computer has been turned on. Keep pressing the key until 
the system setup, sometimes called the BIOS, appears.

2. Find the parallel port mode. Set the port mode to ECP (sometimes called 
Flexible mode). If you are unable to find the port mode, your computer is 
probably already in ECP mode.

3. Save your changes and exit the system setup utility. If you have problems with 
the ECP settings, please contact your computer retailer.

Chapter 2 Installation
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Connecting the Fingerprint Reader to the
Computer

1. Make sure that the parallel port is set to ECP mode.

2. Turn off the computer.

3. Connect the fingerprint reader to the parallel port at the back of the computer 
by using the connector. Make sure that the connector is secured, so that it can 
not be disconnected by mistake.

4. Unplug the keyboard/mouse PS/2 connector from the keyboard or mouse 
port at the back of the computer. Plug the pass-through PS/2 connector from the 
fingerprint reader into the keyboard/mouse port instead.

parallel port connector

pass-through 
PS/2 connector

keyboard 
PS/2 connector

Chapter 2 Installation
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5. Connect the keyboard/mouse PS/2 connector to the pass-through PS/2 
connector.

6. Power on the computer.

Continue with the next step – Installing the Fingerprint Identification Software.

Installing the Fingerprint 
Identification Software
NOTE: Only users with administrator rights can install the software.

The fingerprint identification software, Precise 100 Logon 2.1, is needed to read your fin-
gerprints and to save and retrieve information about your fingerprints, accessible
domains, etc.

During installation you may be instructed to restart your computer before continuing to the
next step in the installation procedure. If the Master Setup screen does not appear auto-
matically after restart, start the CD from your desktop by double-clicking My Computer >
CD > MasterSetup.exe icon.

NOTE: Once the software is installed, you will be able to register fingerprints using the
BioManager for Domains (see The BioManager for Domains chapter for details) and store
them locally if you log on as administrator on your local workstation. However, that will
not grant access to domain server accounts. To be able to log into a domain server
account using your fingerprint, your fingerprint will have to be registered and stored on
the domain server.

When the fingerprint identification software is installed on your local computer, you can
use Personal Enrolment to register your fingerprints on the domain server. See the Personal
Enrolment chapter for details.

Chapter 2 InstallationChapter 2 Installation
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Installing the Precise 100 Logon 2.1 Software
NOTE: If you have a previous release of Precise Biometrics fingerprint identification soft-
ware installed on your computer, please do the following before you install the Precise
100 Logon 2.1 software: 1) Make sure you have a backup password (see the chapter
BioManager). 2) To uninstall the old software, read carefully the chapter Uninstalling in
your Precise Biometrics manual and follow the instructions.

NOTE: After installation, the computer has to be restarted before you can use the software.

1. Log into your local computer as administrator. It is strongly recommended that all
Windows programs are closed and no disk is in the disk driver.

2. Insert the enclosed Precise 100 Logon 2.1 software CD into your computer’s 
CD-ROM drive. The Master Setup screen appears.

Master Setup screen

NOTE: If the CD does not start automatically, start the CD by clicking Start > Run. 
Enter D:\MasterSetup.exe, where “D” is the name of your CD drive. Click OK.

3a. If you have a Precise 100 SC USB reader, connect the fingerprint reader to 
your computer. Windows 2000 will detect the new hardware and install 
the necessary drivers from the CD. 

3b. If you have Precise 100 SC PAR reader, click the Parallel Driver button to 
install the necessary parallel port drivers.

Chapter 2 Installation 
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4. If you are using Windows NT you must install the updated Microsoft Smart 
Card Base Components, if not previously installed. Do not install the Smart 
Card Base Components if you are using Windows 2000, the system may crash.

To install the Smart Card Base Components
a) Click the SC Base Components button, a submenu appears.
b) Click the Base Components button in the submenu. You don’t need to 

reboot your computer after this step if you continue directly with the 
next step.

c) Click the Update button in the submenu and follow the instructions.

5. To install the Precise 100 Logon 2.1 software, click the Precise Logon 100 2.1
button and follow the instructions.

The software will guide you through the installation. Use the Back and Next buttons to
navigate through the screens.

6. Click Finish to complete the installation. The computer has to be restarted 
after the installation is completed. Remove the software CD from the CD-ROM 
drive before restarting the computer.

The software is now installed on your hard drive.

7. When the fingerprint identification software is installed on your local computer, 
you can use Personal Enrolment to register your fingerprints on the domain 
server. See the Personal Enrolment chapter for details.

Precise Demo
It is recommended that you practice registering and verifying fingerprints for a few
minutes using the Precise Demo. This will help you to practice finger positioning which
will make it easier to log on using the fingerprint reader. When you are using the Demo,
none of your operations will affect your system.

Start the Precise Demo by clicking Start > Programs > Precise Biometrics > Demo.

Chapter 2 Installation
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Port Configuration
If you are using Windows NT (only) and your system is equipped with multiple parallel
ports, you can specify which parallel port the fingerprint reader is connected to. This is
done in the Precise Biometrics Registry Settings. In the rare case you should experience
compatibility problems with other software, you may also need to turn interrupts on or off. 

1. Click Start > Settings > Control Panel. The Control Panel screen appears. 

2. Double-click on the Precise Biometrics logo. The Precise Biometrics Registry 
Settings screen appears.

3. Make the desired changes and click OK.

Chapter 2 Installation
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Attaching the Fingerprint Reader
If preferable, the fingerprint reader can be attached to, for example the side of your mon-
itor. Simply use the adhesive tape at the back of the fingerprint reader. The adhesive tape
is very durable and will keep the fingerprint reader attached for many years. The finger-
print reader can be removed and attached again. If the adhesive tape loses its stickiness,
replace it with one of the enclosed adhesive tapes.  

Before attaching the fingerprint reader, make sure that it will be comfortable for you to
use the fingerprint reader in its new place. Try some different positions to find out which is
the best before removing the adhesive tape cover strip. If you are right-handed, the right
side of your monitor will probably work best, and vice versa.

NOTE: If you attach the fingerprint reader to a monitor and want to use it with a smart
card, place the fingerprint reader close to the monitor’s front. In this way, you can easily
insert and remove the smart card.

1. Make sure the surface on which you want to attach the fingerprint reader is 
perfectly clean.

2. Remove the cover strip from the adhesive tape at the back of the fingerprint 
reader.

3. Attach the fingerprint reader by pressing it to the surface. 

Replacing the Adhesive Tape
If the adhesive tape has lost its stickiness, use the enclosed adhesive tapes. The enclosed
adhesive tapes have a cover strip on both sides.

1. Remove the old tape from the fingerprint reader before attaching the new 
adhesive tape.

2. Remove one cover strip from the new tape and press the sticky side to the 
fingerprint reader.

3. Finally remove the remaining cover strip and attach the fingerprint reader to the 
desired surface.

Chapter 2 Installation
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Chapter 3

As with most new technology, it might take some training to feel at home logging on
using your fingerprint. When you log on and verify your fingerprint, it is important that
you place your finger on the fingerprint reader in a proper way. The following chapter
contains some examples of good and bad ways of placing your finger on the fingerprint
reader.

It is highly recommended that you practice by using the Precise Demo for a few minutes
(see Precise Demo in the previous chapter for details).

This chapter includes the following information:

• Placing your finger correctly on the fingerprint reader

• Fingerprint reader maintenance

Using the
Fingerprint
Reader

Chapter 3 Using the Fingerprint Reader
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Placing Your Finger Correctly
on the Fingerprint Reader
When you place your finger on the fingerprint reader sensor to identify yourself, please
remember two things: 

1. It is important that you use the correct finger. For example, if you place your left 
index finger on the sensor, you will not be granted access if the system expects 
you to use your left middle finger. When logging on, a screen shows you which 
finger you are expected to use – it is marked with a dot. 

2. Your finger should be properly positioned on the sensor. Poor positioning and 
too much or too little pressure could result in an erroneous reading – which may 
prevent you from gaining access to the system. 

Correct Finger Placement 
Most of the information in a fingerprint is located in the middle of the finger pad. There-
fore, it is important that the middle of the finger pad is placed in the sensor centre at
enrolment and logon.

• Press your finger pad flat to the sensor.

• Let the top of your finger pad touch the top of the sensor on your fingerprint 
reader.

• Use medium pressure and avoid rotating your finger. 

The following graphics show some examples of different fingerprint images:

Chapter 3 Using the Fingerprint Reader
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Rotated finger

Poor image:
rotated fingerprint.

Skew finger 
– too far to the right.

Poor image:
off-centre fingerprint.

Chapter 3 Using the Fingerprint Reader
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Finger placed too far down on the sensor

Poor image:
off-centre fingerprint.

Perfectly placed finger

Good image:
fingerprint in the middle, 
medium pressure to the sensor.

Chapter 3 Using the Fingerprint Reader
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When you are placing your finger on the fingerprint reader sensor, it is important that you
use the finger marked in the Verify Fingerprint window.

Above is a good fingerprint, which will result in a perfect match and system access.

If the placement is correct, but too much or too little pressure is used, the images will look
like this:

Poor image:
too dark fingerprint caused by exces-
sive pressure. The finger may also be
wet.

Good image from
the sensor

Poor image:
faint fingerprint caused by insufficient
pressure. The finger may also be very
dry.

Chapter 3 Using the Fingerprint ReaderChapter 3 Using the Fingerprint Reader
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Above is a good fingerprint, which will not result in a match since the fingerprint is not
matched with its corresponding template. You may have placed the wrong finger on the
sensor, or it could be an unauthorised person trying to log into your account. The system
will deny access.

To learn more about how to position your finger on the fingerprint reader, use the Precise
Demo. To start the Precise Demo, click Start > Programs > Precise Biometrics > Demo.

High electrostatic discharges might damage the fingerprint sensor. If your Precise 100
Reader is used in an environment where there is a high risk of electrostatic discharges
when putting the finger on the sensor, it is important to follow the instructions below. 

We recommended to always use the Precise 100 Reader as described here. When put-
ting the finger on the sensor, let your finger slide via the finger guide towards the sensor
(see picture).

When putting the finger on the sensor multiple times in a short time period, e.g. during
enrolment, you only have to slide via the finger guide the first time you put your finger on
the sensor.

Good image from
the sensor

Template stored
in database

Chapter 3 Using the Fingerprint Reader



25

Fingerprint Reader Maintenance
It is very important that the sensor surface is kept clean. If the sensor is dirty 
or scratched, there is an increased risk that a fingerprint can not be successfully matched
with its corresponding template stored in the database. 

• Protect the fingerprint reader from any kind of physical damage.

• If necessary, clean the surface with a clean cotton cloth. You can dampen the 
cloth slightly with a cleaner.

• Do not use paper tissue for cleaning purposes, since it may scratch the surface.

• Do not spray cleaner directly onto the fingerprint reader.

Chapter 3 Using the Fingerprint ReaderChapter 3 Using the Fingerprint Reader



26 Chapter 4 Personal Enrolment 

Personal Enrolment
– Administrating Your Own User Account

Chapter 4

This chapter addresses the process of remotely enrolling a user into the fingerprint data-
base system and registering a user’s fingerprint data.

This chapter includes the following information:

• Administrating your own user account.

• Biometric and non-biometric users.

• Enrolment via the Windows Security screen.

Administrating Your Own User Account
A user can remotely administrate user accounts on a domain server. This includes
enrolling and re-enrolling fingerprints, changing the password and changing the primary
logon finger. Administration of the currently logged-on user is initiated via the Windows
Security screen (or by an administrator using the BioManager for Domains – see The
BioManager for Domains chapter for details).

Biometric and Non-Biometric Users
There are two types of user. A biometric user is a user who has been enrolled into the
system and who can log on using fingerprints. A non-biometric user is a user who has not
been enrolled into the system and can not use fingerprint logon.

Chapter 4 Personal Enrolment 
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Enrolment via the Windows Security Screen
When the enrolment wizard is started via the Windows Security screen, the user account
of the currently logged-on user is pre-selected.

To start the enrolment wizard via the Windows Security screen:

1. Press Ctrl + Alt + Delete.

The Windows Security screen appears.

2. If you are a biometric user using a smart card, insert the smart card into the 
reader.

3. Click Enrolment.

If you are a biometric user the Verify Fingerprint screen appears (see 3.1 below). Other-
wise the Verify Password screen appears (see 3.2 below).

3.1. Place your finger on the fingerprint reader. 

3.1.1 If you have a password you can choose to log on using this password even 
if you are a biometric user. Click Password and the Verify Password screen 
appears.

Chapter 4 Personal Enrolment Chapter 4 Personal Enrolment 
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3.2. Enter your password and click OK.

The enrolment wizard starts and the User information screen appears.

4. Here you can view your username, your full name and your description, and 
choose where to save the fingerprint data.

5. Click Next.

If you change where to store your fingerprint data you will lose all previously enrolled fin-
gerprints. A warning appears.

5.1 To return to the User information screen without changing anything, click 
No. To continue, click Yes.

The Reading fingerprints dialog appears.

Chapter 4 Personal Enrolment Chapter 4 Personal Enrolment 
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In the Reading fingerprints dialog you can register your fingerprints.

6. To register a fingerprint, follow the instructions below:

6.1. Select the finger to register by clicking in one of the checkboxes. Follow the 
instructions on the screen. Make sure the selected finger is placed on the 
fingerprint reader sensor. 

NOTE: Place the middle of the finger pad on the sensor, to ensure an image rich in
fingerprint information.

6.2. After collecting three images of the fingerprint, the best image is automati
cally selected and verified against a fourth image. This is done to ensure 
that the best image is of sufficient quality. Registered fingers will be marked 
with grey check boxes containing a checkmark.

NOTE: It is recommended that more than one fingerprint is registered, in case a finger
gets scratched, etc. To register additional fingerprints, just click in a new checkbox.

7. Click Next when as many fingers as desired have been registered. 

The Logon information dialog appears.

In the Logon information dialog you select the primary logon finger. The primary logon
finger is the finger that usually will be used to log on or unlock a workstation.

Depending on the administrator’s settings for your account (see The Biomanager for
Domains chapter for details), there will also be one of the following choices for the use of
passwords:

Chapter 4 Personal Enrolment Chapter 4 Personal Enrolment 
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7.1 If the administrator has turned off the possibility for users to change pass
words in the Windows User Manager, the dialog will look like the one 
above and there will be no further choices.

7.2 If users are allowed to change passwords, you can enter your new pass
word in the Password and Confirm Password fields.

Chapter 4 Personal Enrolment Chapter 4 Personal Enrolment 
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7.3 If the checkbox Possibility to log on using password appears, you can 
leave it unchecked to get a random, auto-generated password, which will 
not be available to you. This means that the only way you can log on is to 
use your fingerprint.

7.4 If you check the Possibility to log on using password checkbox you will be 
able to choose your own new password which you will then have to enter 
twice.

NOTE: Fore more information on passwords see section About Passwords page 36.

8. Click Next.

The saving screen appears.

8.1 If you have chosen to save the fingerprint data on a smart card you will be 
asked to insert the card.

Chapter 4 Personal Enrolment Chapter 4 Personal Enrolment 
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9. Click Finish.

Until you click Finish you can go back to step 4 above using the Back button. No
changes will be saved until you click Finish.

The information is encrypted and saved on your smart card or on the hard drive.

You can abort the enrolment process at any time by clicking Cancel. In that case no
changes will be saved.

NOTE: Due to the need for synchronisation between the PDC and the BDC, it may some-
times take a couple of minutes before it is possible to logon to the system when User
Data has been updated or changed using the enrolment wizard.

Chapter 4 Personal Enrolment Chapter 4 Personal Enrolment 
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Chapter 5

NOTE: Chapter 5 is for administrators. Users without administrator rights do not have
access to the BioManager for Domains.

The BioManager for Domains (henceforth referred to as the BioManager) is used for
administrating biometric user accounts (see Biometric and Non-Biometric Users later in this
chapter). This chapter addresses the process of enrolling a user into the fingerprint data-
base system and registering a user’s fingerprint data.

This chapter includes the following information:

• The BioManager for Domains

• Biometric and Non-Biometric Users

• Primary logon fingers

• Passwords

• Security level 

• Registering fingerprints

• Adding a new user

• Enrolling an existing user

• Checking and changing a user’s properties

• Deleting a user

The BioManager
for Domains

Chapter 5 The BioManager for Domains
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Introduction to the 
BioManager for Domains 
Using the Biomanager Administrators can:

• Choose which domain and user account to administrate

• Add and delete users

• Register fingerprints

• Turn password users into biometric users 

• Decide whether a biometric user is allowed to use a password as backup

• Change properties for users 

• Set the security level for the system

Biometric and Non-Biometric Users
There are two types of user. A biometric user is a user who has been enrolled into the
system and who can log on using fingerprints. A non-biometric user is a user who has not
been enrolled into the system and can not use fingerprint logon

Users are listed in the BioManager with a symbol next to each username. The following
symbols are used to define a user’s current status:

Biometric user, with fingerprint information stored on the hard drive. 

Biometric user with fingerprint information stored on smart card.

Non-biometric user. Can not log on using a fingerprint yet, must use a password

Chapter 5 The BioManager for Domains



35

Accessing the BioManager
Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager for Domains. The
BioManager screen appears. 

Changing Domain
When the BioManager is started, the domain of the local computer is selected. Change
to another domain by clicking User > Select Domain.

The Select Domain screen appears.

Select the domain you wish to administer and click OK.

Chapter 5 The BioManager for Domains
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About Primary Logon Fingers
The primary logon finger is the finger normally used to log on. The system assumes that
the selected primary logon finger is placed on the fingerprint reader when a user logs
into or unlocks a workstation. The fingerprint on the sensor is then compared to the
primary logon fingerprint template in the database. The user can choose to verify another
registered finger when logging on.

The primary logon finger is chosen during enrolment, in the Fingerprint registration
wizard. The wizard is accessed by clicking User > New User or User > Properties at the
BioManager screen. Any registered finger can be chosen as primary logon finger. To
change the primary logon finger, see Checking and Changing a User’s Properties at the
end of this chapter.  

NOTE: The user can change the primary logon finger using Personal Enrolment. See the
Personal Enrolment chapter for details. 

About Passwords
It is possible to let a fingerprint user log on with a backup password, if this option is cho-
sen during enrolment. It is not recommended, however, as passwords make it easier for
an unauthorised person to log into the user’s account. 

NOTE: Only use the password option if the user really needs an alternative to fingerprints
for logon. 

If the user uses a laptop computer at work and uses the same laptop at home or when
travelling, a password could be very useful. At logon, the user can choose to log on
using a fingerprint reader or by writing a password. 

NOTE: If the password logon possibility is not chosen, the user can only log on using a
fingerprint. If a current password user is enrolled into the fingerprint database system, the
current password will no longer be valid.

Chapter 5 The BioManager for Domains
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Auto-generated Passwords
You can specify whether or not users should be allowed to choose to use passwords.

1. Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager for Domains. 
The BioManager screen appears. 

2. Click Policies > Account. The Account Policy screen appears. 

If Allow users to use auto-generated passwords is checked (default) users will have the
possibility to choose whether or not they want to have a random auto-generated pass-
word. If the user chooses to use an auto-generated password he will not to be able to
log on using a password.

If you uncheck Allow users to use auto-generated passwords users cannot choose to use
auto-generated passwords. The user may however still type in a password that can be
used for logon.

Chapter 5 The BioManager for Domains
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About the Security Level
The security level is an important part of the identification system. A higher security level
reduces the risk of an unauthorised person logging into an account. An administrator can
set the security level for biometric users. The security level is set globally; i.e. the set secu-
rity level affects all biometric users in the domain. 

The False Acceptance Rate, FAR, is a parameter used to indicate the probability that an
unauthorised user is given access to an account. The False Rejection Rate, FRR, indicates
the probability that an authorised user is denied access to an account.

A secure system, i.e. a system with a high security level, means a low false acceptance rate.
• Higher security levels = an excellent match between the fingerprint on the sensor 

and the fingerprint template in the database is required. The FAR is very low; 
the FRR is comparatively high.

• Lower security levels = a less perfect match between the fingerprint on the 
sensor and the equivalent fingerprint template in the database is required. 
The FAR is comparatively high; the FRR is low.

Higher security levels (level 6 or 7) result in:
• A very secure system. It will be virtually impossible for an unauthorised person to 

log into a user account.  
• A system which sometimes rejects an authorised user trying to log into an 

account. A small scratch, a distorted fingerprint or poor finger positioning on the 
fingerprint reader may produce a fingerprint that the system does not accept as 
a satisfactory match to the fingerprint template stored in the database.

Lower security levels (level 1or 2) result in:
• A less secure system. At lower security levels, the risk of an unauthorised user 

logging into an account increases. 
• A system which very rarely rejects an authorised user who wants to log into 

an account. 

Security level 4 is recommended to guarantee a reliable system that grants easy access
to authorised users while barring unauthorised users.

When should the higher and lower levels be selected? A lower security level is selected
when there is little risk of an unauthorised user attempting to log on, and a very fast verifi-
cation process is desirable. A higher security level is selected when security is the main
concern. In this case, the verification process may take a little longer.

NOTE: An experienced biometric user is less likely to be falsely rejected than a novice
biometric user. The FRR decreases as a user gets more used to biometric logon and learns
a proper finger placement.

Chapter 5 The BioManager for Domains
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Setting the Security Level
The security level is accessed from the BioManager.

1. Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager for Domains. 
The BioManager screen appears. 

2. Click Policies > Account. The Account Policy screen appears. 

Set the security level and click OK. Security level 4 is recommended for most purposes.

Passwords and Security Level
If an administrator allows users to log on with a password, a high security level loses part
of its function. Even if the system is very restrictive when fingerprints are verified, the secu-
rity might suffer from users who write down passwords on notepads or choose a very sim-
ple password, which can easily be cracked. 

Chapter 5 The BioManager for Domains
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Fingerprint Registration
In order for a user to use a fingerprint to log on, the fingerprint must be read and stored
in a database – i.e. it has to be registered. The fingerprint data will be stored on a hard
drive or on a smart card.

Only an administrator can register fingerprints using the BioManager. To enrol a user,
whose username is not on the username list, see Beginning Fingerprint Registration of a
New User in this chapter. To enrol a user listed in the BioManager, see Beginning Finger-
print Registration of an Existing User in this chapter.

Beginning Fingerprint Registration 
of a New User
Log on as administrator.

1. Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager for Domains. 
The BioManager screen appears. 
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41

2. Click User > New User. The User information screen appears.

3. Type the user’s name in the Username field.

4. Type the user’s complete name in the Full Name field.

5. Type the user description in the Description field.

6. Choose where to save the fingerprint data.

7. Click Next.

If you change where to store your fingerprint data you will lose all previously enrolled fin-
gerprints. A warning appears.

7.1 To return to the User information screen without changing anything, click 
No. To continue, click Yes.

See Continue Fingerprint Registration in this chapter for information on how to continue.
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Beginning Fingerprint Registration 
of an Existing User
If a user has an account registered, his or her username is listed in the BioManager. An
administrator can register, or re-register, the fingerprints of both password users and
current biometric users. 

1. Log on as administrator.

2. Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager. 
The BioManager screen appears. 

3. Double-click on a username. You can also click on a username and then click 
User > Properties. The User information screen appears. 

4. Type the full name in the Full Name field.

5. Type the description in the Description field.

6. Choose where to save the fingerprint data.

7. Click Next.
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If you change where to store your fingerprint data you will lose all previously enrolled fin-
gerprints. A warning appears.

7.1 To return to the User information screen without changing anything, 
click No. To continue, click Yes.

See Continue Fingerprint Registration in this chapter for information on how to continue.

Continue Fingerprint Registration 
When you click Next in the User information screen, the Reading fingerprints dialog
appears:

1. Select the finger to register by clicking in one of the checkboxes. Let the user 
follow the instructions on the screen. Make sure the selected finger is placed on 
the fingerprint reader sensor. 

NOTE: Instruct the user to place the middle of the finger pad on the sensor, to ensure an
image rich in fingerprint information.
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2. After collecting three images of the fingerprint, the best image is automatically 
selected and verified against a fourth image. This is done to ensure that the best 
image is of sufficient quality. Registered fingers will be marked with grey check
boxes containing a checkmark.

NOTE: It is recommended that more than one fingerprint is registered, in case a finger
gets scratched, etc. To register additional fingerprints, just click in a new checkbox.

3. Click Next when as many fingers as desired have been registered. 
The Logon information screen appears.

4. Select the primary logon finger. The primary logon finger is the finger that 
usually will be used to log on or unlock a workstation. 

5. If desired, select the Possibility to log on using password checkbox. This 
enables the user to log on using either a password or a fingerprint. Type the 
password in the Password field. Confirm the chosen password in the Confirm
field.

NOTE: Before you allow users to log on using a password, be sure to read the informa-
tion in Passwords and Security Level earlier in this chapter.

6. If you leave the Possibility to log on using password checkbox unchecked, a 
random password will be auto-generated. This password will not be available 
to the user, which means that the only way the user can log on is using his/her 
fingerprint. 

NOTE: To keep the user from checking the Possibility to log on using password checkbox
during Personal Enrolment, the User cannot change password checkbox must be checked
in the Windows User Manager.
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NOTE: If a current password user is enrolled, the current password will no longer be
valid. A new password must be typed, in order for the user to log on with a password as
a backup.

7. Click Next. The saving screen appears.

7.1 If you have chosen to save the fingerprint data on a smart card you will be 
asked to insert the card.

8. Click Finish. 

Until you click Finish you can go back as far as the User information screen using the
Back button. No changes will be saved until you click Finish.

The information is encrypted and saved on the hard drive or on a smart card.

NOTE: Due to the need for synchronisation between the PDC and the BDC, it may some-
times take a couple of minutes before it is possible to logon to the system when User
Data has been updated or changed using the BioManager for Domains.

Chapter 5 The BioManager for Domains
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Checking and Changing a
User’s Properties
An administrator can check and change the set properties for an enrolled user:

• Full name
• Description
• Register fingerprints
• Primary logon finger
• Possibility to log on using a password

1. Log on as administrator.

2. Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager for Domains. 
The BioManager screen appears.

3. Double-click on a username. You can also click on a username and then click 
User > Properties. The User information screen appears. 

4. Navigate through the screens using the Back and Next buttons. 

5. Make the desired changes and save the data by clicking Finish on the last 
screen.

See Continue Fingerprint Registration in this chapter for information on how to register
fingerprints.
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Deleting a User
When a user is removed from the username list, he or she cannot log into the associated
account anymore.

1. Click Start > Programs > Precise Biometrics > BioManager for Domains. 
The BioManager screen appears.

2. Click on the username that you want to delete from the list.

3. Click User > Delete.

4. Click OK to delete the user. 

5. Click OK to confirm operation.

The user is now deleted and can no longer log into the system.
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Chapter 6

When you have registered your fingerprints, you can log into the system using the finger-
print reader. Fingerprint logon is a very secure and simple way to log on. If you want
detailed information on how to place a finger on the fingerprint reader, please see Plac-
ing Your Finger Correctly on the Fingerprint Reader in the Using the Fingerprint Reader
chapter.

NOTE: In order to log into your domain server account using your fingerprint:

• the Precise 100 SC must be installed on your workstation

• your fingerprints must be registered on the domain server. See the chapters 
Personal Enrolment and The BioManager for Domains for more information.

This chapter includes the following information:

• Logging on with fingerprint stored on smart card

• Logging on with fingerprint stored on hard disk

• Logging on with a password

Logging on
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Logging on with Fingerprint
Stored on Smart Card
NOTE: You can only log into a domain account using the fingerprint reader once you
have enrolled your fingerprints on the domain server. You can only log on with a finger-
print that has been enrolled and stored on the hard disk or on a smart card.

To begin logon from the Begin Logon screen:

1. Insert your smart card as shown on the screen.

NOTE: The smart card must be fully inserted – make sure that you can see the tip of it in
the upper left corner of the fingerprint reader.

The Verify Fingerprint screen appears. Your primary logon finger will be selected.
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2. Make sure the Username and Domain are correct, in other words, that it is your 
card.

3. Place your finger pad (the area of your finger containing the fingerprint) on the 
fingerprint reader sensor. The yellow light starts flashing.

NOTE: To place another finger on the sensor, select that finger on the Verify Fingerprint
screen – you must of course have more than one of your fingerprints stored on the smart
card.

4. Keep the finger placed on the sensor until the yellow light ceases to flash 

The system verifies your fingerprint and access rights for the selected domain and displays
the Windows desktop.

If the logon fails, try lifting your finger and putting it back on the sensor again. Try adjust-
ing the position of your finger. If you still can not log on, see the Troubleshooting chapter.
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Logging on with a Fingerprint
Stored on the Hard Disk
NOTE: You can only log into a domain account using the fingerprint reader once you
have enrolled your fingerprints on the domain server. You can only log on with a finger-
print that has been enrolled and stored on the hard disk or on a smart card.

To log on from the Begin Logon screen:

1. Place your primary logon finger on the fingerprint reader sensor. 

The Verify Fingerprint screen appears.

2. Keep your finger placed on the sensor as long as the yellow light is flashing. 
The system verifies your fingerprint and access rights for the selected domain 
and displays the Windows desktop.
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NOTE: The system will try to identify you as the most recent user. If you are not the most
recent user, follow the instructions below:

1. Click Cancel on the Verify Fingerprint screen. 
The Fingerprint Logon Information screen will appear.

2. Type your username in the Username field.

3. Select your domain from the Domain pull-down list. 

4. Click Verify. The Verify Fingerprint screen appears. 

5. Place your primary logon finger on the sensor. The yellow light starts flashing. 

NOTE: To use another finger on the sensor, select that finger on the Verify Fingerprint
screen – assuming that the fingerprint is previously registered.  

6. Keep the finger placed on the sensor until the yellow light ceases to flash. 

The system verifies your fingerprint and access rights for the selected domain and displays
the Windows desktop.

If logon fails, try lifting your finger and putting it back on the sensor again. Try adjusting
the position of your finger. If you still can not log on, see Fingerprint Troubleshooting in
the Troubleshooting chapter.
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Logging on with a Password
NOTE: You can only log on using a password if you entered a password when you
enrolled and registered your fingerprints. See the chapter Personal Enrolment for details.
Once your fingerprints have been registered, any previous password vill no longer be
valid.

To begin logon from the Begin Logon screen:

1. Press Ctrl + Alt + Delete.

The Logon Information screen appears. 

2. Type your username in the Username field.

3. Type your password in the Password field.

4. Select your domain from the Domain pull-down list.

5. Click OK.

The system verifies your password and access rights for the selected domain and displays
the Windows desktop.

If logon failed, please check the spelling of your username and password.
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Locking
and
Unlocking
When you leave your workstation temporarily, it is recommended that you lock it to pre-
vent others from using it and accessing your files. The screen saver function can be used
to automatically lock the computer. See your Windows documentation for more informa-
tion about screen savers. 

This chapter includes the following information:
• Locking your workstation

• Unlocking your workstation with a fingerprint stored on a smart card

• Unlocking your workstation with a fingerprint stored on the hard disk

• Unlocking your workstation by typing a password

Chapter 7
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Locking a Workstation
To lock the workstation you are working on:

1. Press Ctrl + Alt + Delete. 
The Windows Security screen appears.

2. Click Lock Workstation. 

The system locks the workstation. You are the only one who can unlock your workstation.
An administrator can log you off.
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Unlocking a Workstation 
Unlocking with Fingerprint 
Stored on Smart Card
To unlock a workstation from the Workstation Locked screen: 

1. Insert your smart card into the smart card slot on the fingerprint reader as shown 
on the screen. The Verify Fingerprint screen appears.

2. Place the selected finger on the sensor.

3. Keep your finger placed on the sensor as long as the yellow light is flashing. 
The system verifies your fingerprint and displays the Windows desktop.

NOTE: To place another finger on the sensor, select that finger on the Verify Fingerprint
screen – you must of course have more than one of your fingerprints enrolled.

If the unlocking fails, try lifting your finger and putting it back on the sensor again. Try
adjusting the position of your finger. If you still can not unlock, see the Troubleshooting
chapter.

If you have the possibility to use a password, you can press Ctrl +Alt + Delete at the
Workstation Locked screen to unlock the workstation using your password.
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Unlocking with a Fingerprint 
Stored on the Hard Disk
To unlock a workstation from the Workstation Locked screen:

1. Place your primary logon finger on the fingerprint reader sensor. The Verify 
Fingerprint screen appears. Your primary logon finger will be selected.

2. Keep your finger placed on the sensor as long as the yellow light is 
flashing. The system verifies your fingerprint and displays the Windows 
desktop.

NOTE: To logon with another finger on the sensor, select that finger on the Verify Finger-
print screen – assuming that the fingerprint is previously registered.  

If the unlocking fails, try lifting your finger and putting it back on the sensor again. Try
adjusting the position of your finger. If you still can not unlock, see Fingerprint Trouble-
shooting in the Troubleshooting chapter.

If you have the possibility to use a password, you can press Ctrl + Alt + Delete at the
Workstation Locked screen to unlock the workstation using your password.
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Unlocking with a Password
NOTE: You can only unlock a workstation using a password if you entered a password
when you enrolled and registered your fingerprints. See the chapter Personal Enrolment
for details.

To unlock a workstation from the Workstation Locked screen:

1. Press Ctrl + Alt + Delete.
The Unlock Workstation screen appears.

2. Type your password in the Password field. Click OK and your Windows 
desktop will be displayed.

If the unlocking fails, please check the spelling of the password.

Chapter 7 Locking and Unlocking
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Chapter 8

This chapter includes the following information:

• Fingerprint troubleshooting

• Smart card troubleshooting

• Password troubleshooting

Fingerprint Troubleshooting
If the fingerprint verification fails, the red light on the fingerprint reader is turned on. 

• Lift your finger and put it back on the sensor. Try to slightly adjust the positioning 
of your finger.

• Make sure you placed the right finger on the sensor, i.e. the finger marked 
with a dot on the Verify Fingerprint screen.

• Try to log on using another registered fingerprint.
• Place your finger flat on the sensor – not rotated in any direction. See Placing 

Your Finger Correctly on the Fingerprint Reader in the Using the Fingerprint 
Reader chapter for more information.

• Place the centre of your finger pad in the sensor centre.
• Apply enough pressure – the fingerprint reader must be able to detect the 

fingerprint contours.
• Your finger must not be wet. 
• If your finger pad is too dry try breathing on your finger before verification.
• The sensor must be clean. If necessary, gently wipe the sensor with a soft cotton 

cloth dampened with a mild ammonia-based cleaner.
• If using the parallel port, the parallel port must be set to ECP mode. See Setting 

the Parallel Port in the Installation chapter for more information.
• Check that the computer and fingerprint readers are properly connected. 

See Connecting the Fingerprint Reader in the Installation chapter for more 
information.

If you are still unable to log on, please contact an administrator:
• You might need to register your troublesome fingerprint one more time, or 

register a new fingerprint. 
• Your user account might have been deleted.

Troubleshooting
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Smart Card Troubleshooting
If your smart card can not be read, remove it from the fingerprint reader.

• Insert the smart card with the chip end first and the chip facing upwards.

• Make sure the chip is not dirty. You can clean it by gently rubbing a softcotton 
cloth over the chip surface.

• If you are using the parallel port, it must be set for ECP mode. See Setting the 
Parallel Port in the Installation chapter for more information.

• Check that the computer and fingerprint reader are properly connected. See 
Connecting the Fingerprint Reader in the Installation chapter for more 
information.

If you are still unable to log on, please contact an administrator. The chip may be broken.

Password Troubleshooting
NOTE: You can only log on using a password if you entered a password when you
enrolled and registered your fingerprints. See the chapter Personal Enrolment for details.
Once your fingerprints have been registered, any previous password will no longer be
valid. 

1. Make sure the username, domain and password are valid.

2. Make sure the spelling is correct and that Caps Lock is not active. Windows 
is case sensitive.

If you are still unable to log on, please contact an administrator. Your user account might
have been deleted.
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Chapter 9

Only users with administrator rights can uninstall the Precise Biometrics software. 

The consequences of uninstalling are:
1. No user accounts will be affected in any way.
2. Users without a backup password will have to get a password to access their 

user account. The password used before biometric conversion is no longer valid.
3. Backup passwords registered in the BioManager can be used as standard 

Windows passwords.
4. If the precise 100 SC is reinstalled, the biometric user accounts can be 

accessed as before.

NOTE: The installed Precise 100 Logon 2.1 software is good for use with both Precise
100 A and Precise 100 SC fingerprint readers. If the system is changed from Precise
100 SC to Precise 100 A, the existing software should not be uninstalled. 

Uninstalling the Precise 100 Logon 2.1 
Software on Windows NT

1. Click Start > Settings > Control Panel.
The Control Panel screen appears.

2. Double-click Add/Remove Programs.
The Add/Remove Programs Properties screen appears.

3. Click Precise 100 Logon.
4. Click Add/Remove…
5. Follow the instructions in the wizard, selecting Remove on the 

Program Maintenance page.
6. Click Yes to restart the computer

The Precise 100 Logon 2.1 software is uninstalled. 

Uninstalling
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Uninstalling the Precise 100 Logon 2.1 
Software on Windows 2000

1. Click Start > Settings > Control Panel.
The Control Panel screen appears.

2. Double-click Add/Remove Programs.
The Add/Remove Programs screen appears.

3. Click Precise 100 Logon.
4. Click Remove.
5. Confirm by clicking Yes.
6. Click Yes to restart the computer.

The Precise 100 Logon 2.1 software is uninstalled.

Uninstalling the Precise 100 Parallel Drivers 
1. Double-click uninstall.exe. This program can be found in the directory 

../Program Files/Precise Biometrics/Parallel Drivers. 
2. Restart the computer. 

The Parallel drivers are uninstalled. 

Chapter 9 UninstallingChapter 9 Uninstalling
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Glossary
Biometric
A biometric is a measurable, unique, physical characteristic. For example, the patterns on
your retinas and your fingerprints are biometrics. 

Biometric/Non-Biometric User
There are two types of user. A biometric user is a user who has been enrolled into the
system and who can log on using fingerprints. A non-biometric user is a user who has not
been enrolled into the system and can not use fingerprint logon.

ECP/Enhanced Capabilities Port
The Precise 100 A PAR and Precise 100 SC PAR readers communicates with the comput-
er via the computer’s parallel port. To make the fingerprint reader and computer communi-
cate properly via the parallel port, the parallel port must be set to a mode called ECP –
Enhanced Capabilities Port. Most new computers are set to ECP by default, but not all.
See the Installation chapter for details. This does not apply for USB readers.

Enrolment
The process of registering your fingerprints is sometimes referred to as enrolment, as you
are enrolled into the system as a biometric user. See Registration for more details. 

Finger Pad
The finger pad is the part of your finger containing the fingerprint. If you take a closer
look on your finger pad, you will find that most of the information in the fingerprint comes
from the middle of the finger pad. That is the part, which should be placed in the middle
of the sensor when you register or log on.

Glossary
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Fingerprint Reader
The fingerprint reader is used for two things: to read a finger placed on the sensor, and to
read and store information on a smart card. The sensor measures the capacitance of the
finger pad, which reveals the pattern of the fingerprint. Thus, a paper copy with a picture
of a fingerprint can not grant access to the system.

The fingerprint reader is used both to enrol a fingerprint to store it in a database, and to
verify a fingerprint during logon. If you have a personal smart card, insert it into the slot
before placing your finger pad on the sensor.

Fingerprint Registration
See Registration

Fingerprint Template
A fingerprint template is a data file containing information about the fingerprint. The fin-
gerprint template is a set of characteristics which are unique for one specific fingerprint
and is not an image of your fingerprint. Your actual fingerprints cannot be recreated using
the data from the fingerprint template.

Fingerprints
Your fingerprint can be described as a pattern of lines or ridges with valleys in between.
The lines form specific patterns that are observable to the naked eye. Loops, arches and
whirls are examples of patterns found in a fingerprint.

Some finger print structures

Guiding bumps
Diode

smart card slot

Ending ridge

Ridge

Bifurcation or fork
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The fingerprints also include so-called minutiae points. Minutiae points are the points,
where a ridge begins, ends or splits. Precise Biometrics’ system identifies a person by
looking at loops, arches, whirls and minutiae points, and by measuring global features
such as line thickness and curve. These features make every fingerprint unique. 

Plug-n-Play
Plug and Play is a technology that supports automatic configuration of PC hardware and
external devices. A user can just attach a new device such as sound card or peripheral
devices (”plug it in”) and start working (”begin playing”) without having to configure the
device manually. Plug and Play technology is implemented in hardware, in operating sys-
tems, and in supporting software such as drivers and BIOS.

Primary Logon finger 
The primary logon finger is the finger normally used when logging into the system. The
system assumes that you place your selected primary logon finger on the fingerprint
reader when you log on or unlock a workstation. The fingerprint on the sensor is then
compared to the primary logon fingerprint template in the database. For example, if your
right index finger has been selected as the primary logon finger, the right index finger is
marked on the Verify Fingerprint screen, which appears when you log on or unlock a
workstation. 

Reader
See Fingerprint Reader 

Registration
When you are enrolled into the fingerprint database system, your fingerprints will be reg-
istered. You will have to place each finger pad on the fingerprint reader sensor four
times. The best image will be saved in a database. Registered fingerprints are used when
you log into the system. For example, if your right index finger has been registered, you
can place your right finger on the fingerprint reader sensor to verify your identity when
you log on. The fingerprint on the sensor will be compared to the registered fingerprint. If
your fingerprint on the sensor matches the fingerprint in the database, you are granted
access to the system.

Sensor 
The sensor is the black window on the fingerprint reader. The sensor is used to read your
fingerprint. Do not “roll” your finger pad when you log on or register a fingerprint. Just
press it flat to the sensor.
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Smart Card
A smart card is a card with information stored in a small chip. The smart card can be
described as a kind of miniature computer – it has a small processor and memory.

The difference is that the smart card is passive, i.e. it has no internal power supply, and
must hence rely on power from some kind of equipment. When the smart card is inserted
into the fingerprint reader, it “awakens”. The fingerprint reader supplies the necessary
power, and the computer reads information from the chip. It is thus important to keep the
chip clean. If the chip looks dirty, you can clean it carefully with a soft cotton cloth.

Smart Card Base Components
Smart Card Base Components provide the necessary files needed to enable applications
to communicate with a smart card through a reader attached to a PC.

Template
See Fingerprint Template

Verification 
When you register a fingerprint, log on or unlock a system, your fingerprint is verified.
During verification, the finger on the sensor is compared to a template of a registered fin-
gerprint from the fingerprint database. In other words, you verify that you indeed are who
you claim you are and that the fingerprint on the sensor matches the fingerprint template
in the database.

GlossaryGlossary
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 Appendix C – teknisk information för Siemens ID-Mouse 
 
 
 
 
Siemens ID-Mouse 
Teknisk Data 
 
Anslutning 
USB 
 
Fingersensor 
Siemens FingerTip kapacitiv sensor på 224x288 pixels med en upplösning  
på 8-bitar/pixel 
 
Mus  
Optomekanisk med kula. 
Två knappar och rullhjul. 
200mm/sekund 
 
Operativsystem 
Windows 98 
Windows NT4 (SP3) 
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Appendix D – Att använda UserManager 
 
 
 
 

Siemens ID-Mouse 

Programmet User Manager 
 

En beskrivning av hur Siemens ID Moues fungerar och hur man arbetar med den. Bilderna är 
gjorda av Birgitta Dahlin. 

 

 

1 ADMINISTRATÖRENS PROGRAM.................................................................................... 2 
1.1 ANVÄNDARADMINISTRATION ..................................................................................................................... 2 

1.1.1 Användardata .............................................................................................................. 2 
1.1.2 Options ........................................................................................................................ 3 

1.2 LÄGGA TILL NYA ANVÄNDARE ................................................................................................................... 4 
1.2.1 Användardata .............................................................................................................. 4 
1.2.2 Inläsning av fingeravtryck .......................................................................................... 5 

1.3 KONTROLLERA OCH ÄNDRA ANVÄNDARINFORMATION.............................................................................. 6 
1.3.1 Användardata .............................................................................................................. 6 
1.3.2 Fingerdata.................................................................................................................... 7 

2 ANVÄNDARENS PROGRAM................................................................................................ 8 
2.1 ÄNDRA ANVÄNDARDATA ........................................................................................................................... 8 

2.1.1 Användardata .............................................................................................................. 8 
2.1.2 Fingerdata.................................................................................................................... 9 

3 INLOGGNING TILL SYSTEM OCH USER MANAGER ............................................... 10 
3.1 INLOGGNING TILL SYSTEM OCH "USER MANAGER" MED FINGERAVTRYCK ............................................. 10 
3.2 INLOGGNING TILL SYSTEM OCH "USER MANAGER" MED ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD .................. 11 

 

 

 



Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system 
Birgitta Dahlin ds99 

2  
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 

Institutionen för informatik och matematik 

1 Administratörens program 
När administratören loggar in till User Manager kommer han eller hon till masken "User 
Administration" (Användaradministration). 

1.1 Användaradministration 
Användaradministrationen har två sidor användardata och optioner, den startar alltid upp med 
sidan användardata. Här kan administratören lägga till nya användare, ta bort användare, 
kontrollera och ändra användare samt sätta optioner.  

1.1.1 Användardata 

Användarlista 
Användarnas data ställs upp i tre 
kolumner: Efternamn, Förnamn och 
Användar ID. 
 
Knappen "New" 
När administratören klickar på den här 
knappen startar "Create new user 
profile", som används för att lägga till 
en ny användare (se 1.2 Lägga till nya 
användare).  
 
Knapparna "Edit" och "Delete" 
aktiveras när en användare markeras. 
 
Knappen "Edit" 
När administratören klickar på den här 
knappen startar "Change user profile", 
som används för att ändra 
användarinformationen (se 1.3). 
Administratören kan också 
dubbelklicka på en användare för att 
starta "Change user profile". 

 
Knappen "Delete" 
När administratören klickar på den här knappen kommer det upp en ruta som frågar om man 
vill ta bort användaren permanent. Svarar man "ja" här tas användaren bort. Om den 
markerade användaren visar sig vara den sista administratören måste en annan administratör 
registrerats innan det går att radera. 
 
Knappen "Exit" 
Den här knappen används för att stänga programmet. 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
User administration 

User Data Options 

User List 

Dahlin Birgitta BIDA 
Dahlin Susanne SUDA 

Last Name First Name User ID 

New ... 

Edit … 

Delete 

User Data

Exit
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1.1.2 Options 

Maskbeskrivning 
Den här masken används till att definiera optionerna som Siemens ID Mouse ska använda. 

 
"Capture Setting" 
Här kan administratören sätta 
tidsintervallet hur länge 
fingeravtrycket skannas av sensorn 
innan programmet avbyter med ett 
felmeddelande, om fingeravtrycket 
inte kan skannas. Administratören kan 
sättas värdet mellan 1 - 200 sekunder. 
 
"Password Setting" 
Här har administratören möjlighet att 
sätta minimilängd på lösenordet, 
värdet kan sättas mellan 0 – 40. 
Inställningen sätts globalt och är 
samma för alla användarna. 
 
"Security Level" 
Beroende på behovet av säkerhet kan 
administratören här sätta 
säkerhetsnivå på systemet och det 
sätts globalt. Det finns tre olika 
nivåer, Hög, Medium och Låg. 
 

"Hög" ökar systemets säkerhet eftersom det kontrollerar fler karaktäristiska kännetecken på 
fingeravtrycket. Emellertid ökar det också nekad åtkomst för behöriga användare. 
Vid "Låg" kontrolleras ett färre antal karaktäristiska kännetecken på fingeravtrycket. Detta 
orsaka att obehöriga användare oftare får åtkomst till systemet än med säkerhetsnivå "Hög". 
 
"Logon Mode" 
Administratören har här möjlighet att bestämma om inloggningen kan göras med bara 
fingeravtryck eller om inloggningen kan göras med fingeravtryck samt användarnamn och 
lösenord.  
 
"Shut down automatically on invalid identification" 
Administratören kan också markera om maskinen automatiskt ska stängas i händelse av en 
ogiltig identifiering. 
 
Knappen "Apply" 
Den här knappen aktiveras om något ändras i något av fälten. Genom att klicka på knappen 
sparas ändringarna. 
 
Knappen "Exit" 
Den här knappen stänger programmet. 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
User administration 

Options 

Exit

Apply

 

 
 
 
 
 
 

Logon Mode 

Fingerprint 

Fingerprint and User-ID 

Shut down PC automatically om invalid identification 

Password Setting 

Minimum Length: 

Capture Setting 

Timeout in Seconds: 

Security Level 

High 

Medium 

Low: 

Options User Data 
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1.2 Lägga till nya användare 

1.2.1 Användardata 

Här registreras användarens information. Den första användaren som registreras med User 
Manager blir automatiskt administratör. Finns det användare registrerade sätts användaren 
som användare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Personal Data" 
Här skriver administratören in 
användarens förnamn, efternamn och 
vilken grupp användaren tillhör 
(administratör eller användare).  
 
 
"Logon Data" 
Här skrivs användaren användar-ID 
och lösenord. Lösenordet måste 
också bekräftas. 
 
 
 
 
 

 
Knappen "Apply" 
När information börjar att skrivas in aktiveras knappen "Apply". Informationen måste 
godkännas för att man ska kunna gå vidare. För att kunna godkänna informationen måste alla 
uppgifter vara ifyllda. 
 
 
Knappen "Close" 
När administratören klickar på knappen "Close" stängs masken "Create new user profile" och 
administratören återvänder till användaradministrationen. 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Create new user profile 

User Data Finger Data 

User Data

Personal Data 

 First Name: 

 Last Name: 

 Group: 
 
 

Logon Data 

User ID: 

Password: 

Confirm Password: 

▼ User 

Close

Apply
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1.2.2 Inläsning av fingeravtryck 

 
 
 
 
 
Markera finger 
Det går att markera ett finger genom 
att klicka på cirkeln som finns vid 
fingret.  
Värdena är uppställda i 
kombiboxarna "Select Hand" och 
"Select Finger".  
 
 
Cirklarna vid fingrarna 
Grön - fingeravtrycket är inläst av 
User Manager. 

Vit - fingeravtrycket är inte inläst. 

Röd kant - fingret är markerat för 
att göra inläsning av fingeravtryck. 

 
 
 

Knappen "Start Capture" 
Här startar man inläsningen av fingeravtryck. Om fingret som markeras redan är inläst blir du 
tillfrågad om du vill förbättra det inlästa fingeravtrycket. Om fingret inte är inläst blir du 
uppmanad tre gånger att placera det valda fingret på sensorn 
 
Knappen"Delete Fingerprint" 
Det fingeravtryck man vill radera markeras och sedan klickar man på " Delete Fingerprint ". 
Det kommer då upp en ruta där man måste bekräfta att man vill ta bort fingeravtrycket. Om 
det markerade fingeravtrycket är det sista fingeravtrycket på användaren raderas användaren 
permanent. Administratören måste bekräfta att användaren ska raderas innan användaren 
raderas. Det sista fingeravtrycket på den sista administratören kan inte raderas. 
 
Knappen "Close" 
När administratören klickar på knappen "Close" stängs masken "" återvänder programmet till 
användaradministrationen. 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Create new user profile 

User Data Finger Data 

Figner Data

Close

 

Select Hand 

Select Finger 

▼ 

▼ 

Right Hand 

Index Finger 

Delete Fingerprint

Start Capture
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1.3 Kontrollera och ändra användarinformation 
"Change user profile" har två sidor användardata och Fingerdata, den startar alltid upp med 
sidan användardata. Här kan administratören kontrollera och ändra användarinformationen. 

1.3.1 Användardata 

 
 
 
 
"Personal Data" 
Här kan administratören ändra 
användarens förnamn, efternamn och 
grupp. 
 
 
 
"Logon Data" 
Användarnas ID går inte att ändra 
och lösenordet ändras i Windows 
kontrollpanel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knappen "Apply" 
Den här knappen aktiveras om det görs någon ändring i något av fälten. Genom att klicka på 
knappen sparas ändringarna som är gjorda. 
 
 
Knappen "Close" 
När administratören klickar på knappen "Close" stängs masken "Change user profile" och 
programmet återvänder till användaradministrationen. 
 
 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Change user profile 

User Data Finger Data 

User Data

Personal Data 

 First Name: 

 Last Name: 

 Group: 
 
 

Logon Data 

User ID: 

The password must be changed via the Windows Control Panel 

▼ User 

Close

Apply

Birgitta 

Dahlin 

 

 

BIDA 
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1.3.2 Fingerdata 

Här kan administratören kontrollera hur många och vilka fingeravtryck användarna har 
inlästa. Han eller hon kan radera fingeravtryck, läsa in nya fingeravtryck tillsammans med 
användaren. 

 
 
 
 
 
Markera finger 
Det går att markera ett finger genom 
att klicka på cirkeln som finns vid 
fingret. Eller så kan man använda 
kombiboxarna "Select Hand" och 
"Select Finger" som värdena är 
uppställda i.  

 
 
Cirklarna vid fingrarna 
Grön - fingeravtrycket är inläst av 
User Manager. 

Vit - fingeravtrycket är inte inläst. 

Röd kant - fingret är markerat för att 
göra en inläsning av fingeravtryck. 

 
 

Knappen "Start Capture" 
Här startar man inläsningen av fingeravtryck. Om fingret som markeras redan är inläst blir du 
tillfrågad om du vill förbättra det inlästa fingeravtrycket. Om fingret inte är inläst blir du 
uppmanad tre gånger att placera det valda fingret på sensorn 
 
 
Knappen"Delete Fingerprint" 
Det fingeravtryck man vill radera markeras och sedan klickar man på " Delete Fingerprint ". 
Det kommer då upp en ruta där man måste bekräfta att man vill ta bort fingeravtrycket. Om 
det markerade fingeravtrycket är det sista fingeravtrycket på användaren raderas användaren 
permanent. Xxxxxxxxx Det sista fingeravtrycket på den sista administratören kan inte raderas. 
 
 
Knappen "Close" 
När administratören klickar på knappen "Close" stängs masken "Change user profile" och 
programmet återvänder till användaradministrationen. 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Change user profile 

User Data Finger Data 

Figner Data

Close

 

Select Hand 

Select Finger 

▼ 

▼ 

Right Hand 

Index Finger 

Delete Fingerprint

Start Capture
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2 Användarens program 
När en användare loggar in till User Manager kommer han eller hon till masken "Change user 
profile". 

2.1 Ändra Användardata 
"Change user profile" har två sidor användardata och fingerdata, den startar alltid upp med 
sidan användardata. Här kan användaren kontrollera och ändra sin egna information. 

2.1.1 Användardata 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Personal Data" 
Här kan användaren ändra sitt 
förnamn och efternamn. 
 
 
"Logon Data" 
Här kan användaren inte ändra något 
utan bara kontrollera användarnamnet. 
Lösenordet ändras i Windows 
kontrollpanel. 
 
 
 
 
 
 

Knappen "Apply" 
Den här knappen aktiveras om det görs någon ändring av förnamnet eller efternamnet. Genom 
att klicka på knappen sparas ändringarna som är gjorda. 
 
 
Knappen "Exit" 
Den här knappen används för att stänga programmet. 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Change user profile 

User Data Finger Data 

User Data

Personal Data 

 First Name: 

 Last Name: 

 Group: 
 
 

Logon Data 

User ID: 

The password must be changed via the Windows Control Panel 

▼ User 

Exit

Apply

Birgitta 

Dahlin 

 

 

BIDA 
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2.1.2 Fingerdata 

Här kan användaren kontrollera hur många och vilka fingeravtryck som är inlästa. Han eller 
hon kan radera fingeravtryck, läsa in nya fingeravtryck. 

 
 
 
 
Markera finger 
Det går att markera ett finger genom 
att klicka på cirkeln som finns vid 
fingret. Eller så kan man använda 
kombiboxarna "Select Hand" och 
"Select Finger" som värdena är 
uppställda i.  

 
 
Cirklarna vid fingrarna 
Grön - fingeravtrycket är inläst av 
User Manager. 

Vit - fingeravtrycket är inte inläst. 

Röd kant - fingret är markerat för 
att göra en inläsning av 
fingeravtryck. 
 
 

 
Knappen "Start Capture" 
Här startar man inläsningen av fingeravtryck. Om fingret som markeras redan är inläst blir du 
tillfrågad om du vill förbättra det inlästa fingeravtrycket. Om fingret inte är inläst blir du 
uppmanad tre gånger att placera det valda fingret på sensorn 
 
 
Knappen"Delete Fingerprint" 
Det fingeravtryck man vill radera markeras och sedan klickar man på " Delete Fingerprint ". 
Det kommer då upp en ruta där man måste bekräfta att man vill ta bort fingeravtrycket. Om 
det markerade fingeravtrycket är det sista fingeravtrycket på användaren raderas användaren 
permanent. Xxxxxxxxx Det sista fingeravtrycket på den sista administratören kan inte raderas. 
 
 
Knappen "Exit" 
Den här knappen används för att stänga programmet. 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Change user profile 

User Data Finger Data 

Figner Data

Exit

 

Select Hand 

Select Finger 

▼ 

▼ 

Right Hand 

Index Finger 

Delete Fingerprint

Start Capture



Biometriska system och säkerhet i dagens IT-system 
Birgitta Dahlin ds99 

10  
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 

Institutionen för informatik och matematik 

3 Inloggning till system och User Manager 

3.1 Inloggning till system och "User Manager" med 
fingeravtryck 

 
 
 
 
Maskbeskrivning 
Masken med fliken Fingeravtryck 
används till att identifiera användare 
med fingeravtryck. Om användaren 
finns registrerad stängs masken efter 
ca. 2 sekunder och PC kan användas. 
 
Om användaren inte finns registrerad 
förblir masken öppen. 
 
Om administratören bara tillåter 
inloggning med fingeravtryck, 
försvinner fliken för användarnamn 
och lösenord. 
 
 
 
 
 
 

Inläsningen 
I en enkel animation uppmanas användaren att placera fingret på musens sensor. Efter att 
fingravtrycket har blivit avläst visas en bild av fingeravtrycket i rutan. 
 
Om användaren hittas i registret visas förnamnet och efternamnet på användaren. 
 
 
Knappen "Repeat Logon" 
Om fingret inte var placerat på senson i tid, att användaren inte är registrerad, eller om det blir 
ett fel i identifieringen , kan du använda den här knappen för att starta identifieringsprocessen 
igen. 
 
 
Knappen "Shut Down" 
Om det inte är möjligt att göra en identifiering kan den här knappen användas till att stänga av 
maskinen. I "User Manager" är knappen "Shut Down" ersatt med knappen "Exit" som stänger 
programmet "User Manager". 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Login to system using ….. 

Fingerprint User ID and Password 

Figner Data

Shut Down 

 

Repeat Logon

 
Logon denied 
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3.2 Inloggning till system och "User Manager" med 
användarnamn och lösenord 

 
Maskbeskrivning 
Den här sidan är bara tillgänglig i 
system där administratören tillåter 
inloggning med användarnamn och 
lösenord. Användaren loggar in 
genom att skriva i användarnamn och 
lösenord 
 
"User ID" 
Ett unikt användarnamn är registrerat 
för varje användare i User Manager 
och krävs för inloggning. 
 
 
"Password" 
Ett lösenord kan lagras för varje 
användare i User Manager. 
Lösenordsfältet bör lämnas tomt om 
administratören inte tillåter lösenord. 
 
 
 
 

 
 
Knappen "Logon" 
Den här knappen kan man använda först när användarnamn och lösenord är ifyllda. När man 
klickar på den här knappen kontrolleras användarnamn och lösenord i User Manager, stämmer 
användarnamn och lösenord får användaren tillgång till systemet annars inte. 
 
 
Knappen "Shut Down" 
Om det inte är möjligt att göra en identifiering kan den här knappen användas till att stänga av 
maskinen. I "User Manager" är knappen "Shut Down" ersatt med knappen "Exit" som stänger 
programmet "User Manager". 
 
 
 

 Siemens ID Mouse 

Help 

SIEMENS ID Mouse 
Login to system using ….. 

Fingerprint User ID and Password 

User ID and Password

Shut Down 

Logon

Please enter the user ID and password 

 
User ID: 
 
Password: 
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Appendix E – information om irisavläsning 
 
 
 
 
Hej Birgitta, 
 
Vanligast idag är avläsning av iris med videokamera. 
 
Glsögon skapar problem, speciellt vid inregistrering. 
Kontaktlinser ger normalt inget problem, speciellt inte när de är ofärgade. 
Ögats fuktighet betyder ingenting. 
Ljusförhållandet bör vara så nära det som rådde vid inregistrering av ögat. 
Starkt ljus med liten ögonöppning skapar problem. 
Kroppens tillstånd förstår jag inte. Om du menar feber osv betyder det 
ingenting. 
Ögoninfektion beror på hur den ser ut. Om ögat drabbats av blödningar osv så 
stör det. Om man har en ögoninfektion är det dock olämpligt att använda 
ögonidentifieringssystem, om man kommer i kontakt med utrustningen, eftersom 
ögoninfektioner som regel är starkt smittsamma. 
 
Hälsningar 
Lars Moberg 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Joakim Svanberg [mailto:joakim@scandynamics.se] 
Skickat: den 15 maj 2002 16:27 
Till: Lars Moberg 
Ämne: Fw: ögonavläsning 
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Appendix F – godkännande att använda bilder och pdf-filer från Precis Biometrics 
 
 
 
 
Hej Birgitta, 
 
Det är OK att ni använder våra bilder och datablad, så länge källan är 
tydligt angiven (Precise Biometrics AB).  
 
Sensorn i fingeravtrycksläsaren kan i vissa fall vara känslig mot väldigt 
torra eller väldigt våta fingrar. Det brukar hjälpa om man andas lite på 
fingret eller bara gnuggar det lite så man får upp värmen i fingertoppen. 
Det kan även bero på trycket på sensorn, lägger man på fingret för löst kan 
bilden bli lite för otydlig för att kunna matchas mot templatet. Precise 
Biometrics arbetar med en rad olika sensortillverkare för att kunna erbjuda 
de bästa sensorna för olika användningsområden i våra produkter. I Precise 
100 MC är det AuthenTec-sensorn, som i de flesta fall visat sig vara mycket 
tolerant mot våta/torra, kalla/varma fingrar. 
 
Hälsningar 
Karin Lannerheim 
 
Partner Manager, IT Security Partners 
Precise Biometrics 
Dag Hammarskjölds väg 2 
SE-224 64 Lund 
Sweden 
 
Tel:    +46-46-31 11 00 
Dir:    +46-46-31 11 50 
Cell:  +46-730 35 67 50 
Fax:   +46-46-31 11 01 
 
E-mail:kl@precisebiometrics.com 
Visit our website: www.precisebiometrics.com 
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Appendix G – Jämnförelsetabell mellan de två fingertrycksavläsarna 
 
Mina observationer 

Precise 100 MC Siemens ID Mouse 
Utrustningen  
en extra maskinvara att ha på bordet (finns tangentbord med 
fingertrycksavläsare och kortläsare i) 

Utrustningen  
behövs ingen extra maskinvara eftersom fingertrycksavläsaren finns i musen. 

Förberedelse och installation  
 
Installationsprocessen förde inte till några svårigheter. Även om jag hade 
föredragit en svensk manual, var anvisningarna klara. 
 
De omnämnda valmöjligheterna var klara. Som nämnt valde jag alternativet 
’complete’ men det kan vara viktigt att påpeka att alternativen inte skapar 
missförstånd. 
 
Det som installeras med komplett installation är 'Dokumentation' (här ligger 
användarmanualer), 'Enrolment', 'Bio Manager for Domains' och 'Demo' som 
är ett demoprogram för fingertrycksavläsning 
 
Att det finns ett demoprogram för inläsning av fingeravtryck är bra. Det är 
nog en fördel att prova på detta innan man börjar läsa in fingeravtryck på 
allvar. Detta kan spara tid. 
 
De användare som var inlagda på maskinen innan installationen plockades 
upp som användare av programvaran Logon 2.1. Deras personuppgifter lades 
in automatiskt i användarlistan som BioManager for Domain visar och det 
var bara att läsa in fingeravtrycken för användarna. Användarlistan visar 
vilka användare som läst in fingeravtryck och vilka som sparar 
informationen på kort. 
 
Ett problem som uppkom var att fingertrycksavläsaren bara fungerade på en 
av USB-portarna. Det löstes med att drivrutinerna uppdaterades. Det visar att 
det är viktigt att göra uppdateringar. 

Förberedelse och installation 
 
Även denna manual var på engelska, men hade klara anvisningar. 
 
Det var bara att följa instruktionerna vid installationen, alltså inga uppenbara 
svårigheter, det jag såg som en nackdel var att man måste använda två 
installationsskivor, både till ID Mousen och till operativsystemet, i detta fall 
Win 98. 
 
De användare som var inlagda på maskinen innan installationen fick inte 
tillgång till maskinen utan måste läggas in på nytt av administratören med 
User Manager. 
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Applikationer  
 
Fingertrycksavläsaren var nu installerad och arbetsprocessen kunde börja. 
Det finns två applikationer, en för administratören, ’BioManager for 
Domain’ och en för användarna, ’Enrolment’. Jag testade bägge redskapen 
med tonvikt på ett antal arbetsmoment som jag ansåg relevanta för 
undersökningen. 
 
Alla användare som kan komma in på maskinen kan öppna programmet 
’BioManager for Domain’ och får upp användarlistan med alla användare. 
Men det är bara när administratören är inloggad på maskinen som det går att 
arbeta i programmet. De flesta arbetsmomenten i programmet är inte 
aktiverade och i arbetsmomenten som är aktiverade nekas användarna 
access.  
 

Applikationer  
 
ID-Mouse var nu installerad och arbetsprocessen kunde börja. Det finns en 
applikation som används av både administratör och användare, 
'UserManager'. Vid inloggningen till UserManager kommer administratören 
till masken ‘User Administration’ och användarna kommer till masken 'Edit 
User Data'. 
 
’UserManager’ används alltså av både administratör och användare. Det kan 
kanske vara en nackdel. Vanligtvis brukar man skilja på administratör och 
användare. Då kan inte användarna via buggar i applikationen ta sig in på 
administratörens område. Detta är ett säkerhetsmoment. 
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Administratörens program Administratörens program 

Lägga till nya användare  
Det var lätt att lägga till nya användare. 
Alla personuppgifter måste vara ifyllda för att man ska kunna gå vidare. 
 
När jag började med att läsa in fingeravtryck var det ganska ofta som man 
inte fick det godkänt utan maskinen talade om att fingret skulle flyttas åt 
något håll.. Känsligheten hos sensorn hade jag inte förberett mig på. 
Manualen har ett kapitel om detta (se Appendix B), det hade kanske ändå 
varit bra om jag hade sett relevansen av detta kapitel i förväg. Efter att ha 
använt fingertrycksavläsaren ett tag, blir det en vana hur man ska lägga 
fingret och hur hårt man ska trycka mot sensorn. Man sparar alltså tid om 
man har läst igenom manualen. 
 
Ett personligt problem var min egen fingertorrhet. Programmet är förberett 
för detta. Vid inläsningen av mina fingeravtryck fick jag meddelandet att 
fingret var för torrt, men att det blir godkänt. Jag slickade på fingret och 
sedan torkade jag av det, då gick det lättare att logga in. Detta kan vara ett 
tips för andra med torra fingrar.  
 
Det var bra att man kunde läsa in mer än ett fingeravtryck på varje hand och 
på båda händerna. Skulle man få något småsår på något av de inlästa 
fingrarna kan man använda något av de andra eller om man skadar den ena 
handen använder man den andra handen. 
 
Jag funderade också på hur personer utan fingrar ska kunna registreras på en 
fingertrycksavläsare. Därför provade jag att läsa in ett avtryck från en tå. Det 
fungerade men jag vet inte vad det är för säkerhet på den sortens avläsning. 
Detta kan kanske vara värt att undersöka en annan gång. 

Lägga till nya användare  
Det var inga svårigheter att lägga till nya användare. 
 
Alla uppgifter måste vara ifyllda samt godkända för att man ska kunna gå 
vidare och läsa in fingeravtryck. Att läsa in alla tio fingrarnas fingeravtryck 
tycker jag verkar onödigt, det borde räcka med ett par fingrar på varje hand. 
Det är en fördel att man kan välja vilken finger man vill läsa in och att det 
går att markera vilken finger det är. Kan man läsa in fingeravtryck utan att 
skriva i lösenord behöver administratören se över option (se nedan cc. 
Optioner under användaradministration). 
 
Det kunde vara problem med att läsa in fingeravtrycken. Jag fick ofta 
meddelandet att kvalitén på inläsningen var dålig och att jag skulle göra ren 
sensorplattan. (The image quality is inadequate. Please clean the sensor and 
press the button ’Yes’, if you want to repeat the capture). 
 
Ibland kommer meddelandet ’Error 212801: The image quality is inadequate 
- there are too many invalid pixels’. Det var samma meddelande om jag lade 
fingret på ena sidan av sensorplattan. Det verkade vara samma meddelande 
för många fel eller att det är problem med att läsa mitt fingeravtryck.  
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Ta bort användare  
Att raderingen av en användare måste bekräftas tyckte jag var bra eftersom 
det är alltför lätt att av misstag radera en användare. 
 

Ta bort användare  
Det kan vara en nackdel att man får frågan bara en gång om det är meningen 
att man ska ta bort användaren. Det är alltför lätt att av misstag radera en 
användare om man inte behöver bekräfta att radering ska ske. 
 

Kontrollera och ändra användarinformation 

Det blir mycket bläddrande eftersom informationen är på flera sidor och man 
måste gå igenom alla sidorna för att komma till den sista. Man kan alltså inte 
hoppa direkt till sista sida. 
 

Kontrollera och ändra användarinformation 
Vid ändring av förnamn, efternamn och grupp måste uppgifterna accepteras 
för att det ska bli en ändring. Ska ett fingeravtryck som redan finns läsas in 
talar maskinen om att fingeravtrycket finns och frågar om man vill läsa om 
fingeravtrycket. 
 
Det går inte att ändra lösenord här utan det ska göras genom Windows 
kontrollpanel. Men när jag gjorde det ändrades inte lösenordet för 
inloggningen på maskinen utan bara för inloggningen till Windows. Det 
gjorde att man fick göra två inloggningar eller så stängde man bara ner 
inloggningen till Windows och man hade kommit in på maskinen. 

Sätta inläsningstiden 
Finns inte på Predise 100 MC 

Sätta inläsningstiden 
Man kan möjligen undra om 200 sekunder är väl tilltaget, eftersom man kan 
upprepa inläsning om man missar den av någon anledning 

Lösenordens längd 
Fingertrycksavläsaren hämtar inställningen som görs i operativsystemet, 
Windows 2000. 

Lösenordens längd 
Här har jag ett problem. Är det tillåtet att logga in med lösenord som är satt 
till 0, då behövs inget lösenord om man har användarnamnet. Det är bara att 
skriva i användarnamnet och klicka på knappen ’Logon’, och man har 
tillgång till maskinen. Detta är en säkerhetsrisk. Här bör det inte vara tillåtet 
att sätta 0 utan skalan skulle vara t.ex. 6 – 40. 
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Sätta säkerhetsnivå 
Det är många nivåer på inställningen av säkerhetsnivån. Det borde räcka 
med ett mindre antal. Säkerhetsnivån sätts globalt. Det skulle vara en fördel 
om det gick att sätta gruppvis. 
 

Sätta säkerhetsnivå  
Inställningen på säkerhetsnivå på inloggningen sätts globalt. Det skulle vara 
en fördel om administratören hade större säkerhet. 
 
Användaren märker inte vilken nivå som sätts. Jag uppfattar det som att 
skillnaden på antal nekade inloggningar blir så liten att användaren inte 
märker någon skillnad. 

Inloggnings-sätt  
Inställningen på hur inloggningen ska ske sätts globalt. Skulle vara bra om 
det gick att göra undantag för personer med speciella behov. 
 

Inloggnings-sätt  
Inställningen på inloggningssätt sätts globalt. Om någon användare av 
speciella skäl inte kan använda fingeravtryck utan behöver använda lösenord 
måste alla användare tillåtas använda lösenord. Det uppfattar jag som en 
nackdel 
 
Jag markerade rutan som ska stänga ner maskinen automatiskt om det sker 
en ogiltig identifiering. Men maskinen stängde sig inte utan visade nekad 
åtkomst och man kunde försöka att logga in igen. 
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Användarnas program Användarnas program 

Kontrollera och ändra användarinformation  
Det är bra att det måste ske en inloggning till Enrolment för att kunna ändra 
informationen. Hade det bara varit att öppna applikationen och ändra 
informationen för det konto som är inloggat skulle det varit lätt för någon att 
ändra lösenord och sedan gå in på kontot vid ett annat tillfälle. 
 
Om administratören av någon anledning behöver tillåta lösenord är det bra 
att de användare som inte vill använda lösenord det kan ta bort det. 
 

Kontrollera och ändra användarinformation  
Det är bra att det måste ske en inloggning för att kunna ändra sina uppgifter 
annars är det lätt att någon annan ändrar lösenord och får åtkomst till 
maskinen. 
 
Vid ändring av förnamn och efternamn måste uppgifterna accepteras för att 
det ska bli en ändring. Vill man läsa in ett fingeravtryck som redan finns 
talar maskinen om att det fingeravtrycket finns och frågar om man vill läsa 
om fingeravtrycket. Jag kunde inte se relevansen av detta. 
 
Användarna kan inte ändra sitt lösenord här utan det ska göras genom 
Windows kontrollpanel. Det fungerade inte så bra, se administratörens 
program under  
c. Kontrollera och ändra användarinformation 
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Andra inställningar Andra inställningar 

Möjligheter att anpassning t.ex. startmeny till användarna  
Utseendet på startmeny och skärm görs i Windows. 
 

Möjligheter att anpassning t.ex. startmeny till användarna 
Egna inställningar på t.ex. startmeny utseende på skärmen mm ställs in i 
Windows. 
 

Möjligheter att spara  
Kan spara på hårddisk och kort 
Krypterar fingeravtrycket innan det sparas, och skickar informationen 
krypterad 
 

Möjligheter att spara  

4 Sparas på hårddisk 
Krypterar fingeravtrycket innan det sparas, 

Inläsning av fingeravtryck  
Läser in fingeravtrycket tre gånger och gör ett matchning 
 
När jag började med att läsa in fingeravtryck var det ganska ofta som man 
inte fick det godkänt utan maskinen talade om att fingret skulle flyttas åt 
något håll.. Känsligheten hos sensorn hade jag inte förberett mig på. 
Manualen har ett kapitel om detta (se Appendix B), det hade kanske ändå 
varit bra om jag hade sett relevansen av detta kapitel i förväg. Efter att ha 
använt fingertrycksavläsaren ett tag, blir det en vana hur man ska lägga 
fingret och hur hårt man ska trycka mot sensorn. Man sparar alltså tid om 
man har läst igenom manualen. 
 
Ett personligt problem var min egen fingertorrhet. Programmet är förberett 
för detta. Vid inläsningen av mina fingeravtryck fick jag meddelandet att 
fingret var för torrt, men att det blir godkänt. Jag slickade på fingret och 
sedan torkade jag av det, då gick det lättare att logga in. Detta kan vara ett 
tips för andra med torra fingrar.  

Inläsning av fingeravtryck  
Läser in fingeravtrycket tre gånger 
 
Det kunde vara problem med att läsa in fingeravtrycken. Jag fick ofta 
meddelandet att kvalitén på inläsningen var dålig och att jag skulle göra ren 
sensorplattan. (The image quality is inadequate. Please clean the sensor and 
press the button ’Yes’, if you want to repeat the capture). 
 
Ibland kommer meddelandet ’Error 212801: The image quality is inadequate 
- there are too many invalid pixels’. Det var samma meddelande om jag lade 
fingret på ena sidan av sensorplattan. Det verkade vara samma meddelande 
för många fel eller att det är problem med att läsa mitt fingeravtryck.  
 

 
 




