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Streszczenie 

Ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnych w niemal wszystkich dziedzinach 

życia, coraz większa ilość danych podlega cyfryzacji. Proces uwierzytelniania dostępu 

użytkowników do zasobów determinuje zwykle rodzaj chronionej informacji oraz stopień 

poufności, jaki został jej nadany. Jednym z najczęstszych i najbardziej uciążliwych problemów, 

z jakim przeciętny użytkownik spotyka się na etapie logowania do systemów, jest problem 

z zapamiętaniem hasła oraz problem z szybką i skuteczną weryfikacją użytkownika.  

Najpopularniejszą obecnie techniką percepcyjną wykorzystywaną w celu ulepszania 

zabezpieczeń aplikacji jest CAPTCHA. Wykorzystuje ona zdolność człowieka do intuicyjnej, 

wzrokowej interpretacji informacji, jak również jego umiejętność w rozpoznawaniu kształtów 

i rozumieniu schematów, opartą w dużej mierze na wiedzy oraz doświadczeniu obserwatora. 

Techniki wizualne są najbardziej popularnymi technikami percepcyjnymi ze względu na fakt, 

iż postrzeganie i analiza obrazu stanowi niezwykle skomplikowany proces nawet dla 

wyspecjalizowanych programów komputerowych, będąc jednocześnie prostym do realizacji 

zadaniem dla przeciętnego użytkownika. 

W niniejszej pracy skupiono się na następujących zagadnieniach z zakresu ochrony 

danych: trudność w zapamiętaniu przez użytkownika wielu haseł, personalizacja pytania 

przypominającego, autoryzacja w oparciu o konkretny przedmiot lub lokalizację oraz próba 

ulepszenia najpopularniejszej techniki służącej odróżnianiu człowieka od komputera, jaką jest 

CAPTCHA tekstowa. W tym celu opracowano cztery autorskie modele CAPTCHA. Każdy 

z nich prezentuje odmienne wykorzystanie technik percepcyjnych jako elementu zabezpieczeń. 

Głównym celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest opracowanie 

nowych algorytmów wykorzystujących wizualne kody CAPTCHA, a także technik 

percepcyjnych do zabezpieczania danych i weryfikacji użytkowników. 

W pierwszych rozdziałach pracy został dokonany m.in. przegląd literaturowy 

najpopularniejszych modeli CAPTCHA wraz z omówieniem ich wad oraz zalet. Przedstawione 

zostały również realne zagrożenia czyhające zarówno na użytkowników jak i twórców stron 

internetowych ze strony złośliwego oprogramowania. W kolejnym rozdziale omówione zostały 

wspomniane wcześniej autorskie modele CAPTCHA. Zaprezentowano również przykładowe 

algorytmy przedstawiające ich wykorzystanie w praktyce. W dalszej części pracy omówiono 

sposoby działania nowych metod wraz ze szczegółową charakterystyką ich mocnych i słabych 

stron, skupiono się również na potencjalnych dalszych kierunkach rozwoju opisanych 

autorskich modeli CAPTCHA. 
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Abstract 

The constant development of information technology into almost every aspect of our lives is 

causing more and more data to be digitized. Methods used in the authentication process are 

depended upon the level of security attached to protected information as well as the type of data 

itself. One of the most common issues that affect regular users during their account verification 

on websites are troubles with remembering own passwords and the robustness of login 

procedures. 

CAPTCHA is currently the most common perception technique applied to user 

verification models. It allows humans to use their intuitive visual abilities in conjunction with 

shape recognition and scheme solving skills, based mostly on the observer’s knowledge or 

experience, to interpret various information contained in an image. Visual techniques are the 

most widely used perception techniques due to the fact that image interpretation and analysis is 

a very complex process even for the most advanced computer algorithms, while being a very 

easy task for a regular person. 

The presented work focuses on the following issues related to data protection: difficulties 

with remembering many passwords, personalization of the security question, authentication 

based on an object or localization and approach to improve the most commonly used human 

verification technique, which is a text-based CAPTCHA. In the hopes of getting closer to 

solving this issue four original models of CAPTCHA were proposed. Each of this model 

represents different use of the perception techniques in security schemes. Main purpose of this 

work is to answer the question whether it is possible to create an improved text-based 

CAPTCHA scheme, as well as new authentication and data protection models based on the 

perception techniques. 

In the first chapters of the presented thesis a literature review regarding popular 

CAPTCHA models was conducted, together with analysis of their weaknesses and strong 

points. A possible on-line threats and risks awaiting users and website providers were analyzed. 

In the following chapter the four new mentioned earlier CAPTCHA models are presented, 

together with a description of a working algorithms that represent their real-life 

implementations. Further focus of this work is centered around possible scenarios where 

mentioned CAPTCHA models could be used. In the last chapter advantages and disadvantages 

of described perception techniques were analyzed together with future improvements and use 

cases. 
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1. Wstęp 

 

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych coraz większa ilość różnego rodzaju danych 

podlega cyfryzacji, co pociąga za sobą konieczność wprowadzania ulepszeń, także w zakresie 

metod weryfikacji użytkowników oraz wdrażania bardziej zaawansowanych sposobów 

przyznawania i definiowania poziomów autoryzacji do chronionych zasobów. Proces 

uwierzytelniania dostępu użytkownika do danych determinuje zwykle rodzaj chronionej 

informacji oraz stopień poufności, jaki został jej nadany. Wśród technik kryptograficznych 

używanych w tym celu możemy wyróżnić wiele metod weryfikacji różniących się od siebie nie 

tylko klasą bezpieczeństwa i mechanizmem działania, ale przede wszystkim implementacją, 

wydajnością oraz łatwością użytkowania. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat opracowano 

szereg nowych technik  do uwierzytelniania osób, wykorzystywanych również w celu ochrony 

danych. Wymagania względem bezpieczeństwa tych metod rosną wraz ze wzrostem 

możliwości obliczeniowych  dostępnego na rynku sprzętu, który obecnie jest w stanie wykonać 

bardzo skomplikowane operacje i przeprowadzać zaawansowane ataki hackerskie, narażając 

tym samym strony internetowe oraz bazy danych na różnego rodzaju straty. 

Aplikacje internetowe są już od kilkunastu lat powszechnie wykorzystywane w niemal 

każdym aspekcie życia, począwszy od serwisów informacyjnych i zakupowych, poprzez strony 

społecznościowe, komunikatory, usługi biznesowe, telemedycynę, a kończąc na transakcjach 

bankowych oraz na przechowywaniu tajnych informacji rządowych lub państwowych. 

W związku z wrażliwością wymienionych powyżej danych, komputerowe systemy ochrony 

muszą posiadać przede wszystkim jak najwyższy stopień bezpieczeństwa, mierzony zwykle 

ilością operacji matematycznych, w tym np. kombinacji możliwych haseł, potrzebnych do jego 

przełamania [15]. Ważna jest też łatwość obsługi takiego systemu przez człowieka, możliwość 

aktualizacji poszczególnych wersji oraz jego skalowalność. 

Najbardziej zaawansowane techniki zabezpieczeń posługują się kryptografią 

asymetryczną wykorzystującą funkcje jednokierunkowe do generacji kluczy publicznych 

i prywatnych [29, 34] lub korzystają z innych metod kryptograficznych, takich jak funkcje 

haszujące czy dzielenie sekretu [8]. Percepcyjne techniki identyfikacji osób stanowią odrębną 

dziedzinę kryptografii i polegają głównie na potwierdzeniu, czy strona, która próbuje uzyskać 

dostęp do systemu jest człowiekiem (lub nawet konkretną osobą), czy też inteligentnym 
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programem komputerowym (botem)? Metody te są szczególnie trudne w implementacji ze 

względu na obecny stopień rozwinięcia oprogramowania mogącego imitować ludzkie 

zachowania, jak również ze względu na ilość dostępnych zaawansowanych algorytmów 

rozpoznawania sygnałów, ułatwiających komputerom łamanie zabezpieczeń. Ponieważ 

techniki percepcyjne powinny wykorzystywać przede wszystkim te zdolności człowieka, 

z których naśladowaniem nie są jeszcze w stanie poradzić sobie zaawansowane algorytmy 

informatyczne, podejmuje się wiele prób znalezienia jak najbardziej optymalnych rozwiązań 

kognitywnych, będących rezultatem uzyskania kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem, a 

łatwością w użytkowaniu i implementacji. 

Jedną z głównych technik percepcyjnych jest CAPTCHA. Wykorzystuje ona zdolność 

człowieka do intuicyjnej, wzrokowej interpretacji informacji, jak również jego umiejętność 

w rozpoznawaniu kształtów i rozumieniu schematów, opartą w dużej mierze na wiedzy 

oraz doświadczeniu obserwatora. Techniki wizualne są najbardziej popularnymi technikami 

percepcyjnymi ze względu na fakt, iż postrzeganie i analiza obrazu stanowi bardzo 

skomplikowany proces nawet dla wyspecjalizowanych programów komputerowych, będąc 

jednocześnie łatwym do realizacji zadaniem dla przeciętnego użytkownika [7]. Systemy 

łamiące graficzne zabezpieczenia muszą ponadto posiadać kompletny zestaw algorytmów 

przetwarzania obrazów oraz szeroką bazę danych, na podstawie której wyniki obliczeń byłyby 

interpretowane w relacji do wzorców i stopnia prawdopodobieństwa wykrycia danego obiektu. 

Zagadnienia kryptografii wizualnej są inspiracją do prowadzenia wielu badań w zakresie 

doskonalenia protokołów weryfikacji użytkowników. Stały się one również inspiracją do 

napisania niniejszej dysertacji, w ramach której podjęto próbę utworzenia czterech nowych 

schematów autentykacji i kontroli dostępu. Przedstawione schematy opierają się w dużej 

mierze na modelu CAPTCHA tekstowej, jak również na innych mniej lub bardziej znanych, 

technikach percepcyjnych. Ten szczególny dział kryptografii został wybrany do badań 

naukowych ze względu na ciągle obecne liczne zagrożenia ze stron aplikacji podszywających 

się pod człowieka i atakujących strony internetowe. Ataki te mają na celu dokonanie wyłudzeń, 

w tym narażenie innych podmiotów na utratę danych lub różnego rodzaju dodatkowe koszty. 

Rosnący poziom potencjalnych prób hackerskich oraz błyskawiczny rozwój techniki 

komputerowej stanowi nieustanne wyzwanie dla twórców zabezpieczeń, a wprowadzanie 

nowych kognitywnych metod weryfikacji, w tym również tych przedstawionych w niniejszej 

pracy, może w niektórych przypadkach znacząco ułatwić użytkownikowi proces logowania 

oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa autentykacji. 
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Poniższa praca zawiera analizę aktualnych techniki tworzenia wizualnych kodów 

autentykacyjnych tzw. CAPTCHA, będących obecnie najbardziej rozpoznawalnym 

przykładem percepcyjnej metody identyfikacji człowieka on-line. Ponadto zaproponowano 

w niej nową metodologię opisu i generowania schematów zabezpieczania danych 

oraz weryfikacji użytkowników z wykorzystaniem metod percepcyjnych. Szczególna rola 

zostanie przypisana autorskim rozwiązaniom dotyczącym spersonalizowanych kodów 

CAPTCHA oraz alternatywnym modelom zdalnej autentykacji użytkownika. Uwzględniając 

wszystkie powyższe aspekty w niniejszej pracy podjęta zostanie próba wykazania następującej 

tezy badawczej: 

 

„Możliwe jest opracowanie nowych algorytmów wykorzystujących wizualne kody 

CAPTCHA, a także technik percepcyjnych do zabezpieczania danych i weryfikacji 

użytkowników”. 

 

Do tak zdefiniowanej tezy głównej pracy zaproponowano następujące cele szczegółowe: 

 

1. Opracowanie nowych wizualnych technik weryfikacji użytkowników 

z zastosowaniem metod transformacji obrazów. 

2. Opracowanie metodologii wykorzystania technik percepcyjnych i behawioralnych 

w procesach weryfikacji użytkowników. 

3. Zaproponowanie nowej klasy personalnej CAPTCHA bazującej na pamięci 

wzrokowej oraz na indywidualnych preferencjach użytkownika.  

4. Próba udoskonalenia technik oraz zidentyfikowania słabych stron algorytmów 

rozpoznawania obrazów na podstawie analizy cech schematów CAPTCHA, 

wykazujących największą skuteczność podczas procesu implementacji.  

 

Celem podejmowanej w rozprawie tematyki jest próba opracowania nowych algorytmów 

weryfikacji użytkowników oraz zabezpieczania danych. Dlatego też zostaną zaproponowane 

metody umożliwiające identyfikację stron (użytkowników) za pomocą wizualnych kodów 

CAPTCHA, wykorzystujących cechy percepcyjne i wymagających specjalistycznej lub 

spersonalizowanej wiedzy od sprawdzanych osób.  
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Opracowane w ten sposób metody mogą mieć zastosowanie w protokołach autentykacji 

stron i weryfikacji uprawnionych użytkowników, a także mogą być wykorzystane do 

zabezpieczania (oznaczania) danych w sposób zbliżony do sposobu działania znaków wodnych. 

Zaproponowane w rozprawie metody wpłyną na rozwinięcie niezwykle aktualnej dziedziny, 

jaką jest informatyka przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa danych.  

Niniejsza rozprawa zawiera 5 głównych rozdziałów.  

Rozdział pierwszy stanowi wstęp, który wprowadzać będzie w  tematykę rozprawy oraz 

obrazować celowość stosowania CAPTCHA wizualnej w systemach zabezpieczeń. 

W rozdziale tym przedstawiono także tezę rozprawy doktorskiej. 

W rozdziale drugim przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy i przegląd literaturowy 

najpopularniejszych modeli CAPTCHA. Ponadto omówione zostaną wady i zalety każdego 

z rozwiązań.  

W rozdziale trzecim skupiona zostanie uwaga na zobrazowaniu realnych zagrożeń 

czyhających zarówno na użytkowników jak i twórców stron internetowych ze strony złośliwego 

oprogramowania. Ponieważ zagrożenia te wymagają ciągłego podnoszenia jakości 

zabezpieczeń, podjęta zostanie próba omówienia najlepszych dostępnych obecnie na rynku 

implementacji CAPTCHA.  

W rozdziale czwartym przedstawione zostaną cztery autorskie modele CAPTCHA. 

Każdy z nich prezentować będzie odmienne wykorzystanie technik percepcyjnych jako 

elementu zabezpieczeń. W rozdziale tym omówione zostaną sposoby działania wspomnianych 

metod wraz ze szczegółową charakterystyką ich mocnych i słabych stron .  

Rozdział piąty stanowić będzie podsumowanie pracy, w którym przedstawione zostaną 

otrzymane wyniki, potencjalne zastosowania oraz wskazanie dalszych kierunków rozwoju 

zaproponowanych rozwiązań. 
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2. Techniki kognitywne – podstawy oraz 

przegląd literaturowy 

 

Wzrost zagrożeń płynących ze strony złośliwego oprogramowania, obserwowany w ostatniej 

dekadzie, stanowi ogromne wyzwanie dla twórców stron internetowych. Świadczy on 

o pojawieniu się nowych możliwości generowania zysku, płynącego z prowadzenia 

nielegalnych praktyk i podszywania się w sieci pod osoby fizyczne. Zagrożenia te nie zawsze 

są ukierunkowane na osiąganie korzyści majątkowych lub oszustwa, gdyż często ataki takie 

mają jedynie podłoże polityczne lub religijne (niestety również niosące ze sobą duże i trudne 

do przewidzenia w skutkach szkody). Dotyczy to szczególnie portali społecznościowych oraz 

forum dyskusyjnych. Zarówno kryptografia wizualna jak i metody CAPTCHA należą do 

technik percepcyjnych, wykorzystywanych powszechnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

systemów. Ich głównym zadaniem jest zweryfikowanie prawdziwej intencji logującego się 

konta. Zarówno CAPTCHA obrazowa jak i CAPTCHA tekstowa nadal są najpopularniejszymi, 

najskuteczniejszymi i najłatwiejszymi w implementacji rozwiązaniami, zmniejszającymi 

poziom zagrożenia ze strony botów [42]. 

 

 

2.1. Psychologia oraz specyfika wizualnych technik percepcyjnych 
 

Kognitywne możliwości człowieka pozwalają na rejestrację bodźców zewnętrznych i ich 

analizę  w oparciu o wiedzę oraz doświadczenia danego odbiorcy. Do zmysłów ludzkich zalicza 

się wzrok, słuch, smak, węch i dotyk, jednak ze względu na łatwość implementacji, jak również 

ograniczenia sprzętowe, dostępne obecnie percepcyjne techniki kryptograficzne wykorzystują 

jedynie zdolności wzrokowe oraz słuchowe użytkownika. 

W procesie tworzenia aplikacji percepcyjnych brane są pod uwagę przede wszystkim 

różnice występujące pomiędzy procesami myślowymi i predyspozycjami narządów zmysłu 

człowieka, a potencjałem wyspecjalizowanych programów komputerowych, zdolnych do 

analizy złożonych sygnałów dźwiękowych lub wizualnych. W percepcyjnych modelach 

zabezpieczeń szczególną uwagę zwraca się na jakość oraz ilość informacji podlegających 

analizie. Ważne jest by przedstawiany sygnał był odpowiednio dostosowany do ludzkich 
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narządów zmysłu, tak aby wszystkie istotne informacje mogły zostać właściwie 

zinterpretowane przez odbiorcę. 

Możliwości dzisiejszego sprzętu komputerowego, w relacji do zdolności poznawczych 

człowieka, zasadniczo zapewniają pełen komfort odbioru. Średnia wielkość pixela 

w standardowych monitorach to około 0,034 mm (17 cali, 1024 x 768), a jego jasność określana 

jest w przedziale wartości od 0 do 255, z czego wartość 0 to całkowity brak koloru, a wartość 

255 to maksymalny poziom nasycenia. Barwy na wyświetlaczach najczęściej uzyskuje się 

korzystając z systemu RGB, czyli mieszania trzech podstawowych kolorów: czerwonego, 

zielonego oraz niebieskiego, odpowiadających trzem kolejno rozmieszczonym obok siebie na 

ekranie pikselom. Zmiany barw otrzymywane są poprzez regulację jasności pomiędzy tymi 

pikselami. Wymienione wyżej parametry monitorów są powszechnie uznawane za optymalne 

dla ludzkiego oka, a podnoszenie ich jakości mogłoby nawet nie zostać wychwycone przez 

człowieka [7]. Podobnie jest z częstotliwością próbkowania sygnałów dźwiękowych, która 

mieści się w granicy od 96 kHZ do 192 kHz. Ucho człowieka, jest w stanie rozpoznawać 

dźwięki rzędu 22 kHZ, zatem mając nawet na względzie pewne ograniczenia związane z utratą 

informacji podczas procesu zamiany sygnału analogowego na cyfrowy, opisana wyżej 

częstotliwość wydaje się być również zdecydowanie wystarczająca do implementacji modeli 

percepcyjnych. 

Kognitywne techniki zabezpieczeń, o których będzie mowa w niniejszej pracy, 

wykorzystują przewagę człowieka nad maszyną w sposobie przetwarzania określonych typów 

danych. Przewaga ta polega nie tylko na niedoskonałości algorytmów detekcyjnych, bądź braku 

odpowiedniej bazy danych do ich analizy, ale przede wszystkim na złożoności interpretacji 

i procesu myślowego ludzkiego umysłu. Z założenia w systemach kryptografii percepcyjnej 

przedstawianie informacji musi odbywać się w sposób pośredni, co należy rozumieć jako 

przekazywanie danych poprzez pewien schemat, niebędący właściwym kluczem do zadania, 

tak aby ewentualny program komputerowy próbujący podszyć się pod człowieka nie otrzymał 

prostego do przetworzenia komunikatu, np. pod postacią znaków lub cyfr kodu ASCII.  

W początkowych latach rozwoju technik percepcyjnych oczywistym rozwiązaniem 

wydawało się przedstawienie obrazu lub nagrania bezpośrednio z łatwą do odczytania 

odpowiedzią, zawierającą jedynie określoną ilość artefaktów mających utrudnić maszynie 

zrozumienie przekazu. Postęp technologiczny, ilość dostępnych filtrów do przetwarzania 

sygnałów oraz rozwój bazy danych z wzorcami, pozwoliły jednak komputerowym  algorytmom 

szybko uporać się ze złamaniem tego typu technik [62]. Obecnie wyzwanie staje się jeszcze 

trudniejsze ze względu na dynamiczny rozwój oprogramowania wykorzystującego sieci 
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neuronowe, zdolne do samo-uczenia się na zbiorze danych [55]. Zagrożenie stanowią również 

komputery kwantowe o niespotykanej dotąd mocy obliczeniowej [63] oraz ciągłe 

i zdecydowane ulepszenia algorytmów detekcyjnych. 

Techniki kognitywne wiele zawdzięczają dziedzinie psychologii. Nauka ta pozwoliła 

zrozumieć m.in. to, że do bezbłędnej interpretacji obrazu przez człowieka należy zapewnić 

jednolity, znormalizowany sposób reprezentacji informacji, który odpowiada myśleniu 

logicznemu i obrazowemu. Ponadto w metodach percepcyjnych należy przedstawiać jedynie 

obiekty mogące być następnie opisane przez człowieka w sposób jednoznaczny, słowny lub 

liczbowy, przy czym takie opisy również nie mogą pozostawiać miejsca na niespójną analizę 

bądź dopuszczać zbyt duży margines błędu [24]. W przypadku schematów wymagających 

złożonego, analitycznego myślenia oraz stawiania hipotez, droga dojścia do końcowej 

odpowiedzi musi być jasno sformułowana. Ilość operacji logicznych potrzebnych do uzyskania 

poprawnego wyniku również nie może przekraczać podstawowych zdolności umysłowych 

człowieka, głównie ze względu na fakt, iż odpowiedzi z reguły muszą być dostarczone oraz 

zweryfikowane w czasie rzeczywistym. 

Wszystkie metody percepcyjne pozostające w użyciu, w tym szczególnie CAPTCHA, 

powinny spełniać szereg wymogów nakreślających granicę użyteczności tych technik. 

Przyjmuje się, że wszystkie modele kognitywne, aby były uważane za konkurencyjne dla 

innych metod autentykacji, powinny być: 

 

• łatwe do zrozumienia przez człowieka – zmniejsza to nie tylko czas potrzebny na 

wykonanie danego zadania, lecz również podnosi skuteczność danego testu dzięki 

mniejszej ilości błędnych odpowiedzi wynikających z nieintuicyjnych, niezrozumiałych 

bądź niekonsekwentnych zapytań, 

• łatwe do zapamiętania – użytkownik powinien być w stanie zrozumieć kontekst 

schematu zadania percepcyjnego bez czytania instrukcji, szczególnie w przypadku, gdy 

kolejny już raz wykonuje podobny test. Odpowiedź do schematu nie powinna być 

jednak możliwa do zapamiętania lub odgadnięcia i musi wymuszać konieczność 

każdorazowego wzorowania się na informacjach zawartych w bieżącym zapytaniu, 

• szybkie do wykonania – pozytywne rozwiązanie CAPTCHA nie powinno wymagać 

od użytkownika poświęcenia więcej niż 10 sekund [12], w przeciwnym wypadku 

schemat może być postrzegany jako irytujący i niepraktyczny. 
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2.2. Modele CAPTCHA 
 

W poniższym rozdziale zostaną omówione wszystkie najważniejsze modele CAPTCHA, 

z których każdy odnosi się do innego zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji. Obecnie nie 

ma dowodów na to, że istnieje technika bazująca na metodach percepcyjnych, która 

gwarantowałaby pełne bezpieczeństwo i ochronę przed komputerowymi atakami, w kontekście 

rozróżnienia człowieka od maszyny. Fakt, iż niektóre style CAPTCHA osiągają skuteczność 

na poziomie 95% pozwala zarówno dawać nadzieję na to, iż zostanie opracowany w pełni 

skuteczny kognitywny model autentykacji, jak również uświadamia, że dotychczasowe 

rozwiązania od ich złamania dzieli tylko 1 szybki i poprawnie napisany algorytm detekcyjny.  

 

 

2.2.1. Wprowadzenie do zagadnienia CAPTCHA 
 

Termin CAPTCHA (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart) został pierwszy raz oficjalnie zaproponowany w 2003 roku przez Luisa von 

Ahna, Manuela Bluma, Nicholasa J. Hoppera oraz Johna Langforda [57]. Jest on nawiązaniem 

do tzw. testu Turinga, czyli testu mierzącego szybkość rozwoju sztucznej inteligencji, 

polegającego na poddaniu człowieka oraz maszyny (wyposażonej w specjalne 

oprogramowanie) zestawowi pytań w formie komunikacji elektronicznej. Odpowiedzi obu 

stron są oceniane przez niezależnego obserwatora, który nie widząc rozmówców musi 

rozpoznać i wytypować kto w jego ocenie jest człowiekiem, a kto komputerem, czyli sztuczną 

inteligencją imitującą ludzkie zachowania. Ponieważ ideą CAPTCHA jest również wykrycie 

tego, czy rozmówca jest maszyną, rozwiązanie to bywa często nazywane ’Odwróconym Testem 

Turinga”. Termin „odwrócony” pochodzi od faktu, iż w przypadku CAPTCHA rolę 

niezależnego obserwatora pełni z kolei komputer, a nie inna osoba. Sam test Turinga używany 

jest do dzisiaj i jak dotąd podczas żadnej z prób, składających się z 5-cio minutowych 

konwersacji, nie udało się komputerom zmylić większości sędziów. Świadczy to o ciągłej 

przewadze kognitywnych zdolności człowieka nad zdolnościami komputerów. 

Jednym z dwóch pierwszych przykładów komercyjnego użycia technik percepcyjnych w 

celu zabezpieczenia danych było opracowanie w 1997 roku patentu mającego na celu ochronę 

domen przed atakami komputerowymi [50]. Twórcy tego patentu, Eran Reshef, Gili 

Raanan oraz Eilon Solan, przedstawili schemat wzoru dzisiejszej CAPTCHA, zawierający 

zdeformowane litery i wymagający ich przepisania w celu uzyskania dostępu, dając tym samym 
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początek nowemu standardowi tworzenia internetowych kont osobistych. Za drugi przykład 

pierwowzoru CAPTCHA uważa się patent pracowników firmy AltaVista (Marka 

D. Lillibridgea, Martina Abadia, Krishna Bharata, Andrei Z. Brodera) opracowany w 1998 

roku, który również opisuje metodę regulacji dostępu do systemów komputerowych w oparciu 

o odczyt fragmentu tekstu [38]. 

Przegląd literaturowy pozwala zaobserwować wyraźne tendencje szybszego rozwoju 

pewnych technik percepcyjnych względem pozostałych. Kryterium decydującym o szybkości 

tego rozwoju pozostaje zawsze próba znalezienia kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem, 

a łatwością w użytkowaniu i implementacji. Najsilniej rozwijane obecnie metody kognitywne 

należą w większości do technik wizualnych. Dzieje się tak głównie ze względu na złożoność 

procesu rozpoznawania obrazu przez narząd wzroku, dający człowiekowi przewagę nad 

maszyną. Ogrom informacji, który potencjalnie można przekazać w krótkim czasie i na 

ograniczonej przestrzeni dodatkowo podnosi swobodę i łatwość implementacji CAPTCHA 

wizualnej.  

Poniżej zostaną omówione wszystkie najważniejsze wizualne techniki percepcyjne, ze 

szczególnym uwzględnieniem CAPTCHA tekstowych, będących tematem przewodnim 

niniejszej rozprawy. 

 

Definicja CAPTCHA według pierwszych jej twórców to test, który [57]:  

• jest rozwiązywalny przez przeciętną osobę oraz  

• jest niemożliwy do rozwiązania przez program komputerowy.  

 

Definicja opisowa jest zatem następująca [57]: 

„CAPTCHA to typ protokołu kryptograficznego, którego bezpieczeństwo opiera się na 

trudności rozwiązania problemu z zakresu sztucznej inteligencji”. 

 

Kluczem do opracowania bezpiecznej CAPTCHA, jak również do stworzenia algorytmu 

ją łamiącego, jest precyzyjne zdefiniowanie kryteriów, według których z całkowitą pewnością 

będzie można rozróżnić odpowiedź pochodzącą od człowieka od tej, która pochodzi od 

programu komputerowego.  

 

Poniżej przedstawiono matematyczną definicję CAPTCHA według jej twórców [57]: 

Niech C będzie dystrybucją prawdopodobieństwa. Niech (P, V) będzie parą dwóch 

probabilistycznych programów wchodzących ze sobą w interakcje. Program V jest nazywany 
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testem, jeśli dla każdego zbioru testów P i losowych przypadków U1 i U2, interakcja pomiędzy 

PU1 oraz VU2 zawsze zawiera się w <PU1, VU2> ϵ {akceptacja, odrzucenie}. Program 

V nazywany będzie testerem bądź weryfikatorem, a program P weryfikowanym.  

 

Definicja 1.  

Sukces weryfikowanego A na teście V opisany jest: 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝐴
𝑉= Pr

𝑟,𝑟′
[⟨𝐴𝑟, 𝑉𝑟′⟩ = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎].  

Założono przy tym, że A ma pełną wiedzę na temat tego, na jakich zasadach działa V, 

z czego jedyną niewiadomą pozostaje r’, będącą wewnętrzną losowością zbioru V. Intuicyjnie, 

CAPTCHA jest testem V, który człowiek jest w stanie poprawnie rozwiązać 

z prawdopodobieństwem bliskim 1, i dla którego trudno jest napisać program łamiący go 

z wysokim wskaźnikiem skuteczności. Dodatkowo przyjmuje się, iż każdy program 

wykazujący wysoką skuteczność na zbiorze V, może zostać użyty jako rozwiązanie trudnego 

problemu z zakresu AI. 

 

Definicja 2.  

Test V będzie opisany, jako (α, β)-rozwiązywalny przez człowieka, jeśli określona część 

populacji α, będzie w stanie go rozwiązać z prawdopodobieństwem wyższym niż β. 

 

Definicja 3.  

Niech problem z zakresu sztucznej inteligencji będzie opisany jako Ρ = (S, D, f), gdzie S jest 

zamkniętym zbiorem problemów, D określa dystrybucję prawdopodobieństwa rozwiązania go 

na zbiorze S oraz f : S→{0,1} określa prawdopodobieństwo odpowiedzi na dany przypadek. 

Prawdopodobieństwo δ ϵ (0,1]. Dla α > 0 określającego odsetek populacji ludzkiej H, 

wymagane jest aby  

Prx←D[H(x) = f(x)] > δ 
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Definicja 4.  

Problem sztucznej inteligencji (AI) P jest określany jako (δ, Ƭ)-rozwiązywalny, jeśli istnieje 

program A, będący w stanie go rozwiązać w czasie nie dłuższym niż Ƭ, dla każdego wejścia S, 

takiego aby spełniona była zależność:  

Prx←D,r[Ar(x) = f(x)] ≥ δ 

 

Definicja 5.  

(α, β, η)-CAPTCHA jest testem V, który jest (α, β)-rozwiązywalny przez człowieka, 

i spełniający poniższe kryteria: 

Istnieje (δ,Ƭ)-trudny problem Ρ z zakresu sztucznej inteligencji, taki, że jeśli 

B charakteryzuje się większym stopniem jego rozwiązywalności niż η podczas 

wykonywania testu V, wtedy AB jest (δ,Ƭ)-rozwiązaniem dla P. 

W założeniach zawartych w [57], kod generujący CAPTCHA powinien być publicznie 

dostępny w celu uzyskania pewności, że to właśnie przedstawiony problem z zakresu sztucznej 

inteligencji leży u podstawy trudności testu, a jedyną rzeczą ukrytą przed odbiorcą jest pewien 

zakres zniekształceń i randomizacja.  

Obecnie w procesach realizacji CAPTCHA stosuje się następujące zagadnienia 

sztucznej inteligencji [60]: 

 

1. rozpoznawanie mowy – wymaga bazy wiedzy na poziomie encyklopedii, jak również 

rozumienia szyku zdania oraz kontekstu – rozwiązanie to jest stosowane w CAPTCHA 

audio oraz video, 

2. reprezentowanie wiedzy i argumentowanie – przetwarzanie danych i opracowanie 

wniosków na podstawie przedstawionych informacji oraz budowanie odpowiedzi 

i dostosowywanie jej do formy zadania – rozwiązanie to jest stosowane w CAPTCHA 

lingwistycznej, video i graficznej,  

3. rejestrowanie i rozpoznawanie obrazu – wymaga od odbiorcy znajomości szerokiej 

bazy obiektów, rozumienia kontekstu obrazu, identyfikacji poszczególnych 

przedmiotów, w tym znaków graficznych, jak również rozpoznawania zniekształceń – 

stosowane w CAPTCHA tekstowej, graficznej oraz video. 

 



17 
 

W kolejnych podrozdziałach zostaną omówione przytoczone powyżej rodzaje 

CAPTCHA. 

 

 

2.2.2. CAPTCHA lingwistyczna 
 

Zasada działania CAPTCHA lingwistycznej oparta jest na rozumieniu znaczenia słów oraz 

kontekstu zdania. Zadania do realizacji mogą polegać na uzupełnianiu brakujących wyrazów, 

wskazaniu błędów logicznych bądź gramatycznych lub doborze np. dalszej części sentencji. 

Specyfika tego rodzaju technik niestety znacząco ogranicza ich stosowanie ze względu na brak 

możliwości utworzenia bezbłędnego i automatycznego algorytmu opartego na języku, zdolnego 

generować zrozumiały i unikalny schemat CAPTCHA. Powodem tego jest fakt, iż język rządzi 

się innymi regułami, niedającymi opisać się w ramach reguł matematycznych, a jego 

zrozumienie wymaga myślenia abstrakcyjnego, logicznego oraz zasobów wiedzy. Przykład 

CAPTCHA lingwistycznej przedstawia rys. 2.1. 

 

 

Rys. 2.1. Przykład CAPTCHA lingwistycznej wymagającej poszerzonej znajomości językowej 

Źródło: [6] 

 

Największym problemem CAPTCHA lingwistycznej jest zatem konieczność 

utworzenia odpowiednio dużej bazy gotowych zadań. Dodatkowo, aby uniknąć 

niezrozumiałych i niepoprawnych zapytań, zbiór ten musiałby dla bezpieczeństwa być 

w całości weryfikowany również przez człowieka [17]. W celu eliminacji bariery językowej, 

CAPTCHA lingwistyczna powinna mieć określony geograficzny obszar użytkowania. 

Dodatkowo kluczowym aspektem przy implementowaniu tej metody jest techniczne 

uniemożliwienie ataków słownikowych, stosując np. limity zapytań bądź limity czasowe. 

Wszystko to sprawia, że proces generowania pojedynczego schematu CAPTCHA jest 

nieefektywny, a jego implementacja bywa nieopłacalna. 

Pierwsze koncepty CAPTCHA lingwistycznej powstały w 2001 roku. Podejmowano 

różne próby podejścia do problemu zautomatyzowania tej techniki, jednak jak dotąd żadne 
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rozwiązanie nie doczekało się szerszej implementacji, świadczącej o wyższym stopniu 

bezpieczeństwa, niż w przypadku CAPTCHA tekstowej. Za pierwszą próbę napisania 

CAPTCHA lingwistycznej uważa się przedstawiony w 2001 roku pomysł P.B. Godfrey’a [17], 

w którym autor proponuje zadania polegające na wyborze jednej poprawnej sentencji 

z szerszego zbioru oraz na wykreśleniu jednego słowa z przedstawionego zdania tak, aby 

nabrało ono znaczenia i miało poprawną stylistykę. Kolejnym ciekawym przykładem 

CAPTCHA lingwistycznej jest rozwiązanie przedstawione w 2006 roku przez R. Bergmair’a 

oraz S. Katzenbeisser’a [6], proponujące zautomatyzowany schemat generowania CAPTCHA, 

wymagający selekcji dwóch równoważnych zdań ze zbioru pięciu sentencji. Trudność tej 

metody polega na wyborze przez generator CAPTCHA pięciu stosunkowo synonimicznych 

czasowników, które nabierają odpowiedniego znaczenia dopiero w kontekście zadania. 

Kluczem do złamania CAPTCHA lingwistycznej jest opracowanie rozwiązań do 

wygenerowanych już CAPTCHA przy założeniu, że zostaną one powtórzone, a także 

opracowanie samouczącego się algorytmu ze słownikową bazą danych, który będzie w stanie 

znaleźć zależności pomiędzy słowami. Będzie on tym samym w stanie zrozumieć znaczenie 

wypowiedzi, zwiększając szanse na otrzymanie poprawnego rozwiązania. Rysunek 2.2 

przedstawia przykłady CAPTCHA lingwistycznej, w jednym przypadku rozwiązaniem jest 

podanie odpowiedzi na proste pytanie geograficzne („Który kraj leży na północ od Nowego 

Jorku?”), rozwiązanie drugie opiera się na wybraniu poprawnego w języku angielskim 

przykładu „Knock, knock” żartu. 
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Rys. 2.2. Przykłady CAPTCHA lingwistycznej 

Źródło: https://www.drupal.org/project/riddler [59] 

 

 

2.2.3. CAPTCHA tekstowa 
 

Ten rodzaj CAPTCHA, będący pierwszym oraz najbardziej popularnym przykładem 

komercyjnego zastosowania techniki kognitywnej, postrzegany jest jednocześnie za jeden 

z najprostszych i najszybszych dla człowieka w rozwiązaniu percepcyjnych modeli ochrony 

dostępu. Jest to ponadto bardzo intuicyjna metoda, a rozwiązanie nie wymaga szczególnej 

wiedzy bądź umiejętności. 

Podstawę CAPTCHA testowej stanowi zagadnienie Optycznego Rozpoznawania 

Znaków, w skrócie OCR (Optical Character Recognition), będące skomplikowanym 

problemem z zakresu sztucznej inteligencji. Skuteczność tej techniki zawdzięcza się nabytej 

zdolności człowieka do identyfikacji graficznie zmienionych liter oraz cyfr, w przeciwieństwie 

do trudności w przeniesieniu tejże umiejętności na zestaw algorytmów. CAPTCHA tekstowa z 

reguły przedstawia kombinację znaków i wymaga ich przepisania lub zrozumienia znaczenia 

tekstu oraz udzielenia właściwej odpowiedzi. Obecnie ze względu na stopień zaawansowania 

programów OCR, obraz z generowanym tekstem musi posiadać odpowiednio duży stopień 

https://www.drupal.org/project/riddler
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zaszumienia, utrudniający segmentację, klasyfikację oraz identyfikację poszczególnych 

symboli. 

W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania dotychczas zostało opracowanych kilka 

głównych stylów CAPTCHA tekstowej, różniących się od siebie sposobem generowania, 

stylem, ilością znaków oraz typem wprowadzonego zaszumienia. 

 

a) analiza pisma odręcznego 

 

CAPTCHA bazująca na piśmie odręcznym korzysta z bazy danych zawierającej gotowe 

przykłady słów pochodzących z gazet, ręcznie napisanych dokumentów lub zdjęć, 

przeniesionych do systemu za pomocą optycznego skanera bądź fotografii. Rozwiązaniem 

CAPTCHA jest zwykle przepisanie tekstu widocznego na obrazku do specjalnego pola, 

umożliwiającego sprawdzenie jego poprawności z oczekiwaną odpowiedzią znajdującą się na 

serwerze.  

Słabym punktem tej metody jest fakt, iż rozpoznanie słowa pisanego oraz drukowanego 

w postaci cyfrowej przez programy OCR nie stanowi obecnie większego problemu. Już 

kilkanaście lat temu opracowano pierwsze metody ułatwiające przeniesienie papierowych 

dokumentów do formatów .pdf oraz .doc dzięki cyfrowym skanerom potrafiącym 

rozpoznawać tekst. Programy te powstały m.in. z myślą o udostępnieniu szerszej grupie 

odbiorców, książek, które zachowały się jedynie w formie drukowanej, bądź 

o zarchiwizowaniu ważnych dokumentów. Działanie takich programów jest możliwe dzięki 

stworzeniu zbioru wzorców liter popularnych czcionek i wprowadzeniu bazy słownikowej. 

Mając na względzie ten fakt oraz świadomość, że nawet najdoskonalsze algorytmy OCR nie 

zawsze są w stanie poradzić sobie z niektórymi dokumentami, część CAPTCHA, np. Google 

Re-CAPTCHA, wykorzystuje w zadaniach właśnie te fragmenty tekstów, które zostały 

zakwalifikowane przez skanery OCR jako niemożliwe do odczytu. Aby poznać rozwiązanie 

grafiki, taką samą CAPTCHA prezentuje się zwykle ok. 4 innym osobom, i jeśli wszystkie  

osoby udzielą zgodnej odpowiedzi, wtedy jest ona klasyfikowana jako oficjalne rozwiązanie 

i może zostać ponownie użyta w celu weryfikacji kolejnych użytkowników. Dodatkowo może 

ona zostać z powrotem wysłana na serwer i wykorzystana jako pomoc w digitalizacji danej 

książki lub dokumentu.  

Idea CAPTCHA bazującej na analizie druku oparta jest na spostrzeżeniu, iż skuteczność 

programów OCR spadała wraz ze wzrostem zaszumienia tekstu, co jest charakterystyczne dla 

papierowego formatu [53]. Wymaga to od algorytmu detekcyjnego wprowadzenia 
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dodatkowych etapów segmentacji i filtrowania. Identyfikacja wyrazów napisanych ręcznie 

stanowi kolejne wyzwanie. Bazując na grafologii i twierdzeniu, iż każdy człowiek posiada 

charakterystyczny styl pisma o niepowtarzalnych cechach, stworzenie bazy zawierającej 

wzorce znaków jest w tym przypadku praktycznie niemożliwe. Co ciekawe dla ludzkiego oka 

umiejętność czytania pisma ręcznego nie stanowi większego problemu, gdyż oparta jest na 

wiedzy, doświadczeniu, znajomości słów i zwykle wielokrotnym kontakcie właśnie z taką 

formą tekstu. Dodatkową przeszkodą podnoszącą skuteczność CAPTCHA jest problem 

segmentacji. Człowiek przejawiając tendencję do pisma pochyłego lub do łączenia 

w wyrazach poszczególnych liter, zarówno ze względów estetycznych jak i ergonomicznych, 

czyni je unikalnymi, maskując jednocześnie granice przejścia jednego symbolu w drugi.  

Geometryczne kształty dowolnej litery znaku mogą zatem zależeć od symbolu ją 

poprzedzającego lub następującego. Aby pismo było zrozumiałe, wizualne różnice pomiędzy 

tymi samymi znakami muszą oscylować w pewnym zakresie, jednak prawdziwym 

wyzwaniem w przypadku tego typu CAPTCHA jest poprawne oddzielenie od siebie liter 

w celu ich identyfikacji. Cechą wszystkich algorytmów OCR jest schemat działania oparty 

początkowo na segmentacji i detekcji poszczególnych symboli, a następnie na ich 

klasyfikacji, bazując jednocześnie na określonych wzorcach [53]. W razie błędnego 

oddzielenia znaków proces ich rozpoznawania nie będzie poprawny, gdyż granice wykrytej 

litery będą błędne, skutkując fałszywą pozytywną lub negatywną detekcją. Problem 

segmentacji jest w tych przypadkach szczególnie korzystny i zwykle stanowi on decydujący 

faktor, przemawiający za skutecznością tej metody CAPTCHA. 

CAPTCHA bazująca na piśmie ręcznym była z powodzeniem adaptowana przez firmy 

takie jak Google (ReCAPTCHA), jednak rozwój technik wykorzystujących samouczące się 

sieci neuronowe znacząco zredukował zakres jej użycia. Równie dużą przeszkodą nie dającą 

tej technice możliwości konkurowania z innymi modelami CAPTCHA był brak całkowitej 

automatyzacji generowania schematów. Fragmenty tekstu prezentowane użytkownikom 

musiały być nie tylko wcześniej wyprodukowane w formie fizycznej i odpowiednio 

zeskanowane, ale również wymagały uprzedniej weryfikacji przez człowieka, celem 

uzyskania wzorca odpowiedzi do przygotowanej CAPTCHA.  

Przykład CAPTCHA bazującej na piśmie odręcznym zawierającej zniekształcenia tekstu 

przedstawia rys. 2.3. 
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Rys. 2.3. Przykład CAPTCHA bazującej na piśmie ręcznym 

Źródło: ReCAPTCHA™ Google 

 

b) rozpoznawanie tekstu 

 

Komputerowo generowana CAPTCHA tekstowa jest najbardziej popularnym rozwiązaniem 

spośród wszystkich znanych technik percepcyjnych o komercyjnym zastosowaniu i bywa 

wykorzystywana przez takich gigantów branży IT jak Google, Microsoft czy Yahoo. Podobnie 

jak w przypadku CAPTCHA bazującej na piśmie ręcznym, rozwiązanie schematu opiera się 

zwykle na przepisaniu tekstu widocznego na obrazku. Tekst wraz z zaszumieniem oraz tłem 

jest generowany całkowicie automatycznie, co w pewnym zakresie pozwala na kontrolowanie 

stylu, stopnia zniekształcenia, wyglądu liter oraz ogólnej kompozycji grafiki. 

Tradycyjna CAPTCHA tekstowa składa się przeważnie z 1 do 4 wyrazów umieszczonych 

na schemacie lub przypadkowego ciągu znaków (liter oraz cyfr) charakteryzujących się 

pewną randomizacją cech. Aby utrudnić botom rozpoznanie symboli, na pojedynczą literę 

bądź jednocześnie na cały wyraz nakłada się szereg zniekształceń, w tym także dodawanie 

szumu w postaci niejednolitego tła, wstawienie geometrycznych linii lub wprowadzenie 

efektu rozmycia. 

Istnieje wiele bardzo odmiennych przykładów CAPTCHA tekstowej stanowiących realne 

zabezpieczenie na stronach internetowych. O różnicach pomiędzy poszczególnymi 

rozwiązaniami decyduje inne podejście do zagadnień randomizacji i problemu rozpoznawania 

znaków przez sztuczną inteligencję. Program do generowania CAPTCHA korzysta w tych 
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przypadkach ze zbioru cyfr oraz liter z wbudowanego słownika, w celu stworzenia 

jednorazowego i niepowtarzalnego tekstu, a następnie poddaje go ukierunkowanemu 

działaniu algorytmów do przetwarzania obrazów tworząc ostatecznie unikalną grafikę. 

Obecne rozwiązania skupiają się przede wszystkim na utrudnianiu komputerom segmentacji 

poszczególnych znaków oraz wprowadzaniu znacznych deformacji liter. Przykład takiego 

rozwiązania przedstawia rys. 2.4. 

 

 

Rys. 2.4. Propozycje CAPTCHA opracowane przez popularne serwisy internetowe 

Źródło: [19, 41] 

 

 

2.2.4. CAPTCHA obrazowa 
 

CAPTCHA obrazowa, obok CAPTCHA tekstowej, jest jednym z najpopularniejszych oraz 

najbardziej rozwijanych rodzajów CAPTCHA. W zależności od kontekstu realizowanego 

zadania, jej rozwiązanie może polegać na: 

 

• rozpoznaniu i wskazaniu obiektu (np. ludzka twarz, zwierzę, przedmiot), 

• odgadnięciu kontekstu obrazu (np. ludzkie emocje), 

• umieszczeniu obiektu w odpowiednim położeniu (np. poprzez przeciągnięcie, 

opuszczenie lub rotację), 

• zidentyfikowaniu niepasującego elementu, 
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• zaznaczeniu na obrazie/obrazach wymienionych w zadaniu obiektów (np. samochodów, 

znaków). 

 

CAPTCHA obrazowa często wymaga od użytkownika wchodzenia w interakcje 

z animacją, co może dostarczać dodatkowej wiedzy na temat sposobu poruszania się myszki. 

Jest to istotna informacja w przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja CAPTCHA 

posiada algorytmy śledzące ruchy kursora, będące w stanie wyłapać i wskazać różnice 

pomiędzy zachowaniami charakterystycznymi dla człowieka i dla bota. Przykłady CAPTCHA 

obrazowej przedstawia rys. 2.5. 

 

 

Rys. 2.5. Przykłady CAPTCHA obrazowej 

Źródło: [22] 

 

CAPTCHA obrazowa wykorzystuje znane problemy z zakresu sztucznej inteligencji, 

w tym problem rozróżniania twarzy, emocji oraz lokalizowanie i rozpoznawanie obiektów. 

Przewaga człowieka nad komputerem w realizacji określonych zadań leży w plastyczności 

ludzkiego umysłu, zasobie wiedzy dotyczącej otaczającego nas świata, zdolności do 

krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności adaptacyjnych oraz 

doświadczenia. Do utrudniania botom procesu klasyfikacji obiektu, np. dotyczącego twarzy 

człowieka, można posłużyć się m.in. następującymi procesami [52]:  
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• zmiana symetrii i proporcji obiektu, 

• rotacja obiektu wokół własnej osi, 

• zmiana naświetlenia, jasności oraz cieniowanie, 

• dodanie różnych elementów w postaci tła. 

 

Słabym punktem CAPTCHA graficznej pozostaje w wielu przypadkach brak 

odporności na ataki typu „Brute Force”. Odnosi się to głównie do CAPTCHA posiadających 

niewielką pulę możliwych rozwiązań (np. wybór określonej liczby zdjęć z zamkniętego zbioru 

obrazów). Jeśli bot nawet bez podjęcia próby rozwiązania zadania byłby w stanie 

z prawdopodobieństwem większym niż 0,01% odgadnąć poprawną odpowiedź, wówczas 

uważa się, że proponowana metoda nie spełnia w pełni wymagań dotyczących bezpieczeństwa. 

Dla przykładu, jeśli dla Google CAPTCHA rozwiązaniem jest wskazanie czterech zdjęć 

z dziewięcioelementowego zbioru, wtedy prawdopodobieństwo odgadnięcia przez bota 

poprawnej odpowiedzi wynosi (4/9)*(3/8)*(2/7)*(1/6) = 0,79%. W przypadku innych 

CAPTCHA obrazowych, ten wynik może być gorszy. Zwiększenie skuteczności CAPTCHA 

obrazowej można osiągnąć łącząc ją z innymi technikami, np. lingwistycznymi. Przykład taki 

pokazano na rysunku 2.6.  

 

 

Rys. 2.6. Przykład CAPTCHA obrazowej z elementami CAPTCHA lingwistycznej 

Źródło: [54] 

 

Podobne rozwiązania nie tylko zachowują swoją trudność wynikającą ze 

skomplikowanego procesu rozpoznawania kształtów, ale dodatkowo narzucają konieczność 

interpretacji tych obiektów w kontekście innych metod, np. pod kątem rozumienia zdania 

i analizy języka. 

 

 

2.2.5. Video CAPTCHA 
 

Video CAPTCHA jest obecnie mało popularnym rozwiązaniem, jednak można spotkać się z jej 

implementacjami na niewielką skalę, zarówno w komercyjnych jak i akademickich projektach. 

Ten typ CAPTCHA wymaga od użytkownika udzielenia poprawnej odpowiedzi na podstawie 



26 
 

zaprezentowanego krótkiego filmu lub animacji. Podobnie jak w przypadku innych typów 

CAPTCHA, cały proces autentykacji nie powinien trwać dłużej niż 10 sekund, przy czym celem 

uniknięcia zbyt dużej ilości błędnych odpowiedzi jest umożliwienie użytkownikowi 

kilkukrotnego odtworzenia animacji w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 

Często różne modele Video CAPTCHA wykorzystują rozwiązania zaczerpnięte 

zarówno z CAPTCHA obrazowej jak i tekstowej. Przykładem tego jest m.in. NuCAPTCHA, 

w której autorzy proszą użytkownika o przepisanie w odpowiednie pole trzech czerwonych liter 

widocznych na filmie. Litery dzięki różnym technikom renderowania poruszają się sinusoidą 

dodatkowo nakładając się na siebie, co ma utrudnić botom ich lokalizację oraz poprawną 

segmentację (rys. 2.7.). 

 

 

Rys. 2.7. Przykład Video CAPTCHA 

Źródło: nucaptcha.com, hellocaptcha.com  

 

Popularnym rozwiązaniem w Video CAPTCHA jest również zastosowanie 

poruszających się lub dynamiczne oscylujących w określonych płaszczyznach liter oraz 

obiektów (np. HelloCAPTCHA.com, [2]). Ma to za zadanie nie tylko utrudnić poprawną 

segmentację, ale również w przypadku, gdy od użytkownika wymagane jest kliknięcie na 

obiekt, spowodować, że algorytm detekcyjny bota nie będzie w stanie podać w czasie 

rzeczywistym jego poprawnej lokalizacji. Czas potrzebny na detekcję tego obiektu przez 

algorytm hackerski powinien wystarczyć, aby poszukiwany przedmiot znacząco zmienił swoje 

położenie, powodując jednocześnie, iż udzielona przez program odpowiedź będzie już na ten 

moment błędna, nawet w przypadku pozytywnej detekcji.  

CAPTCHA Video, pomimo iż często pozwala uzyskać większy stopień bezpieczeństwa 

niż w przypadku CAPTCHA tekstowych [31], wciąż jest dosyć rzadko implementowana. 
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Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieporównywalnie większy rozmiar schematu, 

często mierzony w dziesiątkach MB, oraz bardziej skomplikowany i wymagający większej 

mocy obliczeniowej proces generowania CAPTCHA. Duże znaczenie ma dodatkowo fakt, iż 

jest to metoda nieodporna na wiele algorytmów detekcyjnych wykorzystywanych do załamania 

CAPTCHA obrazowej i tekstowej, przez co nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.  

Jednym z ważniejszych atutów CAPTCHA Video jest jej zdolność do operowania 

w czasie rzeczywistym. Ten fakt niemal całkowicie eliminuje możliwość korzystania z tzw. 

Mechanic Turks, czyli z osób pochodzących ze słabo rozwiniętych ekonomicznie krajów, 

zatrudnianych do masowego rozwiązywania CAPTCHA. Oprócz wprowadzenia limitów 

czasowych przeznaczonych na udzielenie odpowiedzi w danym schemacie, ważne jest również 

ustalenie określonej liczby dopuszczalnych błędnych prób logowania. Niewątpliwą zaletą 

CAPTCHA Video jest fakt, iż metoda ta z perspektywy użytkownika wydaje się być mniej 

irytująca w porównaniu do innych technik, a sam proces rozwiązywania zadania CAPTCHA 

można w niektórych przypadkach porównać do zabawy lub gry. Jest to szczególnie ważne, 

ponieważ może zmniejszać ilość rezygnacji z logowania w przypadku użytkowników, którzy 

niepomyślnie przeszli pierwszą próbę weryfikacji.  

 

 

2.2.6. 3D CAPTCHA 
 

U podstawy tej metody leży fundamentalny problem z zakresu sztucznej inteligencji, tj. brak 

zdolności programów komputerowych do odczytywania trzeciego wymiaru na podstawie 

obrazu 2D. CAPTCHA 3D może być przedstawiona w formie obrazka bądź animacji, 

a rozwiązaniem podobnie jak w przypadku innych technik, może być : 

 

• przepisanie znaków widocznych w postaci 3D, 

• obrócenie trójwymiarowego obiektu, 

• odgadnięcie kontekstu, 

• odnalezienie obiektu, 

• wejście w interakcje, bądź kliknięcie na pożądany obiekt. 

 

Przykłady CAPTCHA 3D przedstawia rys. 2.8. 
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Rys. 2.8. Przykłady CAPTCHA 3D 

Źródło: [51, github.com, graphcomp.com] 

 

W prezentowanej technice CAPTCHA 3D zakłada się, iż przedstawienie obiektu 

w postaci trójwymiarowej znacząco zmniejsza szansę jego wykrycia przez programy 

wyspecjalizowane w detekcji kształtów. Ponieważ obrócenie obiektu wokół własnej osi 

skutkuje zmianą jego proporcji, detekcja przy użyciu standardowych wzorów i szablonów może 

okazać się w niektórych wypadkach niemożliwa lub też będzie dawać błędne wyniki. Tym 

samym utrudnia skuteczne ataki hackerskie z użyciem obrazowych baz danych. Jeśli 

CAPTCHA jest generowana automatycznie, a wielkość, stopień rotacji, jej kierunek oraz sam 

obiekt i wprowadzone zaszumienia są wybierane losowo, to stworzenie wzoru wraz 

z ustaleniem punktów charakterystycznych dla każdej możliwej kombinacji jest bardzo trudne. 

Dodatkowo sam proces obliczeniowy trwałby najpewniej zbyt długo, aby poprawne 

rozwiązanie mogło zostać dostarczone w odpowiednim czasie.  

Obecnie zostało opracowanych jedynie kilka komercyjnych projektów CAPTCHA 3D. 

Za tym stanem rzeczy przemawia kilka faktów. Podobnie jak w przypadku CAPTCHA Video, 

samo generowanie schematu może zajmować zbyt dużo czasu i wymagać zbyt dużej mocy 

obliczeniowej. Ponadto źle zaprojektowana metoda, niedająca odpowiedniego efektu 3D, nie 

będzie odporna na algorytmy detekcyjne, szczególnie w przypadku tekstowej CAPTCHA 3D. 

Największą skuteczność gwarantuje generowanie obiektów w widoku trójwymiarowym, ale 

jest to proces skomplikowany, wymagający wprowadzenia do bazy CAPTCHA wielu 

współrzędnych, a w przypadku gdy umieszczone  tam zostaną setki obiektów, ilość danych, 
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z którymi musi poradzić sobie serwer jest dosyć duża [51]. Z tego powodu nierzadko spotyka 

się CAPTCHA korzystające z gotowych obrazów 3D, jednak stanowi to naruszenie zasad 

bezpieczeństwa, ponieważ takie CAPTCHA są nieodporne na ataki typu rekurencyjnego. 

Rozwiązaniem tego problemu może być na przykład tzw. covert filtering [51], czyli cykliczne 

odświeżanie bazy obrazów i wymiana starych grafik na nowe. Cechą tego rozwiązania jest 

odpowiedni dobór modeli obiektów w taki sposób, aby były one łatwo rozpoznawalne przez 

człowieka z niemal każdej perspektywy. Należy tu również wspomnieć o fakcie, iż ten typ 

CAPTCHA bywa postrzegany przez użytkowników jako mało irytujący, a jego największą 

zaletą jest odporność na część ataków wykorzystujących samouczące się sieci neuronowe [51].  

Rysunek 2.9 przedstawia porównanie kąta nachylenia obiektu do stopnia poprawnych 

odpowiedzi udzielonych przez użytkowników na przykładzie Sketcha CAPTCHA. 

 

 

Rys.2.9. Przykład CAPTCHA Sketcha  

Źródło: [51] 

 

 

2.2.7. CAPTCHA spersonalizowana 
 

Koncepcja CAPTCHA spersonalizowanej zrodziła się z potrzeby zoptymalizowania sposobu 

autoryzacji określonej grupy odbiorców. Pojęcie to obejmuje m.in. proces optymalizacji 

CAPTCHA pod względem szybkości i skuteczności jej rozwiązywania [3], oraz dostosowanie 

wybranej metody percepcyjnej dla odpowiedniej grupy wiekowej lub konsumenckiej [1]. 

W literaturze istnieją przykłady opracowania takiej techniki pod kątem komercyjnych stron 

internetowych [1]. Dzięki zastosowaniu CAPTCHA personalnej, witryny sklepów 

internetowych mogłyby pozwolić sobie między innymi na umieszczanie reklam właśnie pod 

postacią CAPTCHA, co w założeniach mogłoby zwiększyć zakres wiedzy użytkownika na 

temat danego produktu, a tym samym generować większe zyski ze sprzedaży. CAPTCHA 

personalna może być ponadto wykorzystana do weryfikacji sprecyzowanej grupy ludzi bądź 
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konkretnych osób, jednak badania nad jej rozwojem nadal są prowadzone w celu znalezienia 

optymalnych rozwiązań [46]. 

Optymalizacji CAPTCHA pod kątem uzyskiwania większej ilości poprawnych 

odpowiedzi lub krótszego czasu ich realizacji można dokonać umożliwiając użytkownikowi 

wcześniejszy, wielokrotny kontakt z inną, podobną CAPTCHA np. pod względem animacji lub 

deformacji tekstu. Ponadto prowadzone badania wykazały, iż skuteczność oraz szybkość 

udzielania poprawnych odpowiedzi jest skorelowana nie tyle z poziomem wykształcenia danej 

osoby i jej wiekiem, ile z wcześniejszym zaznajomieniem się z daną techniką [12]. Jest to 

wskazówka dla twórców stron, którzy mogliby potencjalnie co parę prób logowania zwiększać 

trudność danej CAPTCHA dla danej osoby (przykładowo dodając kolejne litery do schematu), 

co pozwoliłby uzyskać wyższy stopień bezpieczeństwa, nie wymagając jednocześnie od danego 

użytkownika większego nakładu czasowego. Ponadto strony internetowe dotyczące 

poważniejszej tematyki, w tym serwisy informacyjne czy naukowe, mogłyby wprowadzić 

implementację bardziej specyficznych metod CAPTCHA zakładając, iż odbiorca jest pełnoletni 

i posiada szerszą wiedzę z danego zakresu.  

Personalizacja CAPTCHA pod względem zawarcia w niej elementów kampanii 

reklamowej jest kolejnym sposobem dostosowywania metody nie tylko do potrzeby, ale 

również do dostawcy usługi. Przykładem takiego rozwiązania jest SmileyCAPTCHA [1], 

polegająca na przedstawianiu użytkownikowi oferty handlowej na obrazku, prośbie przepisania 

fragmentu tekstu (w tym wypadku typu oferowanego produktu) i zastosowaniu emotikonki (np. 

smutek, radość, szok) do opisania uczuć, jakie wywołuje w użytkowniku dana promocja. O ile 

takie rozwiązanie może wydawać się kontrowersyjne na stronach niezwiązanych z danym 

produktem, o tyle CAPTCHA reklamująca buty na stronie ich producenta może wzbudzić 

zainteresowanie i dostarczyć przydatnych informacji o ofercie. Ponieważ kluczowym aspektem 

w kampaniach reklamowych jest określenie grupy docelowej, szacowanie wieku użytkownika 

i jego zainteresowań np. na podstawie cookies, uzyskanie takich informacji mogłoby pomóc 

generować CAPTCHA bardziej dostosowane do konkretnego odbiorcy, zwiększając 

potencjalnie zyski z zastosowania takiego rozwiązania.  

Przykład SmileyCAPTCHA przedstawia rys. 2.10. 
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Rys. 2.10. SmileyCAPTCHA prezentująca 50% zniżkę na buty 

Źródło: [1] 

 

 

2.2.8. CAPTCHA bazująca na wiedzy eksperckiej 
 

CAPTCHA bazująca na wiedzy eksperckiej jest rozwiązaniem pozwalającym uzyskać nie tylko 

większy stopień bezpieczeństwa podczas procesu weryfikacji użytkowników, ale również 

znacząco ograniczyć dostęp do zasobów dla grupy innej niż docelowa [18, 43]. Idea tego 

rozwiązania polega na przedstawieniu użytkownikowi zapytania w postaci CAPTCHA 

wymagającego specjalistycznej wiedzy z danego zakresu lub dziedziny wiedzy, celem jej 

weryfikacji np. z zakresu nauk przyrodniczych, techniki, językoznawstwa, czy też motoryzacji. 

Taki koncept może być szczególnie pożądany na wielu serwisach tematycznych, bądź grupach 

dyskusyjnych dając większą swobodę w procesie tworzenia schematu CAPTCHA, zapewniając 

równocześnie dodatkową ochronę na poziomie haseł kilkuznakowych.  

Przykładem CAPTCHA eksperckiej mogą być następujące zapytania, każde dedykowane 

innej grupie docelowej [47]: 

 

• narysowanie struktury mózgu (neurochirurdzy, neurolodzy), 

• wybór określonego gatunku ssaka (biolodzy, zoologowie), 

• wybór określonego rodzaju silnika (fachowcy z branży motoryzacyjnej), 

• wybór zdjęcia z minerałem powstałym w określonej erze (specjalista z zakresu 

petrologii, mineralogii). 

 

Przykłady CAPTCHA bazujące na wiedzy eksperckiej z zakresu mineralogii oraz zoologi 

przedstawia rys. 2.11. 
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Rys. 2.11. Przykłady CAPTCHA bazujące na wiedzy eksperckiej  

Źródło: [47] 

 

Największą zaletą tej techniki jest niemal nieograniczona baza zapytań, które twórcy 

CAPTCHA mogą przygotować. Złamanie tego typu zabezpieczenia może być też dużo 

trudniejsze niż w standardowych schematach, głównie ze względu na różnego rodzaju 

szczegóły, które dla ekspertów będą pomocne w przypadku podjęcia decyzji, a które mogłyby 

zostać zupełnie przeoczone przez algorytmy detekcyjne lub postronne osoby.  

Największe wyzwanie jakie stoi przed twórcami CAPTCHA eksperckiej, to opracowanie 

procesu automatyzacji generowania schematów oraz uzyskanie odpowiedniego stopnia 

bezpieczeństwa. Komputerowe tworzenie CAPTCHA wymagałoby w tym przypadku 

stworzenia dużej bazy danych i zaawansowanego indeksowania grafik, video bądź tekstów, jak 

również automatycznego sprecyzowania stopnia trudności oraz grupy docelowej. Dodatkowo 

jeśli rozwiązaniem CAPTCHA miałoby być wybranie poprawnych obrazów z określonej puli 

lub podanie nazwy przedmiotu, wówczas konieczne jest ustalenie limitu błędnych odpowiedzi, 

w celu uniknięcia pozytywnego rezultatu w przypadku ataków słownikowych oraz typu brute 

force. 
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2.3. Pozostałe techniki percepcyjne 
 

Oprócz CAPTCHA istnieją jeszcze inne techniki percepcyjne służące do weryfikacji 

użytkowników i zabezpieczania danych, które zostaną omówione w niniejszym rozdziale. 

Podstawą działania tego rodzaju technik jest możliwość stosowania narządów zmysłów 

człowieka do analizy danych w czasie rzeczywistym i współpracy z systemami 

komputerowymi. 

 

 

2.3.1. Kryptografia wizualna – dzielenie sekretu 
 

Procesy podziału sekretu stanowią podstawę kryptografii wizualnej i były jednocześnie 

przełomem w tej dziedzinie ze względu wysoki poziom bezpieczeństwa jaki gwarantują. 

Metoda ta polega na podziale tzw. sekretu (w kryptografii wizualnej sekret przedstawiony jest 

w formie graficznej) pomiędzy grupą uczestników protokołu w taki sposób, aby byli oni 

w stanie go odtworzyć poprzez złożenie swoich współudziałów [8, 39]. Ten typ protokołu 

kryptograficznego określany jest jako (m, n)-progowy, gdzie n oznacza liczbę wszystkich 

uczestników protokołu (wygenerowanych kluczy), a m minimalną ilość osób potrzebnych do 

odtworzenia sekretu. Metoda ta została opracowana w 1979 roku przez Adi Shamira i George 

Blakley’a [8]. 

Kryptografia wizualna narzuca konieczność podziału oryginalnego obrazu na piksele 

niosące informację oraz piksele tła. Zakładając, że czarny piksel sekretu to piksel niosący 

informację, a biały piksel sekretu należy do tła obrazu, generowanie udziałów musi odbywać 

się w oparciu o pary bloków w taki sposób, aby po podziale były one identyczne w przypadku 

bloków tła i przeciwne w przypadku bloków niosących informację (rys. 2.12).  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adi_Szamir
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Rys. 2.12. Idea dzielenia sekretu dla podstawowej jednostki 

Źródło: [29] 

 

Bloki to nic innego jak 4-pikselowa macierz zawierająca 2 piksele białe i 2 piksele 

czarne. Po nałożeniu na siebie 2 udziałów (każdy od innego użytkownika) w miejscach gdzie 

bloki były identyczne otrzymujemy zestaw pikseli składający się w 50% z czarnych i 50% 

z białych elementów, a w miejscach gdzie zawarta była informacja, te 4 piksele będą czarne. 

Osobno każdy z użytkowników posiada jedynie macierz z losowo rozmieszczonymi czarno-

białymi pikselami w stosunku 50:50. Po złożeniu sekretu (zsumowaniu wartości par pikseli 

każdego z sekretu) użytkownicy mogą bezpośrednio w sposób wizualny odczytać informację 

zawartą na obrazie, bez potrzeby użycia algorytmów detekcyjnych. Informacją w kryptografii 

wizualnej może być np. szyfr, ciąg znaków, grafika, twarz lub symbol. Jeśli ilość 

użytkowników biorących udział w dzieleniu sekretu wzrasta, należy zastosować większe bloki 

podstawowe lub zmodyfikować ich korelacje, w zależności od zakładanej minimalnej ilości 

osób potrzebnych do odtworzenia sekretu. Przykład zastosowania tej metody przedstawia 

Rysunek 2.13. 
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(a)                                (b)                                      (c)                                      (d) 

Rys. 2.13. Przykład dzielenia sekretu – 2 udziały 

a) oryginalny sekret, b) udział 1, c) udział 2, d) odszyfrowany sekret po nałożeniu 1 i 2 udziału. 

Źródło: [58] 

 

 

2.3.2. Metody biometryczne 
 

Omawiając modele percepcyjne należy również wspomnieć o metodach biometrycznych, które 

ze względu na postęp w opracowywanych obecnie technologiach, coraz częściej umożliwiają 

użytkownikom bezpieczną autentykację. Ten rodzaj zabezpieczeń polega na fizycznym 

pozyskaniu przez komputer danych biometrycznych człowieka zapisanych w postaci skanu, 

zdjęcia lub odczytu z sensorów oraz późniejszym porównaniu ich z informacjami w bazie 

danych. Metody te można sklasyfikować w następujący sposób [33]: 

 

• systemy rozpoznające układ linii papilarnych, 

• systemy rozpoznające geometrię dłoni, 

• systemy rozpoznające brzmienie głosu, 

• systemy rozpoznające obraz tęczówki oka, 

• systemy rozpoznające twarz, 

• systemy rozpoznające podpis odręczny. 

 

Poziom bezpieczeństwa każdej z powyższych klas systemów, definiuje rozdzielczość 

pozyskanych sygnałów biometrycznych oraz ilość parametrów, w tym punktów odniesienia, 

opisujących dany pomiar i pozwalających go sklasyfikować. Ponieważ ilość takich parametrów 

może sięgać nawet od kilkudziesięciu do kilkuset (np. linie papilarne, cechy tęczówki oka), 
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a każdy z nich może przyjmować określony przedział liczbowy, systemy takie uważa się za 

wyjątkowo bezpieczne. Zaletą technik biometrycznych jest również fakt, iż nie ma potrzeby 

pamiętania haseł lub noszenia ze sobą kluczy, aby zostać poprawnie zweryfikowanym. 

Nie jest jednak możliwe, aby metody te całkowicie zdominowały modele logowania, ze 

względu na liczne czynniki, które dopiero w ostatnich latach ujawniły prawdziwe luki 

w zabezpieczeniach tego typu. Mowa o potencjalnie łatwych sposobach wykradania danych 

biometrycznych oraz fizycznym braku możliwości zainstalowania sensorów lub czytników 

danych na każdym urządzeniu mobilnym. Do wycieku danych biometrycznych może dojść 

wbrew pozorom bardzo łatwo np. poprzez oszustwa w postaci instalowania fałszywych 

nakładek do odczytu danych biometrycznych lub pozyskiwania tych danych z innych źródeł 

(okulista, tajne skany biometryczne, podsłuchy). Z uwagi na fakt, iż w tych przypadkach nie 

ma możliwości zmiany danych biometrycznych, tak jak dzieje się to w przypadku haseł, jeśli 

zdarzy się, że osoba niepowołana wejdzie już raz w posiadanie takich informacji, cały system 

zabezpieczeń zostanie bezwzględnie złamany i poszkodowany użytkownik nie będzie mógł już 

z niego korzystać.  

Rysunek 2.14 przedstawia model działania metody biometrycznej z użyciem 

algorytmów rozpoznawania twarzy oraz odcisku palca, w oparciu o rejestrację punktów 

charakterystycznych. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 2.14. Weryfikacja biometryczna. 

Źródło: [24, 56] 
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3. Ochrona danych z wykorzystaniem technik 

percepcyjnych 

 

Techniki percepcyjne są zwykle wykorzystywane do nieimiennej weryfikacji oraz jako systemy 

zabezpieczeń dla określonej grupy osób. W poniższym rozdziale zostaną omówione wszystkie 

przykłady zastosowań modeli kognitywnych, ich możliwe przyszłe kierunki rozwoju, a także 

typowe wymagania techniczne dla tego rodzaju rozwiązań. 

 

 

3.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i użyteczności technik 

percepcyjnych 
 

Rozwijanie technik percepcyjnych polega na pogłębianiu właściwych i skutecznych modeli 

oraz na minimalizowaniu wykrytych wad tych systemów. Podstawowym zadaniem jest jednak 

zapewnienie użyteczności proponowanych rozwiązań. Jednym z możliwych do wystąpienia 

błędów projektowych bywa nadmierne komplikowanie oraz wydłużanie procesu weryfikacji, 

co bardzo często zniechęca użytkowników do korzystania z technik percepcyjnych. 

W założeniach twórców CAPTCHA systemy percepcyjne powinny spełniać 

następujące wymagania [57]: 

 

• pełna automatyzacja metody, 

• szybka weryfikacja, 

• przyjazna i łatwa dla człowieka, 

• uniwersalna, 

• bezpieczna. 

 

Pełna automatyzacja metody – ze względów technicznych jak i finansowych ważne jest 

zapewnienie całkowicie automatycznej weryfikacji użytkowników, niewymagającej ingerencji 

człowieka zarówno na etapie tworzenia schematu CAPTCHA, jak i przy utrzymywaniu 

systemu, np. konieczności powiększenia bazy danych. Takie rozwiązanie gwarantuje płynność 

działania aplikacji w momencie natężonego ruchu na stronie i pozwala korzystać z danej 

CATCHA przez dłuższy czas.  
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Szybka weryfikacja – powszechnie uznaje się za wadliwe te modele CAPTCHA, które 

wymagają od użytkownika poświęcenia więcej niż 10 sekund na udzielenie odpowiedzi [12]. 

Zbyt czasochłonne metody z pewnością zostaną uznane za irytujące, co zniechęci potencjalnych 

klientów komercyjnych stron internetowych do dalszego korzystania z serwisu.  

Łatwa w obsłudze – jedną z głównych cech decydujących o użyteczności metody percepcyjnej 

jest procent poprawnych odpowiedzi udzielonych przez ogół użytkowników. Ponieważ 

użytkownicy mogą znacząco różnić się od siebie wiekiem, wiedzą, doświadczeniem oraz 

sposobem myślenia, konieczne jest zapewnienie realizacji zadań w danym systemie dla co 

najmniej 95% populacji [12]. Pożądany próg 100% skuteczności weryfikacji można osiągnąć 

umożliwiając kilkukrotne podejście do próby rozwiązania CAPTCHA. 

Uniwersalna – aby dane rozwiązanie CAPTCHA mogło dobrze spełniać swoją rolę wymagane 

jest, aby identyfikacja rzeczywistych użytkowników odbywała się z dużą skutecznością bez 

względu na wiek, inteligencję, płeć, język, rasę oraz różne niepełnosprawności. Wiele z tych 

wymagań może stanowić wyzwanie dla twórców CAPTCHA, dlatego aby uzyskać pożądane 

wyniki, często konieczne jest łączenie kilku problemów z zakresu AI w jednym zadaniu. Tak 

rozumiana uniwersalność jest również jednym z głównych problemów ograniczających 

merytoryczne możliwości CAPTCHA, wymuszając stosowanie ogólnikowych i prostych 

zapytań, które byłyby zgodnie interpretowane przez wszystkie grupy społeczne. 

Bezpieczna – u podstawy CAPTCHA leżą znane problemy z zakresu sztucznej inteligencji. 

Bezpieczeństwo danej metody wynika z przewagi człowieka nad komputerem 

w rozwiązywaniu pewnych określonych kognitywnych problemów [57], nie zaś z poziomu 

skomplikowania zapytań CAPTCHA. Jest to wymóg istotny bowiem nawet w przypadku 

opracowania bardzo zaawansowanych programów detekcyjnych, dany model CAPTCHA nadal 

będzie bezpieczny. Sytuacja ulega zmianie dopiero w momencie uznania danego problemu z 

zakresu sztucznej inteligencji za rozwiązywalny. Gdyby tak się stało, wszystkie CAPTCHA 

wykorzystujące to zagadnienie nie stanowiłyby już żadnego zabezpieczenia i należałoby je 

wymienić. Według pierwszych twórców CAPTCHA, sam kod algorytmu generującego 

schematy może być upubliczniony w celu potwierdzenia, że bezpieczeństwo, które gwarantuje 

jest wypadkową umiejętnego wykorzystania problemu AI z nałożeniem randomizacji cech 

schematu, a nie poziomem skomplikowania samego modelu CAPTCHA [9].  
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3.2. Przykłady stosowania technik percepcyjnych 

w zabezpieczeniach systemów 
 

Techniki percepcyjne dobrze sprawdzają się tam, gdzie istnieje możliwość zautomatyzowanych 

ataków hackerskich lub nadużyć. Do takich miejsc zalicza się m.in. serwisy prezentujące płatne 

bądź komercyjne treści, bazy danych oraz strony zawierające chronione zasoby, w tym 

aplikacje medyczne i bankowe. Wszędzie tam, gdzie dane nie muszą być szczególnie 

chronione, twórcy stron unikają implementacji dodatkowych zabezpieczeń w stylu CAPTCHA.  

W niniejszym rozdziale zostaną omówione przykłady najbardziej popularnych ataków 

komputerowych i rozwiązania zabezpieczeń wykorzystujących metody percepcyjne.  

 

 

3.2.1. Ataki DoS 
 

Ataki typu DoS (Denial of Service) uniemożliwiają użytkownikom korzystania z serwisu 

poprzez wysyłanie zmasowanych zapytań na serwer, powodując jego przeciążenie 

i w konsekwencji odmowę usługi. Przeprowadza się je z użyciem komputerów, a celem tych 

ataków może być m.in. złamanie zabezpieczeń systemu, zainfekowanie go złośliwym 

oprogramowaniem lub wyrządzenie innych szkód względem dostawców stron internetowych.  

Stosowanie CAPTCHA jako formy przeciwdziałania atakom DoS odbywa się poprzez 

umieszczenie zapytania weryfikującego bezpośrednio po wpisaniu danych logowania lub 

wymuszenia pozytywnego przejścia CAPTCHA zanim zaistnieje możliwość wpisania loginu 

oraz hasła. Skutkiem tego jest nałożenie na potencjalne oprogramowania atakujące 

konieczności użycia algorytmów detekcyjnych, wydłużając tym samym czas pojedynczego 

ataku i zmniejszając jego wpływ na obciążenie serwerów lub kompletnie blokując dany adres 

IP po kilku nieudanych próbach autoryzacji. Jednym z przykładów wykorzystania CAPTCHA 

w tym właśnie celu jest schemat logowania, zaprojektowany specjalnie z myślą o atakach DoS. 

Proponuje on następujące kroki logowania, mające maksymalnie odciążyć serwer [40]: 

 

1. użytkownik/bot próbuje wysłać zapytanie na serwer, 

2. strona wysyła CAPTCHA zamiast pola do logowania, 

3. użytkownik/bot wysyła odpowiedź na CAPTCHA, 



40 
 

4. jeśli odpowiedź jest poprawna, pojawia się pole do wpisania loginu i hasła, 

w przeciwnym razie wysyłana jest kolejna CAPTCHA, po 3 kolejnych niepomyślnych 

próbach logowania dany adres IP jest czasowo blokowany. 

 

 

3.2.2. Gry online 
 

Udział botów oraz zautomatyzowanych programów w MMOGs (Massively Multiplayer Online 

Games), jest dobrze znanym problemem. Wykorzystywane są one przez graczy lub osoby 

trzecie w celu uzyskania dodatkowych punktów lub kredytów w grach, które mogłyby być 

potem kupowane przez innych użytkowników, przynosząc dodatkowo realne zyski. 

Zautomatyzowane oprogramowanie, w przeciwieństwie do graczy, może działać przez 

dowolną ilość dni, aż do momentu osiągnięcia zaplanowanego celu. W zależności od serwisu 

takie ataki mogą spowalniać serwery, wyrządzać szkody współgraczom oraz generować 

nielegalne przychody. Wykorzystywanie CAPTCHA może odbywać się na kilka sposobów 

[18], przy założeniach, iż techniki te nie są irytujące, czasochłonne i jednorazowe. Jednym 

z praktycznych rozwiązań jest „ukrycie” prostych przykładów CAPTCHA w grze, które 

weryfikowałyby graczy w określonych odstępach czasowych. CAPTCHA te mogą wymagać 

pewnych fizycznych/sprzętowych działań, np. kilkukrotne naciśnięcie spacji, bądź 

wkomponowanie elementów zapytania w grafikę gry. Takie rozwiązania wydają się być bardzo 

skuteczne, jednak wymagają ingerencji ze strony twórców gier, co mogłoby się spotkać 

z negatywnym odbiorem graczy w przypadkach źle zaimplementowanych CAPTCHA. 

 

 

3.2.3. Wpływanie na opinię publiczną 
 

W ostatnich latach wpływ mediów internetowych na opinię publiczną jest kluczowy 

i ciągle wzrasta. Część społeczeństwa nie korzysta już w ogóle z serwisów informacyjnych, 

czerpiąc całą swoją wiedzę jedynie z portali rozrywkowych lub stron społecznościowych. 

W sytuacji, gdy na takich stronach masowo tworzone są w dużej ilość sztuczne konta 

użytkowników, publikujące treści nieprawdziwe oraz kontrowersyjne, mogą one potencjalnie 

łatwo zmanipulować opinię publiczną i wywrzeć konkretny skutek na pewnych grupach ludzi. 

Boty szerzące szkodliwe treści są o tyle niebezpieczne, że mogą wpływać na ważne wydarzenia 

ekonomiczne i polityczne, w rezultacie niosąc trudne do oszacowania globalne szkody. Pomocą 
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w rozwiązaniu tego problemu może być umiejscawianie CAPTCHA przy każdej próbie 

publikowania postu, bądź blokowanie kont w momencie wykrycia identycznych treści oraz 

wzmożonej aktywności danego adresu IP. Takie rozwiązania niestety nakładają znaczne 

obciążenia na dostawców stron i obecnie są rzadko stosowane. Tworzenie społecznościowych 

kont zwykle wymaga rozwiązania przynajmniej jednego zadania CAPTCHA, jednak mając na 

względzie fakt, iż jedno konto może publikować niemal nieograniczoną ilość treści, 

zabezpieczenie to nie stanowi większej przeszkody. Wpływ botów na opinię publiczną 

pozostaje nadal nierozwiązany i być może będzie wymagać w niedalekiej przyszłości szerszej 

analizy.  

 

 

3.2.4. Nielegalny marketing 
 

Łamanie zabezpieczeń stron internetowych w celach czerpania korzyści z darmowej reklamy 

jest jednym z najbardziej typowych i najstarszych ataków. Reklamy najczęściej pojawiają się 

na forach internetowych, serwisach społecznościowych, jako nielegalne wtyczki na stronach 

lub w formie wiadomości mailowych. W zależności od celu ataku stosuje się różne techniki 

CAPTCHA. Chęć ochrony przed spamem mailowym zapoczątkowała wymuszanie na 

użytkownikach konieczność rozwiązania schematu CAPTCHA na etapie tworzenia nowego 

konta. Podobnie jest w przypadku nowych profili na forach dyskusyjnych lub 

społecznościowych, które równie często są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnego 

marketingu. Twórcy stron mogą ponadto monitorować aktywność użytkowników, żądając na 

profilach o „podejrzanej” aktywności dodatkowej weryfikacji CAPTCHA. Umieszczanie 

nielegalnych reklam w sieci jest wykroczeniem, które może przynieść ogromne zyski lub straty 

dla poszczególnych stron, a dodatkowo nadmiernie wykorzystuje zasoby sieciowe dostawców. 

Problem stanowi również skuteczne wykrycie osób odpowiedzialnych za powstałe szkody. 

Częstym rozwiązaniem w sytuacji, gdy zawodzą inne metody zabezpieczeń, jest 

przeszukiwanie stron w kontekście nielegalnych treści, usuwanie ich oraz blokowanie 

użytkowników, którzy je publikują.  
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3.2.5. Głosowanie online 
 

Wystawianie nieprawdziwych opinii o produktach z fałszywych kont lub wpływanie na 

głosowania on-line przez boty jest kolejnym ważnym problemem, niosącym materialne 

i moralne szkody. Sztuczne recenzje chociażby filmów kinowych również stanowią formę 

nielegalnego marketingu, mogącego wpłynąć na decyzje innych użytkowników. Aby zapobiec 

takim działaniom można wykorzystać CAPTCHA na etapie dodawania recenzji/postu oraz 

tworzenia kont. Ważnym aspektem takiego działania jest jednak zapewnienie, aby dla 

użytkowników taka forma weryfikacji nie była uciążliwa i nie zniechęcała do bezinteresownego 

wystawiania opinii. Dodatkowo twórcy stron powinni ustawiać blokady weryfikujące ilość oraz 

treść postów, a w przypadku ich naruszenia, bądź publikacji tych samych treści z wielu kont, 

blokadę i usuwanie profilów.  

 

 

3.3. Bezpieczeństwo technik percepcyjnych 
 

Jakość danego modelu CAPTCHA zależy od skuteczność zaimplementowania technik 

wskazujących różnice w ludzkim i maszynowym sposobie interpretacji różnych rodzajów 

danych. CAPTCHA projektowane na początku 2000 roku dziś już nie spełniają swojej roli tak 

dobrze jak kiedyś, głównie ze względu na ogromny postęp technologiczny i rosnące zdolności 

komputerów do naśladowania zachowań ludzkich. Wyspecjalizowane algorytmy detekcyjne 

botów są obecnie w stanie złamać większość dostępnych na rynku CAPTCHA, co podważa 

celowość ich stosowania, jednocześnie zmuszając do uskuteczniania innych istniejących 

rozwiązań oraz do opracowania coraz to bezpieczniejszych sposobów weryfikacji. 

W poszukiwaniu kierunków optymalizacji CAPTCHA omówione zostaną kluczowe krytera 

tworzenia nowych schematów dotyczące zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji, zagadnień 

kognitywnych, jak również dziedzin analizy obrazów. 

Bezpieczeństwo CAPTCHA zależy od rodzaju algorytmów detekcyjnych, na które jest 

ona odporna. Konieczna jest identyfikacja potencjalnie słabych stron danego rozwiązania 

i opracowanie metod wzmocnienia schematu w tym zakresie. Istnieje szereg możliwych 

deformacji obrazu, które mogłyby znacząco osłabiać skuteczność botów, nie stanowiąc 

jednocześnie większej przeszkody dla człowieka w procesie rozpoznawania obiektów. 

Deformacje te pozwalają uzyskać określony poziom bezpieczeństwa, będący wypadkową 

nałożonych szumów, stopnia zniekształceń oraz losowości transformacji CAPTCHA. 
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Proces łamania CAPTCHA przez algorytmy komputerowe opiera się na 

wykonywanych kolejno po sobie operacjach przetwarzania obrazu, opracowanych w celu 

optymalizacji poprawności detekcji. Operacjami tymi są: 

 

1. przetwarzanie wstępne (pre-processing), 

2. segmentacja, 

3. post-segmentacja, 

4. rozpoznawanie i klasyfikacja, 

5. przetwarzanie końcowe (post-processing) i analiza. 

 

 

3.3.1. Przetwarzanie wstępne 
 

Przetwarzanie wstępne ma za zadanie jak najlepiej przygotować CAPTCHA do dalszej analizy. 

Proces ten realizowany jest poprzez usunięcie szumów oraz zbędnych elementów tła, 

mogących negatywnie wpłynąć na skuteczność działania późniejszych algorytmów 

detekcyjnych. W tym celu wykorzystuje się filtrację oraz operacje morfologiczne. Na etapie 

pre-processingu istotne jest, aby nie tracić z obrazu żadnej informacji, która mogłaby posłużyć 

ostatecznie do rozwiązania CAPTCHA. Wybór skutecznych algorytmów przetwarzania 

wstępnego może okazać się prosty w przypadku, gdzie dysponujemy wcześniejszą wiedzą 

o danym typie CAPTCHA. Istotny jest zatem rodzaj oraz poziom artefaktów, jak również 

parametry elementów tła. W sytuacji, gdy pozyskanie takich informacji jest niemożliwe, 

kalibracja algorytmów pre-processingu może opierać się o histogram, częstotliwościową 

analizę szumów, binaryzację obrazu, maski konwolucji lub korekcje iloczynowe oraz 

sumacyjne [49]. Przykład CAPTCHA pokazujący stan przed i po wstępnym przetwarzaniu 

przedstawia rysunek 3.1. 
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Rys. 3.1. Przykłady CAPTCHA przed i po wstępnym przetwarzaniu 

Źródło: [13] 

Eliminacja klasycznych szumów, czyli pojedynczych i małych grup pikseli o losowej 

barwie, dokonywana jest przeważnie w oparciu o maski konwolucji oraz filtry górno-

przepustowe. Przetwarzanie wstępne może mieć również na celu dostosowanie ostrości obrazu 

i wygładzenie konturów wykrytych struktur. Metodami wykorzystywanymi w tych 

przypadkach są klasteryzacja oraz analiza histogramu. Dodatkowe transformacje na przestrzeni 

barw pozwalają wyostrzyć obraz i dostarczyć dane potrzebne w kolejnych etapach 

przetwarzania obrazu, w tym w procesie segmentacji.  

Bezpieczna CAPTCHA powinna charakteryzować się dużą odpornością na algorytmy 

pre-processingu. Użyty rodzaj szumów może zależeć od stylu i parametrów schematu, przy 

czym zarówno szum impulsowy (tzw. szum typu „sól i pieprz”) jak i szum biały są łatwe do 

usunięcia przy pomocy filtrów medianowych, Gaussa i Laplace'a. W przypadku CAPTCHA 

tekstowych korzystniejsze wydaje się wprowadzenie nieco większych artefaktów. Powinny one 

być niejednorodne pod względem morfologicznym i jak najbardziej zbliżone rozmiarem do 

szerokości liter schematu [48]. Ochrona przed algorytmami przetwarzania wstępnego powinna 

również dotyczyć histogramu obrazu. Rozwiązanie takie zapewnia  stosowanie wielu odcieni 

szarości lub też generowanie liter o możliwie jak najbardziej losowych parametrach pod 

względem tekstury i koloru. 

 

 

3.3.2. Odporność na segmentację 
 

Segmentacja, obok algorytmów klasyfikujących, należy do głównych technik przełamywania 

CAPTCHA. Wynik procesu segmentacji powinien dostarczać informacji o tzw. obszarach 
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zainteresowania (Region of Interest – RoI), tj. miejscach na obrazie zidentyfikowanych jako 

charakterystyczna i powiązana ze sobą grupa pikseli, potencjalnie zawierających jeden 

z graficznych elementów potrzebnych do złamania CAPTCHA. Wydobycie takiego regionu 

jest szczególnie trudne w przypadku, gdy schemat charakteryzuje się dużą randomizacją cech 

obiektów i posiada rozbudowane tło. Poprawne działanie algorytmów segmentacji gwarantuje 

odpowiednie zaklasyfikowanie zbiorów pikseli do poszczególnych struktur obrazu, pozwala 

oddzielić elementy zachodzące na siebie, określić ich rozmiar i zdefiniować kontury obiektów, 

wyeliminować szumy oraz uwypuklić pożądane struktury. 

Do technik wykorzystywanych w segmentacji zalicza się metody bazujące na: 

 

• wykrywaniu krawędzi, 

• wykrywaniu obszarów zainteresowania, 

• progowaniu, 

• histogramie, 

• technikach hybrydowych. 

 

Proces segmentacji CAPTCHA oparty jest o klasyfikację elementów obrazu na ściśle 

zdefiniowane grupy pikseli, posiadające określone homogeniczne cechy. Grupy te definiują 

struktury schematu, które w późniejszych etapach znajdą zastosowane w procesie analizy, 

interpretacji, jak również w celu zrozumienia CAPTCHA. Kluczowym aspektem segmentacji 

jest ustalenie warunków początkowych i uściślenie kryteriów, na podstawie których algorytm 

będzie podejmował decyzje dotyczące przynależności pikseli do poszczególnych grup. 

W zależności od wyglądu CAPTCHA, parametry liter mogą zmieniać się pod kątem rozmiaru, 

ostrości konturów, koloru, tekstury, rodzaju deformacji oraz nałożonego szumu. Stworzenie 

uniwersalnych kryteriów segmentacji nie jest możliwe, dlatego określając podobieństwo pikseli 

oraz nieciągłości krawędzi obiektów, bazuje się na automatycznie definiowanych warunkach 

klasteryzacji, każdorazowo określanych np. w oparciu o histogram. Warunki te mogą dotyczyć 

całego obrazu lub jego poszczególnych fragmentów. 

W przypadku CAPTCHA tekstowej, aby móc poprawnie rozpoznać znaki, potrzebne 

jest wyodrębnienie wszystkich konturów z obrazu. Najpopularniejszymi metodami 

wykorzystywanymi w tym celu są progowanie, maski binarne, np. maski Sobbel’a oraz rozrost 

obszarów. W momencie, gdy program napotka na odpowiednią różnicę w poziomie jasności 

dwóch lub więcej sąsiadujących ze sobą pikseli, sprawdzane jest, na jakim obszarze występuje 
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ten podział, jak bardzo jest on jednolity pod względem tekstury oraz jak gładkie są kontury 

wykrytego kształtu. Część CAPTCHA wymaga implementacji bardziej zaawansowanych 

metod segmentacji, wykorzystujących łączenie oraz podział obszarów. Stosowane są one dla 

przypadków, w których litery zostały celowo zdefragmentowane lub przecięte elementami tła. 

Dokonuje się tego w końcowych etapach segmentacji i zwykle w oparciu o sprawdzone i ściśle 

ustalone z góry kryteria. 

Segmentacja w oparciu o histogram sprawdza się, gdy wszystkie litery mają podobny 

stopień szarości lub kolor oraz znacząco różnią się od zaaplikowanego tła. W takich 

przypadkach wykrycie lokalnych maksimów i minimów w histogramie powinno zapewnić 

poprawną segmentację poprzez definiowanie przynależności pikseli do poszczególnych grup. 

Przykład zastosowania omawianego rozwiązania przedstawia rysunek 3.2. 

 

 

 

Rys. 3.2. Histogramy czarno-białej CAPTCHA oraz CAPTCHA z rozbudowanym tłem 

Źródło: opracowanie własne 
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Jednym z aspektów naruszających bezpieczeństwo CAPTCHA jest ustawianie 

każdorazowo takich samych geometrycznych parametrów znaków na schemacie. Należy 

wykluczyć możliwość wykrycia litery w oparciu o tzw. pixel count, czyli metodę polegającą na 

identyfikowaniu symbolu jedynie na podstawie określenia liczby pikseli, które go tworzą. 

Sytuacja taka będzie mieć miejsce w przypadku, gdy parametry litery nie są każdorazowo 

w procesie tworzenia nowej CAPTCHA wybierane losowo z pewnego zakresu, a są natomiast 

pozyskiwane z gotowej bazy danych i wstawiane do obrazu. Przykład właściwego procesu 

segmentacji różnych rodzajów CAPTCHA przedstawia rysunek 3.3.  

 

 

Rys. 3.3. Przykłady prawidłowej segmentacji różnych rodzajów CAPTCHA tekstowej 

Źródło: [13] 

Kluczowym aspektem w procesie projektowania bezpiecznej CAPTCHA jest 

uniemożliwienie programom komputerowym ekstrakcji całych liter z obrazów. Można tego 

dokonać wprowadzając deformacje konturów, tekstury jak również zmianę barw na przestrzeni 

jednego symbolu. Poprawną segmentację zaburzają dodatkowo nałożone elementy tła 

o podobnej do znaków morfologii, a także nachodzące na siebie litery.  
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Algorytmy segmentacji klasyfikują pojedyncze znaki na podstawie wspólnych cech 

sąsiadujących pikseli, zatem lokalne zaburzenia pod względem nasycenia i barwy w obrębie 

jednej litery mogą zapobiec poprawnemu określeniu jej konturów, a w konsekwencji 

doprowadzić do błędnej detekcji. Algorytmy wykrywania krawędzi wykorzystują przeważnie 

metody gradientowe, czyli obliczanie pierwszej pochodnej na wartościach pikseli obrazu 

i wyszukiwanie lokalnych maksimów i minimów funkcji na otrzymanych wynikach. Pozwala 

to ocenić intensywność nagłych zmian gradientowych CAPTCHA, wydobywając kontury 

schematu. Detekcja krawędzi może ponadto przebiegać w oparciu o obliczenia drugiej 

pochodnej obrazu, przy czym należy skoncentrować się na miejscach, gdzie szybkość wzrostu 

lub spadku gradientu najszybciej się zmienia, wykorzystując w tym celu operator Laplace’a lub 

przejście przez 0 nieliniowej różniczki [5]. Otrzymanie końcowego wyniku wymaga zwykle 

użycia filtru Gaussa, który eliminuje zakłócenia w wynikowym obrazie. Do wykrywania 

krawędzi używa się również masek Sobel’a, krzyża Roberts’a, metod gradientowych 

i orientacyjnych oraz metody Canny [5].  

Rysunek 3.4 przedstawia wynik obliczenia pierwszej pochodnej na pikselach obrazu 

autorskiej CAPTCHA. 

 

 

Rys. 3.4. Obraz pierwszej pochodnej CAPTCHA prezentowanej na rys. 3.2. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Kolejnym ważnym zadaniem procesu segmentacji jest ustalenie granic przestrzennych 

obiektów. Ochrona przed tym krokiem polega przeważnie na randomizacji rozmiarów oraz na 

semi-losowym położeniu znaków CAPTCHA z równoczesnym nałożeniem elementów tła. 

Znaczna defragmentacja liter, podobnie jak deformacje oraz stykanie się znaków, stanowi duże 

utrudnienie dla algorytmów segmentujących i bywa często wykorzystywana w popularnych 

modelach CAPTCHA. Rysunek 3.5 przedstawia CAPTCHA po segmentacji metodą progową. 
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Rys. 3.5. Obraz po segmentacji metodą progową 

Źródło: [36] 

 

Post segmentacja 

Celem post-segmentacji w przypadku programów łamiących CAPTCHA jest przetworzenie 

elementów wyodrębnionych na etapie segmentacji w taki sposób, aby algorytmy detekcyjne 

z jak największą dokładnością poprawnie je rozpoznały. Do realizacji tego zadania stosuje się 

funkcje skalujące, rotacyjne oraz wszystkie techniku z zakresu OCR, a sam obraz często jest 

przekształcany do skali szarości w celu ułatwienia obliczeń [6]. 

Ustalanie pionowej pozycji liter w kontekście CAPTCHA tekstowej jest kluczowe dla 

etapu ich późniejszego rozpoznawania. Ponieważ większość znaków w alfabecie jest podłużna, 

tzn. ich wysokość bywa większa niż szerokość, obliczenie parametrów przestrzennych 

wykrytego elementu powinno pomóc w określeniu jego poprawnej orientacji. W przypadku 

liter o poprzecznej charakterystyce, takich jak M oraz W, najlepiej jest posłużyć się symetrią 

symboli. Ze względu na fakt, iż litery alfabetu łacińskiego składają się z linii prostych oraz pół- 

lub całych okręgów, w określeniu ich poprawnego położenia przydatne jest m.in. wyznaczenie 

kierunku oraz geometrii linii prostych i krzywych, biegnących wzdłuż krawędzi znaków. 

W tym celu stosuje się podstawowe techniki OCR oraz modele matematyczne. 
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Obrót oraz standaryzacja rozmiaru liter dokonywana jest poprzez lokalne transformacje 

obrazu z wykorzystaniem przekształceń geometrycznych takich jak: operacje afiniczne, 

translacje, skalowanie, obrót i transformacje perspektywiczne [5]. Obraz wraz z wykrytym 

elementem CAPTCHA mnoży się z macierzą przekształcenia, aż do momentu uzyskania 

odpowiednich proporcji litery lub obiektów. Aby wydobyć więcej informacji ze schematu, 

można również posłużyć się normalizacją wartości pikseli, polegającą na przeskalowaniu 

wartości obrazu do maksymalnego przedziału w skali szarości, dostępnego dla danego 

rozszerzenia graficznego, np. dla .png przeskalowanie z wartości 70:240 na wartości 0:256. 

Przykłady zastosowania omawianego przekształcenia przedstawia rysunek 3.6. 

 

 

Rys. 3.6. Przykłady przekształceń perspektywicznych (a) oraz afinicznych (b) 

Źródło: [5] 

 

 

3.4. Kierunki rozwoju i przyszłość CAPTCHA 
 

Przyszłość CAPTCHA uwarunkowana jest tym, jak długo człowiek będzie w stanie utrzymać 

przewagę nad maszyną w kwestiach udzielania szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na znane 

problemy z zakresu sztucznej inteligencji. Zagadnienia te służą nam obecnie do różnicowania 

zachowań ludzkich od zachowań programów komputerowych, jednak można przypuszczać, że 

w ciągu najbliższych kilku lat maszyny, dzięki algorytmom samouczącym się i sieciom 

neuronowym, będą konkurować z umiejętnościami percepcyjnymi człowieka być może 
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przewyższając je. Opracowanie nowych metod CAPTCHA oraz przygotowanie planu rozwoju 

technik percepcyjnych, gwarantujących niezawodność na etapie weryfikacji użytkowników, 

stanowi niezwykle istotny problem, ponieważ dotyczy obszarów codziennych aktywności 

internetowych. Jest to równocześnie kwestia wymagająca głębokiej analizy zagadnień 

kognitywnych oraz precyzyjnej implementacji i dogłębnej weryfikacji opracowanych 

rozwiązań. Można przypuszczać, że w przyszłości tylko te techniki CAPTCHA będą w stanie 

odeprzeć ataki botów, które nieustannie będą adaptować się do nowoczesnych technologii lub 

będą zdolne do wykrywania bardzo subtelnych różnic pomiędzy ludzkim a maszynowym 

sposobem wchodzą w interakcję z testem Turing’a. 

Uczenie maszynowe, będące przełomowym odkryciem w dziedzinie informatyki, stało 

się główną przyczyną złamania wielu komercyjnych i powszechnie używanych technik 

CAPTCHA, ukazując ich słabe punkty zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej. 

Metody sztucznej inteligencji nie tylko pozwalają dobrać optymalne współczynniki, dzięki 

którym algorytmy są w stanie na bieżąco dopasować najlepszą odpowiedź do realizowanego 

zadania, ale również pozwalają na samouczenie się, dając komputerom niemal nieograniczone 

możliwości adaptacji do nowych wyzwań, stawianych przez coraz bardziej zaawansowane 

sposoby zautomatyzowanej autentykacji osób. 

Sposoby generowania schematów CAPTCHA zdolnych przeciwstawiać się atakom ze 

strony botów wykorzystujących metody AI powinny być dobrze skalibrowane oraz 

przemyślane. Nie udało się do tej pory opracować, ani nawet udowodnić, że istnieje 

jakakolwiek percepcyjna zdolność człowieka, która nie mogłaby zostać przynajmniej w części 

odtworzona przez sieci neuronowe poddane procesowi nauczania na zbiorze gotowych zadań 

(wliczając w to rozpoznawanie liter oraz obiektów). Ze względu na dużą skuteczność botów, 

obecnie wykorzystywane metody generowania CAPTCHA stanowią zwykle kombinację kilku 

różnych technik percepcyjnych w nadziei, że któryś element zadania będzie zbyt trudny dla 

maszyny podszywającej się pod człowieka do odczytania i tym samym uniemożliwi pomyślną 

weryfikację. Rozwijanie technik CAPTCHA koncentruje się głównie na próbie wykrycia limitu 

zdolności percepcyjnych człowieka i przygotowania testu właśnie w oparciu o tę granicę.  

Łączenie w CAPTCHA kilku różnych  elementów weryfikujących zdolności kognitywne 

człowieka ma za zadanie nałożyć pewną dodatkową losowość, wymagającą od komputera 

większych obliczeń i większej złożoności analizy, jak również rozumienia zadania jako 

logicznej całości. Stopień trudności zależy zatem zarówno od wielowymiarowości tekstu, jak 

i od ilości potencjalnie możliwych rozwiązań. Współczesne technologie pozwalają z dużą 

szybkością generować rozbudowane CAPTCHA, zdolne łączyć kilka problemów AI w jednym 
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schemacie, takich jak rozpoznawanie liter oraz dźwięku, a dzięki dodatkowym wtyczkom 

w aplikacjach pojawiła się też możliwość sprawdzania szybkość reakcji użytkownika oraz 

śledzenie ruchów kursora. Te dodatkowe informacje w niektórych adaptacjach CAPTCHA 

zastępują tradycyjne schematy, jednak ze względu na łatwą możliwość obejścia tego problemu, 

czyli zaimplementowania w botach realistycznych ruchów i opóźnionych reakcji, podobnych 

do reakcji człowieka, metody te pozostają nieskuteczne. Podobnie jest z ekranami dotykowymi. 

Programy atakujące strony mogą wstrzykiwać swoją odpowiedź wraz ze zmanipulowanymi 

danymi na temat kierunku oraz precyzji ruchów, czyniąc modele oparte na analizie tego typu 

sygnałów niepoprawnymi.  

Weryfikacja osób w bliskiej przyszłości może przebiegać również w oparciu 

o kilkuetapowe logowanie z wykorzystaniem m.in. telefonów komórkowych oraz dodatkowych 

haseł. Istotne znaczenie odgrywa kwestia kosztów, które musiałaby ponieść strona atakująca, 

tj. kosztów sprawdzania pojedynczych numerów telefonów i kosztów operacyjnych, czyniąc te 

metody najbardziej odpornymi na ataki. Zabiegi te nie sprawdzają się jednak w przypadkach, 

gdy użytkownika obowiązuje pewien stopień anonimowości oraz, gdy obu stronom zależy na 

czasie weryfikacji i cenie usługi.  

Dynamiczny rozwój technologii w bliskiej przyszłości może umożliwić również 

powszechną autentykację w oparciu o metody biometryczne. Techniki te mają szansę 

z powodzeniem zastąpić CAPTCHA obrazową z tą różnicą, iż ich działanie polega przede 

wszystkim na pomiarze fizycznych parametrów ciała użytkownika, a nie na sprawdzeniu jego 

zdolności percepcyjnych. Implementacja metod biometrycznych wymaga dodatkowo użycia 

odpowiedniego sprzętu, wliczając w to czytniki linii papilarnych, skanery oka, rozpoznawanie 

gestów/mimiki oraz innego typu czujniki bądź detektory. Te metody, o ile dobrze sprawdzają 

się w bezpośredniej identyfikacji, mogą mieć też swoje słabe strony. Ponieważ weryfikacja 

musi uwzględniać jakiś zakres błędu lub dopuszczalny przedział możliwych odpowiedzi, to 

wiąże się ona ze zwiększonym ryzykiem odtworzenia parametrów biometrycznych człowieka 

przez adaptacyjne algorytmy, drukarki 3D i pozostały nowoczesny sprzęt, skutkując błędnym 

rozpoznaniem strony klienta. Przykładem podważającym bezpieczeństwo metod 

biometrycznych jest np. popularna w Stanach Zjednoczonych aplikacja Face Swap, która 

umożliwia imitowanie innej osoby poprzez realistyczne komputerowe nałożenie jej twarzy na 

naszą twarz w czasie rzeczywistym. 

Weryfikacja użytkowników z wykorzystaniem plików cookies jest kolejnym, 

powszechnie wykorzystywanym obecnie rozwiązaniem, zaimplementowanym m.in. przez 

Google (reCAPTCHA), polegającym na sprawdzaniu przez aplikacje adresu IP, ustawień oraz 
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historii przeglądania użytkownika. Aby zwiększyć skuteczność wdraża się ponadto analizę 

czasu odpowiedzi oraz śledzenie aktywności kursora, którego ruch w pobliżu pola CAPTCHA 

oraz na stronie, zwykle zmienia się w zależności od tego, czy wykonywany jest przez 

człowieka, czy przez bota. Technika ta cieszy się dużym uznaniem ze względu na krótki czas 

uzyskania weryfikacji, ponieważ wymaga od użytkownika jedynie zaznaczenia pola “nie 

jestem robotem”, podczas gdy sprawdzenie jego ustawień oraz danych podręcznych 

przeglądarki zachodzi automatycznie w tle. W przypadku, gdy aplikacja wykryje pewne 

nieprawidłowości w odniesieniu do interakcji ze stroną lub do aktywności internetowej danego 

konta, wówczas następuje próba weryfikacji w oparciu o CAPTCHA. Często okazuje się 

jednak, że to właśnie drugi etap, czyli rozwiązywanie reCAPTCHA, stanowi słaby punkt tej 

metody, ponieważ dzięki uczeniu maszynowemu komputer jest zdolny poprawnie 

sklasyfikować szeroki zakres znaków i złamać to zabezpieczenie. 

Przyszłe systemy weryfikacji użytkowników będą z pewnością dążyć do całkowitej 

automatyzacji tego procesu, niewymagając czasowego udziału użytkownika lub minimalizując 

go. Analiza sposobu interakcji strony klienta ze stroną dostawcy oraz parametryzacja ruchów 

kursora może jednak nie zapewniać odpowiedniego bezpieczeństwa z uwagi na łatwość, z jaką 

cechy te mogą zostać zreplikowane przez komputer. Ponadto próby ustawiania pułapek, czyli 

tzw. metody “Honeypot”, polegające na ustawianiu testów niewidocznych dla użytkownika, 

a widocznych dla bota, również mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów w sytuacji, gdy 

szkodliwe oprogramowanie będzie bazować na wizualnej analizie strony internetowej, a nie na 

wersji źródłowej.  

Pomysły bazujące na autentykacji w oparciu o CAPTCHA oraz metody Blockchain są 

dopiero w fazie badawczej, jednak ze względu na fakt, iż bazują one na tworzeniu rosnącego 

zaufania do danego konta użytkownika, bądź też jego adresu IP, mogą wkrótce stać się jednym 

z lepszych i bardziej wiarygodnych zabezpieczeń. W takich systemach kolejnymi blokami 

w łańcuchu miałyby być certyfikaty poprawnie rozwiązanych CAPTCHA, bądź inne dane 

(takie jak cookies czy zapisy z gier online), zatwierdzone przez daną stronę i dopisane do 

Blockchain powiązanego z danym kontem. Implementacja tej techniki wymaga nieco większej 

ilości obliczeń, niż w przypadku generowania tradycyjnej CAPTCHA, jednak sukcesywne 

tworzenie łańcucha z czasem będzie budować mocniejszy profil zaufania danego użytkownika 

i nie będzie dzięki temu istniała potrzeba każdorazowej weryfikacji jego konta. Największe 

wyzwanie, z jakim zdają się mierzyć metody Blockchain to ustalenie wspólnej wersji 

przyznawania certyfikatu na stronach oraz implementacja tego typu CAPTCHA globalnie, 

a także podejmowanie decyzji kto będzie przechowywał potrzebne dane. 
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4. Propozycja nowych wizualnych technik 

weryfikacji użytkowników 

 

Poniżej zostaną przedstawione cztery autorskie implementacje nowych modeli CAPCHA 

opartych o zastosowanie technik percepcyjnych. Celem prezentowanych rozwiązań jest 

zbadanie, czy istnieje szansa na ulepszenie zabezpieczeń lub wprowadzenie alternatywnych 

metod logowania do przestrzeni aplikacji internetowych. Idea zarówno CAPTCHA 

percepcyjnej jak i CATCHA wizualnej jest dobrze znana, a jej zastosowania w praktyce są 

powszechne. Przedstawione w niniejszym rozdziale dysertacji rozwiązania korzystają z tych 

technik w celu rozwiązania nowego problemu, jakim jest trudność w pamiętaniu przez 

użytkowników własnego hasła. 

 

 

4.1. CAPTCHA Reminder 
 

W kwestii ochrony prywatnych kont internetowych, to właśnie użytkownicy są często 

postrzegani przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, jako najsłabsze ogniwo systemu 

zabezpieczeń [21]. Przyczyną są z reguły łatwe do skorygowania zachowania, takie jak: 

ustalanie zbyt prostego hasła, zapisywanie danych logowania na kartce oraz ustawianie tego 

samego lub podobnego hasła na wielu różnych platformach. 

Badania dotyczące bezpieczeństwa w sieci dowodzą, że jedno konto mailowe jest 

powiązane średnio z ponad 100 różnymi personalnymi profilami [37]. Ilość loginów oraz haseł 

jakimi dany użytkownik musi obecnie zarządzać, szczególnie tych dotyczących rzadko 

używanych aplikacji, jest już praktycznie niemożliwa do zapamiętania, a każdy z nas właśnie 

z tego powodu średnio 22 razy w ciągu roku wykorzystuje opcje typu „przypomnij hasło” [37]. 

Szacuje się, że liczba posiadanych internetowych kont osobistych podwaja się co 5 lat i w 2025 

roku będzie już sięgać około 207 profilów na osobę [37]. Doprowadza to do sytuacji, w której 

dostawcy aplikacji muszą zapewnić bardzo stabilny, szybki oraz tani system zarządzania 

hasłami (tzw. password manager), gdyż przeciętny użytkownik częściej będzie korzystać 

właśnie z takiego managera, niż ze swojego loginu i hasła, których może nie być w stanie sobie 

przypomnieć. 
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Proces odzyskiwania danych logowania użytkownika w standardowych password 

managerach polega najczęściej na wysłaniu zresetowanego hasła na powiązany z kontem 

numer komórkowy lub adres mailowy. Takie rozwiązanie jest skuteczne pod warunkiem, iż 

pamiętamy nazwę maila skorelowanego z danym profilem oraz mamy dostęp do telefonu. 

W sytuacji, gdy konto mailowe zostało wcześniej utracone, posiadamy kilka adresów e-mail 

lub chcemy chociażby zmienić numer telefonu, np. przy przeprowadzce do innego kraju lub po 

zmianie operatora, wówczas obydwie metody stają się nieskuteczne i nie ma już możliwości 

odzyskania profilu. 

Poniżej zostanie omówiona alternatywna propozycja password managera 

z wykorzystaniem technik percepcyjnych, w tym kodów CAPTCHA. Głównym celem 

proponowanego rozwiązania jest ułatwienie użytkownikowi przypomnienia sobie danych 

logowania, poprzez przedstawienie mu znanego już obrazu, mającego wymusić skojarzenia, 

które wcześniej sam stworzył. Dodatkową zaletą prezentowanej metody jest wymóg podania 

złożonego i długiego hasła, które dodatkowo powinno podnieść poziom bezpieczeństwa 

autoryzacji. 

Nowatorskie rozwiązanie bazuje na dwóch założeniach . Pierwsze odnosi się do faktu, 

iż ludzki mózg znacznie lepiej radzi sobie z zapamiętywaniem i kojarzeniem obrazów niż słów 

[32], drugie natomiast powiązane jest z twierdzeniem, że istnieją silne oraz bezpośrednie relacje 

pomiędzy ośrodkiem mowy a korą wzrokową człowieka [20]. Obydwa założenia zostały 

wykorzystane jako podstawa do stworzenia graficznej metody logowania, zawierającej 

jednocześnie proces uwierzytelniania, jak również element przypominania hasła. Proponowane 

rozwiązanie ma pomóc w tworzeniu w pamięci użytkownika pary obraz-hasło. Podczas 

kolejnych logowań, obraz wraz z przedstawionym na nim pytaniem przypominającym, miałby 

automatycznie pojawiać się po wpisaniu loginu. Zakładając, że skojarzenia użytkownika 

z danym obrazem są trwałe lub zachowuje on podobny tok myślenia, przywołanie ustalonego 

słowa, bezpośrednio związanego z widoczną grafiką, powinno okazać się dużo prostsze, niż 

przypomnienie sobie równie skomplikowanego hasła bez żadnej podpowiedzi. Z założenia 

rozwiązanie to będzie skuteczne pod warunkiem, iż użytkownik sam zadba o ustawienie jak 

najbardziej nieoczywistego skojarzenia z obrazem oraz udzieli prawdziwej odpowiedzi na 

pytanie przypominające. Przy implementacji metoda ta standardowo powinna również być 

obarczona skończoną liczbą błędnych prób logowania, tak, aby ataki typu brute force nie miały 

miejsca. Dodatkowo po każdej błędnej próbie logowania i resecie hasła, w celu utrzymania 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, system musiałby wymuszać na użytkowniku zmianę 

wgranego obrazu wraz ze zmianą pytania przypominającego. 
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Poniżej zostanie przedstawiony przykładowy proces tworzenia konta użytkownika wraz 

z generowaniem CAPTCHA Reminder, jako alternatywę dla tradycyjnych metod autentykacji.  

Metoda ta uwzględnia wprowadzenie dodatkowego kroku na etapie rejestracji konta. 

Użytkownik zostaje najpierw poproszony o wgranie lub wylosowanie dowolnego obrazu np. 

ze zbioru grafiki Google, oraz o udzielenie odpowiedzi na jedno ze standardowych pytań 

używanych do odzyskiwania konta, np: podaj imię psa z dzieciństwa, jak brzmiało nazwisko 

panieńskie Twojej matki, ulubiona postać z kreskówki, etc. Po zatwierdzeniu przez aplikację 

odpowiedzi na pytanie przypominające, jak również po zweryfikowaniu poprawności 

rozszerzenia i rozmiaru obrazu, algorytm generuje CAPTCHA Password Reminder. Jest to 

obraz przedstawiający wybraną wcześniej przez użytkownika grafikę wraz z wkomponowanym 

w nią pytaniem, na które została już uprzednio udzielona odpowiedź. Styl liter pytania 

przypominającego ma być przedstawiany w formie znaków CAPTCHA, aby dodatkowo 

utrudnić botom ich rozszyfrowanie. Ostatnim i najważniejszym krokiem rejestracji jest 

poproszenie użytkownika o ustalenie hasła, którego jedna część miałaby być odpowiedzią na 

pytanie widoczne na grafice, a druga miałaby ściśle kojarzyć się z wgranym obrazem np. 

określenie przymiotnika dla widocznego przedmiotu lub podanie wyjątkowego skojarzenia 

z przedstawioną sceną. Równocześnie z tym krokiem pojawia się komunikat zawierający 

prośbę, aby zachować jak największą losowość skojarzeń, celem uniemożliwienia innym 

osobom odgadnięcie hasła. Dodatkowo system powinien wymusić na użytkowniku 

wkomponowanie w utworzone hasło dowolnej liczby, tak aby poziom skomplikowania był 

odpowiednio wysoki. Warunkiem powodzenia tej techniki jest też ustawienie możliwości 

kilkukrotnej próby podejścia do wpisywania hasła. Po próbie logowania zakończonej 

niepowodzeniem ostateczne odblokowanie konta miałoby odbywać się już kolejno poprzez 

adres mailowy i telefon. 

Poniżej zaprezentowano schemat przykładowej rejestracji z użyciem opisanej metody 

oraz schemat działania algorytmu tworzącego CAPTCHA Password Reminder (rys. 4.1-4.4). 

1. Podaj imię/login, 

2. Podaj adres mailowy, 

3. Wprowadź lub wylosuj dowolny obraz (minimalna rozdzielczość: 350 x 350 pikseli), 

4. Wybierz pytanie przypominające, bądź wprowadź własne pytanie. 
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Rys. 4.1. Ekran logowania w aplikacji „CAPTCHA Password Reminder” 

Źródło: opracowanie własne 

 

5. Prosimy czekać, trwa generowanie CAPTCHA Password Reminder 

 

 

Rys. 4.2. Proponowany ekran logowania w aplikacji „CAPTCHA Password Reminder” 

Źródło: opracowanie własne 

 

6. Ustaw hasło, które w dowolnej kolejności powinno składać się z następujących 

elementów: 

• skojarzenia lub nawiązania do pewnego szczegółu występującego na obrazie, 

• odpowiedzi na pytanie, 

• dowolnej liczby. 

Hasło standardowo powinno składać się z minimum 8 znaków, zawierających co 

najmniej jedną cyfrę, jedną dużą i jedną małą literę. 
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Rys. 4.3. Proponowane rozwiązanie interfejsu aplikacji „CAPTCHA Password Reminder” 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rys. 4.4. Przykładowe rozwiązanie „CAPTCHA Password Reminder” 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przykładowe hasła dla powyższego obrazu: QuoVadis238Kolejka, 

HarryPotter2007Horyzont, ImieRozyGory15, itp. 
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Można przypuszczać, że poziom bezpieczeństwa uzyskany dzięki tej metodzie będzie 

wyższy, niż jest to standardowo wymagane. Przemawia za tym fakt, iż w niektórych modelach 

password managera wystarczy poprawnie odpowiedzieć tylko na jedno pytanie 

przypominające, aby móc całkowicie zresetować swoje hasło [27]. W prezentowanym 

rozwiązaniu połączona jest natomiast nie tylko odpowiedź na pytanie przypominające, ale 

również liczby i personalne skojarzenia z obrazem. Zakładając, że długość hasła tworzonego 

przy pomocy CAPTCHA Password Reminder będzie z przedziału od 10 do 20 znaków, co daje 

od 70 000 do kilku/kilkuset miliardów możliwych kombinacji [26]. W kontraście do 

standardowego hasła o długości 9 znaków, różnica w ilości możliwych kombinacji potrzebnych 

do złamania omawianej techniki jest znacząca. 

Słabą stronę tej metody jest istnienie potencjalnego ryzyka zawężenia puli możliwych 

kombinacji haseł w przypadku, gdy zarówno skojarzenie użytkownika z obrazem będzie zbyt 

oczywiste, jak i odpowiedź na pytanie przypominające będzie zbyt “typowa”. Właśnie ze 

względu na tę wadę CAPTCHA Password Reminder konieczne jest, jak już wcześniej 

wspomniano, chwilowe blokowanie konta po przekroczeniu odpowiedniej liczby błędnych 

prób logowania. Przy tworzeniu podobnych metod warto również pamiętać, że to 

w interesie  użytkownika leży ustalenie jak najbardziej skomplikowanego hasła, a on sam 

mając świadomość zagrożeń powinien dołożyć starań, aby było ono odpowiednio długie 

i skomplikowane. 

Przedstawione rozwiązanie zostało stworzone głównie z myślą o dostarczeniu schematu 

logowania z jednoczesnym elementem przypominania hasła. Ponieważ według badań problem 

z pamiętaniem danych logowania spotyka nas średnio 22 razy w ciągu roku [37], prezentowana 

technika CAPTCHA zdaje się mieć duże uzasadnienie biznesowe. CAPTCHA Password 

Reminder, może stanowić alternatywę dla standardowego password managera lub pełnić rolę 

stałego schematu logowania. 

Należy również wspomnieć o dodatkowych utrudnieniach, które mogą pojawić się 

podczas implementacji prezentowanego rozwiązania. Szczególnie problematyczne może 

okazać się przechowywanie prywatnych zdjęć użytkowników oraz szybkie generowanie liter 

do pytania przypominającego. Dla przykładu, osoby korzystające ze smartfonów musiałyby 

udostępnić dostęp aplikacji do swoich zdjęć lub wskazać i wczytać wybrany przez siebie obraz. 

Nie jest to zbyt czasochłonne zajęcie, niemniej wydłuża i komplikuje cały proces, czym odbiega 

od standardowej szybkiej rejestracji. Ważny jest również aspekt normalizacji wgrywanych 

zdjęć pod względem jasności i rozmiaru. System powinien móc znaleźć kompromis pomiędzy 

jakością obrazu – potrzebną do udzielenia poprawnej odpowiedzi, a jego rozmiarem, który ma 



60 
 

wpływ na szybkość działania aplikacji oraz ilość pamięci zajmowanej na serwerze przez konto 

użytkownika. Rozwiązaniem tego typu problemów zajmują się m.in. algorytmy kompresji 

stratnej, w tym najpopularniejszy JPEG, jak również transformaty cosinusowe i falkowe [23]. 

Program tworzący CAPTCHA Password Reminder napisano w środowisku Matlab, 

wersja 2010a. Wykorzystano w nim te same style generowania liter, które zostaną opisane w 

rozdziale 4.2 niniejszej pracy, przy omawianiu nowej tekstowej CAPTCHA.  

Schemat działania algorytmu polega na wczytaniu wybranego wcześniej tekstu pytania 

przypominającego i przetworzeniu każdej litery według określonego stylu znaków CAPTCHA. 

Wybór danego stylu jak również rozmiaru, orientacji, koloru i położenia symbolu jest 

wyznaczany losowo. Program dzieli wprowadzone pytanie na osobne wyrazy i każdy z nich 

umieszcza w pionowym odstępie od siebie na wgranym przez użytkownika zdjęciu tak, aby 

były one czytelne i nie nachodziły na siebie. Poniżej przykładowe zestawienie 

wygenerowanego słowa (rys. 4.5), będącego fragmentem pytania oraz finalna wersja 

CAPTCHA Password Reminder (rys. 4.6) zawierająca wygenerowane słowo. 

 

 

Rys. 4.5. Część przypominającego pytania wygenerowana jako CAPTCHA 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.6. Proponowanie rozwiązanie „CAPTCHA Password Reminder” 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pomimo, iż w obecnej implementacji nie wszystkie litery wygenerowanego pytania 

CAPTCHA będą zawsze widoczne, zostało to uznane jako zaleta i pożądany efekt. Dzięki temu 

w przypadku, gdyby bot próbował odczytać pytanie i dopasować do niego odpowiedź, napotka 

on na większe trudności w zrozumieniu tekstu, co może skutkować większym 

bezpieczeństwem metody. Z uwagi na fakt, iż dla użytkownika pytanie jest już znane, 

a dodatkowo ludzki umysł i tak jest w stanie odgadnąć kilka brakujących liter w słowie, 

powyższe losowe komplikacje w wyświetlaniu tekstu nie powinny mieć znaczenia ujemnego 

i nie powinny wpłynąć na poprawność podawanego hasła. Opisany defekt czytelności liter 

można szybko usunąć wymuszając kontrast pomiędzy pikselami generowanych symboli, 

a pikselami tła, jednak w niniejszej pracy zdecydowano się tego nie korygować. 

 

 

4.2. CAPTCHA personalna wykorzystująca dane lokalizacyjne  
 

Z założenia spersonalizowana CAPTCHA ma zwiększać stopień bezpieczeństwa aplikacji na 

etapie przydzielania dostępu do jej zasobów, nie podnosząc jednocześnie poziomu trudności 
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logowania dla docelowej grupy użytkowników. Odfiltrowywanie poszczególnych osób, jak 

również konkretnych grup użytkowników, wymaga jednak wyznaczenia znacznie bardziej 

precyzyjnych kryteriów uwierzytelniania, niż ma to miejsce w przypadku standardowej 

CAPTCHA. Wprowadzanie spersonalizowanej CAPTCHA musi również uwzględniać 

odporność na ataki typu brute force, co będzie przekładać się na odpowiednio “bezpieczną” 

ilość możliwych kombinacji potencjalnego hasła oraz na limitowaną ilość dozwolonych 

błędnych prób podejścia do logowania. 

Idea spersonalizowanej CAPTCHA jest stosunkowo nowa. Jej rozwój w zastosowaniach 

komercyjnych nie jest obecnie obserwowany, prawdopodobnie głównie ze względu na większy 

koszt, jaki musieliby ponieść twórcy systemów przy opracowywaniu tego rodzaju zabezpieczeń 

oraz na fakt, iż wygenerowanie odpowiedniej CAPTCHA, pozwalającej precyzyjnie 

odfiltrować określonych użytkowników od całej reszty, jest po prostu w niektórych 

rozwiązaniach niemożliwe.  

Jednym z głównych problemów pozostaje zatem odpowiedź na pytanie, według jakich 

kryteriów powinien przebiegać proces uwierzytelniania oraz czy da się on wystandaryzować 

i jak zmierzyć odpowiedzi logujących się osób. Zakładając, że spersonalizowana CAPTCHA 

miałaby być niemożliwa do rozwiązania nie tylko dla botów, ale również dla innych 

przypadkowych użytkowników, koniecznością staje się włączenie dodatkowego elementu 

wiedzy, bądź sprecyzowanej umiejętności, która odpowiednio podniosłaby poziom trudności 

i gwarantowała pomyślne przejście tylko określonej grupie użytkowników. Ten element 

wiedzy, bądź pewna szczególna zdolność użytkownika, stanowi koncept CAPTCHA 

personalnej.  

Tworzenie nieuniwersalnego sposobu uwierzytelniania dodatkowo wymaga wyjaśnienia 

kilku kluczowych kwestii. Przede wszystkim należy najpierw ustalić, czy w danym przypadku 

jest opłacalne tworzenie relatywnie bardziej skomplikowanej metody, obarczonej większymi 

wymaganiami technicznymi oraz wymagającej większej mocy obliczeniowej, niż ma to miejsce 

w przypadku standardowej CAPTCHA. Odpowiedzią na to pytanie jest  wartość wyliczonego 

zysku, osiągniętego przed podniesienie zabezpieczeń uzyskane dzięki takiemu rozwiązaniu. 

Metoda ta wydaje się mieć duży potencjał, szczególnie w dobie sztucznej inteligencji, mogącej 

pomóc w ulepszeniu technik percepcyjnych, a tym samym potencjalnie umożliwiającym 

zastosowanie CAPTCHA personalnej na szerszą skalę. 

Założenia początkowe algorytmu generującego spersonalizowaną CAPTCHA muszą 

uwzględniać następujące zagadnienia [11]: 
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• obszar działania aplikacji, 

• cel lub oczekiwany rezultat, 

• grupa docelowa, 

• weryfikowalna wiedza bądź cecha użytkownika, 

• model implementacji, 

• techniczne rozwiązanie. 

 

Obszar działania aplikacji uwzględnia możliwości zastosowania CAPTCHA w praktyce 

oraz określa zakres jej uprawnień. Obejmuje on między innymi typ obsługiwanego urządzenia 

(smartfon, komputer), ilość różnych sposobów i metod logowania przy pomocy tej techniki, 

rodzaj przydzielonego dostępu, czy też zakres weryfikowanej wiedzy.  

Głównym celem CAPTCHA personalnej jest maksymalizacja procentowego udziału 

poprawnie nadanych praw autoryzacji. Dotyczy to zarówno pozytywnych jak i  negatywnych 

weryfikacji użytkowników. W przypadku tego rodzaju CAPTCHA, negatywny rezultat 

weryfikacji powinien dotyczyć nie tylko maszyn podszywających się pod człowieka, ale 

również innych osób nieposiadających odpowiednich uprawnień. Dodatkową zaletą stosowania 

CAPTCHA personalnej jest ułatwienie procesu logowania bądź uproszczenie schematu 

przypominania hasła. 

Grupa docelowych użytkowników CAPTCHA personalnej powinna jak najrzadziej 

ewoluować lub pozostawać całkowicie niezmienna, gdyż częste ingerowanie w weryfikowaną 

porcję informacji mogłoby wpływać na skuteczność samej metody. Należy również rozważyć, 

czy w ogóle możliwy jest w danym przypadku dobór odpowiedniego kryterium autentykacji, 

tak aby gwarantowało ono sukces oraz mogło być łatwe do zaimplementowania. 

Ponieważ weryfikowana cecha lub wiedza użytkowników musi być jasno sprecyzowana, 

modele CAPTCHA personalnej będą z reguły odmienne od tradycyjnych technik autentykacji. 

Rozwiązania sprzętowe powinny natomiast zależeć od potrzeb i w zależności od używanej 

elektroniki (komputer, smartfon) powinny umożliwiać zmianę technicznych parametrów 

aplikacji, np. kosztem jakości obrazu lub złożoności schematu.   

Proponowane rozwiązania CAPTCHA personalnej, opisane w dalszej części niniejszej 

dysertacji, obejmują różne grupy docelowe. Opierać się one będą kolejno na:  

• rozpoznaniu i podaniu nazwy ulicy znanej wcześniej użytkownikowi, prezentowanej 

w postaci zrzutu z aplikacji Google Street View®, 

• wykonaniu zdjęcia o ustalonej wcześniej przez użytkownika kompozycji i porównaniu 

go z “hasłami” aplikacji (dotyczy aplikacji mobilnych), 
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• prezentowaniu przedmiotu/loga/twarzy/cytatu znanej tylko określonym osobom, np. 

modelu mikrokontrolera w danym projekcie, w celu nadania dostępu do zasobów 

osobom z zespołu. 

Wybrane modele uwzględniają standardowe wymagania odnoszące się do tradycyjnej 

CAPTCHA, w tym ilość możliwych kombinacji haseł oraz średni czas weryfikacji i mają na 

celu zwiększenie skuteczności weryfikacji, jak również częściowe wyeliminowanie stosowania 

hasła, przy zachowaniu stosunkowo małych wymagań sprzętowych. 

Poniżej przedstawiono nową propozycję zindywidualizowanego procesu autentykacji 

użytkownika. Omówione zostały również problemy występujące w procesie implementacji 

takiego rozwiązania oraz wyszczególniono pozostałe zastosowana CAPTCHA personalnej, 

możliwe do wykorzystania na większą skalę, np. w korporacjach lub w szkołach. 

 

 

Model CAPTCHA personalnej wykorzystującej dane lokalizacyjne 

 

W tym rozwiązaniu wykorzystano pomysł odniesienia do bardzo dobrze znanej użytkownikowi 

informacji, która dla innej, przypadkowej osoby mogłaby być niemożliwa do uzyskania. Dzięki 

niezbywalnej zdolność człowieka do pamiętania miejsc, w tym także ulic, szczególnie tych 

ważnych dla poszczególnych osób, możliwe jest opracowanie bazy danych, która nie będzie 

wymagać od użytkownika pamiętania hasła, a mimo to pozwoli pozytywnie przejść weryfikację 

i zagwarantuje potencjalnie dużą skuteczność (w zależności od doboru ulicy i jej popularności).  

 

Schemat działania metody jest następujący: 

 

1. Użytkownik zostaje poproszony przez system do wytypowania od 1 do 3 ulic, najlepiej 

mało znanych, z daleka od miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy. Najbardziej 

pożądane są w tym wypadku ulice skojarzone np. z dzieciństwem lub miejsca 

odwiedzane podczas wakacji. Wybór konkretnych ulic i miast może odbywać się przy 

pomocy chociażby Google Maps®. Koniecznością byłoby jednak uzyskanie z systemu 

potwierdzenia, iż dana ulica w ogóle istnieje oraz istnieje jej podgląd w Google Street 

View®. 

2. Następnym krokiem jest przygotowanie przez system zrzutów wybranych ulic z Google 

Street View® i usunięcie za pomocą metod przetwarzania obrazów znaczników oraz 

opisów lokalizacji. Zdjęcia ulic docelowo powinny za każdym razem być pozyskiwane 
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online w sposób losowy, np. na podstawie współrzędnych geograficznych dla danej 

ulicy umieszczonych w Google Street View®, bądź też poprzez losowy podgląd na 

dowolnej długości ulicy. Rysunki 4.7 i 4.8 prezentują obraz przed modyfikacją 

algorytmem CAPTCHA wykorzystującej dane lokalizacyjne. 

 

 

Rys. 4.7. Oryginalne zdjęcie ulicy 

Źródło: Google Street View® 

 

 

Rys. 4.8. Inne zdjęcie ulicy, niewymagające intensywnego przetwarzania 

Źródło: opracowanie własne 

 

3. Trzeci etap polega na prezentacji użytkownikowi wybranej ulicy i poproszenie go 

o wpisanie jej nazwy – rysunek 4.9 przedstawia przykładowe okno logowania 

z użyciem opisanej metody. 
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Rys. 4.9. Proponowany ekran logowania z użyciem CAPTCHA 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jedną z zalet opisanej CAPTCHA jest to, iż może ona wywoływać u użytkowników 

pozytywne doświadczenia. Weryfikacja odbywa się w szybki sposób, z uwzględnieniem 

różnych sposobów podawania nazwy ulicy, np.: “ul. Mikołaja Kopernika”, “Kopernika”, 

“M. Kopernika”, itp. Z uwagi na ilość możliwych kombinacji potencjalnych rozwiązań, czyli 

ze względu na ilość różnych nazw ulic nie tylko w Polsce, ale również na świecie, metoda ta 

wydaje się być bezpieczna i nie odbiega bezpieczeństwem znacząco od pozostałych rozwiązań 

CAPTCHA. W sytuacji, gdy użytkownik napotka trudność w rozpoznaniu miejsca, aplikacja 

powinna być gotowa wytypować inną ulicę lub wykonać inne ujęcie tej samej ulicy z widoku 

Street View®.  

To rozwiązanie CAPTCHA personalnej może ponadto stanowić skuteczny element 

bezpieczeństwa na etapie “przypominania hasła”. W przypadku nieuprawnionego pozyskania 

danych do konta mailowego wybranej osoby, hacker uzyskuje równocześnie dostęp do 

powiązanych z tym kontem aplikacji, gdyż w przypadku wielu stron internetowych jedyne 

działanie, które musi wykonać, to wybór opcji “przypomnij hasło” i podanie adres e-mail. 

Umieszczenie w takich sytuacjach spersonalizowanej CAPTCHA gwarantuje odmowę dostępu 

do resetowania hasła i zabezpiecza poszkodowanego użytkownika przed kolejnymi stratami 

związanymi z nieuprawnionym przejęciem konta. 
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Głównym zadaniem algorytmu generującego CAPTCHA personalną w przedstawionym 

rozwiązaniu jest usunięcie nazwy ulicy, która jest automatycznie umieszczana na obrazie 

w aplikacji Google Street View®. Proces wyboru wszystkich trzech wymaganych ulic, 

umieszczenia ich zdjęć w bazie danych oraz późniejszego pozyskania podobnych zdjęć 

w czasie rzeczywistym z Google Street View® należy do zadań aplikacji webowej, a jego 

szczegółowy opis ze względów formalnych zostanie w niniejszej pracy pominięty. 

Przedstawiony poniżej program został napisany w całości w MATLABie®, wersja 2010a. 

Pierwszym krokiem działania algorytmu jest pobranie oryginalnego zdjęcia ulicy 

i wyznaczenie obszaru, na którym może znajdować się napis. W tym przypadku konieczna jest 

100% pewność, że nazwa ulicy zostanie usunięta ze zdjęcia, bowiem  w przeciwnym wypadku 

osoba lub aplikacja podszywająca się pod użytkownika będzie mogła złamać zabezpieczenie 

CAPTCHA personalnej. Na podstawie obserwacji obrazów pozyskanych z aplikacji Google 

Street View® można stwierdzić, iż nazwa ulicy znajduje się zawsze w dolnej części obrazu (nie 

wyżej niż 50% wysokości zdjęcia) i jest wkomponowana w ciemniejszy asfalt lub drogę. Napis 

jest wyświetlany przeważnie na środku, jednak dla bezpieczeństwa uwzględniana jest 

szerokość od 25 % do 75 %. Na tak wyznaczonym obszarze obrazu odfiltrowane zostają 

wszystkie piksele, których wartość przekracza 80 % wartości najjaśniejszego piksela również 

z tego obszaru. Innymi słowy, zakłada się, iż wszystkie piksele białego napisu z nazwą ulicy 

zostaną odfiltrowane przy zastosowaniu tego kroku progowania. 

 

 

Rys. 4.10. Wyodrębnienie najjaśniejszych pikseli z obszaru zainteresowania 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4.10 przedstawia wynik progowania z naniesionymi pikselami, których wartość 

przekracza lub jest równa wartości 80% najjaśniejszego piksela z tego obszaru. Z tak 

przygotowanego obrazu jest następnie tworzony negatyw. Ponieważ celem działania algorytmu 

nie jest usunięcie napisu, a jedynie uniemożliwienie odczytania poprawnej nazwy ulicy, 

zdecydowano się w tym wypadku na użycie własnego algorytmu dylatacji, który został 

wykorzystany i opisany w pracy w rozdziale 4.3 w odniesieniu do procesu tworzenia 

CAPTCHA tekstowej.  

Algorytm ten jest w stanie pogrubić określone struktury na dowolną długość promienia, 

wyrażoną w pikselach. W opisanym przykładzie zdecydowano, iż odpowiednia grubość 

pogrubienia napisu, tak aby stał się on całkowicie nieczytelny, wynosi 8 pikseli. Grubość ta 

została wybrana eksperymentalnie. Dużą zaletą tego rozwiązania jest krótki czas obliczeń, 

a dodatkowo nie pozwala ono w żaden sposób na odtworzenie oryginalnego napisu.  

Rysunek 4.11 przedstawia dylatację napisu oraz jaśniejszych fragmentów obrazu o jeden 

piksel. Rysunek 4.12 natomiast przedstawia docelowy rezultat działania algorytmu dylatacji, 

z widocznie zmienionym napisem. 

 

 

Rys. 4.11. Dylatacja obszaru – grubość 1 piksela 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.12. Dylatacja obszaru – grubość 8 pikseli 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostatnim etapem działania programu tworzącego CAPTCHA personalną jest wstawienie 

tak zmienionej struktury napisu do oryginalnego zdjęcia ulicy. W tym celu z wcześniejszego 

fragmentu zdjęcia zostają wycięte jedynie fragmenty jaśniejsze, te które poddane zostały 

dylatacji, a następnie zmienia się ich wartości na losowe z przedziału od 0 do 255. Taka 

randomizacja wartości pikseli pozwala zmniejszyć efekt zmodyfikowania struktur z obrazu 

i daje jednocześnie odpowiedni poziom zniekształceń. 

Rysunek 4.13 przedstawia końcowy efekt działania algorytmu CAPTCHA personalnej 

z użyciem przypomnienia w formie zdjęcia znanej ulicy. 
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Rys. 4.13. Efekt końcowy działania algorytmu CAPTCHA personalnej 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rys. 4.14. Rezultat działania algorytmu na obrazie zawierającym styk dwóch ulic 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.15. Rezultat działania algorytmu na obrazie zawierającym dwuczłonową nazwę ulicy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunki 4.14 i 4.15 przedstawiają efekty działania algorytmu w różnych sytuacjach, 

m.in. na zdjęciach rozwidlenia ulic oraz w przypadku, gdy nazwa ulicy jest dwuczłonowa. 

Największą wadą tej metody zdaje się być trudność w pozyskaniu odpowiedniego zdjęcia oraz 

nakłonienie użytkownika do poświęcenia 1-3 dodatkowych minut na etapie rejestracji konta, 

w celu  wytypowania odpowiednich miejsc na mapie. Gdyby takie rozwiązanie mogło być 

jednocześnie stosowane w wielu aplikacjach, na pewno miałoby to korzystny wpływ na chęć 

użytkownika do uczestniczenia w procesie tworzenia jego własnej personalnej CAPTCHA.  

Jedną z zalet proponowanego rozwiązania jest niewątpliwie jego uniwersalność, gdyż 

każda osoba korzystająca z Internetu będzie w stanie wskazać mało znane ulice/miejsca oraz 

bezbłędnie podać ich nazwę. Element samej nazwy danego miejsca z opisanej powyżej 

CAPTCHA personalnej może zostać zastosowany jako: 
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• zabezpieczenie przypominania hasła, 

• podwójny krok zabezpieczenia przy logowaniu, 

• element samego hasła logowania, oraz 

• weryfikacja grupy użytkowników. 

 

W kontekście weryfikacji określonej grupy użytkowników przy pomocy CAPTCHA 

personalnej najkorzystniej jest stosować np. zdjęcia chociażby stołówki/relax roomu (firmy) 

lub sali zajęciowej (szkoła, uczelnia) prosząc użytkownika o podanie ich konkretnej nazwy 

bądź numeru w zależności od wybranego rozwiązania. Weryfikacja na podstawie takiego 

zdjęcia byłaby bardzo łatwa dla każdego pracownika lub ucznia, będąc jednocześnie 

potencjalnie niezwykle trudna dla przypadkowej osoby. Takie zabezpieczenie mogłoby 

posłużyć jako element autoryzacji w dostępie do sieci wewnętrznej lub niepublicznych 

dokumentów. Skuteczność działania CAPTCHA personalnej zależy nie tyle od wybranego 

zdjęcia (obrazu), ile od wartości i unikalności ilości informacji w nim zawartych. 

 

 

4.3. Autorska CAPTCHA tekstowa 
 

Pomimo, iż CAPTCHA tekstowa nadal stanowi jedno z najpopularniejszych rozwiązań 

zabezpieczających aplikacje internetowe przed zautomatyzowanymi atakami, to w ostatnich 

latach staje się ona jednak coraz mniej skuteczna. Odpowiada za to głównie szybki rozwój 

algorytmów samouczących się, które w porównaniu do znanych wcześniej technik 

rozpoznawania obrazu i dźwięku, znacznie lepiej radzą sobie z rozszyfrowywaniem zarówno 

CAPTCHA tekstowej jak i innych percepcyjnych technik zabezpieczeń. 

Poniżej przedstawiona zostanie nowa propozycja tworzenia CAPTCHA w oparciu 

o równoczesne łączenie kilku różnych metod przetwarzania obrazów. Celem niniejszego 

rozwiązania jest stworzenie efektywnego i łatwego w interpretacji dla człowieka schematu, 

będącego równocześnie potencjalnie trudniejszym do złamania w porównaniu do standardowej 

CAPTCHA. Kombinacja na jednym obrazie kilku liter, wizualnie znacząco różniących się od 

siebie, ma na celu uniemożliwienie szybkiego rozpoznania każdego ze znaków, jak również 

zwiększenie szansy na fałszywie ujemne i fałszywie pozytywne detekcje. 
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4.3.1. Metody tworzenia schematu CAPTCHA 

 

Wszystkie algorytmy służące do generowania CAPTCHA zostały opracowane w środowisku 

Matlab v. 2010a. Nowością prezentowanego rozwiązania, jest to iż podstawę generowania liter 

do schematu CAPTCHA stanowi zbiór obrazów w formacie .png przedstawiających cyfry 

arabskie oraz drukowane litery alfabetu w rozdzielczości ok 200 x 500 pikseli. Zarówno litery 

jak i cyfry oraz kolejność ich generowania na schemacie CAPTCHA tekstowej są 

przypadkowe. Ilość wylosowanych znaków na potrzeby pracy jest wybierana z zakresu od 5 do 

9 symboli na 1 schemat i może być zmieniana przez użytkownika według potrzeb. 

Działanie algorytmu tworzącego CAPTCHA przebiega wieloetapowo. Pierwszym 

krokiem jest losowanie ilości liter oraz cyfr, jak również kolejności, w jakiej zostaną one 

wygenerowane na obrazie. Następnie każdemu ze znaków zostaje losowo przydzielony 

algorytm przetwarzania, mający zmodyfikować daną cyfrę lub literę w taki sposób, aby 

zniekształcić jej kontur, teksturę, oraz zmienić kolor, kształt, rotację, rozmiar i proporcje. 

Poziom zniekształcenia jest kontrolowany poprzez dobór odpowiednich współczynników 

przekształcenia znaku celem uniknięcia sytuacji, w której wygenerowany symbol byłby zbyt 

trudny do rozpoznania przez człowieka. Aby osiągnąć maksymalny wskaźnik zróżnicowania 

morfologicznego liter na obrazie, zaimplementowano 12 odmiennych stylów czcionek, 

z równoczesnym nałożeniem szeregu innych geometrycznych przekształceń. 

W kolejnym etapie każdy z przetworzonych wcześniej znaków zostaje wstawiony do 

CAPTCHA w odległości pseudolosowej względem poprzedniego symbolu. Stopień poziomego 

oraz pionowego położenia liter i cyfr względem siebie jest wybierany przypadkowo 

z określonego zakresu pikseli. W momencie, gdy wszystkie znaki zostaną już umieszczone na 

schemacie, program pobiera informacje na temat szerokości oraz wysokości wygenerowanego 

obrazu i rozpoczyna generowanie tła. Proces ten, podobnie jak pozostałe etapy, przebiega 

losowo. Tło jest wybierane z zestawu udostępnionych plików graficznych, w tym różnego 

rodzaju grafiki oraz zdjęć i po poddaniu obróbce geometrycznej (obrót, odbicie, 

rozciągnięcie)  oraz wizualnej (dopasowanie skali kolorów), zostaje nałożone na schemat 

CAPTCHA. 

W celu zapewnienia odpowiedniej czytelności, tj. uniknięcia efektu pokrywania  się liter 

z otoczeniem, algorytm dodatkowo sprawdza stopień podobieństwa pikseli znaków do pikseli 

graniczących z nimi tła. Jeśli okaże się, że podobieństwo to we wszystkich trzech 

współrzędnych palety barw RGB jest większe niż 70% ogólnej wartości, dana litera 
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generowana jest jako negatyw tła. Zabieg ten wymaga minimalnej ilości obliczeń, gwarantując 

jednocześnie odpowiedni kontrast pomiędzy tekstem CAPTCHA, a pozostałymi elementami 

obrazu. Sposób tworzenia poszczególnych czcionek CAPTCHA, jak również uzasadnienie ich 

celowości, zostanie szczegółowo omówiony w kolejnych podrozdziałach pracy. 

 

 

4.3.2. Metody generowania stylu liter CAPTCHA 

 

Wszystkie prezentowane poniżej autorskie metody generowania liter zostały opracowane 

z myślą o zwiększeniu trudności ich rozpoznania przez komputer. W celu nadania większej 

losowości, a tym samym podniesienia poziomu trudności odgadnięcia tekstu CAPTCHA, każda 

litera jest na koniec dodatkowo poddawana działaniu dwóch algorytmów przetwarzania 

obrazów. Mają one za zadanie nadać jej odpowiedni losowy kąt obrotu, jak również zmienić 

proporcje samego znaku, poprzez widoczne pochylenie, rozciągnięcie bądź też ściśnięcie litery 

(do +/- 20% jej wysokości oraz szerokości). 

Poniżej zostaną szczegółowo omówione poszczególne metody zmiany stylu liter 

CAPCHA.  

 

Zaszumiona tekstura 

 

Jednym z prostszych w implementacji rozwiązań zmieniających teksturę litery jest 

wykorzystanie efektu szumu [35]. Realizując to zadanie, program generujący CAPTCHA 

wczytuje najpierw podstawowy obraz litery, po czym każdemu jej pikselowi przypisuje losową 

wartość z zakresu 1:255. Skutkuje to powstaniem znaku posiadającego nieregularne brzegi oraz 

zmienioną teksturę. Rysunek 4.16 przedstawia literę wygenerowaną przy pomocy omawianego 

algorytmu oraz wartość pikseli w jej przykładowym przekroju. Rysunek 4.17 prezentuje efekt 

działania algorytmu zamieniającego teksturę litery z jednolitej na zaszumioną. 
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Rys. 4.16. Litera CAPTCHA (na lewo), przekrój przez obraz (na prawo) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Histogram litery wygenerowanej przy pomocy tej metody znacząco różni się od jej 

oryginalnego histogramu, jednak sam symbol nadal pozostaje bardzo czytelny. Nieregularność 

pikseli znaku stanowi duży atut w sytuacji, gdy algorytmy rozpoznawania obrazów posługują 

się technikami z użyciem progowania lub technikami opartymi na wykrywaniu linii 

brzegowych. Wprowadzenie do schematu znaku wygenerowanego przy pomocy opisanej 

metody wymusza na programach łamiących CAPTCHA implementację operacji binarnych, 

w tym dylatacji lub operacji domknięcia morfologicznego, celem uzyskania poprawnego 

szkieletu litery. W przeciwnym wypadku może skutkować to fałszywie pozytywną bądź 

fałszywie negatywną detekcją symbolu. Dalsze uskutecznienie tego rozwiązania może polegać 

na pozyskiwaniu bardziej losowych i wizualnie odmiennych efektów szumu, np. w postaci 

mniejszych oraz większych skupisk pikseli o nieregularnych kształtach lub kolorach, 

i późniejszemu poddaniu litery innym operacjom morfologicznym.  

 

                                 

Rys. 4.17. Przykłady symboli wygenerowanych z wykorzystaniem efektu szumu 

Źródło: opracowanie własne 

Pogrubiony kontur 
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Efekt pogrubionego kształtu litery udało się osiągnąć dzięki zaimplementowaniu autorskiego 

algorytmu [45] opartego m.in. na dodawaniu Minkowskiego, czyli operacji równoważnej 

procesowi dylatacji, pozwalającej rozrastać się pojedynczemu pikselowi w określonym 

kierunku/-kach [35]. W przedstawionym rozwiązaniu proces poszerzania się konturu litery 

można dowolnie regulować poprzez podanie w pikselach wartości promienia określającego 

wielkość rozrostu. Wartość ta może zostać dobrana losowo lub wyliczona, bazując na 

oryginalnej szerokości litery oraz grubości jej oryginalnego szkieletu. Algorytm odpowiadający 

za tą metodę, na potrzeby niniejszej pracy, został napisany od podstaw z uwzględnieniem 

możliwości zmiany kolorów fragmentu przyrostowego. 

Końcowy rezultat działania opisanego algorytmu jest zależny od ustawień algorytmu, 

przez co pozwala uzyskiwać na pojedynczym schemacie CAPTCHA kilka różnych wersji tego 

samego stylu generowania znaków. Na rysunkach  4.18 i  4.19 zamieszczono przykład liter ‘C’ 

oraz ‘S’, które w zależności od stopnia dylatacji, mogą posiadać inną “widoczność” dla 

algorytmów detekcyjnych. 

 

                                                              

Rys. 4.18. Litera ‘C’ (na lewo), pogubiony kontur (środek), pogrubiony kontur wraz 

z pochyleniem litery (na prawo) 

Źródło: opracowanie własne 

 

                                 

Rys. 4.19. Rezultaty zastosowania różnego promienia przyrostu na przykładzie litery ‘S’. 

Źródło: opracowanie własne 
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Zmiana szerokości litery może jednak dać efekt przeciwny do zamierzonego 

w przypadku, gdy modyfikacja kształtu będzie zbyt daleko posunięta i użytkownik nie będzie 

w stanie poprawnie odczytać symbolu. Posługując się tym rozwiązaniem istotne jest zatem 

ustalenie kompromisu pomiędzy jak największą deformacją litery, a jej czytelnością. 

 

Różne skale szarości 

 

Generowanie na jednym schemacie CAPTCHA liter w różnych skalach kolorystycznych może 

dodatkowo utrudnić algorytmom detekcyjnym ich poprawne rozpoznanie. W prezentowanym 

rozwiązaniu do wygenerowania jednej litery użyto kilku poziomów szarości w formie 

geometrycznych pasków, uzyskując efekt niejednolitej tekstury (rys. 4.20). Algorytm 

odpowiadający za ten styl liter w pierwszym kroku tworzy obraz przedstawiający równo 

ułożone geometryczne pasy, posiadające losowy odcień (od 70 do 255 w skali szarości) oraz 

szerokość (od kilku do kilkudziesięciu pikseli). Obraz ten następnie jest obracany o określony 

kąt, wybrany z zakresu od 0º do 90º, i nakładany na kontur litery.  

Celem proponowanego rozwiązania jest uzyskanie przecięcia tekstury litery w taki 

sposób, aby potencjalnie „zmylić” program detekcyjny w kwestii jej konturów. Taki rezultat 

będzie możliwy do uzyskania w przypadkach, gdzie kontrast pomiędzy sąsiadującymi pasmami 

tła znaku będzie największy, bądź pasma te będą zlewać się z kolorem otoczenia.  

Dużym atutem tej metody jest szybkość modyfikowania oryginalnego obrazu litery oraz 

fakt, iż jest ona przyjazna dla użytkownika z reguły dzięki bardzo wysokiej czytelności.  

W prezentowanym algorytmie zdecydowano się zastosować równoległe pasma 

geometryczne jako tło znaków, głównie ze względu na sam charakter i geometrie symboli 

alfabetu łacińskiego, złożonych w większości z prostopadłych, równoległych, bądź 

pochylonych linii. 

 

               

Rys. 4.20. Przykłady liter wygenerowanych przy pomocy metody „Różne Skale Szarości” 

Źródło: opracowanie własne 
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Efekt cienia 

 

Kolejnym z rozwiązań w proponowanej CAPTCHA tekstowej jest generowanie liter wraz 

z efektem cienia. Jest to najlepsza metoda spośród prezentowanych w niniejszej pracy, na 

uzyskanie fałszywie pozytywnych detekcji przez programy łamiące CAPTCHA. Cień może 

zostać zaklasyfikowany jako ten sam znak, co oryginalna litera, bądź dzięki przecięciu jego 

konturów przez oryginalną literę, jako inny symbol, np. I lub X. Rozwiązanie to jest kolejnym 

sposobem wymuszenia na algorytmach rozpoznawania obrazów zastosowania dodatkowych 

kryteriów detekcji, mogących negatywnie wpłynąć na jego czujność w przypadku 

rozpoznawania pozostałych znaków. Przykład zastosowania efektu cienia przedstawia 

rys. 4.21. 

 

                                  

 

Rys. 4.21. Metoda generowania liter CAPTCHA z wykorzystaniem efektu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [44] 

 

Działanie algorytmu odpowiadającego za ten styl czcionki opiera się o obrócenie obrazu 

litery o określony losowy stopień i stworzenie jego kopii. Kopia ta jest następnie 

przemieszczana względem oryginalnej litery o losową liczbę pikseli w osi x oraz y (do 50% 

szerokości i wysokości litery), a jej kolor zostaje zmieniony na jaśniejszy odcień szarości. 

Ponieważ oryginalna litera jest nakładana na obraz swojego cienia, użytkownik instynktownie 

powinien rozpoznać na schemacie efekt ten jako jedną literę.  

Rozwiązanie to jest bardzo proste w implementacji i może zostać w przyszłości 

dodatkowo ulepszone np. o trójwymiarowe efekty, bądź zwiększenie liczby cieni oraz 

ingerencję w kolory oryginalnej litery i jej kopii. 

W celu pogłębienia pożądanego, zdefragmentowanego wyglądu znaków, wykorzystano 

również działanie operatorów morfologicznych, m.in. dylatacji oraz erozji. Mają one 

dodatkowo uodparniać literę CAPTCHA na wypadek działania detekcyjnych algorytmów 

poprzez wprowadzenie dodatkowego elementu losowości, jak również poprzez bardziej 

zdeformowaną linię brzegową oraz teksturę znaku. 
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Kontur litery 

 

Prezentowanie litery CAPTCHA w formie jej obrysowanego konturu jest bardzo prostym, 

a jednocześnie odbiegającym nieco od pozostałych metod rozwiązaniem. W tym przykładzie 

oryginalny obraz litery został najpierw poddany procesowi dylatacji, po czym w celu ustalenia 

konturu litery, zostaje on odjęty od oryginalnego kształtu znaku. W efekcie otrzymujemy 

bardzo czytelny efekt, który w przeciwieństwie do pozostałych metod wymaga bardzo 

dokładnej analizy kształtu (rys. 4.22). 

 

                                                                                                                           

Rys. 4.22. Metoda generowania liter CAPTCHA z wykorzystaniem efektu konturu 

Źródło: opracowanie własne 

 

To rozwiązanie jest odporne na techniki wykorzystujące erozję, ze względu na cienki 

kontur mogący ulec zniszczeniu podczas tego procesu. Dodatkową zaletą jest również 

wymuszenie na algorytmach łamiących CAPTCHA zastosowania technik skupiających się na 

wyszukiwaniu konturów, co w przypadku innych stylów liter, np. tych z wykorzystaniem 

różnych skali szarości, może być niepożądane w skutkach. 

 

Erozja szkieletu 

 

Ostatnie z proponowanych rozwiązań oparte jest o tworzenie litery dającej efekt 

zdefragmentowanego szkieletu. Metoda ta jest kontrolowana poprzez stworzenie określonej 

ilości przecięć wzdłuż i w poprzek litery, tak, aby ciągłość konturu została widocznie 

zaburzona, a następnie poddaniu całości operacji dylatacji. Przecięcie szkieletu litery wymaga 

dodatkowo wygenerowania obrazu przedstawiającego linie proste o różnej szerokości 

i długości, ułożone w dowolnych losowych kierunkach, a ponadto na późniejszym nałożeniu 

tych linii na oryginalny obraz litery oraz odjęciu pikseli znaku w tych miejscach, w których 

linie stykały się z obrazem. W procesie rozrostu pozostałości szkieletu zastosowano ten sam 
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algorytm, który został zastosowany we wcześniej opisanym przykładzie do poszerzania 

konturów litery.  

Prezentowana metoda pozwala w znacznym stopniu zaburzyć oryginalny kontur oraz 

szkielet znaków, dając jednocześnie bardzo stabilne, a tym samym czytelne rezultaty. Efekt 

działania przedstawia rysunek 4.23. 

 

                                        

Rys. 4.23. Metoda generowania liter CAPTCHA z wykorzystaniem efektu erozji 

Źródło: opracowanie własne 

 

Metoda ta, dzięki zastosowaniu znacznej ilości przecięć, powinna być odporna na 

algorytmy rozpoznawania obrazów wykorzystujące erozje oraz dylatację. Ponowna erozja 

litery może jeszcze bardziej zaburzyć efekt uzyskany dzięki przecięciom, a ponowna dylatacja 

mogłaby spowodować całkowite zaburzenie jej oryginalnego konturu i geometrii. Poddanie 

symbolu działaniu obu procesów mogłoby zatem skutkować znaczną ilością fałszywie 

pozytywnych i fałszywie negatywnych detekcji, bądź rozpoznaniem litery jako innego 

znaku. Efekt działania opisanych wyżej algorytmów CAPTCHA testowej przedstawia 

rys. 4.24. 

 

Rys. 4.24. Przykład CAPTCHA tekstowej wygenerowanej z użyciem opisanych wyżej metod 

Źródło: opracowanie własne 
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4.4. Autorski percepcyjny protokół autentykacji  
 

Najczęstszym rozwiązaniem, jakie spotyka się obecnie w aplikacjach internetowych, jest 

system logowania z użyciem loginu oraz hasła. Dużą zaletę tej metody stanowi łatwość 

w implementacji oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jednak limitowana zdolność 

człowieka do pamiętania wielu, często bardzo złożonych, haseł często obniża jej skuteczność.  

Proponowany w niniejszej rozprawie percepcyjny model systemu autentykacji polega na 

uzyskaniu od użytkownika hasła w postaci obrazu, oraz podobnie jak w przypadku 

tradycyjnych metod, porównaniu go z kontrolnym hasłem, również w postaci obrazu, 

przechowywanym w bazie danych.  To co odróżnia tę metodę od pozostałych sposobów 

logowania to fakt, iż wprowadzany obraz nie musi być całkowicie zgodny z kluczem, jednak 

wyznaczony dla niego stopień podobieństwa względem oryginalnego obrazu musi być 

odpowiednio wysoki, tak aby weryfikacja danego użytkownika przebiegła pomyślnie.  

W założeniach prezentowanego systemu logowania, podczas pierwszego etapu 

zakładania konta, aplikacja  prosi użytkownika o wgranie od 1 do 3 zdjęć z pewnym 

określonym motywem. Przy wyborze odpowiedniego zdjęcia użytkownik powinien kierować 

się dostępnością przedmiotów lub miejsc, których użyje jako “haseł”. Zdjęcia muszą zawierać 

pewną powtarzalną scenę lub element, np. klucze, fragment biurka, breloczek czy chociażby 

gest dłoni, które dana osoba byłaby w stanie ponownie wielokrotnie sfotografować bądź 

odtwarzać. W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz późniejszego 

ułatwienia użytkownikom logowania się z różnych miejsc, korzystnym rozwiązaniem będzie 

ustawienie trudnych do podrobienia i odgadnięcia przedmiotów, np. widok z okna (logowanie 

z pracy), zegarek ręczny (logowanie w drodze) lub mebel (zdjęcie z domu). 

Idea proponowanego rozwiązania polega na rozpoznaniu przez system obiektu 

i w oparciu o szereg klasyfikatorów oraz algorytmów decyzyjnych, określeniu stopnia 

podobieństwa do klucza w bazie danych. Największe wyzwanie stanowić będzie oszacowanie 

jak bardzo, oraz na jakich zasadach, obraz mógłby pomyślnie przejść weryfikację. Ponieważ 

przedstawione poniżej rozwiązanie powstało głównie z myślą o urządzeniach mobilnych 

wyposażonych w aparaty fotograficzne, pojawia się pytanie o konieczność wprowadzenia 

równoczesnej możliwości logowania z wykorzystaniem standardowego hasła, tak aby aplikacja 

mogła działać również na komputerach.  

Sama idea rozpoznawania obiektów i porównywanie ich ze wzorem jest 

skomplikowanym zagadnieniem i wymaga użycia z reguły wielu różnych technik z zakresu 

przetwarzania obrazów [30]. W procesie implementacji opisanego poniżej rozwiązania 



82 
 

konieczne jest  stworzenie odpowiednio zaawansowanej bazy danych, zawierającej zbiór 

lokalnych charakterystyk fotografowanego obiektu. Z uwagi na fakt, iż przedmiot lub scena, 

która posłuży jako hasło, może być fotografowana z różnej odległości i przy różnym 

oświetleniu, konieczne jest zatem uwzględnienie wielu kryteriów detekcji. Kryteria te powinny 

być jednak ściśle określone i niezmienne, aby uniknąć fałszywie pozytywnych rozpoznań, gdyż 

prowadziłoby to do poważnych naruszeń bezpieczeństwa systemu. 

Porównywanie przedmiotu z wzorcem jest znacznie łatwiejsze na etapie implementacji, 

niż przypadkowe rozpoznawanie dowolnych obiektów i ich łączenie w pary. Z uwagi jednak 

na fakt, iż w tym przypadku różne czynniki zewnętrzne mogą zniekształcić przedmiot, 

konieczne jest opracowanie algorytmów nie tylko uwzględniających sam obiekt, lecz również 

będących w stanie odszumić i znormalizować zdjęcie. Porównywanie samego przedmiotu 

(hasła), z jego wzorcem w bazie danych musi uwzględniać m.in.: różnice w oświetleniu 

(jaskrawość, barwa, poziom jasności), pozycję obydwu obiektów względem osi, potencjalną 

częściową okluzję oraz różne formy zaszumienia [30]. Bardzo ważne jest, szczególnie przy 

obiektach fotografowanych z bardzo bliskiej odległości, sprawdzenie proporcji lub położenia 

charakterystycznych punktów na obrazie względem siebie. Sam algorytm powinien również 

uwzględniać lustrzane odbicie i kontrolować ostrość zdjęcia. 

W literaturze jedną z najpopularniejszych metod służących do rozpoznawania obiektów 

jest tzw. Template Matching –  dopasowywanie szablonów [10]. Technika ta może 

wykorzystywać korelację pomiędzy wartościami pikseli lub porównywać zbiór konkretnych 

cech, takich jak punkty charakterystyczne obiektów lub ich tekstura. Kolejną, skuteczną 

w wielu przypadkach, metodą jest dopasowywanie kolorów (Color Matching) [16, 28]. 

Grupowanie fragmentów obrazu w obszary o konkretnej barwie i ich późniejsze 

dopasowywanie jest stosunkowo łatwą w obliczeniach techniką, zapewniającą dużą dokładność 

pod warunkiem, że stopień jasności i barwa zdjęcia pozostaje niezmienna lub podlega tylko 

lekkim odchyleniom. W metodzie tej często wykorzystuje się też analizę histogramów kolorów 

lub ułożenie “bloków kolorystycznych” względem siebie [25]. 

Porównywanie dwóch obiektów może przebiegać według tzw. pasywnego lub aktywnego 

schematu. Pasywny schemat opiera się na uprzednim wyznaczeniu charakterystyk 

przedmiotów lub ich RoI (regionów zainteresowania), a następnie porównywaniu ich 

w chmurze do wzorca. Aktywny schemat pozwala na podejmowanie decyzji w czasie 

zbliżonym do rzeczywistego i ‘przeszukiwanie’ zdjęcia w poszukiwaniu wzorca, opierając się 

na lokalnych wektorach i eliminacji obszarów, które z dużym prawdopodobieństwem nie będą 

zawierać poszukiwanego przedmiotu. 
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W niektórych przypadkach, szczególnie gdy zachowanie stałego oświetlenia jest trudne, 

dobrym rozwiązaniem pozostaje wykrywanie i klasyfikacja kształtów, czyli Shape-based 

detection. Metoda ta jest jednak nieodporna na zaszumienia lub większe zniekształcenia, takie 

jak na przykład większy kąt odchylenia [30]. 

 

 

4.4.1 Model protokołu autentykacji  

 

W niniejszej pracy przedstawiono schemat działania przykładowego programu służącego do 

wykrywania i porównywania obiektów na obrazie z wzorcem. Opisywany algorytm jest 

w stanie nadać lub odmówić użytkownikowi autoryzacji na etapie logowania w oparciu 

o stopień podobieństwa przesłanego zdjęcia do oryginału w bazie danych. Kod, podobnie jak 

we wcześniejszych rozwiązaniach omówionych w tej pracy, został napisany w środowisku 

Matlab, wersja 2010a.  

Działanie programu opiera się początkowo na wyznaczeniu jak najlepszego dopasowania 

względem oryginalnego zdjęcia, w tym przeskalowaniu obrazu oraz doborze optymalnego 

przesunięcia względem osi pionowej i poziomej, a następnie na nadaniu stopnia podobieństwa. 

Podobieństwo obiektu do wzorca jest wyznaczane metodą piksel do piksela. W celu 

uproszczenia obliczeń zdecydowano się nie wykorzystywać korelacji, a jedynie próg zgodności 

na poziomie wyższym niż 95% wartości składowych macierzy RGB. Głównym zadaniem 

omawianego rozwiązania jest jego przedstawienie jako kolejnej alternatywy do standardowego 

procesu logowania. W pracy zostały ponadto nakreślone problemy towarzyszące 

zaproponowanej metodzie oraz innym, podobnym do niej metodom percepcyjnym, jak również 

próba  wskazania mocnych stron personalnej CAPTCHA, dających nadzieję na jego dalszy 

rozwój w przyszłości.  

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Schemat działania protokołu autentykacji  
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Pierwszym krokiem działania autorskiego percepcyjnego protokołu autentykacji jest 

poproszenie użytkownika o wgranie 1-3 zdjęć dowolnego przedmiotu, który zostanie później 

użyty przez program jako “klucz”. Im więcej zdjęć danego obiektu będzie dostępnych, tym 

większa szansa na poprawne rozpoznanie klucza i pozytywne przejście weryfikacji. Dodatkowo 

każda z zarejestrowanych osób powinna mieć możliwość ustalenia więcej niż jednego hasła, 

tak aby brak dostępu do jednego z przedmiotów nie ograniczał lub całkowicie nie 

uniemożliwiał jej poprawnego logowania.  

W dalszych krokach program prosi użytkownika o zalogowanie z użyciem nowego 

obrazu w formacie .png lub .jpg. W celu uproszczenia obliczeń wgrany plik jest odpowiednio 

normalizowany pod kątem rozmiaru oraz poziomu jasności pikseli. Wstępna obróbka zdjęć jest 

niezwykle ważna, ponieważ znacząco zwiększa szansę na poprawne rozpoznanie obiektu. 

Z uwagi na fakt, iż dany przedmiot może nadal bardzo różnić się wielkością względem wzorca, 

algorytm tworzy kilka kopii hasła w różnych formatach, od 80% do 120% oryginalnego 

rozmiaru, a następnie każdą z nich poddaje analizie.   

Jak wcześniej wspomniano, analiza pod kątem podobieństwa do klucza, polega 

na  dopasowywaniu wartości pikseli. Porównywane zdjęcie jest przesuwane względem wzorca 

w pionie i w poziomie, o wartość do 50% szerokości i wysokości fotografii, z krokiem jednego 

piksela. Rezultaty porównania każdej z kopii są następnie wyświetlone w formie macierzy 

podobieństwa, po czym zostaje z nich wybrane optymalne ułożenie (najjaśniejszy piksel, 

świadczący o ilości “zgodnych” pikseli w danym ustawieniu), charakteryzujące się 

największym dopasowaniem do oryginału. Piksele zostaną uznane za zgodne, jeśli 

bezwzględna różnica pomiędzy ich wartościami nie przekracza 5% wartości maksymalnej 

w skali szarości. 

W założeniach programu, jeżeli ponad 25% wszystkich pikseli jest zgodnych z kluczem, 

to autoryzacja zostanie nadana, przy czym rozmiar obrazu nie może być mniejszy niż 50 na 50 

pikseli. Założenie to zostało dobrane jedynie na potrzeby prezentowanego rozwiązania 

i w dalszym opracowaniu powinno zostać bardziej uściślone, tak aby podobieństwo 

przypadkowego odgadnięcia klucza nie wynosiło więcej niż jest to wymagane przez system, 

np. 0,01% szansy. 

Na rysunku 4.25 przedstawiono przykład działania programu z wykorzystaniem dwóch 

bardzo podobnych zdjęć breloka, różniących się jedynie niewielkim kątem przesunięcia. Na 

wykresie widać rozkład podobieństwa klucza do hasła względem ich wzajemnego przesunięcia 

po osi x. Splotowano jedynie wartości maksymalne z danego przesunięcia, czyli dla danego 

ułożenia na osi x wybrano najlepsze wyznaczone już ułożenie względem osi y. Na wykresie 



85 
 

wartości na osi y przedstawiają ilość podobnych pikseli wykrytych przez program, 

a oś x przedstawia przesunięcie obrazów (od -50% do 50% szerokości hasła). Znając rozmiar 

obrazu, który składa się z blisko 8000 pikseli można stwierdzić, iż 6000 podobnych pikseli 

gwarantuje pozytywny, i w tym wypadku również poprawny, rezultat weryfikacji.  

Dla porównania rysunek 4.26 prezentuje wyniki dla dwóch identycznych obrazów. 

Obrazy macierz1, macierz2 oraz macierz3 przedstawiają najlepsze dopasowanie względem 

klucza dla 3 różnych wielkości hasła: 80%, 100% oraz 120% oryginalnego rozmiaru fotografii. 

 

 

 

Rys. 4.25. Przykład działania algorytmu percepcyjnego protokołu autentykacji na dwóch podobnych 

obrazach 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4.26. Przykład działania algorytmu percepcyjnego protokołu autentykacji na dwóch identycznych 

obrazach 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zakładając, że wgrywane obrazy mają przeciętnie od 7000 do 8000 pikseli, wykrycie 

zgodności jedynie na poziomie mniejszym niż 1000-2000 pikseli nie gwarantuje (przy 

zastosowanych tu ustawieniach) pozytywnego rezultatu. Na rysunku 4.27 przedstawiono 

działanie programu dla dwóch różniących się od siebie zdjęć. Algorytm wykazał podobieństwo 

w granicach 350 pikseli, co stanowi ok. 4,6%. Wynik tej weryfikacji zakończył się odmową 

autoryzacji. 



87 
 

 

Rys. 4.27. Przykład działania algorytmu percepcyjnego protokołu autentykacji na dwóch 

różnych obrazach 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jedną z głównych wad proponowanego rozwiązania jest niska odporność na oświetlenie 

oraz różnorodne tło. Pomimo, iż opisane rozwiązanie jest jedynie prototypem, ukazuje on 

potencjalne słabe punkty zabezpieczeń przy wykorzystaniu zdjęć jako elementu autoryzacji. 

Rysunek 4.28 przedstawia ten sam zegarek, sfotografowany na dwóch różnych tłach. 

Odpowiedź programu na prośbę autoryzacji jest odmowna ze względu na fakt, iż jedynie 

ok. 150 pikseli z 3500 było podobnych. 
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Rys. 4.28. Przykład działania algorytmu percepcyjnego protokołu autentykacji na dwóch 

różnych obrazach, przedstawiających ten sam obiekt 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na rysunku 4.29 przedstawiono przykład poprawnie zweryfikowanego zdjęcia. Macierz 

podobieństwa wskazuje, że poszukiwany obiekt znajduje się w dolnej części obrazu. 

 

 

Rys. 4.29. Przykład działania algorytmu percepcyjnego protokołu autentykacji na dwóch 

podobnych lokalnie obrazach 

Źródło: opracowanie własne 
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Zastosowanie zdjęcia, a dokładniej obiektu na zdjęciu, jako elementu zastępującego hasło 

może przynieść poprawne rezultaty jedynie, gdy algorytm detekcyjny będzie w stanie poradzić 

sobie z zaszumieniem, rozpoznaniem kształtu, regulacją jasności oraz zniekształceniami. 

Wszystkie te wymagania wskazują na konieczność wykorzystania najnowszych osiągnięć 

z zakresu sztucznej inteligencji lub sieci neuronowych, będących w stanie doskonalić się 

w kolejnych iteracjach. Główną zaletą na jakiej skupiono się pogłębiając to rozwiązanie, jest 

ułatwienie użytkownikowi przypominania hasła, oparte na percepcyjnych metodach oceny 

sytuacji.  

W celu autoryzacji, szczególnie na aplikacjach mobilnych, użytkownik może posiadać 

np. na swoim telefonie zestaw gotowych zdjęć, które mogą posłużyć w procesie autentykacji 

określonego użytkownika systemu. Zdjęcia, w przeciwieństwie do haseł, nie są tak oczywiste 

i nawet podczas próby ataku hackerskiego mogłyby zostać pominięte jako informacja, która nie 

zawiera w sobie większego znaczenia. Dodatkowo rozwiązanie to można stosować, podobnie 

jak w przypadków kodów QR, do jednorazowego dostępu do aplikacji w celach promocyjnych 

lub z konkretnej lokalizacji (np. poprzez zrobienie zdjęcia charakterystycznemu otoczeniu). 

Autorski percepcyjny protokół autentykacji wymaga stałego dostępu do aparatu, dlatego 

w założeniach jej stosowanie ogranicza się, przynajmniej początkowo, tylko do urządzeń 

mobilnych. 
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5. Podsumowanie 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie charakterystyka zaproponowanych 

algorytmów autentykacji oraz otrzymane rezultaty pracy. Ponadto omówione zostaną dalsze 

kierunki rozwoju algorytmów percepcyjnych CAPTCHA. 

 

 

5.1. Charakterystyka zaproponowanych algorytmów autentykacji 
 

CAPTCHA Password Reminder to metoda, która jest prosta w interakcji oraz zrozumiała dla 

potencjalnego użytkownika. Stanowi alternatywny sposób logowania w porównaniu ze 

standardowym procesem logowania w niektórych aplikacjach. Jej cechy charakterystyczne to 

łatwość w przypomnieniu hasła wynikająca z percepcyjnych, osobowych skojarzeń 

występujących na podstawie posiadanej przez użytkowników wiedzy. Możliwość 

przypomnienia hasła wynikająca z konieczności określenia pewnych indywidualnych cech 

danej CAPTCHA, stanowiących jednocześnie indywidualne skojarzenia każdego 

z użytkowników, stanowi nowatorskie rozwiązanie w zakresie zastosowania metod 

percepcyjnych w procesach zabezpieczania dostępu do danych oraz weryfikacji i autoryzacji 

stron wnioskujących o taki dostęp. Użycie indywidualnych skojarzeń percepcyjnych w procesie 

przypominania hasła dostępu, gwarantuje, że każdy użytkownik w charakterystyczny dla niego 

sposób dokona wyboru właściwego (jego zdaniem) skojarzenia. Jednocześnie proces ten staje 

się skomplikowanym dla osób postronnych, botów lub automatów mogących próbować 

uzyskać dostęp do chronionych hasłem informacji/danych. Nieznajomość bowiem ludzkiego 

sposobu rozumowania w procesie wyboru przypomnienia hasła opartym na percepcyjnych 

skojarzeniach, powoduje, iż proces ten staje się zupełnie nieprzewidywalnym i trudnym do 

rozwiązania problemem. 

Ocena CAPTCHA tekstowej pozwala stwierdzić, iż metoda ta nie odbiega trudnością od 

standardowych rozwiązań tego typu [61]. Dla potencjalnego jej użytkownika, styl liter 

CAPTCHA nie musi mieć większego znaczenia w procesie ich generowania, ważna jest 

natomiast czytelność i ilość pojedynczych znaków na schemacie. W takim przypadku 

stosowanie wielu odmiennych stylów transformacji liter do tworzenia schematu CAPTCHA 



91 
 

tekstowej nie będzie utrudniało użytkownikowi odczytania informacji, ale będzie stanowić 

wyzwanie dla algorytmów detekcyjnych. Im więcej różnych czcionek CAPTCHA, tym większe 

prawdopodobieństwo, iż któryś ze znaków zostanie niepoprawnie zinterpretowany [22]. 

Sposób zapisu CAPTCHA tekstowej powoduje zatem, iż zapis ten może przybierać różne 

formy i kształty, bez zmiany jego znaczenia. Wprawne ludzkie oko, bez problemu odczyta zapis 

w poprawny sposób, jednak maszynowy proces jego rozpoznania może zakończyć się 

niepowodzeniem ze względu na nietypowy bądź zwielokrotniony zapis w postaci 

nakładających się na siebie liter, słów lub fragmentów tekstu. Opracowana CAPTCHA 

tekstowa stanowi zatem rozwiązanie bazujące na percepcyjnej analizie tekstu uwzględniającej 

zmiany jego zapisu bez wpływu na jego treść. Percepcyjna klasyfikacja tekstu realizowana 

przez człowieka na podstawie właściwego jego odczytu, uzupełnienia brakujących słów (liter) 

na podstawie znanych słów i zgromadzonej w jego pamięci wiedzy, pozwala traktować to 

rozwiązanie jako alternatywny sposób zabezpieczania danych chronionych przez właściwe 

użycie CAPTCHA w postaci tekstu. 

Rozwiązanie CAPTCHA Personalna wykorzystująca dane lokalizacyjne stanowi 

rozwiązanie umożliwiające percepcyjną oceną i analizę sytuacji lokalizacyjnej. Ocena danej 

lokalizacji wykonana przez człowieka stanowi zróżnicowany opis danego miejsca. Opis ten jest 

zależny od posiadanej wiedzy, doświadczeń, skojarzeń, wspomnień, itp. Jest zatem osobistym 

procesem interpretacji i oceny sytuacji. Właściwa identyfikacja wybranej lokalizacji jest 

zależna od indywidualnych, personalnych skojarzeń, co pozwala stosować to rozwiązanie jako 

nowatorski sposób zabezpieczania danych i weryfikacji użytkownika w procesie uzyskiwania 

dostępu do danych. Podobnie jak omówione wyżej metody, tak i ta pozwala użytkownikowi 

uzyskać w prosty sposób dostęp do danych, a jednocześnie ze względu na zastosowane 

rozwiązanie skojarzenia percepcyjnego stanowi niezwykle trudne do przełamania rozwiązanie 

dla botów lub innych maszyn próbujących przełamać hasła dostępu. CAPTCHA 

wykorzystująca dane lokalizacyjne pokazuje potencjalne możliwości wykorzystania tej 

techniki w przyszłości, szczególnie w celach podniesienia zabezpieczeń systemów lub 

w ramach managera hasła. Możliwości zastosowania tego modelu CAPTCHA wynikają 

z personalizacji własnego hasła (w tym wypadku jest to wybór ulic), które nie wymaga od 

użytkownika zbyt dużego nakładu czasowego. CAPTCHA Personalna wykorzystująca dane 

lokalizacyjne stanowi zatem alternatywę do resetowania starego hasła na maila. Model ten jest 

tak samo bezpieczny, jak pytanie przypominające, które obecnie nadal jest szeroko stosowane, 

a dla którego konkurencyjnym rozwiązaniem może stać się zaproponowana CAPTCHA 

personalna. 
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Autorski percepcyjny protokół autentykacji, jest rozwiązaniem bazującym na 

indywidulanych propozycjach doboru klucza w procesie zabezpieczania danych. Obrazy 

zawierające indywidulane propozycje klucza są wybierane ze zbiorów obrazów znajdujących 

się w posiadaniu użytkownika. Fakt ten wskazuje, iż klucz jest wybierany indywidualnie i jest 

charakterystyczny dla każdego z użytkowników. Dobór obrazów jest bowiem niezależny, 

a czym bardziej skojarzony z użytkownikiem np. poprzez pewne wspomnienia, doświadczenia, 

otaczający go świat, itp., tym trudniejszy do odgadnięcia. Kolejnym aspektem percepcyjnej 

analizy jest dobór obrazów określających wzór, względem którego następuje porównanie na 

etapie przydziału dostępu do danych/konta. Rozwiązanie to w pełni zależne jest od posiadanej 

przez użytkowników wiedzy, percepcyjnych skojarzeń, oraz osobistych preferencji. Najlepiej 

sprawdziłoby się podczas jednorazowych logowań z konkretnych miejsc lub w aplikacjach dla 

młodszych użytkowników, oraz jako rozwiązanie edukacyjno-wychowawczo-rozrywkowe dla 

dzieci.  

 

 

5.2. Wykazanie tezy pracy 
 

W odniesieniu do sprecyzowanych celów pracy, jednoznacznie można stwierdzić, iż udało się 

wykazać postawioną na wstępie pracy tezę i „opracować nowe wizualne technik weryfikacji 

użytkowników z zastosowaniem metod transformacji obrazów”. Omawiane w niniejszej pracy 

modele nie stanowią kopii istniejących już CAPTCHA, lecz prezentują autorskie podejście do 

rozwijanych wcześniej zagadnień kognitywnych i sposobów autentykacji opartych 

o percepcyjne zdolności człowieka. Każda z przedstawionych technik jest rozwiązaniem, które 

potencjalnie może stać się konkurencyjną alternatywą do istniejących obecnie na rynku 

rozwiązań CAPTCHA.  

Zaproponowane w pracy nowe schematy CAPTCHA działają w oparciu o całkowicie 

zautomatyzowane algorytmy przetwarzania obrazów. Strona techniczna oparta na kodzie jest 

stosunkowo prosta i nie wymaga dużej ilości obliczeń (z wyłączeniem percepcyjnego protokołu 

autentykacji, wykorzystującej zaawansowane technik rozpoznawania obrazów), co daje szanse 

na utrzymanie płynności w działaniu aplikacji i ich dużą użyteczność rozumianą jako łatwość 

rozwiązania przez użytkownika konkretnego zadania przy jednoczesnej zwiększonej trudności 

przełamania kodu przez boty lub inne urządzenia. 

Prezentowane w niniejszej pracy modele nie wymagają też procesów aktualizacji, chyba 

że na wyraźne życzenie użytkownika. Rozmiar danych przechowywanych na serwerach, 
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potrzebny do ich implementacji, również nie zwiększa się znacząco dla CAPTCHA Personalnej 

wykorzystującej dane lokalizacyjne oraz CAPTCHA tekstowej w odniesieniu do 

standardowych metod. Przy implementacji CAPTCHA Password Reminder należałoby 

przeznaczyć jednak kilka dodatkowych MB pamięci na osobę, tak aby można było zachować 

przesłane przez nią zdjęcia w odpowiedniej jakość. W przypadku percepcyjnego protokołu 

autentykacji przechowywane informacje miałyby natomiast dotyczyć punktów 

charakterystycznych tylko tych obiektów, które dany użytkownik ustawił jako swoje aktualne 

hasło. 

Ponadto w pracy opracowana została metodologia wykorzystania technik percepcyjnych 

i behawioralnych w procesach weryfikacji użytkowników, szczególnie w odniesieniu do 

CAPTCHA Password Reminder. Metoda ta łączy w sobie nie tylko zdolność człowieka do 

odczytywania liter o zmienionych kształtach, ale również wyjątkowe cechy naszej pamięci 

wzrokowej. Proces ustalania hasła w oparciu o udzielania odpowiedzi na proste pytanie 

przypominające oraz znany użytkownikowi wcześniej obraz gwarantuje, iż zapominanie hasła 

nie będzie powszechne, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań. Procesy 

percepcyjne zostały zatem wykorzystane w celu właściwej analizy skojarzeń oraz oceny 

prezentowanych informacji/danych/obrazów. 

Zaletą proponowanych rozwiązań, jest fakt, iż użytkownik posiada możliwość wgrania 

na każdej stronie innego zdjęcia, co stanowi dodatkową pomoc w tworzeniu każdorazowo 

innego hasła. Problem powielania tego samego lub bardzo podobnego hasła w różnych 

aplikacjach przez danego użytkownika jest powszechny i dotyczy ok. 77% ogółu kont [14]. 

Ponadto w pracy zaproponowano trzy nowe klasy personalnej CAPTCHA bazującej na 

pamięci wzrokowej oraz na indywidualnych preferencjach użytkownika. Rozwiązania te, to 

CAPTCHA personalna wykorzystująca dane lokalizacyjne, autorski percepcyjny protokół 

autentykacji oraz omówiona wcześniej CAPTCHA Password Reminder.  

CAPTCHA personalna wykorzystująca dane lokalizacyjne opiera się nie tylko na 

specyfice pamięci wzrokowej, ale również na zdolności człowieka do rozpoznania dobrze 

znanego mu obrazu (ulicy). Istotą przywołania posiadanej przez użytkownika wiedzy jest 

przedstawienie obrazu z nieco innej perspektywy (w tym przypadku z perspektywy Google 

Street View), i przywołanie skojarzeń z obserwowanym obrazem (nazwa ulicy). Zadanie to dla 

przeciętnego użytkownika jest niezwykle proste, natomiast algorytm AI nie będzie w stanie 

szybko i bezbłędnie odszukać wskazanego miejsca ze względu na ogrom danych, jakie 

musiałby w tym celu przenalizować. 
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Autorski percepcyjny protokół autentykacji również odnosi się do indywidualnych 

preferencji użytkownika, poprzez umożliwienie mu wybrania dowolnego przedmiotu jako 

hasła. Jego wiedza i percepcyjne możliwości oceny danego przedmiotu, stanowią zatem 

fundament konstrukcji zaproponowanego rozwiązania. Model ten ma na celu zwiększenie ilości 

skutecznych logowań bez potrzeby pamiętania haseł. Opisany protokół autentykacji pozwala 

też na dużą dowolność, jeśli chodzi o wybór przedmiotu, przez co daje możliwość 

wykorzystania go w celach komercyjnych i/lub biznesowych. 

W niniejszej dysertacji została także podjęta próba udoskonalenia technik przekształcania 

obrazów oraz zidentyfikowania słabych stron algorytmów rozpoznawania obrazów na 

podstawie analizy cech schematów CAPTCHA. Założenie to odnosi się w szczególności do 

CAPTCHA tekstowej, będącej najpopularniejszą techniką uwierzytelniania, opartą o metody 

percepcyjne. Prezentowane w pracy rozwiązanie powinno z pewnością być większym 

wyzwaniem dla algorytmów sztucznej inteligencji, niż jest nim standardowa CAPTCHA [5], 

gdyż uwzględnia ono jednocześnie wiele metod tworzenia liter na pojedynczym schemacie. 

Wiedząc, że najskuteczniejsze algorytmy łamiące CAPTCHA, to algorytmy sieci neuronowych 

uczące się na danych treningowych, zwiększenie ilości możliwych kombinacji oraz 

randomizowanie próbek może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu, czyli zmyleniu 

komputera. Z założenia rozwiązanie to miało generować dużo fałszywie negatywnych i 

fałszywie pozytywnych detekcji, ponieważ algorytm rozpoznawania obrazów musiałby 

uwzględniać wiele kryteriów jednocześnie. W przypadku, gdy kryteria te będą wzajemnie się 

wykluczać lub nachodzić na siebie, skuteczność ataków może się wyraźnie zmniejszyć. 

 

 

5.3. Dalsze kierunki rozwoju 
 

Prezentowane w niniejszej dysertacji techniki stanowią nowatorskie rozwiązania, które zostały 

opracowane w taki sposób, aby rezultaty ich działania dawały zamierzony efekt. CAPTCHA 

tekstowa stanowi przykład algorytmu, który jest w stanie generować za każdym razem czytelne 

i pożądane schematy. W praktyce można by dodatkowo zrandomizować lub automatycznie 

generować bardziej adekwatne tło oraz wprowadzić nowe style liter, jednak otrzymany rezultat 

działania tej techniki wydaje się być zadowalający.  

Kod opracowany do CAPTCHA personalnej wykorzystującej dane lokalizacyjne jest 

rozwiązaniem prototypowym, a jego główne działanie ogranicza się do usuwania nazwy ulicy 
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z obrazu. Aby w pełni przełożyć ideę proponowanej metody na praktykę, należałoby opracować 

aplikację będącą w stanie połączyć się zdalnie z losowym podglądem Google Street View® 

danej ulicy (przynajmniej raz na kilka logowań danego użytkownika), oraz zrobić screen. 

Screen ten następnie musiałby być przeniesiony na serwer, gdzie odbyłaby się jego obróbka 

w celu usunięcia nazwy ulicy ze zdjęcia, np. z użyciem proponowanego w niniejszej pracy 

algorytmu. Kontynuacją CAPTCHA personalnej wykorzystującej dane lokalizacyjne mogłoby 

być posłużenie się inną osobistą dla użytkownika informacją, która gwarantowałaby, iż jedynie 

ta dana osoba będzie znać rozwiązanie problemu, np. zdjęcie swojego psa, wybranie na mapie 

swojej drogi do pracy lub serii pytań przypominających. 

Opisany percepcyjny protokół autentykacji ma szansę zostać wykorzystywany przede 

wszystkim na aplikacjach mobilnych. Potencjalnie rozwiązanie to można połączyć również 

z dodatkowym hasłem, np. o niższej sile bezpieczeństwa albo ograniczyć jego użycie do 

konkretnej lokalizacji lub pory dnia. 

Rozwój CAPTCHA Password Reminder w przyszłość można rozszerzyć o komercyjne 

zastosowania, np. jako tło CAPTCHA wprowadzić zdjęcie promowanego produktu i poprosić 

użytkownika o wkomponowanie jego nazwy w hasło. Takie podejście mogłoby przynieść 

komercyjny zysk, a w przypadku gdyby produkt był „ukryty” na zdjęciu, wprowadzić 

dodatkową trudność dla algorytmów deszyfrujących CAPTCHA.  

Rozwój technik CAPTCHA wydaje się być nieunikniony, a jedynym wyznacznikiem 

jego kierunku są obszary jego zastosowań. Obecnie CAPTCHA jest wykorzystywana do 

autoryzacji procesów logowania, ale może być ona także stosowana w procesach 

zabezpieczania danych poprzez ich podział. Ponadto przyszłościowym zastosowaniem 

CAPTCHA z użyciem technik personalnych i percepcyjnych jest proces autoryzacji strony na 

podstawie jej cech biometrycznych. W tym przypadku CAPTCHA posłuży do właściwego 

wyboru cechy biometrycznej na podstawie opisu percepcyjnego danego użytkownika. Jest to 

rozwiązanie, które będzie mogło zostać zastosowane w złożonych procesach weryfikacji 

w systemach ograniczonego dostępu.  
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