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1 BEVEZETŐ 

1.1 A TÉMA ISMERTETÉSE, A PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

A szakdolgozatom alapját az az élmény adta, hogy személyes tapasztalataim alapján egyre 

gyakrabban fordul elő informatikai biztonsági réseken keresztül szerzett adatlopás vagy 

visszaélés annak ellenére, hogy az informatikai ipar folyamatosan fejlődik. 

A visszaélésnek számos formája létezik, melyek közül az általam kiemelt azt az esetet 

taglalja, amikor egy Windows operációs rendszeren futtatott laptopot vagy webkamerával 

felszerelt számítógépet illetéktelen felhasználó vesz igénybe. Ezt legtöbb esetben olyan 

módon tudják megtenni, hogy az illetéktelenek sikeresen meg tudják szerezni a felhasználói 

autentikációhoz szükséges jelszót vagy PIN kódot és azzal belépnek más emberek 

számítógépébe, ahol személyes vagy szenzitív adatokhoz férhetnek hozzá. 

Bár az operációs rendszerbe való belépés kizárólagos autentikációjához megoldást nyújthat 

a Windows Hello szolgáltatás vagy a biometrikus azonosítás (pl. ujjlenyomatos laptopok), 

kizárni jelenleg nem lehet a jelszavas vagy PIN kódos belépést, azt mindenképpen 

regisztrálni kell a biometrikus vagy a Windows Hello megoldás mellett. 

Erre alapozva építettem ki koncepciót az informatikai biztonság fokozását célzóan. A 

szakdolgozatban bemutatom, hogy milyen megfigyeléseket követően jutottam az imént 

taglalt következtetésre, majd prezentálom benne az általam kigondolt megoldási alternatívát. 

A megoldás egy olyan Windows operációs rendszerrel együttesen elinduló szoftver, amely 

a háttérben futva arcfelismeréssel detektálja hogy illetékes vagy illetéktelen személy ül a 

számítógép előtt. Amennyiben a személy illetékes, a szoftver nem csinál semmit, viszont ha 

illetéktelen, akkor arról a személyről a szoftver készít egy fényképet, amelyet 

csatolmányként küld el a számítógép tulajdonosának, vagy egy kijelölt adminisztrátornak. 

A fénykép küldésével egyidőben a szoftver lezárja a számítógépet és így ellehetetleníti az 

illetéktelen behatolót attól, hogy használja a számítógépet még abban az esetben is, ha az 

illetéktelen felhasználó ismeri az azonosításhoz szükséges jelszót vagy PIN kódot. 
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1.2 A SZAKDOLGOZAT STRUKTÚRÁJA 

A dolgozatom témája az arcfelismerésen alapszik, ezért először annak témakörét járom be. 

Taglalom a piacon és a civil felhasználásban előforduló biztonsági rések gyakoriságát és 

abban elhelyezem a jelen szakdolgozat témáját. 

Ezt követően a jelenséget szakmai, technológiai IT szempontból vizsgálom meg, ahol 

elsődlegesen az AI és machine learning elveket taglalom. Összevetem a létező megoldások 

hatékonyságát és azokat elhelyezem kronológiai és hatékonysági listán. 

Végezetül a problémára választ adó szoftver felépítését mélyen elemezve prezentálom. A 

működést gyakorlat közben bemutatom, majd a teljes jelenségből mérleget és következtetést 

vonok. 
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2 IRODALOMFELDOLGOZÁS 

2.1 IT BIZTONSÁGI KOCKÁZAT 

2.1.1 Globális trendek 

Az informatikai biztonságra szükség soha ennyire nem volt. Egy tanulmány szerint a globális 

kibertámadások száma az alábbi módon emelkedett: (Ábra 1) [1] 

Ábra 1 

Szoftverbiztonsági-kockázat mértéke | a regisztrált biztonsági incidensek száma a szoftverekben világszerte 

 

Ugyan regressziós analízist nem készítettem az Ábra 1 tartalmáról, mivel ahhoz kellő 

mennyiségű adat nem állt a rendelkezésemre, azonban jó matematikai érzékkel, szemre 

megállapítható, hogy a regisztrált biztonsági rések száma exponenciális jellegű. 

Amikor az online platformok adatsértésekről számolnak be, gyakran kiemelik, hogy nem 

loptak el pénzügyi adatokat vagy jelszavakat. Azok az internetfelhasználók, akiknek 

személyes adatai potenciálisan veszélybe kerülhettek, gyakran osztják ezt a fajta 

közömbösséget, és nem törődnek azzal, hogy kiberbűnözés áldozatává válhatnak, amíg a 

hitelkártyaadataik biztonságban vannak. 
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Fontos azonban megjegyezni, hogy a felhasználónevekhez, e-mail címekhez és 

telefonszámokhoz kötődő adatok a csalók, a spammerek és más típusú internetes bűnözők 

lakomáját jelentik. 

Az FBI internetes bűnözésről szóló friss jelentése szerint tavaly több mint 300 000 amerikai 

vált adathalász támadások áldozatává, ami a leggyakoribb kiberbűncselekménytípus. Mivel 

a személyazonosság-lopás és a bizalmi csalás szintén magasan szerepel a gyakori 

bűncselekmények listáján, a személyes adatok védelme a rossz kezekbe kerüléstől 

kulcsfontosságú az online bűnözés elleni küzdelemben. [2] 

Ábra 2 

Az 5 legfőbb kibertámadás típus az USA-ban 

 

Az Ábra 2 grafikonján szemmel látható, hogy az adathalászat jelensége sokszorosan túllép 

bármilyen más kiberbűnözési formát. Ebbe beletartoznak azok az esetek is, amikor a 

felhasználók figyelmetlenség miatt adják ki illetékteleneknek a jelszavukat. 

2.1.2 Vállalati irodai környezet 

Mivel a 2.1.1 pontba foglalt elsődleges támadások célja leginkább üzleti célú, ezért az ilyen 

esetek elsődlegesen vállalati, üzleti szektorban fordulnak elő leggyakrabban és a legtöbb kárt 

ott képesek okozni. 

Csak 2021-ben az üzleti – vállalati jellegű adathalászat 2.4 milliárd dollár kárt okozott 

világszerte. (Ábra 3) 

39 360
51 629 51 829

82 478

323 972

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Extortion Identity theft Personal data
breach

Non-payment /
non-delivery

Phishing

N
u

m
b

er
 o

f 
vi

ct
im

s 
ac

ro
ss

 t
h

e 
U

SA

Type of crime



Autentikáció célú arcfelismerő szoftver fejlesztése 

5 

 

Ábra 3 

A legtöbb kárt elszenvedett üzleti területek kármértéke 

 

Az említett adat nem meglepő annak a ténynek a fényében, hogy vállalati környezetben 

tipikus jelenség az, hogy a számítógépen dolgozó emberek cetlikre, papírra kiírják a 

bonyolultabb felhasználónév – jelszó párosaikat és azokat elérhető, hozzáférhető helyeken 

hagyják, tárolják. 

A jelszavak felírása cetlikre bizonyos körülmények között még akár kedvező is lehet. Az a 

jó dolog a fizikai papírdarabban, hogy – bizonyos körülmények között – nehéz megtalálni 

és ellopni. Ahhoz, hogy valaki hozzáférjen a papírlapon lévő jelszavakhoz, a fizikai 

helyszínen kell lennie. Ez akkor kedvező, ha ismeretlen, távoli hacker akar hozzáférni 

azokhoz a szenzitív adatokhoz, amelyek a cetlin vannak. Azzal, hogy a felhasználó leírta 

őket, azt is jelenti, hogy erősebb, hosszabb jelszavakkal rendelkezhet amelyeket nem kell 

megjegyeznie; amely jelentős előrelépés a tipikus jelszavak biztonságához képest. 

És bár vannak előnyei annak, hogy a jelszavak biztonságát azok papírra írásával növeljük, 

ez rendelkezik hátrányokkal is. Az egyik legnyilvánvalóbb hátrány az, hogy mi történik, ha 

elkeveredik a papírdarab, elvész. A felhasználó jó eséllyel nem fog emlékezni rájuk. Ez azt 

jelenti, hogy az összes jelszót újra kell írni. 

A jelszavak felírásával kapcsolatos fő probléma abból adódik, hogy a felhasználó hol tárolja 

ezeket a cetliket. Ez sok esetben a munkahelyen akár az íróasztalon hagyva is lehet, vagy 

kiragasztva egyenesen a monitorra. 
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Egy felmérés szerint az irodai dolgozók 27%-a nyilvánosan tárolja a jelszavát, felírva azt 

egy cetlire, amelyet az asztalon, a monitorra ragasztva vagy egyéb könnyedén elérhető 

helyen tárol. [3] 

Egy másik felmérés az irodai dolgozók jelszótárolási szokásait vette górcső alá. (Ábra 4) [4] 

Ábra 4 

Irodai és vállalati dolgozók jelszavainak elsődleges tárolási szokásai 

 

2.1.3 Vállalati home office környezet 

Vállalati környezetben a távmunka, a homme office és a remote work rokonértelmű 

kifejezések. Közös nevezőjük, hogy a szellemi munkát végző dolgozó szükségtelen hogy 

fizikálisan jelen legyen a vállalat saját irodájában, a munkát távolról, hálózati kapcsolaton 

keresztül is végezheti. 

Egyértelmű tendencia látszik a home office környezet preferálására a vállalatok részéről, 

melyet az alább diagram is szemléltet. (Ábra 5) [5] 
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Ábra 5 

A távmunka növekedése különböző időtávokhoz mérten 

 

A növekedés üteme gyors és általános vélekedés, hogy ez a tendencia megmarad a vállalatok 

és az alkalmazottak kölcsönös elégedettsége révén. 

Ugyanakkor ez biztonsági kockázatot is rejt magában. 

A vállalatok 36%-a tapasztalt már biztonsági kockázati eseményt távdolgozók miatt és ezen 

vállalatok 73%-a nyilatkozik úgy, hogy a távdolgozók magasabb biztonsági kockázatokat 

rejtenek magukban. Ezek oka többrétű: [6] 

- a távmunka jellemzője, hogy az „irodába” beférkőzik a család is és a munkacéllal 

használt laptop közös használatúvá válik, benne a szenzitív tartalmakkal. 

- A távmunka rendszerint hordozható laptopról megy végbe, amelyet a dolgozó 

magával visz a legtöbb helyre és ezáltal azokon a helyeken folytonosan 

idegenkezűségnek van kitéve a szenzitív tartalmat hordozó eszköz. 

- A távdolgozók 56%-a BYOD (Bring Your Own Device) irányelv szerint a saját 

tulajdonú személyi számítógépüket használják a munkavégzésre, amely azzal jár, 

hogy a családtagok, barátok is használhatják az eszközt, amelyen olvashatnak 

vagy módosíthatnak szenzitív adatot (akár akaratlanul is). [7] 

Ezen kockázati tényezőkben a közös nevező, hogy jó eséllyel az illetéktelen felhasználók 

egy már autentikált számítógépet kapnak kézhez és nagy valószínűséggel az eszközön 

végzett tevékenységük felügyeletlen marad. 
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2.2 MACHINE LEARNING 

2.2.1 Mi az a Machine Learning? 

A nem is olyan távoli jövőnk robotokkal ábrázolt világa nagymértékben függ attól, hogy 

képesek leszünk-e sikeresen alkalmazni a mesterséges intelligenciát (AI). A gépek 

gondolkodó eszközzé alakítása azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Erős 

mesterséges intelligencia csak gépi tanulással (ML) érhető el, hogy a gépek úgy értsenek, 

mint az emberek. 

A gépi tanulás zavaros lehet, ezért fontos, hogy a fogalom egyértelmű meghatározásával 

kezdjük: 

A gépi tanulás a mesterséges intelligencia olyan alkalmazása, amely lehetővé teszi a 

rendszerek számára, hogy tanuljanak és fejlődjenek a tapasztalatokból anélkül, hogy 

kifejezetten programoznák őket. A gépi tanulás olyan számítógépes programok fejlesztésére 

összpontosít, amelyek képesek adatokhoz hozzáférni és azokat felhasználva saját maguk 

számára tanulni. [8] 

2.2.2 Machine Learning, Deep Learning, Neural Network 

A Machine Learning, Deep Learning, és Neural Network közötti különbséget az alábbi 

ábrával tudom prezentálni: 

Ábra 6 

Az AI, a Machine Learning, a Deep Learning és a Neural Netoek kapcsolata 

 

AI

Machine 
Learning

Deep Learning

Neural 
Network
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A mélytanulás és a gépi tanulás abban különbözik, hogy az egyes algoritmusok hogyan 

tanulnak. A mélytanulás automatizálja a folyamat jellemzőinek kinyerését, így kiküszöböli 

a szükséges kézi emberi beavatkozás egy részét, és lehetővé teszi nagyobb adathalmazok 

használatát. A mélytanulásra úgy is gondolhatunk, mint "skálázható gépi tanulásra". [9] 

A klasszikus, vagy "nem mély" gépi tanulás jobban függ az emberi beavatkozástól a 

tanuláshoz. Az emberi szakértők meghatározzák a jellemzők halmazát, hogy megértsék az 

adatbevitel közötti különbségeket, általában strukturáltabb adatokat igényelnek a tanuláshoz. 

A "mély" gépi tanulás felhasználhat címkézett adathalmazokat, más néven felügyelt tanulást, 

hogy tájékoztassa algoritmusát, de nem feltétlenül igényel címkézett adathalmazt. A 

strukturálatlan adatokat nyers formában (pl. szöveg, képek) is képes befogadni, és képes 

automatikusan meghatározni a különböző adatkategóriákat egymástól megkülönböztető 

jellemzők halmazát. A gépi tanulással ellentétben nem igényel emberi beavatkozást az 

adatok feldolgozásához, így a gépi tanulást érdekesebb módon skálázhatjuk. A 

mélytanulásnak és a neurális hálózatoknak elsősorban azt tulajdonítják, hogy felgyorsították 

a fejlődést olyan területeken, mint a számítógépes látás, a természetes nyelvfeldolgozás és a 

beszédfelismerés. [10] 

A neurális hálózatok vagy mesterséges neurális hálózatok (ANN) csomóponti rétegekből 

állnak, amelyek egy bemeneti réteget, egy vagy több rejtett réteget és egy kimeneti réteget 

tartalmaznak. Minden egyes csomópont vagy mesterséges neuron egy másikhoz 

kapcsolódik, és rendelkezik egy hozzárendelt súlyokkal és küszöbértékkel. Ha bármelyik 

csomópont kimenete a megadott küszöbérték felett van, az adott csomópont aktiválódik, és 

adatokat küld a hálózat következő rétegébe. Ellenkező esetben a hálózat következő rétege 

nem kap adatot. A "mély" a mélytanulásban csak a neurális hálózat rétegeinek mélységére 

utal. Egy olyan neurális hálózat, amely háromnál több rétegből áll - amely magában foglalja 

a bemeneteket és a kimenetet -, mély tanulási algoritmusnak vagy mély neurális hálózatnak 

tekinthető. Egy olyan neurális hálózat, amely csak két vagy három réteggel rendelkezik, csak 

egy alap neurális hálózat. 

2.2.3 Arcdetektálás 

Az arcfelismerés az az eljárás, ahol egy fényképen szereplő embereket az arcuk alapján 

azonosítást és ellenőrzést kapnak. 

 



Autentikáció célú arcfelismerő szoftver fejlesztése 

10 

 

Ez egy olyan feladat, amelyet az emberek triviálisan végeznek, még változó fényviszonyok 

mellett is, és akkor is, amikor az arcokat a kor megváltoztatja, vagy kiegészítők és arcszőrzet 

akadályozza. Ennek ellenére a közelmúltig évtizedekig kihívást jelentő számítógépes 

látásprobléma maradt. 

A mélytanulási módszerek képesek nagyon nagy arcadathalmazok felhasználására és az 

arcok gazdag és kompakt reprezentációinak megtanulására, ami lehetővé teszi, hogy a 

modern modellek először ugyanolyan jól teljesítsenek, később pedig felülmúlják az emberek 

arcfelismerési képességeit. 

Az arcfelismeréskor az alábbi állomásokat szokás megkülönböztetni: [11] (Ábra 7) 

Ábra 7 

Az arcfelismerés 4 lépése 

 

2.3 ARCFELISMERÉSI FELADATOK 

Az IEEE Xplore szerint az arcfelismerési feladatok az alábbi kategórákba sorolhatóak: [12] 

- Arcillesztés 

o meg kell keresni a legjobb egyezést egy adott archoz. 

- Archasonlóság 

o Az adott archoz leginkább hasonló arcok keresése. 

- Arctranszformáció 

o Az adott archoz hasonló új arcok generálása. 

Kép / videó

•Arcdetektálás

•Nyomonkövetés

Arclokáció, 
méret és 

póz

Arcelrendezés

Elrendezett 
Arc

Jellemző 
tulajdonságok 

kinyerése

Jellemzők 
vektora

•Jellemzőtársítás

•Vizsgált 
személyek DB-je

Face ID
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3 A MEGOLDÁSHOZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA 

A jelen dolgozat 2.1.3 pontjába foglalt biztonsági kockázatot egy 1.1 pontba foglalt 

megoldással szándékozom orvosolni. Ehhez az alább technológiai feltételeket választottam. 

3.1 FEJLESZTÉSI ÉS FORDÍTÁSI KÖRNYEZET 

Az alkalmazás konzolalkalmazás az alábbi tulajdonságokkal. (Táblázat 1) 

Táblázat 1 

A szoftver általános tulajdonságai 

IDE Viual Studio 2022 

IDE verzió 17.0.5 

Keretrendszer .NET 6.0 

Cél-operációs rendszer Windows 

Operációs rendszer verziószám 10.0.19041.0 

Támogatott operációs rendszer verzió 10.0.19041.0 -tól 

Assembly név Camera.dll 

Default namespace Camera 

Programozási nyelv C# 

Programnyelv verziója 10 

Platform x86, x64, ARM32, ARM64 

Optimalizáció Complier szintű 

Warning kezelés Warning szintű 

Git Nem nyilvános 

Licensz nincs 

Cloud computing service Azure 

A Camera projekt a legfrissebb, 2022-es .NET keretrendszeren fut. [13] 

A Machine Learning modellt az OS adja és a modell futtatása az edge device-on történik, 

nem a cloudban. 
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3.2 CSOMAGOK, NUGET 

A projekt végrehajtásához valamennyi NuGet csomagot igénybe kellett venni. 

A NuGet a .NET keretrendszer hivatalos csomagkezelő szolgáltatása. Ez azt jelenti, hogy a 

fejlesztőknek segít előállítani, publikálni, vagy felhasználi .NET csomagokat. 

A csomagok fordított könyvtárak együttese, amelyek részletes és informatív, deskriptív 

metaadatokkal vannak felvértezve, hogy olvasható, egyértelmű egységet képezzen a 

szoftverfejlesztésben. 

Egy fejlesztői platform (mint a .NET) általában úgy definiálható, hogy a nyelvek és 

könyvtárak kombinációja. A NuGet feladata alapvetően az, hogy ezeket a könyvtárakat 

minél nagyobb mértékben csomagok formájában a lehető legkönnyebben hozzáférhetővé és 

megoszthatóvá tegye. A NuGet lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egy teljes 

ökoszisztémát használjanak ki. 

Így a fejlesztők építhetnek a meglévő megoldásokra ahelyett, hogy minden függvényt, 

metódust, algoritmust, eszköztárat maguk dolgoznának ki. 

Ezek a csomagok a NuGet.org oldalon érhetők el. [14] Ez a NuGet csomagok központi 

adattára, jelenleg több mint 100.000 egyedi csomaggal és ~1 milliárd letöltéssel. Ez egy 

Microsoft által felügyelt szolgáltatás, így lehetséges az oldalon a verziókövetés, a 

csomagtulajdonos nyilvánossága, valamint látható hogy a csomag a NuGet szolgáltatás által 

ellenőrzött-e, vagy sem. 

A csomagok tematikája széleskörű, kvázi bármilyen témakörben lehetséges publikálni. 

Pl.: 

- IoT, 

- játék, 

- cloud computing, 

- képfeldolgozás, 

- hostolás, 

- http klienskezelés, 

- machine learning, 

- stb. 
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Az első kettő példa kivételével tudatosan választottam ezeket a példamegnevezéseket, mivel 

a dolgozat feladatában ilyen jellegű csomagokat használtam fel. [15] 

3.2.1 Microsoft.ApplicationInsights.WorkerService 

Verziószám: 2.20.0 

Az Application Insights a .NET Core Worker Service (üzenetküldés, háttérfeladatok és 

bármilyen nem HTTP-s munkaterhelés) alkalmazásokhoz egy csomag. [16] 

Az Application Insights az Azure Monitor egyik funkciója, amely bővíthető 

alkalmazásteljesítmény-menedzsmentet (APM) és felügyeletet biztosít a live web appok 

számára. A fejlesztők és a DevOps szakemberek az Application Insights segítségével: 

Automatikusan detektálják a teljesítmény-anomáliákat. 

Ez a szolgáltatás segít a problémák diagnosztizálásában nagy teljesítményű 

elemzőeszközökkel. A műszer figyeli az alkalmazást, és a telemetriai adatokat egy egyedi 

műszerelési kulcs segítségével egy Application Insights erőforráshoz irányítja. Az 

alkalmazás teljesítményére gyakorolt hatás csekély. A tracking call-ok külön szálon, 

kötegelve kerülnek elküldésre. 

Segítségével olyan telemetriai adatokat használhat fel a fejlesztő, mint 

teljesítményszámlálók, Azure diagnosztika vagy Docker-naplók. Mindezek a 

telemetriafolyamok integrálva vannak az Azure Monitorba. Az Azure portálon a nyers 

adatokra hatékony elemzési és keresőeszközöket alkalmazhat. 

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az Application Insights egy alkalmazásban hogyan küld 

telemetriai adatokat egy Application Insights erőforrásnak. (Ábra 8) [17]  
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Ábra 8 

Az Application Insight működési folyamatábrája 

 

Előfeltételei: 

- Microsoft Azure fiók 

- Application Insight csomagelőfizetés 

3.2.2 Microsoft.Azure.CognitiveServices.Vision.Face 

Verziószám: 2.8.0-preview.2 

Ez a csomag hozzáférést biztosít a Microsoft Cognitive Services Face API-khoz. 

Az Azure Face szolgáltatás olyan mesterséges intelligencia-algoritmusokat biztosít, amelyek 

detektálják, felismerik és elemzik az emberi arcokat a képeken. 

Az arcfelismerő szoftverek számos különböző forgatókönyvben fontosak. Például: 

- a személyazonosság ellenőrzése, 

o pl.: személyigazolvány, útlevél, arcképes okmányok ellenőrzése, hogy az 

a személy használja-e akit az okmány azonosít. 

- az érintés nélküli autentikáció, 

o pl.: bejelentkezés alkalmazásba, munkahelyi azonosítás, repülőtéri 

kitiltott ember szűrése, stb. 

- arcok elfedése (személyiségi jogok). 
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o pl.: videókon, fényképeken arcok elfedése a személyiségi jogok 

megtartása végett. 

A szolgáltatást a jelen dolgozat projektjében az azonosítás. 

A csomag alkalmas arra, hogy az azonosított arcokat csoportokba rendezze és hogy azon 

belül az azonosított arcokat egyedi azonosítóval lássa el. 

Ábra 9 

A Face API fiktív működése Egy fiktív csoportosításon belül fiktív arcok [18] 

 

Az Ábra 9 fiktív csoportja a „myfriends” nevet kapta. Azon belül három személy található. 

Mindegyik személy esetében az azonosítás tanulás útján történt. Az API tanítható, melyhez 

a személyt ábrázoló fényképek szükségesek. A tanítás Machine Learning elveken működik, 

amely feladatot az Azure lát el. 

A Face API képes egyaránt képből és videóból is arcokat detektálni. 

Az API a detektált arcon az alábbi attribútumokat fedezi fel: (Ábra 10) 
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Ábra 10 

A Face API arcdetektálási attribútumai [19] 

 

A szakdolgozatban elsődlegesen az arc egyedi azonosítása a mérvadó. Egy kép alapján 

történő azonosítás az alábbi JSON blokkot ad(hat)ja vissza 200-as HTTP státuszkód esetén. 

Kódrészlet 1 

A Face API egy arcazonosítási POST requestre adott válasza JSON formátumban 

[ 
  { 
    "faceId": "c5c24a82-6845-4031-9d5d-978df9175426", 
    "candidates": [ 
      { 
        "personId": "25985303-c537-4467-b41d-bdb45cd95ca1", 
        "confidence": 0.92 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "faceId": "65d083d4-9447-47d1-af30-b626144bf0fb", 
    "candidates": [ 
      { 
        "personId": "2ae4935b-9659-44c3-977f-61fac20d0538", 
        "confidence": 0.89 
      } 
    ] 
  } 
] 

Accessories Az arcon található kiegészítők és azok konfidenciaértéke

Age Becsült kor

Blur Az arc homályossága [0-1]

Emotion Lista, érzelmek listája [0-1] 

Exposure Arcexpozíció [0-1]

Facial Hair Arcszőrzet és annak hossza

Gender Becsült nemi identitás

Glasses A szemüveg típusa (pl. napszemüveg, olvasó, stb.)

Hair Haj hossza és típusa

Head Pose A fej síkja 3D koordinátákban.

Makeup Smink, bool

Mask Maszk léte, bool

Noise Zaj mértéke [0-1]

Occlusion Arcot takaró objektumok, bool

Smile Mosoly [0-1]

QualityForRecognition Felismerhetőség, enum
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A Kódrészlet 1 szekcióban látható kódminta a kulcsa annak a projektnek, amelyben a jelen 

a szakdolgozat keretén belül megvalósulhat egy arc azonosítása. [20] 

Az API egy konfidenciaszintet rendel a detektált archoz tartozó személy azonosságához. Ez 

abban az esetben működik, ha az adott személy már trainelve volt az Azure-ban képek 

alapján. Ez alapján meg lehet szabni, hogy az azonosítás mennyire legyen egyértelmű, 

szigorú. 

Ha az Azure az arcot először detektálja, akkor azt automatikusan új personID-val látja el. 

3.2.3 Microsoft.Extensions.Hosting 

Verziószám: 5.0.0 

A csomag az alkalmazások hostolását teszi lehetővé. [21] 

A segítségével a projektben futtatni lehet a kiszolgálót. A programinicializációt teszi 

lehetővé egy IHostBuilder interfacen keresztül. [22] 

Ezáltal a containerhez szolgáltatásokat rendelhetünk. 

3.2.4 Microsoft.Extensions.Http 

Verziószám: 5.0.0 

A csomag a http szolgáltatás átfogó problémáit kezeli, mint pl.: 

- szolgáltatás helye, 

- terheléselosztás, 

- megbízhatóság, 

- stb. 

A csomag beépített diagnosztikát és naplózást biztosít. Teljesítményorientált módon kezeli 

a kapcsolatok élettartamát. [23], [24] 

3.2.5 System.Net.Http.Json 

Verziószám: 5.0.0 

A csomag olyan szolgáltatást biztosít, amellyel automatizálható a JSON szerializáció és 

deszerializáció.  [25], [26] 
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3.3 AZURE 

3.3.1 Face API 

A projekt AI, Cloud Computing, Machine Learning és arcazonosítás funkcióiért a Microsoft 

Azure szolgáltatása felel. A szolgáltatás bizonyos payment policy mentén ingyenesen 

használható, a „pay as you go” elv mentén. 

A felhő automatikusan skálázza az erőforrásokat a terheléshez, ezáltal a kiszolgálás 

minősége konstans. [27] 

A munka megkezdésének az első lépése, hogy szükséges statikusan megadni a szoftverben 

a szolgáltatást végpontját és kulcsát. 

Ehhez először az Azure-on belül létre kell hozni egy Azure Cognitive Services erőforrást. 

Ez a Face API szolgáltatáson belül található, ezért úgy új Face API-t kell kreálni az Azure-

ban. (Ábra 11) 

Ábra 11 

Face API szolgáltatás létrehozása a Cognitive Services dashboardról 

 

Ezt követően fel kell tölteni inicializálási és konfigurációs adatokkal a formot 

Itt az alábbi mezőket szükséges megadni 
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Táblázat 2 

A Face API létrehozásának konfigurációs mezői 

Mező neve Mező leírása Mező értéke 

Subscription Előfizetés típusa Ingyenes 

Resource Group Konténer Camera 

Region Szerver régiója France Central 

Name Az erőforrás neve camera-demo 

Network Hálózati hozzáférés Minden hálózat 

Az erőforrás neve egyben az egyedi domain nevet is képzi az endpointban. Így az endpoint 

az alábbi lesz: 

https://camera-demo.cognitiveservices.azure.com/ 

Az Azure elkészíti az erőforrást, nagyjából 23 másodperces deploy idővel. 

Miután elkészült a deploy, szükség van az endpointra és a hozzá tartozó kulcsra. Ezeket a 

forráskódban a – többek közt a – kulcs-érték párosokat tartalmazó appsettings.json 

konfigurációs adathalmazt képviselő fájlban tárolom el, amelyet az alkalmazás egy 

IHostBuilder objektumon keresztül használ fel arra, hogy kapcsolatot építsen ki a szerver és 

a kliens között. 

A konfiguráció az alábbi módon épül fel: (Kódrészlet 2) 

  

https://camera-demo.cognitiveservices.azure.com/
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Kódrészlet 2 

Az alkalmazás Azure konfigurációit tartalmazó appsettings.json fájl részlete 

    "Azure": { 
        "Face": { 
          "Endpoint": " 
            s://camera-demo.cognitiveservices.azure.com/", 
            "ApiKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", 
            "PersonGroupId": "trusted", 
            "TrustedPersonIds": [ 
                "b2cfebd3-f6dd-4c5a-9c0d-024cd30b3b46" 
            ], 
            "ConfidenceThreshold": 0.80 
        } 
    } 

A konfigruáció az alábbiakat tartalmazza: (Táblázat 3) 

Táblázat 3 

Azure konfiguráció elemei 

Elem neve Elem típusa Elem szerepe 

Azure JSON objektum 
Azure access credentials-t és konfigurációt 

tartalmazó objektum. 

Face JSON objektum Tartalmazza a Face API konfigurációt  

Endpoint String Az erőforrás endpointja 

ApiKey String Az erőforrás endpointjához tartozó kulcs 

PersonGroupId String 
A “trusted” personGroup Face API csoport 

megnevezése 

TrustedPersonIds Array 
Azon személyek PersonId-ja, akiket trusted-

ként jelöltünk meg. 

ConfidenceThreshold Number 

Az arcfelismerési konfidenciaküszöb 

konstansa, amely fölött elfogadhatónak véljük 

a detektált egyezést 
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3.3.2 Arcfelismerési mechanizmus: 

Ábra 12 

Az Azure arcfelismerési mechanizmusa 

 

Megállapítom, hogy ez a modell megegyezik az Ábra 7-ben taglalt általános arcfelismerési 

algoritmussal. 

Beazonosítás

Face API végzi a felhőben, betanított ML modell

Platformfüggetlen

Elfedi a kamerákat a HAL

ML Model futattása

Natívan a GPU-n

Felismerés

ML alapú detektálás Általános Model: OS Model futtatása: edge device
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4 A SZOFTVER BEMUTATÁSA 

4.1 CÉLCSOPORT, USE-CASE 

A szoftver részletes koncepciója az alábbi use-case írja le: 

A felhasználó olyan laptopot használ, amelyen szenzitív adatokat tárol. Ez a laptop sok 

esetben mások fizikális hozzáférésének van kitéve. (pl. Remote work, BYOD, stb) 

és figyelembe véve a jelen dolgozat 2.1 pontba foglalt Security Risk észevételeit a laptopon 

lévő adatok könnyedén adathalászat vagy károkozás eszközei lehetnek. 

Bár az operációs rendszer nyújt védelmet és azon belül is sokfélét, jelenleg nem küszöböli 

ki azt a körülményt, ahol az eszközt a felhasználó megosztja a barátaival, szeretteivel, 

családtagjaival. Ilyenkor az ember bizalmi alapon nem felügyeli az illetéktelen felhasználó 

tevékenységét, holott akár passzív kártevő is lehet azáltal hogy egy szenzitív adatot csak 

olvas. 

Ennek kiküszöbölésére a szoftverkoncepció a következő: (Ábra 13) 
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Ábra 13 

A szoftver működési koncepciója 

 

A szoftvertől az várható el, hogy a megfelelő embernél küldjön alertet, gyors válaszidővel 

dolgozza fel a képet és hogy a működése ne legyen költséges. 

4.2 SZOFTVERTERVEZÉS 

A szoftver tervezésénél az alábbi tevékenységeket ellátó komponenseket kellett 

megvalósítani: 

A) Trainelés 

1. működési elv, 

2. gyakorlati megvalósítás. 

B) Termékszoftver 

1. fel kell építeni egy Hostot, 

2. meg kell határozni a kamerakonfigurációt, 

3. le kell tudni olvasni a kamera inputról a képet, 

4. létre kell hozni egy Face API klienst, 

A szoftver folyamatos trainelést igényel a detektált arcok tanulásához, amit a Face API automatikusan 
ellát

Amennyiben bármikor illetéktelen arcot detektál, lockolja az OS-t és a képet az illetéktelen személyről 
elküldi egy kijelölt email címre alertként.

Ezt a folyamatot megismétli bizonyos cooldown-nyi időközönként

Ha a számítógépet kizárólag illetékes felhasználó kezeli, akkor nem csinál semmit

A szoftver képet készít a számítógép előtt lévő állapotról

A szoftver háttérprocess, futása nem ad UI-t

A szoftver az operációs rendszerrel együtt indul
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5. gondoskodni kell az SMTP konfigurációról, 

6. fel kell építeni egy SMTP kapcsolatot, 

7. gondoskodni kell a memóriakezelésről, 

8. létre kell hozni egy naplózási- és értesítési mechanizmust, 

9. ki kell alakítani az OS lockolhatóságát kódból, 

10. ki kell alakítani a szoftver működési modelljét, 

11. kell egy (kvázi)statikus appsetting konfiguráció 

12. szükséges ezeket a modulokat összehangolni. 

Ez így összesen 11 különböző modult, más néven 11 osztályt jelent. 

Az szoftver osztálydiagramját az alábbi módon határoztam meg. 

Ábra 14 

A szoftver osztálydiagramja. 
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A továbbiakban ezeket a modulokat veszem sorba, ahol elemzem és bemutatom őket. 

4.2.1 Trainelés 

4.2.1.1 A trainelés működési elve 

A Face API szolgáltatást fel kell trainelni ahhoz, hogy a Machine Learning érvényesülni 

tudjon. Minél több kép alapján tud tanulni a Face API, annál nagyobb pontossággal és 

konfidenciával tudja eldönteni az API, hogy egy detektált képen ki van és hogy az illető 

Trusted vagy untrusted. 

A trainelés folyamata CLI alapú, egyelőre nem felhasználóbarát, de érdemes lehet GUI 

alapon csinálni, ahogyan arról a jelen dolgozat -  pontja is taglalja. 

A trainelő szolgáltatás egy teljesen különálló Visual Studio Solution. 

A konfigurációja teljesen megegyezik a Táblázat 1-ben taglaltakkal. 

4.2.1.2 A trainelés gyakorlata 

A program létrehoz egy új FaceClient objektumot és kapcsolatot vesz fel az Azure 

projektnek dedikált Endpointtal. 

Létrehozza a trusted felhasználók csoportazonosítóját és ha nem létezik még ilyen csoport 

az Endpointon, akkor létrehozz egy ilyen csoportot. 

Majd a klienseszközön egy dedikált katalógusba gyűjteni kell olyan emberről képeket, akit 

meg akarunk tanítani a programnak, mint trusted user. 

Mivel a program tesztüzemű, ezért minden futtatásnál törli a már ott lévő betanítási képeket. 

Ez után a képek feltöltésre kerülnek a szerverre. Miután ez megtörtént, a program meghívja 

a tanítást utasító függvényt. (Ábra 15) 
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Ábra 15 

A Trainier program folyamatábrája 

 

4.2.2 A szolgáltatást nyújtó szoftver 

4.2.2.1 Hostépítés 

Végrehajtó osztály: Program 

A .NET 6.0 keretrendszer újragondolta a szoftverfuttatási koncepciót. 

Korábban voltak különböző jellegű sajblonprojektek a Visual Studioban. Pl.: 

- WinForms, 

- WCF, 

- WPF, 

- stb. 

A sablon alapú projektkezelést a .NET 6.0 keretrendszerben felváltotta a Host alapú. Ez azt 

jelenti, hogy a program futásáért felelős modulokat egy Host objektumon keresztül lehet 

implementálni. 
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A program futásáért felelős osztályban deklarálható, hogy ez milyen jellegű alkalmaazás 

legyen. 

Kódrészlet 3 

Egy IHostBuilder implementálása., amely builderen belül kerül hosztolásra a teljes alkalmazás 

var builder = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
    .ConfigureServices((context, services) => {…]) 
    .UseConsoleLifetime(); 
var host = builder.Build(); 
await host.RunAsync(); 

A lambdakifejezés a kódból hosszú, ezért azt a részt kipontoztam. A lambdakifejezésen belül 

történik a szoftver konfigurációja, az osztályok konstruktorainak feltöltése 

argumentumokkal. A UseConsoleLifetime() függvénnyel határozom meg, hogy az 

alkalmazás CLI UI. 

Ennek haszna, hogy így lehet mellőzni azt az állapotot, amikor egy osztályt a konfigurációja 

miatt szükséges felölteni propertykkel, mivel azt meg lehet tenni a builderen belül. 

A Builder miután felépült, egy IHost interfészt ad vissza. Ez hostolja a szolgáltatásokat. 

Figyeli a kamerát, megy a háttérben. Az IBuilder objektum felelős minden 4.2.2 pontba 

foglalt modulért. 

Jelen esetben a kamerafigyelő szolgáltatást hostolja. 

A ConfigureServices() illeszti össze a szolgáltatást a konfigurációval, itt kap paramétert a 

konstruktor, property, stb. 

A builderben dependency injection történik. A szoftverfejlesztésben a dependency injection 

egy olyan tervezési minta, amelyben egy objektum megkapja a többi objektumot, amelyektől 

függ. A dependency injection a vezérlés megfordításának egy formája, amelynek célja az 

objektumok létrehozásának és használatának szétválasztása, ami lazán összekapcsolt 

programokhoz vezet. Pl. az INotification interfész csak annyit tud, hogy vár egy osztályt, 

amelyen értesítést válthat ki. 

A builderben az SMTP – mint minden más modul – inicializálási értékeket kap a 

konfigurációból, továbbá ő is az INotification interfész egy leszármazottja. Mivel a builder 

pattern – részben – a dependency injectionön alapszik, ezért az SMTP-ért felelős osztály 

SmtpNotification() nevű függvénye itt kerül „összekötésre” az INotification interfésszel 

(Kódrészlet 4) 
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Kódrészlet 4 

Az INotification interfészből való származtatás az SmtpNotification értesítésért felelős osztályba 

services.AddSingleton<INotification, SmtpNotification>(); 

A Kódrészlet 4-ben található megoldás azért tartom kedvező megoldásnak, mert például ha 

SMTP helyett vagy mellett a fejlesztő szeretne pl. SMS értesítőt, akkor ahhoz szükségtelen 

újból implementálni az SMS értesítési metodikát, egyszerűen a AddSingleton<T,T>()  

generikus függvényben kicserélésre kerülnek az osztály típusú argumentumok. 

Ami ebből származik előny az, hogy például így könnyedén tesztelhető az alkalmazás, mivel 

az SmtpNotification kicserélhető bármire, egy egyszerű konzolüzenetet kiíró osztályra is. 

Elegendő csak megnézni, hogy a függvény meghívódott-e. 

Mivel a tesztesetek objektumai építőkockák mintájára cserélhetőek, ezért bármilyen 

tesztesetet el lehet állítani. 

Az AddSingleton<T, T>() generikus függvény a nevében a singleton kifejezés az objektum 

lifetime-ot jelenti. Azt jelenti, hogy egyetlen példány jön létre az egész hoston belül. 

A Hostépítésben végbemenő build bár elvégzi az osztályokban implementált függvényeket, 

példányosítani azokat nem szükséges. Ennek az az oka, hogy az osztályokat a Host buildeli. 

 

4.2.2.2 Kamerakonfiguráció 

Végrehajtó osztály: CameraOptions 

A kamerakonfigurációért felelős CameraOptions egy függvény nélküli osztály (leszámítva 

a konstruktort). Célja, hogy típusosan és strukturáltan kezelje a kamera két tulajdonságát. 

(Ábra 16) 

Ábra 16 

A CameraOptions osztálydiagramja 
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Ezek: 

- Cooldown, 

o Az az idő ami eltelik két trusted user azonosítás között. 

- PhotosPath 

o A kamerakép mentési helye. 

4.2.2.3 Kamera input leolvasás 

Végrehajtó osztály: FaceDetectionOptions 

A FaceDetectionOptions osztály felelős azért, hogy a szoftver megfelelően le tudja olvasni 

a kamera inputról a képet. Ehhez kettő  propertyval rendelkezik ez a kizárólag konstruktor 

függvényt tartalmazó osztály. (Ábra 17) 

Ábra 17 

A FaceDetectionOptions osztálydiagramja 

 

Mindkettő értéket az alkalmazás 4.2.2.9.4 pontjába foglalt appsetting JSON-ből veszi fel. 

Ezek az értékek statikusak. 

A DetectionMode property egy enumeráció, amellyel meghatározható a kamera 

célfüggvénye: 

0. HighPerformance 

1. Balanced 

2. HighQuality 

A FaceDetectionMode osztály egy Windows.Media.Core névtér osztálya. A kamera 

kezelését szükségtelen külön lefejleszteni, mivel azt a Windows Hardware Abstraction 

Layere (HAL) elfedi és azt a Windows.Media.Core. Ezért teszi lehetővé az OS 

eszközfüggetlen módon az arcdetektáció minőségét. [28]. (Ábra 18) 
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Ábra 18 

A Windows Hardware Abstraction Layerének (HAL) működési elve 

 

A DesiredDetectionInterval pedig azt a kritikus időértéket adja meg, amennyi idő alatt az 

arcdetektálásnak végbe kell mennie. 

 

4.2.2.4 Face API kliens 

Végrehajtó osztály: AzureFaceOptions 

Az AzureFaceOptions osztály felelős azért, hogy a Face API-val a kapcsolatot megfeleően 

ki lehessen építeni. Ehhez az osztály kizárólag propertyket tartalmaz, függvényt nem. (Ábra 

19) 

Ábra 19 

Az AzureFaceOptions osztálydiagramja 
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4.2.2.5 SMTP konfiguráció 

Végrehajtó osztály: SmtpOption 

Az SmtpOption osztály felelős azért, hogy az SMTP szerverrel való kapcsolatot megfeleően 

ki lehessen építeni. Ehhez az osztály kizárólag propertyket tartalmaz, függvényt nem. (Ábra 

20) 

Ábra 20 

Az SmtpOptions osztálydiagramja 

 

 

4.2.2.6 SMTP kapcsolat 

Végrehajtó osztály: SmtpNotification 

A SmtpNotification osztály az SMTP kapcsolat felvételéért felelős. Mivel az SMTP 

kapcsolat egy „állapotos” kapcsolat, ezért szükséges hogy legyen egy osztály, ami felügyeli 

az SMTP kapcsolat állapotát. 

Ábra 21 

Az SmtpNotification osztálydiagramja 
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Az SmtpNotificiation() szimplán egy INotification interfészt implementáló függvény. Ennek 

az a haszna, hogy rendkívül sokrétű módon hasznosítható a hostbuilderben. (4.2.2.1) 

4.2.2.7 Memória- és streamkezelés 

4.2.2.7.1 MemoryExtension 

Végrehajtó osztály: MemoryExtension 

A programban streamek futnak, azokról lehet byte-okat olvasni, vagy a streamre lehet írni. 

Mivel a Stream folytonos és egyirányú valamint eredően nem tárolt, ezért megvan az esélye 

annak, hogy a felhasználó vagy a fejlesztő lemarad valamilyen eseményről. 

A MemoryExtensions osztály azért felel, hogy a Stream visszakereshető legyen. 

Ehhez az alábbi függvényeket alkalmazza az osztály: 

  

Ábra 22 

A MemoryExtensions osztálydiagramja 

 

Az osztály két függvényt tartalmaz: (Ábra 22) 

- Copy 

o a streamről készít egy másolatot a memóriába. 

o Készít egy streamet, amit a memóriába bebufferel. Bármilyen streamet 

bebufferel és onnantól memóriaszinten képes dolgozni a streammel 

o Előnye 

▪ Visszakereshető 

▪ Gyors 

o Hátránya 

▪ Nagy adathalmaz esetén költséges 

- Rewind 
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o a streamben mutató jelzi hogy éppen hol jár a stream. Minden olvasás 

egyetlen irányú lehet és egy megszakított olvasás a mutatót ott hagyja 

ahol volt. A következő olvasás csakis attól a mutatótól képes ismét 

olvasni. 

o A Rewind előretekeri a streamet és a mutatót a 0 pozícióba helyezi. 

A programon belüli haszna ennek akkor van, amikor a videóstreamben a program talál egy 

arcot, készít a program egy fotót. Az a kép streamként jön, annak ellenére hogy az OS 

tömörített formátumban prezentálja a felhasználónak (pl. jpg, png, stb.). 

Ezt szükséges beolvasni a memóriába, mert ezzel a képpel több szolgáltatás is szeretne 

dolgozni: 

- Azure: ki van a képen? 

- Fájlmenedzsment: le kell menteni a diskre. 

- SMTP: el kell küldeni emailben. 

Emiatt érdemes előbb kiolvasni az OS-ből és utána a memóriából újrahasznosítani a kódot. 

Az osztály statikus, mivel egy konkrét feladatot látnak el a függvényei. Példányosítani emiatt 

nincs értelme. 

Kódrészlet 5 

A Stream memóriabufferelése 

    public static void Rewind(this Stream stream) => stream.Seek(0L, 
SeekOrigin.Begin); 
 
    public static Stream Copy(this Stream stream) 
    { 
        var @new = new MemoryStream(capacity: (int)stream.Length); 
        stream.CopyTo(@new); 
        @new.Rewind(); 
        return @new; 
    } 

4.2.2.7.2 NullSink 

Végrehajtó osztály: NullSink 

A NullSink egy OS API. Felhasználási módja abban áll, hogy kamerafelvétel módban az OS 

2 módot támogat: 

- Preview 

- Recording 
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A szolgáltatás kizárólag Recording módban működik, csakis így lépett életbe az 

arfelismerés. Ez egy streamet eredményez, amit le kell kezelni. A stream nagy részére nincs 

szükség, csakis azokra a képkockákra, amikor a számítógép előtt ülő felhasználót 

tartalmazza a snapshot autentikáció-vizsgálathoz. 

A NullSink osztály azért felel, hogy felesleges memóriát ne fogyasszon olyan stream, amit a 

program nem hasznosít. 

Ábra 23 

A NullSink osztálydiagramja 

 

A NullSink miatt a stream amiért felel azt: 

- nem lehet olvasni, 

- lehet írni, 

- a pozíció mindig 0L, 

- a mérete kap alapértelmezést, de az módosítható. 

4.2.2.8 OS lock 

Végrehajtó osztály: WindowsOnterop 

A szoftver egyik kulcsmozzanata, hogy lockolja az OS-t, ha azt illetéktelen felhasználó 

kezeli. 

Ezért a tevékenységért felel a WindowsInterop osztály. 
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Ábra 24 

A WindowsInterop osztálydiagramja 

 

 

4.2.2.9 SW Model 

Végrehajtó osztály: CameraWorker 

A CameraWorker a szoftver lelke. Ez végzi el azt szoftver fő feladatát. Gyakorlatilag 

mondhatni, hogy a többi osztály ennek az osztálynak a tevékenységét szolgálja. (Ábra 25) 

Ábra 25 

A CameraWorker osztálydiagramja 
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4.2.2.9.1 Inicializáció 

A CameraWorker a konstruktorában az alábbi mezőket látja el értékkel, amelyet a Builder 

fog feltölteni: 

Táblázat 4 

A CameraWorker osztály konstruktorában értéket kapó mezők 

Mező neve Mező típusa Mező eredője 

_faceDetectionOptions FaceDetectionOptions Saját fejlesztés 

_options CameraOptions Saját fejlesztés 

_azureFaceOptions AzureFaceOptions Saját fejlesztés 

_faceClient FaceClient Azure Face API 

_notification INotification Interfész 

_logger ILogger Interfész 

Abból is látszik hogy ez a motorja a szoftvernek, hogy közvetlenül a konstruktorból ennyi 

saját fejlesztésű típust egyik osztály sem kapott a többi közül. 

 

Az osztály egyik fő függvénye az ExecuteAsync(). Ez egy Task-ot ad vissza, amelyet át tud 

adni a Hostbuildernek. Az osztály Task-ként van értelmezve, melyet a builder kezel. 

A függvény kivételkezelés try blokkjában létrehoz egy MediaCapture objektumot, amely 

reprezentálja azt a képet amit a program az arcfelismeréshez használ. 

 

Majd inicializálja a kamerafelvétel konfigurációját az alábbi módon: 

- a streamet videóként kapja el, 

- a médiaként kategorizálja a videóstreamet, 

- a stream fölött a szoftver exkluzív kontrolt kér, azaz más szolgáltatás nem veheti 

igénybe az erőforrást, azért várakozni kell. 

- A fénykép forrása automatikus (OS szintű), 

- ki van kapcsolva az exponálóhang. 
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4.2.2.9.2 Arcdetektálás set-up 

Ezt követően a szolgátatás set-upolja az arcfelismerést. 

Az arc felismerése Machine Learning alapú arcfelismerés, ahol az általános Modellt az OS 

adja, és a Modell futtatása az Edge Device-on történik (nem a Cloudban). Így a szoftver ezen 

pontján még nem dolgozik a Face API. 

A Machine Learning Modell futtatása natívan a GPU-n történik, így az maximálisan 

hatékony. A szoftverben az arcfelismerést viszonylag kevés kódsorból lehet implementálni. 

Ennek oka, hogy szükségtelen minden kameratípusra külön fejleszteni, mivel azt elfedi a 

Windows Hardware Abstraction Layer. (Ábra 18) 

Kódrészlet 6 

Az arcdetektálás előkészítése a CameraWorker osztályban 

            _logger.LogInformation($"Initializing face detection..."); 
            var faceDetectionEffectDefinition = new 
FaceDetectionEffectDefinition 
            { 
                DetectionMode = _faceDetectionOptions.DetectionMode, 
                SynchronousDetectionEnabled = false, 
            }; 
            var faceDetectionEffect = (FaceDetectionEffect)await 
_capture.AddVideoEffectAsync(faceDetectionEffectDefinition, 
MediaStreamType.VideoRecord); 
            faceDetectionEffect.DesiredDetectionInterval = 
_faceDetectionOptions.DesiredDetectionInterval; 
            faceDetectionEffect.FaceDetected += OnFaceDetected; 
            faceDetectionEffect.Enabled = true; 

A Kódrészlet 6 nevű kódban a feltüntetett függvények vagy objektumok egyike sem az 

Azure Cognitive Service névtérből származik. Ezzel szemléltetem, hogy az arc meglátása 

OS szintű. 

Az OS által felügyelt arcdetektálási eseményhez a kódban hozzá van rendelve az 

OnFaceDetected esemény, amely saját kódolás. Az OnFaceDetected esemény végzi el a kép 

Azure-ba való feltöltését. 

4.2.2.9.3 Fotózás 

A fotó készítését szintén az OS végzi el. Megadható a videó minőségi követelménye, hogy 

a fel nem használt stream ne kerüljön tárolásra, valamint a tevékenységet illető kilépési 

token, amelyet a buildernek való átadás után a Task-ban megszűnik a videórögzítés. 

4.2.2.9.4 Lepucolás 

A fotózott képet a szoftver „megtisztítja” és eltávolítja róla a képeffekteket. 
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4.2.2.9.5 Arcfelismerési esemény 

Végrehajtó esemény: OnFaceDetected 

A szoftver két arcfelismerés közt tart egy cooldown időt. Ennek több oka van. Az egyik, 

hogy a folyamatos detektálás rendkívül költséges lenne. A másik, hogy az Azure response 

idő magasabb, mint amennyi idő alatt lokálisan a GPU végez. Ezáltal egy soha el nem fogyó 

várakozási sor alakulna ki. 

Elkészíti a képet az esemény a streamből. Ezt követően a képet elmenti a szoftver a diszkre. 

Miután megmaradt a kép az OS felindexeli a képeket amelyeken arcot ismert fel. A Logger 

tájékoztatást ad a detektálás időpontjáról és annak pozíciójáról. Majd a stream 

visszatekerésre kerül. 

Ezt követően ha a beazonosított arc nem minősül trustednak a Face API-ban, akkor a szoftver 

lockolja a számítógépet.(Kódrészlet 7) 

Kódrészlet 7 

Az OS lockolását elvégző kódrészlet 

        try 
        { 
            if (identifiedFaceId != null && _azureFaceOptions.TrustedPersonIds 
!= null && 
                
!_azureFaceOptions.TrustedPersonIds.Contains(identifiedFaceId!.Value.ToString(
))) 
            { 
                var result = !WindowsInterop.LockWorkStation(); 
                if (!result) 
                { 
                    throw new Exception($"Call to 
'{nameof(WindowsInterop.LockWorkStation)}' failed."); 
                } 
            } 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            _logger.LogError(ex, "An error occurred while locking computer."); 
        } 

4.2.2.9.6 Kép megtartása, perzisztálása 

Végrehajtó függvény: PersistPhotoAsync 

A függvény elmenti a diszkre a készített képet az alábbi metódussal: (Kódrészlet 8) 
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Kódrészlet 8 

A kép mentése a diszkre 

    private async Task PersistPhotoAsync(Stream photo, string detectionId) 
    { 
        using var file = File.Create(Path.Combine(_options.PhotosPath, 
$"{detectionId}.jpg")); 
        await photo.CopyToAsync(file); 
    } 

4.2.2.10 Naplózás és értesítés 

Végrehajtó interfész: ILogger 

Az alkalmazás kódból parancsoros logolást alkalmaz, valamint az Azure natívan logol 

szolgáltatásmetrikákat. A szoftver jelenleg nem tölti fel az Azure-ba a konzol naplózást. 

A naplózást a .NET 6.0 keretrendszerben az ILogger nevű interfész látja el. Az interfész 

feladata, hogy mindenféle loggolási feladatot egyetlen metódussal fedjen el. Az alábbi 

logtípusokat különbözteti meg függvény formájában: 

- Log, 

- LogCritical, 

- LogDebug, 

- LogError, 

- LogInformation, 

- LogTrace, 

- LogWarning. 

Mindegyik logolási metódus rendelkezik 4 különböző override-al. Bár függvények, a 

zárójelet a magas számú override miatt hagytam el a felsorolásban. 

A programban SW modelért felelős eseményeket illetően naplóz. 
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Ábra 26 

Az ILogger interfészen implementált _logger mezőt illető függőségek. 

 

A szoftverben naplózási tevékenység kizárólag a jelen dolgozat 4.2.2.9 pontjába foglalt SW 

modelt leíró CameraWorker osztályban történik. 

A naplózás azért ennek az osztálynak a függvényeiben megy végbe, mert ebben az 

osztályban megy végbe a szoftver szemantikai értelme. 

4.2.2.11 Appsettings 

Az Appsettings egy JSON objektum, amely strukturált módon tartalmazza azokat a 

konfigurációs adatokat, amelyek nem közvetlen módon vannak beleégetve a kódba, hanem 

azokat a hostbuilder adja át az osztályok konstruktorainak és properyjeinek. 

4.2.2.12 DB 

Az adatbázist az Azure automatikusan kezeli, így azzal a fejlesztőnek nem kell foglalkoznia. 

4.3 TESZT 

A teszteléseket illetően többféle megoldás is lehetséges. Az egyik, hogy magát a kódot lehet 

tesztelni build szinten, a megfelelő singletonok implementálásával. Ez a szoftverlogikát 

általánosan tudja tesztelni. Interfészekkel a funkciók tesztelhetővé válnak. 



Autentikáció célú arcfelismerő szoftver fejlesztése 

41 

 

Viszont be kell látni, hogy a szoftvernek van olyan része, amit muszáj manuálisan tesztelni, 

mivel csak így lehet megbizonyosodni arról, hogy ténylegesen azt a személyt ismeri fel a 

szoftver aki a képen van. Emiatt az alkalmazáshoz nem készült automatizált teszt. 

4.3.1 Manuális teszt 

4.3.1.1 Trusted test 

A szoftvert sikeresen feltraineltem a saját fotóimmal. Ezt követően elindítottam az 

alkalmazást, amely az alábbi eredménnyel tért vissza 

Ábra 27 

A futó program konzolnaplózása, ha trusted usert lát 

 

A betanítást követően éjjel, sötétben, rossz fényviszonyok között 86%-os konfidenciaszinttel 

határozta azt a program, hogy én ülök a számítógép előtt. 

Ugyanakkor kénytelen voltam letesztelni azt is, amikor nem ismer fel a program. 
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4.3.1.2 Untrusted test 

Ahhoz hogy a program biztosan ne ismerjen fel, az elvárt konfidenciaszintet irreálisan 

magasra, 99%-ra állítom, így nagy eséllyel nem fog felismerni a program. A 

konfidenciaszint kalibrálási lehetősége a Kódrészlet 2-ben található meg. 

Ugyanezt a tesztet lefuttattam úgy, hogy tudatosan azt akartam hogy untrusted legyen az 

arcazonosítás csoportkategorziálása. Itt a végeredmény az alábbi lett: (Ábra 28) 

Ábra 28 

A futó program konzolnaplózása, ha untrusted usert lát 

 

A loggeren látszik, hogy megtörtént a számítógép lockolása, tehát a szoftver sikeresen 

kizárja a számítógépből az untrusted és illetéktelen embereket. 

Ezt követően ellenőriztem az SMTP vonalat, hogy sikeresen küldött-e emailt a program, 

ahol az alábbi eredmény fogadott: (Ábra 29) 
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Ábra 29 

Az untrusted user detektálásáról szóló alert email értesítés formájában, csatolt képpel. 

 

4.4 TELEPÍTÉS 

Telepíteni a programot kétféle módon lehet: 

- Kell hozzá .net runtime. 

- Precomplied exe fájl. 

4.5 PIACI SZEREPLŐK, HASONLÓ TERMÉKEK 

Egyetlen hasonló termék-kezdeményezést találtam a piacon. Ez a termék inkább 

tudományos koncepció mint üzleti célú ambíció. 

A termék nagyon hasonlóan működik a jelen dolgozatban taglaltakhoz, azonban ott cnn és 

opencv technikákat alkalmaz a készítő.  

Annak a szoftvernek a folyamatábrája így néz ki: [29] 
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Ábra 30 

Egy hasonlóképpen kialakított szoftverkoncepció működési folyamatábrája 

 

Meglátásom szerint a különbség az alkalmazott API-ban van. Ez a projekt sem rendelkezik 

GUI-val. 

4.6 TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

- Admin GUI 

o Felhasználóbarát kezelőfelület. 

- Általános notification queue 

o Ha nincs internetkapcsolat, akkor ne ragadjon meg az üzenet a kliensen, 

hanem azokat gyűjtse egy queue-ba és loggolja a szerverre. 

- Event Azure logging 

o A logger naplózását fel lehet vezetni az Azure-ba. Ehhez engedélyezni kell 

az alkalmazásban az Azure Application Insights-t. 

- SMS értesítés 

o Több platformon értesít a szoftver. 
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5 ÖSSZEGZÉS / SUMMARY 

5.1 MAGYAR 

A szakdolgozatom tárgya egy olyan szoftver megalkotása, amely biztonságosabbá tudja 

tenni a magas IT Security Risk-kel rendelkező eszközök hozzáférhetőségét. 

A koncepció úgy szól, hogy globálisan exponenciális ütemben növekszik az IT támadások 

száma. Ugyanakkor figyelembe vettem azt is, hogy hasonló tendenciát mutat a nagy 

létszámokat foglalkoztató vállalati kultúra a home office, a remote-work és a BYOD (Bring 

Your Own Device) attitűd iránt. 

Ez egy kölcsönösen kedvező alku munkavállaló és munkáltató között, mivel a munkáltató 

megspórolja az irodaüzemeltetés díját, míg a munkavállaló otthoni, kényelmes környezetben 

dolgozhat. 

Ugyanakkor IT Security szemszögből nézve az otthoni munka árnyoldala, hogy az 

egyébként is fokozatosan veszélyesebbé váló informatikai közeg mellett a dolgozók 

hajlamosak negligálni a vállalati biztonsági standardokat. 

Számos esetben a munkáltatók magas szűrési rátával rendelkező tűzfalat, többfaktoros 

azonosítást, biometrikus bejelentkezést és VPN-t is nyújtanak az általuk biztosított 

laptopokhoz, viszont a BYOD térnyerésével már ez is egyre nehezebbé válik. 

A vállalati dolgozó érzelmi alapon a jót feltételezi a szeretteiről a barátairól és a családjáról 

és ezért ezek a dolgozók munkaidőn kívül odaadhatják a szenzitív adatokat hordozó 

számítógépet nekik ügyintézésre, zenehallgatásra, kikapcsolódásra. Sok esetben valóban 

rossz szándék nincs ezekben az emberekben, de már csak a szenzitív adatokra való rálátás 

passzív kártevést okoz. Vagy ilyen módon magasabb az esélye annak, hogy egy gyermek 

akaratlanul töröl valamint. Vagy létrehoz valamit, ami megtévesztheti a vállalati dolgozót a 

munkájában. 

Ezért a vállalatnak az az érdeke, hogy a munkacéllal használt számítógépeket és laptopokat 

kizárólag azok az emberek használják, akik arra hivatottak. 

Mivel a már autentikált operációsrendszer feloldva marad, ezért a megoldást az operációs 

rendszer futása közben kezdtem el kigondolni, aminek a vége egy olyan szoftverkoncepció 

lett, amely a laptopok webkameráját folyamatos arcfelismerésre használják és amennyiben 
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illetéktelen embert észlelnek a laptop felhasználásában, akkor a laptop zárolja saját magát és 

megakadályozza a további illetéktelen felhasználást. A szoftver az operációs rendszerrel 

együttesen fut 

A szoftver értesítést küld tetszőleges email címekre, ebben az esetben a megrendelő, vagy a 

munkáltató email címére, aki ezáltal nyomon tudja követni, hogy a vállalat mennyire van 

kitéve IT security kockázatnak. 

Ebben a dolgozatban az imént említett szoftverkoncepcióra megalkotott implementációt 

elemeztem. A megoldás felhő alapú Machine Learning rendszerrel támogatott autentikációs 

rendszer lett. 

5.2 ENGLISH 

The subject of my thesis is the creation of a software that can secure the accessibility of 

devices with high IT Security Risk. 

The concept is that IT attacks are increasing at an exponential rate globally. At the same 

time, I also took into consideration, that there is a similar trend in the corporate culture with 

large workforces towards home office, remote-work and BYOD (Bring Your Own Device) 

attitudes. 

This is a mutually beneficial bargain between employee and employer, as the employer saves 

on the cost of running an office, while the employee can work in the comfort of their own 

home. 

However, from an IT security perspective, the downside of working from home is that, in an 

already increasingly dangerous IT environment, employees tend to neglect corporate 

security standards. 

In many cases, employers are providing high-filtering firewalls, multi-factor authentication, 

biometric logins and VPNs for the laptops they provide, but with the rise of BYOD, this is 

becoming increasingly difficult. 

The corporate worker has an emotional presumption of the good of their loved ones, friends 

and family and so these workers may give them a computer with sensitive data on it outside 

of work hours for errands, listening to music, relaxing. In many cases, there is no real 

malicious intent on the part of these people, but just having access to the sensitive data causes 
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passive maliciousness. Or in this way, there is a higher chance that a child will inadvertently 

delete as well. Or create something that could deceive a corporate employee in their work. 

Therefore, it is in the company's interest to ensure that work computers and laptops are used 

only by people who are authorised to use them. 

Since the already authenticated operating system remains unlocked, I started to think of a 

solution while the operating system was running, which resulted in a software concept that 

uses the laptops' webcams for continuous face recognition and if an unauthorized person is 

detected using the laptop, the laptop locks itself and prevents further unauthorized use. The 

software runs together with the operating system. 

The software sends notifications to arbitrary email addresses, in this case to the email address 

of the customer or employer, who can then monitor the company's exposure to IT security 

risks. 

In this thesis I have analysed the implementation of the software concept just mentioned. 

The solution was an authentication system supported by a cloud-based Machine Learning 

system. 
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10 MELLÉKLETEK 

Melléklet 1 

A Camera projekt típusai és annak tagjai 

AzureFaceOptions 

  

ApiKey : string 

ApiKey.get() : string 

ApiKey.set(string) : void 

ConfidenceThreshold : Nullable<double> 

ConfidenceThreshold.get() : Nullable<double> 

ConfidenceThreshold.set(Nullable<double>) : void 

Endpoint : string 

Endpoint.get() : string 

Endpoint.set(string) : void 

PersonGroupId : string? 

PersonGroupId.get() : string? 

PersonGroupId.set(string?) : void 

TrustedPersonIds : string[] 

TrustedPersonIds.get() : string[] 

TrustedPersonIds.set(string[]) : void 

CameraOptions 

  

Cooldown : TimeSpan 

Cooldown.get() : TimeSpan 

Cooldown.set(TimeSpan) : void 

PhotosPath : string 

PhotosPath.get() : string 

PhotosPath.set(string) : void 

CameraWorker 

  

_azureFaceOptions : AzureFaceOptions 

_capture : MediaCapture 

_faceClient : FaceClient 

_faceDetectionOptions : FaceDetectionOptions 

_lastDetected : DateTime 

_lastSeenFaceId : Nullable<Guid> 

_logger : ILogger<CameraWorker> 

_notification : INotification 

_options : CameraOptions 
CameraWorker(IOptions<CameraOptions>, IOptions<FaceDetectionOptions>, 

IOptions<AzureFaceOptions>, FaceClient, INotification, ILogger<CameraWorker>) 

DefaultImageEncodingProperties : ImageEncodingProperties 

Dispose() : void 

ExecuteAsync(CancellationToken) : Task 

IdentifyFacesAsync(Stream) : Task<IReadOnlySet<Guid>> 
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IndexPhotoByFacesAsync(Stream, string, IReadOnlySet<Guid>) : Task 

OnCaptureFailed(MediaCapture, MediaCaptureFailedEventArgs) : void 

OnFaceDetected(FaceDetectionEffect, FaceDetectedEventArgs) : void 

PersistPhotoAsync(Stream, string) : Task 

FaceDetectionOptions 

  

DesiredDetectionInterval : TimeSpan 

DesiredDetectionInterval.get() : TimeSpan 

DesiredDetectionInterval.set(TimeSpan) : void 

DetectionMode : FaceDetectionMode 

DetectionMode.get() : FaceDetectionMode 

DetectionMode.set(FaceDetectionMode) : void 

INotification 

  

NotifyAsync(Stream?) : Task 

MemoryExtensions 

  

Copy(this Stream) : Stream 

Rewind(this Stream) : void 

NullSink 

  

CanRead : bool 

CanRead.get() : bool 

CanWrite : bool 

CanWrite.get() : bool 

CloneStream() : IRandomAccessStream 

Dispose() : void 

FlushAsync() : IAsyncOperation<bool> 

GetInputStreamAt(ulong) : IInputStream 

GetOutputStreamAt(ulong) : IOutputStream 

Position : ulong 

Position.get() : ulong 

ReadAsync(IBuffer, uint, InputStreamOptions) : IAsyncOperationWithProgress<IBuffer, uint> 

Seek(ulong) : void 

Size : ulong 

Size.get() : ulong 

Size.set(ulong) : void 

WriteAsync(IBuffer) : IAsyncOperationWithProgress<uint, uint> 

Program 

  

<Main>$(string[]) : Task 

SmtpNotification 

  

_client : SmtpClient 

_options : SmtpOptions 

NotifyAsync(Stream?) : Task 
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SmtpNotification(SmtpClient, IOptions<SmtpOptions>) 

SmtpOptions 

  

Host : string 

Host.get() : string 

Host.set(string) : void 

Password : string 

Password.get() : string 

Password.set(string) : void 

Port : int 

Port.get() : int 

Port.set(int) : void 

Recipient : string 

Recipient.get() : string 

Recipient.set(string) : void 

UserName : string 

UserName.get() : string 

UserName.set(string) : void 

WindowsInterop 

  

LockWorkStation() : bool 
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Melléklet 2 

A CameraWorker osztálydiagramja 

 


