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1. ВСТУП.
Технічні системи та засоби контролю і управління доступом (СКУД)
призначені для контролю і санкціонування доступу людей, транспорту та інших
об'єктів до (з) приміщення, будівлі, зони і території.
2. СИСТЕМИ І
ЗАСОБИ
КОНТРОЛЮ
І
УПРАВЛІННЯ
ДОСТУПОМ
Найпростішою і найбільш давньою системою доступу є звичайний замок.
Для проходу в таке приміщення необхідно володіння ключем, який фактично є
найбільш простим типом ідентифікатора.
Ідентифікація - процес розпізнавання суб'єкта або об'єкта по властивому
йому або наданим йому ідентифікаційним ознакам. Під ідентифікацією
розуміється також привласнення суб'єктам і об'єктам доступу ідентифікатора і
(або) порівняння висунутого ідентифікатора з переліком привласнених
ідентифікаторів.
Біометрична ідентифікація - ідентифікація, заснована на використанні
індивідуальних фізичних ознак людини.

Найбільш поширеною в нашій країні (біометричною СКУД) може
вважатися прохідна з вахтером, який визначає право проходу на основі
візуальної інформації. Даний спосіб організації процесу доступу є архаїчним, і
не відповідає сучасним вимогам. Вахтер при великому навантаженні може
помилитися, оскільки при виконанні одноманітною рутинної роботи людина
швидко стомлюється. Ключ можна підробити, до того ж простий замок не в
змозі реєструвати факт проходу, а вахтера не посадиш біля кожних дверей.
Найважливіші переваги електронних СКУД - виключення недоліків
зазначених систем:
 реєстрація факту проходу з прив'язкою до часу і додаткової службової
інформації (нею може бути ПІБ користувача, відділ, посада тощо);
 можливість керування процесом доступу в кожне приміщення окремо;
 автоматизація дій і реакцій (на відміну від вахтера електроніка може
працювати 24 години на добу, не помиляючись при виконанні
одноманітних рутинних операцій); чітке і точне виконання
реєстраційних функцій).
Застосування електронних СКУД не виключає участь людини в процесі
управління. Найбільш ефективною є система, де електроніка, яка є лише
інструментом забезпечення безпеки, бере на себе виконання простих рутинних
операцій, а людина виконує функції загального контролю і приймає рішення в
складних, нестандартних ситуаціях.
Найбільш досконалими та ефективними СКУД з величезною кількістю
корисних функцій є системи з комп'ютерним управлінням, в яких широкі
можливості електронного управління доповнюються практично необмеженим
потенціалом спеціального програмного забезпечення.
З одного боку СКУД є інструментом забезпечення безпеки, що дозволяє
запобігти проникненню небажаних осіб на територію об’єкта, з іншого, є
потужним інструментом підвищення рівня трудової дисципліни та підвищення
продуктивності праці.
Співробітники, які знають про контроль за обліком робочого часу,
істотно скорочують час, що проводиться поза виконання своїх службових
обов'язків, контроль і усвідомлення цього, дисциплінує, змушує раціонально
використовувати робочий час.
Використовуючи систему обліку робочого часу, Ви можете справедливо
нараховувати заробітну плату.
СКУД дозволить скоротити час і трудомісткість на ведення табельного
обліку, кадрового обліку, видачу перепусток і підготовку звітності
використання робочого часу.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ І
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ
Нижче докладно описані основні функції, які може вирішувати СКУД:
1. Розмежування доступу співробітників по об'єктах - система
дозволяє дозволити доступ співробітнику тільки в ті приміщення, де він має
право перебувати у відповідності зі своїми службовими обов'язками.

За часом - є можливість призначення тимчасових інтервалів доступу на
об'єкт з урахуванням індивідуальних графіків роботи користувачів, змін,
вихідних і свят. Наприклад, можна задати календар святкових днів, доступ в ці
дні можливий тільки особам з вільним графіком проходу.
2. Створення і оформлення звітів
• по подіях - включає в себе отримання звітів в системі за певний період
часу з можливістю фільтрації за різними параметрами (часу, співробітникові,
точці проходу і т.д.). Програма також дозволяє визначити час входу/виходу
користувача системи на територію підприємства і підрахувати час присутності
користувача на об'єкті, враховуючи чи не враховуючи відхилення від робочого
графіка;
• по користувачах - це дозволяє формувати список користувачів системи
та вести бази даних персоналу (ПІБ, посада, відділ, табельний номер, режим
роботи, малюнок, паспортні дані, пропуск, права доступу тощо).
Будь-який звіт може бути експортований в текстовий файл для обробки
зовнішнім редактором.
3. Облік робочого часу. Модуль обліку робочого часу призначений для
контролю відповідності часу присутності
співробітників підприємства,
заданим графіками робочого часу. Програми автоматично формують табель для
кожного співробітника за стандартними формами. При цьому враховується
тільки реальна присутність на робочому місці і строго в рамках індивідуального
графіка роботи, тобто якщо співробітник залишав територію підприємства
протягом зміни, то час відсутності віднімається із загального відпрацьованого
часу. І навпаки, якщо співробітник затримався довше кінця робочого дня без
виробничої необхідності, це часом не буде проставлено в табель. Разом з тим,
модуль дозволяє враховувати час переробки, якщо це відбувається на законних
підставах, для цього в програмному забезпеченні передбачено введення
відповідних фільтрів. Програми дозволяють створювати гнучкі графіки роботи
для різних груп співробітників: настроювати розкладу на святкові дні,
створювати шаблони на тривалий термін, змінювати графіки роботи на
конкретний період, а також готувати звіти за різними критеріями:
• за типами порушень (запізнення, пропущений робочий день);
• по переробкам;
• по тимчасових інтервалах (тижневий, потижневий, помісячний, звітні
періоди);
• по співробітниках, відділам, підрозділам;
• по присутності на робочій території.
4. Проведення службових розслідувань. При необхідності завжди
можна встановити, хто останнім йшов з приміщення, хто і коли ставив або
знімав приміщення з охорони, тому що інформація про всі ці події зберігається
в пам'яті системи.
5. Захист повторного проходу шляхом передачі перепустки. Запобігає
повторне використання однієї і тієї ж картки для входу на об'єкт, без виходу з
нього. Наприклад, дана функція запобіжить повторний вхід на підприємство по
одній перепустці не тільки через автоматизовану прохідну через турнікети, але і
через будь-який інший вхід, в тому числі через іншу прохідну.

6. Управління та моніторинг всіх елементів системи з графічних
планів об'єкта або за допомогою дерева пристроїв. Всі пристрої системи:
датчики охоронно-пожежної сигналізації, виходи реле, зчитувачі, замки,
телевізійні камери тощо, відображаються на планах об'єктах у вигляді значків і
цими пристроями можна керувати. Наприклад, для вибору режиму роботи
дверей, операторові досить клацнути правою клавішею миші на значку двері на
плані. Можливість завдання пріоритетів, що дозволяють виводити на екран
тільки ті повідомлення, які вимагають уваги та реакції з боку оператора.
Модуль наочно відображає стан дверей, дозволяє їх відкривати, закривати,
ставити на блокування.
7. Автоматизація процесу подачі заявок та видачі тимчасових
перепусток. Програми забезпечують окрему обробку перепусток постійних
співробітників і відвідувачів, а також дозволяє заздалегідь оформляти подані
заявки на відвідування. Вся інформація про відвідувачів зберігається для
можливості подальшого аналізу.
Модуль також призначений для отримання розширених звітів по
тимчасово виданих картах і дозволяє отримати звіти про те, скільки видано
тимчасових карт, у кого термін дії карти закінчується в заданий період часу.
8. Перегляд фотографій користувачів при пред'явленні карт. Функція
фотоідентифікації дозволяє переглядати фотографії користувачів при
пред'явленні ними карт. У вікні перегляду виводиться фотографія власника
картки, ім'я, номер картки, час, дата, назва зчитувача і статус картки. При
наявності плати відеозахоплення в ПК можливо зіставлення зображення з бази
даних персоналу та зображення з телекамери, встановленої на точці проходу.
Фотоідентифікація застосовується на прохідних, як додатковий захід
захисту від несанкціонованого проходу.
9. Робота в комп'ютерній мережі. Дозволяє організувати систему з
кількома робочими місцями операторів і комунікаційними серверами, куди
підключається обладнання системи. Можливо, задавати повноваження
операторів на відкривання тільки призначеного йому графічного плану та
управління фіксованими дверима.
10. Можливість роботи з кількома повністю незалежними об'єктами, що
мають свої карти користувачів, тимчасові зони, рівень доступу, звіти тощо.
Якщо підприємство розташовується на кількох майданчиках, що знаходяться на
значній відстані один від одного, то можлива побудова єдиної системи
контролю доступу без прокладання спеціальних кабелів. Це дозволяє
створювати незалежні один від одного системи зі спільною базою даних.
11. Автоматизація патрулювання об'єкта. На об'єктах з підвищеними
вимогами безпеки часто необхідно патрулювання службою охорони.
Співробітники служби безпеки обходять об'єкт у встановлений час і
зазначаються в контрольних точках. Є можливість задавати час прибуття
патруля на кожну контрольну точку з допусками на пізніше або раннє
прибуття. Реєстрація прибуття патруля в контрольну точку проводиться при
зчитуванні карти, що належить співробітникам служби охорони.
12. Апарат реакцій на події в системі. Апарат реакцій забезпечує
програмування реакцій системи на різні події, що відбуваються в ній. При
настанні події, програма автоматично виконає заздалегідь запрограмовану

послідовність дій, наприклад, відкривання певної кількості дверей в екстрених
випадках по пред'явленню призначеної карти на виділеному для цієї мети
зчитувачі. Також, при видачі події "Тривога" система може автоматично
заблокувати замки.
Модуль реакції на події також призначений для виконання будь-якого
файлу, що виконується (напр. звукового файлу) при надходженні з певного
контролера системи події одного із заданих типів.
13. Створення макетів бейджів та друк на пластикових картах.
Програма призначена для оформлення безконтактних карт доступу у вигляді
стандартних перепусток. Програма дозволяє створювати дизайн перепустки,
роздруковувати наклейки на картку (або друкувати прямо на тонку картку) для
співробітників і гостей підприємства (можливе створення двосторонніх
бейджів). Підтримується друк для обраної підмножини користувачів системи
(один користувач (співробітник підприємства), кілька користувачів системи,
підрозділ, всі користувачі системи (всі співробітники підприємства)). Програма
забезпечує введення фотографій в базу даних системи. Підтримуються
необхідні функції редагування фотографій. Фотографії користувачів можуть
бути введені за допомогою цифрового фотоапарата, телевізійної камери або
імпортовані з файлів графічних форматів.
14. Визначення місцезнаходження співробітників. Результатом пошуку
буде час і місце на об'єкті, де співробітник пред'явив свою карту останній раз.
15. Посилений контроль доступу в особливо важливі приміщення.
Для об'єктів з підвищеними вимогами безпеки можлива реалізація режиму
"пароль + карта", тобто доступ на об'єкт можливий тільки після введення
користувачем пароля з клавіатури і пред'явлення карти, що діє.
16. Постановка/зняття приміщення, що захищається з охорони. Деякі
СКУД можуть виконувати функції охоронно-пожежної сигналізації, яка
відстежує стан датчиків в приміщенні (датчики на дверях, вікнах, об'ємні
датчики, димові пожежні тощо).
Зняття і постановка на охорону може бути реалізована шляхом
подвійного піднесення безконтактної картки уповноваженої особи, що буде
запротокольовано системою і відображено у звітах.
У разі виникнення нештатних ситуацій система видає сигнал тривоги, і
інформація про це одразу відображається на екрані монітора оперативного
чергового.
17. Розблокування дверей і евакуаційних виходів під час пожежі. При
виявленні загоряння частина дверей автоматично відкриється, створюючи
умови для евакуації персоналу. При цьому важливо, що система може
розблокувати тільки ті двері, які забезпечують евакуацію із зони пожежі відкривати всі проходи на об'єкт, повністю позбавляючи об'єкт охорони, немає
необхідності.
18. Реакція на тривожні події і дистанційне керування обладнанням.
При виникненні тривожної події оператор системи в режимі реального часу
отримає повідомлення на комп'ютер. Система дозволяє стежити за всіма
подіями в точках проходу і видає на монітор комп'ютера повідомлення про
тривожні події (зломи замків, порушення режиму контролю доступу тощо).

Оператор може оперативно управляти режимами проходу - дистанційно
заблокувати замки або, навпаки, відкрити їх, наприклад, у випадку пожежі.
4. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ
ДОСТУПОМ
Структурна схема - класифікація систем СКУД наведена на рис. 1.
Прийнято розділяти СКУД на автономні і мережеві.
Системи ідентифікації та аутентифікації

Електронні

Біометричні

Комбіновані

На базі контактних
смарт-карт

Статистичні

На базі безконтактних
смарт-карт і
USB-ключів

Динамічні
На базі
безконтактних
старт-карт

На базі гібридних
смарт-карт

Біометричні і на базі
контактних старт-карт

На базі
USB-ключів

Біометричні і на базі
USB-ключів
контактних

На базі смарт-карт і
Button-ключів
Рис. 1. Класифікація систем СКУД

Автономні і мережеві СКУД
Автономні СКУД, тобто призначені для управління одним або декількома
пристроями, без передачі інформації на центральний пульт і без контролю з
боку оператора.
Автономні системи виконані, як правило, на основі одного або кількох
контролерів, які здійснюють всі необхідні дії, властиві СКУД автономно (без
використання керуючого комп'ютера). Контролери в таких системах мають
власний буфер пам'яті номерів карт (ідентифікаторів) і мають вихід на
локальний принтер для роздруківки протоколу подій. Програмуються зазначені
контролери, як правило, за допомогою кнопкових панелей або "майстер" - карт,
що дозволяють заносити в пам'ять контролера нові карти і видаляти старі. Один
контролер в таких системах, зазвичай, управляє доступом до однієї (максимум,
двох) двері.
В якості ідентифікаторів (електронних перепусток) в таких системах
найбільш часто застосовуються магнітні картки. Зустрічаються й інші способи
ідентифікації: за електронною "таблеткою" - i Button, радіочастотним PROXкарткою тощо. Всі пристрої керування дверима і охоронними шлейфами (реле
управління замком, входи для підключення датчика двері, кнопки виходу і

охоронні датчики) розташовуються в автономних системах, як правило, на
платі самого контролера. Часто сам контролер конструктивно об'єднується в
одному корпусі зі зчитувачем.
Зчитувач - пристрій у складі пристрою введення ідентифікаційних ознак,
призначений для зчитування (введення) ідентифікаційних ознак.
Найбільш прості автономні системи (часто звані - "готельними")
об'єднують в одному корпусі контролер прийняття рішень, зчитувач/клавіатуру
і електрозамок. Слід зазначити, що дана міра, що дозволяє знизити собівартість
системи, може призвести до зниження безпеки і збільшити ймовірність злому.
З метою підвищення безпеки в деяких автономних системах
застосовується винесене цифрове реле управління замком і / або додатковим
релейним виходом для підключення тривожної сигналізації. Даний захід
дозволяє запобігти спробам проникнення в приміщення шляхом прямого
підключення електрозамку до проводів живлення.
У деяких системах передбачена можливість розширення. Досягається це
такими способами: за рахунок об'єднання окремих контролерів в мережу
(використання додаткового мережного модуля на додаток до контролера);
шляхом збільшення потужності і ускладнення самого контролера, що дозволяє
підключати до нього більше двох зчитувачів.
У тому й іншому випадках для зв'язку контролерів між собою або з
периферійними виконавчими модулями використовується будь-який
стандартний інтерфейс, наприклад RS-485. Програмувати доводиться кожен
контролер окремо (незважаючи на обмін даними між ними). Для систем з
кількістю дверей більше трьох даний процес може виявитися вельми
стомлюючим і трудомістким (особливо при значній кількості користувачів). У
цьому випадку більш привабливим є установка найпростіших мережевих
СКУД.
Як типовий приклад автономної системи можна привести автономний
контролер АР-550 компанії APOLLO, розрахований на управління 34-ма
дверима.
4.1. Функціональні особливості автономних систем контролю і
управління доступом
Автономні СКУД повинні забезпечувати наступні функції, які є
обов'язковими для всіх систем:
 відкривання
перегороджуючих
пристроїв
при
зчитуванні
зареєстрованих в пам'яті системи ідентифікаційних ознак;
 заборона відкривання при зчитуванні незареєстрованих в пам'яті
системи ідентифікаційних ознак;
 запис ідентифікаційних ознак в пам'ять системи;
 захист від несанкціонованого доступу при записі кодів
ідентифікаційних ознак в пам'яті системи;
 збереження ідентифікаційних ознак в пам'яті системи при відмові і
відключенні електроживлення;
 ручне,
напівавтоматичне
або
автоматичне
відкривання
перегороджуючих пристроїв для проходу при аварійних ситуаціях,

пожежі, технічними несправностями у відповідності з правилами
встановленого режиму та правилами пожежної безпеки;
 видачу сигналу тривоги при використанні системи аварійного
відкриття перешкоджаючих пристроїв для несанкціонованого
проникнення.
Функціональні характеристики автономних СКУД наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Функціональні характеристики автономних систем
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Функціональні характеристики автономних систем
Установка рівнів доступу
Встановлення тимчасових інтервалів доступу
Можливість встановлення часу відкриття
Захист від повторного використання ідентифікатора для
проходу в одному напрямку
Введення спеціального ідентифікаційної ознаки для
відкривання під примусом
Підключення УВІП різних типів
Доступ за "правилом двох (і більше) осіб"
Світлова індикація про стан доступу
Контроль стану УПУ
Світлове і (або) звукове оповіщення про спроби НСД
Реєстрація та зберігання інформації про події в
енергонезалежній пам'яті
Кількість подій, що зберігаються в енергонезалежній
пам'яті, не менше
Введення дати і часу виникнення подій
Можливість підключення принтера для виведення
інформації
Можливість передачі інформації на пристрої збору
інформації або ЕОМ
Можливість об'єднання в мережу та обміну інформацією
з пристроями збору інформації і управління (ЕОМ)
Можливість інтегрування з системою охоронної і (або)
пожежної сигналізації на релейному рівні
Можливість інтегрування з системою відеоконтролю на
релейному рівні
Можливість підключення додаткових засобів
спеціального контролю, засобів догляду

1
-

Клас системи
2
3
+/+
+/+
+/+
+/+

-

+/-

+

+/+/+/-

+/+/+
+
+/+

+/+/+
+
+
+

-

16

64

-

+/+/-

+
+

-

+/-

+

-

+/-

+

-

+/-

+

-

+/-

+

-

-

+/-

ПРИМІТКА. Умовний знак "+" означає наявність функції і обов'язковість
її перевірки при встановленні класу, знак "-" - відсутність функції, а знак "+/-" наявність або відсутність функції.
До переваг автономних систем можна віднести: невисоку вартість;
простоту програмування системи; відсутність великої кількості кабельних
з'єднань; оперативність монтажу; зручність використання для невеликих
об'єктів, що не мають спеціалізованих охоронних підрозділів.
До недоліків автономних систем можна віднести: незручність процесу
програмування в разі великої кількості дверей і користувачів; відсутність
можливості оперативного впливу на процес проходу; відсутність можливості
обробки протоколу подій та отримання вибіркового звіту за заданими
критеріями.

4.2. Функціональні особливості мережевих систем контролю і
управління доступом
Мережеві (централізовані) СКУД - це системи, призначені для управління
перешкоджаючими пристроями з обміном інформації з центральним пультом і
контролем і управлінням системою з боку оператора.
Мережеві системи можуть конфігурувати апаратуру і керувати процесом
доступу з комп'ютерного терміналу (терміналів). Такі системи мають свої
індивідуальні особливості і розрізняються за: архітектурою, можливостям,
масштабом (граничної кількості зчитувачів / дверей), кількості керуючих
комп'ютерів, типу застосовуваних зчитувачів, ступеня стійкості до злому,
ступеня стійкості до електромагнітних впливів.
Більшість мережевих СКУД зберігають багато переваг автономних
систем, основна з яких - робота без використання керуючого комп'ютера. Це
означає, що при вимиканні керуючого комп'ютера система фактично
перетворюється на автономну. Контролери даних систем, так само як і
автономні контролери, мають власний буфер пам'яті номерів карток
користувачів і подій, що відбуваються в системі. Наявність у системі
комп'ютера дозволяє відповідній службі оперативно втручатися в процес
доступу та здійснювати управління системою в режимі реального часу. Для
мережевих СКУД потрібне спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ). Воно
відрізняється великою різноманітністю як по можливостям - від найпростіших
програм для одного керуючого терміналу, що дозволяють додавати в базу
даних нових користувачів і прибирати вибулих, до найскладніших програм з
архітектурою "клієнт-сервер".
Мережеві та універсальні СКУД з централізованим комп'ютерним
управлінням повинні забезпечувати наступні функції:
 реєстрацію і протоколювання тривожних і поточних повідомлень;
 пріоритетне відображення тривожних подій;
 управління роботою перешкоджаючих пристроїв в точках доступу по
командах оператора;
 можливість завдання часових режимів ідентифікаторів в точках
доступу (вікна часу) і рівнів доступу;
 захист від несанкціонованого доступу до елементів управління,
встановлення режимів і до інформації;
 автоматичний контроль справності засобів, що входять в систему і
ліній передачі інформації;
 можливість автономної роботи контролерів системи зі збереженням
контролерами основних функцій при відмові зв'язку з пунктом
централізованого управління;
 установку з пункту управління режиму вільного доступу при
аварійних ситуаціях і надзвичайних подій (пожежа, землетрус, вибух
тощо);
 за командою з пункту управління у разі нападу здійснювати
блокування проходу;
 можливість підключення додаткових засобів (спеціального контролю і
засобів догляду).

Характеристики систем наведено в табл. 2. У системах з централізованим
управлінням використовуються потужні центральні контролери, які
здійснюють процес управління великою кількістю периферійних виконавчих
пристроїв. Наприклад, один контролер AAN-100 компанії APOLLO може
керувати процесом доступу до 96 дверей. Як правило, контролери в таких
системах є чисто електронними пристроями і не містять релейних виходів. У
таких системах функції управління зовнішніми пристроями та охоронними
шлейфами виконують зовнішні інтерфейсні модулі і релейні блоки, що
встановлюються недалеко від об'єктів управління (двері, охоронні шлейфи
тощо). Для обміну інформацією між контролером і інтерфейсними модулями
найбільш часто використовується інтерфейс RS-485. Контролер в системах з
централізованою архітектурою зберігає всю базу даних ідентифікаторів і подій,
що відбулися в системі.
Таблиця 2 – Функціональні характеристики мережевих і
універсальних систем
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
17
18

Функціональні характеристики систем
Кількість рівнів доступу
Кількість тимчасових інтервалів доступу
Захист від повторного використання ідентифікатора для
проходу в одному напрямку
Введення спеціальних ідентифікаційних ознак для
відкривання під примусом
Підключення УВІП різних типів
Доступ за "правилом двох (і більше) осіб"
Кількість подій, що зберігаються в енергонезалежній пам’яті
контролерів, не менше
Можливість інтегрування з системою охоронної і (або)
пожежної сигналізації на релейному рівні
Можливість інтегрування з системою відеоконтролю на
релейному рівні
Можливість інтегрування з системою охоронної і (або)
пожежної сигналізації та системами відеоконтролю на
релейному рівні
Можливість управління роботою додаткових пристроїв в
точках доступу (освітлення, вентиляція, ліфти, технологічне
обладнання тощо)
Можливість підключення переговорних пристроїв і (або)
засобів зв'язку в точках доступу
Забезпечення зображення на екрані ЕОМ плану об'єкта та
(або) приміщень об'єкта із зазначенням місць розташування
засобів контролю доступу, охоронної та пожежної
сигналізації,
засобів
відеоконтролю
і
графічним
відображенням тривожних станів в контрольних точках на
плані
Інтерактивне управління засобами по зображенню плану
об'єкта на екрані ЕОМ
Введення баз даних на співробітників (користувачів)
Підтримання фотографічних даних користувачів у базі даних
Контроль за приміщенням і пошук співробітників
Контроль часу знаходження на об'єкті відвідувачів

Клас системи
1
2
3
2
8
16
2
8
16
+
+
+/+/-

+

+
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+
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+
+
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+/-

+

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

+/-
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-
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Встановлюється він недалеко від керуючих комп'ютерів / сервера в
місцях найбільшої захищеності (кімнати охорони, серверні тощо).
Поділ функції прийняття рішень і управління дозволяє підвищити ступінь
безпеки СКУД, оскільки сам контролер добре захищений і встановлений на
значній відстані від керованого ним перешкоджаючого пристрою.
Дані системи економічно доцільно застосовувати на об'єктах з загальною
кількістю точок доступу не менше чотирьох (якщо це не диктується якимись
спеціальними функціональними вимогами). Контролери можуть об'єднуватися
в мережі, що дозволяє створювати СКУД: наприклад, для контролерів компанії
APOLLO (AAM-16, ААМ-20) системи - на 16 дверей; (ААМ-80) - на 64 двері,
(AAN-100) - на 96 дверей, а для контролера компанії CARDAX (Cardax
Commander II) - на 50 дверей.
Більш докладно розглянемо можливості однієї з цих систем-APOLLO
(США).
Розвинена деревоподібна ієрархічна структура з виділеними
контролерами прийняття рішень дозволяє встановлювати їх у місцях найвищої
захищеності (кімнати охорони, приміщення служби безпеки). Менш значущі
електронні компоненти системи (інтерфейсні модулі управління дверей,
охоронних датчиків, релейних блоків тощо) встановлюються недалеко від
керованих ними пристроїв - дверей, ліфтів, воріт тощо. Різні моделі контролерів
з потужним 32, або 64-розрядним процесором управляють 16, 64, 96
зчитувачами, пам'ятають до 320000 номерів карт і 160000 подій. Є можливість
конфігурувати як потужні інтегровані системи в кілька тисяч дверей, так і
зовсім невеликі системи на 1-16 дверей. Усі контролери можуть працювати як
автономно, зберігаючи протокол подій і видаючи його на комп'ютер на першу
вимогу, так і з комп'ютером. Деякі моделі контролерів можуть підключатися
безпосередньо до стандартних мереж TCP/IP, мають оптоволоконний і
мережевий інтерфейси. Їх кількість в системі практично не обмежена.
У системі здійснюється двох-, трикратне резервування, при якому навіть
вихід з ладу керуючого контролера та комп'ютера не тягне за собою зупинку
самої системи. Винесене цифрове реле замка робить безглуздим злом
інтерфейсних модулів керування дверима і забезпечує захист від спроб
перехоплення управління замком шляхом підключення до його проводу
живлення. Компонентами систем вищого рівня захисту є: інтерфейси
охоронних шлейфів з цифровим контролем для захисту від пошкодження та
спроб підстановки аналогічного обладнання, модулі з базою яка
завантажується, даних ідентифікаторів і власним буфером пам'яті подій, модулі
організації відмовостійкого кільця. Вся продукція піддається обов'язковому 72годинному прогону в термокамері. Протокол обміну "закритий".
У системах APOLLO можна застосовувати практично будь-які типи
зчитувачів поширених індустріальних стандартів. У номенклатурі виробів є
зчитувачі магнітних карт різноманітних типів, в тому числі автономні
зчитувачі-контролери. При використанні PROX-зчитувачів діапазони
граничних відстаней зчитування ідентифікаторів знаходяться в межах від 5 см
до 240 см залежно від типу зчитувача та ідентифікатора.
Функція макрозонного захисту від повторного входу (по 64 зчитувач)
дозволяє апаратно, без використання комп'ютера, захистити від повторного

входу не тільки одні двері, а й комплекс приміщень, в які можна пройти через
різні двері. Є можливість забезпечити вхід за двома картками (ключам). Можна
ввести режим обмеження кількості осіб у приміщенні або групі приміщень,
об'єднаних в одну зону. Режим лічильника карт - обмеження кількості читань
конкретної картки на одному зі зчитувачів. Спеціальною командою з
клавіатури пункту управління можна підвищити рівень доступу в приміщення
(наприклад, при тривалому відлучені). Є функція - "доступ під примусом", що
забезпечує включення режиму - "тиха тривога".
Можливість підключення великої кількості зчитувачів на один контролер
суттєво здешевлює систему і дозволяє її розширювати з мінімальними
витратами. Наявність як дорогих модулів з високою секретністю, так і
недорогих чотирьохблокових інтерфейсних модулів дозволяє ефективно
варіювати ціну і застосовувати в різних приміщеннях різні модулі навіть у
межах однієї системи.
Передбачена можливість централізованого управління системою по
виділених або комутованих телефонних лініях (об'єднання декількох локальних
систем під керуванням одного центру). При цьому передбачено захист від
перехоплення управління за допомогою зворотного дзвінка, DES-шифрування,
обмеження переліку допустимих дій з віддаленого комп'ютера.
Інтерфейсні модулі управління дверей мають додаткові входи для
підключення від 1 до 4-х охоронних датчиків. Якщо необхідно підключити
більшу кількість охоронних датчиків, підняти рівень захисту, фірма пропонує
спеціальні інтерфейсні модулі охоронних шлейфів (кожен модуль підтримує
15-16 охоронних шлейфів). Дані про інтерфейсні модулі можуть бути
аналоговими і цифровими. Аналогові модулі контролюють опір шлейфа і
розрізняють стани "норма", "тривога", "пошкодження шлейфу".
Цифрові модулі захищені не тільки від пошкодження ліній зв'язку, але і
від симуляції кінцевого обладнання, від підміни аналогічним устаткуванням
(тільки установник знає, який код "вшитий" в цифровий модуль контролю
шлейфу).
Є можливість використовувати як універсальне фірмове програмне
забезпечення (ПЗ) від APOLLO (ASW-16, ASW-40), так і адаптоване під
конкретні умови програмне забезпечення, розроблене вітчизняними
програмістами "АРACS". Можливі різні його варіанти (Light, Standard і
Professional) - від найпростіших програм, призначених в основному тільки для
завдання таблиці прав (хто, куди і в який час може проходити), до підтримки
складних систем з архітектурою "клієнт-сервер". Дані системи забезпечують
побудову графічних планів, роботу в режимі реального часу, створення
різноманітних звітів за заданими критеріями (прізвище, група осіб, день, місяць
тощо), облік робочого часу (хто, на скільки запізнився або раніше пішов),
управління окремими дверима, роботу з мультимедіа, роботу з CCTV
(інтерфейс до систем відеоспостереження) і з охоронною сигналізацією.
Відмінною особливістю СКУД з розподіленою архітектурою є те, що база
даних ідентифікаторів (і подій в системі) міститься не в одному, а в декількох
контролерах, які, як правило, самі виконують функції управління зовнішніми
пристроями та охоронними шлейфами сигналізації через реле, які розташовані
безпосередньо на платі самого контролера. Зважаючи на неможливість

віддаленої установки від об'єкта управління, дані контролери встановлюються
безпосередньо всередині приміщень, які захищаються. Це не знижує
вірогідність несанкціонованого маніпулювання контролером, але має свої
плюси - при обриві лінії зв'язку між контролерами і комп'ютером система
продовжує виконувати основні функції з управління процесом доступу в
автономному режимі. Найбільш часто в системах з розподіленою архітектурою
контролер може керувати проходом в одну-дві двері.
Типовими прикладами таких систем є контролери на дві двері компанії
NORTHERN COMPUTERS (контролер N-1000 II) - і контролер компанії
KANTECH (контролер КТ-200.
Одна з особливостей обладнання фірми NORTHERN COMPUTERS наявність в номенклатурі продукції контролерів з управлінням по радіоканалу.
Область застосування таких систем - об'єкти, де немає можливості прокладання
кабельних каналів. На звичайних об'єктах застосування зазначеної системи
недоцільно внаслідок її високої ціни.
Фірма NORTHERN COMPUTERS нещодавно анонсувала новий
контролер N-750 (на 24 зчитувача/двері). Наведемо в якості довідкової
інформації його характеристики: кількість зчитувачів/дверей на один контролер
- 24, користувачів - 1800, максимальна кількість охоронних шлейфів - 400.
Внаслідок того, що контролер N-1000-І розрахований на два зчитувача,
він не повинен встановлюватися віддалено від керованих ним дверей, тому
неможливо встановити всі контролери в приміщеннях з високим рівнем
захищеності - це знижує рівень безпеки системи. Позитивним моментом є
технічна відпрацьованість самого контролера, велика кількість реальних
установок у нас в країні і за кордоном, і, як наслідок цього, надійність систем,
побудованих на його основі. При порушенні зв'язку з керуючим комп'ютером
система продовжує функціонувати, тому що контролери мають власний буфер
пам'яті номерів карт і подій. Архітектура системи забезпечує подвійне
резервування функцій (комп'ютер і контролери). Протокол зв'язку - закритий.
До системи можуть підключатися практично всі поширені типи
зчитувачів (зчитувачі магнітних карт, карт Віганда, PROX-карт, біометричні
зчитувачі тощо).
Система підтримує практично всі стандартні функції СКУД. Більш
складні режими (прохід по двох картах-ідентифікаторах, оптоволоконний і
мережевий інтерфейси тощо) контролерами не підтримуються.
Застосування модемів дозволяє здійснювати управління віддаленими
системами по виділених та комутованих телефонних лініях. Швидкість
передачі даних 1200 Бод.
Існує велика кількість версій програмного забезпечення як зарубіжної,
так і вітчизняної розробки під "DOS", "Windows". Якщо у системи з
централізованою архітектурою додати спеціалізовані зчитувачі або інтерфейсні
модулі з власним буфером пам'яті ідентифікаторів і подій, то такі системи
розглядають як системи зі змішаною архітектурою. Цим досягається
надлишкове резервування функцій, різко підвищує ступінь безпеки системи.
Оскільки контролер в СКУД з централізованою архітектурою управляє
значною кількістю дверей, пошкодження лінії зв'язку між ним та інтерфейсним
модулями управління кінцевими пристроями може призвести до блокування

значної частини або всієї системи. Локальний зчитувач з власною базою даних
в цьому випадку переходить в автономний режим управління доступом на своїй
ділянці. Приклад такого рішення - зчитувач АР-500 компанії APOLLO або
інтерфейсний блок управління чотирма дверима AIM-4SL. Системи, побудовані
з використанням даних модулів, мають високий ступінь безпеки.
5. БІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ І ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ І
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ
Перші згадки про біометричної ідентифікації зустрічаються в
британських літописах VI століття н.е. Усім відомий «Меч у камені» короля
Артура, являв собою приклад системи на основі біометричної ідентифікації.
Саме біометрія дала можливість молодому Артуру зійти на трон лише завдяки
тому, що він був собою і ніким іншим:
- «Хто витягне цей меч з каменю, той і є по праву король Британії».
Ні сила, ні чаклунство, ні будь-які інші хитрощі не допомогли іншим
претендентам на трон Британії, вийняти меч з каменю.
Тільки через 13 століть, людству стала доступна технологія, що
вважалася весь цей час чарівництвом і вигадкою письменників фантазійного
жанру. Сьогодні багато хто з нас щодня використовують технологію
біометричної ідентифікації і навіть не замислюються про це: сканер відбитка
пальця у ноутбука, комп'ютерна «миша» або USB Flash накопичувач з
біометричним зчитувачем, все це вже становить невід'ємну частину нашого
життя. Навіть замість ключа запалювання в автомобілі може використовуватися
біометрична технологія.
Як же це працює? Як здійснюється ідентифікація людини за відбитком
пальця? На основі папілярного візерунка, індивідуального для кожної людини,
зчитаного ємнісним або оптичним сканером, засобами аналого-цифрового
перетворювача створюється бінарний шаблон, який представляє собою
інформацію про координати ключових точок відбитка пальця в цифровому
вигляді. Шаблон відбитка пальця зберігається в базі даних пристрою і
використовується для дозволу доступу при аутентифікації.
Слід зазначити, що відновлення відбитка пальця у вигляді графічного
малюнка зі створеного цифрового шаблону неможливо, а алгоритм його
створення унікальний для кожної з систем. Таким чином, використання
інформації про користувачів третіми особами не представляється можливим.
Біометричні технології можуть бути застосовані там, де необхідна
персональна ідентифікація з найвищим рівнем безпеки. Системи контролю
доступу, обліку робочого часу або звичайні дверні замки все частіше
використовують біометричну ідентифікацію. При відсутності витратних
матеріалів, таких як картки або ключі, біометричні СКУД виявляються значно
дешевше і безпечніше звичайних.
Біометричні технології є найбільш перспективними напрямком в
системах контролю доступу та обліку робочого часу. Розвиток цього сегменту
СКУД йде семимильними кроками, проблеми ще вчора не давали спокою
користувачам, сьогодні відсутні. Сучасні біометричні СКУД здатні надати
досить широкий вибір різних технологій ідентифікації, крім відомої всім
технології ідентифікації за відбитком пальця:

 Малюнок вен на долоні або пальці - перевагами даного ідентифікатора
є можливість безконтактного способу сканування, незмінність
протягом всього життя і некритичність до навколишнього оточення
(освітлення, температура, тиск).
 Райдужна оболонка ока - безконтактний спосіб сканування і дуже
високий відсоток розпізнавання.
 Геометрія руки - порівняємо з технологією розпізнавання по відбитку
пальця як за якістю і надійністю так і за механізмом, ідентифікація
відбувається виходячи з розміру, форми долоні та розташування на ній
пальців.
 Будова черепа 3D проекція - також безконтактний спосіб
ідентифікації. На сьогодні більше недоліків ніж переваг: дорогий і
тривалий процес ідентифікації.
 Форма (геометрія) особи, плоска проекція - застосовується в так
званих біометричних паспортах, найнижчий рівень надійності серед
біометричних
ідентифікаторів.
Прийнятна
в
системах
відеоспостереження при розпізнаванні осіб в аеропортах та інших
людних місцях.
 Почерк, форма вуха, голос і будь-яка інша відмінна ознака може
служити для ідентифікації людини біометричної системою.
Звичайно, не існує ідеальної системи ідентифікації на всі випадки життя
але, поєднуючи ту чи іншу технологію, можливо, максимально наблизитися до
ідеалу.
Наприклад, мультисистема ідентифікації за відбитком пальця і геометрії
руки в поєднанні з антимуляжною функцією, забезпечить Вас максимально
безпечною СКУД. Найбільшого прогресу в області біометричний систем
контролю доступу досягли в США, трохи відстає від них - Азія. Боротьба з
глобальним тероризмом підвищила активність на ринку біометрії. Технологія
«пальців» займає близько 80% ринку за рахунок простоти, зручності,
дешевизни і надійності. У найближчі роки очікується приблизно 40%,
щорічний приріст в цій сфері. Безумовно, зростання продажів призведе до
падіння цін, і це дасть можливість купити зчитувач відбитків пальців всім
бажаючим.
Україна, м'яко кажучи, відстає у розробках і впровадженні систем
біометричної ідентифікації від Заходу, але і в нас уже існують біометричні
зчитувачі для комплектування СКУД при підвищених вимогах до таємності.
5. ВИСНОВКИ.
У даній лекції розглянуті: тактико-технічні характеристики систем та
засобів контролю і управління доступом. Засвоєння цих питань, є базою при
подальшому вивченні дисципліни та дозволить курсантам набути стійких
навичок роботи за фахом.
Контрольні питання:
1. Для чого призначені системи керування та контролю доступу?
2. Що розуміють під процесом ідентифікації?

3. На чому заснована біометрична ідентифікація?
4. Основні функції СКУД?
5. Які існують електронні системи ідентифікації?
6. Переваги та недоліки мережних СКУД?
7. Переваги та недоліки автономних СКУД?
8. Відмінні риси СКУД з розподіленою архітектурою?
9. Тактико-технічні можливості контролера N- 750?
10. Технічні можливості програмного забезпечення й контролерів СКУД
компанії APPOLO?
11. Які Вам відомі технології біометричної ідентифікації?

