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1. БЕЗКОНТАКТНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ
Wiegand - технологія. Дана технологія розроблена на основі ефекту
відкритого John Wiegand в 1979 р. Карта "Віганда" за своїми розмірами
відповідає стандарту ISO-30 (стандартна кредитна карта) і являє собою
пластикову картку з запресованими в неї провідниками з унікального
феромагнітного сплаву. Його особливість - наявність прямокутної петлі
гістерезису з великою амплітудою.
Зчитувач "Віганда" (рис. 1) зовні схожий
на зчитувач магнітних карт, але його основна
відмінність - відсутність магнітної головки.
Зчитування картки відбувається за допомогою
електромагнітного
поля,
індукованого
зчитувачем при проведенні карти через щілину
зчитувача. Два ряди дуже коротких дротів,
запаяних в карту, що переміщається через
Рис.1. Зчитувач "Віганда"
зчитувач,
детектується
магнітами
різної
полярності. При цьому різнополярні сплески струму,
індукованого в котушці зчитувача, перетворюються в двійковий код.
Дана технологія, так само як і PROXIMITY, є безконтактною, але менш
зручнішою в порівнянні з останньою (швидкість проходу така ж, як і для
магнітних карт). У той же час вона є більш ефективною в порівнянні з
магнітною технологією, оскільки карта "Віганда" значно більш довговічна, ніж

магнітна карта (з причини відсутності магнітної смуги на поверхні картки),
механічно більш стійка до пошкоджень і задовольняє більш високим вимогам
по безпеці. Слід також відзначити значний температурний діапазон роботи
зчитувачів: від - 40° С до +70° С. В якості ідентифікаторів крім карток можуть
використовуватися ключі "Віганда" і спеціальні картки у вигляді брелоків. Як і
у випадку магнітних карт, зовнішня поверхня карт "Віганда" піддається
механічній дії (хоча і в меншій мірі) внаслідок тиску на карту при проведенні її
через зчитувач. Отже, при тривалій експлуатації зображення, надруковане на
карті, зітреться.
До переваг карт "Віганда" слід віднести невисоку вартість, високу
перешкодозахищеність, стійкість до механічних пошкоджень, довговічність,
надійність, високу секретність.
До недоліків - умовно-контактну технологію (карту необхідно проводити
через зчитувач), відсутність можливості запису, невисоку пропускну здатність.
Proximity-карти і зчитувачі. Дистанційна радіочастотна Proximityтехнологія є одним з найбільш поширених та ефективних варіантів для
побудови систем самого різного призначення.
Proximity-зчитувач постійно випромінює електромагнітний сигнал
низької потужності (у діапазоні радіохвиль), який потрапляє на антену,
запресованою в Prox-картці. Коли карта виявляється на певній відстані від
зчитувача, поглинена антеною енергія живить мікрочіп, розташований
всередині карти і містить унікальний код.
Після того, як карта отримала енергію, вона випромінює код, який
приймається зчитувачем. Зчитувач працює в режимі випромінювання і прийому
сигналу поперемінно. На все це йде менше однієї десятої мілісекунди. PROXкарти та інші ідентифікатори (брелоки, теги, мітки) можна розділити на два
основні типи (рис. 2): активні і пасивні.
Пасивні - для живлення вбудованого електронного чіпа використовують
енергію, індуковану в антенному контурі карти випромінюванням зчитувача.

Активні - використовують вбудоване джерело живлення (батарею).
Застосування вбудованого джерела живлення в активних картах забезпечує
підвищення потужності відповідного сигналу, що призводить до збільшення
PROX - ідентифікатори

Пасивні - для живлення
вбудованого електронного
чіпа використовують
енергію, індуковану в
антенному контурі карти
випромінюванням
зчитувача.

Активні використовують
вбудоване джерело
живлення (батарею).

Рис.2. PROX - ідентифікатори

дистанції читання карти. Негативними моментами є подорожчання активних
карт, зменшення терміну служби та скорочення температурного діапазону.
Залежно від використовуваного діапазону частот всі PROX-карти можна
умовно розділити на дві групи:
• низькочастотні - що працюють в діапазоні 33 кГц – 500 кГц;
• високочастотні - що працюють в діапазоні 2,5 Мгц – 10 Ггц.
PROX-карти розрізняються і за технологією запису ідентифікаційного
коду. Карти та зчитувачі різних виробників, як правило, несумісні.
Серед переваг PROX-карт слід відзначити можливість їх перезапису та
кодування безпосередньо на місці. Наприклад, американська компанія Motorola
Indala Corp. ще в 1998 р. випустила апаратно-програмний комплекс ProxSmith
™ (AFP-1000+/SWT-1000+) для програмування зчитувачів і карт серії "ASP+".
Даний комплекс забезпечує можливість програмування зчитувача і карт
для роботи з різними форматами, наприклад 26-бітовий формат "Віганда", ABA
Track II та ін. Він дозволяє також задавати довжину коду, що є надзвичайно
зручною функцією, істотно розширює можливості застосування PROX-карт.
Наведемо основні відстані читання для PROX-карт і зчитувачів провідних
світових виробників - компаній Motorola Indala Corp. і HID Corp.
Таблиця 1.
Дальність читання PROX-ідентифікаторів компанії Motorola Indala Corp
Тип зчитувача

ASR-603+
ASR-605+
ASR-610+

Тип ідентифікатора, відстань читання карти, брелока, мітки, см
карта ASC- карта
брелок
метка
121T+
ISO-30+
ASK-116T
AVT-1S9
до 12,7
до 12,7
до 6,4
до 12,7
до 12,7
до 6,4
до 30,5
до 30,5
до 15,2
-

ASR-620+
ASR-500
ASR-503
ASR-505
ASR-501
ASR-110
ASR-136
IR-60E
ProxPoint
РР6005
MiniProx
МР5365
ThinLinell
TL5395
ProxPro PK5355
ProxPro PR5355
MaxiProx
MX5375

до 71,0
до 10,0
до 10,0
до 10,0
до 10,0
до 18,0
до 71,0
до 9,5

до 71,0
до 10,0
до 10,0
до 10,0
до 10,0
до 17,8
до 71,0
до 5,8

до 35,1
до 5,1
до 5,1
до 5,1
до 5,1
до 10,2
до 35,5
до 5,8

до 240,0
до 81,0
до 5,8

до 14,0

до 10,2

до 10,2

до 10,2

до 14,0

до 10,2

до 10,2

до 10,2

до 23,0
до 23,0
до 71,1

до 15,2
до 15,2
до 40,6

до 15,0
до 15,0
до 35,6

до 15,2
до 15,2
до 40,6

Таблиця 2.
Дальність читання PROX-ідентифікатор компанії HID Corp.
Тип
зчитувача

ProxPoint
РР6005
MiniProx
МР5365
ThinLinell
TL5395
ProxPro
PK5355
ProxPro
PR5355
MaxiProx
MX5375

Тип ідентифікатора, відстань читання карти, брелока, мітки, см
карта
РгохСапШ
РС1326
до 9,5

карта
ВОРгохП
n»138«J
до 5,8

карта
PbotoProx
РР1365
до 5,8

карта
DuoProxn
DP1336
до 5,8

брелок
мітка
РгохКеуП Vehicle II)
РК1345
Tag VIT356
до 4,3
-

до 14,0

до 10,2

до 10,2

до 10,2

до 5,0

-

до 14,0

до 10,2

до 10,2

до 10,2

до 5,0

-

до 23,0

до 15,2

до 15,0

до 15,2

до 7,5

-

до 23,0

до 15,2

до 15,0

до 15,2

до 7,5

-

до 71,1

до 40,6

до 35,6

до 40,6

до 30,0

до 100,0

Важливою особливістю, що розширює сферу застосування, є також
значний температурний діапазон функціонування PROX-карт і зчитувачів і
можливість їх зовнішньої установки.
Для компанії Motorola Indala Corp. температурний режим експлуатації
карт перебуває в діапазоні від 30° С до +65° С, зчитувачів - від 35° С до +65° С.
Для компанії HID Corp. температурний режим експлуатації карт
перебуває в діапазоні від - 45° С до +70° С, зчитувачів - від - 30° С до +65° С.
Для розширення можливостей СКУД, побудованих на основі магнітних
карт "Віганда" і Smart-карток, використовуються спеціальні картки подвійної і
потрійної технології, які суміщають PROX-чіп з магнітною смугою, Smartчіпом або картою "Віганда". Це дозволяє зберегти встановлені раніше зчитувачі
з іншими технологіями читання ідентифікаторів, замінюючи тільки карти.
Переваги PROX-карт: стійкість
до механічних пошкоджень,
довговічність, надійність, безконтактна технологія, висока пропускна здатність

зі всіх типів ідентифікаторів, висока ступінь секретності, можливість
використання в системах обліку автотранспорту.
Недоліком є вплив електромагнітних перешкод (зниження дистанції
читання карти).
Розглянемо на конкретних прикладах характеристики найбільш
поширених PROX-зчитувачів і карт.
Зчитувачі та ідентифікатори компанії HID Corp.
Зчитувач ProxPoint компанії HID Corp. (Рис. 3)
ефективний при побудові систем початкового рівня.
Головні особливості - відсутність зумера для
сигналізації проходу і малі габаритні розміри.
Його характеристики:
• мініатюрний Ргох-зчитувач;
• міцний герметичний корпус з полікарбонату
Рис.3 Зчитувач ProxPoint
дозволяє використовувати пристрій як всередині, так
компанії HID Corp.
і поза приміщенням;
• можливість монтажу на металеві поверхні;
• триколірний світлодіод для індикації;
• харчування - від джерела постійного струму 516 В;
• розміри - 79,6 х 43 х 13 мм.
Зчитувач MiniProx (рис. 4а) компанії HID Corp. один з найбільш відомих
і широко поширених PROX-зчитувачів, він володіє типовим набором
характеристик:
• можливий монтаж на металеві поверхні;
• має міцний герметичний корпус з полікарбонату, придатний для

Рис.4. Зчитувачі компанії HID Corp. а) Mini Prox, б) РrохРrо,
в) PROX-брелок РrохКеу II.

установки як усередині, так і поза приміщенням;
• має триколірний світлодіод і зумер для індикації;
• можлива установка різних алгоритмів роботи індикаторів;
• харчування - від джерела постійного струму 5-16 В;
• розміри - 152 х 43 х 25,4 мм.
Зчитувач РrохРrо компанії HID Corp. (Рис. 4б) має підвищену
дальність читання карти і модифікацію з вбудованою клавіатурою. Вбудована
клавіатура дозволяє підвищити ступінь протидії несанкціонованому доступу,

оскільки
крім
карти
користувач
повинен
ввести
персональний
ідентифікаційний номер, що відповідає даній карті.
Відмінними рисами зчитувача РгохРго є:
• наявність модифікації з вбудованою клавіатурою, дані з клавіатури і
дані з картки можуть передаватися по одному і тому ж кабелю або за окремими
кабелям з використанням матриці 2x7 або 3x4;
• гумові кнопки забезпечують стале тактильне відчуття;
• триколірний світлодіод і зумер для індикації, можливість установки для
них різних алгоритмів роботи;
• датчик відкриття корпусу;
• можливість монтажу на металеві поверхні;
• міцний герметичний корпус з полікарбонату дозволяє встановлювати
зчитувач як всередині, так і поза приміщенням.
Найбільш поширеними ідентифікаторами HID Corp. є: "товста" PROXкарта ProxCard II (рис. 5a) і "тонка" карта ISOProx II (рис. 5б) для друку на
спеціалізованих принтерах карт.

Рис.5. Ідентифікатори компанії HID Corp. а) ProxCard II, б) ISOРrох II.

Вони поєднують у собі корисні якості PROX-карти і довговічного
пластикового посвідчення особи з фотокарткою, оскільки високоякісна
поверхня дозволяє наносити зображення за допомогою сублімаційних і
термотрансферних принтерів карт. Для них можлива вертикальна або
горизонтальна перфорація.
PROX-мітка Vehicle ID Tag призначена для використання в системах
обліку автотранспорту. У поєднанні зі зчитувачем MaxiProx досягається
збільшення дистанції читання до 1 м. При цьому мітка може кріпитися до
лобового скла автомобіля. Її розміри: 9,95 см - діаметр, 0,23 см - товщина.
PROX-брелок РrохКеу II (ріс. 4в), використовується, як правило, для
доступу VIP-персоналу або в системах з особливими вимогами до габаритів
ідентифікатора.
Компанія Motorola Indala Corp. (США) приступила до виробництва
нового класу продукції з найменуванням ASP + (Advantage Series Proximity
Plus ™). До даного класу належать Prox-зчитувачі і Ргох-карти, що мають

можливість перепрограмування за допомогою ProxSmith ™ (спеціалізованого
програматора АЕР-1000 + і Windows-сумісного програмного забезпечення
SWT-1000+). Наявність ProxSmith ™ дозволяє записувати код на карту, а також
конфігурувати зчитувачі класу ASP+ для роботи з різними форматами: 26-біт
"Віганд", 44-біт "Віганд", формат ABATrack II тощо до зчитувача нового класу
ASP+ належать всі зчитувачі 600-ї серії. У той же час продовжується випуск
популярних зчитувачів 500-ї серії, що належать до класу ASP і не мають
функцію програмування.
Розглянемо найбільш типові PROX-зчитувачі та ідентифікатори компанії
Motorola Indala Corp.
PROX-зчитувач
класу
ASP+
MasterProx
має
можливість
перепрограмування для роботи з різними форматами карт і підвищену
дальність читання ідентифікаторів (до 30,5 см).
PROX-зчитувач класу ASP PinProx має інтегровану клавіатуру,
ергономічний дизайн і невеликі габаритні розміри. Клавіатура дозволяє
підвищити ступінь стійкості до несанкціонованого доступу.
PROX-зчитувач IR-60E (класу ASP) призначений для організації систем
обліку автотранспорту. Він використовується спільно з активною PROXміткою AVT-159. Даний зчитувач має зовнішню антену, що вбудовується в
полотно дороги. Ідентифікаційна мітка AVT-159 закріплюється під днищем
автомобіля і дозволяє проводити ідентифікацію на швидкості до 45 км / ч.
PROX-карта Image30M призначена для використання в СКУД з
подвійною технологією ідентифікації і являє собою тонку PROX-карту з
нанесеною на неї магнітною смугою.
PROX-брелок ProxTag ™ має мініатюрні розміри і застосовується для
вирішення спеціалізованих завдань та організації доступу VIP-персоналу. Є
можливість кодування в різних форматах даних.
Інфрачервоні зчитувачі та брелоки. Електронні брелоки з кнопкою, що
дозволяють передавати "зашитий" в них код по інфрачервоному променю
дистанційно на спеціальний зчитувальний пристрій. Кожен брелок має свій
номер, що дозволяє здійснювати авторизацію користувача.
Відстань читання - до 15 м. Ця технологія, як правило, застосовується у
системах обліку автотранспорту.
Переваги: дистанційність управління процесом доступу (безконтактна
технологія), зручність використання в системах управління шлагбаумами і
воротами, висока стійкість до електромагнітних і електростатичних впливів,
високий рівень секретності.
Недоліки: необхідність періодичної заміни джерела живлення в брелоку,
зменшення відстані читання брелока При інфрачервоному засвіченні (сонце,
інфрачервоний прожектор), необхідність установки обігрівача в зчитувач (при
монтажі в холодному кліматі від - 40° С до 0° С).
Оптичне кодування. В якості ідентифікатора виступає, як правило, карта з
нанесеною на неї певною конфігурацією точок, що мають специфічні
світлопроникні (або світловідбиваючі властивості). Зчитування являє собою
процес реєстрації ділянок з різною освітленістю за допомогою фотоелементів з
подальшим перетворенням в код. Можливо маскування коду за допомогою
оптично непрозорих плівок (інфрачервоне сканування).

2. КОНТАКТНІ
ЕЛЕМЕНТИ
СИСТЕМ
КОНТРОЛЮ
І
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ.
До контактних технологій
можна віднести магнітні картки та
зчитувачі (рис. 6). Дана технологія
отримала широке поширення в
кредитно-фінансовій сфері і в
багатьох
СКУД.
На
смужку
магнітного матеріалу, нанесеного
уздовж краю карти, записується
двійковий код. Зняття інформації
відбувається контактним способом
при
проведенні
картки
через
Рис. 6. магнітні картки та зчитувачі
зчитувач.
Як
читає
елемент
використовується магнітна головка (принцип - як в магнітофоні).
Кредитні карти можуть використовуватися у деяких СКУД, але це можна
вважати радше винятком, ніж правилом. Особливістю даних карт є
використання магнітної смуги з одношаровим покриттям і низькою
напруженістю магнітного поля - 300 ерстед (низькокоерцитовні карти - LOCO).
Ерстед - одиниця напруженості магнітного поля в системі СГС, названа на честь
датського фізика Ганса Християна Ерстеда. 1 ерстед дорівнює напруженості магнітного
поля, створюваного на відстані 1 см від нескінченно довгого прямолінійного провідника
мізерно малого кругового перерізу, за яким пропускають струм силою 5 ампер. У техніці
ерстед поступово витісняється одиницею напруженості магнітного поля в системі СІ ампер на метр, 1 е = 103 / (4p) а / м = 79,5775 а / м.

Результат - інформація досить легко піддається стирання і перезапису,
що особливо актуально для кредитних карт.
У СКУД використовуються, як правило, магнітні карти, що відносять до
висококоерцетовних - HICO. Вони мають магнітну смугу з напруженістю 4000
ерстед, покриту захисною плівкою. Стирання і видозміна інформації на такій
карті ускладнена, що забезпечує більш високу ступінь безпеки. Існують
комбіновані картки з різними покриттями - HIСО і LOCO, нанесеними на
різних смугах. Це дозволяє комбінувати інформацію з двох частин - незмінною
(на HIСО смузі) і змінною (на LOCO смузі).
Переваги: низька вартість, можливість перекодування.
Недоліки: низький рівень безпеки, недовговічність, контактна технологія
зчитування, низька перешкодозахищеність, погана стійкість до механічних
пошкоджень, низька пропускна здатність.
Штрих-кодова технологія. Штриховий код, або bar-код отримали
найбільш широке поширення у торговельних і складських системах. У СКУД
дана технологія застосовується рідко через низький ступень захищеності від
підробки (код можна просто відсканувати). Штрих-код являє собою
послідовність паралельних ліній різної товщини, нанесених на поверхню
ідентифікатора (карти, наклейки тощо). У найбільш складних модифікаціях
карт в якості захисту використовується інфрачервоне маскування непрозорою в
оптичному діапазоні плівкою.

Переваги: низька вартість карти, несприйнятливість до електромагнітних
перешкод, гарна стійкість до механічних пошкоджень.
Недоліки: низька ступінь секретності, неможливість перезапису
інформації на карті, контактна технологія, низька пропускна здатність.
Smart-технологія. Це пластикова картка з вбудованою мікросхемою
(процесор, постійна та оперативна пам'ять, файлова операційна система).
Основна область застосування - безготівкові розрахунки (банківська та
телефонна кредитні карти). У той же час дані карти можуть використовуватися
в якості електронного гаманця при обслуговуванні всередині організації (у
їдальні, внутрішньому магазині тощо). Головна перевага даних карток можливість зберігання досить значної кількості інформації.
Переваги: можливість програмування і перепрограмування, зберігання
значного масиву інформації, висока ступінь секретності (можливість
шифрування і кілька рівнів парольного захисту), можливість використання в
якості платіжного засобу.
Недоліки: висока вартість, вплив електромагнітних полів, нестійкість до
механічних пошкоджень, контактна технологія, низька пропускна здатність.
Touch Memory - i Button. Представляють собою електронну схему, що
включає ПЗУ і ОЗУ, укладену в міцний металевий корпус з нержавіючої сталі
розміром не більше 2-копійчаної монети. Стандартний зчитувач являє собою
контактний майданчик і не має у своєму складі електроніки, фактично
виконуючи найпростішу функцію передачі коду на контролер (це не
відноситься до зчитувача з форматом "Віганда"). Для ідентифікації необхідно
торкнутися "таблеткою" зчитувача. Сам зчитувач має два контакти - для
передачі даних і заземлення. Дана технологія розроблена компанією Dallas
Semiconductor (США). Деякі моделі ідентифікаторів при необхідності
дозволяють записувати в ОЗУ будь-яку інформацію про користувача. Дана
технологія, як правило, застосовується в найбільш простих СКУД (особливо
широко вона використовується в домофонах).
Переваги: низька вартість зчитувача, гарна стійкість до електромагнітних
і електростатичних впливів, висока стійкість до механічних пошкоджень,
можливість запису і перезапису інформації, довговічність, компактність,
можливість вибору ідентифікаторів з різним рівнем секретності і складності.
Недоліки: неможливість використання в якості простого посвідчення
особи, контактна технологія, невисока пропускна здатність.
Клавіатури для введення PIN-коду. Цифрові клавіатури найбільш часто
використовуються в СКУД на додаток до зчитувачів різного типу. Оскільки
ідентифікатор (крім біометричного) можна вкрасти або втратити, для СКУД з
підвищеними вимогами щодо безпеки виникає необхідність додаткового
рубежу впізнання. У таких випадках часто застосовують клавіатури, що
дозволяють вводити персональний ідентифікаційний номер (PIN-код). Багато
виробників зчитувачів (різних технологій) вбудовують клавіатури в свої
пристрої, підвищуючи ступінь безпеки. Основний принцип простий користувач повинен точно набрати код на клавіатурі, відповідний введеному
ним зі зчитувача ідентифікатором. Застосування клавіатур в "чистому" вигляді
здешевлює вартість системи, але це було б недоцільно, оскільки код можна
підгледіти.

Слід згадати специфічні клавіатури з динамічною зміною порядку цифру
і поляризованими індикаторними клавішами - розробка компанії HIRSCH
(США). У цьому пристрої, званому "ScramblePad", при кожному натисканні на
клавішу розташування цифр на панелі довільним чином змінюється (кожній
клавіші перепризначена інша цифра). На додаток до цього обмежений кут, під
яким видно світиться на клавіші цифра, що виключає підглядання коду. Однак
дане технічне рішення не є дешевим.
Переваги: невисока вартість ідентифікації, можливість зміни коду без
додаткових витрат, можливість вибору довжини коду, можливість реалізації
специфічних режимів доступу (вхід під примусом тощо).
Недоліки: неможливість використання в якості простого посвідчення
особи, контактна технологія, невисока пропускна здатність, доцільність
застосування в комплекті з іншими технологіями.
3. БІОМЕТРИЧНІ ЗЧИТУВАЧІ
Біометричні зчитувачі. Даний клас зчитувачів є одним з найбільш
складних і дорогих. Оскільки призначенням будь-яких СКУД є ідентифікація
або аутентифікація користувачів, системи, побудовані на основі зчитувачів
біометричних ознак, виконують аналогічні функції. Їх основна відмінність
полягає у використанні специфічних біометричних ознак (ідентифікаторів).
Дані ознаки можна умовно розділити на дві основні групи:
 фізіологічні параметри (геометрія долоні, відбиток пальця, малюнок
райдужної оболонки або сітківки ока);
 індивідуальні поведінкові особливості, притаманні кожній людині
(почерк, мова, "індивідуальний клавіатурний почерк" тощо).
Станом на 2010 рік технології, застосовувані для ідентифікації
особистості користувачів, розподіляються наступним чином, (рис. 7):
 ідентифікація за відбитками пальців - 71%;
 геометрії руки - 8%;
 райдужній оболонці - 6%;
 сітківці, райдужній оболонці ока - 6%;
 малюнку вен - 5%;
 геометрії особи - 6%;
 голосу - 4%.
Основні переваги біометричних
систем:
 високий
ступінь
секретності
(складність фальсифікації);
 виключення можливості втрати
ідентифікатора або забування коду;
 зручність
використання
(ідентифікатор завжди з собою);
 унікальність
ідентифікаційних
ознак і, як наслідок цього, висока
Рис.7. Процентне розподілення біометричних
ступінь достовірності.
систем ідентифікації

Важливим параметром порівняння різних біометричних систем є
коефіцієнт надійності - імовірність помилок першого і другого роду.
Помилка першого роду - це ймовірність помилкової відмови в доступі.
Помилка другого роду - це ймовірність помилкового допуску, коли
система помилково пізнає чужого як свого. Біометричні системи також іноді
характеризуються коефіцієнтом рівної ймовірності
помилок першого і другого роду.
Відзначимо важливу психологічну особливість
ідентифікації за біометричними ознаками - процес
ідентифікації повинен бути прийнятним для
користувача і не сприйматися як якась принизлива
процедура (наприклад, зняття відбитків пальців). У
деяких випадках необхідна попередня роз'яснювальна
робота.
Найбільш відомим пристроєм є біометричний
термінал ID-3D компанії Recognition Systems Inc.
(США). Даний метод заснований на скануванні
профілю долоні (ширини долоні, пальців, їх довжини
і товщини). Кисть руки, поміщена на спеціалізований
Рис.8. Біометричний
термінал, сканується інфрачервоним промінням, а
термінал ID-3D.
сигнал реєструється спеціальною ПЗЗ-камерою. При
цьому перед скануванням користувач або вводить
свій PIN-код з вбудованої клавіатури, або
використовує якийсь ідентифікатор (наприклад, PROX-карту).
Зчитувач (рис. 8), якому таким чином задається конкретний образ долоні,
виробляє звірення оригіналу та інформації, занесеної раніше в пам'ять. Клієнт
хіба що попереджає зчитувач, що скануватиметься саме його рука. Імовірність
помилки першого роду дорівнює 0,1-0,03 %, ймовірність помилки другого роду
- 0,1 %.
З відомих виробників аналогічних систем можна також відзначити
компанію BioMet Partners (термінал Digi-2 3D Finger Geometri).
Дактилоскопічні (за відбитком пальця). Дана технологія є однією з
найпоширеніших. У США і більше 30 інших країнах функціонує єдина
дактилоскопічна система ідентифікації злочинців AFIS (Automated Fingerprint
Identification Systems). Основний принцип даної технології - сканування
унікального папілярного візерунка пальців спеціалізованим сканером. Час
ідентифікації становить 2-4 с. При цьому користувач вводить свій код і
прикладає палець до сканера. Імовірність помилки першого роду -1 %,
ймовірність помилки другого роду -0,0001 %.
За малюнком райдужної оболонки або сітківки ока. Дана технологія є
однією з найбільш високонадійних (і дорогих).
Вона заснована на скануванні малюнка райдужної оболонки ока
(компанія IriScan, термінал IriScan's Systems 2100) або по кутовому розподілу
кровоносних судин очного дна - сітківці ока (компанія EyeDentify, термінал
Icam 2001). Як правило, перед процесом ідентифікації клієнт вводить свій PINкод і дивиться в спеціальний окуляр. Імовірність помилки першого роду 0,4 %, ймовірність помилки другого роду – 0 %.

Є деякі труднощі психологічного характеру - не всі люди спокійно
ставляться до самої процедури сканування сітківки, хоча, з медичної точки
зору, вона абсолютно нешкідлива.
За малюнком вен руки. Перші системи були представлені ще у 2004
році. За допомогою інфрачервоної камери зчитується малюнок вен на лицьовій
стороні долоні або кисті руки. Відновлений гемоглобін, який доставляє кисень
до клітин нашого організму по венах, поглинає ці промені, скорочуючи тим
самим ступінь відображення і відображаючи вени у вигляді чорного орнаменту.
Отримана картинка обробляється і за схемою розташування вен формується
цифрова згортка. Необхідно також відзначити, що якість зчитування інформації
не залежить від відстані між поверхнею пристрою і долонею або від сканування
лише ділянки долоні. Ідентифікація людини займає пів секунди. До переваг
систем розпізнавання по малюнку вен можна віднести унікальне розташування
вен кожної людини, а також безконтактність ідентифікації і той факт, що
система має високу ступінь розпізнавання при наявності невеликих ран і
природних спотворень сухої або вологої шкіри. Оскільки малюнок вен кожної
людини являє собою різноманіття різних властивостей і ознак тому дуже
складно підробити ідентифікацію, і як наслідок, гарантується висока ступінь
безпеки. Малюнок вен на долоні людини не буде змінюватися протягом усього
його життя, і попередня реєстрація може проводитися, коли дитина перебуває в
утробі матері.
По підпису. Дана технологія використовується в більшій мірі для
організації доступу до комп'ютерної інформації (для ідентифікації користувачів
комп'ютерних мереж, підтвердження платіжних операцій з клієнтами) і рідше у
класичних СКУД. Зіставляються графічні параметри підпису.
Типовим представником таких систем є дигитайзер (термінал) "PenOp
Signature" компанії РепОр. Кожний підпис представляється у вигляді
графічного маркера розміром до 2000 байт, що містить закодовану інформацію
про власника підпису, дату і час, параметри підпису, її образ для роздруківки,
поля коментарів тощо. Імовірність помилки першого роду і ймовірність
помилки другого роду залежать від обраних порогових значень.
Сканування особи. Серед безлічі застосовуваних сьогодні біометричних
технологій ідентифікація по обличчю викликає особливий інтерес. Це пов'язано
з тим, що з кожним днем ми можемо впізнати один одного по обличчю. Ще
однією перевагою технології розпізнавання облич є можливість безконтактного
отримання біометричних даних - реєстрація та ідентифікація проводяться
дистанційно за допомогою оптичних приладів. В основу методу автоматичної
ідентифікації особистості з геометрії особи (тривимірне розпізнавання)
покладено постулат про те, що форма черепа кожної людини індивідуальна. Так
як отримання точної моделі черепа – завдання, яке важко вирішити, його форму
відновлюють по поверхні особи. На обличчі існують певні точки, враховуючи
просторові координати яких, можна обчислити координати точок на черепі, які
і будуть брати участь в ідентифікації. Причому кількість подібних точок, яка
необхідна для впевненої ідентифікації, невелика - кілька десятків. Складність
полягає в тому, що вимірювання необхідно виконувати з дуже високою
точністю, а завдання відновлення зображення обличчя і форми черепа вимагає
досить багато часу. Крім того, грамотна реалізація цього методу ідентифікації

вимагає дорогої апаратури (потрібні цифрова відео- або фотокамера і плата
захоплення відеозображення). Зазвичай камера встановлюється на відстані у
кілька десятків сантиметрів від об'єкту. Отримавши зображення, система
аналізує різні параметри особи (наприклад, відстань між очима та носом).
Алгоритм повинен враховувати можливі вікові зміни, наявність окулярів,
капелюхи або бороди, зміну зачіски тощо. Для цієї мети зазвичай
використовується сканування особи в інфрачервоному діапазоні.
До переваг даної технології можна також віднести: нечутливість до умов
освітлення (прилади можуть працювати як при сонячному світлі, так і в
приміщенні, при повній темряві); складність підробки - для того, щоб
«обдурити» систему, доведеться виготовити точну копію обличчя людини,
причому зробити це з субміліметровою точністю - саме з такою точністю
сканує обличчя тривимірний сканер. Крім того, жива шкіра людини має
унікальну властивість розсіювання інфрачервоного світла. Заміна її іншим
матеріалом буде виявлена.
Комплексні завдання по створенню досить точних технологій
ідентифікації з геометрії особи були вирішені недавно. Система, заснована на
цьому принципі розпізнавання, дозволяє в реальному часі сканувати поверхню
обличчя, виділяти модель твердих тканин голови (черепа) і проводити
порівняння із заздалегідь збереженими моделями. Передбачається, що на якість
розпізнавання практично не впливають вікові та природні зміни зовнішності
(вуса і борода), окуляри, за умови, що це не темні окуляри і вони не мають
масивної оправи. У зв'язку з тим, що завдання, які стоять перед ідентифікацією
по обличчю, вирішені недавно, алгоритм ідентифікації розроблено недостатньо,
крім того, не вистачає даних щодо практичного застосування цих систем. Тому,
незважаючи на твердження виробників, експерти оцінюють можливість
помилок системи при ідентифікації користувачів до 5 %.
По голосу. Основна область застосування - доступ до комп'ютерних
мереж по телефону. Достовірність розпізнавання досить низька - рівень
помилки становить 2-5 %. Вимірюваними характеристиками, за якими
проводиться порівняння, є: резонансні частоти мовного апарату клієнта, період
висоти тону, що огинає форми сигналу тощо.
Розпізнавання голосу може використовуватися для диктування тексту
комп'ютеру або промовляння (таких, як відкриття певних програм, згортання
меню, збереження даних). Початкові технології розпізнавання голосу
розпізнавали слова тільки у разі їх роздільного проголошення. Машині
необхідно було визначити, де закінчується одне слово і починається інше. Такі
технології розпізнавання голосу все ще зустрічаються для керування
комп'ютерними системами. Сучасні застосування даної технології дозволяють
користувачеві швидко і нероздільно вимовляти текст. Нові системи можуть
розпізнати до 160 слів за хвилину, дозволяючи перетворювати безперервну
мову на розпізнавальний текст і форматувати його. Відмінності голосів у різних
людей обумовлені фізіологічними характеристиками, такими як голосові
зв'язки, трахеї, носовий хід тощо. Комбінація цих характеристик аналізується і
подається унікальною для кожної людини. Голос є унікальною біометричною
характеристикою людини і може використовуватися для підтвердження його
особи. Основні задачі розпізнавання мови пов'язані з тим, що було сказано, і з

тим, хто саме говорить. Системи голосової ідентифікації не залежать від будьякої мови або словника. Людина може сказати що завгодно і на якій завгодно
мові, завдяки чому ці системи можна назвати ідеальними для міжнародного
використання.
Ідентифікація по голосу відбувається за такою схемою: система порівнює
зразок голосу, представленого в цифровій формі, з так званим «голосовим
відбитком» (цифрове зображення унікальних характеристик голосу), що
зберігаються в базі даних. Що стосується занесення в базу, то цей процес
займає кілька хвилин. Система пропонує відповісти на кілька простих запитань,
наприклад ваше ім'я, по батькові, прізвище або дата народження. Відповіді
стають ідентифікаційними фразами, які пізніше будуть використовуватися для
ідентифікації людини.
Важливо, щоб відповідь була добре знайома людині, і вона змогла її
відтворити в будь-яку хвилину. Для кожного питання користувач вимовляє
свою відповідь чотири рази. Відповідь має складатися, як мінімум, із трьох
складів і тривати більше секунди. Для створення «голосового відбитка»
записані відповіді накладаються один на одного. Безумовно, успіх голосової
ідентифікації залежить від незмінного, стійкого зразка. Для голосової
ідентифікації незмінний, стійкий зразок - це означає говорити спокійно, у своїй
звичайній манері.
Також користувачі повинні розуміти, що жувальна гумка, задишка, а
також алкоголь негативно відбиваються на голосі. У випадку звичайної застуди
система, найімовірніше, вас впізнає, так як при застуді не всі характеристики
вашого голосу постраждають. А ось більш серйозні захворювання горла
(наприклад, ларингіт) викличуть проблему з проходженням ідентифікації. Як
недолік ідентифікації по голосу варто відзначити також великий розмір
«голосових відбитків». У залежності від довжини сталого зразка, системі
знадобиться від 15 до 40 Кб для зберігання одного «голосового відбитка».
Застосування систем голосової ідентифікації вже можна зустріти по всьому
світу. Компанії радіо- і телемовлення використовують системи голосової
ідентифікації для забезпечення безпеки даних, переданих на великі відстані.
За "почерком" роботи на клавіатурі. Дані системи можна розділити на
два основних типи: для ідентифікації користувача, що намагається отримати
доступ до обчислювальних ресурсів; для здійснення непомітного для клієнта
моніторингового контролю вже в процесі роботи (якщо за комп'ютер сяде
інший чоловік, доступ перерветься).
Основними характеристиками є тимчасові інтервали між моментами
натискань на клавіші і часом натискання. Достовірність розпізнавання досить
низька - рівень помилки становить 3-4 %. Однак ці системи зручні для
проведення прихованої ідентифікації користувача. У класичних СКУД не
знайшли широкого застосування.
Описані технології є основними, що застосовуються в цей час.
Перспективність біометричних технологій як у цілому, так і окремо узятих
методів, безсумнівна.
Найбільш перспективними напрямками в даний час і на найближчі 5 років
залишаються системи ідентифікації за відбитком пальця, а найточніші на
сьогоднішній день - технології ідентифікації по сітківці ока.

Крім того, широкими можливостями володіє інтеграція різних технологій
контролю доступу для підвищення рівня безпеки об'єктів.
Кілька слів про можливості обдурити системи. Всупереч існуючій думці
про те, що «обдурити» сканер відбитків пальців нескладно, слід зазначити, що в
даний час провідним виробникам пристроїв сканування відбитків пальців
вдалося створити комбінацію апаратного і програмного забезпечення, стійку до
підробок і муляжів.
4. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програмне забезпечення (ПЗ) має величезне значення для мережевих
СКУД. Його типову структуру можна представити таким чином.
 Черговий режим. Повинен мати зручний, графічний інтерфейс для
роботи оператора служби безпеки. Реєструє події на охоронюваному
об'єкті, записує їх у базу даних і відображає на екрані комп'ютера (на
графічних планах). Можливо управління як окремими об'єктами, так і
всією системою в цілому. Підтвердження тривожних подій
оперативним черговим фіксується в пам'яті комп'ютера. Можливо
звірення клієнта і його фотографії з бази даних в режимі
"спецконтроль".
 Конфігуратор. Дозволяє заповнювати та редагувати списки даних
системи, відображені для наочності у вигляді дерева. Можливість
роботи з кожним списком визначається повноваженнями оператора,
що дозволяє уникнути несанкціонованої зміни списку (і навіть його
перегляду). Передбачений контроль за правильністю, сумісністю
введення даних і наявністю відповідних повноважень в оператора.
 Картотека. Редагування бази даних карт, запис в неї даних користувача
(фотографії, анкетних даних, прав користувачів), додавання та
видалення карт. Можливість перегляду, доповнення та редагування
списків карт визначається повноваженнями оператора. Наявність
вбудованого редактора макетів карт надає можливість розробки їх
зовнішнього вигляду.
 Генератор звітів. Повинен забезпечувати автоматизацію формування
списку повідомлень системи для оперативного перегляду, друку та
аналізу. Важливою для користувача характеристикою є можливість
організувати звіт за різними параметрами: по зчитувачу, карті, даті і
часу, прізвищу, додатковій інформації, активізованих картах тощо.
 Облік робочого часу. Дозволяє реєструвати час роботи співробітника,
фіксує запізнення, переробки, покидання робочого місця раніше
встановленого часу тощо, а також формувати відповідні звіти. Для
підприємств з цілодобовим графіком роботи повинна бути
передбачена можливість позначення робочих змін.
 Друк на пластикових картах. Можливість друку пластикових карт і
наявність вбудованого редактора макетів карт забезпечує
співробітників відповідних служб універсальним інструментом для
підготовки перепусток. Протягом декількох хвилин оператор може
підготувати карту для нового співробітника.

 Апарат реакцій. Програмний "апарат реакцій" дозволяє задавати різні
режими реакції системи на зовнішні події. З його допомогою
забезпечуються такі функції, як: можливість постановки/зняття з
охорони приміщень зі зчитувачів СКУД, запити оператору на допуск
клієнта, звукові попередження про події в системі, відеоспостереження
за доступом в особливо важливі приміщення тощо, що дозволяє
істотно знизити навантаження на оператора.
У процесі вибору програмного забезпечення можна керуватися двома
основними підходами.
 Перший - використання зарубіжного ПЗ, по можливості
русифікованого. Перевага даного підходу в тому, що фірмове ПЗ, як
правило, багаторазово апробовано і налагоджено. У той же час
необхідно відзначити кілька важливих негативних моментів:
 неможливо модифікувати закордонне ПЗ для приватних вимог
конкретного замовника;
 не всі фірми мають русифіковані версії ПЗ (особливо це
стосується обладнання, яке нещодавно з'явилося на нашому
ринку);
 русифіковані версії не завжди відповідають нашим вимогам і
існуючій нормативній документації;
 в подальшому можуть виникнути проблеми з сертифікацією
зарубіжного ПЗ.
 Другий - використання вітчизняного ПЗ. В даний час існує ряд
розробок, які не поступаються за своїми характеристиками зарубіжним
аналогам.
Оскільки СКУД володіють потужною вбудованою логікою (доповненою
можливістю комп'ютерного управління), вони дозволяють ефективно будувати
інтегровані системи безпеки, що включають підсистеми контролю управління
доступом, охоронно-пожежної сигналізації і телеспостереження. На даний
момент існують конкретні приклади побудови таких систем.
Найбільш простий механізм інтеграції - на релейному рівні, він не
вимагає серйозного доопрацювання програмного забезпечення. Більш
серйозний рівень інтеграції (на системному рівні) має на увазі можливість
керування кожної з підсистем безпосередньо з комп'ютерних терміналів і
складного багатоцільового ПЗ. Кожна з підсистем повинна мати можливість
функціонування в повністю автономному режимі.
Контрольні питання:
1. Конструктивні особливості й принцип дії карти Віганда?
2. Переваги й недоліки зчитувачів і карт Віганда?
3. Принцип дії PROX ідентифікації?
4. Особливості активної й пасивної PROX ідентифікації?
5. Переваги й недоліки PROX і карт?
6. Переваги й недоліки інфрачервоних зчитувачів і брелоків?
7. Переваги й недоліки LOGO і HІCO магнітних карт?
8. Принцип дії Smart технології?

9. Переваги й недоліки Smart карт?
10. Застосування клавіатурного уведення для ідентифікації?
11. Що означає коефіцієнт надійності, помилка першого й другого роду?
12. Способи біометричної ідентифікації?
13. Особливості й функціональна структура програмного забезпечення СКУД?
14. Вибір програмного забезпечення СКУД?

