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BIOMETRYCZNA KONTROLA DOST ĘPU  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Streszczenie – Niniejsza praca zawiera zarówno teorię opisującą wstępne 
zagadnienia o biometrii połączone z własnymi doświadczeniami, 
problematyką wdrożeniową systemów oraz cześć praktyczną pokazującą 
jak stworzyć oprogramowanie do Biometrycznej Kontroli Dostępu możliwe 
do zastosowania w przedsiębiorstwie. 
Oczywiście na rynku komercyjnym istnieją konkurencyjne rozwiązania 
komercyjne podobne do projektowanego przeze mnie. Jednak największą 
zaletą tworzenia własnej aplikacji jest możliwość opracowania systemu 
bazując na własnych doświadczeniach uwzględniając potrzeby potencjal-
nych klientów. Często spotykam się z sytuacją, kiedy to klient zakupuje 
gotowe rozwiązanie np. dostarczone bezpłatnie wraz z zakupionym czyt-
nikiem. 

1 Wstęp 

Pomysł realizacji aplikacji powstał na podstawie własnych doświad-
czeń związanych z implementacją i propagacją rozwiązań biometrycz-
nych w Polsce. Począwszy od 2002 roku wykonałem testy rozwiązań od 
ponad 12 różnych dostawców urządzeń biometrycznych z całego 
świata( Izrael, Austria, USA, Chiny, Korea, Taiwan etc.) mając na celu 
znalezienie produktu o najszybszym i zarazem najbezpieczniejszym 
algorytmie identyfikacji. Większość wewnętrznych testów czytniki prze-
chodziły pozytywnie, jednak podczas rzeczywistych wdrożeń okazywało 
się, że pojawiają się błędy podczas dodawaniu użytkowników do sys-
temu autoryzacji. Po wielu próbach wdrożeń różnych metod biometrycz-
nych m.in. rozpoznawania tęczówki oka, geometrii dłoni, twarzy, układu 
naczyń krwionośnych dłoni wybrałem rozwiązania bazujące na autory-
zacji przy pomocy linii papilarnych. 

Oczywiście wybierając taką metodę identyfikacji miałem postawiłem 
sobie za cel wybór najlepszego z aktualnie dostępnych algorytmów roz-
poznawania oraz sensora najlepszej jakości, który jest odpowiedzialny 
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za dostarczenie najwyższej jakości danych wejściowych, które są nie-
zwykle ważne przy początkowej fazie ekstrakcji minucji. 

Na rynku komercyjnym istnieją konkurencyjne rozwiązania komer-
cyjne podobne do projektowanego przeze mnie. Jednak największą za-
letą tworzenia własnej aplikacji jest możliwość opracowania systemu 
bazując na własnych doświadczeniach uwzględniając potrzeby poten-
cjalnych klientów. Często spotykam się z sytuacją, kiedy to klient zaku-
puje gotowe rozwiązanie np. dostarczone bezpłatnie wraz z zakupionym 
czytnikiem. Standardowe oprogramowanie nie umożliwia np. otwarcia 
wszystkich drzwi, które są zabezpieczone czytnikami linii papilarnych 
czy wysłania komunikatu głosowego do wszystkich przejść chronionych 
jednak przy wykorzystaniu zakupionych komercyjnych bibliotek progra-
mistycznych BioStar 1.26 SDK istnieje możliwość bezpośredniego wyko-
rzystania wszystkich najnowszych funkcji czytnika i zarządzania nim 
bezpośrednio z własnej aplikacji. 

2 Założenia projektowe 

Głównym celem niniejszej pracy jest napisanie programu do realizacji 
Biometrycznej Kontroli Dostępu w Przedsiębiorstwie w skrócie BioKD 
oraz prezentacja gotowego rozwiązania na Demonstratorze (rysunek 1), 
w celu zaprezentowania rzeczywistego funkcjonowania systemu z 
uwzględnieniem elementów wykonawczych tj. elektrozaczep, brzęczyk 
czy dioda. 

Przedstawię również aspekty związane z realizacją rzeczywistego 
wdrożenia systemów BioKD. W szczególności, na co warto zwrócić 
uwagę podczas planowania implementacji takich systemów w przedsię-
biorstwach. 

 
Rys. 1. Wygląd demonstratora układu autoryzacji 
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Przy tworzeniu aplikacji BioKD chciałbym zaprezentować nowocze-
sną technologię nie tylko bazując na najnowszych narzędziach progra-
mistycznych Visual Basic 2008 .NET z wykorzystaniem bazy danych 
Microsoft SQL Server 2008 w wersji Express, ale również nowoczesne 
czytniki linii papilarnych o bogatych możliwościach. Wybór wersji 
Express, bazy danych MSSQL 2008, wynika z faktu że nie wymaga li-
cencji, a tylko narzuca pewne ograniczenia np. brak możliwości replikacji 
bazy danych, ograniczeniem wielkości bazy. 

Wybrane przeze mnie celowo czytniki linii papilarnych z serii BioSta-
tion, nie są już tylko zwykłymi czytnikami. Łączą cechy zarówno czytni-
ków jak i inteligentnych kontrolerów. Komunikują się z oprogramowa-
niem przy pomocy protokołu TCP/IP, jednak w przypadku utracenia ko-
munikacji zapisują zdarzenia w swojej wewnętrznej pamięci oraz same 
podejmują  decyzje czy otworzyć identyfikowanej osobie drzwi czy nie. 
W przypadku przywrócenia komunikacji automatycznie synchronizują 
czas, przesyłają nowe szczegółowe zdarzenia łącznie z informacją, o 
której godzinie nastąpiło odłączenie od aplikacji czy został odpięty kabel 
komunikacyjny. Jedyną wadą nowego protokołu z punktu widzenia 
bezpieczeństwa jest większa dostępność a co za tym idzie większa 
podatność na potencjalne ataki. Oczywiście prezentowany przeze mnie 
czytnik ma możliwość zastosowania szyfrowania komunikacji przy 
pomocy OpenSSL i dodatkowo zabezpieczenia dostępu w sieci dopiero 
po podaniu hasła. Jednak ja ograniczyłem się do modelu Demonstratora 
odseparowanego od istniejącej sieci dla celów prezentacyjnych, dlatego 
nie implementowałem dodatkowych metod do zabezpieczenia komuni-
kacji. 

3 Elementy funkcjonalno ści systemu 

Zastosowanie opracowanego systemu wymaga realizacji kolejnych 
kroków: 

Rejestracja. 
Pierwszym krokiem identyfikacji jest pobranie wzorca linii papilarnych. 

Następnie próbka jest przesyłana do komputera lub wbudowanego w 
urządzenie procesora, który tworzy wzór matematyczny 
(niepowtarzalny). Wzorzec zapisywany w formie matematycznej nie 
umożliwia odtworzenia oryginalnego wzorca palca, co daje Tobie 
gwarancję, że nikt nie ukradnie Twojej tożsamości. Kod matematyczny, 
który tworzy wzorzec może być z powodzeniem przechowywany na 
różnych nośnikach informacji tj.: karty magnetyczne, chinowe, 
zbliżeniowe, dysk twardy komputera czy w pamięci czytnika. [10] 

Weryfikacja i Identyfikacja. 
Kiedy wcześniej zarejestrowany w systemie użytkownik chce uzyskać 

dostęp do pomieszczeń poprzez system biometryczny, powinien 
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przedstawić swoją cechę biometryczną (np. przyłożyć lub przesunąć 
palec). System pobierze próbkę odcisku palca i porówna z wzorcem 
istniejącym już w bazie danych. Po poprawnym zweryfikowaniu odcisku 
zostanie zrealizowana wcześniej zdefiniowana w systemie procedura 
np. otwarcia drzwi. W innym przypadku może zostać uruchomiony np. 
cichy alarm i wysłany komunikat o nieautoryzowanym dostępie do 
administratora bądź służb ochrony.[10] 

Wykonanie autoryzacji w jednym z dwóch trybów. 
Weryfikacja , jeden do jednego(1:1) Polega na autoryzacji na 

podstawie numeru ID użytkownika i odcisku palca. Szybsza metoda przy 
dużej liczbie użytkowników, nie wymaga przeszukiwania całej bazy 
danych. Próbka jest porównywana z wzorcem konkretnego użytkownika. 

Identyfikacja , jeden do wielu(1:N) Polega na autoryzacji za pomocą 
samego odcisku palca. Szybsza metoda przy małej liczbie 
użytkowników. Wymaga przeszukiwania całej bazy danych. Próbka jest 
porównywana ze wszystkimi użytkownikami, aż do momentu 
odnalezienia pasującego wzorca. 

4 Funkcjonalno ść rozwi ązań sprz ętowych 

Wybrany do praktycznego zastosowania czytnik odczytu linii 
papilarnych BioStation jest dostępny w wersjach z trzema rodzajami 
sensorów do wyboru: 

� optycznym 
� termicznym 
� pojemnościowym 

Do prezentacji systemu zastosowałem sensor pojemnościowy, 
ponieważ mam o nim najlepsze zdanie. Identyfikacja nawet brudnego 
odcisku palca nie stanowi dla niego problemu przy przekazaniu 
poprawnych danych wejściowych do procesu ekstrakcji minucji. 

 
Rys. 2. Czytnik linii papilarnych BioStation. 
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Czytnik BioStation jest produktem koreańskiej firmy Suprema 
(wyłączny dystrybutor i dostawca w Polsce firma Cardco Sp.z.o.o  z 
Łodzi). Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem zarówno do kontroli 
dostępu, jak i rejestracji czasu pracy. Oferuje zróżnicowany poziom 
interakcji multimedialnej z użytkownikiem. Uniwersalny interfejs 
komunikacyjny zawierający moduł LAN i gniazdo pamięci USB 
umożliwia łatwą sieciową integrację oraz bezprzewodowy transfer 
danych. W międzynarodowych testach na najlepszy komercyjny 
algorytm odczytu i rozpoznawania linii papilarnych palca (FVC) firma 
Suprema dwukrotnie w 2004 i 2006 roku zdobywała pierwsze 
miejsce.[10] Czytnik występuje w 4 wersjach: 

� BioStation - czytnik biometryczny + pin 
� BioStation WIRELESS - czytnik biometryczny z opcją 

bezprzewodową + pin 
� BioStation RF - czytnik biometryczny + pin + karta zbliżeniowa 
� BioStation WIRELESS RF - czytnik biometryczny z opcją 

bezprzewodową + pin + karta zbliżeniowa 
Podstawowe funkcjonalności produktu: 
� zastosowanie w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu 

pracy, 
� tryby identyfikacji: odcisk palca, odcisk palca + pin, odcisk palca 

+ pin + karta, 
� wersja bezprzewodowa (WiFi) z wbudowanym czytnikiem kart 

zbliżeniowych typu Unique, Mifare i HID, 
� 2,5 Calowy LCD - 16 Milionów kolorów: wyświetlający 

komunikaty, video, zdjęcia, 
� najwyższa szybkość identyfikacji linii papilarnych oraz 

największa pojemność wzorców, 
� identyfikacja 3000 odcisków palca w ciągu 1 sekundy, 
� 50 000 odcisków palca i 1000 000 zdarzeń przechowywanych 

w wewnętrznej pamięci, 
� wejście USB, łatwy transfer danych do PC albo do innych 

urządzeń firmy Suprema,  
� wysokiej jakości 16 bitowy dźwięk Hi-Fi. Dźwięki muzyki, 

efektów dźwiękowych oraz instrukcji głosowych.[10] 
Do celów demonstracyjnych zdecydowałem się wybrać czytnik 

BioStation w wersji podstawowej (czytnik biometryczny + pin), bez 
wbudowanego modułu bezprzewodowego WIFI i czytnika kart. 
Możliwości czytnika w tej wersji posiadają wiele niewykorzystanych 
jeszcze przeze mnie funkcji.  
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5 Elementy składowe Systemu Kontroli 

W obiektach chronionych występują różnego typu systemy 
bezpieczeństwa, jednym z nich jest właśnie System Kontroli Dostępu. 
System tego typu zajmuje się sterowaniem przemieszczaniem ludzi, 
pojazdów oraz ich monitorowaniem w dozorowych strefach. Zachodzą w 
nim pewne stałe procesy, które decydują o skuteczności jego działania. 
Do procesów tych należą: 

� Identyfikacja – podstawowy proces, w którym należy 
prawidłowo rozpoznać prezentowaną przez użytkownika 
systemu informację. 

� Weryfikacja – porównanie danych z procesu identyfikacji z 
danymi gromadzonymi w bazie danych systemu. 

� Zezwolenie (lub brak zezwolenia) na dostęp do chronionego 
pomieszczenia. 

� Wysterowanie zamknięć elektromagnetycznych. 
� Kontrola stanu chronionego przejścia. 
� Archiwizacja zdarzeń. 

Systemy kontroli dostępu można podzielić na dwie grupy: systemy 
lokalne lub sieciowe. W systemach lokalnych nadawanie uprawnień na 
wejście lub wyjście do chronionej strefy przyznawane jest przez 
urządzenie identyfikujące lokalnie, bez odwołania się do innego procesu 
identyfikacji. 

W systemach sieciowych urządzenia identyfikujące połączone są z 
jednostką nadzorującą, którą bardzo często jest komputer. W tych 
systemach indywidualna prośba o wejście lub wyjście jest przesyłana do 
jednostki centralnej, która na podstawie procesu identyfikacji i weryfikacji 
podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu prośby. Decyzja 
podejmowana jest na podstawie weryfikacji, czyli analizy 
przechowywanych danych odnośnie do posiadanych uprawnień dla 
starającej się o zezwolenie wejścia czy wyjścia z pomieszczenia osoby. 
[11] 

Oczywiście najnowocześniejsze systemy biometrycznej kontroli 
dostępu, których przykładem jest właśnie zawarty przeze mnie w tej 
pracy czytnik BioStation są zarówno systemem lokalnym jak i 
sieciowym. Wszystko zależy od wcześniejszej konfiguracji urządzenia. 
Czytnik jest jednocześnie kontrolerem, który na podstawie wcześniej 
dostarczonych informacji jest w stanie samodzielnie podejmować 
decyzje o tym czy i w jakich godzinach, dniach tygodnia zezwolić na 
wejście czy wyjście z pomieszczenia chronionego zidentyfikowanej 
osobie. Ponadto w przypadku dostępnego połączenia sieciowego 
przesyła w czasie pseudo rzeczywistym nowe zdarzenia zachodzące w 
systemie np. tj. kiedy nastąpiło podłączenie/odłączenie kable 
komunikacyjnego, kto i o której godzinie zidentyfikował się poprawnie i 
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otworzył drzwi, kiedy nastąpiła synchronizacja czasu z czasem serwera, 
kiedy była niepoprawna identyfikacja czy weryfikacja… 
Oczywiście to jest tylko cześć tych zdarzeń, które biometryczny system 
kontroli dostępu przechowuje w pamięci trwałej czytnika i jednocześnie 
przesyła te zdarzenia w celu ich prezentacji oraz późniejszej archiwizacji 
do bazy danych znajdującej się na komputerze za pośrednictwem sieci 
TCP/IP.  

 
 

Rys. 3. Czytnik BioStation działający w trybie sieciowym. 

Rysunek 3 przedstawia możliwość sieciowej pracy terminala BioSta-
tion. W tym trybie rejestracja wzorców odbywa się przy stanowisku kom-
puterowym, do, którego podłączony jest czytnik biurkowy na złączu 
USB. Wszystkie czytniki komunikują się w istniejącej sieci TCP/IP po-
pularnie nazwanej LAN. Przekazują zdarzenia w czasie pseudo rzeczy-
wistym do serwera, gdzie znajduje się aplikacja zarządzająca typu ser-
wer. Oprogramowanie to odpowiada za zapisywanie przesłanych zda-
rzeń bezpośrednio do bazy danych oraz synchronizację czasu czytników 
z czasem serwera. Omawiany rysunek przedstawia również aplikacje 
klienckie. Posiadają one również możliwość podłączenia się za pośred-
nictwem sieci LAN do istniejących w sieci czytników w celu administracji 
nimi za pośrednictwem aplikacji typu serwer.[10]. 
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Rys. 4. Czytnik BioStation działający w trybie autonomicznym, lokalnym 

Na rysunku 4 przedstawiono pracę terminala BioStation w trybie au-
tonomicznym. [10] Czytnik kontrolujący dostęp posiada podłączone do 
siebie lokalnie elementy tj.: 

Kontaktron –  przekazujący informacje o stanie drzwi do wbudowa-
nego w czytnik kontrolera. Umożliwiający odpowiednie podjęcie działa-
nia w przypadku, kiedy drzwi zostaną otwarte dłużej niż ustalony wcze-
śniej czas. Czytnik wysteruje sygnalizator, który poinformuje odpowied-
nie osoby (oczywiście, jeżeli został prawidłowo wcześniej zainstalo-
wany), że ktoś przytrzymał drzwi np. poprzez podstawienie gaśnicy. Do-
datkowo, jeżeli wcześniej nie było poprawnej autoryzacji w systemie 
czytnik wysteruje syrenkę o innym kolorze informując jednocześnie tą 
samą grupę osób, że drzwi zostały wyważone 

Przekaźnik –  to element wykonawczy, do którego podłączony jest 
sygnalizator czy elektrozaczep, który np. po poprawnej identyfikacji po-
woduje załączenie przekaźnika, przez co zasilanie podawane jest elek-
trozaczpowi, który powoduje możliwość otwarcia drzwi czy zapalenie się 
diod znajdujących się w sygnalizatorze 

Programowalne wej ście – do, którego podłączony jest przycisk wej-
ścia, odpowiednie zaprogramowanie czytnika umożliwia wysterowanie 
przekaźnika na podany czas, kiedy to wejście zostanie zwarte. Przy po-
mocy takiego wejścia programowalnego możemy np. realizować zdalne 
otwieranie drzwi czy załączenie sygnalizatora 

W trybie autonomicznym zdarzenia występujące w systemie biome-
trycznej kontroli dostępu są rejestrowane i przechowywane w trwałej 
pamięci czytnika linii papilarnych. BioStation samodzielnie podejmuje 
decyzje o tym czy i kiedy kogoś wpuścić do chronionego obszaru. Do-
dawanie osób i zarządzanie ustawieniami czytnika odbywa się lokalnie z 
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osobna przy każdym z czytników. W przypadku potrzeby ewentualnego 
przeniesienia zapamiętanych zdarzeń, istnieje konieczność przejścia się 
po całym systemie np. z pamięcią USB i zebranie danych do późniejszej 
analizy w aplikacji. Dodatkową wadą pracy w takim trybie jest trudność 
jakichkolwiek późniejszych modyfikacji. Jeżeli okaże się, że wczoraj do-
dany pracownik jednak nie będzie pracował w naszej firmie, administra-
tor takiego systemu będzie musiał fizycznie przejść do każdego czytnika 
i wykasować osobę po wydanym jej wcześniej numerze identyfikacyj-
nym.  

 
 

Rys. 5. Czytnik BioStation w bezpiecznym trybie pracy 

Istnieje również możliwość pracy czytnika BioStation w obu tych 
trybach dodatkowo wzbogaconego o element zwany Secure I/O, który 
zapewnia podwyższony stopień bezpieczeństwa systemu – rysunek 5. 
Dzięki niemu elementy narażone na manipulację przez potencjalnego 
włamywacza czy sabotażystę tj. przekaźnik czy wejścia programowalne 
znajdują się po bezpiecznej chronionej stronie zabezpieczonego 
przejścia. 
Dodatkowo komunikacja pomiędzy dodatkową jednostką Secure I/O jest 
szyfrowana, co nie umożliwia w żaden sposób na sforsowanie tego typ 
zabezpieczenia. Jednocześnie każdy taki dodatkowy element rozszerza 
funkcjonalność czytnika o 4 programowalne wejścia i 2 przekaźniki. 

6 Założenia oraz wymagania stawiane projektowanemu 
systemowi 

Przy projektowaniu systemu biometrycznej kontroli dostępu najważ-
niejszym założeniem było, aby stworzony system był możliwy do wdro-
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żenia w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Ponadto niezwykle ważne było, 
aby tworzony system komunikował się  z zastosowaniem protokołu 
TCP/IP, tak aby możliwe było wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
sieciowej firmy bez zbędnych modernizacji osprzętu i prowadzenia spe-
cjalnego dedykowanego okablowania.. 

Dodatkowo ważnym elementem jest, aby system umożliwiał szybkie i 
sprawne przesłanie informacji o zdarzeniach zachodzących w systemie 
– czy odpowiedział na żądanie określoną reakcją. Ten typ komunikacji 
uznałem za najlepsze rozwiązanie, powodujące że czytnik można pod-
łączyć w dowolnym miejscu do gniazdka sieciowego. Co daje dużą ela-
styczność, ponieważ w większości firm okablowanie strukturalne zostało 
już istnieje, a zostało zaplanowane na etapie projektów inwestorskich 
przy budowie czy modernizacji budynku.  

Stworzona i zaprojektowana aplikacja służy do zarządzania czytni-
kami biometrycznymi z serii BioStation przy użyciu komunikacji sieciowej 
TCP/IP. BioKD ma za zadanie od samego początku przyspieszyć proces 
dodawania do systemu urządzeń, wykorzystując do tego celu komunika-
cję UDP. Dodatkowo ważnym elementem przy tego typu aplikacjach jest 
podział na przynajmniej dwie grupy użytkowników. W taki sposób, aby 
Administrator systemu miał wszystkie uprawnienia, a zwykły użytkownik 
programu posiadał jedynie wybrane przywileje. W tego typu systemach, 
gdzie kontrolujemy dostęp i poczynania użytkowników niezwykle istotne 
są wykonane przez zalogowanego użytkownika działania. Należy za-
pewnić możliwość sporządzenia raportu zawierającego wykonane przez 
operatora i zarejestrowane w dzienniku zdarzenia, tak aby można było 
udowodnić, że problem nie wynika z działania systemu, tylko operator 
popełnił błąd np. zapomniał zamknąć zdalnie otworzone drzwi. 

Kolejnym elementem, który współtworzy system BioKD jest rejestr 
zdarzeń. Każde zachodzące w systemie zdarzenie może po jakimś cza-
sie i późniejszej analizie stworzyć obraz dokładnego systemu działania. 
W rezultacie ułatwić i znacznie przyspieszyć ewentualne usuwanie uste-
rek czy analizę występujących w danym przedsiębiorstwie zachowań 
szczególnie niepożądanych. Oczywiście również można na bieżąco ob-
serwować zachodzące w systemie zdarzenia, z podziałem na poprawne 
, neutralnych oraz niepoprawne. Aplikacja BioKD ułatwia również komu-
nikację z osobami, które chcą uzyskać dostęp do chronionego czytni-
kiem linii papilarnych przejścia poprzez wysłanie komunikatu nagranego 
w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu mikrofonu wbudowanego w 
komputer lub zewnętrznego.  

W celu ułatwienia dalszej rozbudowy aplikacji czy sieciowego jej wy-
korzystania aplikacja została oparta na bazie danych Microsoft SQL Se-
rver 2008 w wersji Express. Zastosowana baza danych przechowuje 
wszystkie niezbędne elementy, począwszy od ustawień, poprzez do-
dane do programu czytniki linii papilarne, a kończąc na pobranych z 
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urządzeń zdarzeń czy zapisanych poczynaniach użytkownika. Czytnik 
biometryczny  

Kolejnym elementem niezbędnym do rzeczywistego zasymulowania 
systemu biometrycznej kontroli dostępu w przedsiębiorstwie jest czytnik, 
który umieściłem na prezentacyjnym Demonstratorze. Przy pomocy 
niego będę mógł zaprezentować działanie systemu w praktyce, co 
umożliwi poprawną analizę działania wybranych przeze mnie funkcji 
użytych w aplikacji BioKD. Poniżej przedstawiam ponownie wygląd De-
monstratora z elementami występującymi w rzeczywistej kontroli do-
stępu na chronionych drzwiach w celu omówienia szczegółowej jego 
budowy. W demonstratorze można wyróżnić elementy tj. : 

� Gałka  po zewnętrznej stroni drzwi, niezbędna przy zastosowa-
niu jako element wykonawczy zaczepu elektromagnetycznego. 
Z uwagi na fakt, iż zaczep blokuje jedynie język zamka umiesz-
czonego w drzwiach niezwykle ważne jest, aby zastosować 
zamiast najprostszej gałki np. szyld drzwiowy o podwyższonym 
bezpieczeństwie bez śrub po zewnętrznej stronie. Na prezen-
towanym Demonstratorze, ten element jest przymocowany na 
dwóch śrubach, które można bez większego problemu odkrę-
cić. 

� Elektrozaczep  zainstalowany wewnątrz ościeżnicy drzwi 
będącym elementem wykonawczym. Po określonym zdarzeniu 
zachodzącym na czytniku BioStation, zazwyczaj po poprawnej 
identyfikacji osoby załącza się przekaźnik wewnątrz urządzenia 
na zdefiniowany wcześniej okres czasu, który powoduje 
zasilenie elementu wykonawczego, co umożliwia otwarcie drzwi 
w zadanym przedziale czasowym od chwili wystąpienia 
zdarzenia. 

� Przycisk wyj ścia powinien być zainstalowany od wewnętrznej 
strony, jednak w celach prezentacyjnych znajduje się po 
zewnętrznej. Umożliwia otwarcie drzwi po jego wciśnięciu. 
Wymagany w przypadku stosowania innych elementów 
wykonawczych tj. zwory elektromagnetyczne. 

� Dioda LED umieszczona w celu sygnalizacji poprawnej 
identyfikacji i możliwości otwarcia drzwi. Dodatkowo można 
zastosować drugą w inny jej kolorze w celu sygnalizacji 
niepoprawnej identyfikacji.  

� Brzęczyk  jest ważnym elementem każdego systemu kontroli 
dostępu, ponieważ umożliwia sygnalizację akustyczną 
wystąpienia określonego zdarzenia, kiedy nastąpi poprawna 
identyfikacja załączy się on również na określony wcześniej 
przedział czasu identyczny z długością otwarcia elektrozaczepu 
i zaświecenia diody LED. 
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� Czytnik linii papilarnych BioStation  – jest to ostatnim i 
najważniejszym elementem systemu biometrycznej kontroli do-
stępu, a zarazem mojego prezentacyjnego Demonstratora. 
Urządzenie wejściowe posiada wbudowany wewnątrz kontroler, 
przy pomocy, którego może sterować wszystkimi powyżej 
przedstawionymi elementami. Czytnik funkcjonuje zgodnie ze 
wcześniej przesłaną po sieci TCP/IP lub ustawioną ręcznie przy 
pomocy klawiatury i ekranu konfiguracją. Na podstawie tych 
informacji może, na jaki czas załączyć przekaźnik, oraz jaka 
jest aktualna data i godzina, aby poprawnie rejestrować wystę-
pujące w systemie kontroli zdarzenia. Niezwykle ważnym ele-
mentem jest kompatybilność wsteczna nowo produkowanych 
przez producentów urządzeń firmwarów tzn. oprogramowania 
wewnętrznego czytnika. Pod tym względem wybrany przeze 
mnie i zaprezentowany czytnik posiada możliwie najwyższą 
ocenę.  

 

 
 

Rys. 6. Schemat działania prezentowanego systemu BioKD na przykładzie 
Demonstratora 

Źródłem zasilania elektrozaczepu, czytnika BioStation, diody oraz 
brzęczyka jest zasilacz impulsowy prądu stałego 12 V DC. Ze względu 
na fakt iż maksymalny jego prąd był za mały, a zostały użyte dwa źródła, 
które na schemacie ideowym są przedstawione jako pojedynczy ele-
ment. Dodatkowym elementem widocznym na rysunku 6, a nieomawia-
nym wcześniej szczegółowo jest element zabezpieczający przed uszko-
dzeniem przekaźnik znajdujący się w czytniku. W tym przypadku jest 
nim dioda prostownicza oznaczona jako D2. Na rysunku 6 oznaczyłem 
symbolem R – 3 pinowe gniazdo przekaźnika o następujących oznacze-
niach: NO- normalnie otwarty, NC- normalnie zamknięty, COM- styk 
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przełączany. Dzięki temu jest możliwość podłączenia różnych typów 
urządzeń. 

Dodatkowo schematycznie pokazano możliwość podłączenia bezpo-
średnio do czytnika komputera przez wbudowane złącze USB. W przy-
gotowanej aplikacji zaprezentowano sieciową pracę urządzenia przy 
wykorzystaniu zaimplementowanego gniazda komunikacji sieciowej 
TCP/IP. Dzięki temu mamy większe możliwości prezentacji ważnych 
elementów systemu miedzy innymi wyszukiwania czytników linii papilar-
nych przy użyciu protokołu bezpołączeniowego UDP o większej szybko-
ści transmisji danych.  

7 Projekt systemu BioKD 

Aplikacja BioKD została stworzona w języku Visual Basic .NET przy 
wykorzystaniu środowiska programistycznego Visual Studio 2008 firmy 
Microsoft. Aby ułatwić pracę, interfejs graficzny został zaprojektowany 
jako środowisko wielo-okienkowe MDI (ang. Multi Document Interface - 
wielodokumentowy interfejs). Dzięki czemu istnieje możliwość w tej sa-
mej chwili przełączenia się między otwartymi dialogami. W przyszłości, 
kiedy istniejąca aplikacja zostanie rozbudowana o dodatkowe funkcje 
kontroli dostępu czy wręcz rozszerzona o realizację rejestracji czasu 
pracy o wiele łatwiej będzie dodać nowe elementy do systemu opartego 
na MDI. Aplikacja wykorzystuje bazę danych Microsoft SQL Server 2008 
w wersji Express. Połączenie pomiędzy programem BioKD, a bazą reali-
zowane są w oparciu o standardowy sterownik klasy ADO.NET dostar-
czony wraz ze środowiskiem .NET. 

W wybranym środowisku programistycznym baza danych na tyle jest 
zintegrowana z częścią programistyczną, że tworzenie aplikacji jest zna-
czenie ułatwione. Fakt ten w znacznym stopniu przyśpiesza czas po-
trzeby na przygotowanie i ewentualne późniejsze poprawki programowe. 
Nie trzeba już korzystać osobno z SQL Server Management Studio, aby 
stworzyć i później modyfikować bazę danych. Taka integralność jest na 
pewno największą zaletą korzystania z technologii tego samego produ-
centa. Wszystkie dane pobrane zarówno z czytników tj. zdarzenia czy 
ustawienia programu przechowywać będę w zastosowanej bazie da-
nych. 

Do tworzenia aplikacji wykorzystałem w większości standardowe bi-
blioteki i komponenty środowiska oprócz dwóch niestandardowych bi-
bliotek. Pierwszym dodatkowym elementem było zaimplementowanie i 
opisanie komunikacji z czytnikiem linii papilarnych BioStation. Do reali-
zacji tego celu dodałem dodatkową bibliotekę napisaną w języku C++ o 
nazwie BS_SDK.dll. Zdefiniowane w niej zostały niezbędne struktury i 
funkcje. Szczególnie trudnym zadaniem było przepisanie wskaźników z 
biblioteki do zadeklarowanych struktur, ponieważ Visual Basic .NET nie 
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używa jawnej ich definicji. W tym celu zaimportowano przestrzeń Sys-
tem.Runtime.InteropServices i dopasowano typów IntPtr. 

Kolejnym dodatkowym elementem była biblioteka winnmm.dll, dzięki 
której dodano możliwość nagrywania dźwięku z mikrofonu w postaci 
pliku *.wav. Było to potrzebne do późniejszego wysłania go do czytników 
linii papilarnych przy pomocy funkcji z biblioteki komercyjnej BS_SDK.dll 

Aplikacja umożliwia realizację następujących funkcji: 
Logowanie do programu przy pomocy indywidualnego loginu i hasła z 

podziałem uprawnień na Administratora i zwykłego użytkownika 
programu. Podczas logowania do programu następuje dodatkowo 
synchronizacja czasu w zdefiniowanych i podłączonych do sieci 
czytnikach. Dodatkowo aplikacja wysyła stosowny komunikat głosowy 
na czytniki informując o uzyskaniu komunikacji pomiędzy BioKD, a 
czytnikami. 

Wyszukanie czytników linii papilarnych w sieci po protokole UDP oraz 
dodanie ich do bazy danych MSSQL Server 2008 – rysunek 8. 

 

 
 

Rys. 7. Prezentacja funkcji wyszukiwania czytników BioStation po protokole 
UDP 

Automatyczne pobieranie zdarze ń ze zdefiniowanych w 
programie  urządzeń, domyślnie od aktualnej daty ze wszystkich 
czytników zdefiniowanych w bazie danych programu z podziałem na 2 
kontrolki typu List View. Po prawej stronie prezentuje niepoprawne 
zdarzenia zaznaczone kolorem różowym na rysunku 9, a z lewej strony 
pozostałe.  

Zarządzanie u żytkownikami programu  z podziałem na grupy 
administratorów i użytkowników.  
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Rys. 8. Prezentacja głównego okna programu BioKD, w tle pobierane są 
zdarzenia z czytników 

Dziennik operacji  to historia operacji wykonanych przez operatorów 
programu z możliwością jej wydruku – rysunek 10. Zdarzenia 
zachodzące w programie są szczególnie istotne przy systemie 
biometrycznej kontroli dostępu, co opisano szczegółowo poprzednio. 

 

 
 

Rys. 9. Okno dziennika zdarzeń w aplikacji BioKD 

Zdarzenia  - możliwość przeglądania wszystkich lub przefiltrowanych 
zdarzeń zachodzących w czytniku linii papilarnych z możliwością ich 
późniejszego wydruku. Nowe zdarzenia pobierane są z 
zadeklarowanych w czytnikach i zapisywane są w bazie danych przy 
wejściu do okna, gdzie są one wypisane - rysunek 11. 
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Rys. 10. Prezentacja okna programu BioKD o nazwie Zdarzenia 

Nagranie i wysłanie komunikatu  przy użyciu istniejącego, 
wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu do wszystkich podłączonych 
i wcześniej zdefiniowanych w bazie czytników o treści np. ALARM 

Otwarcia wszystkich drzwi  na zadany wcześniej okres. Czas 
otwarcia przekaźnika znajdującego się w czytniku, który odpowiada za 
załączenie np. elektrozaczepu zabezpieczającego drzwi możliwy jest to 
zdefiniowania w oknie ustawienia aplikacji. 

Oprócz powyższych możliwości aplikacja BioKD oferuje kilka 
przykładowych udogodnień dla użytkownika programu. Między innymi 
zapamiętuje czy pasek narzędziowy i statusu ma być widoczny. 
Informacja ta zapisywana jest w pliku konfiguracyjnym programu. 

8 Opis programu do Biometrycznej Kontroli Dost ępu BioKD 

W celu gromadzenia danych konfiguracyjnych, informacji o 
uprawnieniach oraz zbieranych z systemu informacji stworzono schemat 
relacyjny zawierający następujące tabele:  

� Users  zapisywane będą dane o użytkownikach, którzy będą 
posiadali możliwość logowania do programu BioKD, a w 
szczególności: 

� Czytniki  uporządkowany obszar danych, w którym będą 
przechowywane informacje o wykrytych w sieci TCP/IP, a później 
dodanych do programu czytnikach linii papilarnych.  
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� Zdarzenia będzie przechowywała dane o zdarzeniach pobranych 
ze wcześniej zdefiniowanych w programie czytników, będą w niej 
zapisane szczegółowe informacje o funkcjonowaniu systemu 
biometrycznej kontroli dostępu tj. poprawna i niepoprawna 
identyfikacja, ustawienie czasu, weryfikacja poprawna i 
niepoprawna poprzedzona podaniem ID użytkownika, podłączenie 
i odłączenie kabla, restart czytnika, wciśnięcie przycisku, otwarcie 
przekaźnika czy wiele innych ważnych dla systemu operacji.  

� Dziennik przechowywała będzie informacje o zachodzących w 
aplikacji operacjach - kiedy i kto wykonał dane czynności w 
programie. Rejestracja działań użytkowników programu umożliwia 
zabezpieczenie się przed ewentualnymi aktami sabotażu system 
oraz umożliwia sprawdzenie przez administratora programu, w jaki 
sposób jest on wykorzystywany i czy otwieranie zdalne 
kontrolowanych drzwi nie jest nadużywane.  

Jako przykład obsługi programistycznej zdarzeń w aplikacji 
przytoczony został kod zdarzenia wciśnięcia klawisza Dodaj w 
przypadku dodawania użytkowników: 
'Je żeli, wszystkie pola s ą wypełnione to wykonujemy dalszy 
kod a jak nie to 'wy świetlamy stosowany komunikat 
If  Users_Dodaj_Login.Text <> Nothing  And 
Users_Dodaj_Password.Text <> Nothing  Then 
'Dodajemy rekord do bazy danych BioKD do tabeli Use rs 
'W tym miejscu wykorzystujemy wła śnie zdefiniowane 
wcześniej zapytanie typu ' Insert do zapisania informacj i o 
nowym u żytkowniku programu 'Warto ści s ą pobierane z pól 
tekstowych, oprócz ostatniego, które jest 'typu Che ck box. 
'ComputeHash – umo żliwia przy pomocy metody skrótu 
zaszyfrowa ć hasło w 'bazie, opisz ę to w nast ępnym 
rozdziale. 
Users.UsersTableAdapter.AddUser(Users_Dodaj_Login.T ext, 
ComputeHash(Users_Dodaj_Password.Text), 
IsAdmin_CheckBox.Checked) 
'Wypełniamy adapter tabeli Users nowymi danymi 
Users.UsersTableAdapter.Fill(Users.Users_DataSet.Us ers) 
'Po dodaniu wiersza przechodzimy do ostatniego reko rdu 
Users.UsersDataGridView.CurrentCell = 
Users.UsersDataGridView.Rows(Users.UsersDataGridVie w.RowCou
nt - 1).Cells(0) 
'zapisywanie informacji do dziennika o tym kto i o ktorej 
godzinie oraz  'kogo dodał  
'w tym przypadku wykorzystujemy ju ż kolejny typ zapytania 
słu żacego do ‘rejestrowania zdarze ń zachodz ących w 
programie 
Dziennik.DziennikTableAdapter.ZarejestrujZdarzenie( Logowani
e.LoginTextBox.Text, Dodanie U żytkownika  & 
Users_Dodaj_Login.Text, My.Computer.Clock.LocalTime) 
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'Zamykamy okno Dodawania u żytkownika chyba, że nie 
uzupełnione s ą wszystkie 'dane             
Me.Close() 
Else 
'Wyświetlamy komunikat z pro śbą o uzupełnienie wymaganych 
danych  
MsgBox(Prosz ę wpisa ć Login i Hasło , MsgBoxStyle.Critical, 
UWAGA) 
End If  

Według podobnego schematu można obsłużyć proces usuwania 
użytkowników wybranych z siatki danych, DataGridView po wciśnięciu 
przycisku Usuń. 
'Wykonujemy p ętl ę dla ka żdego wiersza ze zbioru wszystkich 
zaznaczonych 'wierszy z Grida. 
For  Each  SelectedRow As DataGridViewRow In  _ 
UsersDataGridView.SelectedRows 
'Sprawdzamy czy u żytkownik ,którego usuwamy nie jest 
ostatnim w bazie 'danych, je żeli tak to wy świetlamy 
stosowny komunikat, w przeciwnym wypadku 'idziemy o  krok 
dalej 
If  UsersDataGridView.RowCount = 1 Then 
MsgBox(Nie mo żna usun ąc ostatniego u żytkownika,  
MsgBoxStyle.Information, UWAGA) 
Else 
'zapisujemy informacje do dziennika o tym kto i o k torej 
godzinie oraz kogo 'usun ął.               
Dziennik.DziennikTableAdapter.ZarejestrujZdarzenie( Logowani
e.LoginTextBox.Text, Usuni ęcieu żytkownika & 
SelectedRow.Cells( DataGridViewTextBoxColumn2 ).Value, 
My.Computer.Clock.LocalTime) 
'Usuwamy zaznaczonych U żytkowników po numerze indexu 
komorki           
UsersDataGridView.Rows.RemoveAt(SelectedRow.Cells( DataGridV
iewTextBoxColumn2 ).RowIndex) 
End If 
Next 
'Aktalizujemy DataSeta po usuni ęciu wiersza. 
Me.TableAdapterManager.UpdateAll( Me.Users_DataSet)  

 

9 Dodatkowe moduły, przestrzenie nazw i nie standar dowe 
biblioteki 

W tworzonym programie oprócz standardowych komponentów 
musiałem zastosować również dodatkowe między innymi do nagrywania 
dźwięku przy wykorzystaniu mikrofonu do pliku *.wav, czy komunikacji z 
czytnikiem linii papilarnych po sieci TCP/IP. Poniżej przedstawiam, w 
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jaki sposób zrealizowałem w osobnym module szyfrowanie hasła 
użytkownika zapisywanego do bazy danych w postaci skrótu: 
'Przed definicj ą mowego modułu nale ży zaimportowa ć nie 
standardow ą 'przestrze ń nazw, w której to dost ępne s ą 
wykorzystywane przeze mnie metody 'szyfruj ące 
Imports  System.Security.Cryptography 
'Definicja modułu 
Module  Login_Module 
'Poni ższy kod tworzy skrót hasła przy u życiu algorytmu SHA1 
( wi ększe 'bezpiecze ństwo ni ż MD5) 
'Definiujemy now ą funkcj ę przyjmuj ącą warto ści jako ła ńcuch 
znaków, a 'zwracaj ąca w rezultacie zaszyfrowany algorytmem 
SHA1 równie ż string.   
Public Function  ComputeHash( ByVal  textToHash As String ) As 
String 
Dim sha1 As SHA1CryptoServiceProvider = New 
SHA1CryptoServiceProvider 
Dim byteValue As Byte () = 
System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(textToHash) 
Dim byteHash As Byte () = sha1.ComputeHash(byteValue) 
sha1.Clear() 
Return  Convert.ToBase64String(byteHash) 
End Function 
'Poni ższy kod generuje losowy zbiór bajtów które dodamy n a 
pocz ątku i na 'ko ńcu hasła. Jednak ten modyfikator hasła 
nie został zastosowany w 'programie ale my śle, że warto go 
zaprezentowa ć. 
Public Function  ComputeSalt() As String 
Dim GuidValue As System.Guid = System.Guid.NewGuid() 
Return  GuidValue.ToString() 
End Function 
End Module 

Następną niestandardową funkcjonalnością jest nagrywanie dźwięku 
przy pomocy mikrofonu podłączonego do komputera. Na początku 
definiujemy wybraną do tego celu bibliotekę o nazwie winmm.dll oraz 
punkt początkowy w którym jest zdefiniowana funkcja mciSendStringA 
umożliwiająca realizację wcześniej wyznaczonego celu.   
<DllImport( winmm.dll ,EntryPoint:= mciSendStringA , 
CharSet:=CharSet.Ansi, SetLastError:= True , 
ExactSpelling:= True )> _ 
Public  Function  mciSendString( ByVal  lpstrCommand As String , 
ByVal  lpstrReturnString As String , ByVal  uReturnLength As 
Integer , ByVal  hwndCallback As Integer ) As Integer  End 
Function.  

Definicję tą wykonujemy w oddzielnym module o nazwie BioStar. 
Następnie możliwe jest wykorzystanie jej do obsługi zdarzenia w 
formularzu np. naciśnięcia klawisza rozpoczynającego nagranie. 
'nagrywa z microfonu komunikat 
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mciSendString( open new Type waveaudio Alias recsound , , 0, 
0) 
mciSendString( record recsound , , 0, 0) 
'Zapisano w dzienniku informacj ę o tym kto i o której 
zapisał nowy komunikat głosowy      
Dziennik.DziennikTableAdapter.ZarejestrujZdarzenie( Logowani
e.LoginTextBox.Text, Nagrano komunikat , 
My.Computer.Clock.LocalTime)  
Podobnie możemy dokonać zatrzymania nagrywania  
Dim i As Integer 
'Ko ńczymy nagrywanie i zapisujemy d źwi ęk w pliku 
Recording.dat 
mciSendString( save recsound .\Recording.dat,  , 0, 0) 
mciSendString( close recsound , , 0, 0) 
Dim petla As Integer 
'Wysyłamy w p ętli do aktywnych czytników komunikat 
For  petla = connectionHandle_polaczenie.GetLowerBound( i) To 
connectionHandle_polaczenie.GetUpperBound(i) 
If  connectionHandle_polaczenie(petla) = 0 Then 
petla = petla + 1 
Else 
BS_PlayCustomSound(connectionHandle_polaczenie(petl a),  
.\Recording.dat ) 
End If 
Next 
BS_PlayCustomSound(connectionHandle_polaczenie.GetL owerBoun
d(i), .\Recording.dat ) 
'zapisywanie informacji do dziennika o tym kto i o ktorej 
godzinie Wysłał komunikat głosowy do wszystkich czy tników 
Dziennik.DziennikTableAdapter.ZarejestrujZdarzenie( Logowani
e.LoginTextBox.Text, Wysłano komunikat głosowy , 
My.Computer.Clock.LocalTime) 

Innym ważnym przykładem rozwiązania programistycznego jest 
procedura pozwalająca na otwarcie drzwi, co odpowiada cyklicznemu 
otwarciu wszystkich przekaźników w aktywnych czytnikach. 
Dim i As Integer 
Dim petla As Integer  
'Podł ączanie do aktywnych czytników po koleji i wykonywan ie 
polecenia 'otwarcia przeka źnika 
For  petla = connectionHandle_polaczenie.GetLowerBound( i) To 
connectionHandle_polaczenie.GetUpperBound(i) 
If  connectionHandle_polaczenie(petla) = 0 Then 
petla = petla + 1  
Else 
'Otwarcie i zamkni ęcie przeka źnka 
BS_RelayControlEx(connectionHandle_polaczenie(petla ), 0, 0, 
True ) 
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'Sleep na okre ślony czas zapisany w ustawieniach ,w 
praktyce element 'wykonawczy np. elektrozaczep b ędzie 
otwarty 2 sekundy 
System.Threading.Thread.Sleep( My.Settings.CzasOtwarciaDrzwi
) 
BS_RelayControlEx(connectionHandle_polaczenie(petla ), 0, 0, 
False ) 
End If 
Next 
'Otwarcie i zamkni ęcie przeka źnka 
BS_RelayControlEx(connectionHandle_polaczenie.GetLo werBound
(i), 0, 0, True ) 
'Sleep na okre ślony czas zpaisany w ustawieniach ,w 
praktyce element 'wykonawczy np. elektrozaczep b ędzie 
otwarty 2 sekundy 
System.Threading.Thread.Sleep( My.Settings.CzasOtwarciaDrzwi
) 
BS_RelayControlEx(connectionHandle_polaczenie.GetLo werBound
(i), 0, 0, False ) 
'zapisywanie informacji do dziennika o tym kto i o ktorej 
godzinie Otworzył 'Wszystkie drzwi 
Dziennik.DziennikTableAdapter.ZarejestrujZdarzenie( Logowani
e.LoginTextBox.Text, Otwarto Wszystkie Drzwi , 
My.Computer.Clock.LocalTime) 

Niestety ze względu na fakt, iż zastosowana przeze mnie w 
programie biblioteka programistyczna do obsługi czytników linii 
papilarnych firmy Suprema (wyłączny dystrybutor w Polsce Cardco 
Sp.z.o.o) jest komercyjna nie mogę w tym miejscu zaprezentować o 
wiele bardziej rozbudowanego kodu służącego między innymi do 
pobierania zdarzeń z czytników linii papilarnych czy wyszukiwania 
czytników przy wykorzystaniu sieci TCP/IP. 

Stworzona aplikacja o nazwie BioKD została przetestowana na 
wykonanym i opisanym demonstratorze. Sprawdzono jej funkcjonowanie 
na różnych systemach operacyjnych. Wprowadzane były różne dane 
wejściowe sprawdzając stabilność programu. Ponadto testowano 
odporność na niepożądane działanie operatorów programu poprzez 
klikanie myszką na różnych kontrolkach w celu znalezienia 
niepożądanego rezultatu jego działania.  

Oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę, że najgorszym testerem 
aplikacji jest właśnie jej twórca. Ponieważ tak naprawdę w jego 
podświadomości zapisany jest pewien sposób postępowania. Mimo 
tego, iż starałem się jak najlepiej wykonać testowanie napisanego 
przeze mnie programu, to jednak mogłem pominąć nieumyślnie jakieś 
nie do końca prawidłowe rozwiązanie jakiegoś aspektu funkcjonowania 
programu czy nawet pozostawić nie wykryty błąd. Tak naprawdę to 
prawdziwe testy zaczynają się od momentu trafienia programu do 
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sprzedaży, kiedy nabywca zaczyna zgłaszać błędy i okres ten trwa, aż 
do momentu, kiedy ten odbiorca przestanie korzystać z programu. 

Trudno w obecnych czasach napisać aplikację bez błędów również 
ze względu na fakt, że klienci nieustannie zmieniają się środowisko 
pracy. Tak naprawdę stworzenie i wdrożenie w pierwszym 
przedsiębiorstwie naszej aplikacji to nie tylko początek prawdziwych 
testów i ewentualnych darmowych poprawek występujących w niej 
błędów.  

10 Podsumowanie i wnioski 

Stworzona aplikacja BioKD do realizacji biometrycznej kontroli 
dostępu w przedsiębiorstwie umożliwia śledzenie zdarzeń zachodzących 
w chronionym obiekcie oraz wykonywanie innych czynności z 
ułatwieniem komunikacji czy zdalnym otwarciem drzwi. Moim zdaniem 
wykonałem założone przeze mnie wcześniej cele tworząc 
oprogramowanie, które daje możliwość komunikacji z czytnikiem przy 
wykorzystaniu zakupionych komercyjnych bibliotek programistycznych. 
Zaimplementowałem niezbędne przetworzone wcześniej funkcje z 
języka C++ na Visual Basic.NET w aplikacji oraz zastosowałem bazę 
danych Microsoft SQL Server 2008.  

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że aplikacja BioKD nie została 
wyposażona w szereg możliwości, który powinien posiadać nowoczesny 
system kontroli dostępu m. in.: 

� Szyfrowana komunikacja TCP/IP pomiędzy czytnikiem a 
oprogramowaniem zarządzającym. 

� Zabezpieczony dostęp do czytnika hasłem przy komunikacji z 
urządzeniem wejściowym. 

� Grupy dostępu możliwe do ustawienia wybranym użytkownikom 
kontroli dostępu. W praktyce oznacza to, w jakich godzinach oraz 
dniach tygodnia i do którego przejścia chronionego przez czytnik 
można uzyskać dostęp zgodnie z harmonogramem. 

� Automatyczne wysyłanie wprowadzonych użytkowników systemu 
do czytników na podstawie określonych Grup dostępu. 

� Wysyłanie komunikatów do użytkowników z czasem ważności ich 
trwania. Aby identyfikujący się w systemie pracownik mógł 
odebrać wiadomość np. od Prezesa przedsiębiorstwa. 

� Czytniki oraz wszystkie elementy systemu kontroli dostępu 
zaznaczone na rzeczywistych planach budynku. Gdzie każdy ruch 
osobowy możliwy jest do monitorowania w czasie rzeczywistym. 

� Aktualna informacja o ilości osób przebywających w określonych 
strefach budynku przydatna w zintegrowanym systemie przeciw 
pożarowym przy ewentualne organizacji ewakuacji w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia. 
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Dodatkowo zaprezentowałem aspekty związane szeroko pojętym 
pojęciem bezpieczeństwa. Zwróciłem również uwagę na inne elementy 
poboczne kontroli dostępu, z, którymi spotykamy się na co dzień Wyja-
śniłem zasadę ich działania oraz konieczność zastosowania przy wybo-
rze określonego typu zabezpieczenia elektromagnetycznego. Przedsta-
wiłem również wciąż rosnącą popularność rozwiązań bazujących na 
cechach charakterystycznych każdego człowieka. Dokładnie zaprezen-
towałem rozwiązanie bazujące na liniach papilarnych. Można powie-
dzieć, że na skutek zdobytego podczas realizacji doświadczenia, nie 
stanowi problemu stworzenie aplikacji obsługującej wiele różnych typów 
urządzeń biometrycznych: czytników identyfikacji tęczówki oka, układu 
żył palca czy linii papilarnych. Jednocześnie nie zapominając o urządze-
niach wejściowych czytających karty zbliżeniowe, które mogą być do-
skonałym uzupełnieniem systemu kontroli dostępu w miejscach o mniej-
szym poziome bezpieczeństwa takich jak: korytarze czy piętra stano-
wiące pierwszą strefę bezpieczeństwa o najmniejszym stopniu zagroże-
nia. Dzięki temu możemy obsługiwać rozbudowany system znajdujący 
się w przedsiębiorstwie przy pomocy napisanej przez nas aplikacji. 

Podsumowując chciałbym zaprosić czytelnika mojej pracy do bliż-
szego zapoznania się z możliwościami czytników linii papilarnych od 
strony programistycznej i tym samym propagacji nowoczesnych syste-
mów kontroli dostępu w Polsce.  

 
 

Literatura 
[1] Pelikant – Bazy danych w zastosowaniach praktycznych – 

Monografia WSInf., 2007 
[2] P. Wanat, A. Pelikant – Obsługa acyklicznych grafów 

skierowanych (drzew) z poziomu języka zapytań SQL, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 6, Nr 1, 2007 
ss. 91-101 

[3] P. Janowski, A. Pelikant – System Obiegu Wniosków jako przykład 
zastosowania ASP.NET 2.0 oraz MS SQL 2005 Expres, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 6, Nr 1, 2007 
ss. 73-81 

[4] http://pl.wikipedia.org/wiki/Autentykacja  
[5] http://www.policja.pl/portal/pol/38/871/AFIS_Automatyczny_Syste

m Identyfikacji Daktyloskopijnej.html  
[6] P.Burchert, A.Pelikant – System zarządzania raportami, Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 6, Nr 1, 2007 
ss. 5-14  

[7] http://pl.wikipedia.org/wiki/TCP/IP  



 
Biometryczna kontrola ...  

 28

[8] M. Halvorson, Microsoft Visual Basic 2008 Krok po kroku, RM, 
Warszawa  2009. 

[9] M. MacDonald, Visual Basic 2005 Zapiski programisty, Helion, 
2005. 

[10] P. Pelland, Projektuj sam! Microsoft Visual Basic 2005 Express 
Edition, APN PROMISE, 2006 Patrice. 

[11] http://pl.wikipedia.org/wiki/OpenSSL  
[12] http://www.biometria.pl/biometria.html  
[13] J. Mikulski, Budynek Inteligentny - Podstawowe systemy 

bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Politechnika Śląska, 
Gliwice 2005 

[14] http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrazowanie_wielospektralne.  

BIOMETRIC MONITORED ACCESS IN THE 
OFFICE  

Summary – This paper contains both theory describing preliminary issues 
about biometry combined and own experience, with development issues of 
systems and showing the practical reverence how to create providing 
software for the Biometric monitored access practicable in the office.  Of 
course on the commercial market competitive commercial solutions exist 
similar for planned by me. However a possibility of drawing the system up 
is the best thing of creating the own application relying on own experience 
considering needs of the key prospects. I often encounter the situation, 
when the customer is purchasing it ready solution e.g. delivered free of 
charge with the purchased reader. 

 


