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1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Thiết bị VisionPass
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất thiết bị đầu cuối VisionPass của bạn, chúng
tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ Hướng dẫn cài đặt này.

1.2 Phạm vi tài liệu
Hướng dẫn này đề cập đến việc cài đặt VisionPass, được tạo thành từ danh sách
các sản phẩm sau:
Đầu đọc thẻ thông minh
Công
nghệ
sinh trắc
học

Tên
thương
mại

không tiếp xúc
Chống
nước

MIFARE®
iCLASS®

DESFire®

Mã thiết
bị (*)

Prox®

NFC
VisionPass
MD



VisionPass
MDPI













MPHAC006A



MPHAC006B

(*) Mã thiết bị là mã nhận dạng sản phẩm chính trong tài liệu quy định và các báo
cáo thử nghiệm liên quan đến sản phẩm.

1.3 Các chỉ dẫn an toàn
là dòng điện một chiều (DC)
Việc lắp đặt sản phẩm này phải được thực hiện bởi Nhân viên có chuyên môn
và phải tuân thủ tất cả các quy định của khu vực lắp đặt.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị sử dụng nguồn điện cấp II ở mức 12V-24V và
tối thiểu 3A (ở 12V) để phù hợp với Điện áp thấp an toàn (SELV). Chiều dài cáp
nguồn AC không được vượt quá 10 mét.
Hệ thống này phải được lắp đặt theo Bộ luật Điện Quốc gia (NFPA 70) và
chính quyền địa phương có thẩm quyền.
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Sản phẩm này được thiết kế để lắp đặt với nguồn điện tuân theo IEC60950-1
hoặc IEC62368-1, phù hợp với các yêu cầu của NEC loại 2; hoặc được cung cấp bởi
đơn vị bên ngoài IEC60950-1 hoặc IEC62368-1 được liệt kê đánh dấu loại 2, Nguồn
điện giới hạn, hoặc LPS và định mức 12VDC – tối thiểu 3A hoặc 24VDC - tối thiểu
1,5 A.
Trong trường hợp kết nối tòa nhà với tòa nhà, bạn nên kết nối 0V với mặt đất.
Cáp nối đất phải được kết nối với thiết bị đầu cuối khối Nguồn điện.
Lưu ý rằng tất cả các kết nối của thiết bị đầu cuối VisionPass được mô tả sau
đây là loại SELV (Điện áp thấp an toàn).
Sản phẩm này được phân loại là Sản phẩm Laser Loại 1 theo tiêu chuẩn IEC
60825-1: 2014
NB : duration of the pulse is 15ms every 66,67ms (15Hz) @ 940nm

1.4 Khuyến nghị về hệ thống đường dây kết nối
Idemia khuyến nghị sử dụng dây AWG16 và nguồn điện 24V.
Điện áp chỉ dẫn là điện áp được đo trên đầu nối khối sản phẩm: 12V-24V (15% /+ 10%).
Điện áp rơi do cáp phải được tính đến. Bảng sau đây cho thấy khoảng cách tối
đa cho phép giữa nguồn điện và một (1) thiết bị duy nhất, tùy thuộc vào dây cáp và cấp
độ nguồn điện:
Khoảng cách tối đa (mét) với cấp độ nguồn điện
Dây AWG

Thiết diện
(
)

12 V ± 10%

12 V ± 5%

24 V ± 10%

24 V ± 10%

3,6 A

3,5 A

2A

3A

16

1.31

6m

12 m

68 m

121 m

18

0.82

4m

8m

43 m

76 m

20

0.52

2m

5m

27 m

48 m

22

0.32

1m

3m

16 m

30 m
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Điện áp rơi (DV) = năng lượng suy hao do điện trở của dây dẫn và chiều dài
của nó gây nên: V2 = V1 – DV
Việc thiếu nguồn có thể gây hỏng bộ nhớ và dữ liệu; quá nguồn có thể gây ra
hư hại phần cứng. Cả hai trường hợp này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

1.5 Các thông báo về quy định, an toàn và môi trường
1.5.1 Quy định của Liên minh châu Âu (CE)
Tuyên bố về sự phù hợp:

Các sản phẩm mang nhãn hiệu CE tuân thủ một hoặc nhiều quy định sau của
Liên minh Châu Âu:
 Quy định về thiết bị vô tuyến (RED) 2014/53 / UE
 Quy định thiết kế sinh thái 2009/125 / EC
 Quy định RoHS 2011/65 / EU và 2011/65 / UE
Việc tuân thủ các quy định này được đánh giá bằng các Tiêu chuẩn hài hòa hiện
hành của Châu Âu.
Thiết bị đầu cuối VisionPass chỉ được sử dụng cho các ứng dụng chuyên nghiệp
(tòa nhà, sân bay,....).
Tất cả điều này là có sẵn theo yêu cầu cho người bán lại của bạn. Vui lòng cung
cấp cho họ tên kiểu sản phẩm hoặc số kiểu thiết bị theo quy định của sản phẩm (kiểu
trên nhãn).
Sản phẩm có đặc tính không dây (EMF).
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Sản phẩm này đáp ứng các quy định trong khuyến nghị của Hội đồng EU
1999/519/EC về giới hạn của mức độ tiếp xúc với các trường điện từ (0 Hz đến 300
GHz).
1.5.2 Quy định của Hoa Kỳ (FCC)
Thiết bị này tuân thủ mục 15 trong quy định FCC. Hoạt động tuân theo hai điều
kiện sau: (1) thiết bị này không được gây nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp
nhận mọi loại nhiễu nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không
mong muốn.
Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ RF của FCC được quy
định cho dân số chung.
Thiết bị này phải được lắp đặt để tạo khoảng cách tách biệt ít nhất là 20cm với
tất cả mọi người và không được đặt cùng vị trí hoặc hoạt động cùng với bất kỳ ăng-ten
hoặc máy phát nào khác.
Các thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách
nhiệm tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.
Bên chịu trách nhiệm:
Idemia Idemia Identity & Security FRance
2 palace Samuel de Champlain
92400 Courbevoie – Pháp
 Chú ý:
Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các quy định đối với thiết bị kỹ
thuật số Loại B, theo mục 15 của FCC. Các giới hạn này được thiết kế để bảo vệ
chống lại nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có
thể bức xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo
hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm
bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có
hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có thể được xác định bằng cách tắt và
bật thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong
các biện pháp sau:
 Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.
 Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
 Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch điện mà máy thu
được kết nối.
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 Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/ TV có kinh
nghiệm để được trợ giúp.
 Cáp có vỏ bọc phải được sử dụng với thiết bị này để đảm bảo tuân thủ
các hạn chế FCC loại B.
 Mẫu sản phẩm MPH-AC006B bao gồm một mô-đun được kiểm tra theo
các quy tắc của FCC để được phê duyệt theo mô-đun FCCID: JQ6SE3210
1.5.3 Quy định của Canada (IC)
CẢNH BÁO ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG TẠI CANADA:
Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Bộ Công nghiệp
Canada. Hoạt động tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không được gây nhiễu
và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra
hoạt động không mong muốn của thiết bị.
Theo quy định của Bộ Công nghiệp Canada, máy phát vô tuyến này chỉ có thể
hoạt động bằng cách sử dụng một ăng-ten cùng loại và độ lợi tối đa (hoặc thấp hơn)
mức Bộ Công nghiệp Canada phê duyệt cho máy phát.
Để giảm khả năng gây nhiễu sóng vô tuyến cho những người dùng khác, loại
ăng ten và độ lợi của nó phải được chọn sao cho công suất bức xạ đẳng hướng tương
đương (e.i.r.p.) không nhiều hơn mức cần thiết để liên lạc thành công.
Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ RF của Bộ Công nghiệp
Canada quy định cho dân số chung.
Thiết bị này phải được lắp đặt để tạo khoảng cách cách xa mọi người ít nhất là
20cm và không được đặt cùng vị trí hoặc hoạt động cùng với bất kỳ ăng-ten hoặc máy
phát nào khác.
Lưu ý: UL LLC chưa xác minh sản phẩm này tuân thủ các tiêu chuẩn của
Canada.
Mẫu sản phẩm MPH-AC006B bao gồm một mô-đun tuân thủ các giới hạn do
Bộ Công nghiệp Canada đặt ra IC: 2236B-SE3210
Thiết bị này tuân thủ RNC của Bộ Công nghiệp Canada dành cho các thiết bị vô
tuyến không có giấy phép. Được phép hoạt động trong hai điều kiện sau:
1) Thiết bị không được gây nhiễu.
2) Người sử dụng thiết bị phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng vô tuyến nào, ngay
cả khi nhiễu có thể ảnh hưởng đến hoạt động.
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Theo quy định của Bộ Công nghiệp Canada, máy phát vô tuyến này có thể hoạt
động với một ăng-ten cụ thể và độ lợi tối đa (hoặc thấp hơn) được Bộ Công nghiệp
Canada phê duyệt cho máy phát. Để giảm nguy cơ nhiễu sóng vô tuyến cho những
người dùng khác, loại ăng ten và độ lợi của nó phải được chọn sao cho công suất bức
xạ đẳng hướng tương đương (EIRP.) không vượt quá cường độ cần thiết để thiết lập
liên lạc thỏa đáng.
Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu về mức độ phơi nhiễm RF được xác định của
ngành công nghiệp Canada. Thiết bị phải được lắp đặt để có khoảng cách tách biệt ít
nhất là 20cm với người dùng và không được lắp đặt gần đó hoặc sử dụng chung với
ăng-ten hoặc máy phát khác.
Mẫu sản phẩm MPH-AC006B kết hợp một mô-đun đáp ứng các giới hạn đặt ra
yêu cầu của Bộ Công nghiệp Canada IC: JQ6-SE3210

1.6 Các khuyến cáo khác
Thông báo về điều kiện an toàn:
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây (hoặc nếu bạn có lo ngại về các điều
kiện đảm bảo an toàn khác), không sử dụng sản phẩm: tiếng nổ lách tách, rít, lộp bộp,
có mùi nặng hoặc khói bốc ra từ sản phẩm. Các tình trạng này xuất hiện khi một số
thiết bị điện tử bên trong bị lỗi an toàn và sẽ được kiểm soát bình thường.
Tuy nhiên, những điều kiện này cũng có thể cho thấy một vấn đề an toàn tiềm
ẩn. Đừng cho rằng đó là một lỗ hổng trong việc đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Tắt
thiết bị, ngắt kết nối khỏi nguồn điện và liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được
trợ giúp.
Khi người dùng bỏ đi thiết bị:

Biểu tượng này có nghĩa là không vứt bỏ sản phẩm của bạn cùng với rác thải
sinh hoạt khác. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng
cách giao thiết bị rác thải của mình cho một điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác
thải là các thiết bị điện và điện tử.
Khuyến cáo khi triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối: Mỗi bước cài đặt là duy
nhất; đôi khi các vấn đề được xác định rõ ràng và có thể được xử lý theo cách thông
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thường, đôi khi các vấn đề lại là điểm riêng của sản phẩm và có thể không nhận ra
ngay lập tức.
Idemia khuyên bạn nên làm theo các bước sau để cài đặt thành công:
 Lập kế hoạch cài đặt - Chọn loại phần cứng được yêu cầu, quyết định xem có
cần kết nối mạng hay không và quyết định vị trí và số lượng thiết bị đầu cuối
cần thiết
 Unpack all items - Mở gói tất cả các mục và kiểm tra lại danh sách đóng gói
 Cài đặt phần cứng mạng - Cài đặt hệ thống cáp và các thành phần cần thiết để
chạy hệ thống
 Cài đặt phần mềm - Cài đặt phần mềm cần thiết để thiết lập các thiết bị đầu cuối
 Cấu hình trước thiết bị - Kết nối các thiết bị đầu cuối với Ethernet, cấp nguồn
cho các thiết bị đầu cuối và cấu hình trước các thiết bị đầu cuối
 Gắn thiết bị - Gắn thiết bị đầu cuối vào vị trí cuối cùng của chúng
 Cấp nguồn và kết nối thiết bị - Kết nối hệ thống dây điện của các đầu cuối qua
bảng điều khiển phía sau
 Quy trình khởi động - Kiểm tra các kết nối nguồn, sau đó khởi động hệ thống
một cách an toàn. Màn hình hỗ trợ khởi động đầu tiên được hiển thị, nơi bạn có
thể thực hiện cấu hình cơ bản
Để đảm bảo quyền truy cập đúng cách, Idemia khuyên bạn nên cài đặt thiết bị đầu
cuối VisionPass như là một phần của môi trường Kiểm soát truy cập điển hình được
mô tả như trong Hình 1.1 dưới đây.
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Hình 1. 1 Khuyến nghị triển khai lắp đặt sản phẩm VisionPass trong môi trường
kiểm soát truy cập
Môi trường này bao gồm:
 Thiết bị đầu cuối VisionPass:
Vai trò của nó là thực hiện nhận dạng sinh trắc học một-nhiều hoặc xác minh
sinh trắc học một-một, tức là để xác định cá nhân đang trình diện khuôn mặt của mình
bằng cách so sánh dữ liệu sinh trắc học của họ với các tham chiếu được lưu trữ trước
đó trong cơ sở dữ liệu đầu cuối (dưới dạng mẫu sinh trắc học) hoặc để xác minh danh
tính bằng cách sử dụng tham chiếu được lưu trữ trong thẻ không tiếp xúc được xuất
trình cho thiết bị đầu cuối.
 Bộ điều khiển truy cập (sản phẩm của bên thứ 3):
Bộ điều khiển là phần tử kiểm soát quyền truy cập của các cá nhân vào khu vực
được bảo mật. Vì lý do đó, nó phải được đặt trong khu vực an ninh.
Những cá nhân được phép truy cập vào khu vực được bảo mật có ID Người
dùng của họ được liệt kê trong "Danh sách người dùng được cấp quyền" (trái ngược
với danh sách thẻ bị cấm).
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Thiết bị đầu cuối VisionPass và Bộ điều khiển giao tiếp với nhau dùng một
trong các giao thức TCP/IP, Wiegand, Dataclock hoặc RS485:
-

-

Thiết bị đầu cuối VisionPass gửi ID người dùng đến Bộ điều khiển
Bộ điều khiển sẽ gửi quyết định của mình đến thiết bị đầu cuối VisionPass
(hiển thị quyền truy cập được cấp hoặc quyền truy cập bị từ chối tùy thuộc vào
câu trả lời)
Thiết bị đầu cuối VisionPass sẽ gửi tín hiệu cảnh báo đến Bộ điều khiển ngay
khi phát hiện có hoạt động nguy hiểm (thiết bị đầu cuối được kéo ra khỏi tường
hoặc mở để bảo trì hệ thống); tham khảo thêm phần viết về các công tắc chống
phá hoại/ giả mạo để có thêm giải thích.

Bộ điều khiển là một phần của Hệ thống kiểm soát truy cập toàn cầu của khu
vực an toàn, có thể cung cấp các tính năng quản lý hữu ích như:
-

Danh sách người dùng được cấp quyền (tức là dành cho VIP),
Danh sách thẻ bị cấm (tức là thẻ người dùng bị mất), Nhật ký yêu cầu truy cập
(ai và khi nào, quyền truy cập được cấp hay bị từ chối, ..),
Nhật ký sự kiện (tức là phát hiện giả mạo, kiểm soát ra vào để sơ tán tòa nhà,...)

Thiết bị đầu cuối VisionPass có thể hoạt động một mình, không cần Bộ điều
khiển, nhưng mức độ bảo vệ của khu vực an toàn thấp hơn.
 Cảnh báo (sản phẩm của bên thứ 3):
Phần tử này được kết nối với thiết bị đầu cuối VisionPass thông qua một tiếp
điểm khô.
Thiết bị đầu cuối VisionPass sẽ gửi lệnh kích hoạt Cảnh báo ngay khi phát hiện
thấy hoạt động độc hại (thiết bị đầu cuối kéo ra khỏi tường hoặc mở bảo trì); tham
khảo thêm phần viết về các công tắc chống kéo và chống giả mạo để có thêm giải
thích.
 Chốt cửa điện hoặc tương đương (sản phẩm của bên thứ 3):
Phần tử này sau khi được kích hoạt sẽ mở ra quyền truy cập. Bộ điều khiển là
người gửi lệnh để kích hoạt chốt nếu quyền truy cập được cấp (tức là nếu ID người
dùng của cá nhân được liệt kê trong Danh sách người dùng được cấp quyền của Bộ
điều khiển). Kết nối giữa hai yếu tố này được thực hiện thông qua một tiếp điểm khô.
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2. MÔ TẢ CHUNG
2.1 Vỏ hộp
Khi mở hộp, các thành phần phải được lấy ra từ vỏ bảo vệ như được mô tả
trong các hình dưới đây.
Tháo tấm chắn (không được vặn vào thiết bị bên trong) và giữ nó riêng biệt cho
đến khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị đầu cuối. Bắt vít sản phẩm vào tấm chắn là
công đoạn cuối cùng của quá trình lắp đặt.

Hình 2. 1 Vỏ hộp

2.2 Các thành phần của gói thiết bị ban đầu

Hình 2. 2 Các thành phần trong gói thiết bị ban đầu
Công ty Cổ phần IDLINKS Việt Nam | Hotline: 03 6686 2401 | Website: ww.idkinks.vn
|MÔ TẢ CHUNG

14

(1) Thân của thiết bị (số lượng 1)
(2) Khung bảo vệ (số lượng 1)
(3) Bộ tài liệu

2.3 Chi tiết mặt trước của thiết bị

Hình 2. 3 Mặt trước của thiết bị VisionPass

2.4 Chi tiết mặt sau của thiết bị

Hình 2. 4 Mặt sau của thiết bị VisonPass
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2.5 Đặc tính kỹ thuật của VisionPass
Danh mục
Module kiểm
soát truy cập

Mô tả
Nhận dạng (tìm kiếm khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu cục bộ)
Xác thực bằng thẻ thông minh không tiếp xúc, có hoặc không
thực hiện kiểm tra khuôn mặt
Đa yếu tố: nhận dạng hoặc xác thực
Proxy: kiểm tra kiểm soát truy cập hoàn toàn được điều khiển
bởi một hệ thống từ xa

Giao diện

Màn hình cảm ứng màu 7 inch WVGA
Loa & Micrô mạnh mẽ

Công nghệ sinh
trắc học

Thu nhận khuôn mặt:
Ánh sáng nhìn thấy và ánh sáng hồng ngoại
Tái tạo 3D
Tỷ lệ chấp nhận sai (FAR) có thể điều chỉnh từ 1% xuống 10 7%
Dung lượng cơ sở dữ liệu: 20 000 người dùng (tiêu chuẩn) và lên
đến 40 000 người dùng (với giấy phép cụ thể)

Năng lực xử lý

1 000 000
Đối với cấu hình đầu cuối và truyền dữ liệu:

Kết nối
LAN/WAN

Ethernet 10/100 Base T (MDI, MDI-X)
Hoặc mã hóa Wi-Fi ™ Wireless LAN (tùy chọn), WEP, WPA
(PSK) và WPA2 (PSK)
Giao thức TCP, SSL hoặc TLS

Thẻ RFID (phụ
thuộc từng phiên

MIFARE Cổ điển 1KB & 4KB (4b và 7b UID)
Thẻ MIFARE Plus SL1
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bản của sản
phẩm)

DESFire 3DES kế thừa 2K, 4K và 8K (EV0 & EV1)
DESFire AES 2k, 4k, 8k (EV1)
Tất cả các thẻ HID iClass (bao gồm di sản iClass, iClass SR và
iClass SE), ngoại trừ 2K2
HID Prox 125 kHz bất kể định dạng nào (26, 37 ...)

Cổng nối tiếp
GPIO
Công tắc rơ le
đầu ra

Cổng nối tiếp hỗ trợ WIEGAND, DATACLOCK (ISO2), giao
thức RS422 và RS485
3 GPI, 3 GPO
Đã cấp quyền truy cập: 1 chuyển đổi hai đầu ra (thường “mở” và
thường “đóng” – NO và NC)
Tối đa 30V - 1A (Tải điện trở, chu kỳ 100 000 vòng)

Cổng chính USB cấu hình thiết bị đầu cuối thông qua kết nối khóa bộ nhớ chung
USB với khóa USB Wi-Fi™ bên ngoài sử dụng cáp chuyển đổi
Các tín hiệu đầu
vào

LED1/ LED2 để rơ le cấp quyền truy cập

Nguồn điện cung Nguồn điện 12 đến 24 V DC (3A min @ 12V)
cấp
Lưu ý đối với nguồn điện tuân thủ UL 294 phải là UL 294 và UL
294B với công suất đầu ra hạn chế
Bảo mật của thiết Công tắc chống phá hoại giả mạo
bị đầu cuối
Phát hiện phá hoại giả mạo: một công tắc đóng khi sản phẩm
được gắn trên tường, mở khi kéo ra
Kích thước và
trọng lượng

W x H x D: 325 mm x 143 mm x 110 mm
(12.8” x 5,6” x 4.3”)
Trọng lượng : 2,1 kg27

Môi trường hoạt
động

Nhiệt độ hoạt động:
-10 °C đến + 45 °C (14°F đến 113°F)
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Độ ẩm hoạt động 10% <RH <80% (không ngưng tụ)
Nhiệt độ bảo quản -25 ° C đến + 70 ° C (-13 ° F đến 158 ° F)
Độ ẩm bảo quản 5% <RH <95%
Thiết bị đầu cuối phải được lắp đặt trong điều kiện ánh sáng
được kiểm soát
Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc đèn UV
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3. THỦ TỤC CÀI ĐẶT
3.1 Trước khi tiến hành cài đặt
Đảm bảo rằng bạn có tất cả các thành phần được mô tả trong phần 2.2 theo ý
của bạn.
Tháo khung bảo vệ chắn tường, giữ cái này trong tay. Sau đó có thể cố định
thiết bị đầu cuối trên tường.

Hình 3. 1 Tháo khung bảo vệ
Để sử dụng tối ưu, thiết bị đầu cuối phải được lắp đặt trong khu vực có
điều kiện ánh sáng được kiểm soát. Tránh để cảm biến tiếp xúc trực tiếp
với ánh sáng mặt trời và đảm bảo ánh sáng xung quanh tốt để nhận diện
khuôn mặt nếu được sử dụng.

3.2 Cài đặt
Các công cụ yêu cầu (không được cung cấp):
-

Bốn (4) phích cắm thô + bốn (4) vít ø4mm và chiều dài tối đa phù hợp với vật
liệu tường
Một (1) tuốc nơ vít thích hợp với các vít ở trên
Một (1) Mũi khoan (với đường kính mũi khoan thích ứng với phích cắm thô ở
trên)
Một (1) cưa lỗ (tùy thuộc vào trường hợp lắp đặt).
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-

-

A (1) tuốc nơ vít CHC H2
A (1) tuốc nơ vít CHC H2.5
Chốt cửa / tấm chắn cửa
Cần có diode snubber để bảo vệ nguồn điện DC được điều chỉnh khỏi hiện
tượng giật ngược cảm ứng (diode 1N4007 hoặc tương đương được khuyên
dùng)
Nguồn cung cấp riêng cho chốt cửa /tấm chắn cửa dựa trên khuyến nghị của
nhà cung cấp
Rơ le bên ngoài (nếu cần)
Cáp mạng

Để tuân theo chuẩn UL-294, chỉ cần có màn chắn nối đất trong dây dẫn hoặc
xung quanh tất cả các dây dẫn đến/ từ sản phẩm khi các dây dẫn dùng chung không
gian/ ngăn/ ống với cáp điện áp cao.
-

 Thiết bị từ gói ban đầu để sử dụng:
Một (1) phần thân của thiết bị
Một (1) tấm chắn tường

3.3 Các bước thực hiện

Hình 3. 2 Góc nhìn camera khuôn mặt
Chiều cao để cố định thiết bị nên là 1,15 m (tính từ đáy của tấm chắn tường).
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Để sử dụng tối ưu, thiết bị đầu cuối phải được lắp đặt trong khu vực có
điều kiện ánh sáng được kiểm soát. Tránh để cảm biến tiếp xúc trực tiếp
với ánh sáng mặt trời.
Nguồn điện từ nguồn điện phải được ngắt trước khi bắt đầu lắp đặt
Độ bền của phần đính kèm phụ thuộc vào độ vững chắc của bức tường mà
thiết bị đầu cuối được gắn trên đó
3.3.1 Khoan các lỗ lắp đặt
Hãy chắc chắn rằng bức tường phía sau tấm chắn tường là bằng phẳng

Hình 3. 3 Mẫu khoan
Nếu không có, hãy khoan trên tường một lỗ có đường kính phù hợp với chiều
rộng của thiết bị đầu cuối để chứa đc cáp (xem Hình 3.3 Mẫu khoan. Có thể tìm thấy
mẫu này trong Hướng dẫn lắp đặt nhanh).
Lỗ có đường kính 67 mm (xem mẫu khoan) phải sâu ít nhất 40 mm để lắp các
kết nối và cáp. Có thể khoan sâu hơn để làm cho quá trình kết nối dễ dàng hơn.
Xác nhận bên trong lỗ chứa được tất cả các loại cáp cần thiết cho việc lắp đặt
điện.
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Khoan trên tường 4 lỗ có đường kính phù hợp với vít và lắp chúng với phích
cắm thô (xem Hình 3.3 Mẫu khoan)
Đảm bảo rằng có một khoảng trống đủ lớn được dành trong tường để các
dây cáp có thể đi qua, đặc biệt là dây cho Ethernet
3.3.2 Thực hiện kết nối
Tháo đầu nối khỏi thiết bị:

Hình 3. 4 Kết nối – Bước 1
Đưa cáp qua tấm chắn tường bảo vệ:

Hình 3. 5 Đưa các cáp qua tấm chắn bảo vệ
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Kết nối các cáp:

Hình 3. 6 Mẫu khoan và kết nối cáp
Trước khi nối cáp sản phẩm, hãy tháo đầu nối bằng cách cắt cáp ở giữa ống co
nhiệt.
Vui lòng tham khảo phần 4/ giải thích về cáp/ dây điện nên được kết nối theo
mã màu dây.

Hình 3. 7 Chuẩn bị cáp - đảm bảo chống nước cho vị trí lắp đặt cáp
Cáp để đi dây phải là AWG 20 đến 24, chiều dài phải được điều chỉnh cho phù
hợp với kích thước của lỗ trên tường, với các kết nối đầu cuối và với khoảng cách giữa
nguồn điện và chính đầu nối.
Đối với nguồn điện, IDEMIA khuyến nghị sử dụng nguồn điện 24V và cáp đo
AWG16.
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Để đảm bảo chống nước, hãy chắc chắn uốn cong cáp xuống.
Đối với mục đích thử nghiệm, có thể sử dụng đầu nối hiện có mà không cần cắt
nó. Đầu nối này kết hợp với Molex PCB 5016452620. Sơ đồ chân của đầu nối này
được mô tả trong tài liệu này ở phần 4.

Các chỉ báo sơ đồ chân mà bạn có thể nhìn thấy trên nhãn của cáp sẽ
KHÔNG được tính đến vì chúng tương ứng với đầu nối KHÁC trên mặt
thiết bị. Vui lòng chỉ sử dụng thông tin sơ đồ chân được cung cấp trong
tài liệu này ở phần 4.
3.3.3 Gắn tấm đế lên tường
Cố định tấm đế chắn bảo vệ lên tường với 4 vít:

Hình 3. 8 Cố định tấm chắn bảo vệ lên tường
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3.3.4 Gắn thiết bị lên trên tấm đế

3.3.5 Kết nối phần đầu bên trên thiết bị
Gắn cụm đầu nối thiết bị vào bằng 4 vít:

Hình 3. 9 Gắn cụm đầu nối thiết bị
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3.3.6 Đóng hộp thiết bị

Hình 3. 10 Đóng sản phẩm
Không cố lật sản phẩm trực tiếp khi đang gắn trên tấm đế, vì điều này chắc
chắn sẽ làm hỏng tấm và thiết bị
Sau đó xoay thiết bị 90° để căn chỉnh nó ở vị trí cuối cùng phía trước tấm. Đẩy
thiết bị về phía tường, sau đó đẩy xuống dưới cho đến khi thiết bị được khóa trên tấm
chắn bảo vệ.

Hình 3. 11 Đóng hộp thiết bị
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Sau đó, để cố định thiết bị trên tấm, hãy gắn con vít cuối cùng ở dưới cùng của
thiết bị:

Hình 3. 12 Khóa sản phẩm
Quá trình cài đặt phần cứng của sản phẩm trên tường đã hoàn tất!
Nguồn có thể được BẬT ngay sau khi đóng thiết bị. Nếu sản phẩm phải để
trong thời gian dài (hơn 48 giờ), đừng quên khôi phục cấu hình của sản phẩm trước khi
sử dụng.
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4. GIAO DIỆN ĐIỆN
4.1 Tổng quan đường dây
Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng người phụ trách lắp đặt và kết nối được
kết nối đúng cách với đất, để ngăn ngừa Hiện tượng phóng tĩnh điện (ESD).
Nối đất cấp nguồn không được sử dụng cho nối đất ngoại vi. Tất cả các khu vực
khác có thể được sử dụng một cách vô tư.

Hình 3. 13 Layout cáp

4.2 Nguồn điện cung cấp
Nguồn cung cấp điện từ bên ngoài:
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1-3

Red

Nguồn cấp 12-24 V

In

Điện áp dương 12-24 V, nguồn cấp

2-4

Black

Nối đất

In

Nối đất

Bảng 4. 1 Dây cấp nguồn
Phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60950-1 hoặc IEC 62368-1 được đánh dấu Loại
2, nguồn điện giới hạn (LPS) 12V đến 24V DC (được điều chỉnh và lọc) 3A tối thiểu ở
12V.
Nếu chia sẻ nguồn điện giữa các thiết bị, mỗi thiết bị phải nhận được 3A (ví dụ:
hai thiết bị sẽ yêu cầu nguồn cung cấp 12VDC, 6A).
IDEMIA khuyến nghị sử dụng nguồn điện 24V và đồng hồ đo AWG16. Điện
áp đo được trên đầu nối khối sản phẩm của thiết bị đầu cuối phải bằng 12V-24V (-15%
/ +10%).
Điện áp rơi do cáp phải được tính đến. Bảng dưới đây cho thấy một ví dụ về
khoảng cách tối đa giữa nguồn điện và một (1) thiết bị duy nhất, tùy thuộc vào thước
đo cáp và cấp độ nguồn điện.
Khoảng cách tối đa (mét) với cấp độ nguồn điện
Đồng hồ
đo AWG

Thiết diện
(
)

12 V ± 10%

12 V ± 5%

24 V ± 10%

24 V ± 10%

3,6 A

3,5 A

2A

3A

16

1.31

6m

12 m

68 m

121 m

18

0.82

4m

8m

43 m

76 m

20

0.52

2m

5m

27 m

48 m

22

0.32

1m

3m

16 m

30 m

Nếu thiết bị đầu cuối được cung cấp nguồn điện bảo các cáp tương đương
nhau, hãy chắc chắn rằng bạn chọn dây dẫn đảm bảo tiêu chí tối đa về điện áp
rơi, chiều dài dây cáp, và nguồn cung cấp năng lượng ở cấp độ tối thiểu trở lên

4.3 Relay đầu ra
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14

Yellow/ White

RLY_NO

Kết nối relay (thường mở)

12

Grey/ White

RLY_COM

Kết nối relay thông thường

13

Orange/ White

RLY_NC

Kết nối relay (thường đóng)

 Đặc tính của role:
Đặc điểm tải:
-

1A max 30 VDC (theo yêu cầu điện áp thấp an toàn độc lập với nguồn điện),
Tải điện trở hoặc tải cảm ứng; xem thông tin cảnh báo sau đây về tải cảm ứng,
Rơ le bên trong được thiết kế cho ít nhất 100 000 chu kỳ (tải điện trở)
Quản lý tải cảm ứng yêu cầu một diode song song để có tuổi thọ tiếp xúc tốt
hơn
Ví dụ về một kết nối cho khóa cửa điện:

Hình 4. 1 Ví dụ về một kết nối cho khóa cửa điện
Công ty Cổ phần IDLINKS Việt Nam | Hotline: 03 6686 2401 | Website: ww.idkinks.vn
|GIAO DIỆN ĐIỆN

30

4.4 Công tắc giả mạo

5

Xanh sáng SWITCH_PIN1

Liên hệ công tắc giả mạo

6

Hồng

Dải trên công tắc giả mạo

SWITCH_PIN2

Nguyên tắc hoạt động của công tắc:
-

Sản phẩm lắp trên tấm chắn tường: bật công tắc (đóng tiếp điểm)
Sản phẩm đã mở (có thể tiếp cận các đầu nối phía sau): tắt công tắc (mở tiếp
điểm)

Đặc điểm định danh của khối chuyển mạch:
-

100 mA ở mức tối đa 30 VDC (tải điện trở) theo tiêu chuẩn điện áp thấp an
toàn.
Thiết bị đầu cuối VisionPass này là một phần của hệ thống bảo mật; khách
hàng có trách nhiệm kết nối công tắc giả mạo (dùng tiếp điểm) với bộ điều
khiển truy cập vật lý, để ngăn việc truy cập vào các khối đầu nối

4.5 Dây Wiegand
 Đầu vào wiegand:
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21

Xanh/ Đỏ

WIEGAND_IN0

In

WIEGAND_IN0
(loại đầu ra yêu cầu: cổng mở hoặc
5V/± 5%

23

Trắng/ Đỏ

WIEGAND_IN1

In

WIEGAND_IN1
(loại đầu ra yêu cầu: cổng mở hoặc
5V/± 5%

16

Vàng

GPO0

Out

Wiegand LEDIN
(loại 5VDC) (tùy chọn)

27

Đen/ Đỏ

WIEGAND_GND

Nối đất cho Wiegand

Bảng 4. 2 Đầu vào dây Wiegand
Nếu có điện trở kéo lên 12V đã được thêm vào đầu vào Wiegand IN D0 và
Wiegand IN D1 trong lần lắp đặt trước đó với đầu cuối MorphoAccess®
500 Series, thì các điện trở này phải được tháo ra để tránh bất kỳ hư hỏng
nào cho đầu cuối VisionPass
 Đầu ra wiegand:
Hình dưới đây cho ta thấy cách nối dây của thiết bị đầu cuối đối với giao thức
Wiegand.

24

Green

WIEGAND_OUT0

Out

Wiegand OUT D0 (5V TTL)

26

White

WIEGAND_OUT1

Out

Wiegand OUT D1 (5V TTL)

25

Blue

WIEGAND_LEDOUT1 In

Wiegand LED IN 1 (tùy chọn):
bảng điều khiển phản hồi
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(Yêu cầu đầu ra: cổng mở hoặc
5V±5%)
28

Blue/
Red

WIEGAND_LEDOUT2 In

Wiegand LED IN 2 (tùy chọn):
bảng điều khiển phản hồi
(Yêu cầu đầu ra: cổng mở hoặc
5V±5%)

27

Black/
Red

WIEGAND_GND

Nối đất

Bảng 4. 3 Đầu ra dây theo chuẩn Wiegand
Tác dụng của dây LED1 và LED2 được mô tả ở dưới đây.
 Bộ điều khiển không hỗ trợ cả tín hiệu LED1 và LED2:
Khi bộ điều khiển truy cập không có tiếp điểm chuyển tiếp để gửi câu trả lời
cho VisionPass, thì quyết định phát ra tín hiệu “truy cập được cấp quyền” hoặc tín hiệu
“truy cập bị từ chối” được thực hiện theo một cách khác.
Chính thiết bị đầu cuối VisionPass sẽ quyết định hoặc nó đợi câu trả lời của bộ
điều khiển truy cập thông qua mạng cục bộ (TCP) hoặc trên cổng nối tiếp (RS485 hoặc
RS422).
Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tắt tính năng LED IN để tránh bất kỳ sự can
thiệp nào đối với hành vi của thiết bị đầu cuối VisionPass.
 Bộ điều khiển chỉ hỗ trợ tín hiệu LED1:
Khi bộ điều khiển truy cập chỉ có một tiếp điểm chuyển tiếp dành riêng cho câu
trả lời "truy cập được cấp quyền", tiếp điểm này phải được kết nối giữa dây LED1 và
GND. Dây LED1 được đặt ở mức thấp bằng cách đóng tiếp điểm giữa dây LED1 và
dây GND, và nó có nghĩa là “đã cấp quyền truy cập”.
Thiết bị đầu cuối VisionPass sử dụng thời gian chờ ở mức thấp trên dây LED1
hoặc dây LED2 làm câu trả lời "truy cập bị từ chối".
Để giảm thiểu tối đa thời gian chờ của người dùng, giá trị thời gian chờ của
thiết bị đầu cuối VisionPass phải được điều chỉnh thành giá trị cao hơn một chút so với
giá trị tối đa của thời gian phản hồi bộ điều khiển.
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Nếu dây LED2 được kết nối, nó phải được duy trì liên tục ở trạng thái cao
 Bộ điều khiển hỗ trợ tín hiệu LED1 và LED2:
Khi bộ điều khiển hỗ trợ một tiếp điểm rơle cho mỗi câu trả lời có thể thì:
Tiếp điểm “truy cập được cấp quyền” phải được kết nối giữa LED1 và dây
GND của thiết bị đầu cuối
Tiếp điểm “truy cập bị từ chối” phải được kết nối giữa LED2 và dây GND của
thiết bị đầu cuối.
 Thiết bị đầu cuối VisionPass xem xét rằng:
Câu trả lời của bộ điều khiển là "truy cập được cấp quyền ", khi bộ điều khiển
đặt dây LED1 về trạng thái thấp (bằng cách đóng một tiếp điểm giữa dây LED1 và dây
GND), và để dây LED2 ở trạng thái cao.
Câu trả lời của bộ điều khiển là "truy cập bị từ chối", khi bộ điều khiển đặt dây
LED2 về trạng thái thấp (bằng cách đóng tiếp điểm giữa dây LED2 và dây GND), bất
kể trạng thái của dây LED1 là gì.
Thiết bị đầu cuối VisionPass cũng cho rằng câu trả lời của bộ điều khiển là "
truy cập bị từ chối" trong trường hợp hết thời gian chờ trong khi chờ đóng tiếp điểm
giữa dây LED1 và GND hoặc giữa dây LED2 và GND.

4.6 Dây nối tiếp
Dataclock đầu vào:

21

Green/ Red

WIEGAND_IN0

In

Data (yêu cầu đầu ra: chỉ mở)

23

White/ Red

WIEGAND_IN1

In

Clock (yêu cầu đầu ra: chỉ mở)
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16

Yellow

GPO0

Out

27

Black/ Red

WIEGAND_GND

Tín hiệu hiện tại của thẻ (nếu
cấu hình, chỉ có thể chọn một tín
hiệu cho Morpho Legacy)
Nối đất

Bảng 4. 4 Dây nối tiếp – đầu vào Dataclock
Đầu ra Dataclock:

24

Green

WIEGAND _OUT0

Out Data ( 5V TTL )

26

White

WIEGAND _OUT1

Out Clock ( 5V TTL )

25

Blue

WIEGAND_LEDOUT1 In

28

Blue/
Red

WIEGAND_LEDOUT2 In

27

Black/
Red

WIEGAND_GND

LED IN 1 (tùy chọn): bảng điều
khiển phản hồi
(yêu cầu đầu ra: cồng mở hoặc
5V+/-5%)
LED IN 2 (tùy chọn): bảng điều
khiển phản hồi
(yêu cầu đầu ra: cổng mở hoặc 5V+/5%)
Nối đất

Bảng 4. 5 Dây nối tiếp – đầu ra Dataclock
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 RS485:

10

Green / Black

RS485_RX_A In/Out

RS485 Rx/Tx không đảo tín hiệu

8

Green / White

RS485_RX_B In/Out

RS485 Rx/Tx đảo tín hiệu

11

Black / Red

RS485_GND

Nối đất

Bảng 4. 6 Dây nối tiếp – RS485
Việc triển khai RS485 được giới hạn trong giao tiếp bán song công. Vì vậy chỉ
cần các tín hiệu tham chiếu Tx +, Tx- và nối đất.
Tùy thuộc vào mạng RS485, có thể yêu cầu tương thích trở kháng.
Đối với thiết đầu cuối xa nhất, đầu cuối điện trở 120 Ohms có thể được nối vào
bên ngoài thiết bị đầu cuối giữa TX + và TX-.
 RS422:

7

Blue / Black

RS422_RX_A

In

RS422 không đảo chiều tín hiệu
nhận được

9

Blue / White

RS422_RX_B

In

RS422 đảo chiều tín hiệu nhận
được
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10

Green / Black

RS422_TX_Y

Out

RS422 không đảo chiều tín hiệu
gửi

8

Green / White

RS422_TX_Z

Out

RS422 đảo chiều tind hiệu

11

Black / Red

RS422_GND

Nối đất

Bảng 4. 7 Dây nối tiếp - RS422
Giao diện RS422 là giao tiếp song công đầy đủ.

4.7 Dây GPIO

19

Orange / Black GPI2

In

Digital Input (1,8V to 5V)

20

Yellow / Black GPO2

Out

Digital Output (5V – 5mA max)

17

Orange / Red

GPI1

In

Digital Input (1,8V to 5V)

18

Yellow / Red

GPO1

Out

Digital Output (5V – 5mA max)

15

Orange

GPI0

In

Digital Input (1,8V to 5V)

16

Yellow

GPO0

Out

Digital Output (5V – 5mA max)

22

Black / Red

GPIO_GND

Nối đất

Bảng 4. 8 Dây GPIO
 Triển khai hệ thống cửa đơn kiểm soát truy cập (SDAC):
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Nếu kết nối cửa ko được dùng, GPI1 và GPI2 có thể được kết nối với nhau

4.8 Kết nối Ethernet
Sử dụng loại cáp 6 (120 Ohms) hoặc tốt hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên lắp một
bộ lặp (repeater) sau mỗi 90 m.
Khuyến nghị sử dụng dây điện RJ45 cho hệ thống.

Hình 4. 2 Dây RJ45
Bảng 4. 9 Dây RJ45
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Pin

1

2

3

4

5

Pin
Pin
NC/POE NC/POE
chuyên
chuyên
dụng
dụng
(+)
(+)

6

Cặp
data
2

7

8

Nối
Pin
đất/
NC/POE
Pin
chuyên
chuyên
dụng
dụng
(-)
(-)

Signals

Cặp
data 1

Cặp
data 1

Cặp
data 2

EIA /
TIA
T568B
Colors

White
orange

Orange

White
green

Blue

White
blue

Green

White
brown

Brown

EIA /
TIA
T568A
Colors

White
green

White
green

White
green

White
green

White
green

White
green

White
green

White
green

Corel
L120
Colors

Grey

White

Pink

Orange

Yellow

Blue

Purple

Brown

Sơ đồ chân phích cắm RJ45 tuân theo công nghệ cáp 10/100base-T chuẩn
IEEE802.3. Sản phẩm cũng tương thích với MDI hoặc MDI-X.
Cáp Ethernet phải được bảo vệ
Cấu hình Ethernet mặc định:
Theo mặc định, thiết bị đầu cuối VisionPass được định cấu hình ở chế độ TĨNH
với cấu hình sau:
-

Địa chỉ IP: 192.168.1.10;
Địa chỉ Gateway: 192.168.1.254;
Subnet Mask: 255.255.254.0

4.9 Kết nối USB nội bộ
Tháo 4 vít của phần nắp, như thể hiện trên bản vẽ sau. Sau đó tháo nắp:
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Hình 4. 3 Tháo nắp
Sau đó, bạn có thể thấy một đầu cắm USB mini:

Hình 4. 4 Kết nối USB nội bộ
Mini USB-kiểu B bên trong chỉ có thể được sử dụng để quản trị giúp kết nối
khóa USB lưu trữ chung (với chuẩn Mini USB-kiểu B/ đầu chuyển OTG USB cái kiểu A).
Vui lòng tham khảo Hướng dẫn quản trị VisionPass để biết thêm thông tin.
Kết nối USB được giới hạn ở kết nối khóa USB (mức tiêu thụ điện không
được vượt quá 200mA)
Công ty Cổ phần IDLINKS Việt Nam | Hotline: 03 6686 2401 | Website: ww.idkinks.vn
|GIAO DIỆN ĐIỆN

40

4.10 Cài đặt wifi dongle
Wi-Fi™ dongle sẽ được lắp bên trong sản phẩm và được kết nối với USB Mini
kiểu B bên trong (ở phía sau thiết bị đầu cuối) bằng bộ chuyển đổi Idemia cung cấp
trong bộ.
Sản phẩm tích hợp Wi-Fi™ dongle không được tiếp xúc với nhiệt độ quá 35°C
và không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
Chỉ thiết bị bảo vệ USB Wi-Fi™ do Idemia phân phối (tham chiếu bộ
293761928, bao gồm thiết bị bảo vệ và bộ điều phối) mới có thể được lắp đặt với thiết
bị đầu cuối cho hoạt động của WLAN (mạng cục bộ không dây).
Tháo nắp trên bảng điều khiển phía sau (như Hình 4.4). Sau đó cắm Wi-Fi™
dongle trên bộ điều phối được cung cấp, kết nối bộ điều phối trên ổ cắm Mini-USB,
mô tả như sau:

Hình 4. 5 Cài đặt Wi-Fi™ dongle
Đóng nắp sản phẩm và thắt chặt 4 vít lại.
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5. GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG
5.1 Giới thiệu
Thiết bị đầu cuối VisionPass cung cấp một số phương pháp để kiểm soát quyền
truy cập, nó cần được định cấu hình theo một trong bốn chế độ sau:
-

Chế độ nhận dạng,
Chế độ xác thực,
Chế độ đa yếu tố,
Chế độ proxy

Tham khảo Hướng dẫn quản trị VisionPass để biết thêm thông tin về Kiểm soát
truy cập.

5.2 Các chế độ kiểm soát quyền truy cập
5.2.1 Chế độ nhận dạng
Quá trình Nhận dạng của thiết bị đầu cuối VisionPass tiến hành bằng cách so
sánh dữ liệu sinh trắc học của khuôn mặt được đặt trên cảm biến sinh trắc học, với tất
cả dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Có nghĩa là dữ liệu sinh trắc học của người dùng cho phép nhận dạng phải được
lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ trước khi họ có thể yêu cầu quyền truy cập trên thiết
bị đầu cuối. Dữ liệu sinh trắc học này được thu thập trực tiếp trên thiết bị đầu cuối
(bằng phương pháp lập trình nhúng fimware) hoặc trên hệ thống đăng ký sử dụng cùng
một loại cảm biến sinh trắc học.
Quá trình kiểm soát truy cập bằng nhận dạng được bắt đầu khi một khuôn mặt
được phát hiện ở phía trước của cảm biến sinh trắc học.
Khi người dùng yêu cầu quyền truy cập, danh tính của anh ta sẽ không xác định
được và khi đó thiết bị đầu cuối tìm kiếm danh tính của anh ta. Thiết bị đầu cuối cấp
quyền truy cập nếu tìm thấy kết quả trùng khớp (người dùng được xác định); nếu
không thì quyền truy cập bị từ chối (người dùng vẫn chưa được nhận dạng).
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần "Chế độ nhận dạng" trong Hướng
dẫn quản trị VisionPass.
5.2.2 Chế độ xác thực

Công ty Cổ phần IDLINKS Việt Nam | Hotline: 03 6686 2401 | Website: ww.idkinks.vn
|GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG

42

Không giống như chế độ "nhận dạng", danh tính người dùng phải được biết để
thực hiện quá trình xác thực.
Thật vậy, xác thực là một quá trình xác minh danh tính: người dùng cung cấp
danh tính của mình và thiết bị đầu cuối kiểm tra nó bằng quy trình liên quan.
Chế độ này không so sánh dữ liệu của người dùng với dữ liệu của một số người
dùng: nó so sánh dữ liệu do người dùng cung cấp với dữ liệu tham chiếu được cung
cấp bởi cùng một người dùng khi thực hiện đăng ký. Dữ liệu có thể nằm trên thẻ được
xuất trình cho thiết bị đầu cuối hoặc trong cơ sở dữ liệu và ID được cung cấp bởi
người dùng.
Quyền truy cập được cấp phép nếu thiết bị đầu cuối tìm thấy sự tương đồng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần "Chế độ xác thực" trong Hướng dẫn
quản trị VisionPass.
5.2.3 Chế độ đa yếu tố
Trong chế độ này, chế độ "nhận dạng" và "xác thực" có sẵn đồng thời; người
dùng quyết định phương pháp kiểm soát nào sẽ được sử dụng:
-

bằng cách đưa khuôn mặt của anh ta vào cảm biến, do đó kích hoạt quá trình
nhận dạng,
bằng cách đặt thẻ không tiếp xúc của anh ta lên đầu đọc, do đó kích hoạt quá
trình xác thực,

Đây là chế độ mặc định cho các thiết bị đầu cuối được trang bị đầu đọc thẻ
thông minh không tiếp xúc.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần "Phương pháp đa yếu tố" trong
Hướng dẫn quản trị VisionPass.
5.2.4 Chế độ Proxy
Chế độ Proxy là một chế độ hoạt động trong đó ứng dụng chính kiểm soát truy
cập nằm trong một hệ thống ở xa. Đây không phải là một chế độ độc lập như các chế
độ Nhận dạng và Xác thực.
Nó có nghĩa là thiết bị đầu cuối phụ thuộc theo ứng dụng hệ thống chủ. Ứng
dụng kiểm soát truy cập đang chạy trên hệ thống máy chủ và sử dụng các chức năng
cao cấp của thiết bị đầu cuối VisionPass:
-

Chức năng nhận dạng
Chức năng xác thực
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-

Đọc dữ liệu trên thẻ không tiếp xúc
Ra lệnh tín hiệu cho kết quả điều khiển truy cập

Thiết bị đầu cuối VisionPass được điều khiển thông qua liên kết Ethernet (hoặc
Wi-Fi ™) bằng giao thức TCP, SSL hoặc TLS.
Thiết bị đầu cuối VisionPass hoạt động như một máy chủ: nó đang chờ lệnh
hoặc thực hiện lệnh.
Các lệnh được cho phép bởi thiết bị đầu cuối VisionPass được mô tả trong tài
liệu Đặc tính giao diện của hệ thống máy chủ VisionPass.
Để biết thêm chi tiết về SSL hoặc TLS trên thiết bị đầu cuối VisionPass, vui
lòng tham khảo Hướng dẫn quản trị VisionPass.
5.2.5 Chế độ cơ sở dữ liệu bên ngoài (chế độ bỏ phiếu)
Khi chế độ cơ sở dữ liệu bên ngoài được kích hoạt, thiết bị đầu cuối VisionPass
không xác minh mẫu người dùng trong cơ sở dữ liệu cục bộ của nó. Chế độ này hữu
ích khi các mẫu người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bên ngoài.
Khi xác thực được bắt đầu trên thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối sẽ thăm dò ID
người dùng với bộ điều khiển bên ngoài. Khi thăm dò ID, mẫu tương ứng (nếu tồn tại)
được tìm nạp từ cơ sở dữ liệu bên ngoài và được xác thực dựa trên sinh trắc học của
người dùng trên thiết bị đầu cuối. Sau khi yêu cầu mẫu được đăng lên cơ sở dữ liệu
bên ngoài, thiết bị đầu cuối sẽ đợi mẫu khuôn mặt từ cơ sở dữ liệu bên ngoài để bắt
đầu xác thực.
Quá trình tiếp theo sẽ giống như quá trình xác thực.
Quy trình thăm dò sử dụng bộ đệm:
ID đầu vào của người dùng sẽ được xếp vào hàng đợi của thiết bị đầu cuối,
được thăm dò bởi ứng dụng bên ngoài.
Ứng dụng bên ngoài chờ User ID bằng cách thăm dò bộ đệm. Sau khi nhận
được ID, nó sẽ tìm kiếm mẫu trong cơ sở dữ liệu và gửi mẫu đến thiết bị đầu cuối để
xác thực thêm.
Người dùng được xác thực bởi thiết bị bên ngoài và được cấp quyền truy cập
tương ứng.
Thiết bị đầu cuối VisionPass cũng có các lệnh ở xa để truy xuất trạng thái bộ
đệm thăm dò và dữ liệu bộ đệm bỏ phiếu.
Tham khảo tài liệu Đặc trưng giao diện hệ thống máy chủ VisionPass.
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Làm thế nào để kích hoạt?
Chế độ cơ sở dữ liệu bên ngoài có thể được kích hoạt bằng cách đặt tham số
“ucc.enable_external_database” thành 1. Chỉ người dùng là quản trị mới có thể kích
hoạt chế độ thăm dò. Bạn có thể tham khảo tài liệu Đặc tả giao diện hệ thống máy chủ
VisionPass để biết cách đặt tham số này.
5.2.6 Công tắc chống giả mạo
Vui lòng tham khảo thêm phần “Công tắc giả mạo”.
Các công tắc này được kích hoạt ngay khi có đủ áp lực tác dụng lên thiết bị đầu
cuối trên tường. Chúng ngừng hoạt động ngay khi áp lực này không đủ lớn, ví dụ: khi
thiết bị đầu cuối được kéo ra khỏi tường.
Khi các công tắc tắt, thiết bị đầu cuối VisionPass sẽ hoạt động theo yêu cầu của
khóa cấu hình liên quan (xem Hướng dẫn quản trị VisionPass để biết mô tả cấu hình
khóa):
Bỏ qua sự kiện (mặc định): hữu ích trong các hoạt động bảo trì bình thường.
Gửi thông báo cảnh báo đến Bộ điều khiển truy cập trung tâm, thông qua kênh
thông thường của thông báo kết quả kiểm soát truy cập (Wiegand, DataClock, RS485,
Ethernet hoặc Wi-Fi ™). Một công tắc cảnh báo (tiếp điểm rơ le) có sẵn trực tiếp trên
khối thiết bị đầu cuối “chân công tắc giả mạo”. Vui lòng tham khảo phần “Tổng quan
về hệ thống dây điện” và phần “Công tắc giả mạo”.
Tạo tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh bằng loa và thông báo cảnh báo trên màn
hình.
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6. PHỤ KIỆN, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHẦN MỀM VÀ
ỨNG DỤNG PC
6.1 Phụ kiện, Giấy phép và Phần mềm tương thích
Bạn có thể đặt hàng trực tiếp các mặt hàng sau đây tại Idemia hoặc nhà phân
phối chính thức để tận hưởng tất cả các tính năng của thiết bị đầu cuối VisionPass của
bạn:
-

Đơn vị cấp nguồn,
Thẻ thông minh không tiếp xúc: MIFARE® 1k, 4k; DESFire® 2k, 4k, 8k,
GÓI WI-FI: chứa USB dongle Wi-Fi ™ và giấy phép Wi-Fi ™ để kích hoạt khả
năng Wi-Fi ™ trên thiết bị đầu cuối của bạn,
Giấy phép cho hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng MA_40K_USERS: cho phép
nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu với dung lượng từ 20 000 lên 40 000 người
dùng khi tạo cơ sở dữ liệu.

6.2 Các ứng dụng PC tương thích
Thiết bị đầu cuối VisionPass hoàn toàn tương thích với:
-

MorphoManager (phiên bản 14.3 trở lên)
MorphoBioToolBox (phiên bản 4.4.1.0 trở lên)
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7. KHUYẾN NGHỊ
Cảnh báo toàn cầu:
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm trong trường hợp không tuân thủ các
khuyến nghị sau đây hoặc sử dụng sai thiết bị đầu cuối.
-

-

-

-

 Biện pháp phòng ngừa:
Đừng cố gắng tự sửa chữa thiết bị đầu cuối của bạn. Nhà sản xuất không chịu
trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại/ tai nạn nào có thể xảy ra do cố gắng sửa chữa
các thành phần. Bất kỳ công việc nào được thực hiện bởi nhân viên không được
ủy quyền sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.
Không để thiết bị đầu cuối của bạn ở nhiệt độ quá cao.
Sử dụng thiết bị đầu cuối của bạn với các phụ kiện ban đầu. Việc cố gắng tích
hợp các phụ kiện chưa được phê duyệt vào thiết bị đầu cuối sẽ làm mất hiệu lực
bảo hành của bạn.
Do hiện tượng phóng tĩnh điện và tùy thuộc vào môi trường, nên tránh sử dụng
thảm tổng hợp ở những khu vực đã lắp đặt thiết bị đầu cuối.
Không nghiêng sản phẩm.
Không dùng lực cùn lên sản phẩm.
Không đính kèm bất cứ thứ gì vào sản phẩm.
Không đặt bất cứ thứ gì lên sản phẩm.
Tắt thiết bị trước khi rút phích cắm.
 Hiệu suất sinh trắc học:
Không làm xước sản phẩm, đặc biệt là trên kính, vì hiệu suất của sản phẩm phụ
thuộc vào trạng thái của bề mặt kính và mặt chống phản chiếu của nó.
Vệ sinh kính mỗi ngày để tối ưu hóa hiệu suất của sản phẩm.
Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.
 Khu vực chứa chất cháy:
Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên lắp đặt thiết bị đầu cuối của mình ở
gần các trạm xăng, cơ sở hoạt động về xăng dầu hoặc bất kỳ cơ sở nào khác có
chứa khí hoặc vật liệu dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.
Các biện pháp phòng ngừa cụ thể đối với các thiết bị đầu cuối được trang bị đầu
đọc thẻ thông minh không tiếp xúc:
Bạn nên lắp đặt các thiết bị đầu cuối được trang bị đầu đọc thẻ thông minh
không tiếp xúc ở một khoảng cách nhất định (> 30cm) từ các phần tử kim loại
như cố định sắt hoặc cổng thang máy hoặc sản phẩm vô tuyến (chẳng hạn như
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đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc). Hiệu suất về khoảng cách đọc huy
hiệu không tiếp xúc sẽ giảm khi các phần tử kim loại ở gần hơn.
 Kết nối Ethernet:
Bạn nên sử dụng cáp bảo vệ loại 5 (120 Ohms) và nên lắp một bộ lặp (repeater)
sau mỗi 90m dây cáp.
Phải hết sức cẩn thận khi kết nối dây Ethernet với bảng khối thiết bị đầu cuối vì
kết nối chất lượng thấp có thể ảnh hưởng mạnh đến khả năng cảm nhận tín hiệu
Ethernet.
Bạn nên kết nối Rx + và Rx- với cùng một đôi dây xoắn (và thực hiện tương tự
với Tx +/ Tx- và dây đôi xoắn kia).
 Đồng bộ ngày/ giờ:
Đồng hồ đầu cuối có độ lệch thời gian điển hình ±10 ppm ở + 25 ° C (khoảng ±
6 giây mỗi 48 giờ). Ở nhiệt độ thấp hơn và cao hơn (nhưng trong nhiệt độ hoạt
động bình thường), độ lệch có thể đáng kể hơn (trường hợp xấu nhất: - 14 giây
mỗi 48 giờ).
Nếu thiết bị đầu cuối được sử dụng trong ứng dụng yêu cầu độ chính xác thời
gian cao, chúng tôi khuyên bạn nên đồng bộ hóa thường xuyên thời gian thiết bị
đầu cuối của mình với đồng hồ bên ngoài (sử dụng NTP) mỗi 24 giờ thường là
đủ cho hầu hết các ứng dụng.
Xin lưu ý rằng ngày/ giờ của thiết bị đầu cuối được bảo vệ khỏi sự cố mất điện
trong ít nhất 24 giờ.
Nếu thời gian mất điện hoặc sập nguồn lâu hơn, ngày/ giờ của thiết bị đầu cuối
thì sẽ bị mất.
 Các biện pháp bảo vệ làm sạch:
Dùng khăn khô để lau thiết bị đầu cuối, đặc biệt là mặt trước. Chúng tôi khuyến
nghị rằng sản phẩm được làm sạch hàng ngày để đảm bảo mức hoạt động tốt
nhất trong suốt thời gian sử dụng.
Việc sử dụng chất lỏng axit, rượu hoặc các vật liệu mài mòn bị cấm.
Sử dụng bình xịt khô để loại bỏ bụi ra khỏi kính cảm biến.
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8. PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Đề xuất vị trí
Các nguyên tắc chính
VisionPass được thiết kế để hoạt động trong hầu hết các điều kiện môi trường.
Dù sao, để tối ưu hóa hiệu suất VisionPass, tốt hơn là bạn nên tuân theo các quy tắc
dưới đây:
 Tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào thiết bị (ví dụ, tránh lắp đặt thiết bị
đối diện với cửa sổ).
 Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào mặt người dùng.
 Tránh độ tương phản mạnh trái/ phải hoặc trên/ dưới và bóng trên khuôn mặt
người dùng do cấu hình ánh sáng.
 •Ưa nền màu trung tính trong trường nhìn về sản phẩm
 Tránh bất kỳ điểm sáng nào rất gần thiết bị (gần hơn 1 mét)
 Bảo vệ kính trước khỏi những hạt mưa vì nó có thể ảnh hưởng đến cảm biến
Nếu một số thiết bị được lắp đặt trên các làn đường song song (thường cho
cổng hoặc cửa quay) thì phải giữ khoảng cách tối thiểu 80cm giữa các thiết bị.
Ngoài ra, các thiết bị có thể được nghiêng để một trường nhìn của thiết bị
không ảnh hưởng đến trường nhìn của thiết bị kia.

Hình 8. 1 Lắp đặt cho cửa quay
Đề xuất đăng ký
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Để thực hiện việc đăng ký khuôn mặt của người dùng tốt nhất, vui lòng áp dụng
các bước sau:
 Đối với thiết bị đầu cuối:
- Thiết bị đầu cuối đăng ký phải được lắp đặt đúng vị trí sử dụng: khung tường cố
định thẳng đứng ở độ cao tối thiểu 1150mm tính từ mặt đất
- Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt người dùng và trên thiết bị
- Tránh ánh sáng điểm sáng xuất hiện ở vùng mặt (không được vì xuất hiện vầng
sáng có thể dẫn đến hình ảnh khuôn mặt bị phơi sáng quá mức)


-

Đối với người dùng:
Nhìn vào thiết bị và không di chuyển trong quá trình đăng ký
Giữ một biểu cảm trung lập (không cười)
Bỏ tất cả các phụ kiện ra khỏi mặt (không đội mũ, không đeo kính, không
quàng khăn, v.v.): khuôn mặt của người sử dụng phải được nhìn rõ và đầy đủ

Phụ lục 2. Danh mục
Cách tải các phiên bản mới nhất của tài liệu:
-

Để biết chương trình cơ sở, phần mềm, bản phát hành tài liệu và tin tức mới
nhất, vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi:
www.biometric-terminals.com
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-

Để lấy thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn, vui lòng liên hệ với đại diện
bán hàng của bạn.
Tài liệu về thiết bị đầu cuối MorphoWave Compact

Tài liệu về cài đặt thiết bị đầu cuối:
-

Hướng dẫn cài đặt VisionPass Ref. 2019_2000045728: Tài liệu này mô tả
quy trình lắp đặt vật lý đầu cuối, các giao diện điện và quy trình kết nối.
Tài liệu về quản trị / sử dụng thiết bị đầu cuối

-

-

-

Hướng dẫn sử dụng nhanh VisionPas Ref. 2019_2000045730: Tài liệu này
cung cấp tổng quan nhanh về sản phẩm và những điều cơ bản về cấu hình và sử
dụng.
Hướng dẫn quản trị thiết bị đầu cuối sinh trắc học Ref. 2019_2000036794:
Nó cũng chứa mô tả đầy đủ về tất cả các thông số cấu hình cho thiết bị đầu
cuối.
MWC - Hướng dẫn các thông số VisionPass, Ref. 2019_2000035285: Tài
liệu này chứa mô tả đầy đủ về tất cả các thông số cấu hình thiết bị đầu cuối.

Tài liệu cho nhà phát triển:
-

-

Đặc điểm kỹ thuật giao diện hệ thống máy chủ MorphoAccess 5G, Ref.
2019_2000022602: Tài liệu này mô tả các lệnh được hỗ trợ bởi thiết bị đầu
cuối.
Đặc điểm kỹ thuật truyền tin từ xa của dòng MorphoAccess 5G, Ref.
2019_2000022373: Tài liệu này mô tả định dạng của thông điệp được gửi bởi
thiết bị đầu cuối đến một hệ thống ở xa.
Ghi chú phát hành

Đối với mỗi phiên bản chương trình cơ sở, một ghi chú phát hành được xuất
bản mô tả các tính năng mới, các sản phẩm được hỗ trợ, các vấn đề tiềm ẩn đã biết, các
giới hạn nâng cấp / hạ cấp, các đề xuất, các hạn chế tiềm ẩn…

Phụ lục 3. Hỗ trợ
Xử lý sự cố
Địa chỉ IP của thiết bị đầu cuối không xác định hoặc không thể kết nối với thiết
bị đầu cuối:
-

Sử dụng giao diện đầu cuối để định cấu hình một tập hợp các thông số mạng
hợp lệ trong thiết bị đầu cuối của bạn.
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