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Cảm ơn bạn đã lựa chọn hệ thông BIOCDE-LDL!

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi bắt đầu làm việc !
Ở đây có những thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng mọi khả năng của hệ thống một cách
tối ưu.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Hệ thống điều khiển và kiểm soát sự ra vào BIOCODE- LDL hoạt động trên cơ sở nhận
dạng sinh học, được sử dụng để chống lại sự xâm nhập trái phép, quản lý các hoạt động
vào ra.

Chuẩn bị cho việc lắp đặt.

Trước khi lắp đặt hệ thống cần xác định loại và đặc tính kỹ thuật của khoá cửa cần điều
khiển. Rơle thông minh của hệ thống BIOCODE-LDL có thể chịu được dòng điện đến 15A ở
điện áp 20V (so với dây trung tính).
Sau khi đã lựa chọn loại khoá cửa cần kéo dây điện nguồn (gồm dây trung tính và +12V)
đến máy quét vân tay và rơle thông minh.
Nên đặt dây nguồn, rơle thông minh và những thiết bị được nối với chúng (như khoá cửa)
trong phạm vi an toàn để tránh sự tháo dỡ trái phép.

Trình tự lắp đặt thiết bị

Lắp đặt đầu đọc sinh học

Vặn hai vít ở mặt dưới của nắp hộp. Tháo nắp hộp. Nếu dây nguồn (đỏ ”+12V” và xanh
“-“ hoặc “GND”) đã được nối với bộ đọc thì hãy nối chúng với khối nguồn. Nếu bộ đọc chưa
được nối dây nguồn thì trước khi lắp đặt cần thực hiện việc nối dây với khối nguồn.
Vặn 4 vít giữ bảng mạch. Nối 2 dây từ giắc cắm ở phía dới bảng mạch theo thứ tự sau :
Tiếp điểm No 1 : Cực âm (trung tính) của khối nguồn
Tiếp điểm No 2 : +12V

Sau khi đã nối dây hãy gắn chặt máy quét lên tường rồi đóng nắp hộp.



Lắp đặt rơle thông minh:

Rơle nối với hệ thống bằng 4 dây dẫn theo sơ đồ trên hình 1.

Hình 1 : Sơ đồ kết nối hệ thống BIOCODE- LDL

Chú ý: khi lắp đặt rơle nhất định phải chú ý đến chân để các tiếp điểm. Các tiếp điểm No85
và No86 là các tiếp điểm điều khiển của rơle. Tiếp điểm No85 cần nối vào dây +12V từ máy
quét sinh học. Tiếp điểm No86 cần nối vào dây trung tính. Các tiếp điểm No30 và No87 là
nhóm tiếp điểm ngắn mạch. Tiếp điểm No87 cần nối với nguồn nuôi của mạch được đóng,
còn tiếp điểm No30 cần nối đến mạch tiêu thụ. Nhãn của các tiếp điểm có thể thấy ngay trên
rơle.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Cấu  hình tối thiểu để cài dặt phần mềm :
 Bộ xử lý trung tâm : Intel Pentium celeron
 Bộ nhớ : 256 MB
 Dung lượng đĩa trống: không dưới 100 MB
 CD-ROM
 Hệ điều hành : MS  vvindovvs XP

Phần mềm cho phép thực hiện các thao tác sau :
 Bổ sung thông tin và mẫu vân tay của người sử dung vào bộ nhớ.



 Loại bỏ một người sử dụng.
 Kiểm tra độ chính xác của việc kết nối và vận hành thiết bị BIOCODE-LDL.

Để cài đặt phần mềm:
1. Kiểm tra dung lượng đĩa trống  hiện có

      2. Đặt đĩa cài đặt đi kèm vào CD-ROM.
      3. Chạy chương trình BiocodeLDL Setup.exe. Kết quả thể hiện trên hinh  2.

Khởi động trình cài đặt

Hình dạng hộp thoại khởi động trình cài đặt biểu hiện trên hình 2
Để tiếp tục quá trình cài đặt, nhấn nút “Дaлee” trên hộp thoại.

Hình 2 – Hộp thoại khởi động trình cài đặt

Chọn thư mục cho chương trình
Trên hộp thoại chọn thư mục (hình 3) trình cài đặt yêu cầu chọn thư mục dành cho
BIOCODE-LDL.



Hình 3. Hộp thoại chọn thư mục cho chương trình.

Để chọn thư mục khác thư mục mặc định, hãy nhấn nút “Oбзор“ và trên hộp thoại “Oбзор
папоk“ (hình 4), hãy chọn ổ đĩa  và thư mục mong muốn. Nhấn nút “OK”.
Đường dẫn đầy đủ của thư mục đã chọn sẽ được điền vào ô nhập của hộp thoại chọn thư
mục (hình 3).
Hãy kiểm tra dung lượng đĩa còn trống trên ổ đĩa được chon.



Hình 4. Chọn thư mục cho chương trình

Để tiếp tục quá trình cài đặt, nhấn nút “Дaлee“ trên hộp thoại

Chọn thư mục cho Shortcut

Trên hộp thoại chọn thư mục (hình 5) trình cài đặt yêu cầu chọn th mục dành cho
BIOCODE-LDL trên menu Start.



Hình 5. Chọn thư mục cho shortcut

Để chọn thư mục khác thư mục mặc định, hãy nhấn nút “Oбзор“ và trên hộp thoại
“Oбзор папоk“ (hình 6), hãy chọn thư mục mong muốn. Nhấn nút “OK”.



Hình 6. Hộp thoại chọn thư mục cho shortcut

Để tiếp tục quá trình cài đặt, nhấn nút “Дaлee“ trên hộp thoại.

Chọn nhiệm vụ bổ sung

Trên hộp thoại chọn nhiệm vụ bổ sung (hình 7) hãy chọn nhiệm vụ mà trình cài đặt phải
thực hiện.



Hình 7. Hộp thoại chọn nhiệm vụ bổ sung

Để tạo biểu tượng trên desktop, hãy chọn “Coздать значо на Рабочем столе“.
Để tạo biểu tượng trên thanh công cụ khởi động nhanh (nơi đặt đồng hồ), hãy chọn
“Coздать значо в Панели бытрого запус а“.

Hộp thoại sẵn sàng cài đặt

Hộp thoại sẵn sàng cài đặt (hình 8) là hộp thoại cuối cùng trước khi bắt đầu cài đặt phần
mềm BIOCODE-LDL vào máy tính của bạn. Để đổi thư mục chứa phần mềm và thư mục
trên menu Start, hãy nhấn nút “Назад“.



Hình 8. Hộp thoại sẵn sàng cài đặt

Để cài đặt phần mềm, nhấn nút “Установить“

Tiến trình cài đặt

Sau khi nhấn nút “Установить“ quá trình cài đặt phần mềm bắt đầu được thực hiện. Bạn có
thể theo dõi quá trình này trên hộp thoại tiến trình cài đặt (hình 9).



Hình 9. Hộp thoại quá trình cài đặt

Để ngắt trình cài đặt, nhấn nút “Oтмена“.
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt sẽ xuất hiện hộp thoại hoàn tất cài đặt (hình 10). Nếu thất
bại trong việc cài đặt, chương trình sẽ thông báo cho bạn về điều này.



Hình 10. Cửa  sổ hoàn tất cài đặt

Để khởi động một cách tự động hãy chọn “Запустить BIOCODE-LDL”
Để kết thúc trình cài đặt, nhấn nút “Выход“.

CHUẨN BỊ CHO THIẾT BỊ LÀM VIỆC

Trước khi khởi động phần mềm, hãy đảm bảo rằng thiết bị BIOCODE-LDL đã được nối với
máy tính qua cáp USB.
Trên desktop hoặc menu Start, lựa chọn và khởi động phần mềm BIOCODE-LDL.

HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM

Chức năng của phần mềm BIOCODE-LDL như một “ngời thầy”, gồm một dãy các hộp thoại
Mỗi hộp thoại phụ trách việc thực hiện một chức năng của hệ thống :

 Hộp thoại thông tin;
 Hộp thoại kết nối;
 Hộp thoại bảo vệ
 Hộp thoại kiểm soát truy nhập;
 Hộp thoại kiểm tra vận hành;

Để làm việc với thiết bị ghi/xoá người sử dụng, cũng như kiểm tra tình trạng kết nối
thiết bị, hãy làm theo những kiến nghị của trình phần mềm hoặc bản hướng dẫn này.

Hộp thoại thông tin



Hình dạng của hộp thoại biểu thị trên hình 11.

Hình 11. Hộp thoại thông tin

Hộp thoại thông tin bao gồm những phần tử sau :
   * Nút “Дaлee“- Khi được nhấn sẽ gọi hộp thoại kết nối;
   * Nút “Выход“- Khi được nhấn sẽ kết thúc chương trình.
Để tiếp tục làm việc, nhấn nút “Дaлee“ trên hộp thoai.

Hộp thoại kết nối

Hộp thoại kết nối (hình 12) dành cho việc lựa chọn đúng cổng COM mà qua đó, thiết
bị được kết nối với máy tính.



Hình 12. Hộp thoại kết nối

Những phần tử giao diện hộp thoại gồm :
 Chọn cổng COM - khi nhấn vào điều khiển này sẽ xuất hiện danh mục các cổng mà

thiết bị BIOCODE-LDL có thể được kết nối vào;
 Nút “Под лючить“-khi nhấn vào sẽ diễn ra quá trình mở cổng và kết nối với thiết bị;
 Nút “Дaлee“- khi được nhấn sẽ gọi hộp thoại nhập mật khẩu;
 Nút “ Назад“ - Để quay lại hộp thoại thông tin;
 Nút “Выход“ – khi được nhấn sẽ kết thúc chương trình.

Hình 13 . Lỗi kết nối với  cổng COM

Hộp thoại bảo vệ



Hình 14. Hộp thoại bảo vệ

Người sử dụng phải chỉ ra tên profile của thiết bị, và nếu cần thiết thì nhập cả pin-code, mà
được chỉ ra cùng với hệ thống BIOCODE-LDL. Nếu thiết bị được sử dụng lần đầu tiên hoặc
không có profin, thì phải tạo ra một profile mới. Trong trường hợp này thì nhất thiết phải
nhập pin code.

Chú ý! Để đảm bảo an toàn hệ thống bảo vệ này,  người sử dụng không  bao giờ đượ đưa
pin Code cho người thứ  ba. Nếu vi phạm quy định này thì có thể bị xâm phạm vào hệ thống
của người sử dụng chính.
Để tiếp tục xin mời bấm “Дaлee”

Hộp thoại kiểm soát truy nhập

Trong hộp thoại quản lý sự truy cập (hình 15) bạn có thể thực hiện thao tác thông qua việc
bổ sung hay loại bỏ tất cả những gì đã cài đặt.



Hình 15. Hộp thoại kiểm soát truy nhập

Trong hộp thoại kiểm soát truy nhập có những phần sau :
 Bảng đăng ký người sử dụng (nhân viên) - trong đó có ghi họ, tên, tên đệm và chức

danh của những người đăng ký trong hệ thống nội bộ.
 Nút “Добавить пользователя“ (“Bổ sung người sử dụng”) - thêm tên người sử dụng

mới vào hộp thoại đăng ký tên người sử dụng;
 Nút “Редактировать запись“ (“Sửa đổi đăng ký”) -nhấn vào nút này để lưu lại tên

người sử dụng vừa đăng nhập.
 Nút “Удалить пользователь“ (“Xoá bỏ người sử dụng”)- nhấn nút này để xoá bỏ

người cần xoá khỏi hệ thống.
 Nút “Удалиcь все записи“ (“Xoá tất”) – Nhấn nút này để xoá tất cả những người đã

đăng ký trong hệ thống;
 Ô số -  hiển thị số lượng người đăng ký vào hệ thống
 Nút “Дaлee“ (“tiếp theo”) - để tiếp tục với hộp thoại kiểm tra;
 Nút “Назад“ (“quay lại”) - để quay lại với hộp thoại bảo vệ (nơi đăng nhập mật khẩu)
 Nút “Выход“ (“thoát ra”) - để thoát ra khỏi chương trình

Để tiến hành thao tác nhập thêm người sử dụng mới :
 Bấm nút “Добавить пользователя“ (“Bổ sung người sử dụng”);
 Điền đầy đủ thông tin vào các ô thông tin;
 Bấm nút “Добавить“ (“Bổ sung”);
 Đặt ngón tay vào cảm biến
 Nhắc ngón tay ra



 Đặt ngón tay vào cảm biến để kiểm tra

Để tiến hành thao tác lưu lại thông tin của ngưòi sử dụng trên:
 Bấm nút “Редактировать запись“ (“Lưu sự đăng ký”)
 Sửa chữa lại những ô thông tin;
 Bấm nút “OK”

Để xoá đăng ký thì xoá những thông tin ở ô thông tin trong bảng và bấm nút “Удалить
пользователь“ - “Xoá sử dụng”.
Để xoá tất cả những đăng ký trong bảng, bấm nút “Удалиcь все записи“ - “Xoá tất cả đăng
ký”.
Số lượng đăng ký trong bảng không được vượt quá 100. (Hệ thống có thể xác nhận 100
đăng ký dấu vân tay).
Để tiếp tục, bấm nút “Дaлee”.

Hộp thoại bổ sung người sử dụng

Trong hộp thoại bổ sung người sử dụng mới gồm có những phần sau :
 Phần nhập “Фамилия“ - (“Họ”) - để nhập họ người sử dụng ;
 Phần nhập “Имя“ - (“tên”) - để nhập tên người sử dụng;
 Phần nhập “Oтчество“ - (“tên đệm”) - để nhập tên đệm người sử dụng;
 Phần nhập “Должность“ - (“Chức danh”) - để nhập chức danh người sử dụng;
 Bảng số – hiển thị số người đăng ký;
 Nút “Добавить“ - (“bổ sung”) - để đăng nhập thông tin dấu vân tay và lưu thông tin

vào hệ thống sau khi đăng nhập thành công;
 Nút “Oтменить“ - (“Huỷ bỏ”)- nhấn nút này để thoát khỏi hộp thoại bổ sung người sử

dụng mà không lưu dữ thông tin.



Hình 16. Hộp thoại bổ sung người sử dụng mới

Chú ý : Để hệ thống làm  việc có hiệu quả nhất thì người sử dụng nên lập lại việc đăng
             ký dấu  vân tay 5-7 lần.

Hộp thoại chính sửa thông tin người sử dụng

Hộp thoại chính sửa thông tin người sử dụng được thể hiện ở hình 17, gồm những mục sau:
 Phần nhập “Фамилия“ - (“Họ”) - để nhập họ người sử dụng;
 Phần nhập “Имя“ - (“Tên”)- để nhập tên người sử dụng
 Phần nhập “Oтчество“ - (“Tên đệm”) - để nhập tên đệm ngời sử dụng;
 Phần nhập “Должность“ - (“Chức danh”) - để nhập chức danh người sử dụng;
 Bảng số – hiển thị số người đăng ký;
 Nút “Добавить“ - (“Bổ sung”) - để đăng nhập thông tin dấu vân tay và lưu thông tin

vào hệ thống sau khi đăng nhập thành công.
 Nút “Oтменить“ - (“Huỷ bỏ”) - nhấn nút này để thoát khỏi hộp thoại bổ sung người.



Hình 17. Hộp thoại chỉnh sửa thông tin người sử dụng

Hộp thoại kiểm tra vận hành

Hộp thoại kiểm tra độ hoạt động chính xác của hệ thống được thể hiện ở hình 18

Hình 18. Hộp thoại kiểm tra vận hành



Trong cửa sổ kiểm tra gồm có những mục sau :
 Mục nhập “Название“ - để nhập những chỉ dẫn ngắn gọn vào profin của thiết bị khi

truy xuất.
 Nút “Экспорт“ - (truy xuất) - khi nhấn vào nút này sẽ truy xuất ra thông tin của nhân

viên.
 Nút  “Открыть замок“ - (mở khoá) - để kiểm tra trạng thái đóng hoặc mở của rơle.
 Nút “Назад“ – quay về hộp thoại kiểm soát truy nhập.
 Nút “Выход“ - Thoát.

Để lưu lại profin của thiết bị cần thiết phải nhập chú thích ngắn gọn vào mục “Название“
và nhấn nút “Сохранить“
Để đăng ký thông tin mới (bổ sung người sử dụng) nhấn nút “Назад“
Để kết thúc hoạt động nhấn nút  “Выход“

Chú ý ! Sau khi kết thúc  hoạt động nhất thiết phải đảm bảo là chương trình đã được đóng
lại.

Những quy tắc khi làm việc với thiết bị

Khi làm việc với thiết bị nhận dạng vân tay hãy tuân thủ các quy tắc được trình bày dưới đây
để đảm bảo khả năng làm việc tối ưu của hệ thống BIOCODE-LDL.

Quy tắc thứ nhất

Hãy nhìn vào đầu ngón tay của bạn. Bạn sẽ thấy rất nhiều đường vân, mà ở trung tâm có
một trọng tâm. Điểm này phải nằm ở trong ô kính khi thực hiện ghi dấu vân tay.
Trong quá trình ghi lại dấu vân tay hoặc trong khi sử dụng hệ thống, hãy cố gắng đặt trọng
tâm đó nằm ở vùng trung tâm của máy quét.
Nếu như ngón tay của Bạn to hơn ô kính và trọng tâm nằm ngoài vùng giới hạn thì phải
chọn vị trí ngón tay để phù hợp với quy  tắc nêu ở trên.

Quy tắc thứ hai

Lượng chi tiết của dấu vân tay được lưu trữ và nhận dạng phụ thuộc vào chất lượng của
ảnh mẫu  vân tay.
Nếu số lượng  và vị trí các đặc điểm của dấu vân tay tại mỗi lần quét và nhận dạng tương tự
như nhau thì dấu vân tay đó dễ dàng được nhận ra nhờ vào mẫu vân tay đã được lưu giữ
trước đó.
Hình ảnh của vân tay không có đủ số lượng đặc điểm cần thiết có thể sẽ không được nhận
dạng.
Vì vậy, khi sử dụng hệ thống hãy đặt ngón tay lên ô kính đúng như khi Bạn ghi mẫu vân tay.

Quy tắc thứ ba

Chất lượng hình ảnh vân tay có thể bị ảnh hưởng bởi độ khô, độ ẩm hoặc các vết xước



Ngón tay khô                                   Ngón tay ướt                          Ngón tay bị xước

Hình 19. Hình dạng của các loại vân tay

Ở nhiệt độ thấp thì ngón tay thường bị khô. Trong trường hợp này Bạn chỉ cần hà hơi vào
đầu ngón tay trước khi vào ô kính để tăng độ ẩm khiến  ảnh của mẫu vân tay được rõ ràng
hơn.
Nếu ngón tay bị ướt thì các đặc điểm của dấu vân tay sẽ khó phân biệt. Vì vậy cần lau khô
ngón tay của bạn.

Quy tắc thú tư

Để tăng số lượng chi tiết của mẫu vân tay hãy cố gắng sao cho bề mặt tiếp xúc giữa ngón
tay và ô kính là lớn nhất.
Hình 20 thể hiện hành động đặt ngón tay sai. Diện tích bề mặt tiếp xúc của ngón tay không
đủ để nghi nhận thông tin.

Hình 20. Cách đặt ngón tay không đúng trên mặt kính

Khi ghi nhận mẫu vân tay hãy cố gắng sử dụng tối đa diện tích của ô kính (hình 21)



Hình 21. cách đặt ngón tay đúng trên mặt kính

Hình 22 thể hiện góc nghiêng cho phép của ngón tay so với trục của ô kính. Góc nghiêng tối
đa là + 45 độ.

Hình 22. Góc nghiêng của vân tay đối với trục của máy quét

Quy tắc thứ năm

Sức nhấn của ngón tay vào ô kính cũng ảnh hưởng đến chất lượng của việc nhận dạng.
Nếu nhấn ngón tay quá mạnh thì những đường vân tay sẽ bị nhoè, Trường hợp này sẽ
giống với trường hợp da tay bị ướt. Còn nếu như nhấn ngón tay quá nhẹ thì sẽ xảy ra hiện
tượng giống trường hợp da tay bị khô.
Chỉ sau vài lần thực hành là người sử dụng sẽ hoàn toàn làm chủ được hệ thống của mình.

Các thông số kỹ thuật

 Hệ thống làm việc ở những điều kiện sau :
 Nhiệt độ không khí từ -30º C đến + 50º C
 Độ ẩm tương đối của không khí từ 50% - 95% ở 25 độ C
 Nguồn nuôi  thiết bị lấy từ dòng 1 chiều có điện áp từ 11,8V đến 13,2V
 Số vân tay tối đa ghi được trong bộ nhớ – 100
 Cường độ dòng điện chuyển mạch tối đa khi có tải – 15A
 Công suất yêu cầu (không tải) - không quá 4vv
 Kích thước – không quá 130 x80x40 mm
 Trọng lượng – không quá 0,4 kg.


