
Identifikace za chůze 
 
Broadway® 3D je první zařízení na světě, schopné vizuální identifikace 
osoby tak snadno, jak se lidé poznávají sami. Identifikace zabere pouhou 
vteřinu. Ať už při chůzi, nebo dokonce při běhu kolem stačí pouze letmo 
pohlédnout do zařízení, které si „vzpomene“ a rozpozná identitu jednoho 
z deseti tisíc předem registrovaných osob. 
 
Podobně jako lidé je zařízení vybaveno systémem 3D vision, který si 
pamatuje unikátní trojrozměrnou obličejovou předlohu. Jedná se o rozdíl 
od lidského způsobu pohledu, díky kterému je zařízení schopné s přesností 
na zlomky milimetrů oddělit ty nejjemnější geometrické nuance, což 
umožňuje rozpoznat fakticky i jednovaječná dvojčata a učinit tak systém 
Broadway® 3D jedním z nejpřesnějších biometrických zařízení. 

Broadway® 3D 

Účel 
 
Broadway® 3D může být použito pro zvýšení 
efektivity přístupových systémů (ACS) ve spojení 
s jakýmikoli dveřmi, elektrickými zámky, 
branami, turnikety a ostatními zařízeními. 
 
Nadto může být zařízení použito pro bankomaty, 
elektronické informační kiosky, platební 
terminály, pro ověření identity osoby v bance, 
apod. 
 

Spolehlivost 
 
Systém Broadway® 3D v současnosti poskytuje 
nejvyšší zabezpečení kontroly vstupu. Přístup je 
povolen, pouze pokud je nalezena shoda mezi 
tváří osoby a její v databázi uloženou 3D 
předlohou. Nahrání 3D obrazu slouží pro 
shromáždění statistických dat a detekci pokusu o 
neautorizovaný přístup. Systém Broadway® 3D 
nebude oklamán uživatelem s maskou nebo 
uživatelem, který odcizil kartu nebo přístupovou 
klíčenku. Toto zařízení zamezuje chybě lidského 
faktoru, například když je pozornost ostrahy 
soustředěna na příchod osob, které používají 

přístupový systém. 

Jednoduchost použití 
 
Na rozdíl od ostatních biometrických metod 
nevyžaduje 3D biometrie obličeje přímý 
fyzický kontakt nebo přesné nasměrování před 
identifikačním zařízením. Systém Broadway® 
3D identifikuje osoby nejen při chůzi, ale také 
při běhu, nehledě na jejich věk a výšku. 
 

Ochrana osobních informací 

Většina biometrických metod vyžaduje uložení 
biometrických informací, které lidé obvykle 
nesdílejí s ostatními ve svém každodenním 
životě (otisky prstů, skeny očního pozadí, 
apod.). To vede k riziku zneužití biometrických 
informací (biometrické falzifikáty pro zajištění 
neoprávněného přístupu nebo přístup 
k osobním datům, apod.). 
Oproti standardní biometrii nenese rozpoznání 
obličeje riziko zneužití osobních dat, protože 
geometrická interpretace tváře je „veřejná 
informace“. Tato informace je využívána 
v mnoha identifikačních metodách či v rámci 

běžných dokladů ve formě fotografie. 



Použití dynamického 3D obrazu tváře navíc téměř naprosto 
eliminuje riziko falzifikace. 
 
 

Úspora času 
 
Kapacita systému Broadway® 3D dosahuje i při velké 

databázi uživatelů (> 10.000 záznamů) propustnost až 60 

lidí za minutu. To zvyšuje průchodnost jakéhokoli 

kontrolního místa nebo brány a funkčně překonává také 

metodu přístupu pomocí karet a klíčenek. To vše při 

zachování vysokého stupně zabezpečení. 
 
 

Ochrana proti ztrát ě nebo zcizení 
karty 
 
V případech, kdy jsou použity karty nebo klíčenky, chrání 

systém Broadway® 3D daný vstup proti průchodu osoby, 

která daný identifikátor zcizila. Pro povolení přístupu 

zařízení nezkontroluje jen pravost samotné karty, ale také 

identitu osoby, která kartu používá. 
 
 

Audit docházky 
 
Systém Broadway® 3D umožňuje automatizovat a 

zefektivnit systém pro evidenci docházky, kdy navíc 

eliminuje nebezpečí zneužití. 

 
Jednoduchá integrace 
 
Systém Broadway® 3D může být snadno integrován do 

existujících systémů kontroly vstupu (ACS). Není třeba 

měnit stávající ACS systém nebo se zbavovat karet a 

klíčenek. Každý klient si může vybrat scénář, který nejlépe 

vyhoví jeho požadavkům. 

Základní vlastnosti 
 
Bezkontaktní identifikace 
 

Identifikace za pohybu 
 

Vysoce kvalitní 3D měření lidské tváře 

Rychlé rozpoznání i přes brýle nebo klobouk 

Nelimitovaná databáze 

Vizuální indikace stavu 
 

Jednoduchá integrace 
 

Žádná nebezpečná radiace emisí 

Světelný zdroj: blesková žárovka (ne laser) 

Doba rozpoznání: méně než 1 s  

Zadávací čas: méně než 3 s  

Velikost biometrické předlohy: 3.5 kB 

Kapacita průchodu samostat. zařízení: až 60 osob za minutu 

Kapacita průchodu s turniketem: až 30 osob za minutu  

Rychlost chůze: až 8 km/h 

Pracovní vzdálenost: 0,8 – 1,6 m 
 

Uživatelská rozhraní: Wiegand vstup / výstup, relé 
 

Rozhraní pro administraci: Ethernet 
 

Snímkovací frekvence: až 15 sn./s  

Úhel pohledu, V x Š: 44° x 34°  

Čas expozice: 0,2 ms 

Rozměry, V x Hl. x Š: 1.657 x 230 x 230mm 
 

Váha: 15 kg 
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