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ABSTRACT 
 

Sark A. An ARM processor based freeware door control system – Tartu, 2016. 36 pages, 2 

tables, format A4. In Estonian. 

 

This thesis describes on using freeware software for developing door control system. The 

basis of the work includes wiring and programming Raspberry PI 2 for working with 

MySQL database and RFID card readers. The main criteria in developing the system was 

finding a way to make it as cheap as possible. 

 

After wiring and writing the programming code, the system was tested. All tests completed 

with successful results. System is working properly and the goals are achieved.  

 

All scripts were written using Python and Bash programming languages. Drawings were 

made in Solid Edge software. For making electronic schematics Cadsoft Eagle software 

was used. 

 

Keywords: Raspberry PI 2, Python programming, RC522, RFID with SPI, ARM based 

door control system. 
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MÕISTED JA LÜHENDID 
 

SD - SecureDigital, välkmäluga mälukaardi formaat  

Crontab - ajatabel autonoomsete operatsioonide teenusele 

Cron Daemon - UNIX-laadsete operatsioonisüsteemide autonoomsete 

operatsioonide teenus 

RFID  - Radio-Frequency IDentification, raadiosageduslik tuvastamise 

tehnoloogia 

Read Only - lubatud ainult lugemine 

WORM  - Write Once Read Many, lubatud ühekordne kirjutamine ja 

mitmekordne lugemine 

R/W – Read/Write - lubatud mitmekordne kirjutamine ja lugemine 

ARM  - Advanced RISC Machine, protsessori arhitektuur 

RISC - Reduced Instruction Set Computer, kärbitud käsustikuga arvuti 

MIFARE - NXP Semiconductors ettevõtte poolt loodud kontaktivaba 

kaardilugeja, mis kasutab Wiegand suhtlemisliidet 

PROX - Suure kontaktivaba kaardilugemise võimalusega kaardilugeja, 

mis kasutab Wiegand suhtlemisliidet 

USB - Universal Serial Bus, universaalne andmeedastussiin 

SATA - Serial Advanced Technology Attachment, ladustamise liides 

ühendamiseks vastuvõtva adapteriga massmälu seadmetel nagu 

kõvakettad ja optilised seadmed 

Linux  - vabavaraline operatsioonsüsteem 

SQL - struktureeritud päringu keel 

MySQL - andmebaasi haldamis tarkvara 

SPI/Microwire - Serial Peripheral Interface, andmevahetussiin 

I²C  - Inter-Integrated Circuit, andmevahetussiin 

Wiegand  - kiipkaardilugeja ja kontrollerite vahel kontaktivaba 

andmeedastusliides 

CE  - Euroopa Liidu sertifikaat 

CCC - Hiina sertifikaat 
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FCC - Ameerika Ühendriikide sertifikaat 

VDC - alalispinge 

Device tree - riistvara kirjeldamiseks andmestruktuur 

Python - programmeerimis keel 

Shell - programmeerimis keel 
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SISSEJUHATUS 
 

Viimaste aastatega tulid automatiseeritud läbipääsusüsteemid meie ellu ja leidsid oma 

kasutust erinevates valdkondades: kontorid, pangad, kauplused, tootmistehased jms. 

Lihtsaim viis läbipääsu kontrollimiseks on elektroonilised koodlukud ja kaardilukud. 

Erinevaid tüüpe lukke, pöördväravaid ja automaatuksi saab kasutada läbipääsusüsteemi 

kontrollimisel. Tänapäeva pääslasüsteemi turuhinna uurimise käigus selgus, et keskmine 

pääsla hind on rohkem kui 1000 eurot.  

 

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks on uue ja vabavaralisel tarkvaral baseeruva 

pääslasüsteemi loomine. Kõige olulisemateks kriteeriumiteks on kõrge andmete kaitse tase 

ja madalaim hind. Tööeesmärgi saavutamiseks on teostatud kirjanduse ülevaade, kus on 

tehtud käesolevate pääslasüsteemide analüüs, välja toodud erinevate riistvarade ja 

tarkvarade võrdlused. Kirjeldatud on seadme valikut ja kõiki pääslasüsteemi loomise 

etappe. Teostatud vajalikud katsed, süsteemi stabiilse ja turvalisuse töötamiseks. Lisade all 

on toodud kõik tehnilised joonised ja programmi koodid. Seadmete projekteerimiseks 

kasutati SolidWorks  ja EAGLE tarkavara.  

 

 

Töös kasutatakse järgnevaid väljundeid: SecureDigital(SD) – 2000. aastal Panasonic, 

Toshiba ja SanDisk ettevõtete koostöös välja töötatud välkmäluga mälukaardi formaat. 

Crontab – tekstfail, kus on käsud mis peavad käivituma kindlal ajal. Kõik käsud käivitab 

Cron Daemon sisseehitatud tarkvara [1,2].  
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1 TARKVARA JA RIISTVARA ÜLEVAADE 
 

 Pääslasüsteem 
 

Pääslasüsteem on intellektuaalne lukk, mida väga sageli kasutatakse paljudes kontorites, 

tehastes ja majades. Intellektuaalse luku täituriks võib olla magnetlukk, mehaaniline lukk, 

pöördväravad, automaatuksed jne. Pääslasüsteemi peamise eesmärgiks on võõraste isikute 

juurdepääsu piiramine kindlasse kaitsealasse[3]. 

 

Pääslasüsteemi paigaldus annab võimalust loobuda paljudest lukkudest ja nende võtmest. 

Antud juhul igale uksele paigaldatakse üks lukk ja võtmest sõltub, kes ja kuhu võib 

siseneda. Võtit nimetatakse identifikaatoriks. Identifikaator võib esineda eri kujul: 

magnetkaart, kontaktivaba kaart, ripats, näpujälg, silma vikerkesta kujutis jne. Igale 

identifikaatorile vastab oma unikaalne kood ja pääslasüsteemis vastavad antud koodile 

etteantud privileegid ja load. 

 

Tänasel päeval kõige levinumaks identifikaatoriks on kontaktivaba kaart, mis ei nõua 

täpset positsioneerimist kaardilugeja suhtes, käivitub teatud kauguselt, pakub suurt 

läbilaske võimet ja on mugav kasutada. Paljud kasutavad ka magnetkaarti, mis on mugavad 

ja lihtsad kasutamisel. Üht parima variandiks on võti-ripats, mis välja näeb nagu metallist 

tablett ja on paigaldatud ripatsi sisse. 

 

 

 RFID 
 

RFID ( ingl. Radio-Frequency IDentification ) ehk raadiosageduslik tuvastamine – 

tehnoloogia, mis kasutab elektromagnetilist raadiosagedust andmete lugemiseks või 

kirjutamiseks väikse elektroonika seadmele. Sellist seadet nimetatakse – märgis (ingl. 

label) või transponder (ingl. Transponder).  
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RFID eesmärgiks on objektist informatsiooni hoidmine ja vajadusel selle kergel viisil välja 

lugemine. Märgi informatsiooniks võib olla objekti tüüp, hind, mass, temperatuur, logistika 

andmed ja muu informatsioon, mis on võimalik hoida digitaalsel kujul. Tavalise märgi 

andme mahutavus on 2000 baiti või vähem [4]. 

 

RFID süsteem koosneb kolmest põhikomponentidest [5]: 

a) lugemisseade; 

b) antenn; 

c) raadiosageduslik märk, mis omab sisseehitatud antenni, vastuvõtjat ja saatjat. 

 

Märgid võivad olla kaht tüüpi passiivsed ja aktiivsed: 

1. Passiivsel märgil ei ole oma toiteallikad ja töökas vajalik energia saadakse lugejalt 

saadud elektromagnetilisest signaalist. Märgi lugemiskaugus sõltub lugeja 

võimsusest. Tavaliselt lugemiskaugus on mitte rohkem kui 2 meetrit. Passiivsed 

märgid on kergemad kui aktiivsed, odavad ja omavad praktiliselt piiramatut tööiga. 

2. Aktiivse märgi eeliseks võrreldes passiivsetega on suur lugemis kaugus ja suhtelist 

suur märgi liikumiskiirus lugeja suhtes. Aktiivse süsteemi puuduseks on 

transponderite suured mõõtmed, kõrge hind ja piiratud tööiga (maksimaalselt 10 

aastat, sõltub välistingimustest ja toiteallika tüübist). 

 

Vajalikku informatsiooni võib märgi sisse kanda erinevalt viisil. Sisse kandmine sõltub 

märgi tüüpist: 

1. Ainult lugemine (ingl. Read Only) – märgid, mis töötavad ainult andmete 

lugemiseks. Vajalikku informatsiooni kannab sisse tootja märgi tootmisel. Neid 

andmeid ei ole võimalik muuta. 

2. Kirjutada võib üks kord ja lugemisele ei ole piirangud (ingl. WORM - Write Once 

Read Many) – antud märgi sisse tootja andmeid ei sisesta. Informatsiooni sisestab 

tarbija ise, kuid ainult ühe korra. Andmete muutmine ei ole võimalik. 

3. Korduvkasutatav(ingl. R/W – Read/Write) – märk, mida on võimalik korduvalt 

kasutada. 

 

Lugemisseade võib olla erinevate suurustega, see sõltub valdkonnast, kus seda kasutatakse.  

Lugeja aktiveerib märgi, mille tagajärjel toimub märgis olevat informatsiooni edastamine 

lugejale.  
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 ARM 
 

ARM või Advanced RISC Machine – on protsessori arhitektuur, mis on loodud RISC 

arhitektuuri baasil [6].  

 

RISC – on mikroprotsessor, mille tööeesmärgiks on väikse arvu käskude kasutamisel 

suurema töökiiruse saavutmine. 

 

ARM arhitektuuri arenguga tegeleb Suurbritannia ARM nimeline ettevõtte. ARM ettevõtte 

oli asutatud koostöös Acorn Computers, VLSI Technology ja Apple Inc. ettevõtetega. 

Tänapäeval on ARM üks suurimaid RISC arhitektuuriga protsessorite arendajaid.  

 

 

 Olemasolevad pääslasüsteemid 
 

1.4.1 Inner Range 

 

Inner range – globaalselt kasutatav julgeoleku süsteem, mis hõlmab endas 

läbipääsusüsteemi, tulekahjusüsteemi, valvesüsteemi, liftide juhtimist ja terve hoone 

automaatikat. Samuti võimaldab integratsiooni maailma juhtivat videovalve süsteemidega.  

 

Inner Range pääslasüsteem on painduv ja skaleeritav lahendus, mis sobib ideaalselt igale 

organisatsioonile, sõltumata selle suurusest. Antud süsteem pakub kõrget andmete 

turvalisus taset. Sõltumata sellest, kas organisatsioon asub ühes hoones või paljudes 

kohtades üle linna, maakonna või üle kogu maailma. Pakutud süsteemi võib adapteerida 

igale olukorrale. 

 

Inner Range pääslasüsteemi omadused [7]: 

a) antud süsteemi on võimalik seadistada sõltumata asukohast; 

b) lihtne kaardi juurdepääsu seadistamine; 

c) on võimalik ajutiselt piirata juurdepääsuõigust; 
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d) on võimalik saada pääslasüsteemi rikkumisest häiresignaali; 

e) sündmustelogis salvestatakse kõik sündmused ja rikkumised; 

f) pääslasüsteemi kasutajate arv võib olla rohkem kui 1 000 000. 

 

Inner Range pääslasüsteem on turvaline, kuid süsteemi müügihind on suur. Pääslasüsteemi 

hind kahe ukse jaoks on välja toodud tabelis 1. Kui hoones on rohkem uksi, mida on vaja 

kontrollida, siis iga uske jaoks on vaja lisada uksemoodul. 

 

Tabel 1. Inner Range pääslasüsteemi hind kahe ukse jaoks. 

Nimi Hind(km-ta), € 
Peakontroller + 
sidemoodul 

595 

Serveritarkvara 595 
Ukse moodul 293 
Kaardilugeja 25 
Kokku 1533 
 

Inner Range süsteemi on võimalik kasutada koos teiste tootjate riistavaraga. 

 

 

1.4.2 Rosslare 

 

Rosslare valvesüsteem on laia valikuga, taskukohane pääslasüsteem. Nende juurdepääsu 

süsteem on võimeline koos töötama [8]:  

a) ühe või mitme uksega; 

b) koodlukkudega; 

c) biomeetriliste lugejatega; 

d) erinevate sise- ja välislugejatega; 

e) erinevatega lisaseadmetega, näiteks intellektuaalsete toiteplokkidega ja 

magnetlukkudega; 

f) arvutiga, mis jälgib kõiki toimuvaid sündmusi ja on võimeline seadistama kogu 

süsteemi. 

 

Antud töös oli tehtud ülevaade süsteemist, kus kasutakse AC-215 ukse moodulit. Antud 

mooduli omadused: 

a) moodul on võimeline kontrollima kuni 2 ust; 
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b) kasutajate arv on kuni 5000 inimest; 

c) mooduli mõõtmed: 264 x 334 x 84,5 mm; 

d) mass 3,8 kg. 

 

Ühte süsteemi on võimalik ühendada kuni 1023 ukse moodulit. Ühe mooduli hind (km-ta) 

on 275 eurot. Süsteem on võimeline töötama MIFARE ja PROX kaardilugejatega. 

 

 

 Riistvara 
 

1.5.1 Raspberry PI 2 

 

Raspberry PI 2 on pangakaardi suurune arvuti (joonis 1), mis oli loodud Suurbritannias 

Raspberry Pi Foundation ettevõtte poolt. Raspberry Pi 2 annab palju võimalusi 

isetegemishuvilistele ja IT-alastele ettevõtetele. Antud miniarvutiga on võimalik kasutada 

mitut eelnevalt paigaldatud programmeerimistarkvara, kasutada koos Arduino 

programmeerimisplaadiga, luua projekte, mis nõuavad Interneti, kasutada multimeedia 

ristvara ja palju muud [9].  

 

 
Joonis 1. Raspberry PI 2 mõõtmetega. 

 

Raspberry PI 2 omadused: 

a) 900MHz neljatuumaline ARM Cortex-A7 protsessor; 

b) 1 GB operatiivmälu; 
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c) 4 x USB 2.0 pesa; 

d) Full HDMI pesa; 

e) Ethernet pesa; 

f) 40 sisendit ja väljundit; 

g) (GPU)VideoCore IV 3D graafikakaart; 

h) kaamera ja ekraani liides. 

 

Raspberry PI 2 eripäraks on see, et miniarvutil puudub ühene viis selle kasutamiseks. See 

on väga paindlik platvorm. Kõik sõltub sellest, kuidas tarbija seda kasutab: filmide 

vaatamiseks ja veebilehte lugemiseks, programmeerimiskeelte õppimiseks, teiste seadmete 

juhtimiseks interneti kaudu jne. Kasutamise võimalused võib jagada neljaks grupiks: 

1. Tavaline arvuti kasutamine. Raspberry PI 2 on arvuti, mida võib kasutada tavalise 

arvuti asemel. On võimalik kuulata muusikat, vaadata filme, lugeda veebilehti, 

kasutada kontoritarkvara paketti jne 

2. Programmeerimiskeelte õppimine. Kuna Raspberry PI 2 on mõeldud 

õppevahendina kasutamiseks on miniarvutisse paigaldatud erinevad kompilaatorid 

ja programmid. Algajate programeerijate jaoks on paigaldatud Scratch - graafiline 

programmeerimiskeel. Edasijõudnute jaoks on olemas Python, Java, Perl, C ja 

Ruby. 

3. Projektide arendamise platvorm. Erinevus Raspberry PI 2 ja tavalise arvuti vahel ei 

seisne ainult arvuti suuruses ja hinnas, vaid Raspberry PI 2 on võimalik 

integreerida erinevate elektroonika projektidega (on võimalik ühendada erinevad 

elektroonika seadmed otse arvuti emaplaadi külge). 

4. Raspberry PI 2 arendajatele. Arendajate jaoks on olemas suur valik erinevaid 

platvorme, kus on võimalik luua keerulisi projekte. 

 

Hetkel on miniarvuti hind 34,92 eurot [10]. 

 

 

1.5.2 ODROID XU4 

 

ODROID XU4 on uue põlvkonna miniarvuti, mis omab suurt jõudlust, on madala energia 

tarbimisega ja kogu riistvara on paigaldatud väikse mõõduga trükkplaadile (Joonis 2). 

Pakkudes vabavaralist tuge, võimaldab paigaldada erinevad Linuxi modifikatsioone, 
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sealhulgas uuemaid Ubuntu 15.04, Android 4.4 KitKat ja 5.0 Lollipop. Tänu sellele, et 

ODROID XU4 kasutab USB 3.0 ja Gigabit Etherneti liidet, pakub miniarvuti suurt 

andmeedastuse kiirust. Arvuti töötab ARM protsessori baasil. 

 

 
Joonis 2. ODROID XU4 mõõtmetega [11] 

 

ODROID XU4 omadused: 

a) Samsung Exynos5422 Cortex™-A15 2Ghz ja Cortex™-A7 protsessor; 

b) (GPU) Mali-T628 MP6 graafikakaart; 

c) 2 GB LPDDR3 operatiivmälu; 

d) 16 GB / 32 GB sisseehitatud mälu; 

e) HDMI väljund; 

f) 2 x USB 3.0 pesa ja 1 x USB 2.0 pesa; 

g) 42 sisendit ja väljundit. 

 

Arvuti toetab järgmiseid operatsioonisüsteeme: Android 4.4, Debian 7, Gentoo, Yocto. 

ODROID XU4 müügihind on 74,00 USD [11]. 

 

 

1.5.3 LinkSprite pcDuino3B 
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LinkSprite pcDuino3B – suure jõudlusega ja madala energia tarbimisega miniarvuti. 

Arvutile on võimalik paigaldada Android ja Ubuntu Linux operatsiooni süsteem. On 

olemas HDMI väljund, mis toetab kuni 1080p 60fps video formaati.  

 

LinkSprite pcDuino3B omadused [12]: 

a) AllWinner A20 SoC, 1GHz ARM Cortex A7 kahetuumaline protsessor; 

b) Mali 400 graafikamoodul; 

c) 1 GB operatiivmälu; 

d) 4 GB sisseehitatud mälu; 

e) Arduino Uno laiendus väljundid; 

f) WiFi ja Ethernet võrgukaart; 

g) infrapuna vastuvõtja; 

h) kaamera sisend; 

i) 1 USB ja 1 OTG sisend; 

j) SATA sisend; 

k) 14 diskreetset väljundit ja 6 analoog väljundit. 

 

pcDuino3B arvuti mõõtmed on näidatud joonisel 3. 

 

 
Joonis 3. LinkSprite pcDuino3B miniarvuti mõõtmed [12] 

 

Seadmel on olemas SD mälukaardi pesa, mis võimaldab operatsiooni süsteemi laadimist 

microSD kaardi pealt. Üldiselt toimub operatsiooni süsteemi laadimine sisseehitatud mälu 
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pealt, aga kui mälukaardi pessa on sisestatud SD kaart, kuhu on paigaldatud teine 

operatsioon süsteem, siis laadimine toimub SD kaardi pealt. 

 

LinkSprite pcDuino3B on mõeldud töötama ööpäevaringselt. Seade võib töötada 

välistemperatuuri vahemikus kuni 80 °C, mis sobib professionaalidele ja tööstuslikuks 

rakendamiseks. Emaplaadil asub standardiseeritud aku liides, mis annab võimaluse ühenda 

liitum-polümeer patarei. LinkSprite pcDuino3B müügihind on 77 USD. 

 

 

 Tarkvara 
 

1.6.1 Raspbian Jessie 

 

Raspbian Jessie on vabavaraline operatsioonisüsteem, mis on loodud Debian 7 Linux 

baasil ja on optimeeritud Raspbian PI 2 kasutamiseks. Antud operatsioonisüsteem sisaldab 

endas vajalikku tarkvara paketti nii tavakasutajale, kui ka huvilisele ja programmeerijale: 

internetibrauser, muusika- ja filmimängija, kontoritarkvara, Python, Scratch, Java, 

Mathematika jne.  

 

Esimene Raspbian operatsioonsüsteem loodi 2012.aastal ja sisaldas endas optimeeritud 

kasutamiseks rohkem kui 35 000 paketti. Raspbian on aktiivsel arengul ja püüab tõsta oma 

toote kvaliteeti uuendades ja lisades uusi Debian pakette [13]. 

 

 

1.6.2 Ubuntu Mate 

 

Ubuntu Mate on stabiilne, lihtsa kasutamisega vabavaraline operatsioonisüsteem. Selle 

tarkvara eeliseks on kergelt mõistetav töölauakeskkond . Ubuntu MATE projekti asutajad 

on Martin Wimpress ja Alan Pope. Esimese operatsioonsüsteemi variandi 

väljalaskekuupäev on 24. oktoober 2014 [14,15,16]. 

 

Ubuntu Mate minimaalsed nõuded: 

a) Pentium III 750 MHz ; 
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b) 512 MB operatiivmälu; 

c) 8 GB vaba ruumi kõvakettal; 

d) hiir ja klaviatuur. 

 

Ubuntu Mate eesmärgid: 

a) süsteem on kättesaadaval kõigile, sõltumata suhtlemiskeelest; 

b) lihtsustada tavakasutaja Linux süsteemi kasutamine; 

c) Ubuntu annab võimaluse töötada vanema arvutiga. 

 

Minimaalse riistvara nõudmistega operatsioonisüsteemi on võimalik kasutada tavaarvutiga, 

miniarvutiga ja taaselustada vana riistvaraga arvutid. 

 

 

1.6.3 Andmebaas ja MySQL 

 

Andmebaasiks nimetatakse andmekogumit, mis on salvestatud erilisel ja organiseeritud 

kujul. Andmete hoidmise viis sõltub andmebaasi tüübist. Andmebaasid jagunevad neljaks 

tüübiks [17]: 

1. Relatsiooniline tüüp (ingl. Relational Model). Relatsiooniline tüüp on kõige 

levinum ja sagedamini kasutatav. Joonisel 4 on näidatud relatsioonilise andmebaasi 

struktuur. Antud andmebaas koosneb tabelist, kus on üks või enam veerge ja 

suvaline arv ridu. Ühes andmebaasis võib olla üks või rohkem tabelit.  

 

 
Joonis 4. Relatsioonilise andmebaasi struktuur [17] 

 

2. Võrgu ja hierarhiline tüüp (ingl. Network Model and Hierarchical Model). Antud 

andmebaas koosneb erinevatest andetabelitest, mis on omavahel seotud. Võrgu ja 

hierarhilise andmebaasi struktuuri võib näha joonisel 5. 
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a b 

 

Joonis 5. Võrgu (a) ja hierarhilise (b) andmebaasi struktuur [17] 

 

3. Objektorienteeritud tüüp (ingl. Object-oriented Model). Andmed salvestatakse 

objektidele ja need moodustavad andmebaas. Objektide omavahelised suhted ja 

viited säilitatakse. Kasutades objekti indikaatorit on võimalik andmeid 

andmebaasist välja võtta, otsingut kasutamata. Objektorienteeritud struktuuri näide 

asub joonisel 6. 

 

 
Joonis 6. Objektorienteeritud andmebaasi struktuur [17] 

 

4. Objektrelatsiooniline tüüp (ingl. Object-relational Model). Objektrelatsiooniline 

tüüp on väga võimas, kuid ka üsna keeruline. Antud andmebaas koosneb 

relatsioonilisest tüübist, kuhu on lisatud mõned objektorienteeritud tüüpi 

võimalused. Objektrelatsiooniline struktuur on näidatud joonisel 7. 

 

 
Joonis 7. Objektrelatsioonilise andmebaasi struktuur. [17]  
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Andmebaasis olevate andmete kopeerimiseks, kustutamiseks, sorteerimiseks, 

liigutamiseks, uuendamiseks, kahe või enam andmebaasi liitmiseks jne on loodud 

andmebaasi haldamise tarkvara, mida maailmas eksisteerib rohkelt: Firebird, Interbase, 

IBM DB2, MS SQL Server, Sybase, Oracle, PostgreSQL, MySQL. 

 

SQL on struktureeritud päringu keel, mille peamiseks ülesandeks on lihtne viis andmebaasi 

andmete lugemiseks ja kirjutamiseks. 

 

MySQL on maailmas enim kasutatav vabavaraline andmebaasi haldustarkvara. MySQL 

plussideks võib lugeda suurt andmetöötluse kiirust ja kõrget töökindlust. MySQL töötab 

ainult relatsioonilise andmebaasidega. 

 

 

 Suhtlemisliides 
 

1.7.1 SPI 

 

SPI (ing. Serial Peripheral Interface)/Microwire on andmevahetussiin, mille töötas välja 

Motorola. Seda siini kasutatakse mitme mikrokontrolleri omavaheliseks suhtlemiseks või 

mikrokontrolleri ja välisseadme vaheliseks suhtluseks. Ühes suhtlemisseansis osalevad 

ainult 2 seadet, millest üks on kindlasti mikrokontroller ja teine kas mikrokontroller või 

välisseade SPI siiniga (andur, ADC, mälu jne.). SPI määrab neli loogikasignaali: 

„taktsagedus“ (serial clock), „alluva valik“ (slave select), „ülema väljund, alluva sisend“ 

(MOSI) ja „ülema sisend, alluva väljund“ (MOSI). Siinil ei ole aadressi signaali. SPI siin ei 

ole nii standardiseeritud nagu I²C siin. SPI andmekiirus on palju suurem kui I²C, võimalik 

saavutada kiirus üle 10 Mbit/s [18]. 

 

 

1.7.2 I²C  

 

I²C (ing. Inter-Integrated Circuit) on andmevahetussiin, mille töötas välja Philips 1982. 

aastal. I²C kasutab ainult kaht liini: „andmete liin“ (SDA) ja „sünkroniseerimise liin“ 

(SCL). Selle siini eeliseks on adresseerimise võimalus. I²C siinil on olemas kolm 
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andmeedastuse kiirust: standardne 100 kbit/s (esimene modifikatsioon), kiire - 400 kbit/s 

(teine modifikatsioon, Fast-speed), ja väga kiire 3.4 Mbit/s (kolmas modifikatsioon, High-

speed). Esimesel modifikatsioonil on ainult 7-bitine adresseerimisvõimalus, ainult 127 

seadet liini peal. Fast ja High modifikatsioonidel on juba 10-bitine adresseerimine, ehk on 

võimalik ühendada kuni 1024 seadet. 

 

 

1.7.3 Wiegand 

 

Wiegand on lihtne andmeedastusliides kontaktivaba kiipkaardilugeja ja kontrollerite vahel. 

Siin on loodud selleks, et edastada unikaalset kiipkaart koodi. Olemas on erinevad 

Wiegand protokolli variandid, millest kõige levinumad on: Wiegand 26 bit, Wiegand 37 

bit, Wiegand 40 bit. Arv nime lõpus näitab saadetavate bittide kogust. Liides kasutab ainult 

kaht liini: Data0 ja Data1. Andmeedastus toimub impulsi abil. Kui saadetakse loogiline 0, 

siis tehakse impulss Data0 liinil. Kui saadetakse loogiline 1, siis toimub impulss Data1 

liinil. Andmeedastuskiirus sõltub lugejast ja kontrollerist. Andmeedastus liini pikkus võib 

olla kuni 150m [19,20,21].  

 

 

 Turvalisus 
 

1.8.1 Kaardi unikaalse numbri kopeerimine. 

 

DEFCON 16 andmeturbe konverentsil demonstreeriti Tastic RFID Thief riistvara. Antud 

riistvara on võimeline kopeerima kõrval asuvate inimeste läbipääsukaardi unikaalse 

numbri. Tastic RFID Thief on suunatud 125 KHz ja madalat sagedust kasutava kaardi 

süsteemi kräkkimiseks, kuid on võimalik antud süsteem ka ümber programmeerida 

13,56 MHz ja kõrgsageduse kaartide kräkkimiseks kasutada. 

 

Näidatud süsteem koosnes ArduinoBoardNano mikrokontrollerist, MaxiProx 5375 

kaardilugejast ja toiteplokkist. Tastic RFID Thief mõõdud on 500 x 300 x 50 mm. 
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CeBIT 2015 aasta konverentsil esitles Kevin Mitnick riistvara, mis on võimeline 

kopeerima koodi ja peale seda edastama kopeeritud koodi kaardilugejale. Näidatud 

riistvara mõõdud on 300 x 200 x 10 mm. 

 

 

1.8.2 Pealtkuulamine 

 

Kasutades juhtmevaba andmete edastust on RFID suuremaks turvalisuse probleemiks 

pealtkuulamine. Kolmandat isikud saavad antenni ja eri riistvara kasutades kaardilugeja ja 

raadiosageduslik märgi suhtlust salvestada ja analüüsi käigus lahti krüpteerida salastatud 

andmed. Pealtkuulamine võib toimid mõlemas suunas: kaardilugeja – raadiosageduslik 

märk ja raadiosageduslik märk - kaardilugeja. Kuna kaardilugeja saadab oma andmed palju 

kõrgema voolu pingega, kui raadiosageduslik märk, võib andmete pealtkuulamine toimida 

suhtelist suurelt distantsilt: 

a) kaardilugeja – raadiosageduslik märgi pealtkuulamine toimib paarkümmend meetri 

kauguselt; 

b) raadiosageduslik märk – kaardilugeja pealtkuulamine toimib mõne meetri 

kauguselt. 

 

Antud rünnak sõltub paljudest teguritest, näiteks kaugus kaardilugejast ja kaardilugeja 

omadustest [22]. 

 

 

1.8.3 Toite rike. 

 

Viimase põlvkonna kaartidel on olemas autentimise võti. Antud võti kinnitab, et unikaalne 

kood on seotud kindla kaardiga. 

 

Rünnaku põhimõte: kui kiip saab peale teatud arvu kordi vale autentimise võtme vastuse, 

siis sisseehitatud süsteem automaatselt muudab algset autentimise võtit. Selle vältimiseks 

kräkkerid „lõikavad“ voolu enne, kui kiip muudab oma autentimise võtit. See annab neile 

võimaluse ühe ja sama autentimise võtme olemasolul saada katsetamise käigus unikaalse 

koodi [23].  
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2 SEADME JA RIISTVARA VALIK 
 

 Seadme tööpõhimõtte 
 

Kogu pääsla süsteem koosneb vähemalt neljast põhiseadmest:  

1) Raspberry Pi 2, millele on paigaldatud andmebaas; 

2) Raspberry Pi 2, mis kontrollib kaardilugejat; 

3) kaardilugeja; 

4) kontaktivaba kaart. 

 

Nii kaardilugejaga Raspberry Pi 2, kui ka andmebaasiga Raspberry PI 2 on ühendatud 

omavahel internetikaabliga. Ühes Raspberry PI 2 seadmes on paigaldatud MySQL 

andmebaas, kus hoitakse kõikide kaartide andmed. Igal kaardil on olemas omanik ja talle 

antud ligipääs. Ligipääs võib olla valikuline või kõikide uste avamiseks. Andmebaasi 

loomise käigus oli kasutatud struktuuri, mis on näidatud tabelis 2. Andmebaasis hoitakse 

järjestuse number, kaardi omaniku nimi, kaardi unikaalset koodi, kindla luku avamis 

õigust. 

 

Tabel 2. Loodud andmebaasi struktuur 

Järjestuse number Nimi Kaardinumber Lukk1 Lukk2 … LukkN 
1 Karl Ploom 12345678912 1 0 … 1 
2 Madis Põldmaa 98765432123 0 1 … 1 
3       
Märkus:  

1.  Ukse avamise õigus on tähistatud arvuga „1“ või „0“: 1 – antud kaardil on õigus 

uks avada ja 0 – antud kaardil ei ole õigust ust avada. 

2. N - viimase luku number. 

 

Raspberry PI 2 ja kaardilugeja vahelise suhtluse toimimiseks, oli võetud kasutusele SPI 

andmeedastus siin, mis pakub suurt andmeliikumise kiirust. 
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Programmi tööpõhimõte: kaardilugejast unikaalse koodi saamisel loob programm 

ühenduse andmebaasiga, kus kontrollib saadud koodi ukse avamise luba, valitud ukse 

avamiseks. Kui õigus andmebaasis on antud, toimub ukse avamine, vastasel juhul mitte.  

 

 

 Riistvara 
 

2.2.1 Põhiseade 

 

Põhieesmärgiks süsteemi tegemisel, oli luua võimalikult odav pääslasüsteem, mida on 

võimalik ühendada andmebaasiga.  

 

Kõikidest kolmest eespoolt läbivaadatud miniarvutitest, põhiseadeks oli valitud Raspberry 

PI 2. Antud miniarvuti omab kõiki vajalikke omadusi: 

a) riistvaral on olemas Ethernet pesa; 

b) protsessori kiirus on piisavalt suur; 

c) seadme gabariidid on suhteliselt väikesed (85 x 56 x 17 mm); 

d) seadmel on olemas oma vabavaraline Linuxil baseeruv operatsioonisüsteem: 

Raspbian [24]; 

e) kõige madalaim hind. 

  

Antud riistvara abil on loodud suur kogus erinevaid projekte. Tänu sellele, internetti 

võrgust on võimalik leida palju kasulikke informatsiooni seadme seadistamiseks. 

 

 

2.2.2 Kardilugeja 

 

RFID lugeja ostmise või iseseisvalt tegemise valimisel, oli teostatud hinna kalkulatsioon, 

mille tulemuseks oli saadud see, et rahalisest aspektist, on odavam tellida seade välismaalt. 

Seadme otsimise kriteeriumiks oli SPI tugi, madal hind ja väikesed mõõdud (LISA A). 

RFID seadme turu-uurimise käigus oli leitud RFID lugeja järgmiste omadustega:  

a) töösagedus 13,56 MHz; 

b) töötemperatuur -40 kuni 80 °C; 
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c) SPI andmekiirus kuni 10 Mbit/s; 

d) mõõdud 39 x 59,5 mm; 

e) mass 67 g. 

 

Välismaalt tellides, kaardilugeja müügihind hind on 1,93 eurot. 

 

 

2.2.3 Andmekandja 

 

Süsteemi andmete hoidmiseks, turu uurimise käigus oli valitud HITACHI GST HDD 

Mobile Travelstar Z5K320 2,5 tolline kõvaketas. HITACHI GST (edaspidi HGST) statistika 

järgi on kõige töökindlamad ja pikaealisemad kõvakettad [25].  

 

Travelstar Z5K320 tehnilised andmed: 

a) mahtuvus 320 GB; 

b) töötemperatuur 0 kuni 60 °C; 

c) kõvaketta pöörlemiskiirus 5400 pööret/min; 

d) vähemälu 8 MB; 

e) suhtlemis liides SATA 3 GB/s; 

f) keskmine otsimis kestvus 5,5 ms; 

g) mass 100 g. 

 

Travelstar Z5K320 kõvaketta paksus on 7 mm. Antud kõvaketas on loodud arvuti ja 

mängukonsoolide tavalise 9,5 mm kõvaketta asendamiseks. HGST kõvaketta eeliseks on 

väga vaikne töötamine, kõrge löögikaitse tase ja madal voolu tarbimine. Andmete kaitseks 

on kasutatud Bulk Data Encryption tehnoloogia. HGST Travelstar Z5K320 kõvaketta 

müügihind on 37, 90 eurot [26,27]. 

 

Kuna Raspberry PI 2 puudub SATA andmeedastus liides, põhiseadme ja kõvaketta 

omavahelise suhtlemiseks oli võetud kasutusele LOGILINK UA0040B kõvaketta korpus 

koos USB 2.0 väljundiga.  

 

LOGILINK UA0040B tehnilised andmed [28]: 

a) andmeedastuskiirus: kuni 480 Mb/s; 
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b) USB 2.0; 

c) mõõdud 127 x 75 x 15 mm. 

 

Kõvaketta korpus on tehtud alumiiniumist ja sobib igale 2,5 tollise standardi järgi tehtud 

kõvakettale. Korpuse müügi hind on 5 eurot. 

 

 

2.2.4 Toiteallikas 

 

Süsteemi stabiilse ja katkestamatu toide saamiseks on võetud kasutusel 12 VDC väljundiga 

toiteplokk. Antud toiteplokki tootjaks on Hiinas asuv ettevõte UNIQUE BARGAINS.  

 

Toiteplokki omadused: 

a) antud toiteplokki laialdaselt kasutatakse tööstus valdkonnas, side valdkonnas, LED- 

ekraani toideks jne.; 

b) kaitsed: lühise kaitse, ülekoormuse kaitse, ülepingekaitse; 

c) alumiinium korpus; 

d) sertifikaadid: CE, CCC, FCC 

 

Tehnilised andmed: 

a) töötemperatuur 0 kuni 40 °C; 

b) õhuniiskustase: 0 ~ 95%; 

c) mõõdud 85 x 57 x 33 mm; 

d) mass 150 g. 

 

Põhiseadme toitepinge on 5 VDC. Toiteploki 12 VDC pinge muundamiseks 5 voldiks, oli 

koostatud kaks erinevat elektroonikakomponentide paiknemisskeemi (LISA B) koos nende 

montaažiks vajalike trükkplaatidega. Esimese skeemil on 3 eesmärki: pinge muundamine, 

2 rakku 7,4 volti aku laadimine ja põhipinge puudumisel toimub ümberlülitamine 

reservpinge kasutamiseks. Teise skeemi eesmärk on ainult pinge muundamine. 
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 Tarkvara 
 

Valitud riistvarale oli võimalik paigaldada kaks operatsioonisüsteemi: Raspbian Jessie ja 

Ubuntu Mate. Katsetamise käigus selgus, et Ubuntu Mate süsteemis ei ole võimalik 

realiseerida osa nõuetest. Valituks osutus Jessie sest, et antud operatsioonisüsteem on 

paremini kohandatud valitud riistvarale.  

 

Ukse avamise lubade hoidmiseks ja haldamiseks on vaja andmebaasi, selleks oli võetud 

MySQL andmebaas. MySQL on kõige levinum andmebaas, mis pakub kiiret paigaldust, 

seadistamist ning omab kõrget andmeturvalisust.  

Programmeerimis keeleks oli valitud Python ja shell script. 
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3 SEADME TÖÖ UURIMINE 
 

 Raspberry PI 2 ja kaardilugeja seadistamine 
 

Pärast Raspberry PI 2 tööpõhimõttega tutvumist oli avastatud probleem: algse seadistamise 

järgi töötab miniarvuti ainult SD mälukaardi pealt. Kuna SD kaardi suureks puuduseks on 

kustutamise- ja kirjutamistsüklite piiratud arv, aga antud seade peab töötama 

ööpäevaringselt, tuli leida võimalus, et Raspberry PI 2 oleks võimeline töötada kõvaketta 

pealt. Andmelehe uurimise käigus selgus, et süsteem on võimalik seadistada nii, et 

laadimine toimub mälukaardilt ja edasi toimub süsteemi ümberlülitamine kõvakettale. 

Selleks tehti järgmised sammud: 

a) kogu süsteem paigaldati kõvaketta peale; 

b) süsteemi laadimise failid (kõvaketta peale installimise käigus loodud kaust „boot“). 

kopeeriti mälukaardile; 

c) kõvakettalt kustutati laadimisfailid; 

d)  mälukaardi peal asuvas laadimisfailis cmdline.txt asendati rida 

„root=/dev/mmcblk0p2”, „root=/dev/sda2” reaga. 

 

Esimese laadimise käigus oli avastatud veel üks probleem: Raspberry PI 2 andmesiini 

toitest ei piisa kõvaketta töö tagamiseks. Selle probleemi vältimiseks lisati andmesiini 

jagur koos toiteplokiga. Sellega probleem oli lahendatud ja operatsioonsüsteem edukalt 

laadis. 

 

Kuna Raspbian Jessie operatsioonsüsteem on aktiivsel arengul ja arendajad väljastavad 

tarkvara uuendus pakette, operatsioonsüsteemi stabiilse töötamiseks olid need alla laetud ja 

paigaldatud. 

 

Kaardilugeja stabiilseks töötamiseks paigaldati tarkvarapakett BCM2836, mis annab 

võimaluse töötada SPI siiniga. Raspberry PI 2 graafilise konfiguratsiooni muudatuse 

keskkonnas (raspi-config) aktiveeriti SPI ja Device Tree kasutamine.  
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Kaardilugeja ja Raspberry PI 2 andmeedastus siini ühendus toimus vastavalt sisendi ja 

väljundite paigaldust. Raspberry PI 2 sisendite ja väljundite paigaldus on näidatud tabelis 

3. Ühenduseks võeti SPI siin, mis pakub suurt andmeliikumise kiirust. SPI seadistamiseks 

oli võetud järgmised sisendite ja väljundite numbrid: 17, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24. Antud 

sisendi ja väljundi rakendamisel on võimalik kasutada SPI0 nimeline andmeedastus siin. 

 

Tabel 2. Raspberry PI 2 SPI sisendite ja väljundite paigaldus [29] 

3V Power 1 2 5V Power 
BCM 2 3 4 5V Power 
BCM 3 5 6 Ground 
BCM 4 7 8 BCM 14 
Ground 9 10 BCM 15 
BCM 17( SPI1 CE1 ) 11 12 BCM 18 ( SPI1 CE0 ) 
BCM 27 13 14 Ground 
BCM 22 15 16 BCM 23 
3v Power 17 18 BCM 24 
BCM 10( SPI0 MOSI ) 19 20 Ground 
BCM 9 ( SPI0 MISO) 21 22 BCM 25 
BCM 11 ( SPI0 SCLK) 23 24 BCM 8 (SPI0 CE0) 
Ground 25 26 BCM 7 (SPI0 CE1) 
BCM 0 27 28 BCM 1 
BCM 5 29 30 Ground 
BCM 6 31 32 BCM 12 
BCM 13 33 34 Ground 
BCM 19 ( SPI1 MISO) 35 36 BCM 16 (SPI1 CE2) 
BCM 26 37 38 BCM 20 ( SPI1 MOSI) 
Ground 39 40 BCM 21 ( SPI1 SCLK) 
 

Peale esimest kaardilugeja katsetamist testkoodiga (LISA C) selgus, et graafilise 

konfiguratsiooni muudatuse keskkond ei ole muutnud vajalikke seadeid. Seaded muudeti 

käsitsi failis /boot/config.txt. Lisati rida „device_tree=on” ja lubati SPI kasutamine reaga 

„#blacklist spi-bcm2708“. Teise katse käigus oli tulemus positiivne ja kaardilugeja töötas 

stabiilselt. 

 

 

 Andmebaasi paigaldus ja seadistus 
 

Andmebaasi paigaldus toimis sisestades tekstiterminali (ehk käsureale) järgmine rida: 

„sudo apt-get install mysql-server“. Pärast käsu sisestamist alustatakse andmebaasi 

allaadimine ja paigaldus. Paigalduse käigus tuleb sisestada uus salasõna. Sellega 
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andmebaasi paigaldus lõpeb. Selleks et oleks võimalik suhelda andmebaasiga kasutades 

Pythoni programmeerimise keelt, tuleb paigaldada lisa „python-mysqldb“ nimeline 

tarkvarapakett. Paigaldus toimub andmebaasi installimise sarnase käsu sisestamisel 

tekstiterminali: „sudo apt-get install python-mysqldb“. Installitud andmebaas ei oma 

isiklikku kasutaja sõbralikku haldamiskeskkonda. Selleks, et andmebaasile oleks ligipääs 

internetist, tuleb kasutada Apache Server ja phpMyAdmin pakette. Nende kasutamine 

annab kiire ja kerge ligipääsu MySQL andmebaasi seadistamiseks ja töötamiseks.  

 

 

 Programmi koodi kirjutamine ja testimine 
 

Pääslasüsteemi kood on kirjutatud loogika skeemi järgi, mis on näidatud joonisel 8. 

 

 
Joonis 8. Programmi koodi loogika skeem 
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Lõpliku kaardilugeja koodi kirjutamisel võeti aluseks algne testimiskood. Algkoodis tehti 

vajalikud muudatused, kus unikaalse koodi saamisel ja autentimise võtme kontrollimisel, 

Raspberry PI 2 peab pöörduma andmebaasi poole ja küsima kindla ukse avamiseks luba 

(LISA C). 

 

Juhusliku programmi kokku jooksmise ja edaspidise pääsla mittefunktsioneerimise 

vältimiseks loodi lisa programm nimega „Valvur“, mis kontrollib, kas pääslasüsteem 

töötab või mitte. Juhul, kui pääsla ei tööta, „Valvur“ käivitab põhiprogrammi. 

Põhiprogrammi töötamist kontrollitakse iga 15 sekundi tagant (LISA D). Abiprogrammi 

loogikaskeemi on võimalik näha joonisel 9. 

 

 
Joonis 9. Abi programmi loogika skeem 

 

Abiprogramm kirjutati shell programmeerimise keeles ja see käivitub Crontabi kaudu.  

 

Loodud pääslasüsteemiga teostati mitmed katsed: 

1. Kontrolliti kaardilugeja, kaartide ja andmebaaside töötamist: andmebaasis loodi 

ajutised andmed, kus ühele kaardile anti ukse avamise luba ja teisele kaardile mitte. 

Lukk oli imiteeritud rohelise ja punase valgusdioodi abil. Katsetamiste tulemused 

olid positiivsed. Kui avamis loaga kaardi paigutati kaardilugeja lähedale, luges 

kaardilugeja edukalt välja kaardi unikaalse koodi, teostas autentimise, lõi 

andmebaasiga ühenduse ja sai ukse avamise loa. See järel süttis roheline 

valgusdiood. Kui kaardilugeja kõrvale paigutati avamisloata kaart, teostas seade 
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samasugused sammud, kuid sai ukse avamise keelu. Lisaks süttis punane 

valgusdiood. 

 

2. Pääslasüsteem peab olema turvaline ja töötama erinevatel tingimustel. Selleks tehti 

„stresstestimine“, mis eeldab voolukõikumist, voolukatkestamist ja 

internetiühenduse puudumist. Pääsla töötamise ajal oli imiteeritud lühiajalised ja 

pikaajalised toitekatkestused ja võrguühenduse katkestus. Süsteem taastus 

iseseisvalt peale ühenduste ennistamist. 

3. Raspberry PI 2 koos kaardilugejaga eeldab, et kaardilugeja on võimalik paigaldada 

Raspberry PI 2-st eemal. Katsetamise eesmärgiks oli kindlaks määrata SPI siini 

kaabli kasutatav maksimaalne pikkus. Selleks prooviti käivitada pääslasüsteem 

erinevate kaablipikkustega. Kasutatud kaabliks oli CAT5E, mis on nelja 

keerupaariga varjestamata andmesidekaabel. Kõige suurema kaabli pikkus oli 12 

meetrit, millega Raspberry PI 2 ja kaardilugeja andmeedastus toimis kiiresti ja 

andme riknemist ei tuvastatud. 

 

 

 Korpuse projekteerimine 
 

Pääslasüsteemi riistvara paigaldamiseks ja välistingimuste eest kaitsmiseks on 

projekteeritud erinevate otstarbega korpused. Loodud pääslasüsteemi on võimalik 

paigaldada kahes variandis: Ukse kontrollimismoodul ja kaardilugeja on paigaldatud eraldi 

(LISA E) ning Ukse kontrollimismoodul ja kaardilugeja on paigaldatud ühte korpusse 

(LISA F). Esimesel juhul koosneb uksemoodul toiteplokist, 5 VDC muunduriga 

elektroonika skeemist, Raspberry PI 2-st ja kõvakettast. Lisaks on ukse mooduli korpusse 

võimalik paigaldada reservtoideks vajalik 7,4 V Li-Ion aku. Eelnevalt mainitud 

elektroonikaskeem on võimeline 7,4 V Li-Ion akut laadima. Teise variandi korral on 

korpusesse paigaldatud 5 VDC muunduriga elektroonikaplokk, Raspberry PI 2 koos 

kõvakettaga ja kaardilugeja. Toiteplokk paigaldatakse eraldi. Antud juhul reservtoidet ei 

ole võimalik paigaldada. 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud töö eesmärgiks oli projekteerida ja kokku panna ARM protsessoril baseeruv 

vabavaraline pääslasüsteem. Eesmärgi saavutamiseks teostati turu analüüs, kus uuriti 

sarnaste toodete omadusi ja hinda. Koostati tarkvara ja riistvara ülevaade, mille tulemusel 

valiti süsteemi loomiseks vajalikud komponendid. Peale süsteemi koostisosade kokku-

panekut alustati programmi koodi kirjutamist ja kogu pääslasüsteemi katsetamist. Katsete 

tulemustest tehti järeldus, et Raspberry PI 2, kaardilugeja ja andmebaasi vaheline andmete 

suhtlus toimib stabiilselt ja katkestamatu ning seetõttu sobib eesmärgi täitmiseks. Kogu 

süsteem on võimeline iseseisvalt taastama oma töö pärast toite ja internetiühenduse 

katkestamisest. Kasutades projekteerimistarkvara SolidWorks on loodud riistvara 

paigaldamiseks ja kaitsmiseks erinevad korpuse variandid. Andmekaitse on tagatud 

autentimisega liigipääsuga MySQL andmebaasi tarkvara kasutades. Lõpliku pääslasüsteemi 

hind on 105 eurot, mis on palju odavam olemasolevatest pääslasüsteemidest. 

 

Antud pääslasüsteem võimaldab edasist arendustööd. Kasutajale võib luua veebi- või 

operatsioonsüsteemi põhise tarkvara, mis lihtsustaks tavakasutajale pääslasüsteemi 

seadistamist, andmebaasi kaartide lisamist, kustutamist ja ukse avamiseks loa andmist.  
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SUMMARY 
 

The main objective of this work was making a cost-effective door control system with a high 

degree of data protection. The work consists of three chapters.  

 

The first chapter of this work describes already existing door control system and ways of hacking 

them. In addition, it gives a review about various mini PC specifications, Linux based operation 

system requirements, databases and communication interfaces that can be used for making a new 

system.  

 

The second chapter is focused on evaluating and selecting system components and software, that 

is most suitable to achieve set goal.  

 

The third chapter expounds assembly and adjustment of the door control system components, code 

structure that was used in the software, specially designed hardware case and the test carried out.  

 

According to the results obtained during the tests, we can guarantee that freeware door control 

system is working properly.  

 

For the further development of freeware door control system additional web or operation system 

based software can be made, which will have a more user-friendly interface. It will simplify 

database management for users. 
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# Andrei Sark 2016 
 
# Lisame vajalikkud moodulid 
import RPi.GPIO as GPIO  #Raspberry PI2 kontaktide/sisendite/valjundite moodul 
import MFRC522          #Kaardiluge moodul 
import signal 
import MySQLdb          #Andmebaasi moodul 
import string 
import time             #Timer moodul 
 
#Lulitame valja hoiatused 
GPIO.setwarnings(False) 
 
# Seadistame PINid valjunditeks 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(13, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(15, GPIO.OUT) 
 
 
# Lubame lopmatu lugemist 
reading_loop = True 
 
# Tervitus 
print "Teretulemast RFID lugemis progammi" 
print "Loppetamiseks vajutage klaviatuuril CTR+C" 
 
# Kui registreeritakse  CTR+C vajutamine, toimub programmi seis ja valjundite nullimine 
def end_read(signal,frame): 
    global reading_loop 
    print "Ctrl+C on tuvastatud, programmi lopp" 
    reading_loop = False 
    GPIO.cleanup() 
 
# Otsime kaarte 
signal.signal(signal.SIGINT, end_read) 
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522() 
 
# See luup kontrollib kaardi olmeasolu, kui leitakse toimub Unikaalse ID numbri lugemine ja 
autentimine 
while reading_loop: 
     
    # Skaneeritakse kaardi olemasoluks     
    (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL) 
 
    # Kui kaart on leitud 
    if status == MIFAREReader.MI_OK: 
        print "Kaart leitud" 
        
    # Loetakse Unikaaalse ID koodi 
    (status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll() 
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    # Kui kood on saadud 
    if status == MIFAREReader.MI_OK: 
 
        # Prinditakse valja unikaalse koodi 
        number = int(str(uid[0])+str(uid[1])+str(uid[2])+str(uid[3])) 
        number_id=str(number) 
        print "Kaardi Unikaalne ID number: " + number_id 
         
        # Oomistan standartse autentimise numbri 
        key = [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF] 
         
        # Valime valja meie kaarti 
        MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(uid) 
 
        # Teostame Autentimine 
        status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 8, key, 
uid) 
 
        # Kontrollime kas autentimine onnestus voi mitte 
        if status == MIFAREReader.MI_OK: 
            MIFAREReader.MFRC522_Read(8) 
            MIFAREReader.MFRC522_StopCrypto1() 
             
            # Kontrollime ukse avamise luba 
            # Loome uhendust andmebaasiga 
            db=MySQLdb.connect(host="localhost",user="Andrei",passwd="Admin",db="RFID") 
             
            # alustame otsimist ja valime meie andmebaasis olevat kaardi numbrit 
            cursor=db.cursor() 
            sql="SELECT * FROM Data" 
            cursor.execute(sql) 
            data = cursor.execute(sql) 
             
            # Kontrollime kas saadud ID andmebaasis eksisteerib 
            sql="SELECT UID FROM Data WHERE UID LIKE %s", (number) 
            cursor.execute(*sql) 
            data = cursor.execute(*sql) 
             
            # Kui eksisteerib, kontollime valitud ukse avamise luba 
            if data == 1: 
                sql="SELECT Lukk1 FROM Data WHERE UID LIKE %s", (number) 
                cursor.execute(*sql) 
                data = cursor.fetchall() 
                for rec in data: 
                    Lukk2 = rec 
                     
                # Kui luba on olemas kirjutakse valja "Uks avatud" ja poleb roheline tuli 
                if Lukk2 == (1,): 
                    GPIO.output(13, GPIO.HIGH) 
                    print "Uks avatud" 
                    time.sleep(1) 
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                    GPIO.output(13, GPIO.LOW) 
                     
                    # loppetame uhendust andmebaasiga 
                    db.close() 
                else: 
                    # Kui luba ei ole antud, prinditakse valja keeld ja poleb punane tuli 
                    print "Keelatud!" 
                    GPIO.output(15, GPIO.HIGH) 
                    time.sleep(1) 
                    GPIO.output(15, GPIO.LOW) 
                     
                    # loppetame uhendust andmebaasiga 
                    db.close() 
            else: 
                 
                print "Keelatud!" 
                # loppetame uhendust andmebaasiga 
                db.close() 
                 
                # Kui ei eksisteeri, poleb punane tuli 
                GPIO.output(15, GPIO.HIGH) 
                time.sleep(1) 
                GPIO.output(15, GPIO.LOW) 
             
        else: 
            # Kui on probleem autentimisega, ilmneb viga selle kohta 
            print "Autentimise viga" 



LISA C testimis programmi kood 

50 
 

# Andrei Sark 2016 
 
# Lisame vajalikkud moodulid 
import RPi.GPIO as GPIO  #Raspberry PI2 kontaktide/sisendite/valjundite moodul 
import MFRC522          #Kaardiluge moodul 
import signal 
import string 
 
# Lubame lopmatu lugemist 
reading_loop = True 
 
# Tervitus 
print "Teretulemast RFID lugemis progammi" 
print "Loppetamiseks vajutage klaviatuuril CTR+C" 
 
# Kui registreeritakse  CTR+C vajutamine, toimub programmi seis ja valjundite nullimine 
def end_read(signal,frame): 
    global reading_loop 
    print "Ctrl+C on tuvastatud, programmi lopp" 
    reading_loop = False 
    GPIO.cleanup() 
 
# Otsime kaarte 
signal.signal(signal.SIGINT, end_read) 
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522() 
 
# See luup kontrollib kaardi olmeasolu, kui leitakse toimub Unikaalse ID numbri lugemine ja 
autentimine 
while reading_loop: 
     
    # Skaneeritakse kaardi olemasoluks     
    (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL) 
 
    # Kui kaart on leitud 
    if status == MIFAREReader.MI_OK: 
        print "Kaart leitud" 
        
    # Loetakse Unikaaalse ID koodi 
    (status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll() 
 
    # Kui kood on saadud 
    if status == MIFAREReader.MI_OK: 
 
        # Prinditakse valja unikaalse koodi 
        number = int(str(uid[0])+str(uid[1])+str(uid[2])+str(uid[3]))  
        number_id=str(number) 
        print "Kaardi Unikaalne ID number: " + number_id 
         
        # Oomistan standartse autentimise numbri 
        key = [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF] 
         
        # Valime valja meie kaarti 
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        MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(uid) 
 
        # Teostame Autentimine 
        status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 8, key, 
uid) 
 
        # Kontrollime kas autentimine onnestus voi mitte 
        if status == MIFAREReader.MI_OK: 
            MIFAREReader.MFRC522_Read(8) 
            MIFAREReader.MFRC522_StopCrypto1() 
        else: 
            # Kui on probleem autentimisega, ilmneb viga selle kohta 
            print "Autentimise viga" 
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# Edit this file to introduce tasks to be run by cron. 
# 
# Each task to run has to be defined through a single line 
# indicating with different fields when the task will be run 
# and what command to run for the task 
# 
# To define the time you can provide concrete values for 
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon), 
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').# 
# Notice that tasks will be started based on the cron's system 
# daemon's notion of time and timezones. 
# 
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through 
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected). 
# 
# For example, you can run a backup of all your user accounts 
# at 5 a.m every week with: 
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/ 
# 
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8) 
# 
# m h  dom mon dow   command 
@reboot  bash /home/pi/Card_Controller/Guard.sh 
* * * * * sleep 15 && /home/pi/Card_Controller/Guard.sh 
* * * * * sleep 30 && /home/pi/Card_Controller/Guard.sh 
* * * * * sleep 45 && /home/pi/Card_Controller/Guard.sh 
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#!/bin/bash 
 
if pgrep -f "sudo python RC.py" >/dev/null 
 then 
  echo "Running" 
 exit 
else  
 echo "Software stopped, restaring..." > Guard_log.txt 
 cd /home/pi/Card_Controller 
 sudo python RC.py  
fi 
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