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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ЯК  

СПОСОБУ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ

Радіочастотна ідентифікація (англ. Radio Frequency IDentification, далі 
RFID) - сучасна прогресивна технологія автоматичної ідентифікації об’єктів, 
яка дозволяє автоматизувати процес збору та обробки інформації 
безконтактним способом за допомогою радіосигналів, що зчитуються з даних 
записаних та збережених в так званих транспондерах, або RFID-мітках [1].

Галузі застосування даної технології досить поширені. Вона 
використовується, щоб ідентифікувати, простежити, розсортувати і виявити 
необмежену кількість предметів, людей, документів, транспортних засобів, 
одягу, контейнерів тощо. Також технологія може бути використана для 
автоматизації виробничих процесів, автоматизації систем управління, 
організації систем контролю доступу та систем безпеки, контролю і обліку 
робочого часу, побудові дисконтних і логістичних систем, захисту товарів та 
документів від підробок. Оснастивши бланк документа RFID-міткою із 
записаними в її пам’ять номером документа і іншими необхідними 
реквізитами, забезпечується додаткова міра захисту бланка від можливої 
підробки.

RFID-мітка - безконтактна інтегральна мікросхема, яка є складним 
аналогово-цифровим напівпровідниковим приладом - електронним
мікрочипом, з’єднаним з антеною, що дозволяє здійснювати передачу даних 
між чипом і кодуючим/зчитувальним пристроєм без необхідності в прямому 
електричному контакті. На чипі записуються та зберігаються персональні 
данні про власника документа. Чип являє собою захищений носій даних, які 
одноразово записуються на нього під час персоналізації документа і не 
можуть бути змінені або видалені з персоналізованого документа.

RFID мітки, як елемент електронного захисту, використовуються в 
ідентіфікаційних документах багатьох країн. Перші RFID-паспорта 
(електронні паспорта) були введені в Малайзії у 1998 році. В 2003 році
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авіатранспортним комітетом Ради ІСАО (Міжнародної Організації Цивільної 
Авіації (англ. International Civil Aviation Organization, далі ICAO) для 
забезпечення максимально можливого рівня безпеки використання 
машинозчитувальних документів, що засвідчують особу в якості основи для 
нового стандарту, була схвалена рекомендація, щодо введення в дію 
паспортів, що містять електронні носії інформації [2].

Необхідність передавати і зберігати великий обсяг інформації зумовило 
вибір ICAO на користь саме мікросхем безконтактних карт. Їх переваги 
полягають в тому, що передача інформації вимагає менше часу в порівнянні з 
контактними пристроями. Коли карта знаходиться в межах зони дії пристрою, 
що зчитує, зв’язок не залежить від розташування паспорта щодо цього 
пристрою, що також дозволяє прискорити процес верифікації особи. При 
цьому в електронних паспортах використовуються пасивні RFID-мітки малого 
радіусу зчитування. Важливою властивістю функціональних можливостей 
мікросхеми, що є наслідком безконтактного режиму роботи RFID-мітки, є 
термін її функціонування. Оснастивши мікросхему RFID-мітки приймально- 
передавальною антеною, повністю виключивши при цьому електромеханічні 
контакти, надавши роль джерела живлення тієї ж антени, розробники 
отримали мікроприлад (сучасну мініатюрну RFID-мітку), термін 
функціонування якого визначається терміном зберігання заряду в 
енергонезалежній пам’яті кремнієвої мікросхеми. Сьогодні мікроелектронне 
виробництво гарантує збереження інформації (заряду), записаної на RFID 
мітку, протягом 10 років.

RFID мітка, як носій інформації в документах, що посвідчують особу, 
повинна відповідати певним вимогам. Відповідно до рекомендацій ICAO 
вбудована в документ мікросхема безконтактної карти повинна бути 
сумісною із стандартом ISO 14443 типу А або типу В [3]. Дальність 
зчитування (досягається комбінацією електронного машинозчитувального 
документу і зчитувального пристрою) повинна складати до 10 см. Ємність 
пам’яті безконтактної мікросхеми визначається на розсуд держави видачі, але 
складає як мінімум 32 кілобайти. Ця мінімальна ємність необхідна для 
зберігання обов’язкового зображення особи (зазвичай 15-20 кілобайт), 
дубліката даних з машино зчитувальної зони і необхідних елементів захисту 
даних.

З метою забезпечення глобальної інтероперабельності машинного 
зчитування збережених даних, передбачено використання логічної структури 
даних (LDS), яка визначає формат запису даних на безконтактній мікросхемі.

Основною метою застосування і використання сучасних методів 
шифрування, зокрема інтероперабельних схем інфраструктури відкритих 
ключів (PKI), є посилення захисту шляхом застосування автоматизованих
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засобів автентифікації електронних паспортів та їх законних власників на 
міжнародному рівні. Крім того, на державному рівні передбачена реалізація 
заходів щодо збереження даних, наявних на мікросхемі, а також здійснення 
комплексу заходів, пов’язаних з ідентифікацією особи та надання доступу до 
даних виключно уповноваженим особам або організаціям.

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що застосування 
технології радіочастотної ідентифікації, а саме зберігання даних на 
безконтактну інтегральну мікросхему як носія інформації в документах, що 
посвідчують особу, здатне гарантувати цілісність, автентичність, 
конфіденційність даних та забезпечує високий рівень ідентифікації і захисту, а 
також унеможливлює підроблення документів.

Поряд з цим слід погодитися з думкою більшості співробітників 
правоохоронних органів, які займаються питаннями протидії підробки 
документів у всьому світі, що інтегральна мікросхема в сучасних 
ідентифікаційних документах - це лише один з елементів захисту, який 
повинен застосовуватися в комплексі з іншими методами. Необхідно 
розробляти та впроваджувати інші сучасні технології, здатні протидіяти 
підробкам, які забезпечать захист інформації електронних носіїв інформації, 
персональних даних в документах та забезпечать надійний процес 
ідентифікації та верифікації осіб.
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