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Moduł Identyfikacji

Moduª Identy kacji umozliwia uzytkownikom Systemu kontrol¦ dost¦pu do
wydzielonych stref. Uzyskiwane jest to za pomoc¡ urz¡dze« identy kacji poprzez
np. sterowniki RFID i odczytywanych przez nie TAG'ów (identy katorów przypisanych do uzytkowników). Urz¡dzenia te powinny by¢ rozmieszczone w miejscach, które ograniczaj¡ mozliwo±¢ przemieszczania si¦ uzytkowników mi¦dzy obszarami - najcz¦±ciej s¡ to drzwi.

1.1

Konfigurowanie Modułu Identyfikacji

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat dodawania nowych, mody kacji, kopiowania oraz usuwania obsªugiwanych przez System Sterowników Identy kacji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Identyfikacji

Elementami Moduªu s¡ reprezentacje poszczególnych urz¡dze« kontroli
dost¦pu, np. Sterowniki RFID. Lista zde niowanych w Systemie sterowników
jest dost¦pna po wybraniu z menu pozycji Kon guracja -> Moduªy ->
Moduª Identy kacji. Ponizszy rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce aktualn¡
list¦ skon gurowanych urz¡dze«. W lewym górnym rogu znajduje si¦ nazwa
podzespoªu, liczba wykorzystanych elementów oraz ich maksymalna liczba.
Dodatkowo istnieje mozliwo±¢ ltracji elementów wg przynalezno±ci do stref
oraz po nazwie za pomoc¡ wyszukiwarki.

Rysunek 1: Okno listy skonfigurowanych elementów Modułu
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Klikni¦cie przycisku Dodaj
powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego urz¡dzenia, przedstawionego na rysunku powyzej. Klikni¦cie przycisku
Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego urz¡dzenia. Klikni¦cie przycisku
Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego sterownika.
Klikni¦cie przycisku Domy±lny na wybranym urz¡dzeniu powoduje, ze staje si¦
ono tzw. domy±lnym urz¡dzeniem. Sytuacja taka sprawia, ze sterownik b¦dzie
zawsze wybierany automatycznie podczas próby dodania nowego identy katora
dla osoby zarejestrowanej w Systemie. Ponowne klikni¦cie przycisku Domy±lny
na urz¡dzeniu o takim stanie spowoduje wyª¡czenie tej opcji. Klikni¦cie przycisku Kopiuj powoduje skopiowanie zaznaczonego elementu. Przycisk Zamknij
zapisuje wszystkie zmiany oraz zamyka formatk¦.
UWAGA!
Je±li zadne z urz¡dze« nie zostanie wybrane jako domy±lne, System za kazdym
razem zapyta, który ze zde niowanych sterowników b¦dzie sªuzyª wprowadzeniu
nowego identy katora.
1.1.2

Konfiguracja Modułu Identyfikacji

Kon guracja Moduªu opiera si¦ o wybranie konkretnego sterownika
urz¡dzenia, jakie ma sªuzy¢ do identy kacji uzytkowników. Sªuzy temu przycisk Wybór sterownika Moduªu. Po jego klikni¦ciu na ekranie pojawi si¦
okno z wyborem producenta i konkretnego modelu sterownika (opisano tutaj
przykªad sterownika APA RFID). Po jego wybraniu, za pomoc¡ przycisku Ustawienia szczegóªowe Moduªu mozna przej±¢ do konkretnych ustawie« sterownika.
Pozostaªe opcje pozwalaj¡ na wybór Strefy w której Moduª ma pracowa¢ oraz
zde niowania Nazwy i Opisu Moduªu. Opcja Wyª¡czony pozwala na wª¡czenie
lub wyª¡czenie Moduªu w systemie.
1.1.3

Konfiguracja sterownika APA RFID

Rysunek przedstawia okno kon guracji Moduªu Identy kacji. Tabela ponizej
zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.
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Rysunek 2: Okno konfiguracji urzadzenia
˛
RFID

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze
urz¡dzenie jest wª¡czone i dost¦pne w Systemie.

Nazwa

Pole to okre±la nazw¦ moduªu w Systemie.

Strefa

Strefa, w której pracuje urz¡dzenie
(uzytkownik musi mie¢ dost¦p do tej strefy, aby sterownik zaakceptowaª jego identy kator).

Wybór
urz¡dzenia

sterownika

Klikni¦cie tego przycisku pozwala na przej±cie do wyboru dost¦pnych sterowników
urz¡dzenia

Ustawienia
urz¡dzenia

szczegóªowe

Przycisk pozwala na przej±cie do kon guracji poszczególnego urz¡dzenia
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1.1.3.1

Ustawienia szczegóªowe sterownika

Rysunek 3: Okno ustawień szczegółowych wybranego sterownika

Rysunek przedstawia okno ustawie« wybranego sterownika Moduªu Identykacji. Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.

Adres IP

Adres sieciowy Sterownika RFID.

Port IP

Numer portu, poprzez który zachodzi komunikacja ze Sterownikiem RFID. Standardowo jest to port 1001.

Zaawansowane

Przycisk pozwala na przej±cie do ustawie«
zaawansowanych urz¡dzenia.

Szukaj urz¡dze«...

Pozwala na wyszukanie urz¡dze« podª¡czonych do sieci lokalnej.

Kon guracja wyj±¢

Daje dost¦p do kon guracji typu dodatkowych wyj±¢ przeka¹nikowych.

Test poª¡czenia

Przycisk otwiera okno, w którym wykonywany jest test poª¡czenia Systemu z
urz¡dzeniem
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1.1.3.2

Ustawienia zaawansowane

Rysunek 4: Okno ustawień zaawansowanych w urzadzeniu
˛
RFID

Okno ustawie« zaawansowanych jest dost¦pne po naci±ni¦ciu przycisku
Zaawansowane. Dodatkowe funkcje zostaªy opisane w tabeli ponizej.

Automatyczna synchronizacja czasu

Zaznaczenie tej opcji zapewnia synchronizacj¦ czasu w Sterowniku RFID z tym
obowi¡zuj¡cym na komputerze centralnym Systemu.

Czas otwarcia elektrozamka

Okre±la czas (w sekundach), przez który
elektrozamek podª¡czony do sterownika
zostanie otwarty po przyªozeniu TAG'a.

Czytnik aktywuj¡cy
trozamek

Kazdy ze sterowników RFID moze
wspóªpracowa¢ maksymalnie z dwoma
czytnikami RFID. Opcja ta pozwala na
zde niowanie, który z czytników ma by¢
sprz¦zony z elektrozamkiem w przypadku
samodzielnej pracy urz¡dzenia (w trybie
off-line).

elek-
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Czas dodawania TAG'a

Okre±la czas (w sekundach), przez który
moduª oczekuje na przyªozenie nowego
identy katora RFID, w trakcie jego dodawania w kon guracji uzytkownika.

Caªkowicie autonomiczny

Ustawienie w ten tryb powoduje, ze
sterownik zawsze sam otwiera zaczep autoryzowanym uzytkownikom, bez potrzeby wysterowania z poziomu jednostki decyzyjnej (ale mozna to zrobi¢). W tym trybie nie ma mozliwo±ci odmowy otwarcia w
wyniku zadziaªania logiki reszty Systemu.
Zachowanie samego urz¡dzenia w trybie
on-line oraz off-line jest identyczne. Mozna
dokona¢ dodatkowo wyboru, który czytnik
b¦dzie aktywny.

Kontrola przez System

Ustawienie w tryb Kontrola przez System
powoduje, ze sterownik w trybie on-line
(aktywne poª¡czenie z komputerem centralnym) nie b¦dzie samodzielnie podejmowa¢ decyzji o otwarciu zaczepu. Zawsze nalezy skon gurowa¢ odpowiednie
reguªy, aby jednostka decyzyjna wydawaªa
takie polecenia. Natomiast w trybie off-line (po zaniku poª¡czenia) urz¡dzenie b¦dzie otwiera¢ przej±cie autoryzowanym uzytkownikom bazuj¡c na wªasnych danych. Dodatkowo nalezy ustali¢,
którego czytnika ma dotyczy¢ takie dziaªanie.

UWAGA!
W celu skon gurowania Sterownika RFID tak, aby nigdy nie otwieraª przej±¢
w przypadku braku poª¡czenia z komputerem centralnym, nalezy wybra¢ pozycj¦
Zaden w opcji czytnik aktywuj¡cy elektrozamek . Tryb pracy sterownika moze
by¢ wtedy ustawiony dowolnie.
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1.1.3.3

Wyszukiwanie dost¦pnych urz¡dze«

Rysunek 5: Okno wyszukiwania urzadze
˛
ń RFID

Okno wyszukiwania urz¡dze« dost¦pne jest po naci±ni¦ciu przycisku Szukaj
urz¡dze«... na oknie ustawie« podstawowych. Pozwala ono na znalezienie
sterowników pracuj¡cych w lokalnej sieci. Przycisk Kon guracja urz¡dzenia
pozwala na zmian¦ kon guracji wewn¦trznej wybranego sterownika, natomiast
przycisk Od±wiez wymusza ponowne wyszukanie pracuj¡cych urz¡dze«.
Wyszukane urz¡dzenia prezentowane s¡ na li±cie, która zawiera podstawowe
informacje o nazwie wewn¦trznej urz¡dzenia oraz jego adresie IP oraz MAC.

1.1.3.4

Kon guracja sieciowa

Okno kon guracji sieciowej pozwala na mody kacj¦ wewn¦trznych ustawie«
urz¡dzenia, odpowiedzialnych za jego komunikacj¦ z sieci¡ komputerow¡.
Ponizej opisane s¡ poszczególne opcje:
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Rysunek 6: Okno wewnetrznej
˛
konfiguracji sieciowej urzadzenia
˛
RFID

Nazwa urz¡dzenia

Opcja ta pozwala okre±li¢ nazw¦
urz¡dzenia. Moze si¦ ona skªada¢ maksymalnie z 8 znaków.

Adres IP

Opcja ta pozwala okre±li¢ adres IP
urz¡dzenia.

Adres MAC

Opcja ta pozwala na podgl¡d adresu MAC
urz¡dzenia.

Usªuga DHCP

Wª¡czenie tej opcji spowoduje pobranie
przez urz¡dzenie adresu IP, maski podsieci
oraz bramy domy±lnej z lokalnego serwera
DHCP.

Brama domy±lna

Opcja ta okre±la adres IP bramy domy±lnej
w sieci komputerowej.

Maska podsieci

Opcja ta pozwala okre±li¢ mask¦ podsieci,
w której ma pracowa¢ urz¡dzenie.

Port IP

Opcja ta pozwala okre±li¢ port IP, na
którym urz¡dzenie b¦dzie mogªo odbiera¢
poª¡czenia.
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1.1.3.5

Kon guracja wyj±¢ sterownika RFID

Rysunek 7: Okno konfiguracji wyjść w urzadzeniu
˛
RFID

Okno kon guracji wyj±¢ sterownika RFID dost¦pne jest po naci±ni¦ciu przycisku Kon guracja wyj±¢ na oknie ustawie« podstawowych. Kon guracja
pozwala na ustawienie stanów oraz trybu pracy wyj±¢, które znajduj¡ si¦ w
sterowniku RFID. Dost¦pne s¡ dwa tryby pracy wyj±¢:
• Bistabilny,
• Monostabilny.
Tryby te pozwalaj¡ na ustawianie na wyj±ciu stanu wysokiego lub niskiego
o czasie trwania zaleznym od wybranego trybu pracy i ustawie« uzytkownika.
Tryb Bistabilny ma na celu ustawienie staªej warto±ci stanu (Wysoki lub Niski)
bez parametru czasu. O czasie jego trwania decyduje wtedy jednostka decyzyjna. Tryb Monostabilny powoduje domy±lne ustawienie wyj±cia w stan Wysoki lub
Niski w zalezno±ci od ustawienia pola Normalnie. Po wywoªaniu przez System
akcji wzbudzenia tego wyj±cia, zmienia ono swój stan na przeciwny do domy±lnego (na okre±lony czas), po czym wraca do stanu poprzedniego.
1.1.3.6

Test poª¡czenia

Test poª¡czenia pozwala sprawdzi¢ poprawno±¢ ustawie« podzespoªu. W przypadku poprawnej komunikacji, uzytkownik jest o tym informowany adekwatnym
komunikatem. W razie wyst¡pienia problemów, analiza komunikatu powinna da¢
mozliwo±¢ zdiagnozowania przyczyny i jej usuni¦cia.

1.2

Współpraca Modułu Identyfikacji z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Identy kacji pozwala na powi¡zanie warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu.
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Rysunek 8: Okno testu połaczenia
˛

Warunki i akcje s¡ zalezne od wybranego sterownika urz¡dzenia. Dla Moduªu
Identy kacji ze skon gurowanym sterownikiem APA RFID wyrózniamy nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poª¡czenie,
Odczyt TAG'a
Stan wej±cia 1,
Stan wej±cia 2,
Stan wej±cia 3,
Potwierdzenie aktywacji wyj±cia 1,
Potwierdzenie aktywacji wyj±cia 2,
Potwierdzenie aktywacji elektrozamka,
Aktualny stan wyj±cia 1,
Aktualny stan wyj±cia 2,
Aktualny stan rygla.

oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Ustaw wyj±cie 1,
• Ustaw wyj±cie 2,
• Otwarcie elektrozamka.
Ponizej przedstawiono szczegóªowy opis warunków i akcji.
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1.2.1

Warunek: Połaczenie
˛

Warunek ten jest speªniony, je±li Moduª RFID jest zainicjowany i dost¦pny w
Systemie oraz komunikacja z urz¡dzeniem jest prawidªowa.
1.2.2

Warunek: Odczyt TAG’a

Warunek ten pozwala na sprawdzenie czy do czytnika RFID przyªozony zostaª
TAG. Na podstawie parametrów strony przyªozenia (Zewn¦trzna, Wewn¦trzna
lub Obie) oraz typu zdarzenia (Aktualne lub Archiwalne) pozwala na zidentykowanie osoby, która przyªozyªa TAG'a do czytnika oraz sytuacji, w jakiej to
nast¡piªo.
Dodatkowa parametryzacja obejmuje sposób autoryzacji. Podstawowe
ustawienie uzywa mechanizmów wbudowanych w System, opartych o ustawienia uzytkowników i ich praw dost¦pu. Mozna takze identy kowa¢ konkretn¡
osob¦ i de niowa¢ w ten sposób logik¦ zadziaªania Systemu indywidualnie dla
danego uzytkownika. Trzecia opcja pozwala wykry¢ prób¦ nieautoryzowanego
wej±cia i dotyczy to zarówno zupeªnie nieznanego tag'a, jak i uzytkownika,
którego prawa dost¦pu nie s¡ aktualnie speªnione. Obie te sytuacje mozna
rozrózni¢ za pomoc¡ zmiennych wspóªdzielonych - dla znanego uzytkownika s¡
one wypeªnione w tym sygnale.
Sygnaª mozna takze sparametryzowa¢ w taki sposób, aby pozwalaª zidenty kowa¢ fakt kilkukrotnego przyªozenia identy katora w sko«czonym czasie.
Sygnaª dziaªa tylko w momencie, kiedy wielokrotnie jest przykªadany ten sam
tag - uzycie innego spowoduje przerwanie naliczania. Umozliwia to zbudowanie
jaki± akcji specjalnych w takiej sytuacji.

Rysunek 9: Warunek: Odczyt Taga
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1.2.3

Warunek: Stan wejścia 1, 2, 3

Warunek ten pozwala odczyta¢ stan wej±cia o indeksie odpowiednio 1, 2 lub
3 w urz¡dzeniu RFID.
1.2.4

Warunek: Potwierdzenie aktywacji wyjścia 1, 2

Warunek ten pozwala na sprawdzenie czy w urz¡dzeniu nast¡piªa zmiana
stanu wyj±cia o indeksie odpowiednio 1 lub 2. Umozliwia to potwierdzenie, ze
polecenie zostaªo odczytane przez Sterownik i wykonane. Ma ono form¦ impulsow¡ i generowany jest w momencie kazdej zmiany stanu wyj±cia.
1.2.5

Warunek: Potwierdzenie aktywacji elektrozamka

Warunek ten pozwala na sprawdzenie czy w urz¡dzeniu faktycznie nast¡piªo
otwarcie elektrozamka. Ma charakter impulsowy i odpowiada momentowi
rozpocz¦cia sygnaªu otwarcia zaczepu. Czas trwania zalezy od kon guracji zaawansowanej urz¡dzenia.
1.2.6

Warunek: Aktualny stan wyjścia 1,2

Warunek ten pozwala sprawdzenie stanu wyj±¢ 1 i 2 w danej chwili. Warunki
maj¡ charakter ci¡gªy - speªnione s¡ tak dªugo, jak wyj±cia s¡ wysterowane.
1.2.7

Warunek: Aktualny stan rygla

Warunek ten pozwala sprawdzenie stanu wyj±cia przeznaczonego do
podª¡czenia zaczepu w danej chwili. Warunek ma charakter ci¡gªy - speªniony
jest tak dªugo, jak wyj±cie jest wysterowane.
1.2.8

Akcja: Ustaw wyjście 1, 2

Akcja ta wyzwala zmian¦ stanu wyj±cia o indeksie odpowiednio 1 lub 2
w urz¡dzeniu RFID. Charakter zmienia si¦ w zalezno±ci od ustawie« zaawansowanych urz¡dzenia - moze by¢ zarówno impulsowy, jak i ci¡gªy.

1.2.9

Akcja: Otwarcie elektrozamka

Akcja ta wyzwala otwarcie elektrozamka w urz¡dzeniu RFID. Czas trwania
impulsu kon gurowany jest w ustawieniach zaawansowanych podzespoªu.
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Rysunek 10: Akcja: Ustaw wyjście

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Identyfikacji

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª Identy kacji. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢
informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.3.1

”Nie można nawiaza
˛ ć połaczenia
˛
z urzadzeniem”
˛

Bª¡d ten informuje o braku komunikacji z urz¡dzeniem. Nalezy sprawdzi¢ zyczne poª¡czenie urz¡dzenia z Systemem Vision, czy nie doszªo do zaniku zasilania
w urz¡dzeniu, a takze kon guracj¦ wybranego sterownika.
1.3.2

”Połaczenie
˛
z urzadzeniem
˛
zostało przerwane”

Bª¡d ten informuje o braku komunikacji z urz¡dzeniem. Nalezy sprawdzi¢ zyczne poª¡czenie urz¡dzenia z Systemem Vision, czy nie doszªo do zaniku zasilania
w urz¡dzeniu, a takze kon guracj¦ wybranego sterownika.
1.3.3

”Bład
˛ komunikacji - duże opóźnienia.”

W trakcie komunikacji z urz¡dzeniem zaobserwowano zbyt duze czasy
odpowiedzi, co moze sugerowa¢ problemy z sieci¡ ethernet - wydajno±ci¡ lub
stabilno±ci¡ dziaªania. W takiej sytuacji mog¡ nast¦powa¢ cz¦ste rozª¡czenia
Sterownika, co b¦dzie si¦ wi¡za¢ z przechodzeniem sterownika w tryb off-line.
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1.3.4

”Nastapiło
˛
obciażenie
˛
urzadzenia
˛
wykonywanymi akcjami, co może doprowadzić do jego niepoprawnej pracy.”

Do urz¡dzenia jest wysyªane zbyt duzo polece« w tym samym czasie. Moze
to spowodowa¢, ze które± z zada« Moduªu nie zostan¡ zrealizowane, co w efekcie b¦dzie si¦ wi¡zaªo z bª¦dnym dziaªaniem caªego mechanizmu. Nalezy skontrolowa¢ logik¦ dziaªania i skon gurowa¢ reguªy tak, aby nie doprowadza¢ do
takiej sytuacji.
1.3.5

”Baza danych tagów użytkowników przekracza limit 2000. Sprawdź konfiguracje”
˛

Zbiór wpisów w li±cie uzytkowników (ª¡cz¡cy identy kator taga oraz kazdy
dozwolony uzytkownikowi przedziaª czasowy) nie moze przekroczy¢ rozmiaru
2000 rekordów. Nalezy zmniejszy¢ liczb¦ uzytkowników maj¡cych dost¦p do
danej strefy lub zmieni¢ struktur¦ ich przedziaªów czasowych w prawach dost¦pu
- ich zmniejszenie spowoduje zwolnienie miejsca w bazie.
1.3.6

”Baza przedziałów czasowych przekracza limit 50. Sprawdź konfiguracje”
˛

Liczba unikalnych przedziaªów czasowych na których moze operowa¢ pojedynczy Sterownik si¦ga maksymalnie 50. S¡ to przedziaªy wynikaj¡ce z praw
dost¦pu wszystkich uzytkowników uprawnionych do danej strefy. Nalezy zmniejszy¢ róznorodno±¢ przedziaªów czasowych.
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