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Czytnik rejestracji czasu pracy z foto-rejestracją  

RCPlusNet 3.1 

1. Opis czytnika 

Czytnik RCPlusnet3.1 umożliwia budowanie rozległych systemów RCP. Jest czytnikiem 

specjalnie stworzonym na potrzeby RCP. Posiada 2 pola zbliżeniowe (wejście i 

wyjście)służące do rejestracji początku i końca pracy. Ponadto posiada 2 przyciski 

funkcyjne „P” i „S”. Przycisk „S” pozwala oznaczyć wyjście jako służbowe, natomiast 

przycisk „P” może służyć do kilku celów, np. określenia, czy dane wyjście jest wyjściem na 

przerwę. Funkcję tego przycisku można zdefiniować na potrzeby klienta.  

  

Rys.1 Widok frontu czytnika: pola zbliżeniowe wejścia i wyjścia,  

przyciski „P” i „S” (służbowe), wyświetlacz oraz kamera z diodami podczerwieni 

Czytnik w standardowym wykonaniu współpracuje z transponderami RFID Unique 125kHz. 

Może obsługiwać zarazem karty jak i breloki zbliżeniowe. Możliwe są także dodatkowe 

opcje, jak praca z transponderami MiFare, kodami kreskowymi lub pastylkami iButton. 

Czytnik komunikuje się z system RCP za pomocą połączeń sieciowych TCP/IP, które 

mogą być zapewnione za pomocą sieci Ethernet, GPRS, WiFi (GPRS i WiFi w wykonaniach 

opcjonalnych). W standardowym wykonaniu czytnik posiada złącze Ethernet w postaci 

gniazda RJ45.  
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2. Koncepcja internetowego systemu RCP w oparciu o czytnik 
RCPlusNet3.1 

Przykładowy schemat rozproszonego systemu RCP złożonego z 3 czytników RCP oraz 

serwera RCP. Czytniki komunikują się z serwerem za pomocą różnych mediów: sieci LAN, 

sieci Internet lub przy wparciu komunikacji GPRS (w systemie telefonii komórkowej). 

Użytkownicy pracujący na swoich komputerach mogą łączyć się z serwerem i korzystać z 

oprogramowania lokalnie jak i zdalnie (przez Internet).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Schemat systemu RCP 

Czytnik odległy (Ethernet) 
Internet 

LAN 

Kadry 

Kierownicy Dyrektor 
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GPRS+Internet 
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Czytnik odległy (GPRS) 

Serwer RCP 
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3. Parametry techniczne 

Parametr Wartość 

Pojemność pamięci danych min. 6GB  

Rozdzielczość zdjęć 640 x 480 

Wielkość zdjęcia na karcie w kB Ok 40 kB 

Ilość rejestrowanych klatek obrazu na jedną rejestrację Od 2 do 10 

Minimalna częstość rejestrowania klatek obrazu co 0,1 sekundy  

Ilość rejestracji możliwa do zgromadzenia na karcie, przy 2 zdjęciach na 

rejestrację 

25 tys.  

Klasa szczelności urządzenia (pyłoszczelność i wodoszczelność) IP 64 

Zakres temperatur pracy -20ºC - +40ºC 

Napięcie zasilania 6 – 25 V 

Pobór mocy ~2W 

Wymiary (szerokość / wysokość / grubość) 160 / 130 / 60 

4. Format danych 

Czytnik przechowuje dane rejestracji w postaci plikowej. Pliki zapisywane są na karcie mikro SD, 

w katalogu roboczym, w podkatalogach o nazwach w formacie rrrrmmd.  

/roboczy 

 

 

 

 

 

W podkatalogach tych znajdują się dane rejestracji w postaci pliku tekstowego zwierającego 

rejestracje oraz pików graficznych w formacie jpg, zawierające zdjęcia osób rejestrujących się.  Każdy 

czytnik ma nadany swój identyfikator (ID). Ten identyfikator, jak również numer karty i moment 

czasowy rejestracji służą do nazwania plików zawartych w podkatalogach. Jest  to dowolny ciąg 

znaków  alfanumerycznych, nie dłuższy niż 20 znaków. 

Plik rejestracji ma nazwę w formacie: 

plik_rejestracji_ID_rrrrmmdd.txt 

gdzie: ID – identyfikator czytnika, rrrrmmdd – data w formacie rok, miesiąc, dzień. 

20170102 

20170103 

20170104 

20170105 

20170106 

20170107 

20170108 

… 
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Pliki jpg mają nazwy w formacie: 

ggmmss_karta_ID_nr.jpg 

gdzie: ggmmss – moment czasowy rejestracji wyrażony godziną, minutą i sekundą rejestracji, karta – 

numer karty pracownika, najczęściej 10 znaków alfanumerycznych, ID – identyfikator czytnika, nr – 

numer klatki w sekwencji klatek przypadających na rejestrację w danym momencie czasowym  

rejestracji. 

Plik rejestracji zawiera dane w postaci CSV (lista kolumnowa), w której separatorem jest średnik. 

Kolejne wiersze pliku zawierają rejestracje w postaci: 

kkkkkkkkkk;rrrr-mm-dd gg:mm:ss;TT 

gdzie: kkkkkkkkkk – numer karty pracownika, najczęściej 10 lub 8 znaków, rrrr-mm-dd gg:mm:ss – 

moment czasowy rejestracji, TT – tryb, 2 znaki numeryczne, określające wejście, wyjście, wyjście 

służbowe lub wejście prywatne  ‘00’ – wejście, ‘01’ –wyjście, ‘03’ – wyjście służbowe,  ‘ 02’ – wejście 

prywatne 

Przykładowe zapisy w pliku mogą mieć postać: 

0d0055159c;2017-01-07 15:50:11;00 

0d0055159c;2017-01-07 19:31:01;01 

5. Transmisja danych  

Zasada komunikacji czytnika z serwerem systemu kadrowego lub RCP opiera się na wymianie 

danych plikowych. Czytnik przekazuje na serwer całe swoje drzewo katalogów rejestracji  opisane w 

punkcie 4. Standardowo użyty jest do tego mechanizm rsync, tunelowanych przez szyfrowany 

protokół  ssh.  Synchronizacja plików wykonywana jest co minutę, dlatego na serwerze zapewniona 

jest w miarę aktualna kopia danych z czytników. Po stronie serwera także w odstępnie minutowym 

następuje interpretacja tekstowych plików rejestracji i wpisanie danych do bazy danych. Tak więc 

mechanizm ten zapewnia, że w bazie danych serwera dane z czytników znajdą się najpóźniej po 2 

minutach od rejestracji.  

W przypadku , jeśli infrastruktura komputerowa nie zapewnia użycia mechanizmu rsync i ssh, 

możliwe są inne mechanizmy przesyłania danych z czytników na serwer. Są to m.in. : smb(Samba), 

ftp, sftp, nfs. 

Ze względu na fakt, że czytnik oparty jest na otwartym systemie Raspbian z rodziny systemów Linux,  

istnieje możliwość zmian sposobu działania czytnika m.in. zmian częstości aktualizacji danych na 

serwerze oraz formatu danych, nazw plików, oraz ich kompresji i szyfrowania na poziomie systemu 

operacyjnego czytnika. 
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6. Montaż 

Pojedynczy punkt rejestracji czasu pracy składa się z czytnika RCPlusNet3.1 oraz zasilacza 

buforowego zapewniającego napięcie stałe 12V. Opcjonalnie można zastosować zewnętrzny 

oświetlacz podczerwieni (oświetlacz IR) w celu doświetlenie osób rejestrujących się w ciemności. 

Czytnik RCP jak i oświetlacz zasilane są tym samym napięciem, jednak zalecane jest, aby napięcie 

było poprowadzone do każdego z urządzeń oddzielnymi kablami.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Rys.3 Schemat połączeń punktu rejestracji 

 

Zasilacz buforowy należy zamontować zgodnie z dostarczoną wraz z nim instrukcją montażu. 

Zasilacz powinien być połączony do zasilania 220V kablem 3-żyłowym, z uziemieniem ochronnym. 

Do każdego z urządzeń zasilanych z zasilacza, czyli oświetlacza podczerwieni i czytnika RCP powinien 

być zastosowany osobny kabel dwużyłowy, o przekroju od 0,5mm2do 1,5mm2.  Większe przekroje 

mogą utrudniać montaż okablowania w czytniku (ograniczenie przekroju kabla zasilającego w złączu 

zasilania).  

W czytniku RCPlusNet3.1 napięcie 12V można podać w dowolnym kierunku na złącze zasilania 

(POWER).  

4.1. Montaż mechaniczny 

 Czytnik RCPlusNet 3.1 składa się z 2 podstawowych części: 

 korpusu (części tylnej, montowanej do ściany) 

 panelu przedniego (zawierającego płytki elektroniki, uszczelkę, drzwiczki oraz śruby mocujące 

do korpusu) 

 

~220V 
=12V 

=12V 

Zasilacz buforowy 

(np. HPSB 2512B) 

LAN 

Oświetlacz IR 
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 Korpus czytnika dostarczany jest bez dodatkowych otworów na kable. Jest to związane z tym, że 

użytkownik czytników może mieć potrzebę wprowadzenia kabli do czytnika z różnych kierunków.  

Jednak ze względu na położenie płytek elektroniki wewnątrz urządzenia sugerowane jest, aby kable 

zostały wprowadzone przez tylną ścianę korpusu w górnej części urządzenia. Do środka czytnika 

powinny być wprowadzone 2 kable: skrętka sieciowa UTP oraz kabel zasilający 2x0,5mm2 lub 

grubszy.  

  

Rys.4 Korpus czytnika, montowany na ścianie. Kolorem żółtym 

zaznaczona strefa,  w której najlepiej wywiercić otwór na wprowadzenie 

kabli (zasilającego i skrętki). Kolorem czerwonym zaznaczone są otworzy 

montażowe 

 

 

 

Korpus czytnika montuje się do ściany wkrętami przez otwory zaznaczone na rysunku 1 kolorem 

czerwonym. Należy pamiętać, żeby nie wkręcać wkrętu na siłę, ponieważ może to grozić wyrwaniem 

plastikowej tulejki. Po wyczuciu oporu należy zaprzestać dalszego wkręcania.  

Panel montuje się na zamontowanym korpusie z pomocą 4 wkrętów, które znajdują się pod 

drzwiczkami.  

  

4.2. Montaż elektryczny 
  

Czytnik RCPlusNet3.1 posiada wewnątrz 2 złącza: 

- złącze zasilania (opisane na płytce jako POWER)  

- złącze sieciowe RJ45  

  

Kabel zasilający powinien być odizolowany na końcach i – jeśli jest to linka – skręcony. Długość 

odizolowanej końcówki przewodu zasilającego nie powinna przekroczyć 10mm, gdyż mogłoby to 

grozić zwarciem. Kable trzeba wprowadzić do złącza POWER po uprzednim naciśnięciu 
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pomarańczowych przycisków. Po wprowadzeniu przewodów zasilających do oporu, należy zwolnić 

pomarańczowe przyciski w złączu i dopiero wtedy można puścić kable.  

Skrętka stosowana do połączenia z siecią LAN powinna być jak najbardziej elastyczna. Jeśli skrętka 

jest jednak sztywna i trudno się formuje, to zaleca się usunięcie zewnętrznej osłony na całej długości 

wewnątrz czytnika. Na końcu skrętki powinna być zaciśnięta wtyczka RJ45. 

Należy pamiętać, żeby po wprowadzeniu kabli do czytnika przez tylną ścianę korpusu czytnika, 

pozostawić dostatecznie długi odcinek kabli, żeby można je swobodnie wpiąć w złącza w panelu 

czytnika. Zazwyczaj jest to długość około 20cm, jednak jest to także zależne od miejsca 

wprowadzenia kabli do czytnika.  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

 

PRODUCENT:  Zakład Inżynierii Elektronicznej  

   Andrzej Mączyński 

   Ul. Zaroślak 2/8 

   80-811 Gdańsk 

   tel/fax (058)3037195, kom. 691399973 

   POLSKA 

 

Deklaruje, że produkt: 

Czytnik Rejestracji Czasu Pracy z Foto-rejestracją  

RCPlusNet3.1 

Jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej: 

   89/336/ECC – Kompatybilność Elektromagnetyczna 

 

Produkt spełnia wymagania norm zharmonizowanych: 

   EN 55022:1998+A1:2000 

   EN 55024:1998+A1:2001 

 

Gdańsk, 04.07.2015   mgr inż. Andrzej Mączyński 

      


