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PSKD – Prosty Sterownik Kontroli Dostępu RFID
Charakterystyka sterownika
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trzy tryby pracy: KARTA, MENADŻER, SERWER
Możliwość zaprogramowania do 1125 identyfikatorów
Rejestracja do 16383 zdarzeń
Przechowywanie informacji o użytkownikach
Obsługa transponderów Unique EM-410x
Niezależna komunikacja RS485 z protokołem MKEiA
Wyjście odseparowane przekaźnikowe (NC i NO)
Wejście kontroli otwarcia drzwi
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
Oprogramowanie: PSKD Menadżer i Serwer
Zasilnie 8V-30V (do 100mA przy 12V)
Temperatura pracy od 0°C do 40°C

PSKD (Prosty Sterownik Kontroli Dostępu) został zaprojektowany z myślą o firmach, które pragną
w prosty i szybki sposób uruchomić system kontroli dostępu, czy rozliczenia czasu pobytu.
Sterownik jest w pełni autonomiczny i niezależny od komunikacji. Wszystkie niezbędne informacje
są przechowywane w wewnętrznej pamięci sterownika. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się
w oddzielnym procesie i nie wpływa na jego pracę. Dodatkowo, każde zdarzenie (odczyt
identyfikatora, zmiana stanu wejścia) jest zapisywane w pamięci Flash. Urządzenie może pracować
w trybie KARTA, MENADŻER oraz SERWER. Pierwszy tryb pracy KARTA pozwala przy
pomocy identyfikatora SERWIS zaprogramować do 100 identyfikatorów użytkowników
przechowywanych w pamięci EEPROM oraz dokonać konfiguracji sterownika. Z kolei tryb pracy
MANADŻER przy pomocy oprogramowania PSKD Menadżer pozwala w pełni zarządzać
sterownikiem przy pomocy interfejsu komunikacyjnego RS485. Zarządzanie to polega między
innymi na odczycie, zapisie lub kasowaniu identyfikatorów (1024 w pamięci Flash + 101 w pamięci
EEPROM), dodawaniu lub usuwaniu informacji o użytkowniku (imię, nazwisko, numer, opis)
konfiguracji parametrów, odczytu zarejestrowanych zdarzeń (odczyt identyfikatora, zmiana stanu
wejścia) itp. Ostatni tryb pracy SERWER wraz z aplikacją PSKD Serwer umożliwia zarządzanie
grupą czytników PSKD, użytkownikami, prawami dostępu oraz w sposób ciągły zapewnia
monitorowanie stanu urządzeń. Występujące zdarzenia podczas monitorowania są zapisywane w
bazie danych SQLite. Dane te następnie mogą być w łatwy sposób przeglądane lub przetworzone
według wymagań klienta i wykorzystane np. do kontroli dostępu do pomieszczeń, rozliczania czasu
pracy, czasu pobytu, itp. Układ odczytuje identyfikatory zbliżeniowe RFID pracujące w paśmie
125kH zgodne ze układem EM-410x powszechnie znanym jako Unique. Urządzenie jest
wyposażone w odseparowane wyjście przekaźnikowe (styki NC i NO) o obciążalności 0,5A, które
może być wykorzystane do sterownia cewką elektromagnesu zamka. Ponadto, sterownik posiada
wejście, które można wykorzystać np. do monitorowania otwarcia lub zamknięcia drzwi. Sterownik
PSKD posiada również sygnalizator dźwiękowy przydatny przy potwierdzeniu odczytu
identyfikatora lub do powiadamiania o niedomkniętych drzwiach. Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
wyświetla niezbędne informacje podczas pracy urządzenia. Sterownik może być zasilany w
szerokim zakresie napięć od 7V do 30V. Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa ABS o
wymiarach 151x93x25 mm jest przystosowana do montażu na ścianie przy pomocy dwóch krętów
oraz posiada odpowiednie otwory do wprowadzenia przewodów. Obudowa od czoła jest dodatkowo
zabezpieczona przez pleksi z estetycznym nadrukiem.
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Instrukcja obsługi sterownika PSKD
1. SPOSÓB MONTAŻU I PODŁĄCZENIE STEROWNIKA
1.1 Montaż tylnej części obudowy sterownika
Montaż sterownika odbywa się poprzez przykręcenie tylnej części obudowy do ściany. W tym
celu należy nawiercić otwory pod kołki montażowe  6mm zgodnie z rozstawem otworów
obudowy. Następnie przełożyć przewody przez wyfrezowany otwór i przykręcić wkrętami tylną
część obudowy do ściany – Ilustracja nr 1.

Ilustracja nr 1 – Mocowanie obudowy do ściany

1.2 Podłączenie sterownika
Przyłączenie sterownika PSKD do zasilania, interfejsu RS485, układu sterującego
elektromagnesem zamku lub czujnika otwarcia drzwi odbywa się przy pomocy rozłączanej
kostki zaciskowej. Rozmieszczenie zacisków, ich znaczenie oraz schemat typowego połączenia
przedstawiono na Ilustracji nr 2. Podczas wykonywania połączeń należy zachować staranność i
wykonać je zgodnie z opisem znajdującym się na Ilustracji nr 2 przy odłączonym napięciu
zasilania. Niestaranne lub niewłaściwe połączenie przewodów może skutkować niepoprawną
pracą sterownika lub jego uszkodzeniem. Jako czujnik kontroli otwarcia/zamknięcia drzwi
można wykorzystać kontaktron z magnesem lub mechaniczny czujnik krańcowy. Podanie
potencjału zasilania na wejście IN oznacza stan zamkniętych drzwi, a brak potencjału stan
otwartych drzwi. W przypadku korzystania z interfejsu RS485, do dokonywania połączeń
można użyć standardowy czteroparowy przewód UTP/FTP. Przesył sygnałów interfejsem RS485
winien odbywać się przy pomocy jednej pary skręconej. Pozostałe pary można wykorzystać do
zasilania sterownika na niewielką odległość (około 10m). Wartość napięcia zasilania powinna
zawierać się w przedziale napięcia pracy cewki elektromagnesu zamka i nie powinna być niższa
niż 8V, a wyższa niż 30V. Podanie napięcia wykraczającego poza ten przedział może
spowodować niewłaściwą prace lub uszkodzenie urządzenia. Moc pobierana przez sam
sterownik (bez elektrozamka) wynosi około 0,5W. Po dokonaniu i sprawdzeniu połączeń należy
umieścić wtyk w gnieździe sterownika Ilustracja nr 3. Dodatkowo należy pamiętać w przypadku
korzystania z interfejsu RS485 o zakończeniu linii rezystancją terminującą 100Ω z obu stron.
Sterownik PSKD posiada wlutowane na płytce rezystory terminujące, a załączenie odbywa się
poprzez założenie zworki na piny oznaczone żółtym kółkiem Ilustracja nr 3.
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Ilustracja nr 2 – Schemat podłączenie sterownika PSKD

Ilustracja nr 3 – Zworka do terminowania linii RS485
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1.3 Montaż przedniej części obudowy sterownika z elektroniką
Montaż części czołowej odbywa się przy pomocy czterech wkrętów stożkowych (Ilustracja nr
4). Przed zamknięciem obudowy należy upewnić się, czy przewody są odpowiednio ułożone. Po
zamknięciu obudowy i przykręceniu wkrętów należy odtłuścić przednią część obudowy, a
następnie przykleić samoprzylepną pleksi maskującą (Ilustracja nr 5). Uwaga: Obudowa w
miejscu przyklejenia pleksi maskującej powinna być dobrze odtłuszczona w przeciwnym razie
pleksi maskująca może być w łatwy sposób zerwana. Do odtłuszczenia najlepiej użyć czysty
alkohol.

Ilustracja nr 4 – Montaż części czołowej obudowy

Ilustracja nr 5 – Montaż pleksi maskującej

W przypadku potrzeby głośniejszego sygnału akustycznego z sygnalizatora dźwiękowego,
można nawiercić niewielki otwór o średnicy około 2mm w lewym górnym rogu przedniej części
obudowy. Podczas wiercenia otworu należy zachować szczególna ostrożność by nie uszkodzić
sterownika.
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2. OBSŁUGA STEROWNIKA
Sterownik PSKD jest urządzeniem niezależnym i wszystkie niezbędne informacje są
przechowywane w jego wewnętrznej pamięci. Sterownik może pracować równolegle w trzech
trybach: KARTA, MENADŻER oraz SERWER. Pierwszy najprostszy tryb – KARTA nie wymaga
podłączenia do komputera PC. Konfiguracja, zapis i usuwanie identyfikatorów (do 100) jest
realizowane przy pomocy specjalnego identyfikatora SERWIS programowanego przy pierwszym
uruchomieniu sterownika. Drugi tryb MENADŻER wymaga podłączenia sterownika przy pomocy
interfejsu RS485 do komputera PC. Przy użyciu oprogramowania PSKD Menadżer, można w
łatwy
sposób
skonfigurować
wszystkie
opcje
sterownika,
zarządzać
wszystkimi
identyfikatorami (do 1125) oraz odczytać zarejestrowane zdarzenia (do 16383). Ostatni tryb
SERWER pozwala na odczyt w sposób ciągły stanu sterownika i zapisywanie wszystkich
występujących zdarzeń w bazie SQLite. Ponadto są udostępnione zarówno protokół
komunikacji MKEiA jak i mapa pamięci sterownika PSKD z myślą o zastosowaniu urządzenia w
dedykowanych systemach kontroli dostępu i rejestrowania czasu pobytu.
2.1 Tryb pracy KARTA
Najprostszy tryb pracy KARTA jest przeznaczony dla prostych systemów kontroli dostępu do
pomieszczeń przy ograniczonej liczbie użytkowników (do 100). Programowanie i konfiguracja
sterownika PSKD odbywa się przy użyciu specjalnego identyfikatora SERWIS. Urządzenie w
tym trybie korzysta wyłącznie z pamięci EEPROM i nie jest możliwa ingerencja w
zaprogramowany lub nie obszar pamięci Flash w trybie MENADŻER.
2.1.1 Programowanie identyfikatora SERWIS
Zaprogramowanie identyfikatora serwis może być zrealizowane na dwa sposoby.
Pierwszy sposób jest dostępny bezpośrednio po pierwszym włączeniu urządzenia. Na
wyświetlaczu LCD sterownika pojawia się komunikat „Szybkie wprow. >” – Ilustracja nr 6.
Oznacza to, że sterownik nie posiada zaprogramowanego identyfikatora SERWIS i przeszedł
bezpośrednio do menu programowania oczekując na wprowadzenie identyfikatora
SERWISOWEGO
oraz
identyfikatorów
użytkowników.
Dokładny
opis
pierwszego
programowania, który w rzeczywistości jest szybkim wprowadzaniem identyfikatorów jest
opisany w punkcie 2.1.9. Zmiana identyfikatora SERWIS w trybie KARTA jest możliwy tylko po
wejściu do opcji szybkiego wprowadzania identyfikatorów w menu programowania i usunięciu
całej zawartości pamięci EEPROM (100 użytkowników).

Ilustracja nr 6 – Komunikat szybkiego wprowadzania

Ilustracja nr 7 – Komunikat serwisowy

Drugim sposobem na wprowadzenie identyfikatora SERWIS lub jego zmianę jest podłączenie
sterownika PSKD do komputera przy użyciu interfejsu RS485 oraz skorzystanie z aplikacji
PSKD Menadżer (tryb pracy MENADŻER punkt 2.2). Uwaga: W przypadku zaginięcia
identyfikatora SERWIS jedyną możliwością jego podmiany jest drugi sposób (z poziomu
aplikacji PSKD Menadżer).
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Ilustracja nr 9 – Komunikat domyślny

2.1.2 Wybieranie menu programowania i konfiguracja identyfikatorem SERWIS
Pierwsze zbliżenie identyfikatora SERWIS do pola odczytowego powoduję wyświetlanie
komunikatu na LCD „*** SERWIS ***” – Ilustracja nr 7. Ponowne zbliżenie identyfikatora
SERWIS w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy spowoduję przejście do menu programowania.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Dodanie kart
>” (Ilustracja nr 8) oznaczający
pierwszą pozycję menu programowania. W drugim wierszu wyświetlacza z prawej strony
będzie odliczany w dół czas w sekundach. Po odliczeniu trzech sekund pojawi się kolejna
pozycja menu programowania, a po kolejnych trzech sekunda następna, aż do ostatniej
„Szybkie wprow. >” – Ilustracja nr 6. Wybór odpowiedniej pozycji menu odbywa się poprzez
zbliżenie identyfikatora SERWIS w momencie wyświetlania jej nazwy. Przy pomocy
identyfikatora SERWIS dostępne są następujące pozycje menu:
● Dodanie kart
● Usunięcie kart
● Czas otwarcia
● Konfiguracja
● Adres
● Blokada/Otwarcie
● Szybkie wprowadzanie
W przypadku nie zbliżania identyfikatora SERWIS do pola odczytowego, sterownik przejdzie do
normalnego trybu pracy – komunikat na wyświetlaczu: „Zbliż kartę...” - Ilustracja nr 9.

Ilustracja nr 10 – Wybór użytkownika

Ilustracja nr 11 – Oczekiwanie na nowy identyfikator

2.1.3 Wprowadzanie nowych pojedynczych identyfikatorów użytkowników
Po wybraniu z menu programowania pozycji „Dodanie kart
>” zostanie wyświetlona
informacja o bieżącym numerze użytkownika (Ilustracja nr 10), któremu możemy przypisać
nowa kartę. Znak wykrzyknika '!' przy numerze informuje, że ten użytkownik ma już
przypisany identyfikator. Wybór użytkownika odbywa się poprzez odczekanie około 3s
(odliczany czas jest wyświetlany w prawym dolnym rogu). W następnym kroku sterownik
poprosi o zbliżenie identyfikatora, który ma zostać przypisany danemu użytkownikowi
(Ilustracja nr 11) – komunikat „Zbliż nową … ”. Zbliżenie nowego identyfikatora w czasie nie
dłuższym niż 3s spowoduje przypisanie go danemu użytkownikowi – komunikat .”Karta
zapisana ! ” (Ilustracja nr 12). W przypadku nie zbliżenia identyfikatora sterownik przejdzie z
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>”.

Ilustracja nr 13 – Pozycja usunięcie kart

2.1.4 Usuwanie pojedynczych identyfikatorów użytkowników
Po wybraniu z menu programowania pozycji „Usunięcie kart >” (Ilustracja nr 13) zostanie
wyświetlona informacja o bieżącym numerze użytkownika (Ilustracja nr 10), któremu możemy
usunąć przypisaną kartę. Znak wykrzyknika '!' przy numerze informuje, że ten użytkownik ma
przypisany identyfikator. Wybór użytkownika odbywa się poprzez odczekanie około 3s
(odliczany czas jest wyświetlany w prawym dolnym rogu). W następnym kroku sterownik
poprosi o potwierdzenie kartą SERWIS usunięcie danego identyfikatora (Ilustracja nr 14) –
komunikat „Czy na pewno? ”. Zbliżenie karty SERWIS w czasie nie dłuższym niż 3s spowoduje
usunięcie identyfikatora – komunikat ”Karta usunięta! ” (Ilustracja nr 15). W przypadku nie
zbliżenia identyfikatora sterownik przejdzie z powrotem do menu programowania „Usunięcie
kart >”.

Ilustracja nr 14 – Zapytanie o potwierdzenie

Ilustracja nr 15 – Potwierdzenie usunięcia

2.1.5 Czas otwarcia – wysterowania przekaźnika
Po wybraniu z menu programowania pozycji „Czas otwarcia >” (Ilustracja nr 16) w dolnym
wierszu wyświetlacza LCD zostanie wyświetlona informacja o bieżącym czasie wysterowania
przekaźnika w sekundach – górny wiersz LCD wyświetla komunikat „Ustaw czas... ” (Ilustracja
nr 17). Ustawianie czasu otwarcia odbywa się poprzez zbliżenie identyfikatora SERWIS i
przytrzymanie go do momentu uzyskania zadanej wartości – podczas zbliżenia wartości czasu
(lewy dolny róg wyświetlacza LCD) zmieniają się od 1 do 25. Oddalenie identyfikatora SERWIS
od czytnika na czas dłuższy niż 3s spowoduję pojawienie się komunikatu z pytaniem „Czy na
pewno? ” (Ilustracja nr 14). Zbliżenie karty SERWIS w czasie nie dłuższym niż 3s będzie
stanowić potwierdzenie i zapisanie nowej wartości czasu wysterowania przekaźnika –
komunikat ”Dane zapisane !” (Ilustracja nr 18). W przypadku nie zbliżenia identyfikatora
sterownik przejdzie z powrotem do menu programowania „Czas otwarcia >”.
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Ilustracja nr 17 – Ustawianie czasu otwarcia

Ilustracja nr 16 – Pozycja czas otwarcia

2.1.6 Konfiguracja powiadamiania
Po wybraniu z menu programowania pozycji „Konfiguracja >” (Ilustracja nr 19) w dolnym
wierszu wyświetlacza LCD zostanie wyświetlona w postaci liczbowej informacja o bieżącej
konfiguracji powiadamiania – górny wiersz LCD wyświetla komunikat „Ustaw konf... ”
(Ilustracja nr 20). Ustawianie konfiguracji powiadamiania odbywa się poprzez zbliżenie
identyfikatora SERWIS i przytrzymanie go do momentu uzyskania zadanej wartości – podczas
zbliżenia wartości liczbowe (lewy dolny róg wyświetlacza LCD) zmieniają się od 0 do 3.
Znaczenie poszczególnych wartości zostało przedstawione w Tabeli nr 1.
Wartość
0
1
2
3

Brak wstępu
Nie
Nie
Tak
Tak

Otwarte drzwi
Nie
Tak
Nie
Tak

Tabela nr 1 – Konfiguracja powiadamiania

Oddalenie identyfikatora SERWIS od czytnika na czas dłuższy niż 3s spowoduję pojawienie się
komunikatu z pytaniem „Czy na pewno? ” (Ilustracja nr 14). Zbliżenie karty SERWIS w czasie
nie dłuższym niż 3s będzie stanowić potwierdzenie i zapisanie nowej wartości konfiguracji
powiadamiania – komunikat ”Dane zapisane !” (Ilustracja nr 18). W przypadku nie zbliżenia
identyfikatora sterownik przejdzie z powrotem do menu programowania „Konfiguracja >”.
Powiadamianie o braku wstępu ma miejsce, gdy kod zbliżonego identyfikatora nie znajduje się
w pamięci sterownika PSKD. Brak wstępu sygnalizowany jest potrójnym sygnałem
dźwiękowym oraz wyświetleniem komunikatu jak na Ilustracji nr 30. Powiadamianie o
otwartych drzwiach (niedomkniętych) jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem co około 10s oraz
znakiem kropki '.' w prawym dolnym rogu wyświetlacza LCD.

Ilustracja nr 18 – Potwierdzenie zapisu

Ilustracja nr 19 – Pozycja konfiguracja

2.1.7 Adres urządzenia do komunikacji RS485
Po wybraniu z menu programowania pozycji „Adres >” (Ilustracja nr 21) w dolnym wierszu
wyświetlacza LCD zostanie wyświetlona w postaci dziesiętnej informacja o bieżącym adresie
sterownika – górny wiersz LCD wyświetla komunikat „Ustaw adres...” (Ilustracja nr 22).
Ustawianie adresu sterownika odbywa się poprzez zbliżenie identyfikatora SERWIS
i przytrzymanie go do momentu uzyskania pożądanego adresu – podczas zbliżenia wartości
adresu (lewy dolny róg wyświetlacza LCD) zmieniają się od 1 do 31. Oddalenie identyfikatora
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SERWIS od czytnika na czas dłuższy niż 3s spowoduję pojawienie się komunikatu z pytaniem
„Czy na pewno? ” (Ilustracja nr 14). Zbliżenie karty SERWIS w czasie nie dłuższym niż 3s
będzie stanowić potwierdzenie i zapisanie nowej wartości adresu – komunikat ”Dane
zapisane !” (Ilustracja nr 18). W przypadku nie zbliżenia identyfikatora sterownik przejdzie
z powrotem do menu programowania „Adres >”. Uwaga: Nowy adres będzie obowiązywał po
wyłączeniu i ponownym załączeniu sterownika.

Ilustracja nr 20 – Konfiguracja powiadamiania

Ilustracja nr 22 – Ustawianie adresu

Ilustracja nr 21 – Pozycja menu – adres

Ilustracja nr 23 – Pozycja menu – blokada

2.1.8 Blokada/Otwarcie sterownika
Sterownik PSKD posiada mechanizm blokad polegający na wyłączeniu odczytu i reakcji na
identyfikatory UŻYTKOWNIK (po włączeniu blokady sterownik reaguję tylko na identyfikator
SERWIS) lub na stałym wysterowaniu przekaźnika (elektrozamek otwarty). Mechanizm ten
może być wykorzystany w sytuacjach nadzwyczajnych. Po wybraniu z menu programowania
pozycji „Blokada/Otwar. >” (Ilustracja nr 23) w dolnym wierszu z lewej strony wyświetlacza
LCD zostanie wyświetlona informacja o włączeniu lub wyłączeniu jednej z blokad (0-wyłączone
blokady, 1-włączona blokada odczytu, 2-elektrozamek otwarty). Górny wiersz LCD wyświetla
komunikat „Ustaw blokadę...” (Ilustracja nr 24). Ustawianie blokady sterownika odbywa się
poprzez zbliżenie identyfikatora SERWIS i przytrzymanie go do momentu uzyskania pożądanej
wartości od 0 do 2. Oddalenie identyfikatora SERWIS od czytnika na czas dłuższy niż 3s
spowoduję pojawienie się komunikatu z pytaniem „Czy na pewno? ” (Ilustracja nr 14).
Zbliżenie karty SERWIS w czasie nie dłuższym niż 3s będzie stanowić potwierdzenie i zapisanie
stanu blokad – komunikat ”Dane zapisane !” (Ilustracja nr 18). W przypadku nie zbliżenia
identyfikatora sterownik przejdzie z powrotem do menu programowania „Blokada/Otwar. >”.
Po włączeniu jednej zblokad i wyjściu z menu programowania na wyświetlaczu LCD w górnym
wierszu pojawi się informacja „ !!! BLOKADA !!! ”, co oznacza włączenie blokady (wartość 1)
i wstrzymanie odczytu kart UŻYTKOWNIK (Ilustracja nr 25) lub komunikat „ --- OTWARTE ---”
(Ilustracja nr 29) i stałe otwarcie elektrozamku (wartość 2).
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Ilustracja nr 25 – Blokada sterownika

2.1.9 Szybkie wprowadzanie identyfikatorów
Szybkie wprowadzanie pozwala na zaprogramowanie identyfikatorów w kolejności od
identyfikatora SERWIS po identyfikatory UŻYTKOWNIKÓW od 1 do 100, bez dodatkowej
potrzeby wchodzenia w pozostałe pozycje menu. Po wybraniu z menu programowania pozycji
„Szybkie wprow. >” (Ilustracja nr 26) w górnym wierszu wyświetlacza LCD zostanie
wyświetlony komunikat z pytaniem „Czy na pewno? ” (Ilustracja nr 14). Zbliżenie dowolnego
identyfikatora spowoduję wykasowanie wszystkich identyfikatorów UŻYTKOWNIK od 1 do 100
oraz identyfikatora SERWIS – Ilustracja nr 27. Po wykasowaniu identyfikatorów w górnym
wierszu LCD wyświetlony zostanie komunikat „*** SERWIS ***”. Zbliżenie dowolnego
identyfikatora w ciągu 5s spowoduję zapisanie go jako identyfikator SERWIS. Następnie pojawi
się komunikat z prośbą o zbliżenie nowego identyfikatora UŻYTKOWNIK „Zbliż nową ...” dla
użytkownika 1 (nr wyświetlony z lewej w dolnym wierszu LCD). Zbliżenie nowego
identyfikatora w ciągu 5s (czas odliczany w prawym dolnym rogu LCD) spowoduję przypisanie
go jako użytkownik 1. Następnie sterownik poprosi nas o zbliżenie identyfikatora dla
użytkownika 2. Zbliżenie kolejnego identyfikatora spowoduję zapisanie go jako użytkownik 2.
W analogiczny sposób sterownik PSKD poprosi nas o kolejnych użytkowników aż do 100. Jeśli
podczas programowania kolejnych użytkowników nie zbliżymy nowych identyfikatorów (np. do
zaprogramowania jest tylko 10) w przeciągu 5s, sterownik wyjdzie z opcji szybkiego
wprowadzania wyświetlając komunikat „Koniec prog.! ” - Ilustracja nr 28. Następnie sterownik
powróci do pozycji menu „Szybkie wprow. >”. Jeśli nie będziemy zbliżać żadnego
identyfikatora sterownik wyjdzie z menu programowania i wyświetli komunikat domyślny
gotowości „Zbliż kartę... ” - Ilustracja nr 9.

Ilustracja nr 26 – Pozycja Szybkie wprowadzanie
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Ilustracja nr 28 – Koniec programowania

2.1.10 Posługiwanie się identyfikatorem UŻYTKOWNIK
Sterownik podczas normalnej pracy (gdy nie jest w menu programowania) wyświetla domyślny
komunika gotowości „Zbliż kartę... ” - Ilustracja nr 9. Każde odczytanie zbliżonego
identyfikatora jest potwierdzane krótkim sygnałem dźwiękowym. Odczytanie identyfikatora,
którego kod znajduje się w pamięci sterownika spowoduję załączenie przekaźnika na wcześniej
zaprogramowany czas. Dodatkowo na wyświetlaczu LCD na czas załączenie przekaźnika pojawi
się informacja „ --- OTWARTE ---” (Ilustracja nr 29). W przypadku zbliżenia
niezaprogramowanego identyfikatora sterownik PSKD w zależności od konfiguracji
powiadamiania braku wstępu może powiadomić o braku wejścia lub nie. W przypadku
włączenia powiadamiania na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „! BRAK WSTEPU !”
(Ilustracja nr 30) dodatkowo zasygnalizowany trzema krótkimi sygnałami dźwiękowymi. W
przypadku braku powiadamiania sterownik nie będzie reagował na nieznane identyfikatory.

Ilustracja nr 29 – Komunikat otwarcia
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2.2 Tryb pracy MENADŻER
Trybem pracy pozwalającym w pełni wykorzystać możliwości sterownika PSKD jest tryb
MENADŻER. Tryb ten pozwala na zaprogramowanie wszystkich możliwych identyfikatorów
(1125), odczyt zdarzeń oraz dokonanie konfiguracji sterownika. W tym celu niezbędne jest
podłączenie urządzenia do komputera klasy PC przy użyciu interfejsu RS485. Prędkość
komunikacji ze sterownikiem wynosi 115200bits/s, bez kontroli parzystości i sterowania
przepływem oraz jeden bit stopu. Komunikacja ze sterownikiem jest typu Master-Slave, gdzie
komputer pełni role nadrzędną. Protokół komunikacji jest zgodny ze standardem MKEiA.
Dokładny opis protokołu wraz z mapą pamięci można znaleźć w punkcie 3. Od strony
komputera niezbędna jest aplikacja PSKD Menadżer, którą można pobrać ze strony
www.mkeia.com w dziale oprogramowanie.
2.2.1 Uruchomienie programu PSKD Menadżer

Ilustracja nr 31 – Okno programu PSKD Menadżer

Oprogramowanie PSKD Menadżer nie wymaga instalacji i jest przeznaczone dla systemów
operacyjnych Windows począwszy od Windows98 do współczesnych. Po uruchomieniu zostanie
wyświetlone okno aplikacji jak na Ilustracji nr 31. W górnej części okna znajdują się narzędzia
oraz dane konfiguracyjne sterownika, a pod nimi główna tabela z listą użytkowników i ich
danymi. Użytkownicy są podzieleni na dwie grupy: Użytkownicy, których dane znajdują się w
pamięci Flash (od 101 do 1124) oraz EEPROM (od 1 do 100). Dodatkowo wyróżniony jest
SERWIS. Tabela główna jest wykorzystywana podczas zapisu i odczytu danych z urządzenia.
2.2.2 Konfiguracja połączenia ze sterownikiem
Podłączenie do sterownika z poziomu oprogramowania PSKD Menadżer jest możliwe po
podłączeniu sterownika przy użyciu interfejsu RS485 i wprowadzeniu odpowiedniego numeru
portu COM w miejscu oznaczonym jako Port COM oraz podanie odpowiedniego adresu
sterownika oznaczonym jako Adres. Do komunikacji z urządzeniem można stosować
konwertery RS485-USB jak np. BxKonwerter lub RS485-Ethernet. Sprawdzenie poprawnej
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komunikacji polega na kliknięciu na piąta ikonę od lewej (sterownik PSKD z lupą). Przy
poprawnej konfiguracji połączenia sterownik powinien wydać krótki sygnał dźwiękowy oraz
wyświetlić swój adres na wyświetlaczu LCD. W przypadku błędnej konfiguracji połączenia
aplikacja wyświetli komunikat o błędzie – Ilustracja nr 32.

Ilustracja nr 32 – Komunikat o błędzie komunikacji

2.2.3 Edycja użytkowników
Edycja danych użytkownika jest możliwa po kliknięciu na odpowiedni wiersz modyfikowanego
użytkownika lub poprzez zaznaczenie kursorem i kliknięcie znaku Enter. Pojawi się okno
konfiguracji jak na Ilustracji nr 33 lub Ilustracji nr 34.

Ilustracja nr 33 – Okno konfiguracji – Flash

Ilustracja nr 34 – okno konfiguracji - EEPROM

Wygląd okna i rodzaj ustawień jaki mamy możliwy do edycji zależy od rodzaju użytkownika.
Dane użytkowników od numerów 1 do 100 oraz SERWIS są ograniczone wyłącznie do kodu
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identyfikatora (Ilustracja nr 34). Dane te są przechowywane w pamięci EEPROM i mogą być
zmienione w trybie KARTA i MENADŻER. Informacje o użytkownikach od 101 do 1124 są
przechowywane w pamięci Flash i mogą być rozszerzone o informacje jak imię, nazwisko,
numer i opis. Dane te mogą być modyfikowane w trybie MENADŻER lub SERWER. Wszystkie
dane możemy wprowadzać z klawiatury. Zapis danych do tabeli głównej odbywa się po
kliknięciu przycisku OK, po czym kursor wskazuje na kolejnego użytkownika. Kody
identyfikatorów mogą być odczytywane bezpośrednio ze sterownika PSKD, bądź z podpiętego
czytnika pulpitowego BxDesktop. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania do sterownika
danych pojedynczego użytkownika – ikona układu z czerwoną strzałką i ludzikami.
2.2.4 Wprowadzanie identyfikatorów przy użyciu sterownika PSKD
Podczas edycji danych użytkownika można odczytywać kody identyfikatorów bezpośrednio ze
sterownika PSKD. Przed odczytem należy w polu wyboru Czytnik wybrać opcję PSKD
i następnie kliknąć przycisk Odczyt (Ilustracja nr 33 lub 34). Po kliknięciu przycisku urządzenie
oczekuję na zbliżenie identyfikatora do pola odczytowego. Po zbliżeniu identyfikatora zostanie
on odczytany, a jego kod wyświetlony w polu Kod RFID. W przypadku wprowadzania wielu
identyfikatorów istnieje możliwość wprowadzanie ich po kolei dla każdego użytkownika. W tym
celu należy zaznaczyć opcję Szybkie dodawanie i kliknąć przycisk Odczyt – Ilustracja nr 35.

Ilustracja nr 35 – Szybkie dodawanie

Każde zbliżenie identyfikatora spowoduje jego odczytanie i bezpośrednie zapisanie do tabeli
głównej z jednoczesnym przesunięciem się na następną pozycje użytkownika. Zakończenie
szybkiego wprowadzania następuje po kliknięciu przycisku Stop.
2.2.5 Wprowadzanie identyfikatorów przy użyciu czytnika BxDesktop
Podobnie jak w przypadku odczytu kodów identyfikatorów bezpośrednio ze sterownika PSKD
istnieje możliwość odczytania ich z zewnętrznego czytnika pulpitowego BxDesktop podpiętego
do portu USB (wirtualny port COM). W tym przypadku w głównym oknie PSKD Menadżer
należy wprowadzić numer portu COM w polu Port COM poniżej opisu BxDesktop (prawy górny
róg okna), a w oknie edycji w polu wyboru Czytnik wybrać BxDesktop. Następnie kliknąć
przycisk odczyt i zbliżyć identyfikator do czytnika, którego kod chcemy wprowadzić. Po
odczytaniu kodu zostanie on wyświetlony w polu Kod RFID. Podczas wprowadzania możemy
również skorzystać z opcji Szybkie dodawanie – punkt 2.2.4.
2.2.6 Odczyt danych z pamięci sterownika PSKD
Odczyt danych z pamięci sterownika dokonywany jest poprzez kliknięcie na siódmą ikonę od
lewej (układ scalony z zieloną strzałką w dół). Podczas odczytu są pobierane dane
konfiguracyjne , dane użytkowników oraz kody identyfikatorów (zarówno pamięć EEPROM oraz
Flash). Odczyt jest sygnalizowany u dołu okna programu zielonym paskiem postępu oraz
ilością odczytanych danych. Po zakończeniu odczytu okno programu jest natychmiast
aktualizowane odczytanymi danymi z urządzenia.
PSKD v.3 2015-06-09 Marek Kopeć

http://www.mkeia.com

MKEiA Marek Kopeć, Zbigniew Rębisz s.c.

15/27

2.2.7 Zmiana ustawień konfiguracyjnych sterownika PSKD
Parametry ustawień konfiguracyjne znajdują się w górnej części okna PSKD Menadżer.
Oprogramowanie pozwala za zmianę adresu sterownika, czasu otwarcia oraz wybór
powiadamiania. Wszystkie zmiany ustawień są dopiero ważne po zapisaniu ich w pamięci
sterownika PSKD – patrz punkt 2.2.8 i 2.2.9. Zmianę adresu dokonać można wpisując w pole
Nowy adres pożądana nową wartość adresu. Uwaga adres urządzenia jest odczytywany z
pamięci EEPROM podczas jego uruchomienia i do zaniku napięcia zasilania nie ulega zmianie.
Po zmianie adresu i jego zapisaniu do pamięci urządzenia, nadal będzie obowiązywał stary
adres, aż do odłączenia zasilania sterownika i jego ponownego załączenia. Kolejnym
parametrem konfiguracyjnym, jest czas wysterowania przekaźnika - Otwarcie 1. Jest
możliwość ustawienia czasu wysterowania od 1s do 25s. Włączenie powiadamiania obywa się
poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (Ilustracja nr 36) – dostępne są dwie opcje: Brak
wstępu i Otwarte drzwi. Więcej na temat powiadamiania można znaleźć w punkcie 2.1.6.

Ilustracja nr 36 – Zaznaczona opcja powiadamiania o braku wstępu

2.2.8 Zapis danych do pamięci sterownika PSKD
Zapis danych do pamięci sterownika dokonywany jest poprzez kliknięcie na ósmą ikonę od
lewej (układ scalony z czerwoną strzałką w górę). Podczas zapisu są przesyłane wszystkie
dane konfiguracyjne , dane użytkowników oraz kody identyfikatorów (zarówno pamięć EEPROM
oraz Flash). Zapis jest sygnalizowany u dołu okna programu czerwonym paskiem postępu oraz
ilością zapisanych danych. Po zakończeniu zapisu wszystkie dane są ważne i wykorzystane
przez sterownik PSKD oprócz nowego adresu, który wymaga wyłączenia i ponownego
włączenia urządzenia. Dodatkowo podczas edycji użytkownika (Ilustracja nr 33 lub 34) można
dokonać szybkiego zapisu danych pojedynczego użytkownika do pamięci sterownika klikając na
ikonę układu scalonego z czerwoną strzałką i ludzikami – punkt 2.2.3.
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2.2.9 Szybki odczyt i zapis ustawień sterownika PSKD
W przypadku braku potrzeby przeprogramowania lub odczytywania danych użytkowników,
można skorzystać z szybkiego odczytu i zapisu samych ustawień tj. nowego adresu, czasu
otwarcia oraz powiadamiania. Do tego celu służą dwie pierwsze ikony z prawej strony – ikona
zielona strzałka i zębatka (odczyt) oraz czerwona strzałka i zębatka (zapis).
2.2.10 Blokada sterownika PSKD
Istniej możliwość zablokowania sterownika z poziomu aplikacji PSKD Menadżer. Włączenie lub
wyłączenie blokady odbywa się poprzez kliknięcie czwartej od prawej ikony (układ scalony
z czerwonym przekreślonym kółkiem). Włączenie lub wyłączenie blokady jest sygnalizowane
wyświetlonym oknem dialogowym. Więcej na temat blokady można znaleźć punkcie 2.1.8.
2.2.11 Stałe otwarcie sterownika PSKD
Sterownik PSKD pozwala na stałe załączenie wyjścia – wysterowanie przekaźnika. Funkcja ta
może być przydatna w sytuacjach nadzwyczajnych jak pożar, remonty na obiekcie itp.
Ustawienia stałego otwarcia odbywa się poprzez kliknięcie trzeciej od prawej ikony (układ
scalony ze znakiem autostrady). Załączenie stałego otwarcia lub jego wyłączenie jest
sygnalizowane wyświetlonym oknem dialogowym. Więcej na temat stałego otwarcia można
znaleźć punkcie 2.1.8.
2.2.12 Odczyt zdarzeń ze sterownika PSKD
Sterownik PSKD przechowuje w pamięci Flash informację o zdarzeniach (odczyt identyfikatora,
lub zmiana stanu wejścia) wraz z czasem ich wystąpienia licząc od włączenia zasilania
sterownika. Sterownik jest w stanie zarejestrować 16383 zdarzenia, a w przypadku pojawienia
się kolejnych najstarsze są nadpisywane. Odczyt zdarzeń jest możliwy po kliknięciu na szóstą
ikonę od lewej (błękitna strzałka z kartką).

Ilustracja nr 37 – Okno zarejestrowanych zdarzeń

Podczas odczytu są pobierane wszystkie zdarzenia z pamięci Flash. Odczyt jest sygnalizowany
u dołu okna programu żółtym paskiem postępu oraz ilością odczytanych danych. Po
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zakończeniu odczytu wszystkie zarejestrowane zdarzenia są wyświetlane w oknie zdarzeń jak
na Ilustracji nr 37. Zdarzenia z czasem wyświetlanym jako ????-??-?? ??:??:?? (czas nieznany)
zostały zarejestrowane przed ostatnim włączeniem sterownika. Sterownik nie posiada
wbudowanego zegara RTC, a odmierzanie czasu polega na zwiększanie licznika czasu co 1s
począwszy od wartości 0 po uruchomieniu urządzenia. Stabilność odmierzanego czasu może
się wahać maksymalnie w zakresie ±3s na dobę.
2.2.13 Wymazywanie zdarzeń ze sterownika PSKD
W oknie zdarzeń trzecia ikona od lewej (kartka z gumką) pozwala na wymazanie wszystkich
zdarzeń zapisanych w pamięci Flash. Po kliknięciu tej ikony rozpoczyna się proces
wymazywania zdarzeń, a zaawansowanie procesu jest sygnalizowane paskiem postępu w ognie
głównym programu.
2.2.14 Zapisywanie zdarzeń i kopiowanie do arkusza kalkulacyjnego
Wszystkie zarejestrowane zdarzenia w sterowniku PSKD mogą być zapisane w formacie '.csv'
zrozumiałym dla arkusza kalkulacyjnego. Zapis odbywa się poprzez kliknięcie na ikonę zapisz
(dyskietka) i wybranie miejsca docelowego dla pliku. Dodatkowo można zaznaczyć część
zarejestrowanych zdarzeń i skopiować bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego. Dokonujemy
tego klikając prawym klawiszem myszki i wybierając z menu podręcznego Kopiuj, a następnie
w arkuszu z menu wybieramy Wklej.
2.2.15 Przywracanie ustawień fabrycznych
W każdej chwili istnieje możliwość przywrócenia sterownika PSKD do ustawień fabrycznych.
Przywracanie do ustawień fabrycznych jest możliwy po kliknięciu ikony wyczyść (układ scalony
z gumką). Podczas przywracania sterownika do ustawień fabrycznych cała zawartość pamięci
Flash i EEPROM jest kasowana, adres jest ustawiony na 1, powiadamianie na wartość 2, a czas
otwarcia na 5s. Jest możliwość jednoczesnego przywrócenia wszystkich czytników
podłączonych do magistrali RS485 PSKD do ustawień fabrycznych w przypadku wybrania
adresu 0.
2.2.16 Operacje na plikach i edycja
Dane o użytkownikach oraz dane konfiguracyjne mogą być zapisane do pliku w formacie
zgodnym z plikami '.ini' lub '.csv'. Do tego celu służy ikona dyskietki. Podobnie aplikacja
pozwala na odczytanie wcześniej zapisanego pliku – ikona folderu.
Ponadto dane zgromadzone w tabli głównej lub tabeli zdarzeń mogą być w łatwy sposób
przeniesiony np. do Excel lub Calc przy pomocy kopiuj (menu podręczne – prawy klawisz
myszy), a następnie w danym programie wklej.
Dodatkowo można w każdej chwili wyszukać interesującą nas informacje w tabelach poprzez
kliknięcie na ikonę lupy i wpisaniu poszukiwanego fragmentu tekstu.
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2.3 Tryb pracy SERWER
Tryb SERWER jest przeznaczony do zarządzania grupą sterowników PSKD połączonych ze sobą
przy pomocy interfejsu RS485. Tryb ten stanowi pełen system oparty o bazę SQL w której są
przechowywane informacje użytkownikach, prawach dostępu, zdarzeniach oraz dane
konfiguracyjne. Tryb ten zapewnienia pełną zgodność z trybami KARTA i MENADŻER.
Korzystając z tego rozwiązania urządzenia mogą pracować zarówno w trybie online
(monitorowanie włączone) jaki i offline (monitorowanie wyłączone). Do tego celu została
stworzona aplikacja PSKD Serwer (można ją pobrać ze strony www.mkeia.com). Wszystkie
informacje o użytkownikach są przechowywane w pamięci Flash sterowników i przerwanie
komunikacji nie spowoduję awarii systemu – każdy sterownik działa autonomicznie.
Maksymalna ilość obsługiwanych sterowników przez jedna aplikację wynosi 32 i jest
ograniczona do jednego portu szeregowego RS485. Po uruchomieniu programu i rozpoczęciu
monitorowania, wszelkie występujące zdarzenia na sterownikach są zapisywane w bazie
danych SQLite. Zgromadzone dane można wykorzystać do monitorowania wejść i wyjść,
rozliczania czasu pracy, czasu pobytu itp. Prostota struktura bazy danych pozwala na łatwą jej
rozbudowę, a dzięki współdzieleniu pliku bazy danych jest możliwe stworzenie własnej nakładki
np. w PHP do wyliczania kosztów, podglądania zdarzeń, przydzielania praw dostępu, itp. z
poziomu przeglądarki internetowej.

Ilustracja 38 – Okno programu PSKD Serwer

2.3.1 Konfiguracja sterowników i pierwsze uruchomienie Serwera PSKD
Po uruchomieniu programu PSKD Serwer zostanie wyświetlone okno jak na Ilustracji nr 38.
W dolnej części okna znajdują się kontrolki czytników ponumerowanych według adresu od 1 do
32. Szare kółko oznacza brak aktywności danego sterownika. Czerwone kółko informuje o
braku komunikacji ze sterownikiem PSKD w danym momencie. Zielone kółko z kolei pokazuję
poprawną komunikację serwera z odpowiednim sterownikiem. Podczas pierwszego
uruchomienia serwera jest tworzona domyśla struktura bazy danych wraz z domyślnymi
ustawieniami. Przed uruchomieniem systemu należy przeprowadzić niezbędną konfigurację.
W tym celu należy kliknąć drugą ikonę od lewej (sterownik PSKD i zębatki). Na Ilustracji nr 39
zostało przedstawione okno konfiguracji. Wybór portu do komunikacji przez interfejs RS485
odbywa się po wpisaniu odpowiedniego numeru portu COM przydzielonego przez system
Windows – lewa górna część okna Port COM. Numer portu COM jaki może zostać przypisany
zawiera się w zakresie od 1 do 255. Czas odpytywania sterowników – Czas odpytania, czyli jak
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często aplikacja PSKD Serwer ma sprawdzić stan pojedynczego czytnika. Czas odpytania nie
powinien być krótszy niż 100ms przy włączonym tylko jednym sterowniku, powinien być
zwiększony o minimum 20ms przy włączeniu każdego kolejnego czytnika. Ustawienie zbyt
długiego czasu (np. 5s) może spowodować, że nie wszystkie zdarzenia zostaną odnotowane w
bazie. Dodatkowo podczas wprowadzania kodów kart użytkowników do bazy może być
przydatny zewnętrzny czytnik pulpitowy BxDesktop. Komunikacja z czytnikiem pulpitowym jest
możliwa po wpisaniu jego numeru portu COM w pole Port COM BxDesktop. Włączanie danego
sterownika do konfiguracji i monitorowania odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru przy
odpowiednim adresie sterownika PSKD. Istnieje możliwość wprowadzenia nazwy sterownika
opisującego dane pomieszczenie. Dodatkowo po zaznaczeniu Uruchom komunikację … PSKD
Serwer będzie automatycznie włączał komunikację po uruchomieniu programu. Po dokonaniu
ustawień i kliknięciu przycisku OK dane konfiguracyjne zostaną zapisane w bazie danych
SQLite. Kliknięcie przycisku Start spowoduję włączenie pracy serwera i monitorowanie zdarzeń
z aktywnych sterowników. Od tego momentu każde nowe zdarzenie będzie odnotowane w
bazie danych. Plik bazy danych PSKD.sqlite, znajdujący się w głównym katalogu programu i
jest na bieżąco modyfikowany przez program PSKD Serwer. Zakończenie monitorowania jest
możliwe po kliknięciu przycisku Stop.

Ilustracja nr 39 – Okno ustawień sterowników PSKD i komunikacji

2.3.2 Monitorowanie pracy Serwera PSKD
Podczas monitorowania jest możliwe podglądnięcie pracy sterowników oraz portu RS485.
Po kliknięciu na zieloną kontrolkę wybranego sterownika jest możliwe sprawdzenie
występujących zdarzeń podczas pracy urządzenia – Ilustracja nr 40. Podobnie sytuacja
wygląda w przypadku monitorowania portu szeregowego. Po kliknięciu na zieloną kontrolkę
opisaną jako COM w nowym oknie zostaną wyświetlone ramki wysyłane do sterowników wraz
z ich odpowiedziami. Wszelkie informacje lub błędy podczas pracy serwera są wyświetlane w
głównym oknie programu w tabeli – Ilustracja nr 40. W przypadku zerwania komunikacji ze
sterownikiem (czerwona kontrolka sterownika) PSKD Serwer próbuję dwukrotnie nawiązać
połączenie, a gdy zakończy się to niepowodzeniem odczekuję 60s i podejmuję kolejną próbę
nawiązania połączenia. W przypadku nawiązania połączenia zmienia kolor kontrolki z
czerwonego na zielony.
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Ilustracja nr 40 – Podgląd zdarzeń na sterowniku PSKD

2.3.3 Zarządzanie użytkownikami
Po kliknięciu w głównym oknie programu na trzecią ikonę licząc od lewej (wizerunek dwóch
osób) zostanie otwarte okno Użytkownicy – Ilustracja nr 41. Wszystkie dane wyświetlane
w oknie są pobrane z aktualnej bazy danych. Istniej możliwość edycji i wprowadzenia
maksymalnie 1024 użytkowników. Aby zachować zgodność trybu SERWER z trybem
MENADŻER numery użytkowników rozpoczynają się od 101, a kończą na 1124. Podczas pracy
w trybie SERWER jest wykorzystywana wyłącznie pamięć Flash sterownika PSKD.

Ilustracja nr 41 - Okno użytkowników
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Ilustracja nr 42 - Okno edycji użytkownika

Dodawanie lub edycja nowego użytkownika odbywa się poprzez podwójne kliknięcie na wiersz
tabeli opisujący danego użytkownika lub zaznaczenie kursorem i wciśnięcie klawisza Enter.
W takim przypadku pojawi się okno edycji użytkownika jak na Ilustracji nr 42. Dane możemy
wprowadzać przy pomocy klawiatury. Zapis danych do tabeli użytkowników odbywa się po
kliknięciu przycisku OK, po czym kursor wskazuje na kolejnego użytkownika. Kody
identyfikatorów RFID dodatkowo mogą być odczytywane bezpośrednio z podpiętego czytnika
pulpitowego BxDesktop po kliknięciu na przycisk Odczyt. Istniej również możliwość
wprowadzania serii identyfikatorów RFID po zaznaczeniu opcji Szybkie dodawanie. Po wybraniu
tej opcji po każdym odczycie karty kursor przejdzie do kolejnego wiersza tabeli użytkowników
wpisując uprzednio kod identyfikatora odczytany ze sterownika BxDesktop. Po wprowadzeniu
danych użytkowników i po kliknięciu przycisku OK w oknie Użytkownicy nastąpi zapis nowych
danych w bazie. Należy pamiętać, że informację o użytkownikach na tym etapie są wyłącznie
przechowywane w bazie, a nie w pamięci sterowników PSKD.
2.3.4 Ustalanie praw dostępu
Udzielanie poszczególnym użytkownikom praw dostępu do danych pomieszczeń jest
realizowany w oknie Prawa dostępu. Okno praw (Ilustracja nr 43) zostaje wyświetlone po
kliknięciu na czwartą ikonę od lewej (użytkownik i notes). Prawa są odczytywane bezpośrednio
z bazy danych i wyświetlone w postaci kolorowej tabeli.
Imiona i nazwiska użytkowników są wyświetlone w kolejnych wierszach tabeli praw, a numery
czytników w ponumerowanych od 1 do 32 kolumnach. Numery aktywnych czytników są
wyświetlane na pomarańczowym tle, a nie aktywne na białym. Zielone lub czerwone
prostokąty będące na przecięciu danego użytkownika i czytnika informują o prawach dostępu
użytkownika do danego pomieszczenia (wysterowanie rygla po zbliżeniu identyfikatora
przypisanego użytkownikowi). Kolor czerwony oznacza brak dostępu, a zielony zezwolenie na
dostęp. Zmiana prawa dostępu jest realizowana poprzez podwójne kliknięcie na na daną
komórkę oznaczającą danego użytkownika i dany czytnik. Po ustaleniu praw dostępu
użytkowników i kliknięciu przycisku OK nastąpi zapis w bazie SQLite nowych praw. Należy
pamiętać, że informację o prawach dostępu na tym etapie są wyłącznie przechowywane w
bazie, a nie w czytnikach PSKD.
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Ilustracja nr 43 - Okno praw dostępu

2.3.5 Przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń
Po uruchomieniu serwera wszelkie nowe zdarzenia występujące na sterownikach PSKD są
zapisywane w bazie danych. Przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń z bazy jest możliwe po
kliknięciu w głównym oknie programu PSKD Serwer piątej ikony od lewej (niebieska strzałka z
symbolem bazy danych).
Po kliknięciu zostanie wyświetlone okno Rejestracja jak na Ilustracji nr 44. Zarejestrowane
dane są wyświetlone w sposób chronologiczny począwszy od ostatniego zdarzenia. Osoba
przeglądająca dane może zastosować filtr przy pomocy którego zostaną wyświetlone zdarzenia
pochodzące z konkretnego czytnika lub identyfikatora przypisanego do danego użytkownika.
Zastosowanie filtru polega na wybraniu z listy rozwijanej czytnika PSKD lub użytkownika i
kliknięcie ikony filtrowania (lejek z literą F). Uwaga: Zdarzenia, które są wyświetlane pochodzą
wyłącznie z bazie danych, a nie pamięci Flash sterownika PSKD.
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Ilustracja nr 44 - Okno rejestracji

W oknie Rejestracji można zapisać zarejestrowane dane w formacie zrozumiałym dla arkusza
kalkulacyjnego jako plik 'csv'. W tym celu klikamy na pierwszą ikonę od lewej (dyskietka),
podajemy nazwę pliku oraz wskazujemy miejsce docelowe do zapisu pliku.
Istnieje możliwość wyczyszczenia bazy danych ze wszystkich zdarzeń – trzecia ikona od lewej
(symbol bazy z gumką).
Można również, usunąć wszystkie zdarzenie ze wszystkich aktywnych sterownikach PSKD –
druga ikona (sterownik z gumką). Usuwanie zdarzeń ze sterowników jest możliwe w trybie
offline – podczas wyłączonego monitorowania.
2.3.6 Zapisywanie użytkowników i praw do sterowników PSKD

Ilustracja nr 45 - Okno programowania czytników PSKD

Po skonfigurowaniu użytkowników i ich praw dostępu, należy dane z bazy przesłać do
sterowników. W tym celu należy kliknąć na ostatnią ikonę od lewej (czerwona strzałka na
sterowniku). Po kliknięciu zostanie wyświetlone okno Programowania czytników PSKD –
Ilustracja nr 45 i rozpocznie się programowanie aktywnych czytników PSKD. Dane
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użytkowników zostaną zapisane do dych sterowników PSKD dla których zostało przydzielone
prawo dostępu. W przeciwnym razie dane użytkownika zostaną usunięte ze sterownika.
2.3.7 Blokowanie sterowników
Z poziomu PSKD Serwer jest możliwe zablokowanie grupy wybranych aktywnych sterowników.
W tym celu należy kliknąć na szóstą ikonę od lewej (sterownik ze znakiem zakaz wjazdu). Po
kliknięciu otworzy się okno jak na Ilustracji nr 46. Podczas otwierania okna jest sczytywany z
czytników bieżący ich stan i wyświetlany w oknie. Zaznaczony sterownik oznacza, że jest w
danym momencie zablokowany. Zaznaczając lub odznaczając odpowiednie czytniki mamy
możliwość wyboru, który z czytników ma być odblokowany (niezaznaczony), a który
zablokowany (zaznaczony). Po dokonaniu wyboru klikamy na przycisk OK. W tym momencie
zostaną wysłane odpowiednie rozkazy blokad lub usunięcia blokad do sterowników, co będzie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu LCD sterownika.
Blokowanie sterowników jest możliwe w trybie offline – podczas wyłączonego monitorowania.

Ilustracja nr 46 - Okno blokady czytników PSKD

Ilustracja nr 47 - Okno stałego otwarcia czytników PSKD

2.3.8 Stałe otwarcie sterowników
W sytuacjach nadzwyczajnych jak na przykład remont obiektu, pożar, itp. istnieje możliwość z
poziomu aplikacji PSKD Serwer ustawienia otwartego wyjścia na stałe (wysterowanie
przekaźnika). Sposób ustawiania stałego otwarcia jest analogiczny do blokady sterownika
opisanej w punkcie 2.3.7 – Ilustracja nr 47.
2.3.9 Wyświetlanie czasu na wyświetlaczach sterowników PSKD
Podczas włączenia monitorowania (online) aplikacja PSKD_Serwer wysyła do każdego z
czytników informację o bieżącym czasie rzeczywistym systemu Windows. W dolnej części
wyświetlacza sterownika PSKD wyświetlany jest czas w formacie jak na Ilustracji nr 48.

Ilustracja nr 48 – Zegar RTC podczas monitorowania
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3. PROTOKÓŁ MKEIA I MAPA PAMIĘCI STEROWNIKA PSKD
3.1 Protokół MKEiA
Protokół MKEiA jest przystosowany do współpracy z interfejsem szeregowym RS485.
Komunikacja odbywa się na zasadzie pytanie-odpowiedź (Master-Slave). Budowa ramki
zapytania i odpowiedzi jest taka sama i składa się z nagłówka o rozmiarze 8 bajtów, danych o
zmiennej wielkości oraz sumy kontrolnej 2 bajtowej. Struktura ramki danych i znaczenie
poszczególnych bajtów nagłówka zostało przedstawione w Tabeli nr 1. Maksymalna wielkość
ramki obsługiwana przez protokół zależy od urządzenia. Dłuższe ramki niż pozwala na to
urządzenie są ignorowane. Nagłówek ramki rozpoczyna się od adresu urządzenia (0x00 ADR).
Adres może zawierać się w przedziale od 1 do 254. Ramka z adresem o wartości adresu 0
służy wyłącznie do zapisu danych do wszystkich sterowników bez znaczenia jaki adres został
im przydzielony. Sterownik po odczycie ramki z adresem 0 nie udziela odpowiedzi. Kolejnym
bajtem (0x01 ORD) jest bajt rozkazu. Znaczenie tego bajtu jest następujące:
● 0x01 – odczyt z pamięci RAM
● 0x02 – zapis do pamięci RAM
● 0x03 – odczyt z pamięci Flash
● 0x04 – zapis do pamięci Flash
● 0x05 – odczyt z pamięci EEPROM
● 0x06 – zapis do pamięci EEPROM
W zależności od urządzenia niektóre rozkazy mogą być nieobsługiwane. W przypadku
nieznanego lub nieobsługiwanego rozkazu ramka odpowiedzi zwraca ustawiony najstarszy bit
w bajcie rozkazu (0x01 ODR).
Numer bajtu Nazwa
ADR
ORD
NUMH
NUML
REGH
REGM
REGS
REGL
DAT00
DAT...
SUMH
SUML

0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
…
0x??
0x??

Znaczenie bajtu
Adres
Rozkaz
Ilość danych (H)
Ilość danych (L)
Adres rejestru A31-A24
Adres rejestru A23-A16
Adres rejestru A15-A08
Adres rejestru A07-A00
Pierwszy bajt danych
Kolejne bajty danych
Suma kontrolna starsza (H)
Suma kontrolna młodsza (L)

Tabela nr 2 – Ramka protokołu MKEiA

Kolejne dwa bajty nagłówka (0x02 NUMH, 0x03 NUML) zawierają informacje o ilości
przesyłanych w przypadku zapisu do pamięci, albo ilość danych do odczytu w przypadku
odczytu z pamięci. Ilość danych jest liczona bez nagłówka i sumy kontrolnej. Ostatnie cztery
bajty nagłówka (0x04 REGH, 0x05 REGM, 0x06 REGS, 0x07 REGL) to adres rejestru lub bloku
danych do odczytu lub zapisu w odpowiedniej pamięci. Kolejne bajty to dane przesyłane lub
odczytywane z pamięci. Cała ramka jest zakończona sumą kontrolna 16 bitową będącą sumą
wszystkich poprzednich bajtów (razem z nagłówkiem) powiększoną o jeden.
Przykład ramki zapytania o odczyt pojedynczego bajtu z urządzenia o adresie 0x01 z pamięci
RAM bajt o adresie 0x01:
---> 0x01,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x05
<--- 0x01,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x01,0x04
Przykład zapisu 2 bajtów do pamięci EEPROM z urządzenia o adresie 0x03, rejestry do zapisu
0x04 i 0x05 wartości 0xAA i 0xBB:
---> 0x03,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x04,0xAA,0xBB,0x01,0x75
<--- 0x03,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x0F
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Maksymalna wielkość ramki protokołu MKEiA dla sterownika PSKD wynosi 266 bajtów.
Sterownik obsługuje rozkazy odczytu i zapisu pamięci RAM (0x01, 0x02), pamięci Flash (0x03,
0x04) oraz pamięci EEPROM (0x05, 0x06).
3.1 Mapa pamięci sterownika PSKD
W poniższych tabelach (Tabela nr 3, Tabela nr 4 i Tabela nr 5) przedstawiono mapę pamięci
RAM, EEPROM i Flash sterownika PSKD.
Adres

R/W Def

Typ

Nazwa

Opis
Bit 0 – 1 jest nowy kod (zerowany po odczycie statusu)
Bit 1 – stan wejścia 1
Bit 3 – flaga wyświetlania na LCD z PC
Bit 4 – flaga wyświetlania na LCD z PSKD

0x0000 R/W 0x00 unsigned char 8

Status

0x0001
0x0006
0x0007
0x0008
0x0009
0x0028
0x0029
0x002a
0x002e

Kod RFID5
Wyjście 1
Buzer

Kod RFID
Timer zliczający otwarcie w dół co 0,1s
Zarezerwowany
Timer zliczający włączenie buzera w dół co 0,1s

LCD Bufor

Bufor LCD 32 znaki

R
R/W
W
W
W
R/W
W
W

0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00

unsigned 40bits
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned int 32
unsigned int 32

LCD Timer Timer zliczający wyświetlanie na LCD w dół co 0,1s
Wskaźnik
Wskaźnik adresu zapisu kolejnego zdarzenia w Flash
Zegar
Zegar licznik zwiększany o 1 co 1s od włączenia

Tabela nr 3 – Mapa pamięci RAM sterownika PSKD

W przypadku pamięci EEPROM dane kart użytkowników od 1 do 100 i karty SERWIS są
przechowywane w blokach po 5 bajtów począwszy od najstarszego do najmłodszego bajtu.
Sterownik fabrycznie nowy posiada przypisany adres o wartości 1 do komunikacji po RS485 z
komputerem.
Adres
Typ
Def
Nazwa
0x0000 unsigned char 8 0x01 Adres
0x0001 unsigned char 8 0xff Czas otwarcia 1
0x0002
-

Opis
Adres urządzenia
Czas otwarcia wyjścia 1 w 0,1s
Zarezerwowane
Bit0 Powiadamianie piknięciem gdy rozwarte wejście
1, 0 wyłączone, 1 włączone:
0x0003 unsigned char 8 0x00 Konfiguracja
Bit1 Powiadamianie o braku wstępu
Bit6 Otwarcie: 0 wyłączone, 1 włączone
Bit7 Blokada: 0 wyłączona, 1 włączona
0x0004
Zarezerwowane
0x0005
Zarezerwowane
0x0006
Zarezerwowane
0x0007 unsigned 40bits
- Karta SERWIS
Kod 5 bajtów 40bitowy karty SERWIS
0x000B unsigned 40bits
- Karta UŻYTKOWNIK 1
Kod 5 bajtów 40bitowy karty UŻYTKOWNIK 1
...
...
...
...
...
0x01FB unsigned 40bits
- Karta UŻYTKOWNIK 100 Kod 5 bajtów 40bitowy karty UŻYTKOWNIK 100
Tabela nr 4 – Mapa pamięci EEPROM sterownika PSKD

Pamięć Flash sterownika PSKD o rozmiarze 512KB jest podzielona na dwie równe części po
256KB. Część pierwsza zawiera pełne dane na temat użytkowników od 101 do 1124, a część
druga informację o zdarzeniach. Część pierwsza jest podzielona na bloki o rozmiarze 256
bajtów w których zawarte są informacje o kodzie identyfikatora, imieniu, nazwisku, numerze i
opisie każdego z użytkowników . Z kolei druga część pamięci Flash jest podzielona na bloki po
16 bajtów, które zawierają informację o zdarzeniu i czasie kiedy ono nastąpiło. Zdarzenie
dodatkowo posiada informacje o kodzie karty i stanie wejścia i wyjścia. Zapis do pamięci Flash
jest realizowany blokami 16bajtów lub 256 bajtów.
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Adres

Typ

0x000000-0x0000FF
0x0000
0x000001-0x000005
0x000006-0x000019
0x00001A-0x00002D
0x00002E-0x000035
0x000036-0x000085
0x000100-0x0001FF
...
0x03FE00-0x03FFFF

unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
unsigned char 8
...
-

0x040000-0x04000F

-

0x040000 unsigned char 8

27/27

Nazwa
Opis
Część danych użytkowników
Blok Użytkownik 101 Blok danych użytkownika 101
Flagi
Czas otwarcia wyjścia 1 w 0,1s
Kod karty
Zarezerwowane
Imię
Nazwisko
Zarezerwowane
Numer
Zarezerwowane
Opis
Zarezerwowane
Blok Użytkownik 102 Blok danych użytkownika 102
...
...
Blok Użytkownik 1124 Blok danych użytkownika 1124
Część danych o zdarzeniach
Blok Rejestracji 1
Blok Rejestracji 1
0xFF – wolny blok,
0x00 – zwolniony,
0x01 – nowa karta,
Flagi
0x02 – potwierdzenie otwarcia,
0x04 – potwierdzenie zamknięcia,
0x80 – uruchomienie systemu
Czas
Czas od uruchomienia sterownika – big edian
Kod karty
Kod karty 5 bajtów
Status
Aktualny status
Blok Rejestracji 2
Blok Rejestracji 2
...
...
Blok Rejestracji 16384 Blok Rejestracji 16384

0x040001-0x040004 unsigned int 32
0x040005-0x040009 unsigned char 8
0x04000A unsigned char 8
0x040010-0x04001F
...
...
0x07FFF0-0x07FFFF
Tabela nr 5 – Mapa pamięci EEPROM sterownika PSKD

4. UWAGI
4.1 Wsparcie techniczne
Klienci zainteresowani wykorzystaniem sterownika PSKD do budowy własnych systemów mogą
skorzystać z wsparcia jakiego udziela MKEiA s.c. Wszelkie pytania i problemy należy przesyłać
na adres firmowy poczty elektronicznej info@mkeia.com
4.2 Ochrona środowiska

Oznaczenie tym symbolem produktu oznacza, że nie należy go wyrzucać razem z innymi
odpadami. Może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Urządzenie
powinno zostać poddane przetworzeniu lub recyklingowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u
odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w
miejscu zakupu produktu.
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