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A „Dolgok Internetje” (Internet of Things) számos területen jelen van, egyre több alkalmazásban meg-
kerülhetetlen feladatokat lát el. Fontos és a fen�ekhez hasonló jelentőséggel bír az „Események 
egymásra hatása” fogalom.
A rendszerek együ�működésének alapfeltétele, hogy kommunikáljanak egymással, ezért a 
leglényegesebb a rendszerek köz� protokoll minősége. A mai eszközök képessége és elérhető adat 
átviteli lehetőségek közül egyértelmű, hogy a TCP/IP alapú adatkommunikáció alkalmas erre.

Az alkalmazásokban valamilyen esemény vagy történés kivált egy másik eseményt, ami automa�kus-
an végre is hajtódik. Maga a beléptetés vezérlés és menedzselés is egy bonyolult folyamat, számos 
olyan eseménnyel, ami további beavatkozást igényelhet, mint például egy kamera kép megtekintését 
azonnal és nem hosszas keresgélés után. Az intelligens rendszerektől joggal elvárható, hogy a folyama-
tok párhuzamosan és önállóan működjenek egymás melle�, de amikor szükséges egészítsék ki 
egymást, vagyis emberi beavatkozás nélkül együ�működjenek. A mai biztonságtechnikai eszközök 
műszaki tulajdonsága (érzékenység, megbízhatóság, felbontás stb.) nagyon magas. Két nagy 
hiányosságuk van: az emberi tényezők, illetve a feldolgozás sebessége.

Mind az esemény vezérelt kamerarendszer, mind a távoli beavatkozási lehetőség az IoT elvárásokat 
szolgálja ki. A megvalósítani terveze� rendszer egyedülálló funkciókat és IoT alkalmazást valósít meg, 
ami alapján a legújabb iparági trendeknek való megfelelés adja rendszerünk átütő jelentőségét. 
Célunk nem volt más, mint, hogy az egyébként nagy tudású rendszerek intelligenciáját növeljük egy 
esemény vezérelt real-�me együ�működési képességgel, aminek köszönhetően nő a rendszerek 
hatékonysága, felderítő képessége.

Bevezetés
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BIZTONSÁGTECHNIKAI
ESEMÉNYKEZELŐ szoftver rendszer

Feladata a státusz információk figyelése (pl. idegen azonosító kártya használata, ajtó feltörés, ajtó 
véletlen nyitva maradás stb.). Az adatok intelligens kiértékelése hardverekről származó biztonságtech-
nikai eseményeket tartalmazó TCP/IP kommunikációs csomagok alapján történik. Figyeli a rendszer 
hiba mentes működését, ellenőrzi az esetleges ellentmondásokat, gyanús működési elemeket, pl. 
ugyanaz a kártyakód jelenik meg két beléptetőponton rövid időn belül. 
Kiemelt funkció a beléptető szerver – alkalmazás 
szerverek közö� státuszok figyelése és kiértékelése, a 
magasabb működési performancia érdekében az ada�or-
galom válaszidő minimalizálása.

Kezeli a rendszer felügyele� terminálokat, biztonságtech-
nikai események felfedezése után riasztásokat küld adat 
op�malizálási eljárások használatával a PC kliens szo�ver, 
WEB szerver illetve a mobil kliens felé.

Integrálja a biztonságtechnikai kamerarendszereket.
A beléptetőrendszer a saját rendszerében feltárt 
biztonsági események hatására képes kameraképeket 
kezelni, továbbítani a felügyele� munkaállomásokra, a 
továbbíto� kameraképek mellé szöveges feliratázást 
adni.
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Internetes távfelügyeleti web

A kliens oldali eseménykezelő szo�ver kezeli a 
Felhasználói adatbázist, Felügyele� hatáskörök beállítását, 
Távfelügyele� hatáskörök beállítását a WEB-es felületen 
történő beavatkozáshoz, az adminisztrációs feladatokat 
(belépési név/jelszó tárolása a beléptetőpontokhoz, 
zónákhoz, esemény�pusokhoz).A Setup modul végzi a 
Biztonságtechnikai kamerák összerendelését a belép-
tetőpontokkal, kamera adatok kezelését, a kamera 
szerverrel kapcsolatos beállításokat. 

A PC kliens oldali esemény kijelző és beavatkozó modulja 
dolgozza fel a Felhasználói beléptetést – a felhasználó 
azonosítását a hozzárendelt eseményekkel és zónákkal 
együ�. Fontos feladata a Real-�me események időrendi 
listájának összerendelése a kameraképpel és szöveges 
információkkal, a kiválaszto� beléptetőpont real-�me 
kameraképének ellátása a beléptetéssel kapcsolatos 
információk szöveges kijelzésével (pl. nyugdíjas, diákjegy, 
érvénytelen jegy, an�-passback zónamegsértés stb.).

Képes a Real-�me személykövetésre ado� személy 
követése kód alapján kameraképpel. Lehetséges az off-line 
személykövetés: ado� személy követése kód alapján kam-
eraképpel, tárolt kameraképek és logok alapján.

A kliens szo�ver feladata a kimutatások készítése a 
rendszerben tárolt eseményekről és az ezekre vonatkozó 
adatokról. táblázatos formában, valamint vonal és kördia-
gramm formájában. Eredmények HTML és PDF formátum-
ban is lehetséges. A kimutatások képes elküldeni e-mail-
ben a megado� címekre.
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és mobil alkalmazások

Távfelügyele� web szerver feladata távoli kliensek kiszolgálása h�ps protokollon keresztül. A 
Felhasználók azonosítása a meglévő felhasználói adatbázis alapján végzi. Összeállítja a Real-�me 
események időrendi listáját kameraképpel és szöveges információkkal együ�. Képes az ado� 
felhasználó hatáskörébe tartozó beléptetőpontokra vonatkozó események rövid üzenetként történő 
küldése Push No�fica�on üzenetek formájában Android 5 mobil kliens felé.

Főbb funkciók a beállíto� hatáskörök alapján:
• Távbeavatkozási lehetőségek biztosítása a beállíto� távfelügyele� hatáskörök alapján
• Beléptetőpont, öltözőszekrény nyitása, paraméterek átállítása
• Kimutatások elküldése e-mailben html és pdf formátumban
• Felhasználói regisztrációs és beléptetés biztosítása
• Létszám sta�sz�kák zónánként, illetve helyiségre
• Dolgozói áthaladási kimutatások
• Távfelügyele� beavatkozó felület 
• Real-�me események kijelzése
• Beléptetőpontok terheltsége
• Jegyeladási kimutatások
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Intelligens sorszámkiadó KIOSK
A rendszer fontos eleme az igényekhez rugalmasan konfigurálható 
intelligens sorszámkiadó kioszk. Az ado� alkalmazás igényeinek 
megfelelő felhasználói felület kialakítása a megjelenítő képernyőn. A 
sorszámkiadási mód beállítása történhet az ügy �pusokhoz, a meg-
jelenő ügyekhez, valamint az ügyintézők listájához. Rendelkezik 
grafikus felhasználó felüle�el, érintőképernyős működés 
támogatásával.
 
A sorszám húzása történhet a megfelelő ügy vagy kiválasztásával, 
vagy interneten kapo� azonosító alapján. A kioszk támogat egy 
információs felületet, beépíte� kommunikációs interfészeket és 
értelemszerűen adatbázis interfészeket a beléptető szerverhez és 
ügyfélhívó szerverhez, valamint Web service-t a harmadik fél szo�-
veréhez sorszám csere céljából.
További terveinkhez tartozik többféle design kialakítása, így tervez-
zük a fali, illetve a kültéri változat elkészítését is.
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Intelligens fali terminál
Alapvető célkitűzés volt a több funkciójú, de azonos vagy hasonló kezelői felüte�el rendelkező kis 
méretű falra vagy asztalra is tehető információs eszköz elkészítése. Az elkészült intelligens fali terminál 
segítségével a felhasználók a beléptető, értékesítő és gyógyásza� rendszerrel kapcsolatos valamennyi 
műveletet el tudják végezni.
Az intelligens terminál az alábbi feladatok ellátására alkalmas:
 •  szekrényosztó funkció – saját öltözőszekrény nyitása
 •  gyógyásza� kezelés – gyógyásza� időbeosztás megtekintése
 •  munkaidő terminál – munkaidő kezdetének, végének beállítása jogcímezéssel
 • egyenleg kijelzés – készpénzmentes fizetést támogató létesítmény saját kártyán lévő

egyenleg megtekintése

A terminál működési paraméterei, TCP/IP címe, beléptető szerver paraméterek megadása konfigurál-
ható, így könnyedén illeszthető a rendszerbe. Grafikus kijelzői felüle�el, kapaci�v működési gombok 
támogatásával rendelkezik, így alkalmas intelligens beléptetésre a kapo� sorszám alapján, dolgozói 
munkaidő jogcím rögzítésre dolgozói proxy kártya alapján.
Szabadon konfigurálható felülete segítségével alkalmas gyógyásza� szolgáltatás igénybevételének 
igazolásának kezelésére, a ügyfél proxy azonosító vagy kezelő karton vonalkód alapján.

Az intelligens terminál főbb jellemzői:
 • HTML beállító felület
 • Grafikus kijelzés különböző felbontásban
 • Grafikus esetén: képernyő kímélő,

energiatakarékos üzemmód
 • Karakteres kijelzés 4x20 karakter
 • Mifare vagy E&M 125 kHz vagy

vonalkódos azonosítók támogatása
 • Vandál biztos kezelő gomb
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