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Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z poniższymi normami: 

EMC: EN55022:1998+A1:2000 

EMC: EN55024:1998+A1:2001 

 

 

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji może 

spowodować niezgodność z powyższymi normami. Deklaracja zgodności dostępna 

na żądanie. 
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Wstęp 

Rejestrator RCPlusNet zapewnia wiarygodną i szybką rejestrację czasu pracy i obecności 

pracowników i gości  oraz weryfikację obecności na terenie zakładu. 

 

Rejestrator pracuje na systemie Raspbian, wersji dystrybucji Debian Linux, dzięki czemu jego 

integracja z istniejącymi systemami kadrowymi jest bardzo prosta. 

Do rejestratora RCPlusNet3.1 można dołączyć także dodatkowe pola zbliżeniowe na 

potrzeby systemów kontroli dostępu. 

  

 rejestracja ze zdjęciem 

 szybkość 

 proste użytkowanie 

 pewność 

 łatwa integracja 

 wodoodporny 

 otwarta architektura 
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Użytkowanie, praca w sieci 

Rejestrator przechowuje dane w pamięci wewnętrznej. Zapisywane dane to pliki tekstowe 

oraz obrazy JPG przechwycone z kamery. Zapisane dane przesyłane są w określonych 

interwałach czasowych na serwer. 

Standardowo urządzenie komunikuje się z serwerem poprzez połączenie LAN, możliwe jest 

także wykorzystanie WiFi, GSM (opcjonalne moduły). Dla połączeń LAN i GSM rejestrator 

uzyskuje adres IP z puli adresów DHCP (o ile jest dostępny serwer DHCP), dla połączenia 

WiFi należy je odpowiednio skonfigurować. 

Przesyłanie danych z rejestratora na serwer jest realizowane przez skrypt ‘rsync’, zgodnie z 

wpisami w pliku crontab (domyślnie skrypt uruchamiany jest co 2 minuty), w oparciu o 

dane konfiguracyjne zapisane w pliku 

/usr/local/rcp/synchro  

Dane na serwerze, po odpowiedniej obróbce, mogą być wykorzystywane w systemach 

kadrowych i płacowych. 

 

 



 

Opis struktury danych RCPlus.pl 

www.rcplus.pl pewność | szybkość | łatwa konfiguracja | wszechstronność | obecność | rozliczenia | czas pracy strona 5 z 9 

 

  

 

Struktura danych 

Dane zapisywane są w plikach.  

All registered data is stored in files. Pliki zapisywane są na karcie mikro SD, w katalogu 

roboczym (domyślnie /roboczy), w podkatalogach o nazwach w formacie rrrrmmd. Każdy 

podkatalog zawiera dane z jednego dnia, maksymalna ilość podkatalogów to 32 

(konfigurowalne). 

Dane zapisywane są w postaci plików: 

- zdjęcia w formacie JPG,  

- pliki tekstowe ASCII, 

 

Nazwy podkatalogów dziennych maja format rrrrmmdd, gdzie: 

rrrr  - rok, 4 cyfry, np. 2018 

mm - miesiąc, 2 cyfry, np. 04 

dd  - dzień, 2 cyfry, np. 02 

 

Schematyczny widok struktury katalogów poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy podkatalog dzienny zawiera jeden plik tekstowy i wiele plików JPG. 

 

Nazwy plików dziennych rejestracji mają format rcpreg_readerID_rrrrmmdd.txt, gdzie: 

rcpreg – prefix odróżniający pliki rejestracji od innych plików tekstowych 

 roboczy 

 20180403 

 20180404 

 20180407 

 20180408 

 20161109 

 20161110 
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readerID - identyfikator rejestratora, maksymalnie 20 znaków, zgodnie z wpisem w 

pliku uvc.conf 

rrrrmmdd – data dzienna, wskazująca na dzień, którego dotyczą wpisy w pliku 

 

Każda linia w pliku to pojedyncze zdarzenie (zbliżenie karty do czytnika RFID), w formacie:

 userID;rrrr-mm-dd hh:mm:ss;TT 

userID – 8 lub 10 znaków, unikalny numer karty użytkownika, 

rrrr-mm-ddhh:mm:ss – data i czas rejestracji 

TT – rodzaj rejestrowanego zdarzenia może mieć wartość: 00, 

02, 04 dla wejść, 01, 03, 05 dla wyjść, w zależności od 

użytego pola RFID i przycisku funkcyjnego 

   00 – wejście, bez użycia przycisku funkcyjnego 

   02 – wejście, użyty przycisk P 

   04 – wejście, użyty przycisk S 

   01 – wyjście, bez użycia przycisku funkcyjnego 

   03 – wyjście, użyty przycisk P 

   05 – wyjście, użyty przycisk S 

 

Pliki zdjęć w podkatalogach dziennych mają format: 

HHMMSS_nnnnnnnn_readerID_number.jpg, gdzie: 

HHMMSS - dwucyfrowe dane godzina, minuta, sekunda 

nnnnnnnn - 8 lub 10 znaków, unikalny numer karty użytkownika 

readerID - identyfikator rejestratora, maksymalnie 20 znaków, zgodnie z wpisem 

w pliku uvc.conf 

number - numer kolejny zdjęcia dla danej rejestracji 
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Przesyłanie danych i integracja 

Otwarta architektura rejestratora oraz system Linux umożliwiają wykorzystanie niemal 

dowolnej metody do przesłania danych na serwer. Standardowo czytnika wysyła na serwer 

całą zawartość katalogu /roboczy przy pierwszym połączeniu, a następnie – zgodnie z 

wpisem w pliku crontab dla skryptu ‘rsync’ – wysyła jedynie nowe dane. Możliwe jest 

skorzystanie z innych metod, takich jak przykładowo smb, ftp, nfs, sftp, inne. 

Użytkownik może dowolnie skonfigurować ustawienia przesyłu danych: interwał wysyłki, 

format, kompresja, szyfrowanie, itp. zgodnie z dokumentacją rsync. 
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Konfiguracja 

Rejestrator pracuje na systemie Raspbian, wersji dystrybucji Debian Linux. Konfiguracja 

urządzenia polega na edycji kilku plików. W celu połączenia z rejestratorem, wymagana jest 

znajomość adresu IP oraz aplikacja obsługująca połączenia SSH, np. putty. 

W celu ustalenia adresu IP rejestratora w sieci, można wykorzystać aplikację RCPlusLoc (do 

pobrania z naszej strony internetowej). Po uruchomieniu aplikacji wykryje ona wszystkie 

uruchomione rejestratory w sieci. 

Uruchom aplikację do połączeń SSH i połącz się z rejestratorem, korzystając z uzyskanego  

w poprzednim kroku adresu IP, port 22. 

Dane logowania: użytkownika ‘admin’, hasło ‘rcadmin’. 

 

Poniżej opisane są poszczególne pliki konfiguracyjne. 

 

/etc/hostname  

– plik z zapisaną lokalną nazwą czytnika, domyślnie ‘rcplus’. 

 

/usr/local/rcp/uvc.conf  

– plik konfiguracyjny dla procesu uvc, w którym można edytować następujące wartości: 

o ‘reader_id=rcplus’ – ID rejestratora, używane przy tworzeniu plików rejestracji; 

maksymalna długość 20 znaków, dozwolone tylko cyfry i litery alfabetu łacińskiego 

o ‘pic_per_event=2’ – ilość zdjęć zapisywanych podczas jednej rejestracji, max 5 

o ‘working_dir=/roboczy’ – ścieżka i nazwa katalogu, w którym przechowywane są 

dane rejestracji 

 

/usr/local/rcp/synchro  

– plik konfiguracyjny z danymi dostępowymi serwera, na który mają być przesyłane dane  

z rejestratora 

 

o ‘employees’ – nazwa pliku z danymi pracowników i przypisanymi numerami kart 
ID_użytkownika <-> imię/nazwisko  

o ‘root@192.168.0.2:/var/www/test/’ – adres i dane dostępowe do serwera oraz 

katalog docelowy na serwerze dla danych przesyłanych z rejestratora 
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/usr/local/rcp/clean_dir_l  

– plik konfiguracyjny aplikacji czyszczącej okresowo pamięć rejestratora 

o ‘SUBDIR_LIMIT=32’ – maksymalna ilość katalogów dziennych w pamięci rejestratora, 

po przekroczeniu najstarsze są kasowane 

 

/roboczy/employees 

- plik z numerami ID kart i danymi pracowników, używany do wyświetlania na wyświetlaczu 

rejestratora danych pracownika w momenci rejestracji. Maksymalna łączna długość danych to 16 

znaków, dozwolone tylko cyfry i znaki alfabetu łacińskiego. 

 

Przesyłanie danych z rejestratora na serwer jest realizowane przez skrypt ‘rsync’, zgodnie z 

wpisami w pliku crontab (domyślnie skrypt uruchmiany jest co 2 minuty). 

 

Konfiguracja kamery znajduje się w pliku  /usr/local/rpc/pob.sh; 

dokumentacja, opisy i przykłady dostępne są na stronie RaspberryPi 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md 

UWAGA: należy mieć na uwadze 

ilość wolnego miejsca w pamięci 


