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1    Acerca deste Documento

1 Acerca deste Documento
Este documento descreve o planeamento e a instalação do sistema de controlo de
acesso Aliro, assim como fornece informações sobre a fonte de alimentação, cabos e
capacidades relacionadas com o sistema de acesso. Também descreve o pro-
cedimento na preparação do ambiente de software necessário, como instalar o
software Aliro e iniciar o sistema. Outras definições podem ser posteriormente edi-
tadas na interface de utilizador, que inclui ajuda online para cada funcionalidade.

1.1 Documentos Relacionados
O sistema de controlo de acesso Aliro inclui Access Points (APs), leitores de cartões
e software. Documentos relacionados com o sistema de controlo de acesso Aliro:

Componente Documento Abrangência

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 porta

Manual de instalação que descreve
como instalar a unidade de hardware
do controlador da AP

AP AP01P Tabela de dadosda AP Dados técnicos sobre a AP

Leitores de cartões
VRxxS-MF

Leitor
do Leitor

Guia de ilustração para amontagem do
leitor de cartões

Leitor de cartões
VRxxS-MF

Leitor
do Leitor

Manual de instalação para amontagem
e ligação do leitor de cartões, incluindo a
ligação aos sistemas

Leitor de cartões
VRxxS-MF Ficha de dadosdo leitor Dados técnicos sobre leitoresde cartões

Aliro Ajuda online e PDF

Explicações sobre todosos tópicos rela-
cionados com
o software, como direitos de utilizador,
cartões, planosde acesso e registo de
eventos. Explicações também sobre
como editar os componentesAliro atra-
vésda interface de utilizador. OPDF é
uma versão para imprimir
baseada na ajuda online.

Aliro Ficha de dados Dados técnicos sobre Aliro
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2    Visão Geral do Sistema

2 Visão Geral do Sistema
O sistema de controlo de acesso Aliro é composto por hardware e software. O
hardware, como leitores e APs, está ligado à aplicação de software através de uma
rede. O servidor da aplicação está disponível via Internet e amaior parte das defi-
nições de hardware pode ser editada na interface de utilizador. Todas as diferentes par-
tes do software Aliro são instaladas aomesmo tempo. Incluído na instalação está um
servidor web, um servidor SQL e um servidor da aplicação. O computador no qual a
aplicação de software está instalada funciona como servidor. Pode ter acesso à apli-
cação de software a partir de qualquer computador e da aplicação para smartphone,
desde que estejam ligados à Internet. A aplicação de software está protegida por um
nome de utilizador e palavra-passe. As APs estão ligadas via LAN ou por um cabo de
rede como, por exemplo, o RS485.
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2    Visão Geral do Sistema

2.1 Introdução
O sistema de controlo de acesso Aliro tem uma variedade de componentes:

Leitores – Permitem a interação com o sistema de con-
trolo de acesso e estão ligados às APs.

AP - comunicam com o software Aliro via Ethernet,
LAN ouRS485. Uma AP controla até quatro leitores.

Smartphone - A aplicação Aliro está disponível na
App Store e no Android Market.

Definições de rede – O sistema Aliro utiliza a Ethernet
para comunicar com os AP. A predefinição é DHCP,
mas esta pode ser editada para funcionar noutros parâ-
metros. As APs também suportam RS485. Neste caso,
um AP funciona como principal, que está ligado a AP

subordinados.

6

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl



2    Visão Geral do Sistema

Fonte de alimentação –O sistema de controlo de
acesso pode obter a energia necessária a partir de uma

fonte de alimentação central ou local.

Instalação do software - Assim que os componentes
estiverem configurados e ligados, o software permite

que o sistema seja utilizado e editado de acordo com as
preferências pessoais. A maior parte dos componentes

pode ser editada através
do software.

Aplicação de software –O software está instalado
num computador servidor. A interface de utilizador está
disponível via Internet, quer a partir do computador ser-
vidor quer de qualquer computador com acesso à Inter-
net, assim como de um smartphone com a aplicação

Aliro.
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2    Visão Geral do Sistema

2.1 Requisitos de sistema
OAliro sistema de controlo de acesso necessita do seguinte:

Requisitos de sistema
Requisitos de sis-
tema para o com-
putador anfitrião

Processador

Memória

Requisitosmíni-
mos

Recomendado
para até 25 portas

Recomendado
para até 100 por-
tas

Recomendado
paramais de 100
portas

Intel® Core™
i3@ 1,8 GHzou
semelhante

Intel® Core™ i5@
2,6 GHzou seme-
lhante

Intel® Core™ i7@
2,6 GHzcom 4
núcleosou seme-
lhante

Intel® Core™ i7@
3,4 GHzcom 6
núcleos, Intel®
Xenon® ou seme-
lhante

4 GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Nota: Para sistemasoperativosde 32 bits utiliza-se apenas4GB.

Pré-requisitos para o
computador anfi-
trião

Microsoft .NET Framework, versãomais recente
Microsoft Silverlight, versãomais recente
Microsoft SQL Server (2008/2012).
OAliro irá detetar e instalar automaticamente, conforme necessário.

Nota: Em sistemasde controlo de acesso que suportemmais de 100 AP ou
nosquais amemória global exceda 10 GB, é recomendado o sistema ope-
rativo para servidor. Recomenda-se a instalação de um servidor SQL com
capacidade paramais dadosdo que o servidor SQL Express.

Requisitos de sis-
tema para o com-
putador cliente

Processador de 1,4 GHz
2GBdeRAM
Resolução de ecrãmínima suportada 1366x768
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2    Visão Geral do Sistema

2.1 Capacidades do Sistema
OAliro sistema de controlo de acesso suporta o seguinte:

Capacidades do sis-
tema
Sistemas operativos Windows7 SP1 32 bits, suportamáximo de 4GBdememória

Windows7 SP1 64-bit
Windows8,1 32 bits, suportamáximo de 4GBdememória
Windows8,1 64 bits
WindowsServer 2008 SP2 (ou posterior)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (ou posterior)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Web browser
Windows

Internet Explorer, mínimo versão 10 (ou posterior)
Mozilla Firefox, mínimo versão 1.15 (ou posterior)
Tenha em atenção que o suporte deWeb browser para oWindows8 é
apenaspara omodo de ambiente de trabalho.

AP Ethernet (IPv4) e RS485

Leitores de cartões
por AP

4

Utilizadores 10 000

Cartões 100 000

Portas 512

Planos de acesso 1000

Exceções de segurança 100

Grupos de acesso por
utilizador

10

Áreas Sem limites

Registo de eventos 80 000 eventosoffline armazenadosno AP

9

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl



3    Componentes Aliro

3 Componentes Aliro

3.1 Leitores
Os VRxxS-MF são uma série de leitores de cartões concebidos com um nível pro-
fissional e que são altamente recomendados para o sistema de controlo de acesso
Aliro. A série VRxxS-MF de leitores funcionam no protocolo OSDP. O sistema de con-
trolo de acesso também suporta leitores com tecnologiaWiegand e Clock-Data.

Da unidade Para a uni-
dade Tipo de cabo Comprimento máximo (m)

AP

Leitor
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Par trançado blindado
(2 pares+ blindagem), por exemplo
Belden 9502

100m desde que o cabo
tenha pelomenos0,25mm2

Leitor
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Cabo recomendado:
Par trançado blindado
(3 pares+ blindado), por exemplo
Belden 9503 também para ligação
de cablagem de dois LEDs.

30m

Leitor
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Cabo recomendado:
Par trançado blindado
(3 pares+ blindado), por exemplo
Belden 9503 também para ligação
de cablagem de dois LEDs.

30m

3.0.1 Ligação de leitores OSDP a AP
Num leitor OSDP, tal como o VRxxS-MF, o controlo dos LED e do sinal sonoro é
gerido através do protocolo e não são necessárias linhas de comunicação adicionais.

O esquema abaixo ilustra a forma como as portas dos dois leitores são ligadas.
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3    Componentes Aliro

3.0.1 Ligação da série 500 de leitores Clock-Data a AP
Normalmente, para a ligação da série 500 de leitores Clock-Data a AP, é necessário
utilizar as saídas do AP para controlar os LED. Existem duas variantes destes lei-
tores, mas a ligação é idêntica.

l Tecnologia de leitura de cartões Cotag

l Tecnologia de leituraEM 4102 (não disponível para HF500)

Os sinais de comunicação Clock e Data são ligados aos terminais A e B adequados
das interfaces Reader do AP. (A aD0 eB aD1.)

Tenha em atenção que os conectores EOL das interfaces Reader também têm de
estar na posiçãoOFF (Desligado).

Por predefinição, o conectorPower Reader 1&2 do AP está na posiçãoVin, o que é
correcto para estes leitores se a entrada da fonte de alimentação do AP corresponder
a 12 V-24 V CC.

Dois leitores

Oesquema ilustra a forma como dois leitores Clock-Data são ligados ao AP. Se ape-
nas for utilizado um leitor, a ligação é idêntica (mas, obviamente, sem o segundo lei-
tor).

Controlamos os LED vermelho e verde através das saídas OUT1 - OUT2 do AP.
Estas têm de ser mapeadas como hardware no software Aliro. Designações actuais:
"Wiegand - red" (Wiegand - vermelho) e "Wiegand - green" (Wiegand - verde).

Opcionalmente, as saídas OUT3 eOUT4 podem ser utilizadas para um sinal sonoro e
qualquer outro LED.
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3    Componentes Aliro

3.0.1 Ligação de leitores Clock-Data a AP
Normalmente, para a ligação de leitores Clock-Data a AP, é necessário utilizar as saí-
das do AP para controlar os LED.

Os sinais de comunicação Clock e Data são ligados aos terminais A e B adequados
das interfaces Reader do AP. (Clock aA eData aB)

Tenha em atenção que os conectores EOL das interfaces Reader também têm de
estar na posiçãoOFF (Desligado). O conectorPower Reader 1&2 do AP também
tem de estar na posição correcta. Consulte as especificações dos leitores rela-
tivamente ao intervalo de tensões e coloque o conector na posição Vin (predefinição)
ou 12V.

Dois leitores

Oesquema ilustra a forma como dois leitores Clock-Data são ligados ao AP. Se ape-
nas for utilizado um leitor, a ligação é idêntica (mas, obviamente, sem o segundo lei-
tor).

Controlamos os LED vermelho e verde através das saídas OUT1 - OUT2 do AP.
Estas têm de ser mapeadas como hardware no software Aliro. Designações actuais:
"Wiegand - red" (Wiegand - vermelho) e "Wiegand - green" (Wiegand - verde).

Opcionalmente, as saídas OUT3 eOUT4 podem ser utilizadas para um sinal sonoro e
qualquer outro LED.
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3    Componentes Aliro

3.0.1 Ligação de leitores Wiegand ao AP
Normalmente, para a ligação de leitores Wiegand ao AP, é necessário utilizar as saí-
das do AP para controlar os LED.

Os sinais de comunicação D0 eD1 são ligados aos terminais A e B adequados das
interfaces Reader do AP. (D0 aA eD1 aB). Se o leitor não funcionar, tente inverter
D0 e D1. Alguns leitores têm ligações inversas.

Tenha em atenção que os conectores EOL das interfaces Reader também têm de
estar na posiçãoOFF (Desligado). O conectorPower Reader 1&2 do AP também
tem de estar na posição correta. Consulte as especificações dos leitores rela-
tivamente ao intervalo de tensões e coloque o conector na posição Vin (predefinição)
ou 12V.

Dois leitores

Oesquema ilustra a forma como dois leitores Wiegand são ligados ao AP. Se apenas
for utilizado um leitor, a ligação é idêntica (mas, obviamente, sem o segundo leitor).

Controlamos os LED vermelho e verde através das saídas OUT1 - OUT2 do AP.
Estas têm de ser mapeadas como hardware no software Aliro. Designações atuais:
"Wiegand - red" (Wiegand - vermelho) e "Wiegand - green" (Wiegand - verde).

Opcionalmente, as saídas OUT3 eOUT4 podem ser utilizadas para um sinal sonoro e
qualquer outro LED.
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3    Componentes Aliro

3.1 Controlador AP
OAP é utilizado para controlar um ambiente de uma porta como parte de um sistema
de controlo de acesso Aliro. Pode ser configurada a partir da interface de utilizador
Aliro através da Ethernet ou de uma combinação de Ethernet e RS485, assim como
através do servidor web AP integrado usando a porta USB. A AP também carrega
todos os eventos no servidor.

A AP oferece controlo do leitor assim como funcionalidades de entrada e saída.

3.0.1 Montagem da AP
Paramontar a AP, tenha em consideração o seguinte:

Área protegida

A AP não é portátil e tem de ser montada no interior de uma área protegida.

Caixa

Odesenhomecânico permite umamontagem robusta. Há quatro orifícios demon-
tagem para fixar a caixa numa parede. Lembre-se de deixar espaço suficiente à sua
volta para permitir a desmontagem fácil da tampa.

Fixação do cabo

Para umamontagem resistente a choques e vibrações, por exemplo, é importante
fixar o cabo demodo correto. A caixa tem alguns detalhes de fixação onde as abra-
çadeiras do cabo podem ser aplicadas. Consulte o item 1 na ilustração abaixo.
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3    Componentes Aliro

3.1 Configuração do AP
Odesign e a abordagem da AP facilitam bastante a configuração e a utilização. Há
duas formas principais de configurar as definições básicas:

1. Na mesma Rede de Área Local

Se a AP for instalada na rede de área local onde o PC está localizado, o software Aliro
pode enviar umamensagem automática de deteção para a AP. Estamensagem con-
tém todas as definições necessárias para que o AP estabeleça uma ligação ao
software do PC onde as definições do sistema podem então ser feitas.

2. Fora da Rede de Área Local

A AP deve ser configurada localmente com os parâmetros para a comunicação com o
PC com Aliro. Proceda da seguinte forma:

1. Ligue a AP.

2. Ligue um cabo USB do PC do instalador ao conector USB-B.

3. Instale o controlador USB que se encontra no DVD do software, ou através do
Windows Update, para criar uma ligação Ethernet via USB. Se utilizar oWindows
Update, certifique-se de que a instalação do controlador é permitida.

4. Abra o web browser no PC e navegue até ao endereço IP 192.168.250.1.

5. Introduza oNome de utilizador "admin" e aPalavra-passe "spirit" na interface
da web da AP.

6. É apresentada uma janela com as definições da AP. Repare que são listadas
todas as AP damesma LAN e é necessário selecionar uma.

7. Configure as Definições IP e o endereço do anfitrião no Aliro servidor. Não
utilize 192.168.250.0/24. Esses estão reservados para a comunicação USB
interna.

8. Agora, a AP poderá já comunicar com o software Aliro.

As definições gerais do sistema podem ser efetuadas no PC com o software Aliro.
Consulte oManual de instalação da AP para obter mais informações. Se um leitor esti-
ver ligado à AP e as definições do sistema estiverem configuradas, pode ser usado
um cartão para verificar as funções.
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3    Componentes Aliro

3.0.1 Reposição das Definições de Fábrica da AP
A AP tem um botão de reposição que pode ser utilizado sempre que houver neces-
sidade de fazer a reposição do hardware. Tal pode ser feito sem desligar a AP.

Proceda da seguinte forma:

1. Retire a tampa da AP. Tenha cuidado sempre que executar este procedimento
com a energia aplicada.

2. Localize as "Definições de Fábrica" no autocolante.

3. Utilize um objeto pontiagudo não-metálico e aplique-o no botão de reposição
durante cinco segundos.

4. Um zumbido longo, durante aproximadamente 5 segundos, indica que a AP inicia
a reposição das definições de fábrica. Se soltar o botão de reposição antes e
durante o longo zumbido, irá cancelar a reposição das definições de fábrica. Para
executar a reposição das definições de fábrica, certifique-se de que carrega no
botão "Definições de Fábrica" até o zumbido parar.

5. Demora cerca de cinco segundos a parar o zumbido e oito segundos a desligar os
LEDs. Agora, a AP está com as definições de fábrica.

Se a AP falhar ao iniciar, não parará o zumbido nem desligará os LEDs. Tenha em
atenção que tal significa que a AP perdeu a ligação com o anfitrião. Configure a AP
como descrito anteriormente."Configuração do AP" Na página anterior para obter mais
informações.

Lembre-se de que quando a tampa for retirada, o Interruptor da função antivandalismo
agirá conforme as definições. Isto pode ativar o besouro.
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3    Componentes Aliro

3.1 Definições de Comunicação da AP
Nos casos em que o software Aliro não consiga descobrir a AP, o instalador tem de
configurar os parâmetros de endereçamento IP diretamente, utilizando uma interface
USB. "Configuração do AP" Na página 15, para obter mais detalhes sobre a comu-
nicação com USB através de Ethernet. Depois de a AP estabelecer a comunicação
com o software Aliro, é apresentada uma lista de dispositivos com todas as unidades
que se encontram na LAN.

Aplicam-se os parâmetros a seguir:

Separador Geral

Parâmetro (só exemplos) Comentário

Informação do dispositivo

Versão do
Hardware 1,1 Não editável

Versão do Software 1.0.0.866 Não editável

Número de Série 9000129 Não editável

Definições do dispositivo

Nome do dis-
positivo MeuPontoAcesso Editável

Detetável Sim/Não

Caixa de seleção. Se selecionada –
esta AP é detetável a partir do
software Aliro. Isto também se aplica
quando vários sistemasAliro estão a
utilizar amesma rede.

Separador Rede

Parâmetro (só exemplos) Comentário

Definições IP

DHCP Sim/Não Caixa de seleção

IP 10.1.11.128 Editável – se nenhumDHCPsele-
cionado

Máscara de rede 255.255.248.0 Editável – se nenhumDHCPsele-
cionado

Gateway 10.1.11.249 Editável – se nenhumDHCPsele-
cionado

DNS 1 10.1.11.201 Editável – se nenhumDHCPsele-
cionado

DNS 2 Editável – se nenhumDHCPsele-
cionado

Aplicar Aplicar ao dispositivo em questão Comando do botão

Aplicar a todos os
dispositivos

Aplicar a todososdispositivos lis-
tados

Comando do botão – se DHCPsele-
cionado
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3    Componentes Aliro

Separador Proxy

Parâmetro (só exemplos) Comentário

Definições de proxy

Utilizar proxy de
rede Sim/Não Caixa de seleção

Servidor proxy Endereço IP ou
nome do computador Editável – se Proxy selecionado

Porta proxy 0 Editável – se Proxy selecionado

Nome de utilizador
de proxy MeuNomeUtilizador Editável – se Proxy selecionado

Palavra-passe de
proxy MinhaPalavra-passe Editável – se Proxy selecionado

Aplicar Aplicar ao dispositivo em questão Comando do botão

Aplicar a todos os
dispositivos

Aplicar a todososdispositivos lis-
tados Comando do botão

Separador Comunicações

Separador de comu-
nicações do anfi-
trião

Parâmetro (só exemplos) Comentário

Endereço do Anfi-
trião Sim/Não Editável

Ponto final /acesso Editável

Aplicar Aplicar ao dispositivo em questão Comando do botão

Aplicar a todos os
dispositivos

Aplicar a todososdispositivos lis-
tados Comando do botão
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3    Componentes Aliro

3.1 Definições de Aplicação da AP
Quando as definições de fábrica do AP são repostas, utiliza predefinições que nor-
malmente se adaptam à aplicaçãomais comum para um ambiente de portas. Tal sig-
nifica que émuito fácil colocá-la a funcionar e que está preparada para controlar um
fecho e a utilização de um botão de saída. Porém, é sempre possível alterar as defi-
nições da interface de utilizador e transferi-las para o AP.

Ligações de hardware

A AP tem blocos de terminais de entrada e de saída para a ligação de equipamento
externo. Omanual de instalação da AP fornecido descreve a disposição desses blo-
cos de terminais, mas é importante ter em consideração a forma como estas entradas
e saídas são utilizadas e ligadas. Existem duas saídas de relé, quatro saídas de cole-
tor aberto e quatro entradas.

Software definido com predefinições funcionais

A interface de utilizador Aliro permite mudanças na funcionalidade das entradas e das
saídas. As predefinições de fábrica serão restauradas se for feita uma reposição do
hardware no AP.

Definições funcionais opcionais

OManual do utilizador do Aliro e/ou a ajuda online ajudarão a explicar as opções que
estão disponíveis para cada uma das entradas e saídas.

Por exemplo: As predefinições para um AP vão utilizar duas das saídas de coletor
aberto para aviso e alerta. Se ligar um leitorWiegand, que requer a definição das qua-
tro saídas de coletor aberto comoWiegand - Besouro, Wiegand LED verde, Wiegand
LED vermelho eWiegand LED amarelo, então estas podem ser facilmentemodi-
ficadas dentro do software.

3.0.1 Entradas
Os seguintes conectores de entrada estão disponíveis:

Conector Função
Entrada geral 1 A função predefinida éBotão de saída
Entrada geral 2 <não pré-configurado>

Entrada geral 3 A função predefinida éContacto de monitor da porta
Entrada geral 4 <não pré-configurado>

19

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl



3    Componentes Aliro

3.0.1 Saídas
Há dois tipos de conectores de saída disponíveis – relé e coletores abertos.

3.0.1.1 Saídas de relé
As duas saídas de relé têm as seguintes funções predefinidas:

Conector Função
Saída de relé 1 Potencial livre NC-COM-NO. Função bistável.

Saída de relé 2 Potencial livre NC-COM-NO. Funçãomono estável.
A função predefinida éBloqueio.

3.0.1.2 Saídas de Coletor Aberto
As quatro saídas têm as seguintes funções predefinidas:

Conector Função
Saída de coletor
aberto 1 A função predefinida éAviso - porta fixa

Saída de coletor
aberto 2 <não pré-configurado>

Saída de coletor
aberto 3

A função predefinida éAlerta de porta - Porta fixa dema-
siado tempo

Saída de coletor
aberto 4 <não pré-configurado>

Ligação quando utiliza a ali-
mentação da AP

RL = Cargas resistivas como,
por exemplo, relés e besouros.

Ligação quando utiliza a ali-
mentação externa

RL = Cargas resistivas como,
por exemplo, relés e besouros.
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4 Fonte de alimentação
A fonte de alimentação é uma parte vital de um sistema de controlo de acesso e pode
ser garantida de vários modos, dependendo do ambiente da aplicação. Tanto a solu-
ção de 12 V CC como de 24 V CC são suportadas. Relativamente à fonte de ali-
mentação, tenha em conta o seguinte:

l As distâncias do cabo e as áreas devem ser tidas em consideração, assim como
o consumo de corrente das unidades.

l As fontes de alimentação têm de ser domesmo género.

Falha de energia

De notar que a AP tem uma pilha de lítio que, uma vez instalada, mantém os dados se
faltar a energia. O sistema de controlo de acesso Aliro dispõe de uma função de falta
de energia. Normalmente, as unidades de fornecimento de energia com bateria de
reserva disponibilizam um sinal que pode ser ligado a uma AP definida com uma
entrada de falta de energia.

Fontes de alimentação para leitores

Tenha cuidado quando ligar leitores à AP. A saída de corrente total não pode exceder
500mA@24 V CC ou 200mA@12 V CC. Um fusível eletrónico funde-se quando a
corrente total para ambas as interfaces do leitor excede os 700 mA.

Mesmo que o software de comunicação possa gerir até quatro leitores em cada AP,
deve haver energia suficiente disponível. Se forem utilizados mais do que dois leitores
é recomendado utilizar 24 V.

Tenha também em atenção que a predefiniçãoVin do jumper de corrente do AP ape-
nas será fixada em 12 V se houver uma necessidade específica para uma saída de
12 V (num ambiente de 24 V). Um ambiente normal de 12 V deve continuar a ter o jum-
per na posição Vin.

Fonte de alimentação ininterrupta

Certifique-se de que a fonte de alimentação está estável e dentro da tensão nominal
da unidade. Utilize uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para assegurar o fun-
cionamento contínuo da unidade no caso de quedas de potência na alimentação elé-
trica da rede pública.
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4.1 Fonte de Alimentação CC Central
As fontes de alimentação centrais sãomuitas vezes utilizadas para fornecer energia a
um sistema de controlo de acesso. As vantagens de utilizar fontes de alimentação
centrais são, entre outras:

l Energia de reserva se faltar a tensão principal.

l Menos unidades para instalar.

l Mais fácil de expandir o sistema (se houver margem suficiente desde o início).

Fonte de alimentação central com a AP principal ligada à Ethernet

A ilustração retrata um exemplo de como a alimentação central pode ser utilizada
quando a AP principal está ligada à Ethernet:

O princípio é o seguinte:

l A AP ligada à Ethernet é a principal, todas as outras APs são secundárias.

l As APs comunicam via RS485. Todos os cabos positivos (+) estão ligados entre
si.

l Todos os cabos negativos (-) estão ligados entre si.

Esta imagem em grande plano com base na figura acimamostra que os conectores
estão ligados como se segue:

l O conector 1A do AP principal está ligado ao conector 2A do AP secundário.

l O conector 1B do AP principal está ligado ao conector 2B do AP secundário.

l A blindagem do conector (S) na AP principal está ligada à blindagem do conector
(S) nas APs secundárias.

l Os cabos são blindados.
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Energia central com as APs ligadas à Ethernet através de um router

As APs também podem ter uma fonte de alimentação central e estarem ligadas à
Ethernet através de um router:

A ilustração segue a ideia que:

l Todos os cabos positivos (+) estão ligados entre si

l Todos os cabos negativos (-) estão ligados entre si

l Todos os cabos blindados (S) estão ligados entre si
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4.1 Fonte de Alimentação CC Local
As fontes de alimentação locais sãomuitas vezes utilizadas para fornecer energia a
um sistema de controlo de acesso. Certifique-se de que:

l As PSUs têm uma saída de tensão estável. Mesmo que os componentes Aliro
sejam tolerantes às flutuações da tensão, os fechos podem sermais sensíveis.

l Utilize área suficiente da secção transversal do fio dos cabos elétricos – espe-
cialmente se houver distâncias longas envolvidas.

Fonte de alimentação local para APs

A ilustraçãomostra um exemplo de uma unidade principal ligada à Ethernet. Os AP
secundários comunicam via RS485. Todos os AP têm uma fonte de alimentação local
e os cabos negativos (-) estão ligados entre si.

Esta imagem em grande plano com base na figura acimamostra que os conectores
estão ligados como se segue:

l O conector 1A do AP principal está ligado ao conector 2A do AP secundário.

l O conector 1B do AP principal está ligado ao conector 2B do AP secundário.

l A blindagem do conector (S) na AP principal está ligada à blindagem do conector
(S) nas APs secundárias.

l Os cabos são blindados.
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5 Cabos
Há vários níveis de comunicação num sistema Aliro que requerem cabos:

l Do computador e do servidor para os APs

l Entre APs

l DoAP para os leitores

l DoPC-USB para o AP-USB

A tabela abaixo indica quais os tipos e comprimento de cabos recomendados.

Da unidade Para a uni-
dade Tipo de cabo Comprimento máximo (m)

Computador/servidor PA

Rede
CaboCat-5, 10/100Mbits
Se houver dúvidas– con-
sulte o responsável de TI.

Depende da estrutura
da rede, normalmente
100m para rou-
ter/interruptor/hub (con-
trolador).

AP AP

RS485:
Ocircuito global entre os
APs. Cabo especificado:
Par trançado blindado (1
par + blindagem), por exem-
plo Belden 9502
OU
Kombi 2-hf100 ou 2010-2-
hf100
(cabo personalizado que
inclui comunicação e ali-
mentação num único cabo).

1200 m

AP

Leitor
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+)
Par trançado blindado
(2 pares+ blindagem), por
exemplo Belden 9502

100m desde que o cabo
tenha pelomenos0,25mm2

Leitor
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Cabo recomendado:
Par trançado blindado
(2 pares+ blindagem), por
exemplo Belden 9502

30m

Leitor
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Cabo recomendado:
Par trançado blindado
(2 pares+ blindagem), por
exemplo Belden 9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) Cabo USB 3m
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6 Definições de Rede
O sistema Aliroutiliza principalmente a Ethernet para comunicar. Um AP que esteja
ligado através da rede precisa de encontrar o caminho para o software Aliro. O AP liga-
se a e inicia a comunicação com o servidor.

Normalmente, o AP utiliza DHCP para esta comunicação. Caso isso não aconteça,
os parâmetros seguintes, se aplicáveis, devem estar de acordo com a tipologia da
rede:

l endereço de rede

l máscara de rede

l gateway

l DNS

Os parâmetros estão compilados neste documento. "Definições de Comunicação da
AP" Na página 17 para ver os parâmetros. Para informações relativas a definições de
rede diferentes e aplicáveis, consulte o responsável de TI e/ou técnicos de rede. Cer-
tifique-se também de que a firewall no servidor Aliro não bloqueia ligações https de
entrada na porta 443, utilizada pelos AP para comunicação com o servidor Aliro.

O processo de deteção do sistema Aliro permite que os AP sejam automaticamente
configurados a partir do software, simplificando, desta forma o processo de ins-
talação. O facto de o AP estar ou não localizado namesma LAN pode afetar o pro-
cesso de deteção do sistema Aliro.

Configurar um AP na mesma LAN

Para utilizar o processo de deteção, certifique-se de que a firewall da rede está tem-
porariamente desativada. Caso o PC servidor tenha uma firewall ativa, o processo de
deteção pode não conseguir configurar o AP. A firewall pode bloquear as portas que
são utilizadas para a deteção. Para evitar que tal aconteça:

l Desligue temporariamente a firewall no PC servidor.

l O sistema utiliza automaticamente a porta 51526 para entrada e a porta 20000
para saída.

Configurar um AP numa outra LAN

Os parâmetros de comunicação têm de ser definidos diretamente no AP através do
browser. "Definições de Comunicação da AP" Na página 17 para obter detalhes sobre
como configurar o AP offline.

AP que utilizam RS485

Os AP também podem utilizar redes RS485 para comunicar. Tenha em atenção que
um AP principal suporta outros sete AP, criando grupos com omáximo de oito AP,
onde um deles funciona como principal e tem de estar ligado à Ethernet. O AP prin-
cipal com o cabo RS485 tem de estar ligado aos outros AP de acordo com o seguinte
princípio:

26

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15/10/2015

Product Line AccessControl



6    Definições de Rede

Qualquer um dos AP pode ser o AP principal que está ligado à Ethernet. No entanto, o
AP principal deve utilizar 1A e 1B. Os outros AP estão ligados através de 2A e 2B.

Para AP ligados com blocos de terminais utilizados em RS485, EOL (EndOf Line,
Fim de Linha) deve ser considerado. EOL é uma resistência que está selecionada no
início e no fim de um bus RS485. Qualquer AP nomeio de um cabo RS485 não pode
ter a resistência EOL selecionada. Para selecionar o jumper EOL:

1. Identifique qual dos conectores do AP está a trabalhar como o primeiro e o último
EOL.

2. Coloque os jumpers EOL de acordo com o texto EOL impresso na cobertura de
plástico, como indicado no item 1 na ilustração abaixo. O EOL é terminado quando
o jumper está à direita; veja o item 2 na ilustração. No item 3, o jumper está à
esquerda e, por isso, o EOL não está terminado.
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7 Aliro Software
A instalação do software é um processo fácil, baseado num assistente. Uma vez ins-
talado, funções como utilizadores, planos de acesso e plantas de localização podem
ser criados e editados de acordo com as preferências pessoais.

7.1 Pré-requisitos
Depois de inserir o DVD do software Aliro no computador no qual o sistemaAliro está
instalado, este irá detetar e instalar automaticamente os componentes conforme
necessário:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Caso algum dos componentes mencionados acima não esteja instalado no com-
putador, um assistente do respetivo programa será iniciado automaticamente. Realize
os passos necessários, como solicitado nos assistentes. Quando os recursos acima
estiverem instalados, a janela de instalação do sistemaSistema Aliro é apresentada.

7.1 Instalar um servidor SQL
Em sistemas que suportemmais de 100 AP ou nos quais amemória global exceda 10
GB, é recomendada a instalação de um servidor SQL com capacidade paramais
dados do que o servidor SQL Express. Para obter detalhes sobre a licença de SQL,
consulte aMicrosoft. Para instalar um servidor SQL padrão, siga estes passos:

1. Introduza o SQL server DVD. O Programa de Configuração do SQL Server irá
detetar se são necessários quaisquer componentes de software. Caso sejam, é
apresentada a janelaMicrosoft SQL Server Setup. O Programa de Configuração
Microsoft SQL Server irá, se for necessário, instalar o seguinte:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server Setup support files

Clique emOK para efetuar a instalação.

2. Quando todos os componentes de software estiverem disponíveis, é apresentada
a janelaSQL Server Installation Cente.

3. Na secção Installation, clique em New installation or add features to an exis-
ting installation.

4. Na janelaSetup Support Rules, clique em Show Details ou continue a ins-
talação clicando emOK.

5. Introduza aSQL Product Key e clique em Next.

6. Clique em Accept para aceitar o acordo de licença e clique em Next.

7. Em Setup Support Files, clique em Install.
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8. Na janela Setup Support Rules, poderão ser destacados alguns avisos. Con-
sulte um técnico de TI para obter detalhes sobre esses avisos.

9. Clique em Next para continuar.

10. Em Setup Role, selecioneDefault SQL server Feature installation. Clique em
Next.

11. Em Feature Selection, assinale as caixas necessárias para o Aliro:

l Database Engine Services
l SQL Server Replication
l SQLClient Tools Connectivity

Todas as outras funcionalidades são opcionais. Clique em Next.

12. Na janela Installation Rules, clique em Show Details ou continue a instalação cli-
cando em Next.

13. Na janela Instance Configuration, selecione umaDefault instance ou uma
Named instance. Se selecionar a última, preencha os detalhes.

14. Na janelaServer Configuration, selecioneSQL Server Database Engine e
SQL Server Browser. Clique em Next para continuar.

15. Na janela de configuraçãoDatabase Engine, selecioneMixed Mode e adicione
um SQL Server system administrator. Clique em Next.

16. Na janela Error Reporting, leia mais sobre as opções.

17. Clique em Next e o processo de instalação será iniciado.

18. A janelaComplete irá confirmar que o servidor SQL foi corretamente instalado.

7.1 Instalar o Software

1. Insira o DVD do software Aliro e certifique-se de que os passos relativos aos pré-
requisitos são executados. A janela de instalação Sistema Aliro é apresentada.

2. Clique em Licença para ler os termos e condições.

3. Clique em Idioma e escolha a sua preferência. Por predefinição, é utilizado o idi-
oma doWindows.

4. Clique em Documentação para aceder e ler os documentos do Aliro.

5. Clique em Definições para ver e selecionar qual a instância do servidor SQL a uti-
lizar. A opção predefinida é o nome do servidor da base de dados. Se preferir outro
Servidor SQL, clique nomenu pendente. O sistema necessita de um total de
1,60 GB para a instalação. O espaço disponível para a localização selecionada da
instalação é apresentado.

6. Escolha uma ou ambas as Funcionalidades que estão selecionadas por pre-
definição. Ambas as funcionalidades podem ser instaladas no computador ser-
vidor. Uma outra opção é instalar uma das funcionalidades no computador servidor
e a outra noutro computador. Neste caso, selecione a que vai ser instalada no com-
putador à sua escolha e continue a seguir as instruções. Para instalar uma
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funcionalidade num outro computador, insira o DVD do software nesse com-
putador e siga as instruções.

l Servidor de Controlo de Acesso – instala os componentes do servidor e
as bases de dados. Clique nomenu pendente para selecionar uma das ins-
tâncias do servidor SQL disponíveis no computador local.

l Web Server (IIS) - instala os componentes do servidor web. Se selecionar
esta opção, é necessário o endereço do servidor de controlo de acesso. O
Nome do Servidor de Controlo de Acesso é o nome do computador ou
o seu endereço IP.

7. Se a opção Exceção de Firewall for aplicável, selecione Adicionar exceção à
firewall do Windows.

8. Clique emOK para guardar as definições ou clique em Cancelar para utilizar as
predefinições.

9. Clique em Instalar. É apresentado um Resumo da Instalação. Se forem neces-
sárias alterações, clique em Definições e edite como adequado.

10. Introduza a Chave do Produto, que está escrita na capa do DVD, no respetivo
campo.

11. Leia a licença. Assinale Concordo com os termos e condições da licença
para aceitar.

12. Clique em Continuar. A janela Progresso da Configuração é apresentada durante
a instalação.

13. Clique em Iniciar para iniciar o Sistema Aliro. Um web browser é iniciado e a apli-
cação é executada.

14. Introduza os detalhes deUtilizador e Palavra-passe. Por predefinição, os deta-
lhes de início de sessão para ambos são "admin". Consulte a ajuda online para
configurar o sistema de controlo de acesso específico para o local.

De notar que quando instalar o Serviço Aliro (Servidor de Controlo de Acesso), este
funciona numaConta do Sistema Local. Esta conta pode não ter permissão para ace-
der às unidades de rede configuradas. Caso a cópia de segurança esteja configurada
para guardar o ficheiro numa unidade de rede, esta operação falhará por causa da falta
de permissão.

Neste caso, a conta de Início de Sessão necessita ser alteradamanualmente para
uma conta de domínio conhecido com permissões para aceder à unidade de rede espe-
cificada.

1. Abra Iniciar > Painel de Controlo > Ferramentas Administrativas >
Serviços.

2. Na lista, selecione Propriedades do Servidor de Controlo de Acesso e abra o
separador Início de Sessão. Edite os detalhes para uma conta de domínio conhe-
cido com permissões para aceder à unidade de rede especificada.

.

7.1 Certificados Autoassinados
Para assegurar a comunicaçãomais segura possível no sistema de controlo de
acesso Aliro, cada instalação cria e utiliza um certificado autoassinado aleatório.
Como a identidade deste certificado não pode ser verificada pelo browser, pode gerar
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um aviso quando navegar no sistema Aliro. Isto não significa falta de segurança na ins-
talação. No entanto, se forem utilizados alguns clientes para administrar o sistema
Aliro, é necessária uma instalação do Certificado Autoassinado.

Note que é recomendada a utilização de um certificado oficial paramelhorar a segu-
rança.

Exportar um Certificado Autoassinado
Para exportar um Certificado Autoassinado, siga estes passos:

1. Inicie sessão no PC servidor onde o servidor Web do Aliro (IIS) está instalado.

2. Clique no botão Iniciar do Windows. Escreva “InetMgr.exe” e primaEnter. O IIS
Manager é aberto. Faça duplo clique no ícone deCertificados de Servidor.

3. Por baixo da coluna Emitido para, encontre o Certificado Autoassinado com o
nome do PC servidor. Clique com o botão direito neste certificado.

4. Clique na opçãoExportar nomenu de contexto.

5. Procure e aceda à localização para onde pretende exportar o ficheiro de cer-
tificação.

6. Introduza umaPalavra-passe para evitar que utilizadores não autorizados ins-
talem este certificado. Clique emOK.

7. O Certificado Autoassinado fica então disponível na localização especificada no
passo 6.

Instalar o Certificado Autoassinado no PC Cliente com o SO Windows.

Proceda da seguinte forma:

1. Copie oCertificado Autoassinado exportado das instruções Exportar Cer-
tificado Autoassinado para o PC cliente.

2. No PC cliente, faça duplo clique noCertificado Autoassinado.

3. Siga as instruções do assistente.

4. Se lhe for pedido para selecionar a Localização de Armazenamento do cer-
tificado (Utilizador Atual ou Máquina Local), selecione amelhor opção para a
configuração.

5. Quando lhe for pedida aPalavra-passe, certifique-se de que introduz a palavra-
passe correta e seleciona apenas a opção Incluir todas as propriedades alar-
gadas. Clique em Seguinte.

6. Selecione a localização onde o Certificado Autoassinado deve ser armazenado.

7. Selecione a opçãoColocar todos os certificados no local de armazenamento
seguinte.

8. Clique no botão de procura e selecioneAutoridades de Certificação de Raiz
Fidedigna.

9. Clique em Seguinte e, em seguida, em Terminar.

10. Deve ser apresentada amensagem A importação foi bem-sucedida.

Pode agora aceder ao sistema Aliro a partir de um browser local.

Instalar um Certificado Emitido por uma Autoridade Fidedigna
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Obtenha um certificado válido de um fornecedor de certificados conhecido. Para remo-
ver o certificado autoassinado existente e instalar o novo certificado:

1. Inicie sessão no PC servidor onde o servidorWeb do Aliro (IIS) está instalado.

2. Clique no botão Iniciar do Windows.

3. Escreva "InetMgr.exe" e primaEnter.

4. O IIS Manager é aberto. Encontre o ícone deCertificados de Servidor e faça
duplo clique nomesmo.

5. Por baixo da coluna Emitido para, encontre o Certificado Autoassinado que tem o
nome do PC servidor. Clique com o botão direito no certificado e selecione a
opçãoRemover.

6. Siga as instruções do fornecedor de certificados para concluir a instalação do cer-
tificado.

Instalar o Certificado Autoassinado no Computador Cliente com o SO Mac.

Para instalar um Certificado Autoassinado num computador cliente com o SOMac,
siga estes procedimentos:

1. Copie o Certificado exportado deExportar Certificado Autoassinado como des-
crito anteriormente para o computador cliente.

2. No computador cliente, faça duplo clique noCertificado Autoassinado. É apre-
sentado Utilitário de Adição de Certificado.

3. Selecione a opçãoKeychainmelhor para a configuração (Iniciar Sessão ouSis-
tema).

4. Clique no botãoAdicionar. É aberto o Utilitário do Keychain Access.

5. Introduza aPalavra-passe para desbloquear o Utilitário do Keychain Access.

6. Introduza aPalavra-passe do certificado. Clique emOK.

7. Clique no botãoConfiar Sempre.

8. O procedimento de autenticação pode repetir-se. Introduza aPalavra-passe para
continuar.

9. Na janela do Keychain Access, encontre oCertificado Autoassinado com o
nome do computador cliente por baixo da colunaNome.

10. Faça duplo clique noCertificado Autoassinado.

11. Expanda a secção Fidedignos. Encontre o Secure Sockets Layer (SSL) e
defina as permissões paraSempre Fidedignos. Aplique as alterações.

12. O procedimento de autenticação pode repetir-se. Introduza aPalavra-passe para
continuar.

13. O procedimento para Importar Certificado deverá estar concluído. Pode aceder
ao sistema Aliro utilizando um browser local.

7.1 Atualizar o Software

1. Clique em Atualizar. É apresentado um sumário da atualização com a versão ins-
talada assim como com a nova versão.
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2. Clique em Procurar para selecionar a Localização da Cópia de Segurança,
caso prefira outra localização que não a localização do software.

3. Clique em Continuar para atualizar.

7.1 Desinstalar o Software
Para desinstalar o Sistema Aliro:

1. Faça uma cópia de segurança de todos os dados antes de desinstalar o sistema,
para o caso de vir a necessitar dos dados mais tarde.

2. Abra omenu Iniciar > Painel de Controlo > Programas e Funcionalidades >
Aliro.

3. SelecioneDesinstalar. A Aliro janela de Sumário da Desinstalação é apre-
sentada.

4. Assinale Desinstalar bases de dados. Isto remove todos os dados do Servidor
SQL.

5. Clique em Continuar. A janela Progresso da Configuração é apresentada
enquanto o software é desinstalado.
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8 Aceder à Interface de Utilizador
Oacesso ao sistema de controlo de acesso Aliro é efetuado a partir do computador
servidor, de computadores namesma rede que o servidor ou de qualquer computador
com ligação à Internet:

1. Abra um browser da Internet.

2. Insira o nome de anfitrião do sistema de controlo de acesso Aliro no campo do
endereço de domínio.

3. Introduza os detalhes deUtilizador ePalavra-passe. Por predefinição, os deta-
lhes de início de sessão para ambos são "admin".

4. Clique em Iniciar Sessão.

Tenha em atenção que o servidor web Aliro tem de estar disponível ao público a partir
da Internet para conseguir o acesso à interface de utilizador a partir de redes externas.
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