
Ssr-615 PC sza mıtogepekbe illeszthet˝  
ISA buszos telefonvonali vev˝ ka rtya 

A vev˝ ka rtya elvi muk¨ de se.

A SSr-615 egy tova bbfejlesztett verzioja az 1994 ota folyamatosan gya rtott DLRC 5.50
sza mıtoge pbe illeszthet˝ ISA buszos digita lis telefonvonali vonali vev˝ ka rtya nak. Ez az ujabb fej-
leszte sö biztonsa gtechnikai eszk¨ z sza mıtoge pekbe helyezve, e s a megfelel˝ felõgyeleti szoftverrel
alkalmas a kõl¨ nfe le megfigyelni kıva nt, vagy ve dett objektumokban letelepıtett kõl¨ nfe le riaszto-
k¨ zpontok kapcsolt telefonvonalon t¨ rte n˝ , e s a szabva nyokban pontosan r¨ gzıtett Sescoa, DCI,
Vertex e s Radionics forma tumu pulzusos, valamint a DTMF alapu Contact ID ada sa sok ve tele re,
kiege szıtve az utobbi id˝ kben megjelent egye b (sokszor szabva nyon kıvõli) pulzusos alapu
kommunika ciok dekodola sa ra, a tmeneti ta rola sa ra, valamint tova bbıta sa ra a sza mıtoge p fele . A
vonali vev˝ ka rtya hoz ce gõnk a ltal kifejlesztett kisebb interface-ek a vev˝ ka rtya e s egy PC k¨ z¨ tt a
megfelel˝ adatfeldolgozo szoftverekkel a vett adatok ve gleges leta rola sa t, feldolgoza sa t, a rendszer
folyamatos ellen˝ rze se t e s a vev˝ ka rtya val kommunika lni ke pes, kõls˝ riasztok¨ zpontok esetleges
hiba inak kiszö re se t ve gzik el. 

A Ssr-615 telefonvonali vev˝ ka rtya a ma sodik ra csengete s hata sa ra felveszi a vonalat, e s
kiadja ra  el˝ sz¨ r a  2300Hz-es, majd az 1400Hz-es, ve gõl a dua l handshake jelet.  A k¨ zpont ada sa t

a vev˝ ka rtya a forma tum-
nak megfelel˝ "kissoff"
jellel nyugta zza, majd is-
me telt ada s hia nya ban
vonalat bont. Ha az ada s,
vagy a ve tel hiba s volt, a
vev˝ ka rtya nem ad nyug-
ta zo jelet, akkor egy fe-
le põlt kapcsolaton belõl
az ado a ltala ban nyolc-
szor proba lja leadni az in-
forma ciot. Ha nyoladszor
sem kap nyugta zo jelet a
vev˝ ka rtya tol, akkor az
ado a vonalat lebontja. A
vev˝ ka rtya ma se szt pedig
akkor   fog  lekapcsolodni

a telefonvonalrol, ha a kikõld¨ tt 2300Hz-es, 1400Hz-es vagy a dua l handshake uta n 5 mp-ig nem
e rkezik ujabb ada s, illetve abban az estben is, ha van ugyan ada s, de az ado a ltal leadott jelcsomag-
ban 3 egyma st k¨ vet˝ alkalommal hiba s checksum-ot, (ellen˝ rz˝ sza mot), vagy az adatpa rokban
elte re st, kõl¨ nb¨ z˝ se get, vagy egya ltala n hiba s ada st e szlel. A vev˝ ka rtya az a ltala utolja ra kiadott
handshake (nyugta za s) uta n 5 ma sodperccel akkor is lekapcsolodik a vonalrol ha nem valamife le
szabva nyos ada st tala l ott, hanem egye b zajt, zavart, vagy pl. besze det. A ka rtya bemenet oldali
re sze n egy kisebb egyse g telefonvonali DC feszõltse g figyele st is ve gez. A telefonvonallal galva-
nikus ¨ sszek¨ ttete sben le v˝ , de a vev˝ ka rtya bels˝ a ramk¨ reit˝ l ma r optocsatolokkal galvanikusan
leva lasztott re szben kb. 32 mp-en keresztõl maximum 1uA-es t¨ lt˝ a rammal egy kondenza tor kerõl
felt¨ lte sre a vonali feszõltse g szintje re, majd ezen kapacita s tartalma igen r¨ vid id˝ alatt kisõt˝ dik
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egy optocsatolo bemenete re. Az optocsatolo kimenete t a mikrokontroller figyeli, e s ebb˝ l k¨ vetkez-
tet a vonali feszõltse g megle te re. Er˝ sen lecs¨ kkent (kb. 5V alatti) vonali feszõltse g esete n, vagy
annak hia nya ban a mikrokontroller egy ennek megfelel˝ jelze st genera l, e s tova bbıt a vev˝ ka rtya
ma sodik egyse ge fele . A vev˜ka rtya telefonvonal oldali bemenete - me g a vonalra kapcsolatlan a lla-
potban is - ha romszintö villa m-, e s tulfeszõltse g elleni ve delemmel van ella tva. Igy a primer oldali
ve delmek megszolala si szintje 130V, 230V, illetve 280V. Az 1:1-es a tte teli ara nyu transzforma tor
szekunder oldala n egy nagya ramu, igen gyors mö k¨ de sö 5V-os szupressor dioda ve di a bels˝ egyse -
geket a ka rtya felkapcsolt a llapota ban a tulfeszõltse g ellen. A vev˝ ka rtya ma sik re sze, a ma sodik
mikrokontroller segıtse ge vel az els˝ t˝ l vett adatokat ta rolja egy 64 eseme ny (ada s) ta rola sa ra alkal-
mas memoria ban, valamint a kapcsolattarta st e s az adattova bbıta st ve gzi a vev˝ ka rtya t is maga ban
foglalo k¨ zponti egyse g, illetve az azon futo szoftver fele , a vev˝ ka rtya ISA busza n keresztõl.
 A k¨ zponti ge pen futo szoftver a ka rtya val gyakorlatilag a llando kapcsolatban van. A vev˝ -
ka rtya kb. 32 ma sodpercenke nt ellen˝ rzi a vonali feszõltse get, illetve annak megle te t. Igy egy, - a
vonal mindenkori a llapota nak megfelel˜ - jelze st genera l, melyet azonnal tova bbıt a ma sodik
processzor fele . Ez leta rolja az informa ciot, majd tova bbıtja a k¨ zponti egyse g fele az ISA buszon
keresztõl. Ennek megfelel˝ en a k¨ zponti egyse g teha t 32 ma sodpercenke n kap egy un. „e letjelet„
melynek a puszta megle te is ma r utal a ka rtya - ¨ nmaga ban helyes - mö k¨ de se re. Ezeket az un.
„e letjeleket„ - melyek a telefonvonal a llapota n kıvõl persze ma s, egye b informa ciokat is tartalazak -
a k¨ zponti egyse gen futo szoftver a llandoan figyeli, ellen˝ rzi. Az „e letjelek„ esetleges elmarada sa,
vagy a bennõk le v˝ informa ciok - a va rttol - elte r˝ volta esete n a k¨ zponti egyse g azonnali, folya-
matos, e s igen intenzıv riaszta st ad mindaddig, mıg a kezele st ve gz˝ (a llando felõgyeletet ella to)
diszpe cser a jelze st nem nyugta zza, majd annak megfelel˝ en inte zkedik.

A vev˝ ka rtya a ta llıta si lehet˜se ge (1 db 4 a ramk¨ r¨ s DIP kapcsoloval), valamint a k¨ zponti
egyse gen futo szoftverek lehet˝ ve teszik, hogy egyid˝ ben egy ge pben egyszerre ne gy vev˝ ka rtya le-
gyen õzemeltethet˝ ne gy, egyma stol fõggetlen telefonvonalra kapcsolodva. A vev˝ ka rtya a k¨ zponti
egyse g fel˝ l abszolut szoftver-kompatibilis az Ssx-101 tıpusu GSM alapu vev˝ ka rtya val, ıgy egy-
id˝ ben vegyesen is szerepelhetnek egyazon ge pen belõl. A vev˝ ka rtya eleje n me g egy jumper tala l-
hato, melynek r¨ vidreza rt a llapota ban a vev˝ ka rtya t bels˝ telefonvonali (bels˝ telefonk¨ zponttal)
kommunika ciora, vagy a megfelel˝  interface-szel ISDN vonali kommunika ciora alkalmazzuk.

 A vev˝ ka rtya kommunika cios forma i

A vev˝ ka rtya un. 4-2-es ve teli alapforma tumot, valamint a DTMF Contact ID forma tumot
ismeri. A pulzusos ada s sebesse ge lehet 10 bit/s, 14 bit/s, 20 bit/s vagy 40 bit/s sebesse gö . Ezek
kombina cioja bol kialakul 6 olyan szabva nyos pulzusos kommunika cios forma, melyek ve tele re a
vev˝ ka rtya alkalmas. A korszerö a tvitelt a Contact ID jelenti. Az utobbi kommunika cios forma az
egyetlen, mely le nyegesen t¨ bb informa ciot ke pes leadni, mint amennyit aka rmelyik riasztok¨ zpont
ke pes genera lni, ıgy itt nem fordulhat el˝ , hogy le tezik eseme ny, mely nem jelenthet˝ le. Ezenkıvõl
ez az a kommunika cios forma, mely mind a vonalas telefonon, mindpedig ba rmely voice alapu
GSM rendszeren va ltoztata sok ne lkõl, direktben leadhato. Eza ltal ele rhet˝ , hogy sem a riaszto-
k¨ zpont, sem pedig a vev˝ nem e szleli, hogy az ada s kapcsolt vonalon, vagy GSM vonalon ment a t.
Ezzel a rendszerek a tviteli biztonsa ga le nyegesen megn¨ velhet˝ .

A Ssr-615 vev˝ ka rtya e s a k¨ zponti egyse g k¨ z¨ tti protokol nyılt, ıgy a ka rtya va sa rloi pl.
saja t szoftver ıra sa esete n a kommunika cios protokolt ke re sõkre megkapja k, valamint a sza mıto-
ge phez valo illeszte sben minden, ehhez szõkse ges informa ciot kiadunk.     
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