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Resumo
SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMA ONLINE E
DIVERSOS DISPOSITIVOS POR IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA

O desenvolvimento de um software integrador entre um aplicativo mobile e
dispositivos de biometria, que deve gerenciar controle de abertura de ambientes por
meio de autenticação de fechaduras. A ausência de literatura especializada assim
como a pouca

informação disponibilizada pelos fabricantes de dispositivos

biométricos gera um aumento dacomplexidade dos protocolos de comunicação e a
documentação dos dispositivos e de todo o processo Este trabalho apresenta o
estudo de caso e desenvolvimento da solução para integração do aplicativo mobile
Connectt, aplicativo para controle de condomínios da Empresa Lalubema Sistemas
com alguns dispositivos biométricos de diversa empresa parceiras, com uma
proposta de metodologia para se lidar com esses desafios de integrar plataformas
diferentes e hardware de fabricante e modelos diversos.

Descritores: Biometria, Condomínios, Integração, Biometria Digital e Tecnologia
Mobile.
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ABSTRACT

SOFTWARE PLATFORM INTEGRATION BETWEEN ONLINE AND
OTHER DEVICES FOR BIOMETRIC IDENTIFICATION
The development of an integrator between a software application and mobile
biometric devices, which should manage environments opening control through
authentication locks. The absence of literature as well as the limited information
provided

by

the

biometric

device

manufacturers

generates

an

increase

dacomplexidade of communication protocols and documentation of the devices and
the entire process This paper presents the case study and solution development for
integration of mobile application Connectt , application to control condominiums
company Lalubema systems with some biometric devices of different partner
company with a proposed methodology for dealing with these challenges of
integrating different platforms and hardware manufacturer and various models.

Keywords: Biometrics, Condos, Integration, Biometrics and Digital Technology
Mobile.
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1

INTRODUÇÃO

Conforme

crescente

demanda

do

mercado

verificou-se

também

concomitante necessidade de segurança patrimonial nos condomínios residenciais
verticiais e horizontais em Belo Horizonte e Grande BH foi desenvolvido pela a
Empresa de Software Lalubema Sistemas uma aplicativo para esta finalidade,
chamado Connectt1. percebe-se considerável dificuldade de desenvolver um
protocolo de comunicação entre o software Connectt da empresa Lalubema
Sistemas, que utiliza tecnologia mobile e diversos dispositivos biométricos de vários
modelos e vários fabricantes. Diante disso, faz-se necessário o desenvolvimento de
um software/aplicativo de integração de diversas paltaformas e modelo diferentes de
hardware de alguns fabricantes.
O software de integração têm como principal objetivo facilidade a conectividade do
aplicativo Connectt e os hardware de controle de biometria independente do tipo de
biometria podendo ser a biometria digital, facial, veias, impressão digital,
reconhecimento da face, identificação pela íris, reconhecimento pela retina,
reconhecimento de voz e Geometria da mão entre outras metodologias de
identificação humana.
O software de integração proposto foi desenvolvido a partir de ferramentas
de Código Livre já existentes, as quais permitem um custo muito reduzido no valor
final do desenvolvimento, pois quando há necessidades de comprar uma licença, os
valores são muito baixos em comparações a um software proprietário. Percebe-se
também que o uso de um sistema integração para condominios é recomendado, pois
apóia a gestão de todas as atividades proporcionando uma visão mais detalhada de
segurança pessoal e patrimonial juntamente com o aplicativo Connecct.

1 Aplicativo de gerenciamento de condomínios que permite a integração entre moradores,
síndicos e funcionários, aumentando a segurança e proporcionando maior comodidade.
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2

OBJETIVOS
Objetivo Geral

2.1

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um software/aplicativo de
integração de plataforma genérica (utilizado como solução para o software Connectt
da empresa Lalubema Sistemas que emprega tecnologia mobile e se conecta com
diversos dispositivos biométricos de vários modelos e fabricantes) que possa
viabilizar economicamente, estruturalmente e tecnologicamente a usabilidade do
sistema.

Objetivos Específicos:

2.2

•

Analisar e demonstrar como colaboradores e parceiros podem ser
mutuamente favorecidos com a solução no processo de comunicação dos
protocolos de utilização deste tipo de serviço, diminuindo o custo de
implantação e integração do software mobile e hardware de biometria de
diversos fabricantes para os condomínios residenciais e comerciais.

•

Descrever o processo de desenvolvimento de um software de integração.

•

Descrever o processo de desenvolvimento de um software de integração
diferentes plataformas para integração dos alguns modelos de dispositivos
biométricos de alguns fabricantes existentes no mercado.
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3
3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Condomínios

O Brasil ingressa no século XXI, com um desenho mais urbano de sua história,
sucedida principalmente a partir da segunda metade do século passado em função
do enorme êxodo rural. Isso acarretou grandes mudanças e novas estruturações no
espaço urbano das cidades, com clara divisão social desse espaço, onde as classes
sociais passam a criar espaços extremamente. Vilaça (1998) indica a luta de classes
como a maior força de estruturação do espaço urbano, manifestado pela segregação
espacial.

Na atualidade, a disparidade passa a ser um produto do método de produção do
espaço da cidade, as classes sociais se distanciam umas das outras, gerando áreas
de ampliação urbana onde a pobreza é limitada a bairros precários na periferia e
separada das classes média e alta, que Gottdiener (1993) identifica assim:
(...) a segregação espacial de grupos sociais isentou a grande
maioria da população de responsabilidade pelo menos
afortunado, pois aquela não vive mais na vizinhança desse. O
presente é testemunha da progressiva marginalização e
confinamento espacial daqueles grupos sociais menos capazes
de desempenhar um papel ativo na economia política.
(GOTTDIENER, 1993, p. 271).

No Brasil, os primeiros condomínios a surgir foram na cidade de São Paulo na
Chácara Flora, destinados às classes média e alta. (LEMOS; SCARLATO;
MACHADO, 2002).
E o primeiro loteamento fechado (Condomínios Horizontais) lançado no mercado
que aparece na literatura é o Alphavile no ano de 1974 (LEMOS; SCARLATO;
MACHADO, 2002).

Desta forma, os habitantes de uma mesma região da cidade que moram próximos,
mas são de vários e diferentes estratos sociais, tendem a não circular ou interagir
em áreas comuns:
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Os condomínios fechados estão mudando consideravelmente a
maneira de como as pessoas das classes média e alta vivem,
consomem, trabalham e gastam seu tempo de lazer. Eles estão
mudando o panorama da cidade, seu padrão de segregação
espacial e o caráter do espaço público e das interações
públicas entre as classes (CALDEIRA, 2003, p. 258).

Nesse novo padrão de segregação espacial, os enclaves fortificados ancorados no
medo, separam por muros e tecnologias de segurança as diferentes classes sociais
no espaço urbano da cidade contemporânea, justificado assim por Caldeira (2003):
O principal instrumento desse novo padrão de segregação
espacial é o que chamo “enclaves fortificados”. Trata-se de
espaços privatizados, fechados e monitorados para residência,
consumo, lazer e trabalho. A sua principal justificação é o medo
do crime violento (CALDEIRA, 2003 p. 211).

Os novos espaços urbanos que aqui são tratados na forma de condomínios
horizontais ou verticais (enclaves fortificados), cada vez mais estão localizados em
áreas distantes da malha urbana, em especificamente no caso de Belo Horizonte e
Grande BH estão situados nos Bairros Belvedere, São Bento e nas Cidades de Nova
Lima, Rio Acima, Esmeraldas entre outras, transformando-se em ilhas no meio do
espaço rural, ou agrupados em áreas de valor agregado, seja paisagístico ou de
localização, ou ainda formando verdadeiros arquipélagos, tamanho o número de
enclaves agrupados. Um exemplo desses condomínios é apresentado na Figura 1.
(CALDEIRA, 2003 p. 245).
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FIGURA 1 - FOUR SEASONS CONDOMÍNIO RESORT EM NOVA LIMA.
Fonte: Construtora Patrimar

Sobarzo Mino (1999), conceitua que:
A consequência desta dinâmica é o surgimento de um espaço
urbano fragmentado, segundo níveis socioeconômicos, onde a
segregação, neste caso uma auto segregação, intensificada
pela exclusividade residencial e a distância espacial, provoca a
produção da vida social em espaços privados nos quais se
compartilha com iguais e é difícil ter consciência daqueles
menos

favorecidos

pelo

processo

de

crescimento.

O

condomínio residencial exclusivo surge como um claro exemplo
desta dinâmica. (SOBARZO MINO, 1999. p. 45).
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Segundo Santos (1981), o residente de um condomínio é homogeneizado, sendo
mais um igual entre os de sua classe. No momento da formatação do projeto, o
condomínio já identifica seus futuros moradores antecipando o seu gosto e as suas
atividades, ou seja, junto com local de moradia, é vendida uma fórmula de vida
urbana.

3.2

Segurança

3.2.1 Segurança Patrimonial
Os dados sobre a crescente violência urbana levam as pessoas a terem uma maior
preocupação com a sua segurança. Conforme Cardia (2003), a exposição à
violência causa as pessoas transtornos de ordem psicológica e fisiológica, motivados
pelo medo. Na atualidade não há como desconsiderar o fato de que a violência
urbana afeta diretamente os habitantes dos grandes centros urbanos.

Ainda segundo Cardia (2003), em países em desenvolvimento, como o Brasil, o
desenvolvimento descontrolado das cidades tem apresentado como consequência a
exclusão social, que gera a violência urbana e que por sua vez afeta a vida do
cidadão.

O morador das grandes cidades tem plena consciência de que os órgãos públicos
estão longe do controle completo sobre a segurança pública e que não estão
provendo sua demanda por proteção. O medo o impulsiona a se proteger de
maneiras alternativas e que estejam ao seu alcance. (Cardia, 2003. p. 123)

Nessa situação de aumento da violência e da população que a ela é submetida,
insere-se a crescente indústria da segurança patrimonial e a demanda por
estratégias e planejamento de segurança no projeto, uso e manutenção das
edificações.
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O conceito de segurança vendido pelo marketing imobiliário não garante a
segurança eficaz aos usuários. Os condomínios fechados, que vendem qualidade de
vida, quando vistos por outro prisma, mostram que os moradores ficam
enclausurados, ou seja, presos dentro de um modelo ideal de segurança como
guarita, ronda 24 horas, muros protegidos, toda tecnologia que a segurança pode
oferecer, mas que ao ultrapassar a linha do portão, cessa a ilusão da segurança,
pois o cidadão estará sujeito à violência novamente. (Purpura, 2002. p. 134)

Um fator importante para o desenvolvimento da segurança patrimonial é a
normalização. De acordo com purpura (2002), as normas são guias que promovem a
uniformidade e a qualidade. Os fabricantes devem seguir normas de segurança que
atendam a um nível adequado de proteção às pessoas. Usualmente, as normas
previnem o consumidor quanto à instalação de sistemas inseguros, Purpura (2002).

Não há padronização na fabricação e uso de dispositivos de segurança, e cada
fabricante

fornece

ao

consumidor

características

diferenciadas

de

uso

e

desempenho, gerando dificuldades na escolha do produto ideal para cada uso.

Diante disso, deve existir preocupação por parte dos profissionais em desenvolver
um conjunto de normas para o assunto, pois na atualidade observam-se
profissionais como arquitetos e engenheiros desenvolvendo projetos de segurança
sem o auxílio de diretrizes e parâmetros definido pela as normas ABNT que sejam
suficientes para mensurar os sistemas de maneira correta.

O profissional recentemente não possui ferramentas ou diretrizes para o
desenvolvimento de um projeto, e acabam por depender basicamente das
informações provindas de fabricantes e fornecedores.

Nos Estados Unidos, em 2006, estabeleceram-se duas normas específicas para o
assunto: a National Fire Protection Association - NFPA 730, Guide for Premisses
Security, que dá orientações sobre a elaboração de projetos de segurança
patrimonial; e a NFPA 731, Standard for the Installation of Eletronic Premisses
Security Systems, que dá orientações sobre a instalação.
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As normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica, não contem
informações direcionadas à segurança patrimonial, as normas que podem auxiliar na
elaboração do projeto de segurança patrimonial são as com abordagem específica
como portas, janelas, fechaduras, resistência estrutural etc.

Para o planejamento da segurança patrimonial são necessários três elementos
básicos a serem protegidos e que devem ser considerados no projeto de segurança:

Pessoas (funcionários, visitantes)
Patrimônio (o edifício como bem patrimonial, acervos, equipamentos)
Informações(dados catalográficos, registros, banco de dados)

Segundo Aia (2004), há três níveis de defesa a serem considerados na concepção
do projeto de implantação de um edifício:

1° nível: proteção perimetral, realizada por meio de barreiras (grades, muros,
portões, vegetação, topografia) que determinem o limite entre os espaços públicos e
os privados;

2° nível: proteção do envelope do edifício que concentra um sistema de vãos e
vedos (paredes, portas, janelas e telhado) e pode necessitar de defesa nas suas
partes vulneráveis aos riscos considerados;

3° nível: proteção de compartimentos internos com riscos em potencial na
edificação.

Compreende-se que não é possível elaborar o projeto de segurança sem antes obter
o máximo de dados para que seja estabelecido um nível de segurança o mais
próximo possível da necessidade do cliente.

O papel do arquiteto juntamente com o profissional responsável pela a segurança
consiste na elaboração de um projeto que vá além da simples instalação de
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dispositivos de segurança. A avaliação da segurança combina a investigação dos
três itens básicos, que são:

Análise do patrimônio;
Análise de ameaças.
Análise de vulnerabilidades;

Estas análises se integram, tornando possível uma análise eficiente que servirá de
base para o plano de segurança, buscando como fonte de dados os múltiplos fatores
que envolvem o entendimento do edifício: uso, implantação no lote, características
do entorno, entre outros.
Para a análise do patrimônio é necessário conhecer a atratividade do bem e o seu
valor, que podem ser influenciados por diversos fatores.

Para a identificação e análise das ameaças, é necessário diferenciá-las.

Necessariamente, elas se dividem em intencionais e não intencionais, e sua
natureza deve ser considerada para melhor planejamento da segurança. As
ameaças intencionais são atos provocados por uma pessoa ou um grupo de
pessoas com motivações diversas, e podem ter origem interna, proveniente de
pessoas pertencentes à instituição; ou externa à edificação, proveniente de pessoas
não pertencentes à instituição. (AIA 2004 p. 320).

Segundo AIA (2004), entre as ameaças intencionais externas estão as intenção de
subtrair bens ou cometer crimes contra pessoas; atos de vandalismo, atos terroristas
e demais atos intencionais. As ameaças não intencionais são por exemplo,
condições climáticas e fenômenos da natureza ou acidentes por falta de
manutenção de sistemas, incêndios e demais situações de emergência.

As vulnerabilidades podem ser detectadas a partir dos vários ambientes, ao
principiar pela localização dentro do perímetro urbano e pelo histórico de sinistros a
imóveis da região, características dos elementos de composição do edifício, como
portas e janelas propostos, fechamento do lote..
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O padrão de análise que ajudará na elaboração do projeto depende dos fatores de
risco, buscando como resultado a segurança do patrimônio passível de perda.

Conforme ONO (2004) são escolhidas as medidas necessárias para a implantação
de um sistema de segurança. Estas medidas dividem-se em medidas de proteção
passiva, medidas de proteção ativa e medidas operacionais.

As medidas de segurança passiva, segundo Ono (2004), formam-se pelo conjunto
de materiais e sistemas construtivos empregados em uma edificação com o objetivo
torná-la mais segura. Os materiais podem estar agregados aos elementos
estruturais, à vedação e ao acabamento. Estes elementos não dependem de
acionamento para desempenhar a sua função, por isso são denominados passivos.

O programa da segurança deve estar direcionado à criação de barreiras que limitem
e resistam a ameaças criminosas, como incêndios, bombas e demais riscos
previstos no uso da edificação. Algumas medidas de proteção passiva são: telhados
e coberturas protegidos contra intrusão, vidros e paredes blindados, proteção de
shafts, janelas, portas, grades, muros, barreiras de alvenaria e tratamento do
paisagismo. Medidas simples como a localização adequada de uma guarita e o sua
configuração favorecem a vigilância. (Moreira, 2007).

A localização dos condominos dentro dos condomínios e/ou casas deve permitir
tanto a visualização do acesso de automóveis quanto dos pedestres e facilitar o
recebimento de mercadorias sem colocar em risco a segurança do funcionário que
opera este controle.

Seu planejamento deve visar à facilidade de vigilância e de controle de acesso de
todos os tipos de usuários. O perímetro do estacionamento deve ter boa iluminação
e proteção perimetral. As medidas de segurança ativa, de acordo Ono (2004), são
formadas pelo conjunto de sistemas e equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos
agregados à edificação que têm por objetivo controlar e aprimorar a segurança na
edificação. Entre os diversos sistemas estão: fechaduras e travas elétricas
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(eletromagnéticas e biométricas), sensores, detectores, tags, sistemas biométricos
em geral, alarmes e circuito fechado de TV (CFTV). Estes sistemas e equipamentos
devem ser integrados ao projeto construtivo, pois necessitam de infraestrutura para
suas instalações.

Em relação à aplicação de medidas ativas, o desafio de um projeto que inclui a
segurança em seu programa reside na composição da estética externa e dos
ambientes com a presença dos equipamentos de segurança.
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3.3

Desenvolvimento do software de integração

3.3.1 Integração de software e hardware
O termo "integração" refere-se a uma parte da atividade de desenvolvimento de
software em que componentes de software separados são combinados em um todo.
A integração é realizada em vários níveis e estágios da implementação: (Bartié,
2002)
Integração do trabalho de uma equipe que trabalha no mesmo subsistema de
implementação antes de liberar o subsistema para os integradores do
sistema.
Integração de subsistemas em um sistema completo.
O RUP (ou Processo Unificado Racional), é um processo proprietário de Engenharia
de software criado pela Rational Software Corporation, adquirida pela International
Business Machines - IBM. (Baltzan; Phillips 2012 p. 284)
A abordagem do Rational Unified Process para a integração é de integrar o
software por incrementos. Integração incremental significa que o código é escrito e
testado em pequenas partes, e, em seguida, combinado em um conjunto de trabalho
adicionando uma parte por vez. (Baltzan; Phillips 2012 p. 286)
A abordagem contrastante para a integração incremental é a integração por fases.
A integração por fases baseia-se na integração de vários componentes (novos e
alterados) por vez. O principal inconveniente da integração por fases é que ela
introduz muitas variáveis e dificulta a localização de erros. Isso se deve
principalmente ao fato de que um erro pode ocorrer em qualquer um dos novos
componentes, na interação entre os novos componentes no núcleo do sistema ou na
interação entre os novos componentes. (Baltzan; Phillips 2012 p. 286)
Os benefícios da integração incremental são:
As falhas são fáceis de localizar. Quando ocorre um novo problema durante
a integração incremental, o componente novo ou alterado, ou sua interação
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com os componentes integrados anteriormente, são os lugares óbvios para
procurar

uma

falha.

A

integração

incremental

também

aumenta

a

probabilidade de que os defeitos sejam descobertos um por vez, o que
significa que é mais fácil identificar as falhas.
Os componentes são testados completamente. Os componentes são
integrados conforme são desenvolvidos e testados. Isso significa que eles são
testados com mais frequência do que se a integração fosse feita em uma
etapa.
Algo

é

executado

anteriormente. Os

desenvolvedores

preveem

os

resultados de seu trabalho em vez de esperar que tudo termine. Isso também
adianta o máximo possível o feedback.
É importante entender que a integração ocorre pelo menos uma vez em cada
iteração do processo. Um plano de iteração define os casos de uso que
devem ser projetados e as classes que devem ser implementadas. O enfoque
da estratégia de integração é determinar a ordem em que as classes são
implementadas e combinadas

3.3.2 Banco de dados
3.3.2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DE BANCO DE DADOS
Um sistema de banco de dados é uma maneira de armazenar e gerenciar dados e
informações para futuramente recuperá-las ou atualizá-las. Deve evitar perdas de
dados por falhas no sistema, acessos não autorizados e anomalias de dados
(TANENBAUM, 2000).
Um sistema de banco de dados tem como componentes básicos, além dos dados e
informações, o hardware, o software e os usuários. Os dados precisam ser
integrados, deve permitir que diversos usuários possam acessar os mesmos dados.
(TANENBAUM, 2000).
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O hardware é composto pelos princípios de armazenamento secundários, como os
discos rígidos e pelas unidades de execução, como os processadores e memória
principal. Os softwares, conhecidos como Sistemas de Gerenciamento de Banco de
Dados (SGBDs), são os responsáveis por atender às solicitações dos usuários,
prover segurança e gerenciamento das atividades. E finalmente, os usuários que
são os principais interessados no banco (AGHAZARM; MIRANDA JUNIOR, 1993).
Há três classes de usuários: os programadores, que são os responsáveis pelo
desenvolvimento

das

aplicações;

os

administradores

de

banco,

que

são

responsáveis pelo gerenciamento dos dados, das informações e das aplicações,
buscando atender às necessidades dos usuários e os usuários finais. Os usuários
finais são as pessoas que terão acesso aos dados e às informações do banco
através de terminais e estações de trabalho. Estes últimos estão ausentes à
implementação, limitando-se apenas a consultar ou modificar o banco de dados
conforme as suas permissões. (CANTU, 2005).
O crescente interesse das empresas e do mercado mundial nas informações tem
determinado o surgimento de muitos estudos nesta área e com isso o
desenvolvimento de conceitos, técnicas e dos sistemas de banco de dados. Os
bancos de dados e os sistemas de banco de dados se tornaram componentes
essenciais no cotidiano da sociedade moderna. Um banco de dados pode ser
definido como um conjunto de dados relacionados armazenados juntos, sem
redundâncias nocivas ou desnecessárias, que modela um sistema do mundo real e
pode servir para diferentes aplicações (CANTU, 2005).
Um banco de dados é criado e mantido por sistema gerenciador de banco de dados.
Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB) é uma coleção de programas
que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. O SGDB é, portanto,
um sistema de software de propósito geral que facilita os processos de definição,
construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados ente vários
usuários e aplicações (NAVATHE,2002).

29

A definição de um banco de dados implica especificar os tipos de dados, as
estruturas e as restrições para os dados a serem armazenados em um banco de
dados. Na abordagem utilizando um banco de dados, um único repositório de dados
é definido uma única vez, mantido e então acessado por vários usuários. As
principais características de abordagem de um banco de são:
Natureza auto-descritiva do sistema de banco de dados;
Isolamento entre os programas e os dados, e a abstração;
Independência de dados;
Suporte para as múltiplas visões dos dados; e
Compartilhamento

de

dados

e

processamento

de

transações

de

multiusuários.
A independência de dados pode ser definida como a capacidade de mudar o
esquema em um nível do sistema de banco de dados sem que ocorram alterações
do esquema (descrição do banco de dados) no próximo nível mais alto.

Na figura 2 tem-se a definição de uma arquitetura para os sistemas de banco de
dados, chamada arquitetura de três-esquemas conhecidos como arquitetura
ANSI/SPARC American National Standards Institute, Standards Planning And
Requirements Committee, de acordo com comitê que a propôs, indicado para
auxiliar a realização e visualização das três características importantes de
abordagem com uso de banco de dados: (SILBERSCHATZ, A., KORTH, H.,
SUDARSHAN, 2006).

1) Separação de programas e dados (independência de dados e operação de
programas);
2) Suporte a múltiplas visões (views) de usuários e
3) Uso de catálogo para armazenar a descrição de banco de dados (esquema).
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FIGURA 2 - A ARQUITETURA TRÊS-ESQUEMAS
Fonte: Tsichritzis e Klug (1978, p. 32)

O escopo da arquitetura de três-esquemas (Figura 3) é separar o usuário de
aplicação do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser
definidos por três níveis:

Esquema interno – Apresenta a estrutura física de armazenamento do Banco de
Dados - BD, a organização de arquivos e os métodos de acesso;

Esquema conceitual – Propõe a estrutura do BD completo sob o ponto de vista do
usuário. Descrições de entidades, atributos, relacionamentos, operações e
restrições;

Esquema externo – também chamado de visões de usuário.

Nível Interno: O nível interno tem um esquema interno que descreve a estrutura de
armazenamento físico do banco de dados. Esse esquema utiliza um modelo de dado
físico e descreve os detalhes completos de armazenamento de dados.

Nível Conceitual: expõe a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de
usuários. O esquema conceitual esconde os detalhes das estruturas de
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armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados,
conexões, operações de usuários e restrições.

Nível Externo: O nível externo ou visão compreende os esquemas externos ou
visões de usuários. Cada esquema externo descreve a parte do banco de dados que
um determinado grupo de usuários tem interesse e oculta o restante do banco de
dados representacional, provavelmente baseado em um projeto de esquema externo
em um modelo de dados de alto nível.

Hoje, entre os principais produtos disponíveis do mercado, há uma grande
quantidade de serviços agregados. Estruturas de dados cada vez maiores e difíceis
estão sendo conduzidas e armazenadas pelos bancos de dados para atender
necessidades

específicas,

em

especial

a

grande

demanda

da

internet.

(SILBERSCHATZ, A., KORTH, H., SUDARSHAN, 2006 p. 168).

Uma característica fundamental dos bancos de dados é que eles decorrem um nível
de abstração dos dados, ocultando detalhes de armazenamento dos dados que não
são necessários para a maioria dos usuários de banco de dados. O modelo de
dados é a ferramenta principal utilizada para garantir esta abstração. Um modelo de
dados é um conjunto de conceitos que se usa para descrever a estrutura do banco
de dados e certas restrições que o banco deve garantir. (SILBERSCHATZ, A.,
KORTH, H., SUDARSHAN, 2006 p. 183).

Há três conjuntos de modelos de dados, o conceitual (expõe a composição dos
dados de forma abstrata sem se incomodar com a prática), o físico (apresenta
formas físicas de implantação) e o de implementação (um grupo com peculiaridades
dos dois primeiros). Existem três modelos de informação: o modelo entidade
relacionamento (conceitual), o modelo orientado a objetos (implementação) e o
modelo relacional (implementação) (RAMALHO, 2002).
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O modelo de dados é o critério básico empregado para se qualificar os SGBDs. O
mais comum é o relacional, mas alguns Sistema Gerenciador de Banco de Dados SGBDs modernos são fundamentados em modelos conduzidos por objetos.

Segundo Cantu (2005) constituem-se fatores determinantes para a escolha de um
adequado banco de dados as seguintes variáveis:
Controle de redundância: o banco de dados deve ser capaz de garantir que os
dados não tenham duplicidade. Desta forma, não seria possível incluir dois registros
com o mesmo código (integridade de entidade). Também não seria possível excluir
um registro que tivesse relacionamento com outras tabelas (integridade referencial).
Esta integridade é a base do modelo relacional, portanto é necessário que o banco
de dados tenha a capacidade de gerenciar o controle de redundância.

Compartilhamento de dados: a informação deve estar disponível para qualquer
número de usuários de maneira rápida, concomitante e segura. É impensável, nos
dias atuais, imaginar um banco de dados exclusivo para um usuário. A informação,
cada vez mais, deve ser compartilhada por diversas pessoas da empresa.
Disponibilizar a informação com rapidez e segurança é requisito fundamental para
determinar a escolha do banco de dados.

Controle de acesso: é essencial saber quem fez e o que cada usuário pode fazer
dentro do banco de dados. Disponibilizar a informação não é o suficiente. Deve
haver controle sobre o que é disponibilizado. Deve-se analisar as possibilidades de
controle de acesso às tabelas e colunas do banco de dados e às operações que
cada usuário pode realizar (inclusão, alteração, consulta ou exclusão).

Cópias de Segurança (back-up): deve haver rotinas específicas para realizar
cópias de segurança dos dados armazenados.

Suporte às Transações: as transações são originadas em qualquer operação que
seja feita nos dados armazenados. Realizar o controle sobre essas transações,
garantindo a integridade das informações armazenadas mesmo quando há diversos
usuários realizando operações ao mesmo tempo, é uma necessidade cada vez mais
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importante para os bancos de dados. Há diversos níveis para o controle de
transações. O mínimo necessário para os dias atuais é o bloqueio por linha, ou seja,
cada alteração bloqueará apenas uma linha no banco de dados. Com isso, há uma
maior disponibilidade da informação armazenada visto que poucas linhas estarão
efetivamente bloqueadas por transações pendentes.
Suporte à programação: mesmo para quem utiliza arquitetura de desenvolvimento
em três ou mais camadas, algumas operações continuam sendo mais rápidas se
forem realizadas diretamente no banco de dados. Com isso, o banco de dados deve
possuir uma linguagem de programação que permita realizar rotinas específicas
diretamente sobre ele. Além disso, muitas regras de negócio são implementadas
diretamente no banco de dados. Por exemplo, realizar o pedido de compra toda vez
que o estoque do produto chegar ao nível mínimo ou bloquear a venda, caso o
cliente esteja comprando além do seu limite de crédito.

Recuperação: falhas acontecem. Um bom backup pode resolver boa parte dos
problemas. Mecanismos de backup on-line e em diversos servidores e clusters, entre
outros, são ferramentas importantes quando um problema acontece.

Desempenho: de nada adianta ter um banco de dados completo se este for lento
para as necessidades da empresa. O desempenho do banco de dados muitas vezes
pode ser melhorado com técnicas de tunning (ajuste) realizadas diretamente no
banco. Convém ter certeza de que o banco de dados permite realizar estes ajustes,
se eles podem ser realizados e em qual escala.

Escalabilidade: é necessário saber os limites do banco de dados. Convém,
principalmente para os bancos de dados livres, considerar o tamanho máximo do
banco de dados e o número máximo de linhas em cada tabela. Conhecer casos de
sucesso é fundamental para determinar se o banco de dados está dentro da
necessidade da empresa.
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3.3.2.2 MySQL

Adotando o padrão Structured Query Language SQL-99, o MySQL é o software mais
popular quando o assunto é banco de dados livres. Este está sendo o banco de
dados mais utilizado do mundo, com 34 mil downloads diários e 6 milhões de
instalações entre aplicações comerciais, websites, datawarehouse e outras
utilizações.
O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados
relacionais, suporta SQL, é open source e é um dos SGBDs
para utilização profissional mais utilizado (conta com mais de 5
milhões de instalações activas) e mais conhecido a nível
mundial. O MySQL foi desenvolvido e é disponibilizado pela
empresa MySQL AB Limited Company, que actualmente vende
um conjunto de serviços e produtos relacionados com a
tecnologia MySQL. (Pedro M. C. e Ruas, Rui P. F., 2005, p. 21)

O MySQL é um banco de dados voltado para mais de 34 aplicações de missão
crítica de grande volume de dados. Utilizado em 40%, segundo estatísticas dos
portais Slashdot.com e Linux.com, de todos os sites publicados atualmente,
MP3.com, Motorola, NASA, Silicon Graphics, Yahoo! finance e Texas Instruments
confiam e trabalham com o banco de dados MySQL. Sua obtenção pode ser feita no
site oficial para aplicações sob licença GPL - General Public Licence. (SUEHRING,
2002, p. 89)

Está disponível para sistemas operacionais Open Source (Linux, FreeBSD, MAC
OS, etc) e para softwares proprietários (Microsoft Windows). (SUEHRING, 2002, p.
121)

Para aplicações não GPL uma pequena taxa poderá ser cobrada, porém não há
limite de usuários, upgrades e processadores (ANDERSON, 2004).

Na criação deste sistema, um dos objetivos era que ele rodasse em Linux, apesar
existem hoje versões para diversos Sistemas Operacionais, o que acabou difundindo
o sistema em 1999, quando Linus Torvalds e o Movimento Open Source tornou-se
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conhecido no mercado mundial. A decorrência disso foi que hoje, o MySQL,
considerado o banco de dados mais rápido do mercado, tornou-se uma alternativa
viável para a maioria do mercado corporativo e on-line. (Pedro M. C. e Ruas, Rui P.
F. , 2005)

Desenvolvido pela empresa MySQL AB, o MySQL possui: suporte, treinamento e
consultoria oficial no Brasil, suporte à integridade referencial, transações e views,
ferramentas gráficas de administração e extração de dados, atualizações constantes
através de equipe própria, suporte a cluster, stored procedure e subselects (MySQL,
2005).

Considerado o banco de dados mais rápido o MySQL. Agilidade tem sido um ponto
bastante relevante em matéria de sistemas, principalmente para a Internet. A equipe
de desenvolvimento do MySQL tem se mostrado extremamente segura quando se
fala sobre à performance. Isso significa que a cada dia que passa o SGBD mais
rápido do mercado tende a ficar mais ágil e eficaz, dando uma resposta positiva ao
qual foi designado. (MySQL, 2005).

Outra questão decisiva em um banco de dados é a sua segurança. Com seus vários
tipos de tabelas, característica exclusiva do MySQL, é aceitável ter um banco de
dados bastante seguro e estável descrevendo com integridade referencial, backup e
restore, controle de usuários e acessos, verificação e correção de corrompimento de
tabelas.
Do ponto de vista do desenvolvedor de sistemas, o fato de ter
implementado o suporte a transações e integridade referencial,
já faz do MySQL um sistema seguro, já que a corrupção de
dados é minimizada por estes dois recursos. Porém esta
segurança não diz respeito a tentativas de acesso indesejado,
mas apenas que as instruções SQL serão executadas de forma
que o banco de dados permaneça sempre íntegro. (Pedro M.
C. e Ruas, Rui P. F. , 2005, p. 146).

O MySQL pode ser utilizado como banco de dados desktop, ou seja, em aplicações
corporativas; também dá suporte a diversas linguagens de programação incluindo o
Delphi da empresa Borland e o Java da Sun. Ambos podem acessar o MySQL
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através dos drivers MySQL Open Database Connectivity - ODBC e MySQL Java
Database Connectivity - JDBC, concomitantemente. Os drivers estão disponíveis
para download no site do produto.

Vantagens do MySQL que devem ser citadas como a velocidade de operação que
pode ser comparada com os grandes nomes de banco de dados proprietários.
Mesmo com um longo caminho para se igualar aos grandes softwares proprietários
existentes, o MySQL é conhecido mundialmente, garantindo assim seu inevitável
sucesso no futuro (MySQL, 2005).

3.3.3 Software para desenvolvimento
3.3.3.1 Programação Orientada a Objetos (POO)

A Programação Orientada a Objetos A orientação a objetos é um modelo
de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição
e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos.

Em alguns contextos, prefere-se usar modelagem orientada ao objeto, em vez de
programação. De fato, o paradigma "orientação a objeto", tem bases conceituais e
origem no campo de estudo da cognição, que influenciou a área de inteligência
artificial e da linguística, no campo da abstração de conceitos do mundo real. Na
qualidade de método de modelagem, é tida como a melhor estratégia para se
eliminar o "gap semântico", dificuldade recorrente no processo de modelar o mundo
real do domínio do problema em um conjunto de componentes de software que seja
o mais fiel na sua representação deste domínio. Facilitaria a comunicação do
profissional modelador e do usuário da área alvo, na medida em que a correlação da
simbologia e conceitos abstratos do mundo real e da ferramenta de modelagem
(conceitos, terminologia, símbolos, grafismo e estratégias) fosse a mais óbvia,
natural e exata possível.
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Na programação orientada a objetos, implementa-se um conjunto de classes que
definem os objetos presentes no sistema de software. Cada classe determina o
comportamento (definido nos métodos) e estados possíveis (atributos) de seus
objetos, assim como o relacionamento com outros objetos

Dentre os mecanismos pode-se citar: os objetos, as classes, os membros das
classes, os tipos de acesso, as mensagens, as heranças etc. Conceitos básicos que
podem ser citados são: abstração, encapsulamento, polimorfismo, modularidade,
persistência e a tipificação. (Leite, 2007)

A Programação Orientada a Objetos se difere da Programação Estrutural pela forma
através da qual os dados e procedimentos se intercomunicam. Nos sistemas
estruturados, a implementação é feita através de estruturas, que juntam
procedimentos que se relacionam pela troca de dados. Na análise orientada a
objetos, dados e procedimentos estão agrupados formando as classes de objetos. O
funcionamento se dá por meio do relacionamento e troca de mensagens entre os
objetos.

Na programação orientada a objetos um programa de
computador é conceituado como um conjunto de objetos que
trabalham juntos para realizar uma tarefa. Cada objeto é uma
parte do programa, interagindo com as outras partes de
maneira específica e totalmente controlada (CADENHEAD;
LEMAY,2005, p. 6).

Na visão da orientação a objetos, o mundo é composto por diversos objetos que
possuem um conjunto de características e um comportamento bem definido. Assim,
quando programamos seguindo o paradigma de orientação a objetos, definimos
abstrações dos objetos reais existentes. Todo objeto possui as seguintes
características:

Estado: conjunto de propriedades de um objeto (valores dos atributos).
Comportamento: conjunto de ações possíveis sobre o objeto (métodos da
classe).
Unicidade: todo objeto é único (possui um endereço de memória).
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Quando você escreve um programa em uma linguagem
orientada a objetos, não define objetos individuais. Em vez
disso define as classes utilizadas para criar esses objetos
(CADENHEAD; LEMAY, 2005, p. 7).

Duas das principais vantagens da programação orientada a objetos são o alto índice
de reutilização de código e a maior facilidade de manutenção do sistema. Podemos
destacar algumas características modulares importantes para desenvolvimento de
software como a portabilidade, reusabilidade, confiabilidade e alguns conceitos já
citados como a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo.

A programação orientada a objetos é adequada para aplicativos com grande grau de
elaboração e elevado potencial de desenvolvimento e aprimoramento. O paradigma
da POO foi utilizado na elaboração desse trabalho.

A Programação Orientada a Objetos (POO) possibilita uma abordagem simples para
a utilização de dados usando objetos. Neste exemplo, as camadas estarão dispostas
no mesmo computador, mas os conceitos e funcionalidades aqui descrios poderão
ser utilizadas de forma igual em ambientes distribuídos. (CADENHEAD; LEMAY, 2005, p.
120).
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Estrutura em três camadas

FIGURA 3 - ESTRUTURA DE 3 CAMADAS
Fonte: Deitel e Deitel

Camada de Dados:

Também conhecida como camada de informações, responsável por manter os
dados pertencentes ao aplicativo. Essa camada normalmente armazena dados em
um sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBDR) (Deitel et al 2002).

Camada Intermediária:

A camada intermediária implementa a lógica de negócio e a lógica do controlador.
Essa camada atua como intermediário entre os dados da camada de apresentação e
os clientes do aplicativo. A lógica do controlador processa os pedidos do cliente e
recupera do banco de dados. A lógica de negócios representa os métodos
correspondentes as regras do negócio e garante que os dados sejam confiáveis,
antes que o aplicativo servidor atualize o banco de dados ou apresente os dados
aos usuários.
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Exemplos:

<!--[if !supportLists]-->·

<!--[endif]-->

Antes de gravar os dados de um cliente no banco de dados, na camada lógica de
negócios, poderia haver uma regrar para checar se a data de nascimento do cliente
por exemplo não é maior que a data atual.

<!--[if !supportLists]-->·

<!--[endif]-->

Se os campos obrigatórios foram preenchidos com dados válidos, ou seja, as regras
de negócio dizem como os usuários/clientes podem e não podem acessar dados do
aplicativo e como os aplicativos processam os dados. (Deitel et al, 2002).

Camada de Apresentação:

Também conhecida como camada de interface com o usuário ou camada superior,
que no caso do exemplo que será apresentado são os formulários tipo Windows, se
fosse uma aplicação para Web seriam os navegadores. A camada de apresentação
interage com a camada intermediária para fazer pedidos e recuperar dados da
camada de dados. Então, a camada do cliente exibe para o usuário os dados
recuperados pela camada intermediária.
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3.3.3.2 Framework2 .NET

Sistemas computacionais baseados na tecnologia NET utilizam técnicas para
desenvolver o desempenho de programas interpretados em máquinas virtuais. A
máquina virtual, funciona como um computador simulado implementado através de
“software”, que executa programas isoladamente e eficientemente como um
computador real. Conforme Figura 4.
Uma máquina virtual (Virtual Machine – VM) pode ser definida
como “uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real”.
A IBM define uma máquina virtual como uma cópia isolada de
um sistema físico, e essa cópia está totalmente protegida. O
termo máquina virtual foi descrito na década de 1960 a partir
de um termo de sistema operacional: uma abstração de
software que enxerga um sistema físico (máquina real). Com o
passar dos anos, o termo englobou um grande número de
abstrações – por exemplo, Java Virtual Machine (JVM), que
não virtualiza um sistema real. (LAUREANO, 2005, p. 17).

2

É um conjunto de classes cooperantes que constroem um projeto reutilizável para uma específica

classe de softwares. Classes podem ser customizadas através da criação de subclasses específicas
para cada aplicação.
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FIGURA 4 - MÁQUINA VIRTUAL
Fonte: Laureano (2005, p. 18)

A característica fundamental e básica de máquinas virtuais como o Java e .NET é o
processo de compilação intermediária, que traduz o código fonte para uma
representação conhecida como “bytecode”. O bytecode não está vinculado a
nenhum código de máquina ou sistema operacional e pode ser transferido para
várias arquiteturas de computador. (Leite, 2007).

A representação intermediária (bytecode) pode ser interpretada e/ou executada em
tempo real na máquina virtual de cada arquitetura específica. Esta metodologia,
conhecida como JIT, compilador “just-in-time” converte em tempo de execução
instruções do formato bytecode para código de máquina. (GAGNON, 2002)

Nas arquiteturas, que oferecem ambientes com recursos de JIT, os “bytecodes”
resultantes da compilação do programa fonte são executados pela máquina virtual,
que realiza a conversão desse bytecode para código de máquina nativo no momento
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que o executa. Os trechos do código fonte são traduzidos em tempo de execução e
por isto o nome dado "just-in-time".

No caso do Framework .NET a compilação intermediária é executada pela
linguagem MSIL - Microsoft Intermediate Language. Todo arquivo .NET é précompilado nesta linguagem intermediária e é compilado em tempo de execução na
máquina do cliente através da Linguagem Comum em Tempo de Execução CLR(Common Language Runtime).

Para registrar um código gerenciado é importante conhecer bem a CLR, que é um
componente importante do Framework .NET. Código gerenciado é a definição
aplicada a algum “software” que possa ser executado no Framework .NET e que
aponte a compilação intermediária através da CRL, enquanto o código que não
passa por essa fase é conhecido como código não gerenciado. Uma das melhoras
da tecnologia .NET é a independência do sistema operacional e outra é a
possibilidade do desenvolvedor escolher a linguagem a qual irá programar sem
perdas de recursos ou desempenho.

Incluindo aplicativos em linguagens de alto nível como C#, e outras linguagens, que
tenham como alvo o Framework .NET, como o Java, C++, Visual Basic - VB, entre
outras.

As linguagens de alto nível são linguagens com um nível de abstração elevado,
longe do código de máquina e mais próximo da linguagem humana. Entender
porque a CLR é necessária e como ela funciona significa apreender o que pode ser
feito com essas linguagens.
A camada do tempo de execução é adequadamente citada
como common language runtime, ou CLR. O papel principal do
CLR é localizar, carregar e gerenciar tipos .NET em seu nome.
O CLR também cuida de vários detalhes de nível mais baixo,
como gerenciamento de memória; criação de domínios, threads
e limites de contexto de objeto; e execução de diversas
verificações de segurança. (MAILLARD, 2010. p. 6)

A plataforma Framework .NET foi planejada para executar aplicações na Internet e a
CRL é o ambiente de execução dessa plataforma fornecendo serviços fundamentais
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como gerenciamento de memória, gerenciamento de segmento e arquitetura de
comunicação remota. As exigências da CRL para o desenvolvimento de uma
aplicação podem ser itemizadas assim:

Execução binária segura - componentes de “software” originados através da
internet ou de redes sem o receio do sistema ser violado.

Desempenho - característica de um “software” para Internet é que ele possa
ser executado na linguagem de máquina nativa do sistema hospedeiro para
aproveitar as vantagens do “hardware” no desenvolvimento da aplicação.

Redução de erros - aplicações desenvolvidas para a Internet precisam ser
robustas, mesmo que sejam executadas localmente na linguagem nativa da
máquina do cliente. Aplicativos desenvolvidos com a CRL, que não tenham a
Internet como alvo, mas que apresentam uma interconexão ou dependência
(banco de dados) com “software” executado ou distribuído remotamente
também precisam ser robustos.

De Fácil Integração - outra exigência da CRL para o desenvolvimento de
aplicações é que essas sejam capazes de integrar com outros “softwares” e
possa rodar em várias plataformas.

A CLR (”Common Language Runtime”) preenche todos esses requisitos de uma
forma ou de outra. O Contexto da plataforma .Net pode ser visualizado na Figura 5.
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FIGURA 5 - .NET EM CONTEXTO.
Fonte: Microsoft (2009)

Uma das evoluções da tecnologia .NET é a independência do sistema operacional e
outra que pode ser citada é a possibilidade do desenvolvedor propor a linguagem
que irá programar sem perdas de recursos ou desempenho.

As bibliotecas de classes do framework estão dispostas em objetos denominados
“namespaces” (contêiners que fornecem o contexto para os objetos que armazena)
para facilitar a localização de classes e funções específicas. Essas bibliotecas têm
código aberto, aceitando a utilização de objetos diretamente ou a particularização
dos mesmos. O Framework é composto por bibliotecas ou “assemblies” (DLL3 ou
EXE) que oferecem suporte a qualquer uma linguagem que rode dentro dele.
(DURÃES, 2008, p. 129)

3

é uma extensão de arquivo muito presente no Windows, seu nome é a sigla de “Dynamic

Link Library”, uma biblioteca dinâmica com dados que podem ser acessados por vários programas
instalados no computador. São rotinas configuradas em disco e que podem ser carregadas para
execução de determinadas tarefas.
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Aplicativos desenvolvidos com Framework .NET adotam a seguinte sequência; um
programa é escrito em qualquer das mais de vinte linguagens de programação
disponíveis, o código fonte gerado pelo programador é então compilado conforme
Figura 6, pela linguagem escolhida produzindo um código intermediário na
linguagem MSIL (Microsoft Intermediate Language).

FIGURA 6 - MECANISMO MULTILINGUAGEM PERMITIDOPELO FRAMEWORK .NET
Fonte: Microsoft (2009)

Este novo código fonte gera um arquivo chamado de “Assembly”, de acordo com os
seguintes tipos de projeto:

EXE - Arquivos Executáveis, Programas
DLL - Biblioteca de Funções
ASPX4 - Página Web

4

é um formato de programação da Microsoft para o desenvolvimento de aplicações Web e

é o sucessor da tecnologia ASP.
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ASMX5 - Web Service

3.3.3.3 Linguagem C#

C# é uma linguagem de programação simples, moderna, orientada a objetos e
segura. As raízes da linguagem C# estão na família das linguagens C e é imediata a
familiarizada da mesma para programadores de C, C++ e Java. C# foi criada pela
Microsoft dentro do empreendimento de desenvolvimento da tecnologia .NET
segundo os padrões da European Computer Manufacturers Association - ECMA-334
e International Organization for Standardization International Electrotechnical
Commission - ISO/IEC 23270. Juntamente com o VB.NET é a linguagem mais
extraordinária da plataforma .NET. Sharp (2008).

Além de ser uma linguagem orientada a objetos, C# suporta também programação
de componentes orientados a objetos. Projetos de “software” atuais dependem cada
vez mais de componentes de aplicações em formato de pacotes de funcionalidades
autocontidas. Esses pacotes oferecem padrões de programação com propriedades,
eventos e métodos, oferecem ainda atributos que fornecem informações declarativas
sobre o componente e também incorporam sua própria documentação. C# municia
recursos de linguagem para sustentar esses conceitos, que fazem do C# uma
linguagem natural para a criação e o uso de componentes de “software”. Sharp
(2008)

Várias características da C# colaboram para a construção de “softwares” robustos e
duráveis:

5

representa o ponto de entrada endereçável para Web services criados com código

gerenciado. A maneira como você acessa esse arquivo via HTTP determina o tipo de resposta recebida.
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Coleta de Lixo - recupera automaticamente a memória utilizada por objetos
ociosos
Manejo de Exceções - fornece um controle estruturado e extensivo de
detecção e recuperação de erros.
Tipo seguro - projeto da linguagem torna impossível a leitura de variáveis
não iniciadas ou a indexação de vetores além do seu limite .
Flexível – Pode ser executado na máquina corrente ou em outra pela web.
Poderoso – Essencialmente os mesmos comandos do C++.
Fácil de usar – Modifica os comandos responsáveis por mais erros no C++ e
gasta menos tempo com erros.
Visualmente orientado.

C# (C SHARP) baseado na plataforma .Net, suporta várias linguagens o C# é a
principal por ter sido criado do zero. Muito parecido com Java e por também possuir
uma espécie de máquina virtual, traz muitas vantagens ao programador, além de ser
orientada a objetos. (LOTAR, 2007 p. 103)

Conforme LOTAR (2007), surgiu junto com a Plataforma Microsoft .Net em uma
iniciativa da Microsoft buscando com um conjunto de tecnologias para melhorar seus
sistemas operativos, seu modelo de componentes COM+ em uma plataforma única
para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações baseadas em serviços,
que podem ser publicados e acessados através da internet. A idéia é que se
desenvolva e publique conteúdo independente de modelo de objetos, sistema
operacional e hardware. Para desenvolvimento e execução de aplicações com esta
tecnologia é preciso ter um conjunto de ferramentas disponibilizadas pela Microsoft,
gratuitamente em seu site, conhecidas como .Net Framework SDK que possui
compiladores para as linguagens que compõem a plataforma como VB.Net, C++, J#,
ASP.Net e C#. Muito semelhante ao Java, onde se insere uma “camada” entre o
sistema ou dispositivo especifico que executará o código nativo e a linguagem
utilizada pelo desenvolvedor, tornando o código mais portável.

Anders Hejlsberg coordenou o time da Microsoft e é quem leva os méritos pela
linguagem, embora vários desenvolvedores o auxiliassem, ele também foi o

49

responsável pelas linguagens Turbo Pascal e o Delphi. A linguagem C# foi criada
junto a arquitetura .Net e por esta razão é a que mais se integra a ela. Criado do
zero e sem preocupações com compatibilidades de sistemas legados de outras
versões, seu compilador foi o primeiro a ser implementado e também grande parte
das classes do .Net Framework foram desenvolvidas em C# tornando sua execução
natural ao framework.

A Plataforma .Net É executada sobre uma CLR (Common Language Runtime),
semelhante a uma máquina virtual, interagindo com uma Coleção de Bibliotecas
Unificadas, que juntas são o próprio framework. São oferecidos a estas aplicações
diversos serviços que facilitam o desenvolvimento e manutenção trazendo maior
confiabilidade e segurança. Completamente orientado a objetos, paradigma
amplamente utilizado nos dias atuais, resolve o problema de incompatibilidade entre
DLLs, programas desenvolvidos em .Net são multiplataforma e multilinguagem,
chegando ao ponto de se poder capturar em um programa escrito em C# uma
execução escrita em VB.Net que por sua vez herda de um tipo de execução escrita
em COBOL.Net. Hoje já podemos encontrar terceiros desenvolvendo versões
adaptadas do .Net que disponibilizam muitas outras linguagens a plataforma como
APL, CAML, Fortran, Java, Perl e várias outras. (

A compilação de códigos produzidos em .Net são compilados duas vezes, na
distribuição e outra na execução, se baseando em um dos princípios da tecnologia
Java (compiladores JIT). Por exemplo, um programa é escrito em qualquer uma das
linguagens de programação disponíveis é compilado pelo framework gerando um
código intermediário em uma linguagem chamada MSIL (Microsoft Intermediate
Language), este por sua vez gera o código binário especifico para o sistema ou
dispositivo que se esta trabalhando. Segundo LOTAR (2003), “Ela foi criada para
resolver uma série de problemas que surgem quando se desenvolve software para a
Internet. Basicamente o que se pretende com a plataforma .NET é uma maior
integração entre os diferentes tipos de dispositivos que existem hoje em dia”, a
intenção da Microsoft era entrar em um mercado em crescente expansão que até
então ela estava fora, com executáveis pequenos, seguros e possuem vários dos
recursos presentes no Windows, como arrastar e soltar, clique com o botão direito,
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entre outros a plataforma .Net firmou-se entre os desenvolvedores e usuários de
suas tecnologias. (LOTAR, 2007 p. 156)

Common Language Runtime (CLR) É o aplicativo responsável pela execução das
aplicações .Net, uma máquina virtual, fornecendo e gerenciando os recursos do
sistema operacional que executa por baixo dela. Por esta razão o código gerado
pelo compilador é chamado de gerenciado. A CLR é capaz de executar, atualmente,
mais de vinte diferentes linguagens de programação, interagindo entre si como se
fosse uma única linguagem. Com um nível de segurança avançado é possível limitar
as permissões de execução do código em função de sua procedência (internet, rede
local, etc), o usuário que a executa ou a empresa que o criou, além deste outros
benefícios são oferecidos como suporte a multilinha gestão ao acesso de objetos
remotos que permite o desenvolvimento de aplicações distribuídas de forma
transparente, coleta de lixo (garbage collector), adequação automática da eficiência
das aplicações às características da máquina onde está sendo executada.

O C# esta de tão ligado a plataforma, que não existe o conceito de código nãogerenciado (unmanaged code), suas estruturas de dados primários são objetos
correspondentes ao do framework, além de classes, interfaces, exceções e outras
características que entram na mesma definição. Melhorada em comparação ao C e
C++ e como a plataforma totalmente voltada ao paradigma da orientação a objetos,
tirando o trabalho mais complexo do programador. Ponteiros e aritmética sem
checagem só podem ser utilizados em uma modalidade especial denominada modo
inseguro, ou unsafe mode, de normal objetos são referenciados de maneira segura e
operações aritmética são checadas contra sobrecarga (overflow), liberação de
objetos por coleta de lixo (garbage collector) quando não há mais referência ao
mesmo, não é permitida a múltipla herança de classes, mas se pode implementar
diversas classes abstratas. Segurança quanto às conversões de tipos, permitindo
apenas os tipos seguros como ampliação de inteiros e conversões de tipos
derivados para tipos base são feitas de forma implícitas, para os outros tipos é
preciso que o programador explicitamente as marque. Muito comparada ao Java,
vale lembrar que as cada uma tem suas peculiaridades que podem confundir o
desenvolvedor, como por exemplo, C# implementa propriedades, possui o goto
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como estrutura de controle, XML para gerar documentação, indexadores e a mais
marcante C# pode apenas ser compilado para a plataforma Windows.
A linguagem C# É uma linguagem simples e poderosa voltada para o
desenvolvimento de aplicativos orientados a serviços, internet, Webservices, etc,
entretanto, nada impede se produzir aplicações desktop com ele. Suas classes
podem ser utilizadas por outras linguagens de programação, como Visual Basic. É
possível ainda utilizar componentes COM, facilitando a migração de sistemas
antigos

para

a

nova

tecnologia.

Todos

os

programas

gerados

em

C#

necessariamente são compilados gerando um arquivo exe e dll. (LOTAR, 2007 p.
201)

3.3.3.4 Sistema “Windows Forms”

“System Windows Forms” é um ambiente do Windows, cuja biblioteca de classes foi
compreendida como parte do Framework .NET para criação de interfaces gráficas de
programação de aplicativos (API - Application Programming Interface). Por meio
desse ambiente é possível acessar os elementos nativos de interface do MS
Windows pelo empacotamento de APIs existentes do Windows em código
gerenciado. As interfaces criadas e customizadas trabalham e aparentam para o
usuário como se fossem interfaces nativas do Windows. (RICHARD, 2002)

As interfaces com o usuário para entrada de dados do aplicativo desse trabalho,
arquitetadas para comunicar através de formulários, foram derivadas do ambiente
“System Windows Forms”. Conquanto seja considerado por alguns como substituto
do MFC (Microsoft Foundation Class Library), que é baseado no C++, o ambiente
“System Windows Forms” não oferece um paradigma análoga ao MVC (ModeloVisualização-Controle). (RICHARD, 2002)

Bibliotecas terceirizadas foram criadas para suprir essa funcionalidade, das quais a
mais utilizada tem sido a User Interface Process Application Block (Bloco de
Aplicação do Processo de Interface do Usuário). As classes derivadas do ambiente
“System Windows Forms” têm um arquivo, que armazena o código da classe e outro

52

no qual são feitas as alterações do “design”. Essas classes são do tipo que tem uma
representação gráfica.

A classe “Form” (System.Windows.Forms) é uma parte básica daquele ambiente, por
ser um bloco chave no desenvolvimento de aplicativos Windows. (RICHARD, 2002)

O arquivo de código de uma classe derivada do “System Windows Forms” é bem
semelhante a diversos arquivos de código com exceção da primeira linha de
declaração da classe, que informa que a classe é derivada. (RICHARD, 2002)

O arquivo de representação gráfica da classe “Form” no qual podem ser feitas as
alterações no “design”, disponibiliza um quadro visual com botões, ícones e barras
juntos na mesma janela e por isto é bem fácil de ser manipulado. Disponibiliza
também uma barra de ferramentas com os vários controles que podem ser
acrescentados à janela de interface. Os controles podem ser facilmente movidos
dentro da janela criada de modo a tornar a interface mais agradável para o usuário.
(RICHARD, 2002).
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3.3.3.5 JavaScript Object Notation - JSON

JSON é um modelo para armazenamento e transmissão de informações no formato
texto. Utilizado por aplicações Web devido a sua capacidade de estruturar
informações de uma forma bem mais compacta do que a conseguida pelo modelo
XML, tornando mais rápido o parsing6 dessas informações. Isto explica o fato de o
JSON ter sido adotado por empresas como Google e Yahoo, cujas aplicações
precisam transmitir grandes volumes de dados. (OLIVEIRA, 2013 p. 134)

JSON é utilizado para representar informações é tremendamente simples: para cada
valor representado, atribui-se um nome (ou rótulo) que descreve o seu significado.
Esta sintaxe é derivada da forma utilizada pelo JavaScript para representar
informações. Por exemplo, para representar o ano de 2016, utiliza-se a seguinte
sintaxe: (Josn, 2016)

Representando o ano de 2016

"ano": 2016

Um par nome/valor deve ser representado pelo nome entre aspas duplas, seguido
de dois pontos, seguido do valor. Os valores podem possuir apenas 3 tipos básicos:
numérico (inteiro ou real), booleano e string.

Representando um número real
"peso": 110.5

6

é o processo de analisar uma sequência de entrada (lida de um arquivo de computador ou
do teclado, por exemplo) para determinar sua estrutura gramatical segundo uma
determinada gramática formal. Essa análise faz parte de umcompilador, junto com a análise
léxica e análise semântica.
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Representando uma string
"site": “www.lalubema.com”

Representando um número negativo
"temperatura": -2

Representando um valor booleano
"casado": true

A partir dos tipos básicos, é possível construir tipos complexos: array e objeto. Os
arrays são delimitados por colchetes, com seus elementos separados entre vírgulas.

Array de Strings
[“RJ”, “SP”, “MG”, “ES”]

Matriz de Inteiros
[
[1,5],
[-1,9],
[1000,0]
]

Os objetos são especificados entre chaves e podem ser compostos por múltiplos
pares nome/valor, por arrays e também por outros objetos. Desta forma, um objeto
JSON pode representar, virtualmente, qualquer tipo de informação! Representação
dos dados de um filme.

Objeto
{
“titulo”: “JSON x XML”,
“resumo”: “o duelo de dois modelos de representação de informações”,
“ano”: 2012,
“genero”: [“aventura”, “ação”, “ficção”]
}
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É possível representar mais de um objeto ou registro de uma só vez. Dois filmes são
representados em um array.

[
{
“titulo”: “JSON x XML”,
“resumo”: “o duelo de dois modelos de representação de informações”,
“ano”: 2012,
“genero”: [“aventura”, “ação”, “ficção”]
},
{
“titulo”: “JSON James”,
“resumo”: “a história de uma lenda do velho oeste”,
“ano”: 2012,
“genero”: [“western”]
}
]

Por fim, é importante citar que a palavra-chave “null” deve ser utilizada para a
representação de valores nulos

Representando um valor nulo
"site":null

3.3.3.6 Representational State Transfer - REST
A definição do termo é a sigla para Representational State Transfer: é um design de
arquitetura construído para servir aplicações em rede. A aplicação mais comum de
REST é a própria internet World Wide Web, que utilizou REST como base para o
seu desenvolvimento.

REST foi idealizado por Roy Fielding no ano de 2000, na sua dissertação de
doutorado, na qual buscou as melhores práticas nos estilos de arquiteturas
existentes para compor um novo estilo que as reunissem em apenas um estilo, o
qual ficou conhecido como REST. REST é um estilo de arquitetura direcionado para
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sistemas de hipermídia distribuídos. Basicamente esse estilo é composto por dois
papéis: Cliente e Servidor. Conforme Figura 7.

O REST é basicamente o resultado das melhores práticas dos seguintes estilos:

Cliente / Servidor.
Sistema em Camadas
Cache
Sem estado

Cliente/ Servidor

Neste modelo são definidos dois papéis:

O servidor disponibiliza um conjunto de serviços e o cliente faz uso desses serviços.
O cliente envia requisições para o servidor, este por sua vez ao recebê-las toma a
decisão de aceitá-las ou não. Clientes e Servidores comunicam-se através de uma
rede de computador com hardwares separados, porém o cliente e o servidor podem
residir no mesmo sistema. A máquina servidora é um host que está executando um
ou mais programas que compartilham os seus recursos com os clientes. O cliente
por sua vez não compartilha recursos, ele solicita serviços ao servidor. Funções
como a troca de e-mail, acesso à INTERNET e acesso ao banco de dados, são
construídos com base no estilo cliente-servidor. Por exemplo, um navegador da web
é um programa cliente em execução no computador do usuário que pode acessar
informações armazenadas em um servidor web na INTERNET.

Camadas

No sistema em camadas, o mesmo é divido em camadas, onde cada camada
conhece apenas a interface da camada superior. As camadas intermediárias podem
ser

utilizadas

para

melhorar

a

escalabilidade

do

sistema,

permitindo

balanceamento de carga de serviços, através de múltiplas redes. (FIELDING,2000)

o
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A desvantagem do sistema em camadas é que eles adicionam sobrecarga ao
tratamento de dados. Essa perda de desempenho pode ser compensada se a rede
for configurada para suportar cache.

Cache

A arquitetura cache evita desperdício de banda, pois evita que dados que já tenham
sido enviados anteriormente ao cliente sejam reenviados. Na primeira vez que uma
página é solicitada pelo cliente a mesma é armazenada num Proxy HTTP.(
(FIELDING,2000)

A vantagem de se utilizar cache é a eliminação parcial ou total de algumas
interações entre cliente e servidor, o que melhora a eficiência ( menos trafego de
rede) , escalabilidade (menos processamento) e performance , já que o servidor fica
menos carregado.

Sem Estado

Nesta arquitetura o servidor não armazena nenhuma informação de contexto. Toda
informação necessária para atender a uma requisição deve estar contida nela
mesma. Isto torna o servidor mais simples, pois ele não precisa levar em
consideração o contexto atual para tomar decisões, toda informação necessária será
enviada a ele a cada requisição. (FIELDING,2000)

Este tema é muito comentado quando falamos em construção de web services, mas
este não é um modelo de arquitetura específico para construção de APIs somente,
ele pode - E DEVE - ser utilizado na construção de sistemas web que não serão
expostos na forma de API necessariamente. (FIELDING, 2016).
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3.3.3.6.1 As restrições do REST
Client-Server

É a restrição básica para uma aplicação REST. O objetivo desta divisão é separar a
arquitetura e responsabilidades em dois ambientes. Assim, o cliente (consumidor do
serviço) não se preocupa com tarefas do tipo: comunicação com banco de dados,
gerenciamento de cache, log, etc. E o contrário também é válido, o servidor
(provedor do serviço) não se preocupa com tarefas como: interface, experiência do
usuário, etc. Permitindo, assim, a evolução independente das duas arquiteturas.
(OLIVEIRA, 2013 p. 125)

Na figura 7, o servidor espera pelas requisições do cliente, executa estas requisições
e devolve uma resposta.

FIGURA 7 - MODELO CLIENTE – SERVIDOR
Fonte: ibm.com/software/rational - 2016

Stateless

Um mesmo cliente pode mandar várias requisições para o servidor, porém, cada
uma delas devem ser independentes, ou seja, toda requisição deve conter todas as
informações necessárias para que o servidor consiga entendê-la e processá-la
adequatamente.
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Neste caso, o servidor não deve guardar nenhuma informação a respeito do estado
do cliente. Qualquer informação de estado deve ficar no cliente, como as sessões,
por exemplo. (OLIVEIRA, 2013 p. 127)

Cacheable

Como muitos clientes acessam um mesmo servidor e muitas vezes requisitando os
mesmos resources, são necessárias que estas respostas possam ser cacheadas,
evitando

processamento

desnecessário

e

aumentando

significativamente

a

performace. Significa que um primeiro cliente solicita um determinado resource para
o servidor, o servidor processa esta requisição e armazena isso temporariamente
no cache. Quando os demais clientes solicitam o mesmo resource, o servidor
devolve o que está no cache sem ter que reprocessá-lo. A regra para limpar
o cache varia de resource para resource, pode ser limpo sempre que houver uma
troca de estado no resource; pode ser limpo em um determinado intervalo de tempo
antes de ser reprocessado, de hora em hora, por exemplo, e por aí vai. (OLIVEIRA,
2013 p. 131)

Uniform Interface

É basicamente um contrato para comunicação entre clientes e servidor. São
pequenas regras para deixar um componente o mais genérico possível. Deixando o
componente muito mais fácil de ser refatorado e melhorado.
Dentro desta regra, existe uma espécie de guideline para fazer essa comunicação
uniforme:

1) Identificando o resource - Cada resource deve ter uma URI específica e coesa
para poder ser acessado, por exemplo, para trazer um determinado usuário
cadastrado no site:

HTTP/1.1 GET http://biointegra.com/user/gontijo
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2) Representação do resource - É a forma como o resource vai ser devoldido para
o cliente. Esta representação pode ser em HTML, XML, JSON, TXT, entre outras.
Exemplo de como seria um retorno simples da chamada acima:

{
"name": "William Araujo do Carmo",
"job": "Web Analyst/Developer",
"hobbies": ["football", "coding", "music"]
}

3) Resposta auto-explicativa - Além do que vimos até agora, é necessário a
passagem de meta informações (metadata) narequest e na resposta. Algumas
destas informações são: código HTTP da resposta, Host, Content-Type, etc. Tendo
como exemplo a mesma URI que acabamos de ver:
GET /#!/users/rplansky HTTP/1.1
User-Agent: Chrome/37.0.2062.94
Accept: application/json
Host: lalubema.com

4) Hypermedia - Esta parte por muitas vezes é esquecida quando falamos de
REST. Consiste em retornar todas as informações necessárias na resposta para que
cliente saiba navegar e ter acesso a todos os resources da aplicação.

Requisição
HTTP/1.1 POST http://biointegra/virdi/posts

Resposta
{
"post": {
"id": 42,
"title": "Conceitos REST",
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"decription": "Um pouco sobre conceito da arquitetura REST",
"_links": [
{
"href": "/virti/post/42",
"method": "GET",
"rel": "self"
},
{
"href": "/biointegra/virdi/42",
"method": "DELETE",
"rel": "remove"
},
{
"href": "/biointegra/virdi/42/comments",
"method": "GET",
"rel": "comments"
},
{
"href": "/biointegra/virdi/42/comments",
"method": "POST",
"rel": "new_comment"
},
{...}
]
},
"_links": {
"href": "/post",
"method": "GET",
"rel": "list"
}
}
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Layered System

A sua aplicação deve ser composta por camadas, e estas camadas devem ser fáceis
de alterar, tanto para adicionar mais camadas, quanto para removê-las. Dito isso, um
dos princípios desta restrição é que o cliente nunca deve chamar diretamente o
servidor da aplicação sem antes passar por um intermediador, no caso, pode ser
um load balancer7 ou qualquer outra máquina que faça a interface com o(s)
servidor(es). Isso garante que o cliente se preocupe apenas com a comunicação
com o intermediador e o intermediador fica responsável por distribuir as requições
nos servidores, seja um ou mais, indifere nesse caso. O importante é ficar claro que
criando um intermediador, a sua estrutura fica muito mais flexível às mudanças.
(OLIVEIRA, 2013 p. 136)

FIGURA 8 - WEB SERVERS
Fonte: ibm.com/software/rational - 2016

Code-On-Demand (Opcional)

7

Balanceamento de Carga), em rede de computadores, é uma técnica para distribuir a
carga de trabalho uniformemente entre dois ou mais computadores, enlaces de redes, discos rígidos
entre outros recursos, a fim de otimizar a utilização de recursos, maximizar o desempenho, minimizar
o tempo de resposta e evitar sobrecarga. Utilizando múltiplos componentes com o balanceamento de
carga (Load balancing ou load balance), em vez de um único componente, pode aumentar a
confiabilidade através da redundância.
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Esta condição permite que o cliente possa executar algum código sob demanda, ou
seja, estender parte da lógica do servidor para o cliente, seja através de um applet
ou scripts. Assim, diferentes clientes podem se comportar de maneiras específicas
mesmo que utilizando exatamente os mesmos serviços providos pelo servidor.

Como este item não faz parte da arquitetura em si, ele é considerado opcional. Ele
pode ser utilizado quando executar alguma parte do serviço do lado do cliente for
mais eficaz ou rápida.

3.3.3.7 Webhooks
Webhooks é uma forma de recebimento de informações quando um evento
acontece. O webhook na prática, é a forma de receber informações entre dois
sistemas de uma forma passiva.

O webhook também conhecido como retorno de chamada web ou HTTP e, ainda,
impulso API é uma maneira prática para um app ou sistema fornecer outras
aplicações com informações em tempo real. O webhook fornece dados para outros
aplicativos. Eles são muito eficientes tanto para o prestador de serviço, como para o
consumidor.

Os webhooks postam dados de duas maneiras: como JSON (tipicamente), XML ou
pelos dados de formulário exemplo: (application / x-www-form-urlencoded ou
multipart / form-data).
O seu provedor lhe dirá como isso será entregue ou dará uma escolha de seleção.
Ambos são bastante fáceis de interpretar e a maioria dos frameworks web vão fazer
o trabalho para você. Se não o fizerem, você pode precisar recorrer a outros tipos de
funções e ajuda. (OLIVEIRA, 2013 p. 55)

A definição mais simples para Webhook é "chamadas de retorno HTTP definidos
pelo usuário". Eles são geralmente acionados por algum evento, ativando um código
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para um repositório ou de um comentário a ser publicado. Quando esse evento
ocorre, a fonte site faz uma solicitação HTTP para o URL configurado para o
webhook. Os usuários podem configurá-los para causar eventos em um só site para
chamar o comportamento em outro.

Os usos mais comuns são para chamadas de integração contínua com sistemas de
plataforma diferentes ou para notificar de um erro. Uma vez que eles usam HTTP,
eles podem ser integrados em serviços da Web, sem adição de novas
infraestruturas. No entanto, há também maneiras de construir um enfileiramento de
mensagens de serviços em cima de HTTP. Conforme Figura 9. (IBM – 2015)

FIGURA 9 – WEBHOOK
Fonte: ibm.com/software/rational - 2016
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3.4

Sistemas Biométricos

A biometria é o método empregado para identificar uma pessoa por alguma
característica física, como impressão digital, íris, voz, entre outras. Pelo fato de cada
pessoa possuir características únicas e intransferíveis, a biometria tornou-se um
método muito eficaz e seguro, sendo utilizado no mundo inteiro. (DANTAS, 2015 p. 56).

A biometria é aplicada em dispositivos que têm sensores que fazem a leitura, a
verificação e a identificação destas características físicas. Essas informações são
armazenadas como um registro único de cada indivíduo. A identificação biométrica
por impressão digital é a mais conhecida e utilizada na atualidade. Isso porque ela é
considerada a menos evasiva e agressiva aos seres humanos. Diferente fator que
contribuiu bastante para as impressões digitais dominarem o mercado de biometria é
a facilidade e rapidez com que os leitores perfilham as digitais e também a
probabilidade de falha que fica abaixo de 0,001%. Ou seja, é quase impossível o
sensor errar ou trocar uma digital por outra qualquer. (DANTAS, 2015).
A biometria é o ramo da ciência que estuda as medidas físicas
dos seres vivos, daí o termo identificação biométrica para
indicar as tecnologias que permitem a identificação das
pessoas através dos traços físicos característicos e únicos de
cada ser humano: os traços faciais, a íris e a impressão
digital.(DANTAS, 2015 p. 235).

Quando o assunto é biometria, sugere-se que tais produtos de análise
biométrica são característicos do final do século XX, na era dos computadores. Na
verdade, os princípios básicos da verificação biométrica foram compreendidos e
exercitados centenas de anos antes por habitantes do Egito Antigo, que
empregavam verificação biométrica em um grande número de situações de negócios
diariamente. (DANTAS, 2015 p. 256).

São encontradas diversas referências sobre indivíduos sendo identificados por
características físicas e parâmetros como cicatrizes, critérios de mensuração física
ou combinação de características mais complexas, freqüentemente utilizadas no
setor de agricultura. Mais tarde, no século XIX, surgiu um grande interesse em
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pesquisas criminalísticas na tentativa de relacionar características físicas com
tendências criminais, o que resultou em uma variedade de dispositivos para
mensuração sendo produzidos e muitas informações sendo coletadas.
Os resultados não foram conclusivos, mas a idéia de mensurar
características
físicas
individuais
prosseguiu,
e
os
desenvolvimentos paralelos com impressões digitais tornaramse métodos internacionalmente utilizados para identificação e
verificação de pessoas. Por muito tempo, houve uma grande
fascinação com a possibilidade da utilização de eletrônicos e
da força de microprocessadores para automatizar a verificação
de identidades para os setores militares e comerciais. Vários
projetos foram iniciados para verificar o potencial da biometria,
e foi produzido um grande e desajeitado leitor de geometria da
mão. Mais tarde, uma pequena empresa especializada criou
uma unidade muito menor, e um leitor mais aprimorado da
geometria da mão, que se tornou o princípio da indústria
biométrica atual (FINGERSEC DO BRASIK SERVIÇOS, 2016).

Equipamentos biométricos, que trabalham com impressões digitais, foi um
grande aprimoramento e começaram a ser utilizados em numerosos projetos
biométricos por todo o mundo. Em paralelo, outros métodos biométricos foram sendo
desenvolvidos, melhorados e refinados, até o ponto em que se tornaram realidades
comerciais. Há pouco tempo atrás, surgiu um grande interesse nas técnicas de
scaneamento

de

íris

e

reconhecimento

facial,

tecnologias

potenciais

de

reconhecimento sem contato, que geraram um pouco de polêmica a seu respeito. A
última década tem sido de maturação da indústria biométrica e indústrias
especializadas, que obtiveram um bom número de equipamentos e um significante
crescimento com uma larga escala de aplicações que começaram a se desdobrar.

Exemplos de informação biométrica

Impressões digitais
Reconhecimento da face
Reconhecimento de voz
Reconhecimento da íris
Leitura da retina
Geometria da mão
Verificação da assinatura
Análise de padrão de macha
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3.4.1 Biometria Digital
3.4.1.1 Impressão digital
A individualidade da impressão digital é amplamente reconhecida e têm sido usada
desde o final do século XIX. É uma das tecnologias mais difundidas no mundo da
biometria. Todas as impressões digitais são únicas e exclusivas, e isto as torna
ideais para a identificação pessoal. Não existem duas impressões digitais iguais na
face da terra. A palma das mãos e a planta dos pés, incluindo as partes internas dos
dedos apresentam sulcos em padrões concêntricos. A finalidade destes sulcos é de
gerar uma maior fricção para segurar objetos ou apoiar em superfícies com mais
firmeza e segurança.

Os sulcos das impressões digitais não são retos e contínuos, e sim partidos,
bifurcados e curvos. As extremidades, os pontos de bifurcação e os pontos de
mudança de direção são conhecidos como minúcias (figura ao lado). Cada um
desses pontos tem características únicas, que podem ser medidas. O conjunto
destas minúcias, suas posições relativas e quantidades é que diferenciam uma
impressão digital de outra, podendo-se seguramente se pertencem a pessoas
distintas ou não.

O reconhecimento de pessoas é feito há muitos anos por institutos oficiais de
identificação de diversos países através do sistema de análise da impressão digital.
Na Europa, judicialmente, são necessárias 12 minúcias para saber quem é uma
pessoa. Os leitores biométricos são capazes de identificar mais de 40 minúcias de
uma impressão digital.

Existem três dispositivos que podem coletar a impressão digital: ótico, capacitivo e
ultra-sônico. O primeiro trabalha através da reflexão da luz sobre o dedo. Já o
segundo mede o calor que sai da digital. Por último, o terceiro envia sinais sonoros e
analisa o retorno deles como se fosse um radar milimétrico.

68

O mais popular campo da biometria é o Sistema Automatizado de Identificação de
Impressões Digitais (Afis), utilizado desde a década de 80 no Japão e nos Estados
Unidos. (MALTONI, MAIO, JAIN, 2003).

Impressões digitais são padrões definidos pela elevação de póros alinhados nos
dedos. Os pontos formados por essas linhas são chamados por diferentes nomes,
sendo que estes geralmente são definidos pela natureza das linhas. Impressões
digitais são criadas a partir da camada inferior da pele, e é imutável a não ser que a
pele tenha sofrido algum dano profundo. (MALTONI, MAIO, JAIN, 2003).

Todas as impressões digitais são únicas e exclusivas, e isto as torna ideais para a
identificação pessoal. Não têm duas impressões digitais iguais no planeta. A palma
das mãos e a planta dos pés, incluindo a parte interna dos dedos possuem sulcos
em padrões concêntricos. A finalidade destes sulcos é de gerar uma maior fricção
para segurar objetos ou apoiar em superfícies com mais firmeza e segurança.
(MALTONI, MAIO, JAIN, 2003).

3.4.1.2 História e Desenvolvimento da Tecnologia de Reconhecimento

Em 7000–6000 A.C., impressões digitais já eram usadas na China e Síria como
instrumentos de identificação. Na época, artesões de porcelana usavam digitais
para identificar seus itens. Na China, impressões em barro dos escritores podem
ser encontradas com textos antigos. (Gregory, 2008)

As técnicas de reconhecimento que surgiram no início do século XX foram
usadas principalmente em investigações criminais. Na época, digitais de todos
os 10 dedos eram necessários, e eram tirados com tinta especial e um cartão
com 10 caixas. (Gregory, 2008)

Em 1960, foi desenvolvido o sistema Live-Scan, que armazenava as digitais
eletronicamente.

Essa

foi

uma

verdadeira

inovação

na

indústria

de
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reconhecimento de digitais. Bancos de dados contendo incontáveis impressões
foram criados, e sistemas foram desenvolvidos para varrer o banco de dados e
identificar impressões mais rapidamente. (Gregory, 2008)

Com as

comunicações

baseadas em computadores, a tecnologia

de

reconhecimento de impressões digitais começou a ser utilizada em uma grande
variedade de aplicações.

3.4.1.3 Presente e Futuro da Tecnologia

FIGURA 10 - ANÁLISE BIOMETRIA DIGITAL SEGURA
Fonte: virdi.com.br - 2016

Atualmente, a tecnologia é usada para fins de segurança, ou seja, controle de
acesso pessoal ou proteção de computadores.

Espera-se que com o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento,
aparelhos mais acessíveis e portáteis se tornem disponíveis, e reconhecimento
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biométrico seja considerado um sistema de identificação pessoal conveniente e
seguro.
Eventualmente, a tecnologia de identificação por digitais será utilizada para
manter a segurança e confiabilidade de uma variedade de setores industriais,
incluindo itens pessoais e indústria financeira.

FIGURA 11 - ALGORÍTMO DE RECONHECIMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL
Fonte: virdi.com.br - 2016
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IV – Estudo de Caso e
Desenvolvimento do
Software/Aplicativo Integrador
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4

4.1

O
ESTUDO
DE
CASO
E
O
SOFTWARE/APLICATIVO INTEGRADOR

DESENVOLVIMENTO

DO

O Aplicativo Connectt

FIGURA 12 - CONNECTT
O aplicativo CONNECTT foi desenvolvido para condomínio e usuário que desejam
segurança e comodidade no seu dia a dia. Com este aplicativo podemos ter acesso
pelo seu celular, a funcionalidades como:

Chegada Segura - Comunicar a chegada à portaria quando estiver a caminho
do condomínio;
Acesso a notícias, mensagens do síndico e classificados de vizinhos;
Descontos e promoções de empresas conveniadas e prestadores de serviços;
Consultas e reservas de datas nos espaços comuns do condomínio para
agilizar e melhorar o uso;
Gestão de Eventos no condomínio com controle de chegada na portaria e
envio de notificação para o morador;
Envio de notificações à portaria informando sobre a chegada de visitantes,
mercadorias e prestadores de serviços.
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Este aplicativo interage com o CONNECTT ADM, um aplicativo direcionado para
administradores, síndicos e porteiros, que funciona apenas em iPad8. Para usar o
CONNECTT é obrigatório já estar cadastrado como morador em algum condomínio,
e isso é possível apenas usando a versão CONNECTT ADM que funciona
exclusivamente em iPad, onde é possível criar e administrar um condomínio.

FIGURA 13 - APLICATIVO CONNECTT (LALUBEMA - 2016)

Connectt aplicativo de gerenciamento de condomínios que permitem a integração
entre

moradores,

síndicos

e

funcionários,

aumentando

a

segurança

e

proporcionando maior comodidade.

8

é o nome de um tablet produzido pela empresa Apple Inc. Pelo seu tamanho (tela de 9,7

polegadas) e peso (cerca de 700 gramas) se situa entre um smartphone e um computador portátil.
O iPad usa o sistema operativo iOS, o mesmo do iPod e iPhone
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FIGURA 14 - TELA DE CADASTRO (LALUBEMA - 2016)

FIGURA 15 - TELA DA PORTARIA (LALUBEMA - 2016)

4.1.1 Funcionalidades

a) Chegada segura

Acompanhamento da lista de carros que devem chegar a portaria nos próximos trinta
minutos

b) Notificações
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Acompanhamento das demandas enviadas pelos moradores como visitantes,
delivery, serviços ou outros.

c) Unidades Habitacionais

Acesso fácil a todas as informações inseridas pelos moradores.

d) Avisos

Visualizar os avisos feitos pelo síndico.

e) Reservas

Consultar as reservas de espaços comuns feitas pelos moradores.

4.1.1.1 Processos

1) Deletar uma chegada segura após a chegada do morador

Deslize o dedo da direita para esquerda até que surja o botão APAGAR.

2) Consultar chegada segura

No campo de busca (onde se encontra uma lupa) digite informações sobre a
chegada como placa, apartamento, modelo; e perceba que será feito um filtro
conforme a seleção.

3) Notificação do morador: Confirmar atendimento

Após a abordagem aperte o botão “Avisar o Morador” sobre a notificação enviada.
Neste instante o morador receberá, em seu celular, um aviso sobre a confirmação.
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4) Unidades habitacionais – Formas de consulta

No campo de busca o porteiro poderá consultar por veículos (marca, placa, cor ou
modelo) e pessoas (nome, sobrenome, apartamento).

5) Consulta rápida de pessoas e veículos de uma unidade

Pressione o dedo sobre o número da unidade.

6) Avisos do síndico

Clique em “Avisos do síndico” para visualizá-los.

7) Reservas

Clique no Local/bem que deseja visualizar, selecione o Dia que quer consultar,
arraste os slots de horas para cima para analisar se existe alguma reserva em algum
horário.

4.1.1.2 Procedimentos de Segurança sugeridos como o uso do Aplicativo Connectt

1) O morador é o responsável pela inclusão de dados e pessoas relativos à sua
unidade bem como horário de acesso dos funcionários e prestadores de
serviços mais frequentes.
2) Os motoristas residentes e/ou autorizados pelo responsável da unidade
deverão acionar a Chegada Segura sempre que estiverem próximos a no
mínimo 30 minutos da hora prevista de chegada;
3) Todas as notificações das unidades deverão ser feitas através do aplicativo
possibilitando mais agilidade e atendimento seguro por parte da equipe da
portaria;
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4) Um visitante ao se aproximar será abordado e conferido nas notificações. Em
caso afirmativo o notificante será informado do atendimento. Caso contrário o
nome será checado na seção Unidades Habitacionais;
5) Mesmo procedimento para delivery e serviços.

4.1.2 Desenvolvimento do aplicativo/software de integração

Denominado Biointegra o software integrador contém a camada de apresentação do
projeto. Trata-se de uma aplicação Windows onde será feita a entrada e saída de
dados.

FIGURA 16 - FABRICA
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

1 - Boundaries - Toda a fronteira do projeto, é onde estão as classes especificas de
cada um dos fornecedores. (Virdi, Biomini, Dimep, Intelbras entre outros).
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2 - Contratos - Camada com a interface padrão que serve de base para a criação de
novos itens do tipo coletor.

3 - Entidades - camada onde teremos todas as entidades pertinentes ao sistema.

4 - Enumeradores - Camada onde estarão disponíveis todos os enumeradores do
sistema

5 - Fabrica - camada onde os contratos são realmente realizados, aqui teremos a
execução de cada solicitação de fronteira. (Exemplo: sempre que for informado que
o coletor é da Virdi, a classe de fronteira Virdi é realizada dentro da Fabrica).

Teremos a camada de persistência de dados.
Objetivo geral é integrar os dados de coletores com o sistema connectt, e a partir
deste, prover acesso às dependências de um determinado condomínio para um
individuo cadastrado na base de dados do connectt e do biointegra.

FIGURA 17 - ACESSO AOS DADOS.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

As duas plataformas se integram a partir de serviços fornecidos pela lalubema, que é
a responsável pelos dados do sistema.
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4.1.3 Serviços de biometria do Connectt
Setup inicial quando o sistema não tem dados:

1) A Lalubema fornece um endpoint (URL, endereço de uma página), um usuário e
uma senha para login a partir do qual a comunicação será feita com os web services
da plataforma online do Connectt.

2) O software de integração solicita ao web service a lista de locais de biometria
(fechaduras, cancelas, etc) e receberá uma resposta no formato JSON com a lista
dos locais e os dados pertinentes, como por exemplo o IP do dispositivo
(previamente cadastrado pelo site do Connectt).

3) Da mesma forma do item 2 o software solicita uma lista de pessoas e uma lista de
permissões que cruzam a informação de pessoas e permissões.

4) De posse dos dados fornecidos nos itens 2 e 3 o software vai fazer a
programação de permissões nos dispositivos existentes na planta biométrica
atribuindo às devidas credenciais por pessoa.

5) O software usará um endpoint específico para informar seu IP para a plataforma
Connectt no início e sempre que o IP da WAN sofrer alteração.

Processos recorrentes:

1) O software deverá suportar uma chamada HTTP em um formato pré-estabelecido
para que o Connectt avise de situações pontuais de inclusão, alteração ou remoção
de pessoas, dispositivos ou acessos.

2) O software deverá se comunicar com a plataforma Connectt por web services
específicos sempre que houver uma inserção, alteração ou remoção de pessoas,
dispositivos ou acesso partindo de dentro do condomínio.
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3) Na disponibilidade de logs de acionamento dos dispositivos o software deverá
enviar periodicamente ou por solicitação pontual as informações a partir de uma data
e hora específica para que o Connectt armazene a informação de todas as
ocorrências de acionamento de dispositivos.

Evoluções futuras:

1) Monitoramento online do acionamento dos dispositivos biométricos informados
imediatamente quando ocorrerem ao Connectt por meio de um endpoint específico
do web service da plataforma online.

2) Configuração de triggers para funcionarem como alarmes de acionamento de
dispositivos baseados em data, hora e pessoa que fez o acionamento, informando
ao Connectt da ocorrência no momento que ocorrer.

Recupera a lista de acessos para os dispositivos do condomínio
GET - http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/biometrics/accesslist?hg=7&dv=3&diff=10/05/2015
hg = ID do condominio. Retorna os acessos de todos os dispositivos do condominio
dv = ID do dispositivo. Retorna os acessos apenas desse dispositivo
diff = Retorna apenas o que sofreu alteração desde a data informada
Só o parâmetro hg é obrigatório.

Addiciona o listener (webhook) para ser avisado quando tiver modificação na lista de
acesso
POST - http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/biometrics/eventlistener
{
CallbackUrl: "http://dominio/actionpararecebernotificacao",
CallbackMethod: 1,
Event: 3,
HousingunitGroupID: 7,
DeviceID: 2
}
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CallbackUrl = Url que será chamada quando tiver alteração na lista de acesso
CallbackMethod = Metodo a ser utilizado para fazer a chamada. Atualmente apenas HttpPost
Event = Qual evento deve ocorrer para ser feita a notificação. Usar o valor 3 para receber quando
uma pessoa perder acesso, ganhar acesso ou tiver alteração no horário de acesso.
HousingunitGroupID = Id do condominio.
DeviceID = Id do dispositivo.
Informar HousingunitGroupID irá criar o listener em todos os dispositivos do condominio. Se passar só
o DeviceID cria apenas para esse dispositivo.

Remove o listener de evento
DELETE - http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/biometrics/eventlistener(1)

Registra o acesso de uma pessoa em um dispositivo
http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/biometrics/registryaccess
{
DeviceID: 1,
PersonID: 2,
AccessType: “Biometrics"
}

Os serviços para CRUD de dispositivos e para dar ou remover acesso a uma pessoa
estão no formato normal da API.
http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/biometricdevice
http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/biometricaccess
Lembrando que todas as chamadas são autenticadas. Para autenticar
POST - http://apps.lalubema.com/connectt.dataservice/account/token
Formato: x-www-form-urlencoded
Parâmetros:
grant_type = password
username = <e-mail de acesso>
password = <senha>
corporation = 1
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O biointegra tem o objetivo principal de ser uma interface provedora de acesso a
dispositivos biométricos e/ou de autenticação de forma independente de um
chamador sendo seu fluxo principal o seguinte:

O chamador (no caso inicial uma aplicação Windows form rodando na maquina do
cliente) solicita a Lalubema as informações do usuário que deseja acesso a um
determinado ponto do condomínio.

Com base nesta informação o biointegra verifica se este usuário tem acesso a este
ponto.

O biointegra libera o acesso caso o usuário tenha esta permissão informada.
Conforme Figura 19

FIGURA 18 – BIOINTEGRA
Fonte: Elaborado pelo pesquisador
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Para tal, o sistema foi desenvolvido com o conceito de Factory development model
onde temos uma interface com a assinatura comum que deve ser apresentada para
todas as integrações com coletores (como exemplo de um item comum a todos os
coletores, um método de Ler Digital).
O padrão Factory fornece uma interface para a criação de
famílias de objetos correlatos ou dependentes sem a
necessidade de especificar a classe concreta destes objetos.
Por exemplo quando estamos trabalhando com uma interface
e temos mais de uma implementação para esta interface,
podemos utilizar uma fábrica para criar um objeto que
implementa

a

interface;

a

fábrica

pode

selecionar

a

implementação que ela retorna.
A utilização do padrão Factory é útil quando você precisa criar
objetos

dinamicamente

sem

conhecer

a

classe

de

implementação, somente sua interface: o padrão factory
estabelece uma forma de desenvolver objetos que são
responsáveis pela criação de outros objetos. (Christopher
Alexander, 1978. p, 76)

Esta interface é implementada de forma independente por fabricante, sendo
necessário ao chamador, apenas requisitar a fabrica o processamento da chamada
conforme:
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FIGURA 19 - REPRESENTAÇÃO UML - FABRICA
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

No biointegra o processo segue os seguintes passos:
1 – O chamador faz uma requisição a Fabrica - camada onde os contratos são
realmente realizados, aqui teremos a execução de cada solicitação de fronteira. (ex.:
sempre que for informado que o coletor é da Dimep, a classe de fronteira Dimep é
realizada dentro da Fabrica).
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FIGURA 20 – FABRICA
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

2 – A fabrica por sua vez faz uma requisição a Boundaries - Toda a fronteira do
projeto, é onde estão as classes especificas de cada um dos fornecedores (hoje tem
da biomini, virdi e da dimep).
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FIGURA 21 – BOUNDARIES (CLASSE DE FORNECEDORES)
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

3 – Todos os arquivos contidos na Bonundaries são implementações dos Contratos Camada com a interface padrão que serve de base para a criação de novos itens do
tipo coletor.

FIGURA 22 - COLETOR PADRÃO
Fonte: Elaborado pelo pesquisador
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4 – Para apoio, temos a camada de Enumeradores onde estarão disponíveis todos
os enumeradores do sistema.

FIGURA 23 – ENUMERADOR
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

88

5 – Ainda para apoio temos as Entidades - camada onde teremos todas as
entidades pertinentes ao sistema.

FIGURA 24 – ENTIDADES
Fonte: Elaborado pelo pesquisador
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V Resultados e Discussão
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a proposta do trabalho e seus objetivos foram atingidos todos os
seus propósitos o desenvolvemto do software de integração de plataforma genérica
(utilizado como solução para o software Connectt da empresa Lalubema Sistemas
que emprega tecnologia mobile e se conecta com diversos dispositivos biométricos
de vários modelos e fabricantes) assim conseguiu otimizar econômica, estrutural e
tecnologicamente a viabilidade e usabilidade do sistema. O software/aplicativo de
integração de plataforma genérica funciona com os hardwares de biometria digital da
Virdi, empresa parceira.

Analisado e demonstrado como colaboradores, neste caso os condomínios
residenciais envolvidos na implantação e instalação dos processos de segurança
que envolve a tecnologia aqui descrita. Os parceiros no processo de comunicação
dos protocolos de utilização deste tipo de serviço podem ser mutuamente
favorecidos com a solução, neste caso, foi reduzido custo de implantação e
integração do software mobile e hardware de biometria para os condomínios
residenciais e comerciais na cidade de Belo Horizonte.

Descreveu os parâmetros e definições científicas sobre condomínios verticais e
horizontais, tanto residenciais quanto comerciais, definindo software/aplicativo de
integração e biometria.

Desenvolveu e apresentou um o software de integração, os quais já podem concluir
que é um sucesso devido a sua aplicabilidade e redução de custo para todos os
envolvidos.

Descreveu o processo de desenvolvimento de um software de integração para
integração dos diversos modelos de dispositivos biométricos digitais de alguns
fabricantes existentes no mercado. Neste caso trabalhou com os modelos da
Biomini, Dimep e Virdi.
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6

CÓDIGO DO SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIDO

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using System.Runtime.InteropServices;
using UCSAPICOMLib;
using UCBioBSPCOMLib;
using System.Threading;
using System.IO;

namespace UCSAPI_DemoCSharp
{
public partial class MainForm : Form
{
const string fileFaceData = "C:\\FaceCS.dat";
// Server initialize related API
const string cmdServerStart = "Server Start";
const string cmdServerStop = "Server Stop";
const string cmdLoadFastSearchDB = "Load fast search DB";
// User management related API
const string cmdAddUser = "Add user to terminal";
const string cmdDelUser = "Delete user on terminal";
const string cmdClearUser = "Delete all user on terminal";
const string cmdGetUserCount = "Get user count from terminal";
const string cmdGetUserInfo = "Get user info list from terminal";
const string cmdGetUserData = "Get user data from terminal";
const string cmdRegistFaceStart = "Regist face start";
const string cmdRegistFaceCancel = "Regist face cancel";
// Terminal control related API
const string cmdTerminalOption = "Terminal Option Dialog";
const string cmdTerminalLock = "Terminal Lock";
const string cmdTerminalUnlock = "Terminal Unlock";
const string cmdDoorOpen = "Door Open";
const string cmdSetSiren = "Set Siren";
const string cmdGetSiren = "Get Siren";
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const string cmdSetSmartCardLayout = "Set Smart Card Layout";
const string cmdGetFpMinutiaeFromTerminal = "Get FpMinutiae From
Terminal";
// Access log related API
const string cmdGetAccessLogCount = "Get access log count from terminal";
const string cmdGetAccessLogData = "Get access log data from terminal";
// Update firmware related API"
const string cmdGetFirmwareVersion = "Get firmware version from terminal";
const string cmdUpgradeFirmware = "Upgrade firmware to Terminal";
// Others Commands
const string cmdSetSkinResource = "Set Skin Resource";
const string cmdSetDoorStatus = "Set Door Status";
const string cmdSendUserFile = "Send User File";
const string cmdPublicMessage = "Send Public Message";
// ACU Commands
const string cmdSetACUOption = "Set ACU Option";
const string cmdGetACUOption = "Get ACU Option";
const string cmdSetLockSchedule = "Set Lock Schedule to ACU";
const string cmdGetLockSchedule = "Get Lock Schedule from ACU";
const string cmdSetDoorToACU = "Set Door To ACU";
// UCSAPI
public UCSAPICOMLib.UCSAPI ucsAPI;
private IServerUserData serveruserData;
private ITerminalUserData terminalUserData;
private IServerAuthentication serverAuthentication;
private IAccessLogData accessLogData;
private ITerminalOption terminalOption;
private ISmartCardLayout smartCardLayout;
// UCBioBSP
public UCBioBSPCOMLib.UCBioBSP ucBioBSP;
public IFPData fpData;
private ITemplateInfo templateInfo;
public IDevice device;
public IExtraction extraction;
public IFastSearch fastSearch;
public IMatching matching;
// initialize valiables member
public string szTextEnrolledFIR;
public byte[] binaryEnrolledFIR;
public string terminalID;
public string userID;
public readonly long nTemplateType400 = 400;
public readonly long nTemplateType800 = 800;
public readonly long nTemplateType320 = 320;
public readonly long nTemplateType256 = 256;
public string txtFilter;
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public string txtStartDate, txtEndDate, txtStartTime, txtEndTime;
public string txtMessage;
public byte[] fpMinutiae;
public MainForm()
{
InitializeComponent();
}
private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
// create UCSAPI Instance
ucsAPI = new UCSAPIClass();
serveruserData = ucsAPI.ServerUserData as IServerUserData;
terminalUserData = ucsAPI.TerminalUserData as ITerminalUserData;
accessLogData = ucsAPI.AccessLogData as IAccessLogData;
serverAuthentication = ucsAPI.ServerAuthentication as IServerAuthentication;
terminalOption = ucsAPI.TerminalOption as ITerminalOption;
smartCardLayout = ucsAPI.SmartCardLayout as ISmartCardLayout;
// create UCBioBSP Instance
ucBioBSP = new UCBioBSPClass();
fpData = ucBioBSP.FPData as IFPData;
device = this.ucBioBSP.Device as IDevice;
extraction = this.ucBioBSP.Extraction as IExtraction;
fastSearch = this.ucBioBSP.FastSearch as IFastSearch;
matching = this.ucBioBSP.Matching as IMatching;
terminalID = txtTerminalID.Text;
fpMinutiae = null;
// create event handle
ucsAPI.EventTerminalConnected
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventTerminalConnectedEventHandler(UCSCOMObj_EventTer
minalConnected);
ucsAPI.EventTerminalDisconnected
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventTerminalDisconnectedEventHandler(UCSCOMObj_EventT
erminalDisconnected);
ucsAPI.EventGetTerminalTime
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetTerminalTimeEventHandler(UCSCOMObj_EventGetTer
minalTime);
ucsAPI.EventAddUser
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventAddUserEventHandler(ucsAPI_EventAddUser);
ucsAPI.EventAntipassback
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventAntipassbackEventHandler(ucsAPI_EventAntipassback);
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ucsAPI.EventAuthTypeWithUniqueID
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventAuthTypeWithUniqueIDEventHandler(ucsAPI_EventAuthTy
peWithUniqueID);
ucsAPI.EventAuthTypeWithUserID
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventAuthTypeWithUserIDEventHandler(ucsAPI_EventAuthType
WithUserID);
ucsAPI.EventControlPeripheralDevice
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventControlPeripheralDeviceEventHandler(ucsAPI_EventContr
olPeripheralDevice);
ucsAPI.EventDeleteAllUser
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventDeleteAllUserEventHandler(ucsAPI_EventDeleteAllUser);
ucsAPI.EventDeleteUser
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventDeleteUserEventHandler(ucsAPI_EventDeleteUser);
ucsAPI.EventFingerImageData
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventFingerImageDataEventHandler(ucsAPI_EventFingerImage
Data);
ucsAPI.EventFirmwareUpgraded
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventFirmwareUpgradedEventHandler(ucsAPI_EventFirmwareU
pgraded);
ucsAPI.EventFirmwareUpgrading
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventFirmwareUpgradingEventHandler(ucsAPI_EventFirmwareU
pgrading);
ucsAPI.EventFirmwareVersion
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventFirmwareVersionEventHandler(ucsAPI_EventFirmwareVer
sion);
ucsAPI.EventGetAccessLog
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetAccessLogEventHandler(ucsAPI_EventGetAccessLog);
ucsAPI.EventGetAccessLogCount
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetAccessLogCountEventHandler(ucsAPI_EventGetAcces
sLogCount);
ucsAPI.EventGetTAFunction
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetTAFunctionEventHandler(ucsAPI_EventGetTAFunction
);
ucsAPI.EventGetUserCount
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetUserCountEventHandler(ucsAPI_EventGetUserCount);
ucsAPI.EventGetUserData
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetUserDataEventHandler(ucsAPI_EventGetUserData);
ucsAPI.EventGetUserInfoList
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetUserInfoListEventHandler(ucsAPI_EventGetUserInfoLis
t);
ucsAPI.EventOpenDoor
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventOpenDoorEventHandler(ucsAPI_EventOpenDoor);
ucsAPI.EventPictureLog
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventPictureLogEventHandler(ucsAPI_EventPictureLog);
ucsAPI.EventRealTimeAccessLog
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventRealTimeAccessLogEventHandler(ucsAPI_EventRealTime
AccessLog);
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ucsAPI.EventSetAccessControlData
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetAccessControlDataEventHandler(ucsAPI_EventSetAcc
essControlData);
ucsAPI.EventSetTAFunction
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetTAFunctionEventHandler(ucsAPI_EventSetTAFunction)
;
ucsAPI.EventSetTATime
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetTATimeEventHandler(ucsAPI_EventSetTATime);
ucsAPI.EventTerminalStatus
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventTerminalStatusEventHandler(ucsAPI_EventTerminalStatus
);
ucsAPI.EventVerifyCard
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventVerifyCardEventHandler(ucsAPI_EventVerifyCard);
ucsAPI.EventVerifyFinger1to1
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventVerifyFinger1to1EventHandler(ucsAPI_EventVerifyFinger1t
o1);
ucsAPI.EventVerifyFinger1toN
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventVerifyFinger1toNEventHandler(ucsAPI_EventVerifyFinger1
toN);
ucsAPI.EventVerifyPassword
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventVerifyPasswordEventHandler(ucsAPI_EventVerifyPasswor
d);
ucsAPI.EventPrivateMessage
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventPrivateMessageEventHandler(ucsAPI_EventPrivateMessa
ge);
ucsAPI.EventPublicMessage
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventPublicMessageEventHandler(ucsAPI_EventPublicMessage
);
ucsAPI.EventUserFileUpgrading
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventUserFileUpgradingEventHandler(ucsAPI_EventUserFileUp
grading);
ucsAPI.EventUserFileUpgraded
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventUserFileUpgradedEventHandler(ucsAPI_EventUserFileUpg
raded);
ucsAPI.EventEmergency
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventEmergencyEventHandler(ucsAPI_EventEmergency);
ucsAPI.EventSetEmergency
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetEmergencyEventHandler(ucsAPI_EventSetEmergency)
;
ucsAPI.EventTerminalControl
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventTerminalControlEventHandler(ucsAPI_EventTerminalContr
ol);
ucsAPI.EventRegistFace
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventRegistFaceEventHandler(ucsAPI_EventRegistFace);
ucsAPI.EventACUStatus
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventACUStatusEventHandler(ucsAPI_EventACUStatus);
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ucsAPI.EventGetOptionFromACU
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetOptionFromACUEventHandler(ucsAPI_EventGetOption
FromACU);
ucsAPI.EventSetOptionToACU
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetOptionToACUEventHandler(ucsAPI_EventSetOptionTo
ACU);
ucsAPI.EventGetLockScheduleFromACU
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetLockScheduleFromACUEventHandler(ucsAPI_EventGe
tLockScheduleFromACU);
ucsAPI.EventSetLockScheduleToACU
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetLockScheduleToACUEventHandler(ucsAPI_EventSetLo
ckScheduleToACU);
ucsAPI.EventAlarmFromACU
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventAlarmFromACUEventHandler(ucsAPI_EventAlarmFromAC
U);
ucsAPI.EventSetSirenToTerminal
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetSirenToTerminalEventHandler(ucsAPI_EventSetSirenT
oTerminal);
ucsAPI.EventGetSirenFromTerminal
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetSirenFromTerminalEventHandler(ucsAPI_EventGetSire
nFromTerminal);
ucsAPI.EventSetSmartCardLayout
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventSetSmartCardLayoutEventHandler(ucsAPI_EventSetSmart
CardLayout);
ucsAPI.EventGetFpMinutiaeFromTerminal
+=
new
_DIUCSAPIEvents_EventGetFpMinutiaeFromTerminalEventHandler(ucsAPI_EventG
etFpMinutiaeFromTerminal);

ucBioBSP.OnCaptureEvent
+=
new
_IUCBioBSPEvents_OnCaptureEventEventHandler(ucBioBSP_OnCaptureEvent);
ucBioBSP.OnEnrollEvent
+=
new
_IUCBioBSPEvents_OnEnrollEventEventHandler(ucBioBSP_OnEnrollEvent);

InitListview();
InitCommandList();
Application.ThreadException
+=
new
System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);
}
void
Application_ThreadException(object
System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e)
{
MessageBox.Show(e.Exception.ToString());
}
#region initialize command list

sender,
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private void InitCommandList()
{
AddCommandList("Server initialize related API", new List<string>()
{
cmdServerStart,
cmdServerStop,
cmdLoadFastSearchDB
});
AddCommandList("User management related API", new List<string>()
{
cmdAddUser,
cmdDelUser,
cmdClearUser,
cmdGetUserCount,
cmdGetUserInfo,
cmdGetUserData,
cmdRegistFaceStart,
cmdRegistFaceCancel,
});
AddCommandList("Terminal control related API", new List<string>()
{
cmdTerminalOption,
cmdTerminalLock,
cmdTerminalUnlock,
cmdDoorOpen,
cmdSetSiren,
cmdGetSiren,
cmdSetSmartCardLayout,
cmdGetFpMinutiaeFromTerminal,
});
AddCommandList("Access log related API", new List<string>()
{
cmdGetAccessLogCount,
cmdGetAccessLogData
});
AddCommandList("Update firmware related API", new List<string>()
{
cmdGetFirmwareVersion,
cmdUpgradeFirmware
});
AddCommandList("Others Commands", new List<string>()
{
cmdSetSkinResource,
cmdSetDoorStatus,
cmdSendUserFile,
cmdPublicMessage
});
AddCommandList("ACU Commands related API", new List<string>()
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{
cmdGetACUOption,
cmdSetACUOption,
cmdGetLockSchedule,
cmdSetLockSchedule,
cmdSetDoorToACU,
});
}
#endregion
#region add list
private void InitListview()
{
lsvCommandList.Items.Clear();
ColumnHeader columnHeader0 = new ColumnHeader();
columnHeader0.Text = "Command";
columnHeader0.Width = 250;
// Add the column headers to lvCommandList.
lsvCommandList.Columns.AddRange(new ColumnHeader[] { columnHeader0
});
}
private void AddCommandList(string title, List<string> addList)
{
ListViewGroup listViewGroup1 = new ListViewGroup(title,
System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Left);
List<ListViewItem> itemList = new List<ListViewItem>();
foreach (string item in addList)
{
ListViewItem i = new ListViewItem(new string[] { item });
i.Group = listViewGroup1;
itemList.Add(i);
}
foreach (ListViewItem item in itemList)
{
this.lsvCommandList.Items.Add(item);
}
this.lsvCommandList.Groups.AddRange(new
System.Windows.Forms.ListViewGroup[] { listViewGroup1 });
}
#endregion
private void lsvCommandList_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
SendCommand();
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}
private void btnSendCommand_Click(object sender, EventArgs e)
{
SendCommand();
}
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
lbxMessage.Items.Clear();
}
private void SendCommand()
{
try
{
int userID = Convert.ToInt32(txtUserID.Text);
int terminalID = Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text);
int logType = cmbLogType.SelectedIndex;//
if (1 > lsvCommandList.SelectedItems.Count)
return;
//short result=0;
switch (lsvCommandList.SelectedItems[0].Text)
{
case cmdServerStart:
//
ucsAPI.ServerStart(255, 9870);
ucsAPI.ServerStart(9999, 9870);
lbxMessage.Items.Add("-->ServerStart");
lbxMessage.Items.Add("
+Server listening; Err=0x" +
ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdServerStop:
ucsAPI.ServerStop();
lbxMessage.Items.Add("--->ServerStop");
lbxMessage.Items.Add("
+Closed; Err=0x" +
ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdLoadFastSearchDB:
// You can make UFS file by UCBioBSP SDK sample of
UCBioBSP_FastSearchDemo application.
OpenFileDialog openFileDlg = new OpenFileDialog();
openFileDlg.Filter = "UnionFastSearch DB(*.UFS)|*.UFS|All
file(*.*)|*.*";
if (openFileDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
fastSearch.ClearDB();
fastSearch.LoadDBFromFile(openFileDlg.FileName);
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lbxMessage.Items.Add("--->Load Fast Search DB OK");
lbxMessage.Items.Add(" +Fp Count=" + fastSearch.FpCount);
}
else
{
lbxMessage.Items.Add("--->Load Fast Search DB FAIL.");
}
break;
case cmdAddUser:
terminalID = AddUserToTerminal(terminalID);
break;
case cmdDelUser:
terminalUserData.DeleteUserFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), Convert.ToInt32(txtUserID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Delete user on terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdClearUser:
terminalUserData.DeleteAllUserFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Delete all user on terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetUserCount:
terminalUserData.GetUserCountFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Get user count from terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetUserInfo:
terminalUserData.GetUserInfoListFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Get user info list from terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetUserData:
terminalUserData.GetUserDataFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), Convert.ToInt32(txtUserID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Get user data from terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdTerminalOption:
ucsAPI.TerminalOptionDialog(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
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lbxMessage.Items.Add("-->Get/Set option from Dialog");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));

:"

+

/*
terminalOption.SetDaySchedule(1, 1, 0, 1, 9, 0, 9, 30);
terminalOption.SetDaySchedule(0, 1, 0, 2, 10, 0, 10, 30);
terminalOption.SetDaySchedule(0, 1, 0, 3, 11, 0, 11, 30);
int a, b;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 1);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 2);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 3);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
*/
break;
case cmdGetAccessLogCount:
if (cmbLogType.SelectedIndex == 3) // Select period
{
// Set period by today
accessLogData.SetPeriod(DateTime.Now.Year,
DateTime.Now.Month,
DateTime.Now.Day,
DateTime.Now.Year,
DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day);
}
accessLogData.GetAccessLogCountFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), cmbLogType.SelectedIndex);
lbxMessage.Items.Add("-->Get access log count from terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetAccessLogData:
if (cmbLogType.SelectedIndex == 3) // Select period
{
// Set period by today
accessLogData.SetPeriod(DateTime.Now.Year,
DateTime.Now.Month,
DateTime.Now.Day,
DateTime.Now.Year,
DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day);
}
accessLogData.GetAccessLogFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), cmbLogType.SelectedIndex);
lbxMessage.Items.Add("-->Get access log from terminal");

102

lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetFirmwareVersion:
ucsAPI.GetFirmwareVersionFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Get firmware version from terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdUpgradeFirmware:
OpenFileDialog openfileDialog = new OpenFileDialog();
openfileDialog.Filter = "Bin files|*.bin|All Files(*.*)|*.*";
if (openfileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
ucsAPI.UpgradeFirmwareToTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), openfileDialog.FileName);
lbxMessage.Items.Add("-->Upgrade firmware to Terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
}
break;
case cmdDoorOpen:
ucsAPI.OpenDoorToTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Open door to terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdSetSiren:
terminalOption.ClearSirenConfig();
terminalOption.SetSirenConfig(8, 30, 10, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0);
terminalOption.SetSirenConfig(9, 00, 10, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1);
terminalOption.SetSirenToTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Set Siren to Terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetSiren:
terminalOption.GetSirenFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Get Siren from Terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
/*
typedef UCSAPI_UINT32 UCSAPI_SMARTCARD_KEYTYPE;
#define UCSAPI_SMARTCARD_KEYTYPE_A 0x60
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#define UCSAPI_SMARTCARD_KEYTYPE_B 0x61
typedef UCSAPI_UINT32 UCSAPI_SMARTCARD_TYPE;
#define UCSAPI_SMARTCARD_TYPE_DATA 0
#define UCSAPI_SMARTCARD_TYPE_FINGER 1
typedef UCSAPI_UINT32 UCSAPI_SMARTCARD_READTYPE;
#define UCSAPI_SMARTCARD_READTYPE_SERIAL 0
#define UCSAPI_SMARTCARD_READTYPE_DATA 1
#define UCSAPI_SMARTCARD_READTYPE_MAD 2
typedef UCSAPI_UINT8 UCSAPI_SMARTCARD_SERIALFORMAT;
#define UCSAPI_SMARTCARD_SERIALFORMAT_DEFAULT 0
#define UCSAPI_SMARTCARD_SERIALFORMAT_HEXA 1
#define UCSAPI_SMARTCARD_SERIALFORMAT_DECIMAL 2
#define UCSAPI_SMARTCARD_SERIALFORMAT_35DECIMAL 3

*/
case cmdSetSmartCardLayout:
smartCardLayout.ClearSectorLayout();
smartCardLayout.SetSectorLayout(1, 0x61, "ffffffffffff", 2, 0, 8, 0xff,
0xff);
smartCardLayout.SetSmartCardLayoutToTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 0, 1, 0);
lbxMessage.Items.Add("-->Set Smart Card Layout");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetFpMinutiaeFromTerminal:
ucsAPI.GetFpMinutiaeFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 0, 2);
lbxMessage.Items.Add("-->Get FpMinutiae From Terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;

/*
typedef UCSAPI_UINT32 UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_INDEX;
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_NETWORK 0
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_SYSTEM 1
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_DOOR 2
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_PGMIN 3
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_PGMOUT 4
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_ZONE 5
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_PARTITION 6
#define UCSAPI_ACU_OPTION_FLAG_CONSOLE 7
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typedef UCSAPI_UINT32 UCSAPI_ACU_NETIP_ADDR_INDEX;
#define UCSAPI_ACU_NETIP_ADDR_CIP 0
#define UCSAPI_ACU_NETIP_ADDR_GATEWAY 1
#define UCSAPI_ACU_NETIP_ADDR_SUBNET 2
#define UCSAPI_ACU_NETIP_ADDR_SIP 3
#define UCSAPI_ACU_NETIP_DHCP_CIP 4
#define UCSAPI_ACU_NETIP_DHCP_GATEWAY 5
#define UCSAPI_ACU_NETIP_DHCP_SUBNET 6
*/
case cmdGetACUOption:
terminalOption.GetOptionFromACU(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
//
//

int kk = terminalOption.ACUNetType;
kk = terminalOption.get_ACUReaderMode(2);
lbxMessage.Items.Add("-->Get ACU Option");
lbxMessage.Items.Add("
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;

//
//
//
//

+ErrorCode

:"

+

case cmdSetACUOption:
terminalOption.ClearACUOptionFlag();
terminalOption.ClearACUOptionData();
terminalOption.ACUNetType = 7;
terminalOption.set_ACUReaderMode(2, 4);
int a1, a2, a3, a4;
a1 = a2 = a3 = a4 = 0;
terminalOption.ACUGetNetAddress(0, ref a1, ref a2, ref a3, ref a4);

terminalOption.ClearACUOptionFlag();
terminalOption.ACUSetNetAddress(0, 211, 172, 235, 141);
terminalOption.SetACUOptionFlag(0, 1);
terminalOption.SetOptionToACU(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text));
lbxMessage.Items.Add("-->Set ACU Option");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdGetLockSchedule:
lbxMessage.Items.Add("-->GetLockScheduleFromACU");
int a, b;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 1);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 2);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
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terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 3);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
terminalOption.GetLockScheduleFromACU(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 1);
break;
case cmdSetLockSchedule:
lbxMessage.Items.Add("-->SetLockScheduleFromACU");
terminalOption.SetDaySchedule(1, 1, 0, 1, 9, 0, 9, 30);
terminalOption.SetDaySchedule(0, 1, 0, 2, 10, 0, 10, 30);
terminalOption.SetDaySchedule(0, 1, 0, 3, 11, 0, 11, 30);
terminalOption.SetLockScheduleToACU(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 1);
break;
case cmdSetDoorToACU:
lbxMessage.Items.Add("-->SetDoorStatusToACU");
ucsAPI.SetDoorStatusToACU(0, Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text),
0, 1);
break;
case cmdSetSkinResource:
{
openfileDialog = new OpenFileDialog();
openfileDialog.Filter = "dll file format|*.dll|All Files(*.*)|*.*";
if (openfileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
ucsAPI.SetSkinResource(openfileDialog.FileName);
}
break;
}
case cmdSetDoorStatus:
ucsAPI.SetDoorStatusToTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), cmbDoorStatus.SelectedIndex);
lbxMessage.Items.Add("-->SetDoorStatusToTerminal");
break;
case cmdSendUserFile:
{
if (cmbUserFileType.SelectedIndex == 0)
txtFilter = "Text files|*.csv|Text Files(*.csv)|*.csv";
else if (cmbUserFileType.SelectedIndex == 1)
txtFilter = "Background files|*.jpg|Background Files(*.jpg)|*.jpg";
else if (cmbUserFileType.SelectedIndex == 2)
txtFilter = "Success Voice files|*.wav|Success Voice
Files(*.wav)|*.wav";
else if (cmbUserFileType.SelectedIndex == 3)
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txtFilter = "Fail Voice files|*.wav|Fail Voice Files(*.wav)|*.wav";
else if (cmbUserFileType.SelectedIndex == 4)
txtFilter = "Movie files|*.mp4|Movie Files(*.mp4)|*.mp4";
OpenFileDialog openfileDialog1 = new OpenFileDialog();
openfileDialog1.Filter = txtFilter;
if (openfileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
ucsAPI.SendUserFileToTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text),
cmbUserFileType.SelectedIndex
+
1,
openfileDialog1.FileName);
lbxMessage.Items.Add("-->SendUserFileToTerminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
}
break;
}
case cmdPublicMessage:
// Date Format:YYYY-MM-DD or YYYYMMDD, Time Format : HH:MM
or HHMM
txtStartDate = txtEndDate = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
txtStartTime = "06:00";
txtEndTime = "23:00";
txtMessage = "Have a good time";
int ShowFlag = 1; // 0 = Clear, 1 = Show
ucsAPI.SendPublicMessageToTerminal(0,
ShowFlag,
txtStartDate,
txtEndDate,

Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text),
txtStartTime, txtEndTime, txtMessage);
lbxMessage.Items.Add("-->SendPublicMessageToTerminal");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdTerminalLock:
ucsAPI.SendTerminalControl(0, Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text),
1, 1); // Shutdown
lbxMessage.Items.Add("-->Terminal Lock(Shutdown)");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdTerminalUnlock:
ucsAPI.SendTerminalControl(0, Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text),
0, 1); // Release
lbxMessage.Items.Add("-->Terminal Unlock");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdRegistFaceStart:
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terminalUserData.RegistFaceFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 0);
lbxMessage.Items.Add("-->Regist Face Start");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
case cmdRegistFaceCancel:
terminalUserData.RegistFaceFromTerminal(0,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 1);
lbxMessage.Items.Add("-->Regist Face Cancel");
lbxMessage.Items.Add("
+ErrorCode :" +
this.ucsAPI.ErrorCode.ToString("X4"));
break;
default: break;
}
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
catch (Exception ex)
{
lbxMessage.Items.Add(string.Format("Error! ErrorMessage:{0}",
ex.Message));
}
}
private int AddUserToTerminal(int terminalID)
{
try
{
byte[] biFPData1 = null;
byte[] biFPData2 = null;
long nFPDataSize1;
long nFPDataSize2;
long nTemplateIndex;
bool bInitialize;
long nTemplateSize;
long nAuthType;
long nSecurityLevel;

//

//

this.terminalID = txtTerminalID.Text;
SetUserInfoForm userFrm = new SetUserInfoForm(this);
if (userFrm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
fpData.ClearFPData();
serveruserData.InitUserData();
serveruserData.IsBlacklist = 0;
serveruserData.IsBlacklist = 1;
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nTemplateIndex = 0;
bInitialize = false;
nTemplateSize = 400;
nSecurityLevel = 0; //'If the level value is 0, the level value designated in
the terminal is used.
serveruserData.UserID
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.basicInfo.userID);
serveruserData.UniqueID = userFrm.userInfo.basicInfo.uniqueID;
serveruserData.UserName = userFrm.userInfo.basicInfo.name;
serveruserData.IsAdmin
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isAdmin);
serveruserData.IsIdentify
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isIdentify);
// Set Access Flag
serveruserData.IsFace1toN
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.accessflag.isFace1toN);
serveruserData.AuthType = userFrm.userInfo.AuthType;
if (null != userFrm.userInfo.accessAuthority)
{
serveruserData.AccessGroup
userFrm.userInfo.accessAuthority.groupCode;

=

=
=

=

=

if (userFrm.userInfo.accessAuthority.startDate <
userFrm.userInfo.accessAuthority.endtDate)
{
serveruserData.SetAccessDate(1,
userFrm.userInfo.accessAuthority.startDate.Year,
userFrm.userInfo.accessAuthority.startDate.Month,
userFrm.userInfo.accessAuthority.startDate.Day,
userFrm.userInfo.accessAuthority.endtDate.Year,
userFrm.userInfo.accessAuthority.endtDate.Month,
userFrm.userInfo.accessAuthority.endtDate.Day);
}
}
serveruserData.SetAuthType(Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properti
es.isAndOperation), Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isFingerprint),
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isFPCard),
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isPassword),
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isCard),
Convert.ToInt32(userFrm.userInfo.properties.isCardID));
if (userFrm.userInfo.properties.isCard)
{
serveruserData.SetCardData(1, userFrm.userInfo.rfid.rfid);
}
if (userFrm.userInfo.properties.isPassword)
{
serveruserData.Password = userFrm.userInfo.password.password;
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}
if (userFrm.userInfo.properties.isFingerprint)
{
serveruserData.IsCheckSimilarFinger = 0;
fpData.Export(szTextEnrolledFIR, (int)nTemplateType400);
}
if (ucBioBSP.ErrorCode == 0)
{
for (int i = 0; i < fpData.TotalFingerCount; i++)
{
int nFingerID = fpData.get_FingerID(i);
nFPDataSize1 = fpData.get_FPSampleDataLength(nFingerID,
(int)nTemplateIndex);
biFPData1 = fpData.get_FPSampleData(nFingerID,
(int)nTemplateIndex) as byte[];
nFPDataSize2 = fpData.get_FPSampleDataLength(nFingerID,
(int)nTemplateIndex + 1);
biFPData2 = fpData.get_FPSampleData(nFingerID,
(int)nTemplateIndex + 1) as byte[];
if (i == 0) bInitialize = true;
else bInitialize = false;
//
serveruserData.SetFPSampleData(Convert.ToInt32(bInitialize),
(int)nTemplateType400, (int)nTemplateSize, biFPData1, biFPData2);
serveruserData.AddFingerData((int)nFingerID,
(int)nTemplateType400, biFPData1, biFPData2);
}
}
if (fpData.TotalFingerCount == 0 && fpMinutiae != null)
{
int nFingerID = 1;
biFPData1 = new byte[400];
biFPData2 = new byte[400];
Buffer.BlockCopy(fpMinutiae, 0, biFPData1, 0, 400);
Buffer.BlockCopy(fpMinutiae, 400, biFPData2, 0, 400);
serveruserData.AddFingerData((int)nFingerID,
(int)nTemplateType400, biFPData1, biFPData2);
}
//

serveruserData.SetDuressFinger(1, 1);

// Face data
int nFaceCount = 0;
byte[] biFaceData;
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// File Read ==> user for download UserData
if (File.Exists(fileFaceData))
{
FileStream fileStream = new FileStream(fileFaceData,
FileMode.Open, FileAccess.Read);
biFaceData = new byte[fileStream.Length - 4];
BinaryReader binaryReader = new BinaryReader(fileStream);
nFaceCount = binaryReader.ReadInt32();
binaryReader.Read(biFaceData, 0, (int)fileStream.Length - 4);
fileStream.Close();
}
else
{
nFaceCount = 0;
biFaceData = null;
}
serveruserData.FaceNumber = nFaceCount;
serveruserData.FaceData = biFaceData;
terminalID = 0;
if (!string.IsNullOrEmpty(txtTerminalID.Text))
terminalID = Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text);
serveruserData.AddUserToTerminal(1,
Convert.ToInt32(txtTerminalID.Text), 1);
lbxMessage.Items.Add("-->Add user to terminal");
lbxMessage.Items.Add("
+Closed; Err=0x" +
serveruserData.ErrorCode.ToString("X4"));
}
return terminalID;
}
catch (Exception ex)
{
lbxMessage.Items.Add(string.Format("Error! ErrorMessage:{0}",
ex.Message));
throw;
}
}
private void btnOk_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
private string ConvertToHex(uint result)
{
string str = "";
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string hexValue = string.Format("{0:X}", result);
if (6 > hexValue.Length)
{
for (int i = result.ToString().Length; i < 6; i++)
{
str += "0";
}
str += result.ToString();
}
return str;
}
private void clearCToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
lbxMessage.Items.Clear();
}
#region envet handler process
void UCSCOMObj_EventTerminalConnected(int TerminalID, string TerminalIP)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventTerminalConnected");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalIP:{0}", TerminalIP));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
this.terminalID = Convert.ToString(TerminalID);
txtTerminalID.Text = this.terminalID;
}
void UCSCOMObj_EventTerminalDisconnected(int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Complete TerminalDisconnected");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void UCSCOMObj_EventGetTerminalTime(int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Get Terminal Time");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
this.ucsAPI.SetTerminalTime(2015, 10, 20, 11, 22, 33);
}
void ucBioBSP_OnEnrollEvent(int EventID)
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{
lbxMessage.Items.Add(string.Format("<--Bio Enroll : EventID({0})", EventID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +EventID:{0}", EventID));
}
void ucBioBSP_OnCaptureEvent(int Quality)
{
lbxMessage.Items.Add(string.Format("<--Bio Capture : Quality({0})", Quality));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Quality:{0}", Quality));
}
void ucsAPI_EventVerifyPassword(int TerminalID, int UserID, int AuthMode, int
AntipassbackLevel, string Password)
{
int IsAuthorized;
string txtEventTime;
if (chkPassword.Checked)
IsAuthorized = 1;
else
IsAuthorized = 0;
txtEventTime = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
this.serverAuthentication.SendAuthResultToTerminal(Convert.ToInt32(this.ter
minalID), 1, 1, 0, IsAuthorized, txtEventTime, 0);
lbxMessage.Items.Add("<--EventVerifyPassword");
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +AuthMode:{0}", AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Antipassback Level:{0}",
AntipassbackLevel));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Password:{0}", Password));
}
/*
typedef UCBioAPI_UINT16 UCBioAPI_FIR_PURPOSE;
#define UCBioAPI_FIR_PURPOSE_VERIFY
(0x01)
#define UCBioAPI_FIR_PURPOSE_IDENTIFY
(0x02)
#define UCBioAPI_FIR_PURPOSE_ENROLL
(0x03)
#define UCBioAPI_FIR_PURPOSE_ENROLL_FOR_VERIFICATION_ONLY (0x04)
#define
UCBioAPI_FIR_PURPOSE_ENROLL_FOR_IDENTIFICATION_ONLY (0x05)
#define UCBioAPI_FIR_PURPOSE_AUDIT
(0x06)
#define UCBioAPI_FIR_PURPOSE_UPDATE
(0x10)
*/
void ucsAPI_EventVerifyFinger1toN(int TerminalID, int AuthMode, int
InputIDLength, int SecurityLevel, int AntipassbackLevel, object FingerData)
{
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// Always compare the fingerprints contained in the file(*.UFS) is read and the
current fingerprint.
lbxMessage.Items.Add("<--EventVerifyFinger1toN");
int IsAuthorized;
string txtEventTime;
int IsFinger;
int IsFPCard;
int IsPassword;
int IsCard;
int IsCardID;
int IsAndOperation;
IsAndOperation = Convert.ToInt32(chkAndOperation.Checked);
IsCardID = Convert.ToInt32(chkCardID.Checked);
IsCard = Convert.ToInt32(chkCard.Checked);
IsPassword = Convert.ToInt32(chkPassword.Checked);
IsFPCard = Convert.ToInt32(chkFPCard.Checked);
IsFinger = Convert.ToInt32(chkFingerprint.Checked);
int authErrorCode = 770;// 매칭 실패
if (IsFinger == 1)
IsAuthorized = 1;
else
IsAuthorized = 0;
if (IsAuthorized == 1)
{
fpData.Import(1, 1, 2, 400, 400, FingerData, null);
string szCapturedFIR = fpData.TextFIR;
fastSearch.IdentifyUser(szCapturedFIR, 5);
if (ucBioBSP.ErrorCode == 0)
{
// 인증 성공
IsAuthorized = 1;
authErrorCode = 0;
}
else
{
//인증 실패
IsAuthorized = 0;
authErrorCode = 770;
}
}
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lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +AuthMode:{0}", AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+InputID Length:{0}",
InputIDLength));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Security Level:{0}", SecurityLevel));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Antipassback Level:{0}",
AntipassbackLevel));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +FingerData:{0}", FingerData));
txtEventTime = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
this.serverAuthentication.SetAuthType(IsAndOperation, IsFinger, IsFPCard,
IsPassword, IsCard, IsCardID);
this.serverAuthentication.SendAuthResultToTerminal(TerminalID, 1, 1, 0,
IsAuthorized, txtEventTime, authErrorCode);
}
void ucsAPI_EventVerifyFinger1to1(int TerminalID, int UserID, int AuthMode, int
SecurityLevel, int AntipassbackLevel, object FingerData)
{
// Always compared with the finger immediately before the terminal input.
lbxMessage.Items.Add("<--EventVerifyFinger1to1");
this.ucBioBSP.SecurityLevelForVerify = 5;
int IsAuthorized;
string txtEventTime;
if (chkFingerprint.Checked)
IsAuthorized = 1;
else
IsAuthorized = 0;
int authErrorCode = 770;// 매칭 실패
if (IsAuthorized == 1)
{
fpData.Import(1, 1, 1, 400, 400, FingerData, null);
string szCapturedFIR = fpData.TextFIR;
matching.VerifyMatch(szTextEnrolledFIR, szCapturedFIR);
if (matching.MatchingResult == 0)
{
//인증 실패
IsAuthorized = 0;
authErrorCode = 770;

115

lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Matching Fail."));
}
else
{
// 인증 성공
authErrorCode = 0;
IsAuthorized = 1;
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Matching Success."));
}
// 이전 지문으로 보존
szTextEnrolledFIR = szCapturedFIR;
}
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +AuthMode:{0}", AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Security Level:{0}", SecurityLevel));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Antipassback Level:{0}",
AntipassbackLevel));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +FingerData:{0}", FingerData));
txtEventTime = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
this.serverAuthentication.SendAuthResultToTerminal(TerminalID, 1, 1, 0,
IsAuthorized, txtEventTime, authErrorCode);
}
void ucsAPI_EventVerifyCard(int
AntipassbackLevel, string TextRFID)
{
int IsAuthorized;
string txtEventTime;
int IsFinger;
int IsFPCard;
int IsPassword;
int IsCard;
int IsCardID;
int IsAndOperation;

TerminalID,

int

AuthMode,

int DeviceID = this.serverAuthentication.DeviceID;
IsAndOperation = Convert.ToInt32(chkAndOperation.Checked);
IsCardID = Convert.ToInt32(chkCardID.Checked);
IsCard = Convert.ToInt32(chkCard.Checked);
IsPassword = Convert.ToInt32(chkPassword.Checked);
IsFPCard = Convert.ToInt32(chkFPCard.Checked);
IsFinger = Convert.ToInt32(chkFingerprint.Checked);

int
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if (IsCard == 1 || IsCardID == 1)
IsAuthorized = 1;
else
IsAuthorized = 0;
txtEventTime = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
this.serverAuthentication.SetAuthType(IsAndOperation, IsFinger, IsFPCard,
IsPassword, IsCard, IsCardID);
this.serverAuthentication.SendAuthResultToTerminal(TerminalID, 1, 1, 0,
IsAuthorized, txtEventTime, 0);
lbxMessage.Items.Add("<--EventVerifyCard");
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +DeviceID :{0}", DeviceID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +AuthMode:{0}", AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Antipassback Level:{0}",
AntipassbackLevel));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TextRFID:{0}", TextRFID));
}
void ucsAPI_EventTerminalStatus(int ClientID, int TerminalID,
TerminalStatus, int DoorStatus, int CoverStatus)
{
int kkk = Convert.ToInt32(chkHideTerminalStatus.Checked);
if(kkk == 1) return;

int

lbxMessage.Items.Add("<--EventTerminal Status");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Terminal Status:{0}",
TerminalStatus));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Door Status:{0}", DoorStatus));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Cover Status:{0}", CoverStatus));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
//#define UCSAPI_ACU_STATUS_PARTITION 0
//#define UCSAPI_ACU_STATUS_ZONE 1
//#define UCSAPI_ACU_STATUS_LOCK 2
//#define UCSAPI_ACU_STATUS_READER 3
void ucsAPI_EventACUStatus(int ClientID, int TerminalID, int Notice, object
binStatus, string strStatus)
{
int kkk = Convert.ToInt32(chkHideTerminalStatus.Checked);
if (kkk == 1) return;
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lbxMessage.Items.Add("<--EventACU Status");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Notice:{0}", Notice));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +strStatus:{0}", strStatus));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
// Get Status
{
int a1 = this.terminalOption.get_ACUStatusValue(1, 4);
int a2 = this.terminalOption.get_ACUStatusValue(2, 1);
int b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8;
b1=b2=b3=b4=b5=b6=b7=b8=0;
this.terminalOption.ACUGetReaderVersion(5, ref b1, ref b2, ref b3, ref b4,
ref b5, ref b6, ref b7, ref b8);
}
}
void ucsAPI_EventSetTATime(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventSetTATime");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventSetTAFunction(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventSetTAFunction");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventSetAccessControlData(int ClientID, int TerminalID, int
DataType)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventSetAccessControlData");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +DataType:{0}", DataType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventRealTimeAccessLog(int TerminalID)
{
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lbxMessage.Items.Add("<--EventRealTimeAccessLog");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", this.terminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+UserID:{0}",
this.accessLogData.UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+DataTime:{0}",
this.accessLogData.DateTime));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthMode:{0}",
this.accessLogData.AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthType:{0}",
this.accessLogData.AuthType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+IsAuthorized:{0}",
this.accessLogData.IsAuthorized));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Device:{0}",
this.accessLogData.DeviceID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Result:{0}",
this.accessLogData.AuthResult));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+RFID:{0}",
this.accessLogData.RFID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+PictureDataLength:{0}",
this.accessLogData.PictureDataLength));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Progress:{0}/{1}",
this.accessLogData.CurrentIndex, this.accessLogData.TotalNumber));
}
void ucsAPI_EventPictureLog(int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventPictureLog");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", this.terminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+UserID:{0}",
this.accessLogData.UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+DataTime:{0}",
this.accessLogData.DateTime));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthMode:{0}",
this.accessLogData.AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthType:{0}",
this.accessLogData.AuthType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+IsAuthorized:{0}",
this.accessLogData.IsAuthorized));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Result:{0}",
this.accessLogData.AuthResult));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+RFID:{0}",
this.accessLogData.RFID));
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lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+PictureDataLength:{0}",
this.accessLogData.PictureDataLength));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Progress:{0}/{1}",
this.accessLogData.CurrentIndex, this.accessLogData.TotalNumber));
}
void ucsAPI_EventOpenDoor(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventOpenDoor");
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventGetUserInfoList(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventGetUserInfoList");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+UserID:{0}",
this.terminalUserData.UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Admin:{0}",
this.terminalUserData.IsAdmin));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthType:{0}",
this.terminalUserData.AuthType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Blacklist:{0}",
this.terminalUserData.IsBlacklist));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Progress:{0}/{1}",
this.terminalUserData.CurrentIndex, this.terminalUserData.TotalNumber));
}
void ucsAPI_EventGetUserData(int ClientID, int TerminalID)
{
byte[] biFPData1 = null;
byte[] biFPData2 = null;
long nFPDataSize1;
long nFPDataSize2;
long nFPDataCount;
long nCardNumber;
nFPDataCount = this.terminalUserData.TotalFingerCount;
for (int i = 0; i < nFPDataCount; i++)
{
int nFingerID = this.terminalUserData.get_FingerID(i);
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nFPDataSize1
=
this.terminalUserData.get_FPSampleDataLength(nFingerID, 0);
biFPData1 = this.terminalUserData.get_FPSampleData(nFingerID, 0) as
byte[];
nFPDataSize2
=
this.terminalUserData.get_FPSampleDataLength(nFingerID, 1);
biFPData2 = this.terminalUserData.get_FPSampleData(nFingerID, 1) as
byte[];
}
lbxMessage.Items.Add("<--EventGetUserData");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+UserID:{0}",
this.terminalUserData.UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Admin:{0}",
this.terminalUserData.IsAdmin));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AccessGroup:{0}",
this.terminalUserData.AccessGroup));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AccessDateType:{0}",
this.terminalUserData.AccessDateType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AccessDate:{0}~{1}",
this.terminalUserData.StartAccessDate, this.terminalUserData.EndAccessDate));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthType:{0}",
this.terminalUserData.AuthType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Password:{0}",
this.terminalUserData.Password));
for (int i = 0; i < this.terminalUserData.CardNumber; i++)
{
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+RFID:{0}",
this.terminalUserData.get_RFID(i)));
}
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+TotalFingerCount:{0}",
nFPDataCount));
int nFaceCount = this.terminalUserData.FaceNumber;
if (nFaceCount > 0)
{
byte[] biFaceData = (byte[])this.terminalUserData.FaceData;
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +FaceData(Number, DataLength) :
{0}, {1}", nFaceCount, biFaceData.Length));
// File Write ==> user for download UserData
FileStream fileStream = new FileStream(fileFaceData, FileMode.Create,
FileAccess.Write);
BinaryWriter binaryWriter = new BinaryWriter(fileStream);
binaryWriter.Write(nFaceCount);
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binaryWriter.Write(biFaceData);
fileStream.Close();
}
}
void ucsAPI_EventGetUserCount(int ClientID, int TerminalID, int AdminCount,
int UserCount)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventGetUserCount");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CID, TID : {0}, {1}", ClientID,
TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Admin, User : {0}, {1}",
AdminCount, UserCount));
}
void ucsAPI_EventGetTAFunction(int ClientID, int TerminalID, int TAMode)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventGetTAFunction");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TAMode:{0}", TAMode));
}
void ucsAPI_EventGetAccessLogCount(int ClientID, int TerminalID, int
LogCount)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventGetAccessLogCount");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +LogCount:{0}", LogCount));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventGetAccessLog(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventGetAccessLog");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+UserID:{0}",
this.accessLogData.UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+DateTime:{0}",
this.accessLogData.DateTime));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthMode:{0}",
this.accessLogData.AuthMode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+AuthType:{0}",
this.accessLogData.AuthType));
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lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+IsAuthorized:{0}",
this.accessLogData.IsAuthorized));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Result:{0}",
this.accessLogData.AuthResult));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+RFID:{0}",
this.accessLogData.RFID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+PictureDataLength:{0}",
this.accessLogData.PictureDataLength));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+Progress:{0}/{1}",
this.accessLogData.CurrentIndex, this.accessLogData.TotalNumber));
//

ucsAPI.SetError(TerminalID, 1); // Test for Error

//
//

byte[] biPictureData = null;
long nPictureDataLength;
}

void ucsAPI_EventFirmwareVersion(int ClientID, int TerminalID, string Version)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventFirmwareVersion");
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Version:{0}", Version));
}
void ucsAPI_EventFirmwareUpgrading(int ClientID, int TerminalID, int
CurrentIndex, int TotalNumber)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventFirmwareUpgrading");
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CurrentIndex:{0}", CurrentIndex));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TotalNumber:{0}", TotalNumber));
}
void ucsAPI_EventFirmwareUpgraded(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventFirmwareUpgraded");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
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void ucsAPI_EventFingerImageData(int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventFingerImageData");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
}
void ucsAPI_EventDeleteUser(int ClientID, int TerminalID, int UserID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventDeleteUser");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventDeleteAllUser(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventDeleteAllUser");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventControlPeripheralDevice(int Handle, int TerminalID, int
PeripheralDeviceID, int ControlCommand)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventControlPeripheralDevice");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Handle:{0}", Handle));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+PeripheralDeviceID:{0}",
PeripheralDeviceID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ControlCommand:{0}",
ControlCommand));
}
void ucsAPI_EventAuthTypeWithUserID(int TerminalID, int UserID)
{
CallSetAuthTypeAndSendAuthInfoToTerminal();
lbxMessage.Items.Add("<--EventAuthTypeWithUserID");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
}

void ucsAPI_EventAuthTypeWithUniqueID(int TerminalID, string UniqueID)
{
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CallSetAuthTypeAndSendAuthInfoToTerminal();
lbxMessage.Items.Add("<--EventAuthTypeWithUniqueID");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UniqueID:{0}", UniqueID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventAntipassback(int TerminalID, int UserID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventAntipassback");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
int Result = 1; // 0 = Faile, 1 = Success
this.serverAuthentication.SendAntipassbackResultToTerminal(TerminalID,
UserID, Result);
lbxMessage.Items.Add("-->SendAntipassbackResultToTerminal");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Result:{0}", Result));
}

void ucsAPI_EventAddUser(int ClientID, int TerminalID, int UserID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventAdduser");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +UserID:{0}", UserID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventUserFileUpgrading(int ClientID, int TerminalID, int
CurrentIndex, int TotalNumber)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventUserFileUpgrading");
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CurrentIndex:{0}", CurrentIndex));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TotalNumber:{0}", TotalNumber));
}
void ucsAPI_EventUserFileUpgraded(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventUserFileUpgraded");
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lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventPrivateMessage(int TerminalID, int Reserved)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventPrivateMessage");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventPublicMessage(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventPublicMessage");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID:{0}", ClientID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
}
void ucsAPI_EventEmergency(int TerminalID, int SignalType, int SignalValue,
int Reserved1, int Reserved2)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventEmergency");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID:{0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +SignalType:{0}", SignalType));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +SignalValue:{0}", SignalValue));
}
void ucsAPI_EventSetEmergency(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventSetEmergency");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CID, TID : {0}, {1}", ClientID,
TerminalID));
}
void ucsAPI_EventTerminalControl(int ClientID, int TerminalID, int lockStatus,
int lockType)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventTerminalControl");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CID, TID : {0}, {1}", ClientID,
TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +lockStatus , lockType : {0}, {1}",
lockStatus, lockType));
}
void ucsAPI_EventRegistFace(int ClientID, int TerminalID, int CurrentIndex, int
TotalNumber, object EventData)

126

{
byte[] RegFaceData = (byte[])EventData;
if (CurrentIndex == 0 && TotalNumber == 0)
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventRegistFace");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CID, TID : {0}, {1}", ClientID,
TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
Process Canceled.({0})",
EventData.GetType()));
}
else
{
lbxMessage.Items.Add("<--EventRegistFace");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +CID, TID : {0}, {1}", ClientID,
TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Process(Current, Total) : {0}, {1}",
CurrentIndex, TotalNumber));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+RegFace Length : {0}",
RegFaceData.Length));
}
}
void ucsAPI_EventGetOptionFromACU(int ClientID, int TerminalID, int
lenOption, object binOption, string strOption)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Get ACU Option");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +lenOption = {0}", lenOption));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +strOption = {0}", strOption));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventSetOptionToACU(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Set ACU Option");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventGetLockScheduleFromACU(int ClientID, int TerminalID, int
LockIndex)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Get Lock Schedule from ACU");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +LockIndex = {0}", LockIndex));
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lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
int a, b;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 1);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 2);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
terminalOption.GetDaySchedule(1, 0, 3);
a = terminalOption.StartHour;
b = terminalOption.EndHour;
}
void ucsAPI_EventSetLockScheduleToACU(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Set Lock Schedule to ACU");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventAlarmFromACU(int TerminalID, int Account, int Qualifier, int
Event, int Partition, int TargetID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Alarm From ACU");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +TerminalID = {0}", TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Account = {0}", Account));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +Event = {0}", Event));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventSetSirenToTerminal(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Set Siren To Terminal");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventGetSirenFromTerminal(int ClientID, int TerminalID, byte
cntSiren)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event Get Siren From Terminal");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +SientCount = {0}", cntSiren));
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for (int i = 0; i < cntSiren; i++)
{
byte hh = 0, mm = 0, dur = 0, sun = 0, mon = 0, tue = 0, wed = 0, thu = 0,
fri = 0, sat = 0, off = 0;
terminalOption.GetSirenConfig((byte)i, ref hh, ref mm, ref dur, ref sun, ref
mon, ref tue, ref wed, ref thu, ref fri, ref sat, ref off);
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" *Siren Info ({0})", i));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
Time={0}:{1}({2}),
(S:{3},M:{4},T:{5},W:{6},T:{7},F:{8},S:{9},O:{10})", hh, mm, dur, sun, mon, tue, wed,
thu, fri, sat, off));
}
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventSetSmartCardLayout(int ClientID, int TerminalID)
{
lbxMessage.Items.Add("<--Event SetSmartCardLayout");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
void ucsAPI_EventGetFpMinutiaeFromTerminal(int ClientID, int TerminalID,
byte minType, byte minCount, byte matching, int minSize, object binMin, string
strMin)
{
if (minSize > 0) fpMinutiae = (byte[])binMin;
else fpMinutiae = null;
lbxMessage.Items.Add("<--Event GetFpMinutiaeFromTerminal");
lbxMessage.Items.Add(string.Format(" +ClientID / TerminalID = {0} / {1}",
ClientID, TerminalID));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+ErrorCode:{0}",
this.ucsAPI.ErrorCode));
lbxMessage.Items.Add(string.Format("
+minType={0}, minCount={1},
matching={2}, minSize={3}", minType, minCount, matching, minSize));
lbxMessage.SelectedIndex = lbxMessage.Items.Count - 1;
}
private void CallSetAuthTypeAndSendAuthInfoToTerminal()
{
int IsFinger;
int IsFPCard;
int IsPassword;
int IsCard;
int IsCardID;
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int IsAndOperation;
IsAndOperation = Convert.ToInt32(chkAndOperation.Checked);
IsFPCard = Convert.ToInt32(chkFPCard.Checked);
IsCard = Convert.ToInt32(chkCard.Checked);
IsPassword = Convert.ToInt32(chkPassword.Checked);
IsCardID = Convert.ToInt32(chkCard.Checked);
IsFinger = Convert.ToInt32(chkFingerprint.Checked);
this.serverAuthentication.SetAuthType(IsAndOperation, IsFinger, IsFPCard,
IsPassword, IsCard, IsCardID);
this.serverAuthentication.SendAuthInfoToTerminal(Convert.ToInt32(this.termi
nalID), 1, 1, 0);
}
#endregion
private void MainForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
ucsAPI.ServerStop();
}
}
}

V Conclusões e Perpectivas
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7

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

O presente estudo possibilitou a criação de um software/aplicativo integrador
chamado BioIntegra. Foi possível desenvolver o software de integração entre o
aplicativo Connett e os dispositivos biométrico de fabricantes e fornecedores
genérico onde os condomínios residenciais e comerciais estarão conectados e
aproveitando todo o potencia desta tecnologia para sua segurança pessoal e
patrimonial. Dessa forma, o objetivo geral proposto neste trabalho foi plenamente
alcançado. De forma geral demonstra e interliga o que a plataforma Connectt faz, a
demanda por uma comunicação com um ambiente heterogêneo de hardwares e o
Biointegra como solução intermediária que fará a mediação da comunicação da
plataforma online com qualquer tipo de hardware biométrico que estiver do outro
lado com capacidade para absorver novos protocolos sempre que for necessário.

Dada à importância desta integração, torna-se necessário o desenvolvimento de
novos projetos que visem à integração de novos tipos biométricos como
reconhecimento facial, por voz, palma das mãos entre outros diversos existentes.

As perspectivas são que o desenvolvimento não para por aqui. Estaremos
desenvolvendo

para

outras

tecnologias

biométricas

como,

por

exemplo:

reconhecimento facial, reconhecimento de voz, análise das mãos, reconhecimento
através da Iris entre outros dispositivos.

O surgimento de uma empresa (Startup) a qual deverá gerenciar e administrar o
software/aplicativo BioIntegra.
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