GSM мониторинг център
 За да се стартира компютъра, в
графичната среда като потребител
се въвежда ..........
 Избира се браузър 'Opera'
 В системата се влиза с
потребителско име и парола

Обща последователност за първоначално стартиране на системата:
•

Подготовка на GSM мониторинг центъра за работа

•

Присъединяване на обекти за наблюдение

•

Работа

Основни термини:
•

Връзка по CSD – предвидена като дублиращ сигнал при липса на интернет: дайлерите от
обектите набират директно модемите, свързани към компютъра. Набирането на един номер
е с продължителност ок 20 сек + изчакване на отговор 10 сек + предаване на информация
ок 20-30 сек = забаване ок 1 минута и то ако успее да се свърже още при първото
набиране

•

Връзка по GPRS – дайлерите (комуникаторите) на обектите са постоянно свързани с GSM
центъра на доставчика на Internet (Globul) и през TCP/ IP net с базовата станция (GSM
мониторинг центъра). Предаването на информация става за 1-2 секунди.
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Въвеждане на нов обект – процедура на
администратора - продължение –
меню 'Редактиране'
• Когато комуникаторът от обекта се свърже с базовата станция (компютъра в
мониторинг центъра), вдясно на екрана се появява червена лента с
предупреждение ‘обаждане от обект с ID FFFF’
• След успешно преминал процес на програмиране, на монитора на централната
станция се появява нов обект – кутийка с надпис 'нов' (цветът й може да е
различен в зависимост от настройките и свързването на дайлера).

• В режим ‘Редактиране’ клик с мишката върху новия обект отваря нов прозорец за
редактиране, в който се въвеждат детайлите за обекта. Процесът на редактиране е
описан подробно на следващите няколко страници.
• Редактирането завършва с натискане на бутон ‘ЗАПОМНИ’
• Изчаква се известно време (1-3 минути). Това време е необходимо, за да се
предадат новите настройки на дайлера на обекта.
• След успешно програмиране в лявата част на прозореца с лога на обекта (меню
‘Мониторинг’ -> клик с мишката в/у кутийката на обекта -> отваря се прозорец с
лога на обекта) се появява за втори път сив надпис ‘Панелът програмиран’
• Уведомете инсталатора, че вече може да прави тестове.

Мониторинг – общо наблюдение








В горната част на екрана са изписани номерата
на модемите, свързани към компютъра.
Плъзгачите показват нивото на GSM сигнала
Обектите се визуализират с номер, цвят и
специални символи за ниво на GSM сигнала и
наличие на съществен проблем
При посочване на обект с мишката, отдолу се
появява описание на обекта
При клик с мишката върху обекта, се отваря
прозорец с лога и състоянието на обекта

 Значение на цветовете в общия мониторинг:


Зелен цвят – обектът е снет от охрана, всичко е наред



Жълт цвят – обектът е под охрана



ЧЕРВЕН цвят – АЛАРМЕНО СЪБИТИЕ, придружава се от звуков сигнал



Оранжев цвят – групата е оповестена и е на обекта



Сив цвят – тече тест



Иконка с удивителна – има съществен проблем



Иконка с GSM сигнал – постоянна TCP връзка с обекта

Мониторинг на обект – лог на обекта
−

Дата и час на получаване на
информацията в Центъра

−

Дата и час на настъпване на
събитието на обекта

−

Вид на събитието

Средната част на екрана съдържа информация
за:

Прозорецът за мониторинг на отделен
обект съдържа цялата информация за
обекта, обособена в четири групи:




В черната лента горе на екрана се
изписват номера на обекта; групата,
която обхожда този обект; часовник с
времето на обекта
В лявата част на основния екран се
наблюдават събитията на обекта в
тяхната последователност. Всеки ред е
отделно събитие и съдържа следната
информация:

−

Включена/изключена алармена система

−

Подаден или не алармен сигнал

−

Наличие/липса на ТCP връзка на обекта до GSM
оператора

−

Наличие/липса на 220 V

−

Състояние на акумулатора

−

Сила на GSM сигнала на обекта

−

Стойност на захранващото напрежение

−

Описание на зоните. Виждат се само зоните тип
'Аларма' 'AL' (ако е получен алармен сигнал,
съответната зона е оцветена в червено)

−

Описание и състояние на релетата

Лог на обекта - бутони
 Бутон 'ГРУПАТА Е НА ОБЕКТА' – натиска
се, когато групата пристигне на обекта и
се обади на оператора, за да се
регистрира времето за реакция
 Бутон 'ТЕСТ' – ако обектът няма постоянна
ТСР връзка, операторът може да
предизвиква тест ръчно, което води до
обаждане от центъра до обекта

В дясната част на екрана има информация
(имена и телефони на отговорниците
за обекта, собственик, управител и
др.)

 Бутон 'УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕТА' – при
кликване се отваря ново прозорче за
избор на релетата, които трябва да бъдат
включени/изключени.

Тук са разположени и бутоните:


Бутон 'СЪОБЩИ НА ГРУПАТА' – при
настъпило алармено събитие
дежурният в централната станция се
обажда на групата за реагиране, след
което натиска бутона, за да се запише
в лога часа, в който групата е била
оповестена

 Бутон 'УВЕДОМЕН' – натиска се след
преглед на събитията в лог-а на обекта.
Отнася се за системни събития с голяма
важност, (виж 'Общ мониторинг – иконка с
удивителна) предизвикали появата на
иконка с удивителна.

Цветове в лога на обекта












ЗЕЛЕНО – за изключване на алармената
система (независимо по какъв начин).
Изобразява се и в общия мониторинг.
ЖЪЛТО - за включване на алармената
система (независимо по какъв начин).
Изобразява се и в общия мониторинг.
ОРАНЖЕВО – за оповестяване и пристигане
на екипа на обекта; за управление на релета
и 'Проблемът видян' при натискане на
'УВЕДОМЕН'. Само пристигането на екипа на
обекта се изобразява с цвят в общия
мониторинг.
ЛИЛАВО – за настъпване на събития със
съществено значение (виж Общ мониторинг –
иконка с удивителна).
СИНЬО – за възстановяване на събития със
съшествено значение.
СИВО – при отпадане и възстановяване на
220V; тестове; байпасиране; програмиране;
добавяне и изтриване на модули.

Справки - генериране
В полетата за дата можете да зададете
желания период. Можете да избирате
между 3 формата на задаване на
датата.

От падащото меню избирате вида на
справката. Някои от справките са
комбинация от свързани събития –
например алармени събития с време на
оповестяване и пристигане на обекта.

Кликвате с мишката 'ГЕНЕРИРАЙ', след
което избирате обекта, за който ще
бъде справката

Справки





Събитията в справките се
изобразяват в същия цвят, в който
са и в лога
С бутончето на мишката или с
плъзгача можете да се придвижвате
надолу-нагоре в справката

В справка 'ДРУГИ' се извеждат:








Датата и часа на оповестяване на
групата за реагиране
Датата и часа на пристигане на
екипа на обекта
Датата и часа на регистриране на
проблем – 'Проблемът видян'
Датата и часът на превключване на
релетата

