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Moduł SALTO

1.1

Moduł SALTO

Moduª SALTO sªuzy do zapewnienia wspóªpracy oprogramowania Vision BMS
z rozwi¡zaniami kontroli dost¦pu oferowanymi przez rm¦ SALTO. Integracja
odbywa si¦ na zasadzie wymiany informacji pomi¦dzy niezaleznymi, samodzielnymi Systemami. Rozwi¡zanie zakªada, ze podsystem kontroli dost¦pu skªada
si¦ z cz¦±ci sprz¦towej oraz zarz¡dzaj¡cego nim, autorskiego oprogramowania
nadzoruj¡cego SALTO RW lub podobnego. Instalacja SALTO powinna by¢ wst¦pnie skon gurowana, uruchomiona i sprawdzona. W nast¦pnym kroku mozna go
poª¡czy¢ z VBMS rozszerzaj¡c funkcjonalno±¢ caªej konstrukcji. Moduª udost¦pnia wymian¦ danych i informacji za pomoc¡ dwóch grup rozwi¡za« - sygnaªów
przeznaczonych dla jednostki decyzyjnej oraz dedykowanych narz¦dzi sªuz¡cych
do obsªugi bazy danych SALTO.

1.2

Konfigurowanie Modułu SALTO

Rozdziaª zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób skon gurowa¢ Vision BMS do pracy w poª¡czeniu z oprogramowaniem SALTO. Omawia takze
kwestie synchronizacji danych pomi¦dzy nimi i wykorzystania ich w pó¹niejszej
pracy operacyjnej Systemu.
1.2.1

Lista elementów Modułu SALTO

Elementami Moduªu s¡ reprezentacje caªego, kompletnego podsystemu kontroli dost¦pu. Moze by¢ ich uruchomionych jednocze±nie wiele, pod warunkiem
speªniania warunków licencyjnych. Zazwyczaj jednak b¦dzie to tylko jedna pozycja. Lista zde niowanych instalacji SALTO jest dost¦pna po wybraniu z menu
pozycji Kon guracja -> Moduªy -> Moduª SALTO. Ponizszy rysunek 1 przedstawia okno zawieraj¡ce aktualn¡ list¦ skon gurowanych urz¡dze«. W lewym
górnym rogu znajduje si¦ nazwa podzespoªu, liczba wykorzystanych elementów
obj¦tych licencj¡ (w tym przypadku uzytkowników) oraz ich maksymalna liczba.
Dodatkowo istnieje mozliwo±¢ ltracji elementów wg przynalezno±ci do stref
oraz po nazwie za pomoc¡ wyszukiwarki.

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
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Rysunek 1: Okno listy skonfigurowanych elementów Modułu

nowego podsystemu, przedstawionego w dalszej cz¦±ci. Klikni¦cie przycisku
Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego elementu. Klikni¦cie przycisku Modykuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego podsystemu
SALTO.
1.2.2

Konfiguracja Modułu SALTO

Uruchamianie mechanizmów wspóªpracy z podsystemem SALTO sprowadza
si¦ do wykorzystania dwóch kanaªów komunikacyjnych - Salto Event Stream
(SES) lub Salto SHIP, w zalezno±ci od potrzeb. Ten pierwszy sªuzy do przesyªania
krótkich informacji na temat zdarze« maj¡cych miejsce w instalacji w momencie
ich wyst¡pienia, drugi oferuje mozliwo±¢ wymiany informacji na temat obiektów
takich jak uzytkownicy, drzwi, strefy czasowe itp., a takze odpytywania o aktualny
stan drzwi i sterowanie nimi.
Dany element moze uzywa¢ do komunikacji:
• Tylko Salto Event Stream, pracuj¡c jako serwer dla klientów tego protokoªu,
• Tylko Salto SHIP, pracuj¡c jako klient tego protokoªu,
• Salto Event Stream oraz Salto SHIP jednocze±nie.
1.2.2.1

Kon guracja poª¡cze« do podsystemu SALTO

Ponizszy rysunek 2przedstawia okno kon guracji pojedynczego elementu
Moduªu. Okno mozna podzieli¢ na cz¦±ci odpowiadaj¡ce za podstawowe informacje, te zwi¡zane z protokoªem SES, oraz sªuz¡ce do parametryzacji wspóªpracy
poprzez SHIP. Tabela ponizej zawiera opis poszczególnych pól widocznych na
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oknie.

Rysunek 2: Konfiguracja pojedynczego elementu Modułu

Podzespóª wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze komunikacja jest wª¡czona i podsystem jest
dost¦pny w Vision BMS.

Nazwa

Pole okre±la identy kator elementu, za pomoc¡ którego jest on widoczny w Systemie.

Strefa

Wybór strefy, do której przynalezy element. Jest to pomocne w czasie kon guracji logiki Systemu - sªuzy do szybkiego
wyszukiwania elementów.

Opis

Pole umozliwia wprowadzenie dowolnego
komentarza, który dotyczy elementu i
moze zawiera¢ informacje wazne z punktu widzenia uzytkownika.
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Protokóª Event Stream wª¡czony

Uruchamia serwer SES w celu odbierania wiadomo±ci z biez¡cego dziaªania SALTO. Do dziaªania wymagane
jest, aby odpowiednia kon guracja byªa
przeprowadzona takze w oprogramowaniu
SALTO.

Port TCP serwera

Numer portu, na którym uruchomiony
b¦dzie serwer SES. Port musi by¢ wolny.

Protokóª SHIP wª¡czony

Aktywuje mechanizmy wymiany informacji
poprzez protokóª SHIP.

Adres IP serwera SALTO

Adres komputera, na którym pracuje oprogramowanie SALTO, które oferuje dost¦p
poprzez protokóª SHIP. Jezeli jest to ten
sam komputer, nalezy uzy¢ p¦tli lokalnej:
127.0.0.1

Port TCP serwera

Port, na którym uruchomiono serwer SHIP.
Jego kon guracji dokonuje si¦ po stronie
oprogramowania SALTO.

Pobierz kon guracj¦

Przycisk uruchamia proces ª¡czenia do
serwera SHIP z zapytaniem o kon guracj¦ podstawowych obiektów. Szczegóªy
opisano w dalszej cz¦±ci.

Szczegóªy kon guracji

Przycisk aktywny po pobraniu kon guracji.
Umozliwia ponown¡ kon guracj¦ obiektów
wspóªdzielonych pomi¦dzy SALTO i Vision
BMS.

Wybór narz¦dzi

Uruchamia okno, w którym mozna zde niowa¢, jakie narz¦dzia mody kacji bazy
danych SALTO maj¡ by¢ dost¦pne po
stronie Vision BMS.
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Okres od±wiezania...

Czas w sekundach, co jaki wysyªane
jest zapytanie o aktualny stan wybranych
drzwi SALTO. Im cz¦±ciej, tym bardziej aktualne s¡ te dane, ale takze ro±nie obci¡zenie ª¡cza komunikacyjnego i operacje mog¡ si¦ wydªuza¢. Ustawienie pola na
warto±¢ 0 powoduje wyª¡czenie mechanizmu ci¡gªego odpytywania.

Matryca
je/Funkcje

Opcja powoduje zastosowanie innego
modelu bazy danych SALTO. Funkcja
powinna by¢ ustawiona w taki sam
sposób, jak skon gurowano po stronie
SALTO.

Lokalizac-

Uruchomienie serwera SES sprowadza si¦ do podania w oknie Kon guracji
Moduªu Salto portu TCP, na którym ma oczekiwa¢ na zdarzenia. Port taki
powinien zosta¢ otwarty w zaporach internetowych ( rewall), jako taki, na który
dozwolone s¡ poª¡czenia inicjowane z zewn¡trz. W przypadku stosowania kilku
elementów Moduªu Salto nalezy pami¦ta¢ o nie ustawianiu tego samego portu
dla SES. Vision nie moze uruchomi¢ dwóch instancji jednocze±nie na tym samym
porcie.
1.2.2.2

Szczegóªy kon guracji

Po uruchomieniu procesu wymiany kon guracji pomi¦dzy SALTO i Vision BMS,
nawi¡zywane jest poª¡czenie do serwera SHIP w celu umozliwieniu uzytkownikowi wyboru podstawowych obiektów, które s¡ istotne na tym etapie - uzytkowników i drzwi. S¡ one uzywane do trzech celów:
• budowy listy sygnaªów (warunków informuj¡cych o stanie drzwi, akcji
sªuz¡cych do sterowania drzwiami).
• udost¦pnienia parametrów sygnaªów (w wi¦kszo±ci sygnaªów).
• budowania listy parametrów ltra w narz¦dziu Zdarzenia .
Powyzszy rysunek 3 prezentuje okno sªuz¡ce do wyboru obiektów przeznaczonych do obsªugi. Wyboru kategorii dokonuje si¦ za pomoc¡ przeª¡cznika na
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Rysunek 3: Szczegóły konfiguracji protokołu SHIP

samej górze. Pole Wyszukaj w dost¦pnych pozwala szybko ltrowa¢ dost¦pne
elementy tak, aby tylko pasuj¡ce do podanego wzorca byªy wy±wietlane po
lewej stronie. Porównanie bazuje na zgodno±ci fragmentu tekstu. W panelach
ponizej mozna dokona¢ wyboru obiektów, które maj¡ by¢ dost¦pne po stronie
Vision BMS. Mozna je przenosi¢ z jednej strony na drug¡ za pomoc¡ czterech
przycisków pomi¦dzy panelami - albo wszystkie widoczne, albo tylko wybrane.
Mozliwe jest wielo-zaznaczanie za pomoc¡ przytrzymania klawisza CTRL i
wskazania elementów. Po dokonaniu wyboru, nalezy zatwierdzi¢ decyzj¦ klawiszem OK. Ponowne wej±cie do opisywanego okna jest mozliwe za pomoc¡
przycisku Szczegóªy kon guracji na gªównym oknie kon guracji elementu.
Przebieg procesu synchronizacji kon guracji jest prezentowany uzytkownikowi za pomoc¡ okna wy±wietlaj¡cego komunikaty. Przykªadowa forma
zamieszczona jest ponizej. Za jego pomoc¡ mozna oceni¢ poprawno±¢ caªej
operacji, ewentualnie pozna¢ przyczyn¦ jej niepowodzenia. Stanowi ona takze
test prawidªowo±ci poª¡czenia do serwera SHIP.

UWAGA!
W trakcie pracy operacyjnej, moze dochodzi¢ do sytuacji takiej, ze zdezaktualizuj¡ si¦ informacje o kon guracji Salto, przechowywane po stronie Vision
BMS. Zasadniczo zwykªe wykorzystywanie mozliwo±ci i normalne uzytkowanie
Systemu w naturalny sposób moze do tego doprowadzi¢. Obiekty mog¡ zmieni¢
nazwy, zosta¢ usuni¦te, a takze mog¡ pojawi¢ si¦ nowe. System Vision BMS
nie kontroluje na biez¡co faktu, czy informacje po obu stronach s¡ zsyn-
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Rysunek 4: Przebieg procesu synchronizacji konfiguracji

chronizowane. Uzytkownik musi dopilnowa¢ tego samodzielnie i za pomoc¡
kon guracji Moduªu dokona¢ aktualizacji danych w momencie, kiedy to jest
niezb¦dne.

1.3

Współpraca Modułu Salto z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem SALTO pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Dost¦pne sygnaªy s¡ zalezne od tego, jak skon gurowano Moduª - które ª¡cza komunikacyjne s¡ uzywane i czy obiekty drzwi i uzytkowników wybrano do obsªugi.
Zestawienie wszystkich dost¦pnych warunków:
•
•
•
•
•
•

Poª¡czenie z serwerem SHIP,
Poª¡czenie z klientem Event Stream,
Zdarzenie Event Stream,
Odczyt parametrów uzytkownika,
Trwa synchronizacja z SALTO,
Status drzwi SALTO.

Akcje dost¦pne w Module SALTO:
• Zmiana parametrów uzytkownika,
• Rozpocznij synchronizacj¦ z SALTO,
• Sterowanie drzwiamia SALTO.
Ponizej przedstawiono szczegóªowy opis warunków i akcji.
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1.3.1

Warunek: Połaczenie
˛
z serwerem SHIP

Sygnaª informuje, czy w danej chwili jest zestawione poª¡czenie sieciowe,
którymi zachodzi wymiana danych protokoªu SHIP. Sygnaª jest wysoki w sytuacji,
kiedy VBMS poprawnie zdoªaª si¦ poª¡czy¢ z usªug¡ SALTO. Poª¡czenie trwa w
sposób ci¡gªy i jest inicjowane wraz z uruchomieniem Moduªu. Jezeli nie jest
prowadzona transmisja ci¡gªa (np. okresowe odpytywanie o stan drzwi) sygnaª
moze by¢ wysoki pomimo rozª¡czenia medium transmisyjnego. Taki stan moze
si¦ utrzymywa¢ kilka minut, az do przyj¦tego limitu czasu na tak¡ sytuacj¦.
1.3.2

Warunek: Połaczenie
˛
z klientem Event Stream

Sygnaª informuje, czy w danej chwili trwa poª¡czenie z klientem SALTO,
który t¡ drog¡ dostarcza informacje o zdarzeniach. Poª¡czenia s¡ inicjowane
przez SALTO, wi¦c ten sygnaª nie musi by¢ od momentu uruchomienia w stanie
wysokim - aktywuje si¦ dopiero w momencie pierwszego przesªania informacji. Moze takze zanika¢ w trakcie pracy i pojawia¢ si¦ na nowo, jezeli klient
rozª¡czy komunikacj¦ i nawi¡ze j¡ na nowo. Po uruchomieniu Moduªu, do czasu
zgªoszenia pierwszego zdarzenia sygnaª ma stan nieustalony, wi¦c zadne reguªy
na nim oparte nie b¦d¡ dziaªa¢.
1.3.3

Warunek: Zdarzenie Event Stream

Sygnaª oferuje mozliwo±¢ przechwycenia i dalszej obróbki komunikatów
otrzymywanych poprzez poª¡czenie SES. Sygnaª jest parametryzowany, co
umozliwia od ltrowanie tylko poz¡danych typów informacji. Parametryzacja
bazuje na ltracji pól Producenta , Kierunku przej±cia , Typu Operacji ,
Uzytkownika i Drzwi przesyªanych za pomoc¡ komunikatów SES. Dokonuje
si¦ tego zaznaczaj¡c odpowiednie opcje w oknie przedstawionym ponizej.

Z zasady odbierane s¡ wszystkie komunikaty SES. Aby warunek byª
speªniony, komunikat musi jednak dodatkowo speªnia¢ wszystkie zaªozone
parametry. W obr¦bie poszczególnych typów pól obowi¡zuje zasada lub ,
natomiast pomi¦dzy polami - oraz . Przykªadowa ilustracja obejmuje wi¦c
zgªaszanie zdarze« dotycz¡cych wej±cia uzytkowników, ale tylko wybranych.
Dozwolone jest utworzenie wielu reguª opartych o inaczej parametryzowane
warunki tego typu.
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Rysunek 5: Okno konfiguracji filtrów na zdarzenia SES

Niezaleznie od ltracji, dost¦p do warto±ci wszystkich pól komunikatu SES
jest realizowany za pomoc¡ zmiennych wspóªdzielonych. Mozna je wykorzysta¢
do magazynowania, prezentacji informacji i wszystkich pozostaªych operacji
mozliwych do przeprowadzenia przez VBMS za pomoc¡ jednostki decyzyjnej.
Oczywi±cie komunikaty SES musz¡ zawiera¢ okre±lone pola - wymaga to
kon guracji po stronie oprogramowania SALTO.
1.3.4

Warunek: Odczyt parametrów użytkownika

Za jego pomoc¡ mozna uzyska¢ aktualne informacje o czasach aktywacji i
wyga±ni¦cia uzytkownika. Aby wykorzysta¢ ten sygnaª, nalezy w pierwszej kolejno±ci uruchomi¢ proces synchronizacji kon guracji z SALTO (wywoªanie akcji
Rozpocznij synchronizacj¦ z SALTO , uruchomienie Moduªu lub ponowne nawi¡zanie komunikacji SHIP po jej przerwaniu). Po jego uko«czeniu, lista uzytkowników zostanie przeanalizowana i opisywany tu sygnaª zostanie zgªoszony do jednostki decyzyjnej.
Parametryzacja sygnaªu sprowadza si¦ do wskazania uzytkownika, którego
czasy aktywacji i wyga±ni¦cia s¡ potrzebne. Te parametry s¡ przekazywane za
pomoc¡ zmiennych wspóªdzielonych do akcji podzespoªów, które s¡ w stanie je
wykorzysta¢ - na przykªad Zadajników Czasu. Dozwolone jest utworzenie wielu
reguª opartych o inaczej parametryzowane warunki tego typu.
1.3.5

Warunek: Trwa synchronizacja z SALTO

Sygnaª w stanie wysokim oznacza, ze aktualnie trwa operacja pobierania
z serwera SALTO SHIP informacji dotycz¡cych podstawowych obiektów wykorzystywanych przez VBMS. Z uwagi na to, ze moze to by¢ proces dªugotrwaªy,
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a w tym czasie nie s¡ mozliwe niektóre inne operacje, moze by¢ wymagane
informowanie uzytkownika o fakcie zaj¦cia Systemu tym zadaniem.
1.3.6

Warunek: Status drzwi SALTO (SHIP)

VBMS okresowo dokonuje odpytania o status wybranych obiektów Drzwi
SALTO. Na podstawie tego buduje sygnaªy informuj¡ce o poª¡czeniu, poziomie
baterii, fakcie manipulacji (otwarcia obudowy) oraz aktualnym statusie
poszczególnych zamków. Szczegóªowe zestawienie sygnaªów prezentuje si¦
nast¦puj¡co:
• Typ drzwi - niesie informacj¦, czy drzwi s¡ typu online , czy jest to urz¡dzenie bezprzewodowe RF ,
• Poª¡czenie - sygnaª binarny, stan wysoki przyjmuje kiedy urz¡dzenie utrzymuje komunikacj¦ z oprogramowaniem SALTO,
• Poziom baterii - trzy stopnie warto±ci, informuj¡ce o zblizaniu si¦
konieczno±ci wymiany zasilania zamka,
• Manipulacja (tamper) - informacja binarna o stanie czujnika otwarcia obudowy. Stan wysoki oznacza pobudzenie tego sensora,
• Status drzwi - zestaw kilku, wzajemnie wykluczaj¡cych si¦ trybów, w
których aktualnie moze znajdowa¢ si¦ zamek.
Sygnaªy oferuj¡ takze zmienne wspóªdzielone z warto±ci¡ tekstow¡ danego
parametru. Oczywi±cie zastosowana parametryzacja reguluje, czy dany sygnaª
zostanie speªniony, czy nie. Jednak pó¹niej mozna uzyska¢ t¡ drog¡ konkretn¡ informacj¦, nawet je±li uzytkownik dopu±ciª ltracj¦ kilku róznych warto±ci
danego sygnaªu.
1.3.7

Akcja: Zmiana parametrów użytkownika

Sygnaª umozliwia zmian¦ czasów aktywacji i wyga±ni¦cia poszczególnych
uzytkowników. S¡ to parametry, na podstawie których SALTO moze decydowa¢
o wazno±ci klucza danego uzytkownika i nie zezwala¢ na jego dost¦p, kiedy
aktualna data i czas nie zawieraj¡ si¦ w tym przedziale. Zarówno uzytkownik, jak
i oba czasy mog¡ zosta¢ podane literalnie, jak równiez przekazane z warunku,
za pomoc¡ odpowiedniego typu zmiennych wspóªdzielonych. Ponizszy rysunek
6 przedstawia okno kon guracji tej akcji.
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Rysunek 6: Okno konfiguracji sygnału zmiany parametrów użytkownika
1.3.8

Akcja: Rozpocznij synchronizacje˛ z SALTO

Sygnaª uruchamia proces wymiany informacji z SALTO w celu odczytania aktualnych kon guracji wszystkich obiektów i parametrów, które maj¡ znaczenie
dla VBMS. Korzystaj¡ z tego gªównie Narz¦dzia, ale jest takze ¹ródªem informacji dla sygnaªu Odczyt parametrów uzytkownika . Realizacja operacji moze by¢
dªugotrwaªa, wi¦c nie nalezy go aktywowa¢ zbyt cz¦sto.
1.3.9

Akcja: Sterowanie drzwiami SALTO

System VBMS moze wyda¢ za pomoc¡ poª¡czenia SHIP, polecenie otwarcia
drzwi w czterech trybach:
• Zdalne otwarcie drzwi - zwyczajne otwarcie przez Operatora ,
• Otwarcie awaryjne - drzwi si¦ otwieraj¡ i pozostaj¡ w takim stanie, nie
reaguj¡ na przykªadanie kluczy,
• Zamkni¦cie awaryjne - drzwi si¦ trwale zamykaj¡, nie reaguj¡ na
przykªadanie kluczy,
• Odwoªanie trybu awaryjnego - wyª¡czenie trybu alarmowego (ze stanu
zamkni¦te i otwarte), powrót do normalnego dziaªania drzwi.
S¡ to te same operacje, które umozliwia oprogramowanie SALTO, jednak w
poª¡czeniu z mozliwo±ciami Vision BMS ich funkcjonalno±¢ znacz¡co si¦ zwi¦ksza.
Vision BMS oferuje osobne akcje na kazdy tryb sterowania, ale wszystkie one
s¡ zorganizowane w taki sam sposób. Sygnaª jest parametryzowalny tak, aby
mozna byªo wyda¢ polecenie do wielu urz¡dze« jednocze±nie. Wybiera si¦ je z
listy urz¡dze« pobranej i ustalonej na etapie kon gurowania Moduªu.
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1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł SALTO

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª SALTO. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport
Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.4.1

„Oprogramowanie SALTO zerwało połaczenie
˛
protokołu Event Stream.”

Komunikacja SES zostaªa intencjonalnie zako«czona z inicjatywy klienta oprogramowania SALTO. Zazwyczaj oznacza to wyª¡czenie usªugi SALTO RW.
1.4.2

„Port TCP wskazany w konfiguracji Event Stream jest już używany.”

Serwer nie moze zosta¢ uruchomiony na zajmowanym porcie TCP, nalezy
wskaza¢ inny.
1.4.3

„Moduł nie może nawiaza
˛ ć połaczenia
˛
za pomoca˛ protokołu SALTO
SHIP.”

Otwarcie poª¡czenia do serwera SHIP nie jest mozliwe. Oznacza to najcz¦±ciej
bª¦dn¡ kon guracj¦ Moduªu lub oprogramowania SALTO. W dalszej kolejno±ci
nalezy wyeliminowa¢ problemy w obr¦bie sieci komputerowej (zastosowanie zapory, problem z medium transmisyjnym itp.). Przyczyn¡ moze by¢ takze wyª¡czenie usªugi SALTO RW.
1.4.4

„Bład
˛ SALTO: ”[oryginalna treść błedu]””
˛

Oprogramowanie SALTO informuje o wyst¡pieniu bª¦du w biez¡cej komunikacji za pomoc¡ SHIP. Mog¡ one by¢ rózne - System podaje kod bª¦du i jego
opis w j¦zyku, jaki zostaª skon gurowany po stronie oprogramowania SALTO. W
celu poznania przyczyny, nalezy kierowa¢ si¦ tymi wªa±nie informacjami.
1.4.5

„Wystapił
˛ bład
˛ dla drzwi: ([drzwi]) o treści: ([treść]).”

Bª¡d wyst¦puje w momencie próby sterowania drzwiami, które nie istniej¡ w
obr¦bie SALTO. Oznacza to rozsynchronizowanie kon guracji VBMS w stosunku
do bazy danych SALTO. Nalezy dokona¢ przegl¡du kon guracji Moduªu i reguª.
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1.5

Narzedzia
˛
do obsługi SALTO

Poza akcjami i warunkami, Moduª udost¦pnia jeszcze jeden sposób realizacji
wspóªpracy z podsystemem SALTO. Jest to zestaw Narz¦dzi przeznaczonych do
zarz¡dzania obiektami, które s¡ przechowywane w bazie danych SALTO i na ich
podstawie realizowane s¡ biez¡ce zadania podsystemu kontroli dost¦pu. Vision
BMS nie ma mozliwo±ci wykorzystywania ich do zadnych zautomatyzowanych
zada« - s¡ one tylko form¡ interfejsu dla uzytkownika, dost¦pn¡ jedynie po
zalogowaniu do aplikacji Rdzenia Vision z poziomu menu Narz¦dzia > Moduª
SALTO > [Element moduªu] > [Konkretne Narz¦dzie]. Te mechanizmy
nie s¡ dost¦pne za po±rednictwem klientów zdalnych i mobilnych.
Dzi¦ki wykorzystaniu Narz¦dzi, operator moze przeprowadza¢ podstawowe
operacje tylko przy wykorzystaniu Vision BMS, bez potrzeby angazowania si¦ w
obsªug¦ natywnego oprogramowania SALTO. Dodatkowo Narz¦dzia s¡ obj¦te
precyzyjnym systemem praw dost¦pu, który umozliwia zróznicowanie operacji
dozwolonych dla poszczególnych uzytkowników.
Wszystkie okna Narz¦dzi s¡ zbudowane w podobny sposób. Przykªadowe
zostaªo zobrazowane na rysunku ponizej.

Rysunek 7: Budowa przykładowego okna Narzedzi.
˛

W centralnej cz¦±ci znajduje si¦ tabela prezentuj¡ca poszczególne rekordy
danych, b¦d¡ce reprezentacjami obiektów istniej¡cych w obr¦bie SALTO.
Tabel¦ mozna sortowa¢ rosn¡co i malej¡co wedªug zawarto±ci poszczególnych
kolumn po klikni¦ciu ich nagªówków. Dotyczy to jednak tylko danych aktualnie
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widocznych - jezeli jest ich wi¦cej, aktywuj¡ si¦ przyciski ponizej, umozliwiaj¡ce
przej±cie do nast¦pnej i poprzedniej strony z wpisami. Poszczególne rekordy
mozna zaznacza¢ i kopiowa¢ ich zawarto±¢ do schowka systemowego za pomoc¡
kombinacji klawiszy CTRL+C.
Nad tabel¡ zamieszczono informacj¦ o tym, któr¡ aktualnie stron¦ obserwuje
uzytkownik i ile jest ich wszystkich oraz podliczenie elementów dost¦pnych w
narz¦dziu. Z prawej strony znajduje si¦ ltr, który umozliwia szybsze znalezienie
poz¡danych obiektów. Wyszukiwanie opiera si¦ na zgodno±ci zawarto±ci ustawionej kolumny ze wzorcem tekstowym podanym przez uzytkownika. Filtracja
dziaªa w czasie rzeczywistym, w momencie kiedy uzytkownik mody kuje
wzorzec.
Ponizej tabeli, w ±rodkowej cz¦±ci znajduj¡ si¦ przyciski sªuz¡ce do uruchamiania okien pozwalaj¡cych na przeprowadzanie dziaªa« na aktualnie zaznaczonym
rekordzie tabeli. W zalezno±ci od Narz¦dzia, b¦d¡ to przede wszystkim opcje
dodawania, mody kacji i usuwania wpisów. Zostan¡ one szczegóªowo opisane
w dalszej cz¦±ci.
1.5.1

Narzedzie
˛
„Zdarzenia”

Stanowi ono przegl¡dark¦ archiwum zdarze«, które mozna uzyska¢ drog¡
protokoªu SHIP. Prezentuje ono jednocze±nie do 20 zdarze«, z mozliwo±ci¡ przechodzenia na nast¦pne strony wyników. Wszystkie elementy s¡ przeznaczone
jedynie do odczytu.

Rysunek 8: Okno główne Narzedzia
˛
„Zdarzenia”
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Pod tabel¡ znajduje si¦ przycisk umozliwiaj¡cy zaªozenie dodatkowego
ltra na zdarzenia, które uzytkownik chce obserwowa¢. W ramach tego mechanizmu, zdarzenia mog¡ by¢ przeszukiwane wzgl¦dem typu operacji, uzytkownika
i drzwi, które braªy w nich udziaª oraz czasu wyst¡pienia.
1.5.2

Narzedzie
˛
„Użytkownicy”

Za pomoc¡ tego okna, uzytkownik ma mozliwo±¢ zarz¡dzania uzytkownikami SALTO w analogiczny sposób, jakby robiª to za pomoc¡ natywnego
oprogramowania kontroli dost¦pu.
Podstawowe operacje mozliwe do przeprowadzenia to dodawanie oraz
mody kacja uzytkowników. Po ich wybraniu, otwiera si¦ okno przedstawiaj¡ce
parametry w formie tabeli, gdzie lewa kolumna zawiera ich opisy a prawa warto±ci. Cz¦±¢ pól przyjmuje wprost warto±ci tekstowe lub liczbowe, ale s¡
takze takie, które pozwalaj¡ wybra¢ je tylko spo±ród dozwolonych zbiorów np. wybór kalendarza, czy daty i czasu aktywacji uzytkownika. Wtedy, z prawej
strony pola warto±ci pojawia si¦ przycisk z trzema kropkami, który uruchamia
odpowiednie okno pomocnicze. Uªatwia to wprowadzanie warto±ci, a dodatkowo
minimalizuje mozliwo±¢ popeªnienia bª¦du.

Rysunek 9: Okno zadawania parametrów użytkowników

Ponizej tabeli z parametrami znajduj¡ si¦ przyciski umozliwiaj¡ce ustawienie
wi¡za« pomi¦dzy obiektami uzytkowników a obiektami drzwi, stref, grup,
lokalizacji, funkcji itp. Jest to mechanizm na podstawie którego SALTO decyduje
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o tym, w jakie miejsca obj¦te kontrol¡ dost¦pu uzytkownik ma wst¦p i na
jakich zasadach. Szczegóªowo de niuj¡ je reguªy przyj¦te przez SALTO i z tego
wzgl¦du wskazane jest konsultowanie si¦ z wykwali kowanymi instalatorami tej
rmy w przypadku tworzenia i mody kacji tych mechanizmów. Mozliwo±ci w
tym zakresie s¡ w duzej mierze takie same, jak przy wykorzystaniu natywnego
oprogramowania SALTO.
Po zatwierdzeniu wszystkich parametrów i wi¡za«, polecenia s¡ przesyªane
za pomoc¡ protokoªu SHIP i wprowadzane do bazy danych podsystemu kontroli
dost¦pu. Jezeli taka operacja z jakiego± powodu si¦ nie powiedzie, uzytkownik
otrzyma informacj¦ z komunikatem bª¦du - w przeciwnym przypadku dziaªania
nalezy uzna¢ za zako«czone sukcesem.
Narz¦dzie Uzytkownicy umozliwia takze przeprowadzanie operacji na
kluczach - usuwanie, aktualizacj¦ i nadawanie go po raz pierwszy dla uzytkownika. Te opcje dziaªaj¡ tylko w przypadku, gdy w instalacji znajduje si¦ enkoder
podª¡czany za pomoc¡ sieci Ethernet.
Tabela zawieraj¡ca wpisy jest kolorowana, w zalezno±ci od statusu klucza
danego uzytkownika zgodnie z nast¦puj¡cymi zasadami:
•
•
•
•
•
•
•
1.5.3

Brak klucza - taki sam jak tªo, szary.
Uzytkownik zablokowany ( banned ) - Czerwony
Klucz OK - Zielony
Zalecana aktualizacja klucza - Oliwkowy
Wymagana aktualizacja klucza - Zóªty
Wymagana reedycja klucza - Pomara«czowy
Klucz wygasª - Ciemnoszary
Narzedzie
˛
„Drzwi”

Opisywane Narz¦dzie sªuzy do zarz¡dzania obiektami drzwi w podsystemie kontroli dost¦pu. Mozliwe operacje to: dodawanie, edycja parametrów i
usuwanie poszczególnych zamków. Mechanika dziaªania okna jest analogiczna,
jak w przypadku Narz¦dzia Uzytkownicy - ustawianie parametrów i wi¡za«
odbywa si¦ za pomoc¡ takiej samej konstrukcji, zmienia si¦ jedynie jej zawarto±¢.
Dost¦pne mozliwo±ci s¡ tozsame z tymi oferowanymi przez natywne oprogramowanie SALTO. Jednak cz¦±¢ operacji zwi¡zanych np. z konieczno±ci¡
zaktualizowania parametrów pracy samych urz¡dze« zycznych nie moze by¢
wykonana za pomoc¡ prezentowanego narz¦dzia. W wi¦kszo±ci przypadków
b¦dzie konieczna ingerencja wykwali kowanego instalatora SALTO.
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Rysunek 10: Narzedzie
˛
do zarzadzania
˛
obiektami drzwi

Tabela z wpisami dotycz¡cymi drzwi jest kolorowana zgodnie z nast¦puj¡cymi
zasadami:
• Drzwi OK - kolor taki sam jak tªo, szary
• Wymagana aktualizacja drzwi - pomara«czowy
1.5.4

Narzedzie
˛
„Okresy”

Narz¦dzie sªuzy do edytowania prede niowanych konstrukcji SALTO uzywanych jako parametryzacja czasu pracy urz¡dze« kontroluj¡cych drzwi.

Mozliwa jest jedynie edycja elementów i poza mozliwo±ci¡ podania
nazwy oraz opisu, sprowadza si¦ ona do de niowania maksymalnie o±miu
zakresów czasowych, na których dana pozycja si¦ opiera. Jest to dokªadnie
ta sama konstrukcja, któr¡ zastosowano w oprogramowaniu SALTO - rózni
si¦ jedynie form¡ przedstawienia. Szczegóªy implementacji wida¢ na rysunku
powyzej 11. Zakres czasowy okre±la jeden przedziaª godzinowy z jednoczesnym
uwzgl¦dnieniem dni tygodnia i dni specjalnych.
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Rysunek 11: Okno Narzedzia
˛
„Okresy”
1.5.5

Narzedzie
˛
„Strefy Czasowe”

Narz¦dzie jest przeznaczone do edytowania prede niowanych konstrukcji
SALTO podobnych do Okresów , ale odnosz¡cych si¦ do uzytkowników, a
nie drzwi. Obsªuga i kon guracja jest analogiczna jak w przypadku Narz¦dzia
Okresy . Ponizej zaprezentowano przykªadowy widok okna tego narz¦dzia.

Rysunek 12: Okno Narzedzia
˛
„Strefy Czasowe”
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