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Moduł Mapy

Moduª Mapy daje uzytkownikowi mozliwo±¢ interakcji z Systemem za po±rednictwem gra cznego interfejsu, np. w postaci planu budynku. W ramach moduªu
mozna zde niowa¢ grup¦ planów (np. dla budynku wielopi¦trowego plan
kazdego pi¦tra). Rysunek 1 przedstawia przykªadowy widok planu mieszkania.

Rysunek 1: Widok przykładowego planu mieszkania

1.1

Elementy planu

Plan skªada si¦ z czterech podstawowych elementów, de niowanych przez
uzytkownika:
• Schematu budynku, mieszkania, pomieszczenia, wczytywanego z obrazu w
formacie BMP lub JPG,
• Stref, odpowiadaj¡cych zde niowanym strefom w Systemie,
• Ikon funkcyjnych,
• Ikon podzespoªów.
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Poza elementami skon gurowanymi oraz dodanymi przez uzytkownika,
istnieje grupa obiektów dost¦pnych w widoku pozwalaj¡cych na interakcj¦
uzytkownika z moduªem. Do grupy tej zaliczaj¡ si¦:
• Panel steruj¡cy pozwalaj¡cy na poruszanie si¦ po planie, przechodzenie
mi¦dzy planami itd.,
• Suwak reguluj¡cy przyblizenie widoku planu,
• Miniatura planu, pozwalaj¡ca w ªatwy sposób porusza¢ si¦ po duzym planie
oraz okre±li¢ aktualnie podgl¡dany obszar planu.
1.1.1

Interfejs widoku

1.1.1.1

Panel steruj¡cy

Panel steruj¡cy zostaª przedstawiony na rysunku 2. Jego funkcjonalno±¢
opisuje ponizsza tabela .

Rysunek 2: Panel sterujacy
˛

Wy±wietla list¦ wszystkich
pozwala przej±¢ do wybranego.
Przesuwa podgl¡d widoku w gór¦.
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planów,

Wy±wietla widok planu w trybie peªnoekranowym.
Przesuwa podgl¡d widoku w lewo.
Ustawia podgl¡d widoku w domy±lnej
pozycji.
Przesuwa podgl¡d widoku w prawo.
Oddala podgl¡d widoku dalej od planu.
Przesuwa podgl¡d widoku w dóª.
Przybliza podgl¡d widoku blizej do planu.

1.1.1.2

Suwak reguluj¡cy przyblizenie

Suwak pozwala regulowa¢ przyblizenie podgl¡du widoku. Jego reprezentacja
gra czna zostaªa przedstawiona na rysunku 3. Regulacja moze odbywa¢ si¦ za
pomoc¡ przycisków plus, minus lub poprzez przeci¡ganie suwaka w odpowiednie
miejsce na skali.

Rysunek 3: Suwak regulujacy
˛ przybliżenie podgladu
˛ widoku
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1.2

Miniatura planu

Miniatura planu wy±wietla caªy obszar planu. Pozwala w ªatwy sposób
przemieszcza¢ si¦ po nim - wystarczy klikn¡¢ miniatur¦ w miejsce, które ma
zosta¢ wy±wietlone. Pozwala równiez zidenty kowa¢ obecnie ogl¡dany fragment
planu, który okre±lony jest przez jasny prostok¡t. Rysunek 4 przedstawia wygl¡d
miniatury planu w widoku.

Rysunek 4: Minimapa

1.2.1

Elementy ustawiane przez użytkownika

1.2.1.1

Plan budynku

Rysunek z planem budynku stanowi podstawowy element moduªu, na którym
wy±wietlane s¡ strefy, ikony i urz¡dzenia. Obraz moze zosta¢ wczytany z formatu
JPG lub BMP. Plan nie zostanie poprawnie zainicjalizowany, je±li rysunek z planem
nie zostanie zaªadowany.
1.2.1.2

Strefy

Kazda strefa zde niowana w Systemie moze mie¢ gra czn¡ reprezentacj¦
w postaci gury geometrycznej umieszczanej na planie. Pozwala to na zde n-
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iowanie ci¡gªej akcji z ni¡ zwi¡zanej - miganie obszaru na ustalony w akcji kolor.
Rysunek ponizej przedstawia przykªadowy trójk¡tny obszar migaj¡cy w kolorze
zielonym.

Rysunek 5: Wyświetlony obszar (zielony)

1.2.1.3

Ikony

Ikony umieszczane s¡ w obr¦bie planu. Istnieje pi¦¢ podstawowych grup
ikon:
• Przycisk monostabilny - przycisk binarny reprezentuj¡cy sygnaª impulsowy,
pozwala ustali¢ warunek w jednostce decyzyjnej,
• Przycisk bistabilny - przycisk binarny reprezentuj¡cy sygnaª ci¡gªy, pozwala
ustali¢ warunek i akcje w jednostce decyzyjnej,
•
• Sygnalizator dwustanowy - sygnalizator reprezentuje sygnaª ci¡gªy,
pozwala ustali¢ akcj¦ w jednostce decyzyjnej,
• Sygnalizator liczbowy caªkowity - sygnalizator wy±wietlaj¡cy warto±¢ liczby
caªkowitej. Reprezentuje sygnaª ci¡gªy, pozwala ustali¢ akcj¦ w jednostce
decyzyjnej,
• Sygnalizator liczbowy rzeczywisty - sygnalizator wy±wietlaj¡cy warto±¢ liczby rzeczywistej. Reprezentuje sygnaª ci¡gªy, pozwala ustali¢ akcj¦ w
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• Sygnalizator tekstowy - sygnalizator wy±wietlaj¡cy warto±¢ tekstow¡.
Reprezentuje sygnaª ci¡gªy, pozwala ustali¢ akcj¦ w jednostce decyzyjnej,
•
• Sygnalizator z przyciskiem monostabilnym - ª¡czy funkcjonalno±¢ przycisku
oraz sygnalizatora dwustanowego, pozwala ustali¢ w jednostce decyzyjnej
warunek impulsowy,
• Sygnalizator z przyciskiem bistabilnym - ª¡czy funkcjonalno±¢ przycisku
oraz sygnalizator dwustanowego, pozwala ustali¢ w jednostce decyzyjne
ci¡gªy warunek oraz akcj¦,
•
• Suwak caªkowity - suwak pozwalaj¡cy ustawi¢ warto±¢ caªkowit¡ w dobranym zakresie reprezentuj¡cy sygnaª ci¡gªy,
• Suwak rzeczywisty - suwak pozwalaj¡cy ustawi¢ warto±¢ rzeczywist¡
reprezentuj¡cy sygnaª ci¡gªy,
•
• Regulator - pozwala impulsowo sterowa¢ urz¡dzeniami, rozróznia fakt jego
przyci±ni¦cia i przytrzymania,
• RGB - pozwala na sterowanie o±wietleniem za pomoc¡ rozety pozwalaj¡cej
na wybór kolorów,
• Zmiana planu - pozwala przej±¢ do innego, zde niowanego w kon guracji
planu,
• Podzespóª - prezentuje jeden z dost¦pnych podzespoªów na planie.
•
Podzespóª reprezentuje urz¡dzenia pewnych typów, posiadaj¡cych mozliwo±¢ prezentacji w widoku (np. Moduª Kamery, Wykres). Konkretny egzemplarz
jest tozsamy z pojedynczym elementem moduªu, zde niowanym uprzednio w
Systemie. Po klikni¦ciu na mapie ikonki symbolizuj¡cej dany typ urz¡dzenia,
wy±wietlane jest okno z podgl¡dem. Moze ono zosta¢ przeª¡czone w tryb
peªnoekranowy poprzez klikni¦cie obszaru wewn¡trz okna. Zamkni¦cie okna jest
mozliwe poprzez symbol krzyzyka lub poprzez klikni¦cie w obszar poza oknem
podzespoªu. Przykªadowy element tego typu, wy±wietlaj¡cy obraz z kamery
przedstawia ponizszy rysunek:
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Rysunek 6: Okno podgladu
˛ obrazu z urzadzenia
˛
na przykładzie kamery

1.3

Konfigurowanie Modułu Mapy

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania i kon guracji Moduªu
Mapy.
1.3.1

Lista planów

Lista zde niowanych planów dost¦pna jest po wybraniu opcji menu Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Mapy. Rysunek przedstawia okno zawieraj¡ce
list¦ wszystkich planów. Za pomoc¡ wyszukiwarki mozna szybko znale¹¢
odpowiedni plan.

Rysunek 7: Lista planów
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Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego planu. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie z listy wybranego
planu. Po wci±ni¦ciu przycisku Mody kuj wy±wietlane jest okno kon guracji
dla wybranego planu. Przycisk Opcje wspólne otwiera okno kon guracyjne
dotycz¡ce wszystkich planów. Klikni¦cie przycisku Ikony otwiera okno kon guracyjne ikon funkcyjnych. Zamkni¦cie okna nast¦puje po wci±ni¦ciu przycisku
Zamknij. Podgl¡d planu mapy widoczny jest w ramce podgl¡du.
1.3.2

Opcje wspólne

Okno kon guracji Opcji wspólnych zostaªo przedstawione na ponizszym
rysunku.

Rysunek 8: Formatka konfiguracyjna opcji wspólnych

Formatka pozwala uzytkownikowi ustawi¢ cz¦stotliwo±¢ renderowania
sceny z planem budynku za pomoc¡ parametru Od±wiezanie . Duze warto±ci
pozwalaj¡ na osi¡gni¦cie wi¦kszej pªynno±ci dziaªania i animacji, ale kosztem
zwi¦kszenia obci¡zenia komputera centralnego. W tym miejscu mozna tez
dokona¢ wyboru który plan z utworzonych b¦dzie planem domy±lnym Moduªu.
B¦dzie on wy±wietlany jako pierwszy w momencie wywoªania wizualizacji na
widoku, chyba ze zastosowano inne mechanizmy opisane w dalszej cz¦±ci.
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1.3.3

Ikony

Formatka pozwala utworzy¢ ikony reprezentuj¡ce poszczególne elementy
instalacji, uzywane pó¹niej w budowie logiki. S¡ one wspólne dla wszystkich
planów w obr¦bie Moduªu. Aby umie±ci¢ utworzon¡ ikon¦ na konkretnym planie
trzeba przej±¢ do kon guracji planów - te kwestie s¡ opisane w dalszej cz¦±ci
instrukcji.

Rysunek 9: Okno konfiguracyjne - Ikony

Formatka zawiera wiele pomocnych informacji dla uzytkownika. Klikni¦cie
interesuj¡cego przycisku pod etykiet¡ Typ ikony wy±wietla list¦ utworzonych
ikon z danego typu. Po zaznaczeniu wybranej ikony z listy po prawej stronie
wy±wietlaj¡ si¦ parametry skon gurowanej ikony. Nizej znajduje si¦ podgl¡d
wybranej ikony (jest interakcja z ikon¡). Pod podgl¡dem znajduj¡ si¦ statystyki
ikon oraz informacja czy dana ikona znajduje si¦ na planie.
Przycisk Kopiuj kopiuje zaznaczon¡ ikon¦. Klikni¦cie przycisku Mody kuj
pozwala zmody kowa¢ utworzon¡ ikon¦. Przycisk Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonej ikony. Usu« wszystkie powoduje usuni¦cie wszystkich utworzonych
ikon. Przycisk Wyczy±¢ usuwa ikony, które nie zostaªy naniesione na plan.
Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie formatki tworz¡cej ikon¦,
która znajduje si¦ ponizej:
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Rysunek 10: Formatka tworzaca
˛ ikone˛
1.3.3.1

Przycisk monostabilny

Rysunek przedstawia okno kon guracji przycisku monostabilnego:

Rysunek 11: Okno konfiguracji przycisku monostabilnego

Dla przycisku monostabilnego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 20 znaków).
•
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1.3.3.2

Przycisk bistabilny

Rysunek przedstawia okno kon guracji przycisku bistabilnego:

Rysunek 12: Okno konfiguracji przycisku bistabilnego

Dla przycisku bistabilnego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 20 znaków).
•
1.3.3.3

Sygnalizator dwustanowy

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji sygnalizatora dwustanowego:

Dla sygnalizatora dwustanowego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
•
•
•
•

Nazw¦ (max. 16 znaków),
Okre±li¢ czy na planie ma by¢ pokazana nazwa sygnalizatora,
Kolor,
Ikonk¦.
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Rysunek 13: Okno konfiguracji sygnalizatora dwustanowego
1.3.3.4

Sygnalizator liczbowy caªkowity

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji sygnalizatora liczbowego
caªkowitego:

Rysunek 14: Okno konfiguracyjne sygnalizatora liczbowego całkowitego

Dla sygnalizatora liczbowego caªkowitego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce
parametry:
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• Nazw¦ (max. 20 znaków),
• Jednostk¦ (max. 5 znaków).
1.3.3.5

Sygnalizator liczbowy rzeczywisty

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji sygnalizatora liczbowego
rzeczywistego:

Rysunek 15: Okno konfiguracyjne sygnalizatora liczbowego rzeczywistego

Dla sygnalizatora liczbowego rzeczywistego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce
parametry:
• Nazw¦ (max. 20 znaków),
• Jednostk¦ (max. 5 znaków).
1.3.3.6

Sygnalizator tekstowy

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji sygnalizatora tekstowego:

Dla sygnalizatora tekstowego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 20 znaków).
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Rysunek 16: Okno konfiguracji sygnalizatora tekstowego

•
1.3.3.7

Sygnalizator z przyciskiem monostabilnym

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji sygnalizatora z przyciskiem
monostabilnym:

Rysunek 17: Okno konfiguracyjne sygnalizatora z przyciskiem monostabilnym
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Dla sygnalizatora z przyciskiem monostabilnym nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
•
•
•
•

Nazw¦ (max. 16 znaków),
Okre±li¢ czy na planie ma by¢ pokazana nazwa sygnalizatora,
Kolor,
Ikonk¦.

1.3.3.8

Sygnalizator z przyciskiem bistabilnym

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji sygnalizatora z przyciskiem
bistabilnym:

Rysunek 18: Okno konfiguracji sygnalizatora z przyciskiem bistabilnym

Dla sygnalizatora z przyciskiem bistabilnym nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce
parametry:
•
•
•
•

Nazw¦ (max. 16 znaków),
Okre±li¢ czy na planie ma by¢ pokazana nazwa sygnalizatora,
Kolor,
Ikonk¦.
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1.3.3.9

Suwak caªkowity

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji suwaka caªkowitego:

Rysunek 19: Okno konfiguracyjne suwaka całkowitego

Dla suwaka caªkowitego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 20 znaków),
• Warto±¢ minimaln¡ (min. -1000),
• Warto±¢ maksymaln¡ (max. 1000).
1.3.3.10

Suwak rzeczywisty

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji suwaka rzeczywistego:

Dla suwaka rzeczywistego nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 20 znaków),
• Warto±¢ minimaln¡ (min. -1000),
• Warto±¢ maksymaln¡ (max. 1000).
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Rysunek 20: Okno konfiguracyjne suwaka rzeczywistego
1.3.3.11

Regulator

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji regulatora:

Rysunek 21: Okno konfiguracyjne regulatora

Dla regulatora nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 16 znaków),
• Okre±li¢ czy na planie ma by¢ pokazana nazwa regulatora.
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1.3.3.12

RGB

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji RGB:

Rysunek 22: Okno konfiguracyjne RGB

Dla RGB nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ (max. 16 znaków),
• Kolor.
1.3.3.13

Zmiana planu

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji zmiany planu:

Dla zmiany planu nalezy ustali¢ nast¦puj¡ce parametry:
• Nazw¦ planu, na który mamy si¦ przenie±¢,
• Ikonk¦.
Uwaga !!!
Dodatkowo do wszystkich ikon mozna doda¢ opis.
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Rysunek 23: Okno konfiguracyjne zmiany planu
1.3.4

Konfiguracja planu

Okno kon guracji planu podzielone jest na trzy cz¦±ci:
• Drzewo zakªadek kon guracji,
• Panelu podgl¡du,
• Gªównej ramki kon guracyjnej, która jest zalezna od wybranej zakªadki w
drzewie.
Drzewo posiada trzy zakªadki:
• Podstawowe - ustalenie bazowych parametrów planu,
• Strefy - wyznaczenie stref w obr¦bie planu,
• Ikony - rozmieszczenie oraz kon gurowanie ikon funkcyjnych i ikon podzespoªów.
1.3.4.1

Kon guracja podstawowa

Okno kon guracji podstawowej zostaªo przedstawione na rysunku ponizej.
Kon guracja podstawowa musi zosta¢ wykonana, aby móc przej±¢ do kolejnych
zakªadek.

Na tej formatce nalezy nada¢ nazw¦ planu, doda¢ ±ciezk¦ do pliku
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Rysunek 24: Okno konfiguracji planu - zakładka Podstawowe

gra cznego oraz ustawi¢ opcje dodatkowe: opis, kolor tªa planu oraz okre±li¢ czy
na planie ma by¢ wy±wietlana miniatura planu czy nie. Przycisk Peªny ekran
powi¦ksza formatk¦ na caªy ekran monitora. Opcja Wª¡czony okre±la czy plan
który jest kon gurowany b¦dzie widoczny w Systemie.
1.3.4.2

Kon guracja stref

Okno, w którym uzytkownik ma mozliwo±¢ rozmieszczenia stref przedstawione zostaªo na rysunku 25.

Rysunek 25: Okno konfiguracji planu - zakładka Strefy
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f¡:

W ponizszej tabeli przedstawiono klawisze sªuz¡ce do sterowania stre-

Obraca stref¦ w lewo.
Obraca obraz w prawo.
Powi¦ksza stref¦ o 10 pikseli.
Powi¦ksza stref¦ o 5 pikseli.
Pomniejsza stref¦ o 5 pikseli.
Pomniejsza stref¦ o 10 pikseli.

W prawym górnym rogu okna mody kacji planu widoku obok przycisku
Widok... znajduje si¦ informacja dla uzytkownika o ilo±ci stref znajduj¡cych si¦
na planie do ilo±ci maksymalnej liczby stref. Klikni¦cie przycisku Wyczy±¢ usuwa
wszystkie strefy naniesione na plan, klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje
otwarcie okna mody kuj¡cego zaznaczonej strefy. Klikni¦cie przycisku Usu«
powoduje usuni¦cie tylko zaznaczonej strefy. Klikni¦cie przycisku Widok...
otwiera okienko przedstawione na rysunku. Pozwala ono na zde niowanie
elementów wy±wietlanych w oknie kon guracji stref, takich jak: ikony i siatka,
której rozdzielczo±¢ jest ustawiana za pomoc¡ dost¦pnego suwaka. Po klikni¦ciu
na przycisk Wstaw... wy±wietlane jest okno kon guracji strefy, która ma zosta¢
przypisana do nowo tworzonej gury geometrycznej. Okno to przedstawia
ponizszy rysunek.
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Rysunek 26: Konfiguracja widoku - strefy

Uzytkownik ma mozliwo±¢ wyboru ksztaªtu strefy ( gury geometryczne) lub
stworzenia wªasnej strefy. Po wybraniu opcji Wªasny uzytkownik ma mozliwo±¢
wyznaczenia na planie obszaru - lewe klikni¦cie myszy dodaje wierzchoªek
wielok¡ta okre±laj¡cego obszar. Po wyznaczeniu wszystkich wierzchoªków, aby
zako«czy¢ tryb tworzenia obszaru, nalezy klikn¡¢ prawy przycisk myszy.
Dodatkowo istnieje mozliwo±¢ sparametryzowania efektów wizualnych strefy,
poprzez zadanie odpowiedniego stopnia rozmycia oraz prze¹roczysto±ci strefy, a
takze ustawienie strefy jako normlanie niewidoczn¡.

ki.

Na rysunku pokazano widok okna kon guracji stref po wybraniu siat-

1.3.4.3

Kon guracja ikon

Po wybraniu zakªadki Ikony wy±wietlane jest okno umozliwiaj¡ce
rozmieszczenie oraz kon guracj¦ ikon funkcyjnych i ikon podzespoªów:

Po klikni¦ciu przycisku Wstaw... wy±wietlane jest okno kon guracyjne
pozwalaj¡ce doda¢ wybran¡ ikon¦ na plan. Nalezy pami¦ta¢, ze wy±wietlana
w oknie kon guracji kolorowa ikona pokazuje stan jej sygnaªu jako wysoki -
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Rysunek 27: Okno konfiguracji planu - zakładka strefy z siatka˛

Rysunek 28: Okno konfiguracji planu - zakładka Ikony

domy±lnie nieaktywna ikona jest koloru czarnego. Nalezy wybra¢ Filrt ikon
(pomi¦dzy wszystkimi stworzonymi, ikonami z danych planów a podzespoªami).
Uzytkownik z listy przycisków wybiera interesuj¡cy go typ poprzez wci±ni¦cie przycisku znajduj¡cego si¦ pod nagªówkiem Typ ikony. Po wci±ni¦ciu
wybranego przycisku w li±cie obok pojawiaj¡ si¦ pozycje stworzonych ikon dla
tego typu. Zaznaczenie ikony z listy (za pomoc¡ klawisza Shift mozna zaznaczy¢
kilka ikon) oraz klikni¦cie przycisku OK pozwala uzytkownikowi przyklei¢ ikon¦
na plan. Uzytkownik dodatkowo moze stworzy¢ now¡ ikon¦, a takze moze
zmody kowa¢ wybran¡ ikon¦. (okna opisane dla kon guracji Ikon). Wci±ni¦cie
przycisku Wyczy±¢ powoduje usuni¦cie wszystkich naniesionych ikon z planu.
Chc¡c usun¡¢ wybran¡ ikon¦, nalezy j¡ zaznaczy¢, a nast¦pnie klikn¡¢ Usu«.
Klikni¦cie przycisku Mody kuj... wy±wietla okno kon guracji zaznaczonej
ikony. Wybranie przycisku Widok... umozliwia wybór wy±wietlanych elementów
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w obr¦bie okna kon guracji ikon.

Rysunek 29: Okno konfiguracyjne - dodawanie/modyfikacja ikony

Rysunek 30: Konfiguracja widoku - Ikony

1.3.4.4

Podzespoªy

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji podzespoªów (Moduª Kamery,
Wykres):
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Rysunek 31: Okno konfiguracyjne podzespołów

Uzytkownik z listy Filtr ikon musi wybra¢ pozycj¦ Podzespoªy. Pod
etykiet¡ Typ ikony pojawiaj¡ si¦ 2 przyciski: Moduª Kamery i Wykres.
Naciskaj¡c na wybrany przycisk w li±cie obok pojawiaj¡ si¦ podzespoªy danego
typu, które zostaªy stworzone w Systemie. W obu podzespoªach nalezy zmieni¢
kolor ikony. Po naci±ni¦ciu przycisku OK uzytkownik ma mozliwo±¢ przyklei¢
ikon¦ na plan.

1.4

Współpraca Modułu Mapy z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Mapy pozwala na powi¡zanie
warunków i akcji tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu.
Wspóªpraca z jednostk¡ decyzyjn¡ odbywa si¦ poprzez wykorzystanie sygnaªów ikon i stref. Sygnaªy ikon wykorzystywane s¡ w warunkach i akcjach,
natomiast stref tylko w akcjach.
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1.4.1

Sygnały, warunki i akcje

Warunki udost¦pniane przez ikony zostaªy przedstawione w tabeli:

Sygnalizator z przyciskiem
monostabilnym

Sygnaª impulsowy.

Sygnalizator z przyciskiem
bistabilnym

Sygnaª ci¡gªy.

Przycisk monostabilny

Sygnaª impulsowy.

Przycisk bistabilny

Sygnaª ci¡gªy.

Suwak z warto±ci¡ caªkowit¡

Sygnaª ci¡gªy.

Suwak z warto±ci¡ rzeczywist¡

Sygnaª ci¡gªy.

Regulator

Sygnaªy impulsowe.

Element RGB

Sygnaªy ci¡gªe i impulsowe.

Element RGB udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
Czerwony - ustawienie warto±ci czerwonej skªadowej koloru,
Zielony - ustawienie warto±ci zielonej skªadowej koloru,
Niebieski - ustawienie warto±ci niebieskiej skªadowej koloru,
Nowy kolor - sygnaª impulsowy informuj¡cy o zamkni¦ciu rozety na widoku
urz¡dzenia (zatwierdzenie wybranego koloru),
• Potwierdzenie - sygnaª impulsowy.
•
•
•
•

Tabela przedstawia akcje udost¦pniane przez ikony i strefy:
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Sygnalizator dwustanowy

Sygnaª ci¡gªy.

Sygnalizator caªkowity

Sygnaª impulsowy.

Sygnalizator rzeczywisty

Sygnaª impulsowy.

Sygnalizator tekstowy

Sygnaª impulsowy.

Sygnalizator z przyciskiem

Sygnaª ci¡gªy.

Strefa

Sygnaª ci¡gªy.

Element RGB

Sygnaªy ci¡gªe i impulsowe.

Element RGB udost¦pnia nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•

Czerwony - warto±¢ czerwonej skªadowej aktualnego koloru,
Zielony - warto±¢ zielonej skªadowej aktualnego koloru,
Niebieski - warto±¢ niebieskiej skªadowej aktualnego koloru,
Zmie« kolor - wysterowanie koloru z rozety.

Moduª Mapy udost¦pnia równiez sygnaª akcji Zmiana planu, który umozliwia zmian¦ aktualnie wy±wietlanego planu po speªnieniu warunku okre±lonego
w regule. Rysunek 32 przedstawia okno kon guracji tej akcji. Z rozwijanej listy
wybiera si¦, który plan ma zosta¢ wy±wietlony w widoku mapy w momencie
wykonania reguªy. Po zaznaczeniu opcji Przyblizenie obszaru, uzytkownik
moze ustawi¢ obszar, który b¦dzie wy±wietlony po wykonaniu akcji.

Na rysunku 33 przedstawiono okno kon guracji przyblizenia planu dla
akcji Zmiana planu. Uzytkownik dokonuje wyboru zmiany przyblizenia i
poªozenia planu za pomoc¡ rozety umieszczonej w lewym górnym rogu okienka.
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Rysunek 32: Konfiguracja reguły w jednostce decyzyjnej - akcja Zmiana planu

Rysunek 33: Konfiguracja przybliżenia akcji Zmiana planu

1.5

Obsługa Modułu Mapy

Aby podgl¡d planu byª widoczny na ekranie, nalezy skon gurowa¢ plany oraz
doda¢ Moduª Mapy do odpowiedniego widoku.
Ekran z podgl¡dem planu zostaª przedstawiony na rysunku. Poza elementami
interfejsu widoku, uzytkownik ma mozliwo±¢ interakcji z elementami umieszczonymi na planie. Po klikni¦ciu przycisku myszki na ikon¦ zostaje wywoªana
akcja, je±li takowa zostaªa zde niowana w jednostce decyzyjnej. Je±li zostanie
klikni¦ty i przytrzymany przycisk myszki poza ikon¡ oraz zostanie przesuni¦ty
kursor, podgl¡d zostanie przesuni¦ty zgodnie z ruchem kursora. Przesuwanie
podgl¡du moze równiez odbywa¢ si¦ za pomoc¡ ikonek panelu steruj¡cego.
Sterowanie przyblizeniem widoku odbywa si¦ za pomoc¡ specjalnego suwaka.
Dodatkowo dost¦pna jest miniatura planu.
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Rysunek 34: Przykładowy widok planu

1.6

Błedy
˛
generowane przez Moduł Mapy

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª Mapy. 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.
1.6.1

”Plan zawiera ikony podzespołów, których konfiguracja nie została
odnaleziona w Systemie”

Komunikat ten informuje o sytuacji, w której podzespoªy skon gurowane w
Module Mapy zostaªy usuni¦te z kon guracji Systemu Vision.
1.6.2

”Strefa zdefiniowana w Module Mapy nie istnieje w Systemie”

Komunikat ten informuje o sytuacji, w której strefy skon gurowane w Module
Mapy zostaªy usuni¦te z kon guracji Systemu Vision.
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1.6.3

”Nie odnaleziono pliku graficznego z tłem”

Komunikat ten wyst¦puje w przypadku, gdy zostaª usuni¦ty plik gra czny z
tªem planu. Nalezy wej±¢ do kon guracji planu i wskaza¢ nowy plik z tªem.
1.6.4

”Bład
˛ Direct X”

Komunikat ten informuje o bª¦dzie bibliotek Microsoft DirectX. W tym przypadku nalezy zainstalowa¢ najnowsz¡ wersj¦ bibliotek DirectX.
1.6.5

”Bład
˛ inicjalizacji modułu Mapy”

Komunikat ten informuje o bª¦dach, które wyst¡piªy podczas inicjalizacji Moduªu Mapy.
1.6.6

”Nie odnaleziono planu lub plan jest wyłaczony”
˛

Bª¡d wyst¦puje wtedy, gdy System nie odnajdzie pliku z planem lub ªadowany
plan jest wyª¡czony.
1.6.7

”Plan domyślny nie został ustawiony”

Bª¡d pojawia si¦, gdy plan domy±lny nie zostaª ustawiony.
1.6.8

”Brak właczonych
˛
planów”

Bª¡d wyst¦puje, gdy nie zostaªy skon gurowane zadne plany lub zaden z
planów nie jest wª¡czony.
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