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Moduł GSM

Moduª GSM pozwala na zdaln¡ obsªug¦ Systemu Vision za pomoc¡ sieci telefonii komórkowej. Daje on mozliwo±¢ informowania uzytkownika o pewnych,
dowolnie zde niowanych sytuacjach maj¡cych miejsce w Systemie. Moze si¦
to odbywa¢ za pomoc¡ wiadomo±ci SMS oraz próby poª¡czenia z dowolnym
numerem telefonicznym, w dowolnym miejscu na ±wiecie. Z drugiej strony,
uzytkownik wyposazony w telefon komórkowy ma mozliwo±¢ wydawania polece« Systemowi Vision poprzez wysªanie wiadomo±ci SMS o okre±lonej tre±ci.
Moduª mozna skon gurowa¢ tak, aby przyjmowaª rozkazy przychodz¡ce tylko i
wyª¡cznie z okre±lonych numerów telefonów.

1.1

Konfigurowanie Modułu GSM

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat kon guracji Moduªu GSM sªuz¡cego
do wysyªania i odbioru wiadomo±ci SMS oraz wydzwaniania pod zadany numer
telefoniczny.
1.1.1

Lista elementów modułu

Rysunek 1: Lista zdefiniowanych modemów GSM

Okno kon guracji modemów GSM dost¦pne jest po wybraniu opcji menu
Kon guracja -> Moduªy -> Moduª GSM. Rysunek przedstawia okno z list¡
skon gurowanych urz¡dze« modemowych GSM w Systemie, pozwala doda¢
nowe oraz mody kowa¢ lub usuwa¢ juz istniej¡ce. W lewym górnym rogu okna
znajduje si¦ nazwa moduªu, liczba wykorzystanych i ich maksymalna liczba.
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Istnieje mozliwo±¢ ltrowania elementów za pomoc¡ drzewa znajduj¡cego
si¦ po lewej stronie. Mozna równiez wykorzysta¢ wyszukiwark¦, aby odnale¹¢
element z listy. Ponizszy rysunek przedstawia okno kon guracji w/w urz¡dzenia
natomiast tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.

Rysunek 2: Okno konfiguracji modemu GSM

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze element Moduªu GSM jest aktywny i dost¦pny
w Systemie.

Typ Modemu GSM

Pozwala wybra¢ z menu rozwijanego typ
urz¡dzenia podª¡czonego do Systemu Vision. W przypadku zªego wyboru typu
urz¡dzenie nie b¦dzie dziaªa¢ poprawnie.

Strefa

W tym polu wybiera si¦ stref¦, do której
ma naleze¢ element Moduªu GSM.
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Port COM

Identy kator portu szeregowego, do
którego podª¡czone jest urz¡dzenie.
Przy ustawianiu tej opcji nalezy zwróci¢
szczególn¡ uwag¦ na prawidªowy dobór
portu szeregowego - bª¦dne przyporz¡dkowanie grozi destabilizacj¡ systemu.

Kod PIN

Czterocyfrowy kod karty SIM, pozwalaj¡cy na zalogowanie do sieci GSM. W przypadku, gdy na kart¦ nie zostaªa naªozona
konieczno±¢ podawania tego kodu, pole
moze pozosta¢ puste.

Nazwa

Dowolna nazwa elementu Moduªu GSM
obowi¡zuj¡ca w Systemie.

Domy±lne ustawienia portu

Wybranie tej opcji pozwala systemowi dobra¢ domy±lne ustawienia portu szeregowego dla wybranego przez uzytkownika
typu urz¡dzenia.

Ustawienia portu COM

Przycisk daje dost¦p do okna szczegóªowej
kon guracji portu szeregowego.

UWAGA!
W przypadku stosowania modemów podª¡czanych bezpo±rednio do portu
USB (takich jak Option iCON 505), nalezy szczególn¡ uwag¦ zwróci¢ na dobór
odpowiedniego numeru portu COM - sterowniki tych urz¡dze« tworz¡ ich wi¦cej
niz jeden. W celu wybrania prawidªowego, nalezy posªuzy¢ si¦ Menedzerem
urz¡dze« systemu Windows i otworzy¢ gaª¡¹ Porty (COM i LPT). W zalezno±ci od urz¡dzenia nalezy sprawdzi¢ jego oznaczenie zgodnie z ponizszymi
wskazówkami:
• Option iCON 505 - port o nazwie GlobeTrotter GI0505 - Control Interface .
•
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Rysunek 3: Okno konfiguracji portu COM
1.1.2

Ustawienia portu COM

Po klikni¦ciu w oknie kon guracji przycisku Ustawienia portu COM na
ekranie pojawi si¦ okno z parametrami pracy portu szeregowego. W tabeli
ponizej opisane zostaªy poszczególne elementy okna. W celu poprawnego
ustawienia poszczególnych pól, nalezy odnie±¢ si¦ do dokumentacji urz¡dzenia
modemowego.

Pr¦dko±¢

Przepustowo±¢ portu COM w bitach na
sekund¦.

Parzysto±¢

Parametr kontroli poprawno±ci przepªywu
danych na porcie szeregowym.

Bity danych

Wielko±¢ pojedynczego pakietu danych.

Kontrola przepªywu

Kon guracja sposobu zarz¡dzania przepªywem danych na porcie szeregowym.

Bity stopu

Okre±la typ bitu stopu stosowany w
pakiecie danych.
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1.2

Grupy numerów telefonów

Kon guracja grup numerów telefonów upraszcza operacje zwi¡zane z kon guracj¡ moduªu, w przypadku pracy z wieloma numerami telefonów jednocze±nie.
Zde niowanie takiej struktury pozwala wykorzysta¢ j¡ pó¹niej wielokrotnie w
kon guracji akcji i warunków, co znacz¡co przyspiesza budow¦ logiki. Zapewnia
takze wi¦ksz¡ elastyczno±¢ w przypadku pó¹niejszych mody kacji list oraz
redukuje prawdopodobie«stwo popeªnienia bª¦du przez uzytkownika w trakcie
kon guracji.
Dost¦p do okna kon guracji grup jest mozliwy poprzez menu gªówne
Narz¦dzia -> Grupy numerów telefonów. Zakres dokonywania zmian
mozna ograniczy¢ do grupy wybranych uzytkowników za pomoc¡ odpowiednich
praw dost¦pu Systemu Vision BMS. Moduª oferuje mozliwo±¢ przyznania i
odebrania pozwolenia na otwieranie tego okna. Jego wygl¡d przedstawiony jest
na rysunku 4.

Rysunek 4: Okno grup numerów telefonów

Ponizsza tabela opisuje elementy kon guracyjne okna.

Grupy - Dodaj

Przycisk dodawania nowej grupy numerów
telefonów.
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Grupy - Usu«

Przycisk sªuz¡cy do usuni¦cia zaznaczonej
na li±cie grupy numerów telefonów.

Opcje - Nazwa grupy

Nazwa biez¡cej, aktualnie wybranej grupy
numerów telefonów.

Opcje - Telefony

Lista numerów telefonów nalez¡cych do
aktualnie wybranej grupy.

Opcje - Dodaj

Przycisk dodawania numeru telefonu do
aktualnie wybranej grupy.

Opcje - Mody kuj

Przycisk pozwalaj¡cy na mody kacj¦ zaznaczonego numeru telefonu w obr¦bie
grupy.

Opcje - Usu«

Przycisk usuwania zaznaczonego numeru
telefonu w obr¦bie grupy.

Opcje - Zapisz

Przycisk sªuz¡cy do zapisania wszystkich
zmian dokonanych na aktualnie wybranej
grupie numerów telefonów.

OK

Naci±ni¦cie tego przycisku potwierdza zmiany w kon guracji grup numerów telefonów i zamyka okno.

Anuluj

Naci±ni¦cie przycisku spowoduje zamkni¦cie okna bez zapisania zmian w kon guracji grup numerów telefonów.

Pojedynczego, tego samego numeru telefonu mozna uzy¢ w wielu grupach
jednocze±nie. Nie ma niebezpiecze«stwa zdublowania wysyªanej informacji, gdyz
w obr¦bie kazdej reguªy lista jest ltrowana tak, aby wyeliminowa¢ powtarzaj¡ce
si¦ numery.
Dodaj¡c numer telefonu mozna go zaopatrzy¢ w krótki opis identy kuj¡cy
odbiorc¦. B¦dzie on dost¦pny za pomoc¡ zmiennych wspóªdzielonych przekazywanych z warunków moduªu do innych elementów Systemu. Za pomoc¡ tego
mechanizmu mozna na przykªad automatycznie umieszcza¢ w Dzienniku Zdarze«
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i Alarmów informacje o nadawcy SMS w postaci imienia i nazwiska zamiast jego
numeru telefonu.
UWAGA!
Chc¡c skorzysta¢ z tej mozliwo±ci nalezy dopilnowa¢, aby wszystkie powtarzaj¡ce si¦ numery telefonów w obr¦bie wszystkich grup byªy zaopatrzone w opis. W
przeciwnym przypadku przekazywanie go za pomoc¡ zmiennych wspóªdzielonych
moze nie funkcjonowa¢ poprawnie.

1.3

Współpraca Modułu GSM z Jednostka˛ Decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z elementami Moduªu GSM pozwala na powi¡zanie akcji oraz warunków tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•
•

Poª¡czenie,
Otrzymanie SMS'a,
SMS zostaª dostarczony,
Zasi¦g sieci,
Status rejestracji u operatora,
Stan zablokowania Moduªu.

oraz nast¦puj¡ce akcje:
• Wysªanie SMS'a,
• Dzwonienie na numer,
• Blokuj dziaªanie Moduªu.
1.3.1

Warunek: Połaczenie
˛

Warunek jest speªniony wtedy, kiedy trwa prawidªowa transmisja danych
pomi¦dzy urz¡dzeniem a Systemem. W przypadku zerwania komunikacji, braku
urz¡dzenia lub uszkodzenia sprz¦tu, warunek nie b¦dzie prawdziwy.
1.3.2

Warunek: SMS został dostarczony

Warunek ten pozwala na wywoªanie akcji, kiedy System otrzyma od Moduªu
GSM potwierdzenie dor¦czenia wiadomo±ci SMS. Warunek ten speªniany jest kazdorazowo w momencie otrzymania dowolnego potwierdzenia dor¦czenia wiadomo±ci.
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1.3.3

Warunek: Otrzymanie SMS’a

Warunek ten pozwala na wywoªanie akcji, kiedy Moduª GSM odbierze
informacj¦ o nadaniu przez uzytkownika wiadomo±ci SMS skierowanej do
Systemu. W zalezno±ci od potrzeb, warunek moze by¢ uzalezniony od faktu,
czy wiadomo±¢ zostaªa nadana z jednego z numerów telefonów znajduj¡cych
si¦ na li±cie lub tez tego, czy wiadomo±¢ zawiera konkretn¡, zde niowan¡
tre±¢. Mozliwe jest tez poª¡czenie w/w skªadowych warunku lub tez caªkowita
rezygnacja z ltracji pod ich wzgl¦dem. W takim przypadku warunek b¦dzie
speªniony dla kazdej otrzymanej przez System wiadomo±ci SMS. Rysunek 5
przedstawia okno kon guracji warunku.
UWAGA!
Komunikat nie powinnien zawiera¢ polskich znaków, gdyz ich poprawna obsªuga silnie zalezy od uzywanego modelu telefonu komórkowego. W przypadku
ich stosowania, nalezy szczególnie sprawdzi¢ poprawno±¢ dziaªania reguª.

Rysunek 5: Konfigurowanie warunku: Otrzymanie SMS’a

1.3.4

Warunek: Zasieg
˛ sieci

Warunek pozwala kontrolowa¢ warunki radiowe w jakich pracuje modem.
Dostarcza on Systemowi warto±¢ z przedziaªu 0-31, która okre±la siª¦ sygnaªu
stacji bazowej. Warto±ci 0 odpowiada caªkowity brak sygnaªu, a 31 oznacza
peªn¡ mozliw¡ moc sieci. Warunek mozna dodatkowo parametryzowa¢, dobieraj¡c odpowiednie zakresy warto±ci, przy których ma by¢ prawdziwy. Informacji
mozna uzy¢ do wizualizacji, w celach kontrolnych oraz do powiadamiania
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uzytkownika.

Rysunek 6: Konfigurowanie warunku: Zasieg
˛ sieci

1.3.5

Warunek: Status rejestracji u operatora

Warunek jest speªniony, gdy modem poprawnie dokonaª rejestracji karty
SIM u operatora GSM i jest ona aktywna. Oznacza to, iz sie¢ speªnia warunku
techniczne i b¦dzie ±wiadczy¢ usªugi niezb¦dne do dziaªania akcji wykonywanych
przez modem. Nie oznacza to, ze na koncie abonenta typu pre-paid s¡ ±rodki
niezb¦dne do wykonania poª¡cze« i wysyªania wiadomo±ci SMS. Warunek mozna
skon gurowa¢ tak, aby byª speªniony, gdy rejestracja zostaªa przeprowadzona
poprawnie lub tez, gdy nie zostaªa przeprowadzona.

1.3.6

Warunek: Stan zablokowania Modułu

Warunek jest speªniony, gdy dziaªanie moduªu jest zablokowane.
Zablokowanie moduªu odbywa si¦ poprzez wywoªanie w logice odpowiedniej akcji (Blokuj dziaªanie Moduªu). W zalezno±ci od potrzeby speªnienie
warunku moze ustawi¢ stan wysoki lub niski.
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1.3.7

Akcja: Wysłanie SMS’a

Uruchomienie tej akcji powoduje, ze na zde niowany numeru telefonu (lub
na grup¦ numerów) zostanie wysªana wiadomo±¢ SMS o zadanej tre±ci. Jedna
akcja umozliwia wysªanie wiadomo±ci tekstowej poprzez sie¢ GSM opcjonalnie:
do jednego adresata oraz do jednej lub kilku grup. Jezeli w obr¦bie pojedynczej
akcji dany numer telefonu b¦dzie wyst¦powaª kilkukrotnie (na przykªad b¦dzie
obecny w wielu grupach jednocze±nie), zostanie na niego wysªana tylko jedna
informacja. Moduª wst¦pnie przeszukuje zde niowane numery telefonów docelowych i usuwa spo±ród nich duplikaty.
Warunkiem koniecznym do speªnienia jest dªugo±¢ wiadomo±ci, która nie
moze przekracza¢ 160 znaków w przypadku nie uzywania znaków narodowych
(takich jak ¡, ¦, ± itp) oraz 70 znaków, je±li uzyte s¡ znaki narodowe. System
nie zwraca uwagi na wielko±¢ liter w tek±cie. Rysunek 7 przedstawia okno
kon guracji akcji.

Rysunek 7: Konfigurowanie akcji: Wysłanie SMS’a

1.3.8

Akcja: Dzwonienie na numer

Uruchomienie tej akcji powoduje, ze modem wybiera zadany numer telefonu (lub numery z grupy numerów telefonów) i wykonuje poª¡cznie (lub
poª¡czenia). Na rysunku 8 przedstawiono okno kon guracji parametrów akcji.
Jezeli uzytkownik odbierze rozmow¦, urz¡dzenie rozª¡czy si¦. Nalezy pami¦ta¢,
aby numery telefonów byªy wprowadzane w odpowiednim formacie - innym niz
to ma miejsce podczas wysyªania wiadomo±ci SMS. Format ten powinien by¢
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zgodny z aktualnie uzywanym przez danego operatora, z którego usªug korzysta
urz¡dzenie modemu.
UWAGA!
W przypadku uzycia tego sygnaªu w formie okresowego wydzwaniania do
grup numerów co pewien okres czasu, nalezy ±ci±le kontrolowa¢ liczebno±¢
odbiorców. Nalezy zakªada¢, ze obsªuga jednego numeru moze potrwa¢ ponad
minut¦. Jezeli odst¦p pomi¦dzy kolejnym wywoªaniem akcji wydzwaniania nie
pozwoli na swobodn¡ realizacj¦ wszystkich zada«, dojdzie do sytuacji, kiedy
VBMS nie b¦dzie miaª mozliwo±ci wykonania innych czynno±ci na modemie
GSM - na przykªad wysyªania i odbierania SMS. Aby tego unikn¡¢, nalezy
tak zaplanowa¢ logik¦, aby wydzwanianie realizowaªo si¦ co tyle minut, ile
skon gurowano docelowych numerów telefonów w danej akcji, i dodatkowo
przynajmniej jednominutowy margines.

Rysunek 8: Konfigurowanie akcji: Dzwonienie na numer

1.3.9

Akcja: Blokuj działanie Modułu

Wywoªanie akcji powoduje zablokowanie dziaªania Moduªu. Oznacza to, ze
modem GSM zostaje zablokowany na poª¡czenia wychodz¡ce i poª¡czenia przychodz¡ce. Istnieje mozliwo±¢ inwersji akcji.
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1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł GSM

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ moduª. 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
elementów moduªu.
UWAGA!
W miar¦ mozliwo±ci nie nalezy dopuszcza¢ do sytuacji, kiedy zerwanie
poª¡czenia komputera z modemem GSM nast¡pi w czasie pracy Systemu.
Jezeli takie zdarzenie b¦dzie miaªo miejsce, zaleca si¦ rozª¡czenie i powtórne
podª¡czenie zasilania urz¡dzenia modemowego.
1.4.1

”Brak odpowiedzi”

System nie potra nawi¡za¢ poª¡czenia z urz¡dzeniem modemowym. Nalezy
sprawdzi¢ zyczne poª¡czenia komputera z modemem oraz jego zasilanie. Jezeli
bª¡d wyst¦puje nadal, nalezy wyª¡czy¢ i wª¡czy¢ ponownie urz¡dzenie. W ostateczno±ci moze by¢ konieczne przeprowadzenie procedury sprz¦towego resetowania urz¡dzenia. Szczegóªy mozna znale¹¢ w dokumentacji producenta.
1.4.2

”Modem zajety”
˛

Modem wykonuje aktualnie inne zadanie. Nalezy poczeka¢ chwil¦ i spróbowa¢
ponownie.
1.4.3

”Bład
˛ otwarcia portu COM”

Skon gurowany port szeregowy jest juz uzywany przez inny proces, b¡d¹
tez system operacyjny nie moze go odnale¹¢. Nalezy upewni¢ si¦, ze wybrano
poprawny identy kator oraz, ze nie korzysta z niego inny program. W przypadku
korzystania z przej±ciówki RS232<->USB nalezy sprawdzi¢ poª¡czenia kablowe.
1.4.4

”Niepoprawny PIN”

Podany w kon guracji kod PIN karty SIM jest nieprawidªowy.
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UWAGA!
Trzykrotne podanie bª¦dnego kodu spowoduje zablokowanie karty SIM i
konieczno±¢ wprowadzenia kodu PUK. Nalezy tego dokona¢ za pomoc¡ telefonu
komórkowego - urz¡dzenie modemowe nie umozliwia przeprowadzenia tej
operacji.
1.4.5

”Bład
˛ aktywacji PDU”

Problem zwi¡zany z sieci¡ GSM. Nalezy wyª¡czy¢ i wª¡czy¢ ponownie zasilanie
modemu oraz zrestartowa¢ Moduª GSM.
1.4.6

”Bład
˛ aktywacji komend AT w wersji 2”

Bª¡d zwi¡zany z komunkacj¡ z urz¡dzeniem modemowym. Nalezy sprawdzi¢,
czy w trakcie kon guracji elementu moduªu, wybrano poprawnie typ urz¡dzenia.
W nast¦pnej kolejno±ci nalezy sprawdzi¢ poª¡czenia zyczne komputera i modemu.
1.4.7

”Bład
˛ wprowadzania ustawień specyficznych dla sprzetu”
˛

Wyst¡piª problem podczas inicjacji modemu. Nalezy sprawdzi¢ poª¡czenia
zyczne komputera i urz¡dzenia modemowego. W nast¦pnej kolejno±ci nalezy
zrestartowa¢ Moduª GSM.
1.4.8

”Bład
˛ portu COM”

System nie moze nawi¡za¢ poª¡czenia poprzez port szeregowy. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie uruchomiono innego programu korzystajacego z tego samego
portu co Moduª GSM. Nalezy takze skontrolowa¢ poª¡czenia zyczne komputera
z modemem.
1.4.9

”Bład
˛ konwersji wiadomości”

Nast¡piª problem podczas transmisji. Nalezy sprawdzi¢ stan poª¡cze« zycznych komputera i modemu. Szczególn¡ uwag¦ nalezy zwróci¢ na dªugo±¢ zastosowanych poª¡cze« oraz mozliwo±¢ obecno±ci zakªóce« pochodz¡cych z innych
urzadze« pracuj¡cych w poblizu.
Bª¡d moze takze wyst¡pi¢ w przypadku, gdy w w odbieranej wiadomo±ci znajduj¡ si¦ znaki narodowe zakodowane w nietypowy sposób.
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1.4.10

”Niepoprawny numer telefonu”

Numer telefonu, na który ma zosta¢ wysªany SMS lub do którego moduª ma
wykona¢ poª¡czenie jest nieprawidªowy. Powinien skªada¢ si¦ z samych cyfr, bez
biaªych znaków (spacji, tabulatora), znaków - oraz + . Nalezy sprawdzi¢ w
Jednostce Decyzyjnej kon guracj¦ akcji zwi¡zanych z Moduªem GSM.
1.4.11

”Port COM nie istnieje w systemie!”

Moduª nie byª w stanie otworzy¢ portu szeregowego wskazanego w konguracji. Sytuacja taka moze zaj±¢ w przypadku stosowania przej±ciówki
RS232<->USB. Nalezy sprawdzi¢, czy zostaªa poprawnie podª¡czona i czy jest
poprawnie obsªugiwana przez system operacyjny. W razie konieczno±ci nalezy
jeszcze raz zainstalowa¢ sterowniki urz¡dzenia.
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