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Moduł Multimedialny

Moduª Multimedialny daje uzytkownikowi Systemu Vision mozliwo±¢
wspóªpracy z urz¡dzeniami rmy RTI (AD-4).

1.1

Konfigurowanie Modułu Multimedialnego

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem Multimedialnym oraz jego kon guracji.
1.1.1

Lista elementów Modułu Multimedialnego

Rysunek 1 przedstawia okno z list¡ zde niowanych w Systemie elementów
moduªu. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu Kon guracja ->
Moduªy -> Moduª Multimedialny. W nowo otwartym oknie w jego lewym
górnym rogu obok nazwy moduªu znajduje si¦ liczba uzywanych moduªów oraz
ich maksymalna liczba. Istnieje mozliwo±¢ od ltrowania elementów wg stref
za pomoc¡ drzewa stref. Dodatkowo mozna wyszuka¢ element wg nazwy za
pomoc¡ wyszukiwarki.

Rysunek 1: Okno listy elementów Modułu Diagnostyki Sieci

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nowego
elementu moduªu przedstawionego na rysunku. Klikni¦cie przycisku Usu«
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powoduje usuni¦cie zaznaczonego elementu. Klikni¦cie przycisku Mody kuj
powoduje wy±wietlenie okna kon guracji zaznaczonego elementu. Klikni¦cie
przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie biez¡cego okna.
1.1.2

Konfiguracja Modułu Multimedialnego RTI AD-X oraz XP-X

Rysunek 2 przedstawia przykªadowe okno kon guracji elementu Moduªu
Multimedialnego (na przykªadzie urz¡dzenia RTI AD-4).

Rysunek 2: Okno konfiguracji podzespołu

Ponizsza tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.

Aktywny

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze podzespóª jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Identy kator elementu moduªu nadawany
przez uzytkownika.

Strefa

W tym polu nalezy wybra¢ zde niowan¡
wcze±niej w Systemie stref¦, do której
przynaleze¢ ma podzespóª.
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Typ urz¡dzenia

W tym polu nalezy wybra¢ typ urz¡dzenia,
które bezpo±rednio b¦dzie wspóªpracowaªo z Systemem.

Port COM

Cz¦stotliwo±¢ badania obecno±ci hosta docelowego w sieci Ethernet.

Ustawienia
domy±lne

dodatkowe

-

Opcja ta powoduje wczytanie domy±lnych
ustawie« dla wybranego urz¡dzenia.

Ustawienia
wªasne

dodatkowe

-

Opcja ta powoduje wczytanie ustawie«
zde niowanych przez uzytkownika, dla
wybranego urz¡dzenia.

Kon guracja

Przycisk ten pozwala na zde niowanie
ustawie« wªasnych dla wybranego
urz¡dzenia.

Opis

Dowolny ci¡g znaków opisuj¡cy podzespóª.

1.1.2.1

Ustawienia dodatkowe wªasne Moduªu Multimedialnego RTI AD-X

Typ urz¡dzenia o nazwie AD-4 pozwala na kon guracje i wspóªprace z
urz¡dzeniem rmy RTI maj¡cym na celu sterowanie strefami d¹wi¦ku, w
zalezno±ci od podª¡czonych ¹ródeª. Rysunek przedstawia kon guracj¦ takiego
urz¡dzenia. W ponizszej tabeli znajduje si¦ opis poszczególnych opcji. Urz¡dzenie typu AD-8 posiada odpowiednio 8 kon gurowalnych obszarów d¹wi¦ku.

1.1.2.2

Ustawienia dodatkowe wªasne Moduªu Multimedialnego RTI XP-X

Typ urz¡dzenia o nazwie XP-6 jest zaawansowanym urz¡dzeniem mikroprocesorowym, które sªuzy do sterowania urz¡dze« zewn¦trznych niezwi¡zanych
z podzespoªami rmy RTI. XP-6 posiada programowalne wej±cia oraz wyj±cia,
które szczegóªowo opisuje karta katalogowa. Komunikacja z Systemem odbywa
si¦ na podstawie transmisji RS232C przez port COM.
Ponizszy rysunek 4 przedstawia kon guracj¦ dodatkow¡ moduªu na
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Rysunek 3: Przykładowa konfiguracja własna urzadzenia
˛
RTI AD-4

przykªadzie urz¡dzenia RTI XP-6.

Rysunek 4: Konfiguracja dodatkowa na przykładzie urzadzenia
˛
XP-6

Rysunek przedstawia parametryzacj¦ rozkazów wysyªanych do urz¡dzenia
XP-6 oraz parametryzacj¦ rozkazów pobieranych z urz¡dzenia XP-6.

1.1.3

Konfiguracja Modułu Multimedialnego ECLER MIMO88

Rysunek 6 przedstawia przykªadowe okno kon guracji elementu Moduªu
Multimedialnego (na przykªadzie urz¡dzenia ECLER MIMO88).
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Rysunek 5: Parametryzacja komend do/z urzadzenia
˛
XP-6

Rysunek 6: Okno konfiguracji podzespołu

Ponizsza tabela zawiera opis poszczególnych elementów tego okna.
Aktywny

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze podzespóª jest aktywny w Systemie.

Nazwa

Identy kator elementu moduªu nadawany
przez uzytkownika.

Strefa

W tym polu nalezy wybra¢ zde niowan¡
wcze±niej w Systemie stref¦, do której
przynaleze¢ ma podzespóª.
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Typ urz¡dzenia

W tym polu nalezy wybra¢ typ urz¡dzenia,
które bezpo±rednio b¦dzie wspóªpracowaªo z Systemem.

Ustawienia
domy±lne

dodatkowe

-

Opcja ta powoduje wczytanie domy±lnych
ustawie« dla wybranego urz¡dzenia.

Ustawienia
wªasne

dodatkowe

-

Opcja ta powoduje wczytanie ustawie«
zde niowanych przez uzytkownika, dla
wybranego urz¡dzenia.

Kon guracja

Przycisk ten pozwala na zde niowanie
ustawie« wªasnych dla wybranego
urz¡dzenia.

Port IP

Zde niowany port, przez który bedzie
odbywa¢ si¦ komunikacja w sieci Ethernet.

Adres IP

Adres sieciowy
urz¡dzeniu.

Opis

Dowolny ci¡g znaków opisuj¡cy podzespóª.

1.1.3.1

przydzielony

danemu

Ustawienia dodatkowe wªasne Moduªu Multimedialnego ECLER MIMO88

Typ urz¡dzenia o nazwie ECLER MIMO88 ma na celu sterowanie strefami
d¹wi¦ku, w zalezno±ci od podª¡czonych ¹ródeª i wymaganych wªasnych preferencji. Urz¡dzenie pozwala na sterowanie do 100 uprzednio zde niowanych
ustawie« ( preset'ów ). Model MIMO88 umozliwia zarówno sterowanie wyj±ciami przeka¹nikowymi, jak i sterowanie odtwarzaniem d¹wi¦ku w odpowiednio
zde niowanych strefach. Komunikacja z Systemem odbywa si¦ przez interfejs
sieciowy Ethernet.
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Rysunek 7: Przykładowa konfiguracja własna urzadzenia
˛
ECLER MIMO88

1.2

Współpraca Modułu Multimedialnego z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zwi¡zanych z Moduªem Multimedialnym pozwala na powi¡zanie akcji oraz warunków tego podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Warunki i akcje s¡ zalezne od wybranego typu urz¡dzenia, z którym Moduª
ma wspóªpracowa¢.
1.2.1

Urzadzenie
˛
RTI AD-4

Moduª dla tego urz¡dzenia udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki dla kazdej ze
stref:
•
•
•
•
•

Wysoko±¢ d¹wi¦ków niskich (bass)
Wysoko±¢ d¹wi¦ków wysokich (treble)
Gªo±no±¢
™ródªo d¹wi¦ku
Wª¡czona

oraz nast¦puj¡ce akcje wspólne dla wszystkich stref:
•
•
•
•
•
•
•

Wycisz wszystkie strefy
Wyª¡cz wyciszenie wszystkich stref
Wyª¡cz wszystkie strefy
Wª¡cz wszystkie strefy
Wszystkie strefy ze ¹ródªa 1
Wszystkie strefy ze ¹ródªa 2
Wszystkie strefy ze ¹ródªa 3
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• Wszystkie strefy ze ¹ródªa 4
1.2.2

Urzadzenie
˛
RTI XP-6

Moduª dla tego urz¡dzenia udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
• Poª¡czenie
• Nowa komenda
(warunek Nowa komenda jest uwarunkowana od wcze±niejszej kon guracji
wªasnej moduªu XP-6)
1.2.3

Urzadzenie
˛
ECLER MIMO88

Moduª dla tego urz¡dzenia udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poª¡czenie
Wykonano preset
Zmiana poziomu wej±cia audio
Zmiana poziomu wyj±cia audio
Zmiana poziomu w punkcie matrycy
Zmiana wyciszenia wej±cia audio
Zmiana wyciszenia wyj±cia audio
Zmiana wyciszenia w punkcie matrycy
Zmiana stanu wej±cia
Zmiana stanu wyj±cia

oraz nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•
•
•

Ustaw
Ustaw
Ustaw
Ustaw
Ustaw
Ustaw

preset
stan poziomu
stan poziomu
stan poziomu
stan poziomu
stan wyj±cia

wej±cia audio
wyj±cia audio
punktu matrycy (od wej±¢)
punktu matrycy (od wyj±¢)
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