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Moduł Inteligentnego Głośnika

Moduª Inteligentnego Gªo±nika zapewnia obsªug¦ urz¡dzenia zycznego odtwarzaj¡cego komunikaty d¹wi¦kowe. Dzi¦ki niemu mozliwa jest kon guracja
tego elementu Systemu oraz jego integracja z pozostaªymi - poprzez uwzgl¦dnienie w logice dziaªania caªej instalacji. Urz¡dzenie jest w stanie przechowa¢
do 4000 plików w popularnym formacie MP3 oraz odtworzy¢ dowolny z nich
jednokrotnie lub odtwarza¢ go w sposób ci¡gªy - w zalezno±ci od wymaga«
uzytkownika. Mozliwe jest takze okre±lenie gªo±no±ci z jak¡ komunikat ma by¢
odtwarzany oraz zmiana tego parametru w czasie dziaªania. Komunikacja z
urz¡dzeniem w przypadku wspóªpracy z Systemem Vision odbywa si¦ za pomoc¡
sieci Ethernet.

1.1

Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania elementami Moduªu
Inteligentnego Gªo±nika.
1.1.1

Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika

Lista elementów moduªu zawiera zde niowane w Systemie reprezentacje
Inteligentnych Gªo±ników. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu
Kon guracja -> Moduªy -> Moduª Inteligentnego Gªo±nika. Rysunek
1 przedstawia okno zawieraj¡ce tak¡ przykªadow¡ list¦. Klikni¦cie przycisku
Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nowego elementu Moduªu
Inteligentnego Gªo±nika - rys. 2. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie
zaznaczonego elementu moduªu. Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje
wy±wietlenie okna kon guracji pojedynczego, aktualnie zaznaczonego elementu
Moduªu Inteligentnego Gªo±nika. Okno to wygl¡da analogicznie do tego dotycz¡cego kon guracji nowego elementu. Wybranie przycisku Zamknij powoduje
wyj±cie z kon guracji moduªu Inteligentnego Gªo±nika.

1.1.2

Konfigurowanie elementu Modułu Inteligentnego Głośnika

Rysunek 2 przedstawia okno kon guracji pojedynczego elementu moduªu.
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Rysunek 1: Lista skonfigurowanych elementów Modułu Inteligentnego Głośnika

Rysunek 2: Okno konfigurowania elementu Modułu Inteligentnego Głośnika

Tabela zawiera opis poszczególnych parametrów wymagaj¡cych zde niowania
przez uzytkownika.

Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze obsªuga danego Inteligentnego Gªo±nika jest
wª¡czona i b¦dzie on dost¦pny w Systemie.
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Nazwa

Nazwa urz¡dzenia w obr¦bie Systemu Vision.

Adres IP

Adres IP urz¡dzenia.

Strefa

Strefa, do której ma przynaleze¢ element.

Port

Numer zdalnego portu TCP, na którym
b¦dzie nawi¡zywane poª¡czenie. Parametr
ten musi by¢ zgodny z tym ustawionym w
urz¡dzeniu zycznym.

Opis

Dowolny ci¡g znaków zawieraj¡cy istotne
dla uzytkownika informacje - na przykªad
o przeznaczeniu i/lub lokalizacji Inteligentnego Gªo±nika.

Wyszukaj urz¡dzenia

Klikni¦cie przycisku powoduje otwarcie
okna, w którym zostan¡ wy±wietlone
wyszukane w sieci dziaªaj¡ce urz¡dzenia.
Uzytkownik moze w ten sposób wybra¢
jeden ze znalezionych Inteligentnych
Gªo±ników do obsªugi.

OK

Zapisanie kon guracji
biez¡cego okna.

Anuluj

Zamkni¦cie biez¡cego okna bez zapisania
kon guracji.

1.1.3

i

zamkni¦cie

Wyszukiwanie dostepnych
˛
urzadze
˛
ń

Okno wyszukiwania urz¡dze« (rys. 3) dost¦pne jest po naci±ni¦ciu przycisku
Wyszukaj urz¡dzenia na oknie ustawie« podstawowych. Pozwala ono na
znalezienie Inteligentnych Gªo±ników pracuj¡cych w lokalnej sieci. Przycisk
Kon guracja urz¡dzenia pozwala na zmian¦ kon guracji wewn¦trznej
wybranego urz¡dzenia (rys. 4), natomiast przycisk Od±wiez wymusza ponowne
wyszukanie pracuj¡cych urz¡dze«. S¡ one prezentowane na li±cie, która zawiera
podstawowe informacje o nazwie wewn¦trznej urz¡dzenia oraz jego adresie IP
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Rysunek 3: Okno wyszukiwania Inteligentnych Głośników

oraz MAC.

Rysunek 4: Okno wewnetrznej
˛
konfiguracji sieciowej Inteligentnego Głośnika

5/9

1.2

Współpraca Modułu Inteligentnego Głośnika z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja Moduªu Inteligentnego Gªo±nika w jednostce decyzyjnej pozwala
na powi¡zanie akcji i warunków tego moduªu z pozostaªymi elementami Systemu. Moduª Inteligentnego Gªo±nika udost¦pnia nast¦puj¡cy warunek:
• Poª¡czenie
oraz nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•
1.2.1

Jednokrotne odtworzenie pliku,
Odtwarzanie pliku w p¦tli,
Zatrzymanie odtwarzania,
Zmiana gªo±no±ci odtwarzania.
Warunek: Połaczenie
˛

Warunek ten jest speªniony, kiedy utrzymywane jest ci¡gªe poª¡czenie z
urz¡dzeniem zycznym Inteligentnego Gªo±nika. Jezeli tak jest, sygnaª przyjmuje stan wysoki - w przeciwnym razie niski. Okno kon guracji warunku jest
przedstawione na rysunku 5.

Rysunek 5: Konfigurowanie warunku: Połaczenie
˛
- stan wysoki

1.2.2

Akcja: Jednokrotne odtworzenie pliku

Kon gurowanie tej akcji polega na okre±leniu numeru pliku, który ma zosta¢
jednokrotnie odtworzony oraz pocz¡tkowego stopnia gªo±no±ci. Rysunek 6
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przedstawia okno kon guracji parametrów akcji. Zadany numer pliku powinien
by¢ z zakresu od 0 do 3999. Pliki w pami¦ci urz¡dzenia numerowane s¡
kolejno od 0 do n . Je±li dany komunikat nie zostanie znaleziony w pami¦ci
urz¡dzenia, wtedy nie nast¡pi odtwarzanie, a to, które trwaªo do tej pory
zostanie zatrzymane. Gªo±no±¢ moze zosta¢ ustalona w zakresie od 0 do 31,
przy czym warto±ci 0 odpowiada cisza.

Rysunek 6: Konfigurowanie akcji: Odtwórz plik jednokrotnie

1.2.3

Akcja: Odtwarzanie pliku w petli
˛

Kon gurowanie tej akcji odbywa si¦ tak samo, jak akcji Jednokrotne
odtworzenie pliku. Róznica polega na tym, ze na czas uruchomienia tej akcji,
wybrany plik jest odtwarzany w sposób ci¡gªy w p¦tli. Jezeli w tym samym
czasie opisywana tutaj akcja jest realizowana przez kilka reguª wymuszaj¡cych
inne jej parametry (na przykªad dwa inne pliki MP3), nast¡pi ci¡gªe odtwarzanie
tylko jednego z nich - tego, który zostanie uruchomiony pó¹niej. W czasie, gdy
trwa akcja odtwarzania ci¡gªego, nie jest mozliwe odtwarzanie jednokrotne
komunikatów. Okno kon guracji akcji zostaªo przedstawione na rysunku 7.

Rysunek 7: Konfigurowanie akcji: Odtwarzanie pliku w petli
˛
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1.2.4

Akcja: Zatrzymanie odtwarzania

Akcja ta powoduje wysªanie do urz¡dzenia polecenia bezwarunkowego zatrzymania odtwarzania biez¡cego komunikatu. Dzieje si¦ to niezaleznie, czy aktywowane ono zostaªo w trybie jednokrotnym czy ci¡gªym.
1.2.5

Akcja: Zmiana głośności odtwarzania

Akcja ta umozliwia zmian¦ gªo±no±ci odtwarzania komunikatu w trakcie jego
trwania - zainicjowanego zarówno w trybie jednokrotnym, jak i ci¡gªym. Mozna
zada¢ bezpo±rednio z¡dany, nowy poziom lub zmieni¢ go wzgl¦dem aktualnego zmniejszy¢ lub zwi¦kszy¢ o zadan¡ warto±¢. Jest to najprostszy sposób realizacji
komunikatów z pªynnie zwi¦kszaj¡cym si¦ poziomem gªo±no±ci. Mozliwe jest
takze zastosowanie w tym miejscu zmiennych wspóªdzielonych i umozliwienie
w ten sposób sterowania wspomnianym parametrem za pomoc¡ niezaleznego
elementu Systemu - na przykªad Komponentu Zmiennej. Okno kon guracji akcji
przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8: Konfigurowanie akcji: Zmiana głośności odtwarzania

1.3

Błedy
˛
generowane przez Moduł Inteligentnego Głośnika

Rozdziaª zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach, jakie moze wygenerowa¢ Moduª Inteligentnego Gªo±nika. 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.
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1.3.1

”Utracono połaczenie
˛
z Modułem Inteligentnego Głośnika”

Komunikat moze wyst¡pi¢, gdy uzytkownik r¦cznie skon gurowaª element
moduªu i niepoprawnie wpisaª numer IP urz¡dzenia lub port TCP. Jezeli parametry s¡ poprawne, oznacza to, iz nast¡piªo rozª¡czenie komunikacji z Inteligentnym Gªo±nikiem lub w ogóle nie udaªo si¦ go nawi¡za¢. W obydwu przypadkach najlepszym rozwi¡zaniem jest sprawdzenie dost¦pno±ci moduªu poprzez
wybranie Wyszukaj urz¡dzenia w oknie kon gurowania elementu Moduªu Inteligentnego Gªo±nika (rys. 2) i wybranie jednego z wyszukanych moduªów. Jezeli
urz¡dzenie nie jest obecne na li±cie, nalezy sprawdzi¢ jego poª¡czenie z sieci¡
Ethernet oraz zasilanie. W razie potrzeby mozna dokona¢ sprz¦towego resetowania ukªadu. Jezeli takie dziaªanie nie przyniesie skutku, nalezy wymusi¢ powrót
do ustawie« fabrycznych. Dodatkowe informacje mozna znale¹¢ w instrukcji obsªugi Inteligentnego Gªo±nika.
1.3.2

”Skonfigurowany moduł nie jest Modułem Inteligentnego Głośnika”

Ten komunikat bª¦du sugeruje, ze uzytkownik r¦cznie skon gurowaª element moduªu do wspóªpracy z urz¡dzeniem, które nie jest Inteligentnym
Gªo±nikiem lub tez dokonaª takiego wyboru z listy wyszukanych w sieci urz¡dze«.
Rozwi¡zaniem tego problemu jest wybranie prawidªowego urz¡dzenia za pomoc¡
funkcji Wyszukaj urz¡dzenia w oknie kon gurowania elementu moduªu (rys.
2). W celu unikni¦cia tego typu bª¦dów, po instalacji urz¡dze« pracuj¡cych pod
kontrol¡ Systemu Vision zaleca si¦ nadanie im indywidualnych nazw jednoznacznie identy kuj¡cych typ i zyczn¡ lokalizacj¦ ukªadu.
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