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1

BEVEZETÉS

SvanNET egy több pontos kapcsolatot támogató webes szolgáltatás a Svantek zaj & rezgés monitor állomásokkal.
A megbízhatóság és az adatbiztonság biztosítása érdekében a SvanNET a Microsoft Azure ™ rendszerén található,
a Microsoft által kezelt adatközpontok globális hálózatán keresztül.
A SvanNET zaj- és rezgésmonitor támogatása on-line olyan csatlakozási szolgáltatásokat nyújt, mint például webes
felület, hozzáférést biztosít a megfigyelő állomás adatállományához vagy a riasztási állapothoz. A monitorozó
ellenőrző lista a mérési állapotot, a riasztások jelzését, az áramforrást, beleértve az akkumulátor töltöttségét, a
külső energiainformációt, valamint a GSM jelerősséget tartalmazza
SvanNET on-line megoldás, ami azt jelenti, hogy nem igényel szoftver telepítést, és egy webböngészőn keresztül
érhető el.
SvanNET 3G modemmel kapcsolatot tart fenn minden
SIM kártya típussal, függetlenül attól, hogy nyilvános
vagy magán IP. A SvanNET-en keresztüli kapcsolat
lehetővé teszi a felhasználók számára:
 mobil telefon vagy táblagép használatát a valós
idejű mérési eredmények megtekintéséhez,
 a fájlok kézi letöltését
átprogramozását,

és

az

állomás

 a fájlok kézi letöltését és az
átprogramozását
SvanPC++_RC
használatával,

állomás
modul

 a SvanPC ++_RC alkalmazás használatát az MS
Windows® alapú monitor állomások automatikus
vezérlésére, az adatok archiválására, az
automatikus webes közzétételre,stb.
© SVANTEK
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Mielőtt elkezdené használni a SvanNET web-szolgáltatást:
1. Ellenőrizze, hogy a helyi forgalmazó létrehozta-e Önnek a SvanNET-fiókot, és hozzárendelte az állomás (oka) t
a SvanNET-fiókjához..
2. zerelje fel a mérőeszközei csatlakozásait a SvanNET-el (lásd a mérőműszerekre vonatkozó felhasználói
kézikönyveket). A SvanNET-tel való sikeres kapcsolatot a SVANTEK műszer kijelzőjén látható ikon jelzi.
3. A SvanNET eléréséhez jelentkezzen
be
fiókjába
:
https://www.svannet.com/panellogin.php

A bejelentkezés után a monitor állomás(ok) vezérléséhez használhatja a webes felületet.
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2

SVANNET PROJEKTEK

SvanNET projektek egy fizetős kiterjesztés, amely teljes mértékben automatizált kezelést biztosít a többpontos zaj- és
rezgésmonitorozó feladatoknak.Olyan eszközöket, mint Automatikus adatletöltés Automatic Files Download,
Adattárolás Data Storage, Haladó riasztások Advanced Alarms, Adat megosztás Data Sharing és Jelentés készítés
Reporting felügyelet nélküli monitorozásnál. A SvanNET Projektek funkcionalitása lehetővé teszi a monitorállomások
csoportosítását, hogy a riasztások és jelentések minden egyes projekt számára külön-külön kerüljenek
meghatározásra. Az adatfájlok automatikusan csoportosulnak összhangban a Projekt feladatokkal.
2.1. Automatikus fájl letöltés (AFD)
Az automatikus fájl letöltés fenntartja a távoli kapcsolatot a megfigyelő állomásokkal, és külön-külön letölti az egyes
projektek mérési adatait. Az AFD gondoskodik arról, hogy az adatok biztonságosan letöltődjenek és megosztásra
kerüljenek az állomás memóriájának törlése előtt. Az automatikus fájl letöltés integrálható, mint testreszabptt
weboldalak tartalma - exportálhatja az adatokat az FTP szerverre mind eredeti Svantek formátumban, mind CSV
szövegformátumra konvertálva. A feltöltött adatok könnyen használhatók a felhasználói weboldalakon.
2.2. Haladó riasztások
A SvanNET Projektek az eszközök képesek az AFD által letöltött adatfájlok elemzésére az e-mail riasztások
generálására, a meghatározott küszöbszintek meghaladása alapján (pl. nappali és éjszakai Leq). A rendszer elég
rugalmas ahhoz, hogy a hét napjától vagy a napszakától függően figyelmeztesse a különböző embereket.
2.3. Adattárolás
A SvanNET fő előnye az Adattárolás, ami egy gyors hozzáférés a mérési adatokhoz, amelyek kényelmesen
böngészhetők és letölthetők az időintervallum szerint. Az adatok a Microsoft Azure ™ felhőplatformon tárolódnak,
biztosítva a megbízható globális kapcsolatot.
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2.4. Hozzáférési szintek
A SvanNET különböző projekteket létrehozását teszi lehetővé, amelyek mindegyike eltérő pozíciót és biztonsági szintet
tartalmaz, amely megakadályozza a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek a számukra nem engedélyezett
információkhoz.
A különböző felhasználói fiókok több szintű biztonsága (MLS) lehetőséget biztosít a hozzáférés három szintre
korlátozására: rendszergazda, kezelő és felhasználó.
Állomások megvásárlásával Ön tulajdonossá válik, majd azokat rendszergazdaként kezelheti. Minden projekthez
rendszergazdát, kezelőt vagy vendégjogokat rendelhet.
A Tulajdonos és az Adminisztrátor közötti különbség az, hogy Tulajdonosként más rendszergazda jogokat is hozzáadhat,
de rendszergazdaként nem. Az alábbiakban egy példát lát a rendszergazda (tulajdonos), a kezelő és a vendég
hozzáférés az Eszköz panelre.
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2.5. SvanNET indítás - Projekt nézet
Amikor megnyitja a SvanNET-et, megnyílik egy indítási projekt, a mérési pontokkal a projekthez kijelölt térképen.
 A nyílra kattintva
választhat a rendelkezésre
álló
állomások közül.
 Kattintson
a
térképen a mérési
pontra,
három
felugró ablak megjelenítéséhez a pontinformációkkal, aktuális
szélessávú
eredményekkel és
SPL-spektrummal.
 Kattintsunk a nyílra,
hogy elrejtsük
minden mérési
ponthoz az időzítési
grafikonokkal
rendelkező panelt.
 Kattintson a kurzor
dobozban a kívánt
időpontra az összes
mérési pont eredményeinek megtekintéséhez.
© SVANTEK
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A felugró ablakban a
csatornából és a
profilból feltöltött mérési
eredmény váltásához
Kattintson a
ikonra.



Kattintson arra az
eredményre,
amelyet meg
szeretne jeleníteni,
majd kattintson az
APPLY -gombra.
 A grafikon hozzáadásához
Kattintson a
ikonra.

A mérési eredmények mérhetők és
megjeleníthetők SR
(Összesített
eredmény) vagy TH
(Időtörténés)
léptékkel.
Megjegyzés: Az összesített eredmények általában hosszabb léptéket (perc vagy óra) tartalmaznak. Ilyen esetben
a grafikon egy vízszintes vonal lesz.
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 klikk
a
létrehozott
grafikon mérési
eredményeinek
újra meghatározásához.
 Kattintson a
REMOVE feliratra a
létrehozott grafikon
törléséhez.
 A felugró ablakban
erősítse meg az
eltávolítást.

Megjegyzés: Az első
grafikon nem
törölhető.
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klikk
az adata
frissítéséhez.
 Kattintson a nyílra
az állomást és a
kapcsolat állapotát
valamint az összes
mérési pont
bekapcsolását és az
akkumulátor
állapotát tartalmazó
oldalsó panel
megnyitásához.
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2.6. Projektlista
A Projektlista megnyitásához használja a bal oldali sávot.
A Projektlista három
részre oszlik:
 A bal oldalon lévő
ikonok lehetővé
teszik, hogy
kiválaszthassa, hogy
egy adott állomással
vagy egy projektkel
kíván-e dolgozni.
Bárhol is van,
egyszerűen rákattinthat, hogy megnézze az állomást
vagy a folyamatban
lévő projektet, és
kezelje azokat.
 Eszközpanel a kiválasztott projekthez.
Tartalma a hozzáférési szinttől függ.
 Információ a projektről és a használt
állomásokról.
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Új project hozzáadása:


Kattintson az + Add
new project és az
ADD PROJECT
felugró ablakban,
belép a: Projekt név
Project name,
Projekt helyeProject
location és Projekt
leírás Project
description
pozícióba.

 Klikk a NEXT gombra a mérési pont hozzáadásához
measurement points.
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 A
Mérési
pont
hozzáadása ADD MEASUREMENT
POINT
ablakban
belép: a Pont neve
Point name, a
Pont leírása Point
description,
A
monitor
állomás
helyének földrajzi
szélessége
és
hosszúsága.
 Kattintson a Térkép
kiválasztása Pick
from map lehetőségre, keresse meg
a térképen az állomás helyzetét és
klikk az APPLY.
 Jelölje ki az állomást
az állomások listájáról, majd kattintson
az OK gombra a
mérési pont paramétereinek megerősítéséhez.
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Amikor új projektet
hoz létre, akkor
lehetséges:
 új mérési pont
hozzáadása a
Pro gr amoz ás
CONFIGURATION
gombra klikkelve
(lásd 2.6.2. fejezet).
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Az Eszköz Tool panel szerkezete a jogosultság típusától függ. Az Eszköz panel a TULAJDONOS/ OWNER számára
lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló funkciót. A funkció váltásához mutasson a kurzorral a megfelelő gombra (a
színét kékre változtatja), majd kattintson rá..


A kék PROJEKT LISTA PROJECT LIST gomb csak arról tájékoztatja Önt, hogy
a Projekt nézetben van.



A NÉZET VIEW gomb átvált a Project NÉZETRE/ VIEW-re (lásd a 2.5.
fejezetet), amelyben megtekintheti a mérési eredményeket. Az ÁLLAPOT/
STATUS gomb a Projekt ÁLLAPOT / Project STATUS nézetre vált (lásd a 2.6.1
fejezetet), amelyben ellenőrizheti a Projekt és a műszerek állapotát és a
mérésekindítását/leállítását.



A
PROGRAMOZÁS/
CONFIGURATION
gomb
átvált
a
Projekt
PROGRAMOZÁS/ Project CONFIGURATION nézetre (lásd a 2.6.2. fejezetet)
amelyben hozzáadhatja/törölheti és programozhatja a mérési pontokat. A
MEGOSZTÁS/ SHARING gomb átvált a Projekt MEGOSZTÁS/ Project
SHARING nézetre (lásd 2.6.3. fejezet) amelyben új hozzáférési
jogosultságokkal rendelkező felhasználókat lehet hozzáadni.
 Az AUTOMATIKUS LETÖLTÉS/ AUTOMATIC DOWNLOAD gomb átvált a
Projekt AUTOMATIKUS LETÖLTÉS/ AUTOMATIC DOWNLOAD nézetére
(lásd a 2.6.4. fejezet), amelyben beállítható az automatikus letöltés.
 Az ADATFÁJLOK DATA FILES gomb átvált a Projekt ADATFÁJLOK/ DATA
FILES nézetére (lásd a 2.6.5. fejezetet), amelyben a fájlok manuálisan
letölthetők a mérési pontokból.
 Az EREDMÉNYEK RESULTS gomb átvált a Projekt EREDMÉNYEK / the
Project RESULTS nézetére (lásd a 2.6.6. fejezetet), amelyben megtekinthető
a mérési eredmények története.
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2.6.1.

Az ÁLLAPOT /STATUS nézet (minden jogosultsági szint)

 Ez a rész bemutatja a
projekthez kapcsolódó információkat. A
mérések minden mérési ponton egyszerre
is elindítható / leállítható.
 Ez a rész a mérési
pontokkal kapcsolatos
információkat - a
műszerek nevét és
sorozatszámát mutatja be, valamint
az ikonok állapotának
állapotát. A méréseket minden egyes
mérési ponton is
indíthatja / leállíthatja.

 Kattintson az ÁLLOMÁSOK RIASZTÁSA STATIONS ALARM gombra a riasztások és a kapcsolódó műveletek
beállításához a mérési pontokhoz.
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Új riasztás hozzáadásához, Kattintson az Add alarm szövegre a felugró ablakban STATIONS ALARM gomb megnyomása után.



Ebben a sorban
be/kikapcsolható
vagy törölhető a
Riasztás.



Kattintson a Status
gombra és válassza
ki aStátusz forrását
Status source:
Hálózati/Mains,
Külső feszültség/External
voltage, Akku
töltés/Battery
charge, Tároló
memória/Storage
memory, Rendszer
ellen-őrzés/System
check (ha
alkalmazható).

 Kattintson a Kioldási
érték/ Trigger value
választó gombot és
válassza ki a kívánt
küszöbértéket
a
Státusz
forrásban
Statusablakban.
source.
 Kattintson az OK gombra és az új FELTÉTEL/ CONDITION megjelenik a SVANNET STATION STATUS ALARMS

© SVANTEK
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A RIASZTÁSOK az ACTIONS-ra vonatkoznak, amelyek az alapértelmezett e-maileket küld a megadott címzetteknek,
lásd a MÉRÉSI PONTOK elemet.
 Kattintson az E-mail
gombot a e-mail
címzettek beírásához / szerkesztéséhez.

 Kattintson a
Hozzárendelés
Assign
gombra riasztás
hozárendeléséh
ez az állomás(ok)hoz.

 Válasszon a
megjelenített
SVANNET
STATION
STATUS
ALARMS
ablakban.
© SVANTEK
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2.6.2.

PROGRAMOZÁSI /CONFIGURATIONnézet
(Tulajdonosi/Redszergazdai jogosultsági szint)



Kattintson
az
EDIT
PROJECT feliratra a
Projekt
név
Project
name, Projekt helye
Project location és
Projekt leírás Project
description
módosításához
a
Projekt
módosítás/
MODIFY
PROJECT ablakban.

 Kattintson a Beállítások
szerkesztése
Edit
settings vagy Mérési
pont hozzáadása Add
measurement point a
Pont neve Point name,
a Pont leírása Point
description, Lokalizáció
Geolocalization
módosításához
vagy
hozzáadásához és az
Állomás
Station
hozzárendeléséhez
ehhez a mérési ponthoz
a
MODIFY/ADD
MEASUREMENT POINT
ablakban.
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Edit
station
configuration a monitor
állomás
beállításához
(lásd 3. Fejezet).
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2.6.3.

MEGOSZTÁSI /SHARING NÉZET (Tulajdonosi jogosultsági szint)

 Kattintson a
Felhasználó
Hozzáadására
Add user új
jogosultnak a
projekthez
adásához.

 A Felhasználó

megadása Add
user e-mail cím
megadásához
klikkelés után
megjelenő
részben válassza
ki a hozzáférési
szintet
(Redszergazda
Administrator,
K e z el ő Manager
vagy Felhasználó
Guest) és

 Kattintson a
Felhasználó
hozzáadására az
Add user-re.
csatolunk. Ha létezik egy adott e-mail címmel rendelkező fiók, akkor a
felhasználó létrehoz egy fiókot a SvanNET-en, amelyet az adott e-mailhez
és a fiók létrehozásához küld.

Megjegyzés: A felhasználó e-mailje a SvanNET
fiókja, és meghívást kap a projektre; ha nem - a
projektheza LOGIN után egy meghívó meghívást
© SVANTEK
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A SvanNET egyik kivételes jellemzője a projektmegosztás. A megosztás funkciója nyilvános hozzáférést biztosít egy
testreszabott projekthez, ahol a felhasználók megtekinthetik a mérési adatokat bizonyos mérési pontokból.
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A
megosztási
hivatkozás
létrehozásához
kattintson
a
Létrehozás Create
gombra, majd a
megerősítő ablakban kattintson a
YES gombra.

SnanNET User Manual

A link létrehozása
után megoszthatja:
 másolja át a linket a
vágólapra Get link,
 az aktuális látogató
hozzáférési token
helyettesítése az új
kattintással a
Replace vagy
 törölje az aktuális
hozzáférési token
törlését a Delete-re
klikkelve.
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2.6.4.

AUTOMATIKUS LETÖLTÉS /AUTOMATIC DOWNLOAD nézet
(Tulajdonosi/Rendszergazdai jogosultsági szint)

 Az automatikus
letöltés be- és
kikapcsolásához
kattintson erre a
kapcsolóra.

 Kattintson

a

FILE

UPLOAD
DESTINATION
a
felugró ablakban erre
az elemre az egyedi
távoli
céladatok
megadásához: Típus
Type, Host név, Host
name, Felhasználó
név User name,
Jelszó
Password,
Távoli
mappa
Remote folder, Fájl
feltöltési típusok File
upload
types
(Instrument
data
files
vagy
CSV
exported data).

 Kattintson erre a
kapcsolóra az automatikus memória
tisztítás be- és
kikapcsolásához.
© SVANTEK
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Kattintson az
EDIT gombra
az
AUTOMATIK
US
RIASZTÁS
LETÖLTÉS /
AUTOMATIC
DOWNLOAD
ALARMS
beállításához.
 A felugró ablakban
Kattintson az Add
alarm gombra.
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A RIASZTÁSOK akkor keletkeznek, amikor konkrét FELTÉTELEK jelennek meg és kapcsolódnak az ACTIONS-hoz,
mint az SMS vagy e-mail értesítések, és olvassa le a MÉRÉSI PONTOKat.
 Kattintson a Time
periods gombra az
időszakos riasztások
beállíktásához, amelyek
a hét meghatározott
napjaiban és időben
jelennek meg

 A küszöbértékre
Threshold kattintva
beállíthatja a mérésekhez kapcsolódó
riasztási feltételeket. A
FELTÉTELEK
SZERKESZTÉSE/ EDIT
CONDITIONS ablakban
meghatározhatja a:
Eredmény típusát Result
type,az eredmény nevét
Result name, a
csatornát Channel, a
profilt Profile,a
küszöbértéket
Threshold, a kioldás
módját Trigger
mode,
visszaszámolási
időszakot Counting
period, esemény
számlálótEvents
count.
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 Kattintson az SMS
gombra SMScímzettek
beírásához /
szerkesztéséhez.

 Kattintson az Email gombra az Email címzettek
beírásához /
szerkesztéséhez.

 Kattintson a Társítás
Assign gombra a
riasztás
hozzárendeléséhez
az állomás(ok)hoz.

 Az elkészült
szerkesztések a
SVANNET
PROJECT ALARMS
ablakban
jelenítődnek meg.
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2.6.5.

ADATFÁJLOK nézet DATA FILES (Tulajdonosi/Rendszergazdai és Kezelői jogosultsági szint)

Minden adat biztonságosan tárolható a SvanNET szerveren és a hozzáférés az SSL titkosítással biztosított, amely
biztosítja az adatátvitel biztonságát. A felhasználói bejelentkezéssel és jelszóval biztos lehet benne, hogy minden
felhasználónak csak a megfelelő adatokhoz (állapotok, naplók, fájlok, tulajdonban lévő állomások konfigurációja) van
hozzáférése. Az adatletöltés a SvanNET-ről gyors és könnyű. Letölthet minden vagy csak a kiválasztott eredményeket.
Ez a nézet a mérési
pontok műszerei által
létrehozott fájlok
listáját mutatja be.


Kattintson ide a
Dropbox fiókjának a
SvanNET-hez
csatlakoztatásához.



Kattintson ide a fájl
letöltéséhez.



Kattintson ide a fájl
szűrők
legördülő
listájának
megnyitásához.
Az adatok szabványos Svantek formátumban, valamint a
népszerű és könnyen
szerkeszthető .csv
formátumban érhetők
el.
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Ha egy vagy több
fiókot jelöl ki, a
letöltési beállítások
az Eszköztáron
Tool jelennek meg.



Ezek az opciók
minden ellenőrzött
fájlra vonatkoznak,
és engedélyezik:
Download files,
Download files as
CSV, Send files to
FTP, Send files to
FTP as CSV, Send
files to dropbox,
Send files to
dropbox as CSV
and Delete files
from SvanNET.
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2.6.6.

EREDMÉNYEK nézet RESULTS (Tulajdonosi/Rendszergazdai és Kezelői jogosultsági szint)

Amikor belép az
Eredmények Result
nézetbe válassza ki:


a mérési pontot,

 az adat tartományt,
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 Kattintson az
UPDATE gombra
a kiválasztott
eredmény (ek)
előzményeinek
megtekintéséhez.
 Irányítsa a kurzort a
grafikonon az
eredmény (ek)
értékének a kurzor
pozíciójában való
megtekintéséhez.
 Kattintson az
Automatikus Y skála
Auto scale Y
gombra az
automatikus Y skála
bekapcsolásához.
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Ha szélessávú
eredményt választ a
Profil(ok)ra és
spektrumra (SR
Octave LZeq és/vagy
TH Octave 1/3 LZeq)
az Eredmények
felbukkanó ablakban,
az EREDMÉNY
nézetben két
grafikon jelenik meg.
 Kattintson a Peak
boríték elemre a
csúcs burkoló
funkció
bekapcsolásához.
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3

A MŰSZER PROGRAMOZÁSA

3.1. Állomás lista
Az állomáslista megjeleníti a felhasználói fiókhoz rendelt összes állomás adatait - be- és kikapcsol. Kiválaszthatja a
kívánt állomást, ha a nevére kattint. A kiválasztás szürke vízszintes sávként van jelölve.
Az állomás-sáv, kivéve
az állomás nevét és
sorszámát, öt, az
állomásállapotot jelző
ikont tartalmaz. Amikor
az állomás le van
választva a SvanNETről, minden ikon szürke
színű.
 Kattintson az állomás
nevére / ikonra az
állomás információinak
vagy állapotának
megjelenítéséhez.
A „harang” ikon kék, ha
nincs figyelmeztetés,
piros, ha van figyelmeztetés (pl. ha az állomás
akkumulátora gyenge)
vagy szürke, ha az
állomás nincs csatlakoztatva a SvanNET-hez.
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Az Eszköz Tool panel néhány funkciót kínál az állomásvezérléshez. A funkció váltásához mutasson a kurzorral a
megfelelő gombra (a színét kékre változtatja), majd kattintson rá.


A kék ÁLLOMÁS LISTA STATION LIST gomb csak tájékoztatja Önt arról, hogy az
Állomás nézetben van.




Az alapértelmezett helyett kattintson az új állomásnév beállítására
.
A WEB INTERFACE gomb bekapcsolja az Élő adat Live data nézetet (lásd a 3.2.
fejezetet) amelyben megtekintheti a mérési eredményeket és további eszközöket
használhat az állomásparaméterek programozásához, az adatfájlok letöltéséhez,
a mérések indításához / leállításához és az állomásellenőrzéshez. Ez a gomb
elérhető a SvanNET-hez csatlakoztatott állomásokhoz.
Az ÁLLAPOT STATUS gomb átkapcsol az állomás ÁLLAPOT STATUS nézetbe
(lásd a 3.1.1. fejezetet) amelyben ellenőrizheti az állomás állapotát és
programozhatja a riasztások állapotát.
A ÁLLAPOT NAPLÓ STATUS LOG gomb átkapcsol a Status log nézetre (lásd a
3.1.2. fejezetet) amelyben ellenőrizheti a tápforrás (típus és töltési szint), szabad
memória hely, GSM jelminőség és a Rendszer ellenőrzés történetét.
A KAPCSOLAT NAPLÓ CONNECTION LOG gomb a Status log nézetre vált (lásd
3.1.2. Fejezet), ahol ellenőrizheti az állomás-kapcsolatok történetét.
AZ AADATÁTVITELI NAPLÓ DATA TRANSFER LOG gomb átvált az Adatátvitel
napló nézetre (lásd 3.1.2 fejezet), amelyben ellenőrizheti az adatátvitel történetét
(feltöltések).







Megjegyzés: További képernyők képek a műszer típusától függenek. Ebben a kézikönyvben az SV 200A monitor állomás
képernyőjének leírását adjuk meg. Az egyéb műszerek képernyőinek leírását a felhasználói kézikönyv tartalmazza.
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3.1.1. ÁLLAPOT nézet
STATUS

 Kattintson az
Állomás riasztás
STATIONS
ALARMS gombra
a riasztási állapot
programozásához
(lásd a 2.6.1.
fejezetet).
 Kattintson a
FRISSÍTÉSI
ÁLLAPOT
UPDATE
STATUS gombra
az eszköz
állapotának
frissítéséhez.
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3.1.2.

NAPLÓZÁSI nézet LOG

Három állomásnapló
található, amelyek
regisztrálják a
rendszereseményeke
t, a kapcsolatokat és
az adatátvitelt.
 Ebben a mezőben
kiválaszthatja a
szükséges felvételi
didőszakot és a
bemutatott felvételek
maximális számát.
 Kattintson ide a
felvételek
visszatekeréséhez.
 Kattintson ide a
napló frissítéséhez.


© SVANTEK

- 35 -

Válassza ki az
adatátviteli prezentáció
időtartamát: Havi
Monthly, Heti Weekly,
Napi Daily vagy órás
Hourly.
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3.2. WEB INTERFÉSZ

WEB INTERFACE élő adatmegjelenítést, eszközt vezérlő és beállítási gombokat biztosít: NÉZET VIEW, ÁLLAPOT
STATUS, PROGRAMOZÁSCONFIGURATION és ADATFÁJLOK DATA FILES.


A NÉZET VIEW gomb az Élő adat nézetre vált (lásd 3.2.1 fejezet), ahol
megtekintheti a szélessávú eredményeket, az 1/1 vagy 1/3 oktáv spektrumokat
és az időtörténés eredményeit.



Az ÁLLAPOT STATUS gomb az állomásállapot nézetre vált (lásd 3.2.2.
fejezet), ahol ellenőrizheti az állomás állapotát és a mérések indítását/
leállítását.



A BEÁLLÍTÁS CONFIGURATION gomb átvált az állomás beállítási
nézetére (lásd a 3.2.3 fejezetet), amelyben beállíthatja a mérési és
műszerparamétereket, és elvégezheti a kalibrálást vagy a méréseket.



Az ADATFÁJLOK DATA FILES gomb átvált a tároló nézetre (lásd 3.2.4.
fejezet), amelyben a fájlokat manuálisan töltheti le.

Megjegyzés: A Beállítási lapok tartalma a kiválasztott paraméterektől függ. Ennek a kézikönyvnek a feladata
nem a paraméterek összes lehetséges kombinációjának bemutatása, hanem a SvanNET-tel való
együttműködés alapelvei.
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3.2.1.

Eredmények NÉZETE VIEW results

A NÉZET VIEW gomb megnyitja a Élő adat Live data nézetet, amely három lapot tartalmaz: ÁTTEKINTÉS OVERVIEW,
IDŐTÖRTÉNÉS EREDMÉNYEK TIME HISTORY RESULTS és SPEKTRUM SPECTRUM.
Az ÁTTEKINTÉS
OVERVIEW lapon
megjelenik a térkép az
eszköz pozíciójával és
az aktuális eredményekkel :
 Folyamatos
eredmények
Instantaneous
számítdik és
frissítődik egy mpes időközökkel
 Összesített
eredmények
Summary Results
három profilban
számítódnak és az
Integrálási idővel
Integration time
frissül.
 Kattintson a megfelelő választógombra és válassza
ki a kívánt
eredményt.
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Az IDŐTÖRTÉNÉS TIME HISTORY RESULTS lap megjeleníti az időtörténés eredményeit mint speciális léptékű grafikon
 Az eredmények
egyidejű megjelenítéséhez választó
gombokkal választható
(Leq, Lpeak, Lmax és
Lmin) a profilokban
(A, B, C vagy Z) és
súlyozó szűrőkkel
(Fast, Slow vagy
Impulse) detektorokkal mért eredmények.
 Kattintson ide, hogy
megváltoztassa az
eredmények
megjelenítési idejét.
 Állítsa az egér
kurzorját a
grafikonra, hogy
kiolvassa az
időpont értékeit.
 Az ablak alján található görgetősáv lehetővé teszi az időablak görgetését az
időtörténés során.
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A SPEKTRUM lap 1/1 vagy 1/3 oktáv spektrumot jelenít meg. A spektrumok másodpercenként frissülnek.


Állítsa az egér
kurzort a grafikonra,
hogy megjelenítse az
1/1 vagy 1/3 oktávsáv minden pillanatnyi és átlagolt
eredményének
értékeit.
 Állítsa az egér
kurzort a diagram
utolsó három sávjára,
hogy az azonnali és
az átlagolt három
eredményt jelenítse
meg.

Megjegyzés: A Spektrum akkor jeleníthető meg, amikor az 1/1 vagy 1/3 oktávsávos mérési funkció ki lett
Választva a Beállítások Configuration → .Mérési beállítások lapon.
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3.2.2.

ÁLLAPOT nézet STATUS

Ez a STATUS nézet
különbözik az
állomáslistából
elérhető STATUS
nézettől, amely helyett
a STATIONS
ALARMS állítható:
 kapcsolja be / ki a
méréseket, és
kapcsolja be a
aktualizálót a
rendszerellenőrzéshez.
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Kattintson az
ÁLLAPOT
FRISSÍTÉS
UPDATE STATUS
gombra a műszer
állapotának
frissítésére.
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3.2.3.

BEÁLLÍTÁSI nézet CONFIGURATION

A konfigurációs nézet több lapból áll, amelyek lehetővé teszik az alábbi beállításokat: mérési paraméterek (MEASUREMENT
SETUP), adat mentés (STORAGE), a mérési adatok exportálása CSV fájlba (CSV EXPORT), hangfelvétel (AUDIO
RECORDING), események kioldása (EVENT TRIGGERS), műszer kalibrálás (CALIBRATION), kiegészítő beállítások
(AUXILIARY SETTINGS) és a műszer program frissítésének elvégzése (FIRMWARE UPGRADE).
3.2.3.1. MÉRÉSI BEÁLLÍTÁSOK MEASUREMENT SETUP lap
Ezen a lapon elvégezhető:



a
Mérési
funkció
Measurement
function kiválasztása:
Zajszintmérő,
1/1
vagy 1/3 oktávsáv,

 a Műszer óra frissítése
Instrument clock,




Súlyozó szűrő (A, B, C
vagy Z) és Detektor
típusának (Impulse, Fast
vagy Slow) kiválasztása a
profilokra,
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RMS/LEQ Integration
típusának kiválasztása:
Linear vagy Exponential,

a Spektrum szűrő
kiválasztása (ha a
spektrum funkció ki van
választva).
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3.2.3.2. TÁROLÁSI STORAGE lap

A TÁROLÁSI STORAGE
lapon lehetséges:
 az adatnaplózás
bekapcsolása,
 a nalózási fájl
felosztásának
beállítása,
 Az Összesített
eredményekre az
Integrálási idő
meghatározása és a
statisztika mentés
bekapcsolása,
 a Lépték Step és az
Időtörténésbe
mentendő
eredmények
kiválasztása
beleértve a
spektrumokat.
A Napló felosztás pozíciólehetővé teszi az
időtörténés fájl felosztását és a felosztási mód
kiválasztását: Minden 15 m, Minden 30 m,
Minden1 h és Minden nap. Ha a Minden nap van
kiválasztva, ezután hat pontot adhat meg egy nap
alatt, amikor a felosztás megtörténik.
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3.2.3.3. CSV EXPORT lap

Az CSV EXPORT lapon, beállíthatja a mérési adatok közvetlen exportálását a CSV-fájlokba (Vesszővel elválasztott
értékek) és azok mentését a műszer memóriájába.

 Az egyes profilokból
exportálandó eredményeket különkülön is
kiválaszthatja.
 Ha az 1/1 vagy 1/3
oktávsávos funkció
engedélyezve van, a
Maximum,
Minimum és
Átlagolt Averaged
spektrum minden
integrálási
időszakból szintén
exportálható CSV
ormátumba.
Megjegyzés: A CSV-fájlok meglehetősen nagyok lehetnek, ezért ajánlott ezt a funkciót használni, ha ez feltétlenül
szükséges.
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3.2.3.4. HANGFELVÉTEL AUDIO RECORDING lap

A HANGFELVÉTEL AUDIO RECORDING lapon, beállítható egy hangfelvételt, amely az eredményfájlban rögzíthető az
Időtörténés és az Összesített eredményekkel együtt, vagy külön * .wav típusú fájlban.


Kattintson a Típus
Type gombra az
Esemény Events
vagy Hang Wave
kiválasztásához.
 Hangfelvételhez három
paramétert
kell
beállítani:
Mintázási
frekvenciát
Sampling
frequency
(12kHz,
24kHz
és
48kHz),
Fájlformátumot Format
hangfelvétel
esetében
(PCM vagy Extensible)
és Bits per sample (16
vagy 24)

24).
A
magasabb
mintavételi frekvencia
kiválasztása biztosítja
a magasabb frekvencia
felvételét, ugyanakkor
növeli a fájlméretet.
© SVANTEK

- 44 -

SnanNET User Manual

3.2.3.5. ESEMÉNY KIOLDÁS EVENT TRIGGERS lap

Az ESEMÉN KIOLDÁSI EVENT TRIGGERS lapon, beállíthat eseményeket a markerek,
hangfelvétel és riasztások kioldására.

`

 Kattintson ide az esemény kikapcsolásához anélkül, hogy törölné
azt. Az Esemény inaktívvá válik, de szükség esetén bekapcsolhatja.
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 Az események az
egymás
melletti
FELTÉTELEK CONDITIONS
kombinációjaként
kerülnek
meghatározásra (AND
logika) mint például
bizonyos
időintervallumok
(időszakok), amelyekben a mérési küszöbértékek túllépődnek,
vagy
a
rendszeresemények előfordulnak (Triggers).
 Minden
esemény
kapcsolható
speciális
Akcióhoz
ACTIONS úgy mint:
marker felvétele a
naplózási
fájlba
(Marker),
hangjel
felvétele a naplózási
fájlba vagy hangfájl
(Audio), a riasztójel
generálása a műszer
I/O
aljzatán
(I/O
riasztás).
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 Új
esemény
létrehozásához,
kattintson a + New
event és:
 kattintson
az
Idő
periódusra
Time
periods
az
IDŐ
FELTÉTELEK
TIME
CONDITION ablakban
amelyek
alatt
a
kioldások figyelembe
lesznek véve
 kattintson a Kioldásra
Triggers a KIOLDÁSI
FELTÉTELEK TRIGGER
CONDITIONS
ablakban
a küszöbszintek és Rendszerszintű
események
beállításához, amelyek
aktiválják
az
ACTIONS-t.

Kattintson + Threshold,
+ Spectrum, + Meteo
vagy + Status a
különböző
trigger
feltételek beállításához
a megfelelő felugró
ablakokban.
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Feltételek létrehozása

 A Kioldási Threshold
feltétel lehet Level+ vagy
Level- típus (Mode). A
feltétel teljesül abban az
időszakban, amikor a
kiválasztott
eredmény
(Forrás
Source)
szabályo-zott
értéke
magasabb/alacsonyabb
lesz, mint a küszöbszint.
 Kattintson
a
kiterjesztéshez és a Start
és Stop küszöbszintek és
késleltetések
(Min.
időtartam)
meghatározásához.
 A megerősítés után
(OK) a felugró ablakok
bezáródnak és a
kiválasztás a Kioldás
Trigger gomb
vonalában látszódik.
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 A Spectrum feltételek
akkor teljesülnek, amikor a
mért spektrum
(AVERAGED, INSTANT,
MAX vagy MIN) túllépi a
szinteket (Level + Mode)
vagy alacsonyabb (Level Mode) a maszknál
meghatározott szinteknél.
Ezután a feltétel aktív less
a Min. duration idő alatt.

 Kattintson a
mezőre
spektrum frekvencia
Totál
eredménye
küszöbszint.

vagy
és

 A megerősítés után (OK)
a
felugró
ablakok
bezáródnak,
és
a
kiválasztás a Kioldás
Trigger gomb vonalában
látszódik.
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 Forrásként kiválaszthatja az alábbi eredményeket: Max
szél, Átlagos szél és Eső, mért: 1s, Az Összesített

eredmények integrációs ideje vagy az Időtörténés
léptékei.
Ebben az esetben, 1m, SR azt jelenti, hogy az integrációs
periódust 1 percre állítottuk be, míg 50, TH azt jelenti,
hogy az időtörténeti lépés 50 milliszekundumra van
állítva.
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A Meteo feltétel a
Küszöbszinthez Threshold
hasonlóan az egyik, és
lehet Level + vagy Leveltípusú (Mode). A feltétel
teljesül abban az
időszakban, amikor a
kiválasztott eredmény
(Forrás) meghatározott
értéke magasabb /
alacsonyabb lesz, mint a
küszöbszint.

A megerősítés után (OK)
a
felugró
ablakok
bezáródnak,
és
a
kiválasztás a Kioldás
Trigger gomb vonalában
látszódik.
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 A
RENDSZER
FELTÉTELEK
SYSTEM
CONDITION
felugró
ablakban, kiválaszthatja azokat a
feltételeket, amelyek leírják a rendszer
viselkedését, például: Gyenge akku
Low battery, Kevés tárolási hely Low
storage space stb; és meghatározza
az időtartamot, amely alatt ezek a
feltételek aktívak lesznek (Min.
duration).
 A Min. tartam Min. duration paraméter
meghatározza a minimális időt, amely
alatt az állapot aktív. Ha ez idő alatt az
új feltétel rögzül, az időtartam egy
másik min. időtartam és így tovább.

 Kiválaszthatja az esemény több
kioldás feltételét is, amelyek AND
logikával rendelkeznek, pl. fel felé
kerül. A kiválasztott feltételek a
KIOLDÁSI FELTÉTELEK TRIGGER
CONDITIONS felugró ablakban
találhatók, és törölhetők.
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Akciók létrehozása

 Új
létrehozásához,

akció

kattintson a
és az ADD EVENT
ACTION
felugró
ablakban, kattintson a
hozzáadni és beállítani
kívánt akcióra: Marker,
Audio,
I/O Alarm and if
Az SV 200A 3G
modemen
keresztül
csatlakozik az SMS
riasztáshoz és az email riasztáshoz is.
Az esemény
bekövetkezése után
akciók történnek: az
esemény aktív ideje
alatt, az akció
típusától függően az
elején vagy a végén.

© SVANTEK
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 A Marker akció regisztrálja a markert a naplózási fájlba.
A Markerlehet Pont Point vagy Blokk Block típusú. A
Pont Point marker azt jelenti, hogy cask az esemény
elején kerül regisztrálásra. A Blokk Block marker az
esemény elején és végén kerül regisztrálásra.
 Az Audio akció naplózási fájlba (Esemény felvétel)
vagy WAV típusú fájlba (Hang felvétel) kezdi meg a
hangfelvételt. A Max. időtartam Max. duration
meghatározza a felvétel maximális idejét az esemény
kezdete után.
A Min. Szünet Min. break meghatározza két egymást
követő felvétel közötti minimális szünetet.
Az Elő kioldás Pre trigger lehetővé teszi a felvétel
korábbi kezdetét az esemény kezdetéhez képest.
 Az I/O Riasztás I/O Alarm akció riasztási jelzést indít a
MULTI I/O aljzat kimenetén, amelyhez egyes
riasztóeszközök csatlakoztathatók (például, riasztó
lámpa).
A max. időtartam Max. duration meghatározza az
esemény kezdetét követő maximális riasztási időt.
A Min. szünet Min. break meghatározza a két
egymást követő riasztás közötti minimális szünetet.
 A megerősítés után (OK) a
felugró ablak bezáródik, és a
kiválasztás a megfelelő
ACTIONS gombok sorában
jelenik meg.
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3.2.3.6. CALIBRATION tab

A
KALIBRÁLÁSI
CALIBRATION lapon,
lehetséges:
 Az Auto calibration
funkció bekapcsolása,
 a
Maximális
kalibrálási
napló
méretének
meghatározása MBban,
 Az
Automatikus
Rendszer
ellenőrzés
Automatic
system
check bekapcsolása és
 Az idő és a hét
napjának
beállítása,
amikor a Rendszer
ellenőrzés történni fog,
 manuális Rendszerellenőrzés végzés.

Ha az Automatikus rendszerellenőrzés funkció be van kapcsolva, a készülék kalibrációs tényezőjét rendszeresen
ellenőrzik a beépített elektrosztatikus aktualizátor segítségével.
Megjegyzés: A rendszerellenőrzés nem tekinthető kalibrálásnak. A kalibrációs tényező nem frissül az
automatikus rendszerellenőrzés során.
© SVANTEK
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3.2.3.7. KIEGÉSZÍTŐ BEÁLLÍTÁSOK AUXILIARY SETTINGS lap

A
KIEGÉSZÍTŐ
BEÁLLÍTÁSOK
AUXILIARY SETTINGS
lapon lehetséges:
 Az
Állomás
leírásának Station
description
megadása:
az
Állomás
neve
Station name, a
Projekt
neve
Project name és a
Lokalizáció
neve
Location name,
 a
műszer
földrajzi
elhelyezkedésének
a
Hősszúsági
és
Szélességi
koordinátáinak
megadása (ha a GPS be
van kapcsolva).
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3.2.4.

ADATFÁJLOK DATA FILES nézet

Ha az ADATFÁJLOK DATA FILES gombra kattint, ha WEB INTERFACE módban van, akkor az az adattároló
nézetre vált, amely a készülék SD-kártya memóriájában tárolt fájlok listáját mutatja. A lista csak a memóriakártyán
található egyetlen könyvtárból álló fájlokat tartalmazza, és először az aktuális munkakönyvtár tartalmát mutatja.
A Tároló Storage
nézetben lehetséges:
 Az egyes fájlok
letöltése vagy törlése
a jobb oldali ikonra
kattintva a fájlsorban
 Több vagy az
összes fájl
kiválasztása és a
kiválasztott fájlok
vagy az összes fájl
letöltése vagy
törlése
 Navigálni a
mappaszerkezetben
a „mappa fel”
gombra kattintva

Megjegyzés: Abban az esetben, ha az AUTOMATIKUS LETÖLTÉS AUTOMATIC DOWNLOAD funkció be van kapcsolva
aTárolási Storage nézet inaktívá vált.
© SVANTEK
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Az alábbi táblázat bemutatja a SvanNET webszolgáltatásban használt minden olyan ikont, amely lehetővé teszi a
következő funkciókat:
A.1.ikonok Funkció ikonok
Leírás

Ikon

© SVANTEK

–

Váltás a projektlistára

–

Váltás az állomás listára

–

Váltó panelt a rendelkezésre álló állomásokkal a NÉZET projektben

–

Grafikon hozzáadása a NÉZET projektben

–

Mérési eredmény váltása a grafikonban a NÉZET projektben

–

Adatfrissítés
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A.1.táblázat Funkció ikonok (folyt.)
Icon

© SVANTEK

Description
–

Mappa felfelé

–

Kijelentkezés a SvanNET-ből

–

Felhasználói beállítások

–

Fájl letöltés

–

Fájl törlés

–

Állapotkapcsolati napló megtekintése

–

Állomásállapot-napló megtekintése
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A.2.táblázat Állapot ikonok
Leírás

Ikon
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–

Figyelmeztetés a vészhelyzetekről. Az ikon kék, ha minden rendben van,
piros, ha valami történik. Az ikonra kattintva az állomássávon megjelenik
az állomással kapcsolatos problémák. Az ablak tetején a felhasználói fiók
mellett látható ikon, informál az összes állomás riasztás számáról és
megjeleníti a problémás állomások listáját

–

Akkumulátor állapot. Az ikonra kattintva az állomássávon megjelenik a
töltési szintre vonatkozó információk

–

Külső áramforrás állapota. Az ikonra kattintva az állomássávon
megjelenik a külső forrás információja. Ha nincs külső áramforrás,
az ikon szürke.

–

Automatikus letöltési állapot: a fehér forgó ikon azt jelenti, hogy a
letöltés folyamatban van; kék, még mindig töltődik vagy a letöltés nem
kezdődött el

–

Mérési állapot: zöld, villogó ikon azt jelenti, hogy a mérés
folyamatban van; piros - nincs mérés

–

A kapcsolat állapota. Az ikonra kattintva az állomássávon megjelenik
a kapcsolat állapotáról és a jelerősségről szóló információ

–

Információ az állomással való kommunikációról: zöld - helyes,
folyamatban van; sárga - az állomás hosszú ideig nem válaszol a
parancsra; piros - az állomás nem csatlakozik a SvanNET-hez
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A.2.táblázat Informáló ikonok
Leírás

Ikon
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–

A project leírása

–

A project lehelyezkedése

–

Felhasznál rendszergazdai jogosultsággal

–

Felhasznál kezelői jogosultsággal

–

Felhasznál vendég jogosultsággal

–

Aktiválja az elemet

–

A mérési pont elhelyezkedése

–

Jelképes jogosultság

- 59 -

SnanNET kézi könyv

