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INFORMACJE OGÓLNE.

Do podstawowych zada systemu taryfikacji nale y:
♦

odbieranie i archiwizowanie informacji wysyłanych przez abonenck
telefoniczn ;

♦

obliczanie kosztów rozmów telefonicznych;

♦

przygotowanie raportów i ich drukowanie.

central

Do realizacji powy szych zada system taryfikacji wyposa ono w:
♦

mikroprocesorowe urz dzenie buforuj ce o nazwie UNITAR oraz opcjonalne
urz dzenie MC (Moduł Czujników umo liwiaj cy analiz „odwrócenia p tli”
i odbiór impulsów 16 kHz);

♦

komputerowe programy do obsługi tego urz dzenia i do przetwarzania danych.

Urz dzenie UNITAR stanowi zewn trzny bufor centrali telefonicznej, spełniaj cy
nast puj ce funkcje:
♦

odbieranie raportów wysyłanych przez central telefoniczn ;

♦

weryfikacj odbieranych danych na podstawie analizy linii miejskich;

♦

przesyłanie zgromadzonych danych do komputera;

♦

bateryjne podtrzymywanie zgromadzonych danych w przypadku zaniku
napi cia zasilania.

Oprogramowanie komputerowe ma za zadanie:
♦

zmian konfiguracji pracy bufora (programowanie urz dzenia pod k tem
obsługi wybranej centrali abonenckiej);

♦

odbieranie i przetwarzanie danych zgromadzonych w pami ci tego bufora;

♦

generowanie raportów czasowych z uwzgl dnieniem struktury u ytkowników
i linii zewn trznych;

♦

analiz
statystyczn
i przychodz cego;

♦

filtrowanie zgromadzonych danych;

♦

przegl danie i drukowanie przetworzonych danych;

♦

wystawianie dokumentów sprzeda y za wykonane rozmowy i usługi;

♦

archiwizowanie danych;

♦

konfigurowanie parametrów maj cych wpływ na obliczanie kosztów,
kształtowanie struktury u ytkowników, modyfikacj parametrów drukowania,
ustalenie hierarchii haseł, itp.

poł cze

telefonicznych

ruchu

wychodz cego
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2.

WYMAGANIA SYSTEMOWE.

Główny program do obliczania kosztów rozmów UNITAR.EXE jest napisany za
pomoc biblioteki Turbo Vision 7 firmy Borland oraz rozbudowanej przez firm
MikEL biblioteki ProCLIP do obsługi baz danych. Kompilacja tego programu w tzw.
trybie chronionym (DPMI) narzuca nast puj ce minimalne wymagania na sprz t
komputerowy:
♦

komputer klasy PC z procesorem 386,

♦

zainstalowany system operacyjny DOS w wersji 5.0,

♦

pami

♦

3MB wolnego miejsca na twardym dysku;

♦

zainstalowany port szeregowy do komunikacji z buforem.

operacyjna RAM 4MB,

Dodatkowym wymogiem jest zapewnienie deklaracji zmiennej rodowiskowej
FILES=60 (co najmniej) w pliku konfiguracyjnym CONFIG.SYS komputera.
Program
instalacyjny
w razie
konieczno ci
dokonuje
automatycznie
odpowiedniego wpisu, informuj c o tym poprzez zalecenie ponownego
uruchomienia komputera.
3.

INSTALACJA TARYFIKACJI.

W skład systemu taryfikacji firmy MikEL wchodzi:
♦

mikroprocesorowe urz dzenie buforuj ce UNITAR, umieszczone w obudowie
metalowej lub w obudowie z tworzywa sztucznego ABS. Wraz z nim
dostarczany jest komplet kabli do poł czenia z komputerem i central
abonenck .

♦

program UNITAR.EXE umo liwiaj cy obsług bufora za po rednictwem portu
szeregowego lub modemu, modułu MC oraz przetwarzanie odebranych
danych.

♦

moduł czujników MC umieszczony w obudowie metalowej. Moduł ten stanowi
wyposa enie opcjonalne, słu ce do weryfikacji danych odbieranych
z centrali abonenckiej na podstawie analizy „odwrócenia p tli” lub odbioru
impulsów 16 kHz.

Konfigurowanie systemu taryfikacji jest zale ne od nast puj cych czynników:
♦

spodziewanej ilo ci danych wysyłanych przez central . Ma to wpływ na dobór
pojemno ci pami ci bufora.

♦

mo liwo ci rozró niania przez central
abonenck , które poł czenia
telefoniczne miały miejsce w rzeczywisto ci. Mo na w tym zakresie rozró ni
nast puj ce sposoby:
odbiór impulsów 16 kHz (impulsy teletaksy) nadawanych przez central
miejsk . Do odbioru tych impulsów mo na zastosowa karty linii

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu taryfikacji

Strona 5

miejskich centrali abonenckiej lub dostarczany przez firm MikEL Moduł
Czujników MC wyposa ony w odbiorniki impulsów 16 kHz. Je eli
poł czenie telefoniczne doszło do skutku, liczba odebranych impulsów
teletaksy odpowiada liczbie impulsów zarejestrowanych przez central
miejsk .
odbiór informacji o koszcie faktycznego poł czenia telefonicznego,
mo liwy na liniach cyfrowych ISDN.
analiza momentu rozpocz cia rozmowy na podstawie zmiany kierunku
pr du płyn cego w linii miejskiej. Zmiana ta zwana potocznie
„odwróceniem p tli” jest realizowana przez central miejsk , a czas
rozpocz cia i trwania rozmowy musi by rejestrowany przez urz dzenie
abonenckie. Urz dzeniem tym mo e by
karta linii miejskich
zainstalowana w centrali abonenckiej lub dostarczany przez firm MikEL
moduł o nazwie MC. W tym drugim przypadku centrala abonencka
wysyła do bufora dane praktycznie o ka dym zaj ciu linii miejskiej,
niezale nie od tego czy w rzeczywisto ci rozmowa si
odbyła.
Urz dzenie UNITAR na podstawie analizy stanów obwodów tego modułu
decyduje, czy nale y zapami ta odebran informacj z centrali. W tym
sposobie weryfikacji rozmów bardzo istotna jest prawidłowa konfiguracja
wszystkich parametrów programu UNITAR.EXE, maj cych wpływ na
obliczenia kosztów rozmów.
rejestracja czasowa wszystkich zdarze w ruchu wychodz cym centrali,
stosowana w przypadku braku wy ej wymienionych mo liwo ci.
Umo liwia ledzenie rozmów wykonanych za po rednictwem centrali
abonenckiej, ale bez pewno ci czy dane poł czenie miało miejsce
w rzeczywisto ci.
♦

sposobu poł czenia bufora z komputerem. Mo na je zrealizowa za pomoc :
poł czenia kablowego umo liwiaj cego transmisj według standardu RS232 na maksymaln odległo 15 m;
poł czenia wykorzystuj cego opracowany przez firm MikEL mechanizm
separacji galwanicznej podł czanych urz dze
z jednoczesn
mo liwo ci oddalenia ich na odległo ok. 300 m (tylko bufor UNITAR I);
poł czenia wykorzystuj cego standard RS-485, umo liwiaj cego
podł czenie komputera oddalonego do 1 km (tylko bufor UNITAR II);
modemu podł czonego do bufora za pomoc kabla wykonanego według
tabeli 12.6 oraz modemu podł czonego do komputera.

Program taryfikacji jest dostarczany na dyskietce 3.5” wraz z programem
instalacyjnym INSTALUJ.EXE. W celu uruchomienia instalacji nale y uruchomi
ten program np. za pomoc zlece :
A: <Enter>
instaluj <Enter>
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Po uruchomieniu tego programu nale y dostosowa
si
do wymaga
poszczególnych faz instalacji. Dodatkowym ułatwieniem jest „podr czna” pomoc
uruchamiana klawiszem <F1>.
Przyj to nast puj ce zało enia instalacji programu taryfikacji:
♦

domy lnym katalogiem do którego zostan
taryfikacyjne jest katalog C:\ROZMOWY7;

♦

zawarto dyskietki (kopia bezpiecze stwa) jest przenoszona np. do katalogu
C:\ROZMOWY7.708, gdzie rozszerzenie nazwy katalogu jest zwi zane
z aktualnie instalowan wersj oprogramowania (np. wersja 7.08);

♦

nie mo na wykona instalacji do istniej cego katalogu, w którym nie ma
poprzedniej wersji tego programu;

♦

warto ci domy lne podczas instalacji mog by zmieniane;

♦

aktualizacja oprogramowania
w nast puj cy sposób:

w ramach

zainstalowane

wersji 7.x jest

programy

realizowana

jako katalog instalacji nale y poda katalog z ju istniej c taryfikacj ;
przed wła ciw aktualizacj program instalacyjny kopiuje starsz wersj
w niezmienionej postaci do katalogu o tej samej nazwie, ale
z rozszerzeniem KOP, np. C:\ROZMOWY7.KOP;
podczas instalacji mo na wybra do skopiowania niektóre dane zawarte
na dyskietce, np. w celu odtworzenia danych przygotowanych przez
producenta taryfikacji.
♦

aktualizacja oprogramowania poprzednich wersji taryfikacji 5.x i 6.x do wersji
7.x:
instalacja programu jw.;
uruchomienie programu UNITAR.EXE
KONWERSJA Z TARYFIKACJI 5.x i 6.x;

w

opcji

URUCHOM

->

przy aktualizacji z wersji 5.x s konwertowane dane z raportu bie cego,
hotelowego, struktura u ytkowników, linie zewn trzne, kody ksi gowe
oraz ksi ka telefonów słu bowych. Aktualizacja z wersji 6.x przenosi
praktycznie wszystkie informacje zapami tane w tej wersji.
Je eli program instalacyjny dokonał zmian w pliku konfiguracyjnym komputera
CONFIG.SYS, na zako czenie informuje o tym poprzez podanie komunikatu
o konieczno ci ponownego uruchomienia komputera.
Program taryfikacji mo e by uruchamiany w rodowisku Windows 3.1x oraz
w systemach operacyjnych Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 i Windows
Millennium. W katalogu z zainstalowan taryfikacj dost pna jest ikona programu
UNITAR.ICO oraz plik uruchomieniowy UNITAR.PIF. W przypadku stwierdzenia
przez program instalacyjny istnienia katalogów Windows 9x i NT, jest
umieszczony na PULPICIE skrót do programu taryfikacji.
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ci sprz towej taryfikacji nale y:

Sprawdzi czy urz dzenie buforuj ce jest zaprogramowane do obsługi
posiadanej centrali abonenckiej. W tym celu w opcji BUFOR ->
PROGRAMOWANIE -> WYBÓR CENTRALI umo liwiono:
wybór rodzaju centrali z listy przygotowanej przez producenta taryfikacji
lub stworzenie własnej definicji, odpowiedniej do posiadanej centrali;
modyfikacj sposobu pobierania i analizy danych odbieranych z centrali
na podstawie tzw. programowanych linii wzorcowych. Linie wzorcowe
umo liwiaj
zdefiniowanie
obsługi
ruchu
wychodz cego
i przychodz cego centrali.

♦

w przypadku wykorzystywania modułu MC nale y sprawdzi , czy linie
miejskie podł czone fizycznie do zacisków tego modułu odpowiadaj
konfiguracji w programie w opcji BUFOR -> PROGRAMOWANIE -> WYBÓR
CENTRALI -> MODUŁ CZUJNIKÓW. Jest to bardzo wa ny element
konfiguracji systemu taryfikacji, maj cy wpływ na pó niejsz analiz danych
napływaj cych z centrali abonenckiej.

♦

zmodyfikowa parametry konfiguracyjne programu UNITAR.EXE maj ce
wpływ na obliczanie kosztów, dost pne w opcji RAPORTY -> RUCH
WYCHODZ CY -> KONFIGURACJA -> TARYFY. Mo na do nich zaliczy
m.in.:
koszt jednostki obliczeniowej (np. koszt impulsu TP S.A.);
przypisanie wła ciwych grup taryfikacyjnych dla numerów kierunkowych
specyficznych w danym regionie kraju;
weryfikacj
sposobu obliczania kosztów dla poszczególnych linii
zewn trznych;
czasami mo e by konieczna modyfikacja tabel dni wi tecznych oraz
kosztów dodatkowych, jakie program ma dolicza do ka dego impulsu
i rozmowy.

Konfiguracja całego systemu taryfikacji winna by sprawdzona poprzez wykonanie
przykładowych rozmów. Nale y podkre li ,
e ewentualne nie cisło ci
w ustawieniach programu UNITAR.EXE mo na zawsze zweryfikowa , np. przez
wykonanie opcji RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> REKALKULACJA, ale
bł dne skonfigurowanie urz dzenia UNITAR mo e doprowadzi do utraty danych
wysłanych przez central abonenck .
4.

OPIS OGÓLNY PROGRAMU UNITAR.EXE.

Wszystkie opcje programu UNITAR.EXE maj przypisan pomoc „podr czn ”,
wywoływan
klawiszem <F1>. Z tego powodu w niniejszej instrukcji
zrezygnowano
ze
szczegółowego
opisywania
poszczególnych
okien
pojawiaj cych si w tym programie.
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W programie mo na wyodr bni pewne grupy opcji tematycznie powi zanych ze
sob :
♦

obsługa urz dzenia buforuj cego za pomoc opcji BUFOR:
programowanie parametrów maj cych wpływ na analiz i odbiór danych
napływaj cych z centrali,
odbiór danych zgromadzonych w pami ci bufora,
testowanie portów szeregowych komputera.

♦

taryfikacja rozmów, czyli przetwarzanie danych w celu obliczenia kosztów
rozmów, generowanie ró nych zestawie (raportów) oraz ich wydrukowanie
(opcja RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY);

♦

analiza informacji dotycz cych rozmów przychodz cych (opcja RAPORTY ->
RUCH PRZYCHODZ CY);

♦

wystawianie dokumentów sprzeda y (faktur i rachunków) ze szczególnym
nastawieniem na wykorzystanie danych z taryfikacji rozmów (opcja
FAKTURY);

♦

konfiguracja ogólna programu czyli mo liwo
ustawie dotycz cych:

zmiany w opcji OGÓLNE

u ywanej drukarki;
struktury haseł dost pu do poszczególnych opcji programu;
wykorzystania modemu do komunikacji z buforem;
obsługi co najmniej dwóch buforów (central) w tzw. taryfikacji grupowej;
sposobu konwersji danych taryfikacyjnych do plików tekstowych.
♦

narz dzia pomocnicze umo liwiaj ce w opcji URUCHOM:
uruchamianie
innego,
praktycznie
zainstalowanego na danym komputerze;

dowolnego

programu,

uruchamianie programu do serwisowania centrali abonenckiej
z wykorzystaniem poł czenia mi dzy komputerem a buforem;
realizacj
dokładnej
kontroli
wykorzystywanych przez program;

(serwisu)

plików

obliczanie kosztów fikcyjnych rozmów (testowanie ustawie
odpowiedzialnych za obliczanie kosztów);

bazowych
programu

przegl danie plików tekstowych utworzonych podczas pracy programu;
konwersj danych taryfikacyjnych zgromadzonych w raporcie bie
ruchu wychodz cego do pliku tekstowego.

cym

Program UNITAR.EXE ma wbudowan obsług polskich znaków na ekranie
monitora w standardzie LATIN2. Znaki polskie mo na wprowadza przez
jednoczesne naci ni cie klawisza <Ctrl> i odpowiedniej litery, np. <Ctrl><e>
wprowadza znak " " (wyj tek stanowi naci ni cie klawiszy <Ctr><x>, który
generuje znak " "). Wprowadzenie du ej polskiej litery nale y poprzedzi
przytrzymaniem klawisza <Shift> lub wci ni ciem klawisza <Caps Lock> (musi
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wieci si lampka kontrolna na klawiaturze Caps Lock), a nast pnie wprowadzi
polsk liter jak powy ej. Podczas drukowania na drukark znaki ze standardu
LATIN2 s konwertowane według ustawie konfiguracyjnych drukarki.
Program UNITAR korzysta z własnych procedur obsługi dat i operacji na nich
wykonywanych. Procedury te traktuj przestrze czasow jako funkcj liniow , co
daje gwarancj poprawnych działa w zakresie od roku 0001-01-01 do
9999-12-31.
Wybór poszczególnych opcji i funkcji programu jest mo liwy za pomoc klawiatury
(poruszanie si klawiszem <TAB> lub <Shift><TAB>) i myszki (musi by
wcze niej zainstalowana).
Nazwy opcji lub funkcji w których widnieje wyró niona litera mo na uaktywni
poprzez jednoczesne naci ni cie klawisza <Alt> i wyró nionej litery lub poprzez
naci ni cie na klawiaturze bezpo rednio wyró nionej litery. Czynno ci te s
zale ne od aktualnego stanu obsługi programu.
Ka de okno przegl dania baz danych charakteryzuje si :
♦

umieszczonym pod nim opisem o postaci np. POZ=> 1234/50. Oznacza to, e
w przegl danej bazie s 1234 rekordy, a bie ce ustawienie dotyczy 50-tego
rekordu;

♦

poprzeczk pionow , umo liwiaj c przewijanie ekranu w gór – w dół.
Ułatwia ona poruszanie si w oknie bazowym przy du ej ilo ci rekordów,
poniewa jest ona "wyskalowana" proporcjonalnie do liczby rekordów
przegl danej bazy. Np. przej cie do pozycji w okolicach połowy liczby
rekordów mo emy osi gn przez naprowadzenie kursora myszki na suwak
poprzeczki, naci ni cie i przytrzymanie lewego przycisku oraz przeci gni cie
suwaka na dan pozycj . Takie pozycjonowanie bazy jest zdecydowanie
szybsze od wielokrotnego naciskania klawisza <PageUp> lub <PageDown>;

♦

czasami pojawiaj c si
ekranu w lewo – prawo;

♦

domy lnie ustawion liczb "zamro onych" kolumn, co ułatwia przewijanie
ekranu w lewo - w prawo, nie trac c z oczu skrajnych lewych (wa niejszych)
kolumn. Mo liwa jest tymczasowa (na czas otwarcia okna bazowego) zmiana
liczby "zamro onych" kolumn w zakresie 0..4. Dokonuje si tego poprzez
naciskanie szarego klawisza <+>, co powoduje zwi kszenie tej liczby o jeden.
Je eli w danym momencie cztery kolumny s nieruchome, to po naci ni ciu
klawisza <+> wszystkie kolumny b d przesuwane, kolejne naci ni cie to
"zamro enie" jednej kolumny, itd.

♦

mo liwo ci zaznaczania poszczególnych rekordów, cho nie zawsze jest to
wykorzystywane przez program. Zaznaczenia rekordu dokonuje si za
pomoc klawiszy <Shift><Insert> lub <Enter>, co jest potwierdzane
odpowiedni zmian koloru wybranego rekordu. Zaznaczenie ju wcze niej
zaznaczonego rekordu powoduje przywrócenie go do normalnego
wy wietlania. Kasowanie wszystkich zaznacze mo na dokona za pomoc

poprzeczk

poziom , umo liwiaj c

przewijania
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klawiszy <Shift><Delete>. Zaznaczanie rekordów mo na równie zrealizowa
po naci ni ciu klawiszy:
<Ctrl><P> - bie cy rekord ustawia na stan zaznaczenia przeciwny do
aktualnego, jednocze nie zapami tuj c pocz tek bloku (obszaru) do zmiany
zaznacze rekordów
<Ctrl><K> - zamienia wszystkie zaznaczenia rekordów od bie cego miejsca
do rekordu oznaczonego wcze niej jako pocz tek bloku.
Aktualny stan zaznaczonych rekordów jest pami tany na dysku wraz z innymi
danymi.
Niektóre istotne zdarzenia zwi zane z obsług
zapisywane w pliku tekstowym SERWIS.TXT
Rejestracja dotyczy:

i działaniem programu s
w podkatalogu \WYDRUKI.

♦

wykrycia uszkodzonych baz i plików indeksowych;

♦

uruchamiania opcji serwisu baz;

♦

uruchamiania wybranych opcji programu za pomoc haseł;

♦

konwersji baz z poprzedniej wersji taryfikacji (przegl danie wyników tej
konwersji);

♦

zapisywania bł dnych danych odebranych z bufora (przekłamania lub brak
danych niezb dnych do prawidłowej taryfikacji rozmowy).

Pliki tekstowe zapisywane przez program do podkatalogu \WYDRUKI (np.
podczas drukowania „do pliku”) mo na przegl da za pomoc opcji URUCHOM ->
PRZEGL DANIE PLIKÓW TEKSTOWYCH. Do jej realizacji wykorzystano
dostarczany wraz z systemem operacyjnym DOS i WINDOWS program
EDIT.COM. Utworzone pliki tekstowe mo na wybra za pomoc opcji WIDOK
tego programu (lub bezpo rednio za pomoc klawiszy <Alt><cyfra 0..9>).
W przypadku stwierdzenia przez program uszkodzenia pliku bazowego, przyj to
nast puj ce kroki działa awaryjnych:
♦

ponowne indeksowanie bazy;

♦

skopiowanie poprzedniej wersji bazy z katalogu \KOPIE;

♦

utworzenie nowej „pustej” bazy, a uszkodzonej bazie zostaje nadana nowa
nazwa *.da~ (np. uszkodzonej bazie 'swieta.dat' nadaje si
nazw
'swieta.da~').
Podczas przegl dania szczegółowych danych o poł czeniach mog si zdarzy
rekordy zaznaczone wyra nie kontrastowym kolorem (standardowo ółte litery,
czerwone tło). Sygnalizuje to, e program z powodu braku kompletnych danych
(np. brak numeru kierunkowego) nie był w stanie poprawnie policzy kosztu
rozmowy.

Podczas przegl dania zarejestrowanych poł cze
zapisu czasu trwania rozmowy:
d_gg:mm:ss lub d!gg:mm:ss

przyj to nast puj c

posta

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu taryfikacji
gdzie:
d
gg
mm
ss
!
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- liczba dni
- liczba godzin
- liczba minut
- liczba sekund
- sygnalizacja, e czas rozmowy przekroczył 10 dni

Podczas przegl dania wszelkich podsumowa (np. w raporcie czasowym,
statystykach), zapis ł cznego czasu trwania rozmów przyjmuje posta :
ddd_gg:mm:ss lub ddd!gg:mm:ss
gdzie:
ddd
- liczba dni
gg
- liczba godzin
mm
- liczba minut
ss
- liczba sekund
!
- sygnalizacja, e ł czny czas rozmów przekroczył 1000 dni
Praktycznie ka da opcja programu mo e by zabezpieczona przed dost pem
osób niepowołanych za pomoc rozbudowanego systemu haseł. Konfiguracja
haseł umo liwia edycj 8 haseł, nadrz dnego hasła administratora oraz dowolne
przypisanie tych haseł do wybranych opcji programu. Mo na w ten sposób
uzyska ró ne struktury uprawnie , np.:
♦

kilka osób maj cych ró ne hasła mo e mie dost p do tych samych opcji;

♦

ka da opcja lub ich grupa mo e by obsługiwana przez wybrane hasło, czyli
jedn osob ;

♦

struktura mieszana wynikaj ca z poł czenia powy szych.

Warunkiem zabezpieczenia danej opcji jest przypisanie jej co najmniej jednego
z o miu haseł. Hasło administratora umo liwia niezale ny dost p do wszystkich
zabezpieczonych opcji.
Podczas normalnej pracy programu s wykonywane operacje kasowania
rekordów (danych) w plikach bazowych. W praktyce polega to na zaznaczaniu
tych rekordów jako skasowane. Rekord taki jest pomijany podczas przegl dania
rekordów, ale ci gle zajmuje miejsce na dysku w ramach bazy. Kondensacja
plików bazowych jest operacj fizycznego usuni cia skasowanych rekordów, co
szczególnie przy du ych plikach dyskowych mo e przyspieszy ich obsług .
W programie wprowadzono kontrol ilo ci skasowanych rekordów w stosunku do
całej bazy. Je eli skasowane rekordy zajmuj co najmniej 30% całego pliku,
pojawia si pytanie:
Czy przeprowadzi teraz kondensacj bazy bbbbb ?
gdzie bbbbb jest nazw bazy aktualnie u ywanej przez program. Zaleca si
potwierdzenie wykonania tej funkcji, chocia nie jest to konieczne do dalszego
działania programu.
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Program UNITAR mo e by uruchamiany równie z dodatkowym parametrem,
okre laj cym sposób uruchomienia tego programu. Realizuje si to według
schematu:
UNITAR [parametr] <Enter>
Aktualne parametry uruchomieniowe programu UNITAR s wymienione w pomocy
podr cznej tego programu, wywołanej klawiszem funkcyjnym <F1> zaraz po jego
uruchomieniu. W wersji 7.x programu s dost pne nast puj ce parametry:
♦

odb - odbiór danych z bufora i zako czenie programu. Funkcja umo liwia
automatyczny odbiór danych z bufora np. w momencie uruchomienia
komputera. Je eli jest aktywna obsługa kilku central (taryfikacja grupowa), to
nast puje odbiór danych z wszystkich zadeklarowanych buforów (równie
poprzez modem). W celu automatycznego odbioru mo na w pliku
AUTOEXEC.BAT lub innym pliku wsadowym dopisa nast puj ce zlecenia
(po znakach // napisano komentarz):
...
C:
CD C:\ROZMOWY7
UNITAR.EXE odb
CD ..
...

♦

5.

//inne zlecenia
//przej cie do katalogu z taryfikacj
//przej cie do katalogu głównego
//inne zlecenia

ekr - uruchamia program w opcji odbioru danych i pozostaje w niej a do
naci ni cia klawisza <Esc>. Jednocze nie zostaje uaktywnione okno bie cej
obserwacji odbieranych danych.
OBSŁUGA PROGRAMOWA URZ DZENIA BUFORUJ CEGO.

Zgromadzone dane w pami ci bufora musz by co pewien czas odebrane
i zapisane na dysku twardym komputera. W tym celu nale y uruchomi opcj
BUFOR -> ODBIÓR DANYCH lub bezpo rednio za pomoc klawisza <F5>.
Cz stotliwo uruchamiania tej opcji jest zale na od pojemno ci bufora i ilo ci
danych wysyłanych przez central abonenck . Przyj to zasad , e je eli pami
bufora zostanie zapełniona, wszystkie nowe napływaj ce dane z centrali zostan
zignorowane. Przepełnieniu pami ci bufora mo na zapobiec, wpisuj c pewn
sekwencj uruchomieniow do pliku AUTOXEC.BAT, jak to opisano w poprzednim
rozdziale.
Nale y zaznaczy , e nie jest konieczne adne ustawianie parametrów transmisji
szeregowej w komputerze – program automatycznie nawi zuje poł czenie
z buforem poprzez jeden z portów szeregowych COM1 ... COM4 lub poprzez
modem (konfiguracja tego rodzaju poł czenia dost pna w opcjach OGÓLNE ->
MODEM i TARYFIKACJA GRUPOWA)
Uruchomienie opcji BUFOR -> BIE
odczyt nast puj cych parametrów:

CA KONFIGURACJA umo liwia szybki
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♦

rodzaj bie cego poł czenia z buforem (poprzez port szeregowy komputera
COM1 ... COM4 lub modem);

♦

pr dko

♦

numer logiczny bufora - 01..99 w przypadku taryfikacji grupowej lub
‘urz dzenie samodzielne’ w przypadku obsługi jednego urz dzenia. Numer
logiczny podczas przetwarzania danych w ramach taryfikacji grupowej zostaje
dopisany z lewej strony numeru wewn trznego (telefonu) i linii zewn trznej;

♦

wielko zainstalowanej pami ci bufora w kB, procentow jej zaj to
zapami tanych rekordów z centrali;

♦

aktualny (w momencie uruchamiania omawianej opcji) czas w buforze;

♦

rodzaj bie cego zasilania (220V lub bateria) oraz moment ostatniego jego
zał czenia;

♦

nazw centrali do obsługi której został zaprogramowany bufor;

♦

liczb kart modułu czujników MC, liczb obwodów do analizy „odwrócenia
p tli” i liczb obwodów z mo liwo ci odbioru impulsów 16 kHz. Je eli moduł
ten jest fizycznie podł czony do bufora, to pojawia si przycisk z funkcj
KONFIGURACJA KART, umo liwiaj cy szczegółow analiz podł czonego
wyposa enia.

transmisji szeregowej tego poł czenia;

i liczb

Komunikacja z buforem odbywa si za po rednictwem portu szeregowego
komputera. W przypadku problemów z komunikacj mo e by przydatna opcja
BUFOR -> PORTY. Jest to narz dzie umo liwiaj ce:
♦

konfiguracj parametrów transmisji szeregowej dla testowanego portu
szeregowego komputera;

♦

nadawanie i odbiór dowolnych znaków poprzez wybrany port szeregowy;

♦

testowanie portów szeregowych w komputerze.

Szczególnie pomocna jest funkcja testowania portów szeregowych komputera –
jej wynik umo liwia szybkie okre lenie przyczyny braku komunikacji z buforem.
Je eli test portów jest negatywny, to przyczyn jest komputer, w przeciwnym
wypadku mo e to by bufor lub kable ł cz ce go z komputerem.
Najwa niejsze operacje dotycz ce programowania bufora i odbioru danych
zostały omówione w oddzielnych podrozdziałach.
5.1.

Programowanie zegara czasu rzeczywistego.

Dane odbierane z centrali telefonicznej s zapisywane do pami ci bufora wraz
z dokładn dat i czasem ich odbioru. Data i czas s odczytywane z zegara czasu
rzeczywistego wbudowanego do bufora. Zegar ten, cho jest bardzo dokładny,
jest porównywany z czasem komputerowym. Je eli ró nica czasów obu zegarów
jest wi ksza od parametru ‘ró nica czasów’ (ustalonego w opcji OGÓLNE), to na
zako czenie odbioru danych wywołana zostanie opcja BUFOR ->
PROGRAMOWANIE -> ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO. Za pomoc tej opcji
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nale y zweryfikowa czasy w obu urz dzeniach. Operacj t mo na podzieli na
dwa etapy:
♦
♦

zapisanie zmodyfikowanej daty i czasu w komputerze;
na podstawie ustawie w komputerze programowanie daty i czasu w buforze.

Zarejestrowane dane z centrali maj przypisany czas ich odbioru w buforze.
Narzuca to programowi UNITAR konieczno
obliczenia czasu rozpocz cia
rozmowy jako ró nicy czasu odebrania rekordu i czasu trwania rozmowy.
Przyj te rozwi zanie sprz towo – programowe pozwoliło na zrezygnowanie
z definicji pól czasu i daty w liniach wzorcowych, co zdecydowanie ułatwiło sposób
analizy danych z centrali.
5.2.

Wybór centrali.

Poszczególne centrale abonenckie pod wzgl dem taryfikacji rozmów do
znacznie ró ni si mi dzy sob . Dane wysyłane do zewn trznych urz dze (np.
drukarka, bufor) mog by wysyłane za pomoc transmisji szeregowej (o ró nych
parametrach) lub równoległej. Informacja o jednym poł czeniu telefonicznym
mo e by zawarta w kilku rekordach, za szczegółowe dane zawarte w tych
rekordach mog si ró ni postaci i pozycj wyst powania.
Po zainstalowaniu systemu taryfikacji dost pne s definicje obsługi central
abonenckich, znanych firmie MikEL w momencie sprzeda y systemu. Za pomoc
opcji BUFOR -> PROGRAMOWANIE -> WYBÓR CENTRALI mo emy
zaprogramowa bufor do obsługi ju przygotowanych central lub zdefiniowa
obsług nowej.
Etap przygotowania obsługi nowej centrali (lub modyfikacji istniej cej) mo na
podzieli na trzy etapy:
1)

Przygotowanie ogólnych zało e obsługi centrali abonenckiej:
a)

nadanie dowolnej nazwy centrali, ale nie powtarzaj cej si
istniej cymi;

z ju

b)

w przypadku fizycznego podł czenia modułu czujników MC okre lenie,
czy bufor ma analizowa dane odbierane z centrali na podstawie
działania tego modułu. Domy lnie – brak obsługi tego modułu;

c)

czy dane z centrali b d odbierane za pomoc transmisji szeregowej czy
równoległej. Domy lnie – transmisja szeregowa;

d)

co ma zrobi urz dzenie buforuj ce z danymi, które nie s informacjami
ani o ruchu wychodz cym ani o ruchu przychodz cym (inne dane).
Domy lnie – nie s pami tane w pami ci bufora;

e)

okre lenie znaku ko cz cego rekord z centrali. Jest to znak informuj cy
bufor, e ko czy si nadawanie pełnego rekordu z centrali i nale y
przyst pi do analizy jego zawarto ci. Najcz ciej jest to znak CR, ale s
wyj tki;
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ustalenie parametrów transmisji szeregowej, tzn. pr dko ci i kontrol
parzysto ci. Bufor zawsze przyjmuje 8 bitów danych i jeden bit stopu.
Dlatego do obsługi tych central, które nadaj według 7 bitów danych
z kontrol parzysto ci, nale y ustawi parametry według 8 bitów danych
bez kontroli parzysto ci.

2)

Szczegółowe zdefiniowanie obsługi danych wysyłanych przez central za
pomoc tzw. linii wzorcowych. Szczegółowo opisano to w podrozdziale 5.2.1.

3)

Przypisanie linii zewn trznych do obwodów Modułu Czujników MC jak to
opisano w podrozdziale 5.2.2, mo liwe tylko w przypadku podł czenia tego
modułu do bufora.
5.2.1.

Programowanie linii wzorcowych.

Centrale abonenckie wysyłaj informacje o poł czeniach telefonicznych w postaci
znaków alfanumerycznych zako czonych ci le okre lonym znakiem ko ca
wiersza (najcz ciej jest znak CR – bajt o kodzie 13). Taka informacja, nazywana
dalej rekordem, mo e zawiera wszystkie dane dotycz ce przeprowadzonej
rozmowy telefonicznej, niezb dne do obliczenia kosztu tego poł czenia. Jednak
s równie takie typy central abonenckich, które informacje o jednym poł czeniu
telefonicznym wysyłaj w kilku rekordach. Dopiero odbiór wszystkich składowych
rekordów umo liwia ich analiz .
W celu obsługi ró norodnych sposobów nadawania informacji przez centrale,
wprowadzono w programie nast puj ce narz dzia:
♦

linia wzorcowa – ci g umownych znaków, zdefiniowanych na potrzeby
programu, umo liwiaj cych pobranie danych (np. numeru telefonu, numeru
wybranego, linii zewn trznej, itd.) z jednego rekordu centrali;

♦

linia wzorcowa niezale na – linia wzorcowa umo liwiaj ca analiz poł czenia
telefonicznego na podstawie jednego rekordu wysłanego przez central . Na
przykład w ruchu wychodz cym musi zawiera definicje wszystkich pól, które
s niezb dne do obliczania kosztów, tzn. numer telefonu, czas trwania
rozmowy, numer linii zewn trznej i numer wybrany;

♦

linia wzorcowa zale na – linia wzorcowa umo liwiaj ca pobieranie danych
z tych central, które informacj o jednym poł czeniu przesyłaj w kilku
rekordach. „Zale no ” wynika z tego, e dopiero odbiór wszystkich
zdefiniowanych rekordów daje podstaw
do analizy poł czenia
telefonicznego.

Funkcja edycji linii wzorcowych jest dost pna za pomoc przycisków ZMIE lub
DODAJ w opcji BUFOR -> PROGRAMOWANIE -> WYBÓR CENTRALI. Aby
zmodyfikowa lub zdefiniowa now lini wzorcow nale y:
1)

do pliku tekstowego WIERSZE.TXT skopiowa oryginalne dane z centrali
abonenckiej. Poszczególne wiersze tego pliku s widoczne w oknie edycji linii
wzorcowej w górnej cz ci ekranu. Du ym ułatwieniem w „zdobyciu”
oryginalnych danych mog by funkcje przycisków START i STOP.
Odpowiednio ustawiaj one bufor w stan przezroczysto ci i ko cz ten stan.
Ten rodzaj pracy wykorzystuje fakt fizycznego wyposa enia bufora w dwa
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niezale ne porty szeregowe - jeden do odbioru danych z centrali, drugi do
komunikacji z komputerem. Wszystkie znaki wysyłane przez central s
programowo przekazywane do komputera. Rekordy wysłane z centrali s
zapisywane do wspomnianego pliku tekstowego. Ich przegl danie
umo liwiaj klawisze strzałek ‘góra’ – ‘dół’. Obecno na ekranie monitora
oryginalnego rekordu z centrali zdecydowanie ułatwia definiowanie linii
wzorcowej. Obecno ta jest równie niezb dna podczas okre lania pozycji
znaków – wyró ników poszczególnych linii wzorcowych (opis poni ej).
2)

ustali rodzaj definiowanego ruchu telefonicznego – wychodz cy lub
przychodz cy. W zale no ci od jego wyboru s udost pniane przyciski
funkcyjne, umo liwiaj ce zdefiniowanie pól danych, specyficznych dla danego
ruchu (np. dla ruchu wychodz cego mo e by przydatne pole kodu
ksi gowego, za dla ruchu przychodz cego – pole czasu trwania
dzwonienia).

3)

w zale no ci od sposobu wysyłania informacji przez central , trzeba
zdefiniowa rodzaj linii wzorcowej – zale na lub niezale na.

4)

ustali numery linii wzorcowych w ramach danego ruchu telefonicznego.
W tym celu wprowadzono parametry:
a)
b)

numer wzorca – który słu y do numerowania wzorców niezale nych lub
poszczególnych wzorców w ramach typu wzorca zale nego;
numer typu wzorca – umo liwiaj cy numerowanie wzorców zale nych.

Przykłady numeracji:
RUCH
TELEFONICZNY
wychodz cy
jw.
przychodz cy
jw.
wychodz cy

NUMER
WZORCA
1
2
1
2
1
2

NUMER
TYPU WZORCA
brak
brak
brak
brak
1
1

KOMENTARZ
1-y wzorzec niezale ny
2-gi wzorzec niezale ny
1-y wzorzec niezale ny
2-gi wzorzec niezale ny
1-y wzorzec w ramach
1-ego wzorca zale nego
2-gi wzorzec w ramach
1-ego wzorca zale nego

Wprowadzone numery decyduj o kolejno ci ich zaprogramowania w buforze.
Mo na w ten sposób uporz dkowa linie wzorcowe w zale no ci od
prawdopodobie stwa wyst powania zdefiniowanych przez nie zdarze .
Maksymalnie mo na zdefiniowa 10 linii wzorcowych, ł cznie dla ruchu
wychodz cego i przychodz cego.
5)

zdefiniowa dla ka dej linii wzorcowej pola danych taryfikacyjnych. I tak dla
ruchu wychodz cego musz by okre lone pola:
a) numeru telefonu
b) linii zewn trznej
c) czasu trwania rozmowy
d) numeru wybranego
oraz opcjonalnie pola:
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kodu ksi gowego
impulsów 16 kHz
kosztu rozmowy
dowolnych znaków.

Dla ruchu przychodz cego trzeba okre li pola:
a)
b)

numeru telefonu
linii zewn trznej

oraz opcjonalnie pola:
a)
b)
c)

numeru dzwoni cego
czasu trwania rozmowy
dowolnych znaków.

Je eli dodatkowo zostanie zdefiniowana wi zka linii zewn trznych, to znaki
linii zewn trznej zostan ustalone według schematu: linia zewn. = wi zka +
linia zewn.
Je eli zostan dodatkowo zdefiniowane pola ‘czasu zako czenia rozmowy’,
to znaki z pól ‘czas trwania rozmowy’ b d automatycznie traktowane jako
znaki ‘czasu rozpocz cia rozmowy’. W takim przypadku czas trwania
rozmowy zostanie obliczony jako ró nica mi dzy podanymi czasami (czas
zak. rozm. – czas rozp. rozm.).
Zdefiniowanie pól dowolnych znaków umo liwia pobranie dowolnych znaków
alfanumerycznych z rekordu centrali. Zawarto
ta mo e by jednym
z parametrów filtrowania danych zarówno w ruchu wychodz cym
i przychodz cym.
6)

zdefiniowa pola pozwalaj ce jednoznacznie zidentyfikowa dany rekord
z centrali. Słu y do tego celu ‘wyró nik wzorca’ i ‘negacja wyró nika’.
Wyró nik wzorca oznacza, e w pozycji jego wyst powania w rekordzie
z centrali musi znajdowa si taki sam zdefiniowany znak. Negacja wyró nika
oznacza, e dany rekord z centrali jest wtedy poprawny, je eli w danej pozycji
znajduj si znaki ró ne od zdefiniowanego. W celu prawidłowego okre lenia
znaków wyró ników konieczne jest, aby w oknie edycji linii wzorcowej
znajdował si oryginalny rekord z centrali, zawieraj cy odpowiednie do tego
informacje. Rekord z centrali uwa a si za poprawny, je eli wszystkie
wyró niki s zgodne. Je eli dana pozycja w rekordzie nie jest ani
wyró nikiem, ani informacj do pobrania, to mo na j zdefiniowa jako pole
‘ignoruj’.

Program automatycznie kontroluje składni definiowanej linii wzorcowej. Je eli
jest ona wzorcem niezale nym, to sprawdzana jest w momencie tworzenia. Je eli
jest wzorcem zale nym – jej kontrola nast puje w momencie programowania
bufora do obsługi danej centrali.
5.2.2.

Programowanie obwodów Modułu Czujników MC.

Moment rozpocz cia rozmowy mo e by wykryty przez urz dzenia abonenckie na
podstawie:
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♦

zmiany kierunku pr du płyn cego w linii miejskiej (zwane równie
„odwróceniem p tli”);

♦

odebrania impulsów 16kHz.

Je eli wymienione sposoby nie mog by zrealizowane przez central abonenck ,
to mo na zainstalowa dostarczany przez firm MikEL Moduł Czujników o nazwie
MC. W takim przypadku centrala abonencka wysyła do bufora dane praktycznie
o ka dym zaj ciu linii miejskiej, niezale nie od tego czy w rzeczywisto ci rozmowa
si odbyła. Urz dzenie UNITAR na podstawie analizy stanów obwodów modułu
MC decyduje, czy nale y zapami ta odebran informacj z centrali.
Bardzo wa nym elementem programowania bufora i modułu MC jest wła ciwe
przypisanie linii zewn trznych do obwodów modułu MC. Linia zewn trzna jest
podł czana do centrali abonenckiej, przez co „uzyskuje” pewien numer logiczny
wynikaj cy z numeracji obwodów tej centrali. Numer ten b dzie pojawiał si
w raportach wysyłanych do bufora jako informacja, na jakiej linii odbyło si dane
poł czenie. Zainstalowanie modułu MC wymaga, aby ta linia (para drutów) została
równie do niego podł czona. Punkty podł czenia do MC (nazywane równie
obwodami) zostały ponumerowane od 00 do maksymalnie 47. Za pomoc
programu UNITAR.EXE mo na zapisa w buforze, jakie linie miejskie zostały
podł czone do poszczególnych obwodów MC. W momencie odbioru informacji
z centrali, bufor odczytuje zawarty w niej numer logiczny linii miejskiej i odszukuje
go w zaprogramowanej tablicy przypisa numerów linii do obwodów. Na
podstawie tej tablicy odczytuje numer obwodu modułu MC do którego jest
podł czona dana linia. Historia zdarze danego obwodu pozwala jednoznacznie
okre li czas trwania i(lub) liczb odebranych impulsów rzeczywistej rozmowy.
Je eli adne z kryterium nie zostało spełnione odebrana informacja z centrali
zostanie zignorowana.
UWAGA:
Bł dne przypisanie numerów logicznych linii miejskich do poszczególnych
obwodów modułu MC mo e spowodowa :
♦ Brak rejestracji poł cze telefonicznych;
♦ Rejestracj poł cze , które w rzeczywisto ci nie miały miejsca;
♦ Rejestracj poł cze , które faktycznie si odbyły, ale czas ich trwania nie
b dzie odpowiadał rzeczywistemu.
Domy lnie przyjmuje si , e bufor nie obsługuje modułu MC. Je eli do urz dzenia
buforuj cego jest podł czony co najmniej jeden Moduł Czujników MC, to mo na
w opcji BUFOR -> PROGRAMOWANIE -> WYBÓR CENTRALI podczas edycji
nazwy centrali uaktywni obsług tego modułu. W konsekwencji pozwala to na
ustalenie dla poszczególnych obwodów:
♦

Numeru linii zewn trznej, który musi dokładnie odpowiada fizycznie
podł czonej linii do danego obwodu (czyli numerowi logicznemu pod jakim
centrala abonencka „widzi” dan par drutów). Zgodno tych numerów jest
koniecznym i niezb dnym warunkiem poprawnego działania taryfikacji,
niezale nie od tego, czy analizowane jest tzw. „odwrócenie p tli” czy
odbierane s impulsy 16 kHz;
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Aktywno ci obwodu, która umo liwia wył czenie analizy stanów linii (np.
w przypadku jego uszkodzenia) lub wł czenie tej analizy. Je eli analiza jest
aktywna, to bufor automatycznie decyduje o pocz tku rozmowy na podstawie
albo „odwrócenia p tli” albo na podstawie odebrania pierwszego impulsu 16
kHz;

Widoczne na ekranie parametry poszczególnych obwodów musz zosta
zapisane do bufora. Po zaprogramowaniu mo liwy jest test obwodów (a ci lej linii
do niego podł czonych), podczas którego mog pojawi si nast puj ce
komunikaty o stanach:
♦

Wolna - na danej linii nie jest prowadzona adna rozmowa;

♦

Zaj ta - w ruchu wychodz cym trwa wybieranie numeru pocztowego lub trwa
rozmowa w ruchu przychodz cym;

♦

Rozmowa (OP) - w ruchu wychodz cym rozpocz cie rozmowy stwierdzone
na podstawie „odwrócenia p tli”;

♦

Rozmowa (IMP) - w ruchu wychodz cym rozpocz cie rozmowy stwierdzone
na podstawie odebranego impulsu 16 kHz.

W niektórych sytuacjach mo e przyda si funkcja odtwarzania ostatnio zapisanej
do bufora konfiguracji modułu.
5.3.

Aktualizacja programu.

Głównym elementem bufora jest mikroprocesor, który realizuje zadania okre lone
w mikroprogramie. Oprogramowanie to najcz ciej jest zapisywane w pami ciach
stałych typu EPROM, reprogramowalnych typu EEPROM lub we fragmencie
pami ci statycznej typu RAM. W omawianym buforze mo na wyró ni dwa
rodzaje oprogramowania:
1)

‘aplikacja’ – program znajduj cy si w pami ci RAM (UNITAR I) lub Flash
(UNITAR II), zajmuj cy si funkcjami zwi zanymi z taryfikacj rozmów. Mo e
by łatwo wymieniany za pomoc transmisji szeregowej z komputera, równie
przez modem (tylko UNITAR I). Zdecydowanie ułatwia to serwis urz dzenia
lub poprawki w oprogramowaniu. Kod ródłowy znajduje si w katalogu
instalacji taryfikacji w pliku UNITAR.HEX (UNITAR I) oraz w pliku
UNITAR2.HEX (UNITAR II). W celu wymiany oprogramowania ‘aplikacji’
nale y:
zapewni komunikacj z buforem
uruchomi opcj
PROGRAMU.

BUFOR -> PROGRAMOWANIE -> AKTUALIZACJA

Wymiana tego programu jest realizowana w nast puj cych fazach:
automatyczne nawi zanie komunikacji z ‘aplikacj ’ lub ‘loaderem’,
przeł czenie obsługi bufora do programu ‘loader’,
wysłanie programu z pliku UNITAR(2).HEX do bufora,
przeł czenie do zaktualizowanego programu ‘aplikacji’.
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Je eli podczas transmisji b d sygnalizowane powtarzaj ce si bł dy, nale y
skontaktowa si z producentem taryfikacji.
2)

‘loader’ – program znajduj cy si w pami ci EPROM, zajmuj cy si funkcjami
ci le zwi zanymi z diagnostyk i analiz układów elektronicznych bufora
(spełnia rol podobn do BIOS-u komputerów PC). Podczas restartu
urz dzenia s sprawdzane:
układ UART odpowiedzialny za transmisj szeregow RS232,
pami RAM w której zapisana jest ‘aplikacja’ oraz RAM przeznaczony
do zapisu danych z centrali (tylko UNITAR I),
zegar czasu rzeczywistego,
pami
EEPROM
konfiguracyjnych),

(256

bajtów

wykorzystywanych

wiarygodno
programu ‘aplikacji’, co jest podstaw
przeł czenia si pracy bufora na program ‘aplikacji’.

do

potrzeb

do dalszego

W przypadku wyst pienia bł dów nast puje sygnalizacja akustyczna
i wietlna oraz zatrzymanie pracy bufora na poziomie ‘loadera’.
5.4.

Odbiór danych.

Odbiór danych z bufora jest najcz ciej wykonywan operacj w programie
taryfikacji, dlatego mo na j zrealizowa :
♦

po uruchomieniu opcji BUFOR -> ODBIÓR DANYCH;

♦

bezpo rednio za pomoc klawisza funkcyjnego <F5>;

♦

poprzez uruchomienie programu z parametrem (UNITAR.EXE parametr):
odb – powoduje odebranie danych z bufora lub z wszystkich buforów
(dotyczy poł cze automatycznych w ramach taryfikacji grupowej),
a nast pnie zako czenie działania programu;
ekr – powoduje uruchomienie programu w opcji odbioru danych,
automatyczne uaktywnienie okna podgl du odbieranych danych
(bie cej obserwacji) i pozostanie w tym stanie, a do naci ni cia
klawisza <Esc> przez u ytkownika.

Podczas odbioru danych na bie

co otrzymujemy informacje o liczbie:

♦

wszystkich rekordów do odbioru;

♦

aktualnie odebranych rekordów, dodatkowo wspomaganej za pomoc
graficznego wykresu post pu odbioru danych;

♦

poł cze w ruchu wychodz cym;

♦

poł cze w ruchu przychodz cym;

♦

rekordów zawieraj cych inne dane, czyli nie dotycz cych ani rozmów
wychodz cych, ani przychodz cych;
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bł dnych rekordów.

Analizuj c proces odbierania danych nale y pami ta
zasadach:

o nast puj cych

♦

po zako czeniu odbioru przetworzone dane s od razu dost pne
w odpowiednich raportach bie cych (osobno dla ruchu wychodz cego
i przychodz cego);

♦

brak odbioru danych o poł czeniach
i przychodz cym mo e wynika z:

w

ruchu

wychodz cym

bł dnie zdefiniowanych linii wzorcowych do obsługi danej centrali
abonenckiej;
braku nadawania informacji z centrali lub ich nadawania na innej
pr dko ci transmisji szeregowej;
bł dnie wykonanych
z central ;

kabli

poł czeniowych

mi dzy

buforem

uszkodzenia portu szeregowego w buforze.
♦

liczba odebranych rekordów z bufora na zako czenie transmisji mo e
by wi ksza od liczby rekordów do odbioru, wskazywanej na pocz tku
transmisji. Wynika to z tego, e w czasie odbioru mog zosta dopisane
do bufora dalsze informacje z centrali;

♦

je eli do zdefiniowania danej centrali u yto wzorców zale nych (kilka linii
wzorcowych do opisu jednego poł czenia), to suma odebranych rozmów
wychodz cych i przychodz cych b dzie si ró niła od liczby rekordów
odebranych;

♦

czasami centrale abonenckie wysyłaj przez ten sam port szeregowy nie
tylko dane taryfikacyjne, ale te inne informacje np. o stanie
podł czonych aparatów czy o stanie własnej pracy. Aby otrzyma te
informacje, nale y w definicji obsługi danej centrali (opcja BUFOR ->
PROGRAMOWANIE -> WYBÓR CENTRALI) uaktywni
parametr
‘pami tanie innych danych’. Wszystkie informacje nie pasuj ce do
wzorca ruchu wychodz cego i przychodz cego zostaj zapisane do pliku
tekstowego INNE.TXT (podkatalog \WYDRUKI);

♦

rekordy oznaczone jako bł dne s zapisywane do pliku tekstowego
SERWIS.TXT (w podkatalogu \WYDRUKI) z odpowiednim komentarzem
przyczyny odrzucenia rekordu. Przyczyn powstawania takich informacji
mo e by :
rozpoznanie rekordu z centrali według jednej z linii wzorcowych, gdy
jedna z warto ci jest nieprawidłowa (np. brak numeru wybranego,
zerowy czas trwania rozmowy);
bł dna
transmisja
danych
nadawanych znaków z bufora.

spowodowana

przekłamaniem
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5.4.1.

Bie

ca obserwacja.

W oknie odbioru danych s dost pne dodatkowe funkcje przypisane do
przycisków:
♦ KONFIGURACJA – mo liwo ustalenia:
jakie numery telefonów maj by pokazywane w oknie bie cej
obserwacji, np. w hotelach mo e by sensowne obserwowanie tylko
kilku telefonów (recepcja, kabiny) w celu przejrzystego podgl du
kwot do zapłaty;
czy maj
by
przychodz cego;

dodatkowo

wy wietlane

czy okno obserwacji ma zawsze by
uruchomieniem odbioru danych z bufora;

raporty

z

uaktywniane

ruchu
wraz

czy ma by uaktywnione specjalne okno podgl du danych, które
umo liwia dodatkowo
ledzenie poł cze
przychodz cych
nieodebranych, filtrowanie i usuwanie zarejestrowanych w tym
okienku poł cze oraz zaznaczanie wybranych rekordów do celów
specjalnych;
czy dane maj by wysyłane jednocze nie na drukark .
♦

USU ZAZNACZONE – podczas aktywnego specjalnego okna bie cej
obserwacji, informacje odebrane z bufora s magazynowane w pliku
bazowym. Sukcesywne dopisywanie nowych danych powoduje
konieczno usuwania rekordów ju niepotrzebnych. Kasowanie to nie
usuwa danych z raportów bie cych ruchu wychodz cego
i przychodz cego.

♦

WZNÓW TRANSMISJ – przycisk widoczny tylko po zatrzymaniu
trwaj cej transmisji danych z bufora za pomoc klawisza <Esc>.
Umo liwia on doko czenie transmisji, a powtórne naci ni cie klawisza
<Esc> ko czy opcj odbioru danych.

W oknie bie
danych:

cej obserwacji poł cze przyj to nast puj cy format prezentacji

1) ruch wychodz cy:
data i godzina
rozpocz cia rozmowy tel.
2000-03-25 13:12:24 19

numer wybrany
4222108

czas
rozmowy
00:05:12

koszt
0.66 zł
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2) ruch przychodz cy:
data i godzina
rozpocz cia rozmowy
2000-03-25 13:12:24
2000-03-25 13:12:24
2000-03-25 13:12:24
2000-03-25 13:12:24

tel.
19
19
19
19

czas
numer dzwoni cy
rozmowy
0324242449.................00:05:12
MikEL s.c., fax............00:05:12
MikEL s.c., fax.........nieodebrana
przychodz ca...............00:12:09

Interpretacja zawarto ci kolumny ‘numer dzwoni cy’:
♦

napis ‘przychodz ca’ – rozpoznana informacja o poł czeniu w której brakuje
identyfikatora osoby dzwoni cej (CLIP);

♦

opis dzwoni cego – rozpoznana informacja ruchu przychodz cego w której
numer CLIP został zast piony opisem z bazy modyfikowanej w opcji
RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY -> OPIS DZWONI CEGO ->
KONFIGURACJA;

♦

numer dzwoni cego – rozpoznana informacja ruchu przychodz cego, dla
której brak opisu jw.

Interpretacja zawarto ci kolumny ‘czas rozmowy’:
♦

typowa posta czasu – rozmowa przychodz ca odebrana, trwaj ca
według pokazanego czasu;

♦

napis ‘nieodebrana’ – czas trwania rozmowy przychodz cej równy zero
(tzn. 00:00:00) został potraktowany w programie jako rozmowa
nieodebrana.

Je eli specjalne okno podgl du jest aktywne, odbierane dane mog by
przegl dane i modyfikowane tak, jak w innych okienkach bazowych. Ten sposób
odbierania danych został poszerzony o obsług poł cze przychodz cych
nieodebranych. Poł czenie zostanie uznane za nieodebrane, je eli podczas
przetwarzania danych zostanie stwierdzone:
♦

poł czenie przychodz ce;

♦

zerowy czas trwania rozmowy lub brak telefonu odbieraj cego.

Poszczególne kolumny okienka podgl du zawieraj :
♦

'pocz tek rozmowy' - czas rozpocz cia rozmowy wychodz cej lub
przychodz cej;

♦

'nr wybrany lub CLIP' - numer telefoniczny wybierany w ruchu
wychodz cym lub identyfikacja telefonu dzwoni cego (zale y od
mo liwo ci technicznych centrali abonenckiej). Brak numeru CLIP
powoduje wy wietlenie komentarza 'przychodz ca';

♦

'O' - stan obsługi poł czenia, gdzie przyj to nast puj ce oznaczenia:
litera N - poł czenie przychodz ce nieodebrane;
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litera T - poł czenie przychodz ce nieodebrane, ale ju obsłu one
przez u ytkownika taryfikacji (np. oddzwoniono do klienta, który si
poprzednio nie dodzwonił);
puste miejsce - dla poł cze wychodz cych.

♦

'opis dzwoni cego' - podpowied ułatwiaj ca analiz
przyj to nast puj ce zasady opisu:

poł czenia, gdzie

dowolny tekst - opis jaki został ju wprowadzony w bazie opisów
dzwoni cych (opcja RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY ->
OPIS DZWONI CEGO -> KONFIGURACJA);
numer dzwoni cego - pojawia si przy braku jego opisu w bazie j.w.;
tekst 'brak numeru' - sygnalizacja braku numeru w bazie j.w.;
brak tekstu - dla poł cze wychodz cych.
♦

'tel.' - numer wewn trzny centrali, który wykonał poł czenie wychodz ce,
odebrał rozmow lub na który było skierowane dzwonienie rozmowy
przychodz cej. Niektóre centrale abonenckie przez brak numeru telefonu
sygnalizuj poł czenia przychodz ce nieodebrane;

♦

'koszt' - kwota obliczona za poł czenie wychodz ce lub tekst '--'
w przypadku poł czenia przychodz cego;

♦

'czas' - czas trwania poł czenia wychodz cego lub przychodz cego.
Czas równy 0 sekund dla poł cze wychodz cych jest uwa any za bł d
i takie informacje s zapisywane do pliku serwisowego. Czas równy
0 sekund dla poł cze przychodz cych jest traktowany jako poł czenie
nieodebrane (w kolumnie pojawia si tekst 'nieodebrane').

Specjalne okienko obserwacji poł cze posiada mo liwo
filtrowania
aktualnie przegl danych danych. Za pomoc kolejnego naciskania klawisza
funkcyjnego <F9> mo na ustawia przegl danie:

6.

♦

wszystkich poł cze ;

♦

poł cze nieodebranych wymagaj cych obsługi u ytkownika taryfikacji
(np. oddzwonienia do klienta). Po wykonaniu stosownych działa mo na
dane poł czenie zaznaczy jako obsłu one poprzez jednoczesne
naci ni cie klawiszy <Ctrl><Enter>;

♦

poł cze ju obsłu onych.

RUCH WYCHODZ CY.

Ruch wychodz cy to wszystkie poł czenia abonentów centrali zrealizowane do
okre lonego operatora telekomunikacyjnego, poprzez linie zewn trzne
podł czone do centrali miejskiej. Wi e si on ci le z taryfikacj rozmów, która
jest najobszerniejszym składnikiem programu UNITAR.EXE. W niniejszym
rozdziale zostały omówione zasady, jakimi kierowano si przy konstrukcji
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poszczególnych opcji, za ich realizacja szczegółowa została opisana w pomocy
podr cznej tego programu, wywoływanej klawiszem funkcyjnym <F1>.
Rozwi zanie to jest o tyle wygodniejsze, e jakiekolwiek zmiany w działaniu opcji
i funkcji b d miały odzwierciedlenie wła nie w tej pomocy.
6.1.

Konfiguracja obliczania kosztów.

Aby uzyska prawidłowe koszty rejestrowanych poł cze telefonicznych nale y
dostosowa niektóre parametry programu do regionu kraju, gdzie taryfikacja
została zainstalowana. Po zainstalowaniu programu dost pne s pewne dane,
przygotowane przez producenta taryfikacji, których warto ci s domy lne
i w szczegółach mog si ró ni od wymaga u ytkownika. Nale do nich:
♦

numery kierunkowe, zawieraj ce zasady obliczania kosztów dla poł cze
krajowych i zagranicznych;

♦

jednostki obliczeniowe (nazywane te powszechnie kosztami impulsów);

♦

grupy taryfikacyjne, zawieraj ce zasady obliczania kosztów dla ró nych
numerów kierunkowych;

♦

strefy czasowe okre laj ce jak w poszczególnych porach dnia powinny by
obliczane koszty rozmów;

♦

typy rozmów, ułatwiaj ce ustalenie kosztów dodatkowych rozmów i filtrowanie
zarejestrowanych poł cze .

Modyfikacja parametrów maj cych bezpo redni wpływ na obliczany koszt jest
dost pna w opcji RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> KONFIGURACJA ->
TARYFY.
Konstruowanie parametrów obliczania kosztów zostało zrealizowane według
poni szego schematu:
DNI
WI TECZNE

GRUPA STREF
CZASOWYCH

TYP ROZMOWY

GRUPA
TARYFIKACYJNA

TABELA NUMERÓW
KIERUNKOWYCH

LINIA
ZEWN TRZNA

JEDNOSTKA
OBLICZENIOWA
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Podczas konfiguracji linii zewn trznej nale y okre li :
♦

numer linii odpowiadaj cy numerowi, jaki b dzie si
wysyłanej przez central abonenck do bufora;

♦

opis linii;

♦

tabel numerów kierunkowych;

♦

czy w ogóle b d obliczane koszty na danej linii;

♦

operatora alternatywnego, je eli koszty maj by obliczane według tabeli
numerów kierunkowych i według dodatkowego operatora, identyfikowanego
na podstawie prefiksu numeru wybranego;

♦

minimalny czas trwania rozmów, decyduj cy o „pokazywaniu” tylko tych
poł cze z danej linii, których czas trwania jest równy co najmniej
wprowadzonej liczbie sekund;

♦

minimaln liczb impulsów, decyduj c o „pokazywaniu” tylko tych poł cze
z danej linii, których liczba impulsów (obliczonych lub odebranych) jest równa
co najmniej wprowadzonej liczbie;

♦

sposób obliczania kosztu – według czasu trwania rozmowy, według impulsów
16 kHz, według kosztu wysłanego wcze niej przez central miejsk lub
automatycznie. Je eli zostanie wybrany sposób 'automatycznie', to podstaw
obliczania kosztów jest:
koszt rozmowy, je li jego warto jest wi ksza od 0 zł
liczba impulsów z centrali, je li ich liczba jest wi ksza od 0
czas rozmowy w pozostałych przypadkach.

pojawiał w informacji

Przypisanie wcze niej przygotowanej tabeli numerów kierunkowych mo na
potraktowa jako deklaracj operatora telekomunikacyjnego, według którego b d
obliczane koszty. Mo na w ten sposób przypisa linie zewn trzne do np. TP S.A.,
NETIA, PLUS GSM itd., w zale no ci od lokalnych potrzeb.
Tabela numerów kierunkowych zawiera zbiór zasad naliczania kosztów rozmów
telefonicznych pod k tem
danego operatora telekomunikacyjnego. Ogólnie
tabela ta składa si z tych numerów kierunkowych, które decyduj o zmianie
sposobu naliczania kosztu. Pozwala to unikn
takich kombinacji numerów
pocztowych, dla których koszt rozmowy mógłby by „zerowy”. Jednak e
wprowadzenie wi kszej liczby numerów kierunkowych pozwala na bardziej
precyzyjne okre lenie kierunku dzwonienia np. podczas drukowania
szczegółowych raportów z poł cze telefonicznych. Podczas modyfikacji wybranej
tabeli mo na zmienia :
♦

nazw tabeli, która najcz
S.A.’);

ciej kojarzy si z konkretnym operatorem (np. ‘TP
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♦

numery kierunkowe (np. ‘03’, ‘0601’, itp.);

♦

opis numeru kierunkowego (np. ‘Katowice’, ’do sieci PLUS GSM’, itp.);

♦

grupy taryfikacyjne (zwane równie taryfami);

Dla
poszczególnych
numerów
kierunkowych
przypisuje
si
jedn
z przygotowanych wcze niej grup taryfikacyjnych. Kilka ró nych numerów mo e
mie przypisan t sam grup . Przykładowo poł czenie telefoniczne w ramach
sieci TP S.A. z Katowic do Szczecina lub do Gda ska wymaga wybrania innego
numeru kierunkowego, ale koszt rozmowy b dzie liczony według tej samej grupy –
obowi zuje ta sama zasada obliczania kosztu dla poł cze ‘powy ej 100 km’.
Przygotowanie potrzebnych grup taryfikacyjnych wymaga okre lenia:
♦

nazwy grupy;

♦

jednostki obliczeniowej;

♦

tabeli stref czasowych;

♦

typu rozmowy;

♦

warto ci kosztu lub czasu w zale no ci od zadeklarowanego typu jednostki
obliczeniowej.

Jednostka obliczeniowa nazywana jest cz sto „kosztem impulsu”. Odmienna
nazwa u ywana w programie wynika z tego, e u ró nych operatorów
telekomunikacyjnych istniej ró ne zasady naliczania kosztów za poł czenia
telefoniczne. Np. w TP S.A. mo na faktycznie mówi o koszcie impulsu (jednostka
typu ‘zł/imp’), albowiem koszt impulsu jest wielko ci stał , a o koszcie rozmowy
decyduje czas trwania impulsu w zale no ci od wybranego kierunku. U operatora
sieci komórkowych mo na w ogólno ci mówi o stałym czasie trwania impulsu
(typ jednostki ‘sek/imp’), gdzie o koszcie poł czenia telefonicznego decyduje koszt
tej jednostki czasowej w zale no ci od wybranego kierunku. Ró nica mi dzy
wymienionymi typami jednostek jest szczególnie widoczna podczas wprowadzania
zmian cen przez danego operatora. W TP S.A. zmiana kosztu impulsu, to
w konsekwencji zmiana kosztów wszystkich rozmów, u operatora sieci
komórkowej zmiana kosztu impulsu to zmiany stawek we wszystkich grupach
taryfikacyjnych (utworzonych pod k tem danego operatora).
Edycja jednostki obliczeniowej wymaga wpisania warto ci, których interpretacja
jest zale na od typu jednostki. I tak:
♦

typ jednostki zł/imp wymaga wpisania warto ci „złotówkowej” (np. 0.3538 zł);

♦

typ jednostki sek/imp wymaga wpisania czasu trwania impulsu (np. 60
sekund).

W niektórych przypadkach obliczania kosztów rozmów istnieje konieczno
zdefiniowania danej jednostki obliczeniowej z rozró nieniem warto ci pierwszego
i nast pnych impulsów. Przykładem tego mo e by :
♦

usługa pocztowa, polegaj ca na innym koszcie za pierwsze trzy minuty
rozmowy i innym koszcie za ka d nast pn minut ;
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operator sieci ERA GSM, gdzie pierwszy impuls trwa 30 sekund, a nast pne 60 sekund.

W konsekwencji w programie wprowadzono mo liwo
wpisywania warto ci
jednostki obliczeniowej dla „pierwszego impulsu” i „nast pnych impulsów”.
Bardzo cz sto koszt poł czenia telefonicznego zale y od tego, kiedy było
zrealizowane. Wtedy ma znaczenie pora dnia, dzie tygodnia czy dzie
wi teczny. W programie przewidziano obsług maksymalnie pi ciu stref
czasowych. Na dzie dzisiejszy najwi ksz liczb stref s obj te rozmowy krajowe
(4 strefy) w ramach sieci TP S.A. Wiersze tabeli stref czasowych reprezentuj
poszczególne dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz „ósmy” dzie
tygodnia symbolizuj cy dzie wi teczny. Kolumny to poszczególne godziny (od
00 do 23) w ramach doby. Taka konstrukcja tabeli stref czasowych pozwala
wpisywa poszczególne numery stref z dokładno ci jednej godziny.
Typ rozmowy został wprowadzony w celu wzbogacenia mechanizmu obliczania
kosztów o nowe mo liwo ci. Mo na tutaj mówi przykładowo o rozmowach
‘bezpłatnych’, ‘krajowych’, ‘mi dzynarodowych’ czy ‘do sieci teleinformatycznych’.
Zaproponowany podział rozmów mo na dowolnie rozszerza , a te które zostały
dostarczone na dyskietce instalacyjnej mo na wykorzysta do:
♦

naliczania kosztów dodatkowych do poszczególnych typów rozmów. Mo na
w ten sposób ustali koszt doliczany do ka dego impulsu i do ka dej
rozmowy, niezale nie dla ka dego typu realizowanych poł cze .
W przypadku wykorzystywania tego mechanizmu nale y podczas edycji
struktury u ytkowników zadeklarowa , z których aparatów wykonywane
rozmowy powinny mie doliczany dodatkowy koszt;

♦

filtrowania rozmów. W tym przypadku typ rozmowy jest jednym z parametrów
ograniczania liczby przegl danych rekordów. Mo na w ten sposób
wyselekcjonowa
np. rozmowy ‘mi dzynarodowe’, ‘’do
aparatów
komórkowych’, itd.

♦

drukowania zestawie według typów rozmów na zako czenie drukowania
szczegółowych informacji z wybranej linii zewn trznej. Uzyskana w ten
sposób informacja okre la m.in. ile było rozmów np. ‘mi dzymiastowych’, ‘do
sieci teleinformatycznych’ czy ‘mi dzynarodowych’ zrealizowanych na danej
linii zewn trznej;

♦

modyfikacji numerów kierunkowych podczas operacji wstawiania dowolnych
ci gów cyfr do wybranego typu rozmowy. Przykładem mo e by wstawianie
ci gu ‘1044’ (identyfikuj cego niezale nego operatora telekomunikacyjnego)
dla ‘mi dzymiastowych’ typów rozmów.

Wpisywanie dat do tabeli dni wi tecznych ma wtedy sens, kiedy:
♦

u ytkownik systemu taryfikacji pracuje w te dni;

♦

operator telekomunikacyjny do którego podł czone s
uzale nia koszt poł cze od tych dni.

linie zewn trzne,
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Sposób obliczania kosztów w te dni okre la tabela stref czasowych na podstawie
wpisanych numerów stref.
6.1.1.

Archiwum taryf.

Opcja ta umo liwia zapami tywanie bie cych ustawie taryf, odtwarzanie
poprzednich taryf oraz ich aktualizacj np. na podstawie danych odebranych
z Internetu. Głównym jej celem jest usprawnienie rekalkulacji kosztów rozmów
wykonanych w czasie, kiedy obowi zywały inne taryfy ni obecnie. W tym celu
przewidziano nast puj ce funkcje:
♦ modyfikacj istniej cego archiwum taryf
♦

zarchiwizowanie bie

♦

odtworzenie taryfy z archiwum

cej taryfy

♦ aktualizacj bie cej taryfy (import) np. na podstawie danych z Internetu.
Taryfa archiwalna jest tworzona z baz:
♦ jednostek obliczeniowych
♦

stref czasowych

♦

typów rozmów

♦

grup taryfikacyjnych

♦ tabel numerów kierunkowych.
Dane archiwalne taryf zawieraj informacj o:
♦ dacie do której obowi zuje dana taryfa, co ułatwia odtworzenie odpowiednich
danych;
♦

nazwie archiwum, która jest ci le powi zana z nazw
przechowywane s odpowiednie bazy taryfikacyjne.

katalogu w którym

W przypadku rekalkulacji kosztów rozmów oraz podczas odbioru danych z bufora,
program na podstawie daty zarejestrowanego poł czenia automatycznie
wyszukuje ustawienia taryf koniecznych do obliczania kosztu. Aktualnie wybrana
taryfa (bie ca lub archiwalna) nie ma wpływu na poprawno obliczania kosztów
rozmów.
Uwagi dotycz ce importu taryf:
♦

Funkcja importu JEST ZALECANA dla baz taryfikacyjnych dostarczanych
wraz z programem taryfikacji w wersji co najmniej 7.02

♦

Funkcja NIE JEST ZALECANA, je li u ytkownik dokonał samodzielnych
zmian (usuwanie, dodawanie) w bazach taryfikacyjnych. Wszystkie dalsze
aktualizacje powinny by nadal wykonywane samodzielnie. W przeciwnym
wypadku importowane dane
nadpisz
dane wprowadzone przez
u ytkownika, przywracaj c bazy do warto ci domy lnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu taryfikacji

Strona 30

6.1.2.

Operatorzy alternatywni.

Ogólnie mo na powiedzie , e program taryfikacji umo liwia obliczanie kosztów
na podstawie tabeli numerów kierunkowych przypisanej do danej linii zewn trznej.
Je eli jednak numery wybierane b d zawierały kod dost powy do innego
operatora telekomunikacyjnego ni to wynika z przynale no ci fizycznej linii
miejskiej, to zachodzi potrzeba skonfigurowania tabeli operatorów alternatywnych.
W opcji RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> KONFIGURACJA -> TARYFY ->
OPERATORZY nale y wprowadzi :
♦

Nazw operatora;

♦

Prefiks operatora, który jest dowolnym ci giem znaków okre l cym kod
dost pu do usług oferowanych przez operatora alternatywnego;

♦

Dwuznakowy, umowny kod operatora, który jest wykorzystywany przez
program taryfikacji.

W celu uruchomienia mechanizmu obliczania kosztów z uwzgl dnieniem
operatorów alternatywnych nale y:
♦

Do tabeli operatorów dopisa kody operatorów z usług których korzystamy,
np. prefiks ‘01055’, kod ‘NE’;

♦

Dla
danej linii zewn trznej np. ‘01’ uaktywni
alternatywny’;

♦

Dopisa now lini wirtualn np. ‘NE01’, której numer jest zło ony z kodu
operatora i fizycznej linii zewn trznej. Pozostałe parametry utworzonej linii
definiuj sposób obliczania kosztów wła ciwy dla danego operatora
alternatywnego. Je eli linia nie zostanie wpisana przez u ytkownika, to
zostanie ona dopisana przez program przy najbli szym przetwarzaniu danych
(odbiór z bufora lub rekalkulacja);

parametr ‘operator

Schemat działania programu z uwzgl dnieniem operatorów alternatywnych jest
nast puj cy:
♦

Dla zarejestrowanego poł czenia telefonicznego na podstawie fizycznego
numeru linii (np. ‘01’), jest sprawdzana aktywno uwzgl dniania operatorów
alternatywnych;

♦

Je eli operator alternatywny ma by obsługiwany, to nast puje sprawdzenie,
czy w numerze wybranym (np. ‘01055324222108’) zawiera si jeden
z prefiksów wpisanych do tabeli operatorów alternatywnych (np. ‘01055’).
Wynik pozytywny szukania powoduje obliczenie kosztu rozmowy na
podstawie tabeli numerów kierunkowych przypisanej do linii wirtualnej (np.
‘NE01’) i w oparciu o zmodyfikowany numer wybrany (bez prefiksu operatora,
np. ‘324222108’);

♦

Je eli wynik szukania jest negatywny lub dana linia nie ma wł czonej obsługi
operatorów alternatywnych, to koszt poł czenia jest obliczany na podstawie
tabeli numerów kierunkowych przypisanej do fizycznej linii (np. ‘01’).
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Przyj ty sposób obsługi umo liwia:
♦

obliczanie kosztów dla praktycznie dowolnej liczby operatorów;

♦

przypisanie do wybranej linii zewn trznej kilku operatorów, dla których koszty
s obliczane na podstawie pochodnych, wirtualnych linii miejskich;

♦

wygenerowanie sumarycznego raportu z poł cze do wybranego operatora
poprzez opcj filtrowania rozmów (parametr ‘zakres linii’, np. od ‘NE01’ do
‘NE15’), wraz ze szczegółowym podziałem tych poł cze według opcji raportu
czasowego;

6.2.

Konfiguracja struktury u ytkowników.

W danych wysyłanych przez abonenck central telefoniczn do bufora znajduj
si m.in. informacje z jakiego aparatu była wykonana dana rozmowa. Numery tych
telefonów mog by wpisane do programu w opcji RAPORTY -> RUCH
WYCHODZ CY -> KONFIGURACJA -> TELEFONY.
Numery telefonów s wpisywane do struktury u ytkowników, któr mo na
porówna do struktury „odwróconego drzewa”. W ten sposób mo na podzieli
u ytkowników według:
♦
♦
♦

lokatorów („korze ”)
wydziałów („gał zie”)
telefonów („li cie”).

Lokatorem mo e by wła ciciel centrali abonenckiej, który dzieli si na wydziały,
a na ko cu ka dy wydział składa si z grupy telefonów. Mo na zadeklarowa
rozbudowane struktury podziału, np. w hotelach, gdzie pierwszym lokatorem jest
wła ciciel (czyli hotel), a drugim – go cie hotelowi. Obaj lokatorzy mog by
podzieleni na grupy telefonów z których korzystaj odpowiednio - pracownicy
hotelu i go cie w pokojach hotelowych. Najprostsz struktur stanowi układ
jednego lokatora z jednym wydziałem, do którego przypisane s wszystkie
telefony firmy.
Zasadniczym celem takiego układu u ytkowników jest szybkie uzyskanie
sumarycznych kosztów dla poszczególnych poziomów tej struktury (osobno dla
lokatora, osobno dla wydziałów i oddzielnie dla telefonu). Cecha ta została
wykorzystana podczas generowania raportu czasowego.
Mo liwa jest modyfikacja ju istniej cej struktury u ytkowników przy zachowaniu
nast puj cych reguł:
♦

warunkiem „przeniesienia” telefonu jest jego
i dopisanie do danego miejsca w strukturze;

♦

lokator mo e zosta
podległych wydziałów;

uprzednie

skasowanie

skasowany dopiero po skasowaniu wszystkich
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♦

wydział mo e zosta skasowany wraz z podległymi telefonami, mimo
pojawiaj cego si komunikatu informuj cego o nie „pustych” wydziałach.

Podczas edycji nazwy telefonu mo na zmienia nast puj ce parametry:
♦

numer telefonu;

♦

opis tego telefonu;

♦

czy rozmowy wykonane z danego aparatu maj mie doliczane dodatkowe
koszty;

♦

czy dany aparat ma zosta wł czony do listy aparatów w raporcie hotelowym.

Pewnym ułatwieniem w konfigurowaniu struktury u ytkowników mo e by opcja
weryfikacji telefonów. Polega ona na sprawdzeniu wszystkich zarejestrowanych
poł cze w raporcie bie cym pod k tem wyst puj cych w tym raporcie
telefonów. Je eli stwierdzono, e dany telefon nie jest jeszcze wpisany do tej
struktury, to nast puje jego dopisanie według schematu:
♦

je li brak, to dopisany jest lokator o nazwie ‘lokator dopisany przez program’;

♦

je li brak, to dopisany jest do powy szego lokatora wydział o nazwie ‘wydział
dopisany przez program’;

♦

do powy szego lokatora i wydziału dopisywany jest dany telefon o nazwie
‘telefon dopisany przez program’.
6.3.

Raporty.
6.3.1.

Raport bie

cy.

Odebrane informacje z urz dzenia buforuj cego zostaj przetworzone przez
program UNITAR.EXE i zapami tane w plikach bazowych. Program umo liwia
przegl danie tych danych w raporcie bie cym (dost pny w opcji RAPORTY ->
RUCH WYCHODZ CY -> BIE CY lub bezpo rednio klawiszem funkcyjnym
<F3>). Raport ten zawiera informacje o wszystkich poł czeniach telefonicznych od
momentu instalacji taryfikacji, które nie zostały przeniesione do bazy archiwalnej.
Raport ten został uporz dkowany domy lnie według daty rozpocz cia rozmowy.
Mo na ten porz dek zmienia za pomoc funkcji szukania: albo konkretnej daty
albo numeru wybranego (lub kilku pocz tkowych jego cyfr).
Linie zaznaczone kolorem czerwonym w oknie podgl du oznaczaj , e dla
danego poł czenia telefonicznego nie ma w programie wystarczaj cych danych
do policzenia kosztu rozmowy (np. brak numeru kierunkowego). Przyczyna
takiego stanu jest wy wietlona w kolumnie ‘uwagi’. Takie bł dy mog wyst powa
sporadycznie, dlatego w opcji filtrowania rozmów przewidziano specjalny parametr
(‘bł dne koszty rozmów’) ułatwiaj cy wyszukiwanie takich poł cze .
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Raport czasowy.

Najcz ciej wykonywan operacj na danych w raporcie bie cym jest
generowanie zestawie za okre lony czas. Do tego celu słu y raport czasowy
(opcja RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> CZASOWY), który na podstawie
wpisanego zakresu dat umo liwia sumowanie kosztów rozmów:
♦

z uwzgl dnieniem struktury u ytkowników, gdzie suma kosztów lokatora
wynika z sumy kosztów podległych wydziałów, sumy kosztów wydziałów s
zale ne od kosztów przypisanych telefonów, a sumy kosztów telefonów
zale od zarejestrowanych poł cze ;

♦

dla poszczególnych linii zewn trznych. Dodatkowo po wydrukowaniu rozmów
z danej linii, jest wypisywane podsumowanie zawieraj ce sumy kosztów,
impulsów i ł czny czas rozmów z podziałem na typy zarejestrowanych na
danej linii rozmów;

♦

uwzgl dniaj ce wprowadzone w programie kody ksi gowe. Aby je uzyska
musz by spełnione dwa warunki:
centrala abonencka musi posiada
mo liwo
obsługi poł cze
wychodz cych z u yciem kodów ksi gowych. Mechanizm ten ogólnie
polega na przydzieleniu pracownikom unikatowych kodów (cyfr), które
musz by wpisane z klawiatury aparatu po podniesieniu słuchawki. Na
ich podstawie centrala abonencka decyduje o przydzieleniu sygnału linii
zewn trznej, czasami te kontroluje wybierane cyfry numeru pocztowego
pod k tem restrykcji poł cze (ró ne kody ksi gowe mog mie ró ne
uprawnienia do realizacji rozmów). Konieczno wprowadzania cyfr kodu
ksi gowego wydłu a moment nawi zania rozmowy, ale za to mo na
kontrolowa rozmowy wła cicieli kodów niezale nie z którego aparatu
skorzystali;
kody ksi gowe musz by wprowadzone w programie w opcji RAPORTY
-> RUCH WYCHODZ CY -> KONFIGURACJA -> KODY KSI GOWE.
Poniewa ze zrozumiałych powodów wprowadzane kody musz by
mie charakter „tajny”, podczas edycji nale y równie wpisa jego opis.
T nazw wła ciciela kodu program posługuje si w raportach i ich
wydrukach.

Niezale nie od rodzaju uzyskanego raportu czasowego, dane wynikowe mo na
podzieli na tzw. rozmowy prywatne i słu bowe. Program „rozró nia” rozmowy na
podstawie wybranego numeru pocztowego i tabeli numerów słu bowych (opcja
RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> KONFIGURACJA -> NUMERY
SŁU BOWE). Do tej tabeli mo na wpisa kilka pocz tkowych cyfr lub pełne
numery pocztowe. Przyj to zasad , e wszystkie rozmowy, których numer
wybrany nie został zidentyfikowany na podstawie tej tabeli, s uwa ane za tzw.
rozmowy prywatne. Podczas drukowania w raporcie czasowym szczegółowych
danych o poł czeniach telefonicznych, w kolumnie ‘UWAGI’ pojawi si opis
zidentyfikowanego numeru słu bowego. Istnieje jednak tutaj pewien wyj tek.
Je eli wybrany numer pocztowy „w cało ci” zostanie równie wpisany do tabeli
numerów prywatnych (opcja RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY ->
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KONFIGURACJA -> NUMERY PRYWATNE), w kolumnie ‘UWAGI’ zostanie
wydrukowany opis na podstawie tej tabeli. Nale y zwróci uwag , e wpisane
cyfry do tabeli numerów prywatnych decyduj o „prywatnym” charakterze
rozmowy, czyli s nadrz dne do wniosków wynikaj cych z tabeli numerów
słu bowych.
6.3.3.

Raport hotelowy.

Raport czasowy umo liwia uzyskanie sumarycznych kosztów dla poszczególnych
telefonów z dokładno ci jednego dnia. Taki sposób jest mało praktyczny w takich
firmach, w których osoby korzystaj ce z danego aparatu cz sto si zmieniaj i to
w ramach doby o dowolnej porze (np. wymiana go ci hotelowych). W tym celu
wprowadzono w programie poj cie raportu hotelowego (opcja RAPORTY ->
RUCH WYCHODZ CY -> HOTELOWY). Podczas edycji struktury u ytkowników
mo na wybra , które telefony maj by obsługiwane w tym raporcie. Celem
raportu hotelowego jest dopisywanie rozmów telefonicznych dla zadeklarowanych
aparatów, niezale nie od przechowywania przetworzonych danych w raporcie
bie cym. Przyj to nast puj ce zasady obsługi tego raportu:
♦

dane s dopisywane do danego telefonu w momencie przetwarzania danych.
Tak wi c nowo wprowadzony aparat nie mo e mie „dopisanych” rozmów,
które zostały zarejestrowane w raporcie bie cym przed tym faktem;

♦

kasowanie rozmów w ramach raportu hotelowego nie ma adnego wpływu na
dane zgromadzone w raporcie bie cym.

W praktyce opcja ta mo e by podstaw do rozliczania i wystawiania dokumentów
sprzeda y w instytucjach hotelowych. Dlatego wprowadzono dodatkowe
ułatwienia:
♦

przed udost pnieniem telefonu hotelowego nast pnemu go ciowi mo na
„wyzerowa ” stan tego telefonu;

♦

drukowanie rozmów z danego aparatu mo e dotyczy wszystkich lub
wybranych zarejestrowanych poł cze . Drugi sposób umo liwia naliczanie
kosztów dla osób z ró nych firm i zajmuj cych jeden pokój;

♦

po wystawieniu dokumentu sprzeda y, program umo liwia automatyczne
kasowanie tych rozmów, które były podstaw do jego wystawienia
(zabezpieczenie przed wystawieniem innego dokumentu za te same
rozmowy).
6.4.

Archiwizacja danych.

Odebrane z bufora i przetworzone dane s zapisywane do raportu bie cego.
Liczba rekordów w plikach bazowych mo e mie istotny wpływ na szybko ich
obsługi. Dlatego wprowadzono mo liwo przepisania wybranych danych do bazy
archiwalnej (opcja RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> ARCHIWUM). Na
podstawie wprowadzonego zakresu dat nast puje fizyczne ich usuni cie z raportu
bie cego (zmniejsza si obj to pliku bazowego) i zapisanie do innego pliku
(archiwalnego).
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Do obsługi baz archiwalnym przewidziano jeszcze opcje:
♦

przegl dania bazy archiwalnej;

♦

przepisywania wybranych danych z bazy archiwalnej do raportu bie cego.
Czynno
ta jest szczególnie potrzebna w przypadku konieczno ci
ponownego przeliczenia kosztów, poniewa opcja rekalkulacji działa tylko na
danych zgromadzonych w raporcie bie cym i hotelowym;

♦

kasowania danych z bazy archiwalnej. Opcja ta powoduje bezpowrotne
skasowanie zarejestrowanych poł cze znajduj cych si w bazie archiwalnej
bez konieczno ci u ywania innych narz dzi systemowych do usuwania
zb dnych plików;

♦

pakowania archiwum. Dane przepisane z raportu bie cego do archiwum co
prawda „odci aj ” t baz , ale nadal zajmuj miejsce na dysku. Wykonanie
opcji pakowania powoduje przepisanie całej zawarto ci bazy archiwalnej do
plików o postaci:
arch????.da_ , gdzie znaki ???? zast puj numer nadawany przez program
kolejnym spakowanym plikom.
Obj to
tych plików została tak dobrana, aby nie przekroczyła obj to ci
dyskietki 3.5”. Praktycznie plik ten osi ga rozmiar ok. 1.43MB przy pakowaniu
około 40 tys. rozmów. Przy cz stym wykonywaniu tej funkcji powstanie wiele
plików o rozmiarach dalekich od optymalnych. Zaleca si w takim wypadku
wykonanie opcji rozpakowania do archiwum i ponowienie opcji pakowania.
Innymi słowy – im wi cej jest rozmów w archiwum w momencie pakowania,
tym efektywniej zostan wykorzystane dyskietki;

♦

rozpakowania archiwum. Zawarto
spakowanych plików archiwalnych
o postaci arch????.da_ mo e zosta przepisana z powrotem do bazy
archiwalnej. Opcja działa tylko na tych plikach, które znajduj si w katalogu
z zainstalowan taryfikacj . Je eli znajduj si one np. na dyskietce, to
nale y je wcze niej do niego skopiowa .
6.5.

Filtry.

Wyszukiwanie okre lonych rozmów w raporcie bie cym jest czynno ci mudn
i mało efektywn . Dlatego w programie wprowadzono opcj filtrowania rozmów
(opcja RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> FILTRY), umo liwiaj c na
podstawie rozbudowanego systemu parametrów ograniczy liczb przegl danych
poł cze telefonicznych.
Wszystkie parametry filtrowania rozmów działaj w sposób ł czny, tzn. e
wszystkie musz by spełnione, aby uzyska
dane rozmowy. Po uruchomieniu
tej opcji mo na okre li :
♦

zakres czasowy analizowanych rozmów przez wprowadzenie zakresu dat
i zakresu godzin. Analiza danych jest uzale niona od sposobu interpretacji
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godzin w ramach dnia. Mo na w ten sposób uzyska dwa schematy analizy
czasowej:
od daty od godziny -> do daty do godziny (np. od 2000-01-01 godz.
08:00:00 do 2000-01-31 godz. 15:00:00)
od daty -> do daty, ale codziennie od godziny -> do godziny (np. od
2000-01-01 do 2000-01-31 wszystkie rozmowy mi dzy godzin 08:00:00
a 15:00:00).
♦

numer wybrany, gdzie wprowadzone cyfry mog by konkretnym numerem
pocztowym lub numerem kierunkowym (np. wpisanie ci gu ‘0501’ pozwoli
wychwyci wszystkie rozmowy do sieci IDEA);

♦

koszt rozmowy, który pozwala wybra rozmowy „dro sze ni ”, „ta sze ni ”
oraz koszty rozmów w zakresie od .. do .. ;

♦

czas rozmowy, który pozwala wyselekcjonowa rozmowy „dłu sze od”,
„krótsze od” oraz rozmowy trwaj ce w zakresie od .. do .. ;

♦

inne dane, które s reprezentowane przez dowolny znak alfanumeryczny,
gdzie istotne s du e i małe litery. Parametr ten pozwala przegl da rozmowy
według specyficznego opisu, pobranego z rekordu wysyłanego przez
central ;

♦

typ rozmowy, który mo e by wybrany tylko z listy ju wprowadzonych typów.
Stanowi on w tym wypadku parametr o szerszym działaniu ni grupa
taryfikacyjna (np. wybranie typu ‘krajowa’ selekcjonuje wszystkie poł czenia
krajowe, niezale nie od ich kierunku);

♦

grup taryfikacyjn , b d ca parametrem podobnym do poprzedniego, ale
umo liwiaj c sprecyzowanie rozmów o okre lonych kosztach, zale nych od
numeru kierunkowego (np. wybranie grupy ‘05’ selekcjonuje rozmowy krajowe
„powy ej 100 km”);

♦

kod ksi gowy pozwalaj cy prze ledzi rozmowy wykonane przez wybranego
wła ciciela kodu ksi gowego;

♦

numer wewn trzny, czyli zadeklarowanie z którego aparatu lub z jakiego
zakresu aparatów chcemy filtrowa rozmowy;

♦

linia zewn trzna, czyli zadeklarowanie z której linii lub z jakiego zakresu linii
chcemy filtrowa rozmowy.

Niezale nym parametrem od powy szych jest parametr „bł dnych kosztów”.
Umo liwia on wychwycenie poł cze z zerowym kosztem rozmowy, wynikaj cym
z braku danych do prawidłowego obliczenia kosztu (np. rozmowa zagraniczna do
kraju, którego nie ma jeszcze w odpowiedniej tabeli numerów kierunkowych).
Wyniki otrzymane na podstawie działania filtrów mog
generowania:
♦

by

podstaw

do

raportu czasowego, co ułatwia dalsz analiz danych pod k tem „kto”, „kiedy”
i „za ile” wykonał dane rozmowy;
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raportu statystycznego, je eli interesuj nas dane pod k tem „jak cz sto” lub
„kto naj...”.
6.6.

Statystyka.

Opcja statystyk (RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY -> STATYSTYKA)
umo liwia analiz danych zgromadzonych w raporcie bie cym lub uzyskanych
w opcji filtrowania rozmów. Za jej pomoc mo na uzyska informacje na temat
ilo ci wykonanych poł cze telefonicznych, sumy kosztów rozmów oraz sumy
czasów trwania rozmów, z jednoczesn
mo liwo ci
uporz dkowania
otrzymanych danych według tych wyników. Ich interpretacja zale y od ustawie
parametrów statystyk. Istotny jest wprowadzany zakres czasowy analizowanych
danych, poniewa niektóre wska niki procentowe odnosz si do tego czasu.
Je eli przykładowo okres obejmie cały zeszły rok, a w analizowanym raporcie
b d rozmowy tylko z grudnia tamtego roku, to uzyskane liczby procentowe b d
miały niewspółmiernie małe warto ci.
Przed uruchomieniem tej opcji
z wymienionych poni ej analiz:

nale y

uaktywni

co

najmniej

jedn

♦

według telefonów. Dla ka dego aparatu, który zostanie znaleziony
w analizowanym okresie s liczone sumy kosztów, sumy czasów rozmów
oraz ilo
wykonanych rozmów. Zmieniaj c porz dek uzyskanych danych
według tych składników uzyskujemy pogl d na to, kto dzwonił najdro ej,
najdłu ej, a kto najcz ciej;

♦

według linii zewn trznych. Dla ka dej linii s wykonywane obliczenia jw. Na
ich podstawie mo na okre li , jak wykorzystywane s linie centrali
abonenckiej w ruchu wychodz cym. Program udost pnia dodatkowo
prezentacj graficzn uzyskanych danych, która przedstawia wykorzystanie
danej linii w poszczególnych godzinach w ramach doby lub w poszczególnych
dniach tygodnia;

♦

według kodów ksi gowych, która w swoim działaniu jest podobna do analizy
według telefonów, ale z uwzgl dnieniem wła cicieli kodów ksi gowych;

♦

według typów rozmów. Obliczane ilo ci poł cze , sumy kosztów i czasów
rozmów umo liwiaj okre lenie, jakich typów rozmów jest wykonywanych
najwi cej, które najwi cej kosztuj , a które trwaj najdłu ej;

♦

według pory dnia. W tym wypadku program oblicza czasy trwania rozmów
w poszczególnych godzinach w ramach doby oraz w poszczególnych dniach
tygodnia. Czasy te w stosunku do ł cznego czasu trwania wszystkich
analizowanych rozmów ułatwiaj okre lenie, kiedy centrala abonencka jest
najbardziej obci ona w ruchu wychodz cym. Prezentacja graficzna tej
statystyki przedstawia rozkład godzinowy w ramach dnia lub z podziałem na
dni tygodnia;

♦

według numerów wybranych. Ka da rozmowa jest analizowana na podstawie
wybranego numeru pocztowego. Dokładno
uzyskanych danych zale y
ci le od zadeklarowanej liczby analizowanych cyfr numeru wybranego.
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Je eli ustawimy t liczb równ jeden, to uzyskamy analiz wybranych
numerów na podstawie pierwszej cyfry. Np. ile było rozmów zaczynaj cych
si na ‘2’, ile kosztowały rozmowy zaczynaj ce si na ‘0’, jak długo trwały
poł czenia zaczynaj ce si
na ‘3’, itd. Im wi ksza b dzie liczba
analizowanych cyfr, tym precyzyjniejsza b dzie statystyka, a do uzyskania
informacji np. ile razy był wybierany konkretny numer pocztowy;
♦

według rozmów najdłu szych. Ka da rozmowa jest analizowana na podstawie
czasu jej trwania. Przedstawiane s szczegółowo tylko rozmowy najdłu sze,
a ilo pokazywanych rozmów zale y od ustawie odpowiedniego parametru
(maksymalna liczba rozmów typu naj...);

♦

według rozmów najdro szych. Ka da rozmowa jest analizowana na
podstawie jej kosztu. Przedstawiane s szczegółowo tylko rozmowy
najdro sze, a ilo
tych rozmów zale y od ustawie odpowiedniego
parametru (maksymalna liczba rozmów typu naj...).

7.

RUCH PRZYCHODZ CY.

W zale no ci od u ytkowanej centrali abonenckiej mo na uzyskiwa równie
informacje o ruchu przychodz cym. Charakter tych danych ma inne znaczenie ni
podobnie wygl daj ce dane w ruchu wychodz cym, poniewa dotycz poł cze
telefonicznych skierowanych do centrali abonenckiej. Dlatego przegl danie
i analiz odebranych z centrali informacji o ruchu przychodz cym skupiono
w osobnej opcji RAPORTY -> RUCH WYCHODZ CY.
7.1.

Raport bie

cy.

Odebrane informacje z urz dzenia buforuj cego dotycz ce ruchu przychodz cego
zostaj zapisane przez program do raportu bie cego. Program umo liwia
przegl danie tych danych w opcji RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY ->
BIE CY lub bezpo rednio po naci ni ciu kombinacji klawiszy <Shift><F3>.
Raport ten zawiera informacje o wszystkich poł czeniach telefonicznych
przychodz cych do centrali abonenckiej od momentu instalacji taryfikacji i które
nie zostały przeniesione do bazy archiwalnej. Podczas przegl dania tego raportu
pokazano:
♦

czas rozpocz cia rozmowy (odbioru rozmowy przychodz cej);

♦

telefon, który odebrał rozmow ;

♦

czas trwania rozmowy i je eli jest on równy 0, to mo e oznacza rozmow
przychodz c nieodebran ;

♦

numer pocztowy osoby dzwoni cej (usługa mo liwa dla cyfrowych linii
zewn trznych);

♦

opis dzwoni cego pokazywany przez program na podstawie tabeli opisów
numerów dzwoni cych;
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lini zewn trzn po której zrealizowano poł czenie;

♦

czas trwania dzwonienia.
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Niektóre kolumny mog by puste – ich zawarto
zale y od mo liwo ci
przekazania odpowiednich informacji przez central abonenck .
Standardowo dane s uporz dkowane według czasu rozpocz cia rozmowy.
Porz dek ten mo na zmieni realizuj c funkcj szukania: albo według czasu
rozpocz cia rozmowy albo według numeru dzwoni cego.
7.2.

Archiwizacja danych.

Odebrane z bufora i przetworzone dane s zapisywane do raportu bie cego.
Liczba rekordów w plikach bazowych mo e mie istotny wpływ na szybko ich
obsługi. Dlatego wprowadzono mo liwo przepisania wybranych danych do bazy
archiwalnej (opcja RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY -> ARCHIWUM). Na
podstawie wprowadzonego zakresu dat nast puje fizyczne ich usuni cie z raportu
bie cego (zmniejsza si obj to pliku bazowego) i zapisanie do innego pliku
(archiwalnego).
Do obsługi baz archiwalnym przewidziano jeszcze opcje:
♦

przegl dania bazy archiwalnej;

♦

przepisywania wybranych danych z bazy archiwalnej do raportu bie cego.
Czynno ta jest szczególnie potrzebna w przypadku konieczno ci ponownej
analizy, poniewa opcje filtrowania i statystyk działaj tylko na danych
zgromadzonych w raporcie bie cym;

♦

kasowania danych z bazy archiwalnej. Opcja ta powoduje bezpowrotne
skasowanie zarejestrowanych poł cze znajduj cych si w bazie archiwalnej
bez konieczno ci u ywania innych narz dzi systemowych do usuwania
zb dnych plików;

♦

pakowania archiwum. Dane przepisane z raportu bie cego do archiwum co
prawda „odci aj ” t baz , ale nadal zajmuj miejsce na dysku. Wykonanie
opcji pakowania powoduje przepisanie całej zawarto ci bazy archiwalnej do
plików o postaci:
arrp????.da_ , gdzie znaki ???? zast puj numer nadawany przez program
kolejnym spakowanym plikom.
Obj to
tych plików została tak dobrana, aby nie przekroczyła obj to ci
dyskietki 3.5”. Praktycznie plik ten osi ga rozmiar ok. 1.43MB przy pakowaniu
około 110 tys. rozmów. Przy cz stym wykonywaniu tej funkcji powstanie wiele
plików o rozmiarach dalekich od optymalnych. Zaleca si w takim wypadku
wykonanie opcji rozpakowania do archiwum i ponowienie opcji pakowania.
Innymi słowy – im wi cej jest rozmów w archiwum w momencie pakowania,
tym efektywniej zostan wykorzystane dyskietki;

♦

rozpakowania archiwum. Zawarto
spakowanych plików archiwalnych
o postaci arrp????.da_ mo e zosta przepisana z powrotem do bazy
archiwalnej. Opcja działa tylko na tych plikach, które znajduj si w katalogu
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z zainstalowan taryfikacj . Je eli znajduj
nale y je wcze niej do niego skopiowa .
7.3.

si

one np. na dyskietce, to

Filtry.

Wyszukiwanie okre lonych rozmów w raporcie bie cym jest czynno ci mudn
i mało efektywn . Dlatego w programie wprowadzono opcj filtrowania rozmów
(opcja RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY -> FILTRY), umo liwiaj c na
podstawie rozbudowanego systemu parametrów ograniczy liczb przegl danych
poł cze telefonicznych.
Wszystkie parametry filtrowania rozmów działaj w sposób ł czny, tzn. e
wszystkie musz by spełnione, aby uzyska
dane rozmowy. Po uruchomieniu
tej opcji mo na okre li :
♦

zakres czasowy analizowanych rozmów przez wprowadzenie zakresu dat
i zakresu godzin. Analiza danych jest uzale niona od sposobu interpretacji
godzin w ramach dnia. Mo na w ten sposób uzyska dwa schematy analizy
czasowej:
od daty od godziny -> do daty do godziny (np. od 2000-01-01 godz.
08:00:00 do 2000-01-31 godz. 15:00:00)
od daty -> do daty, ale codziennie od godziny -> do godziny (np. od
2000-01-01 do 2000-01-31 wszystkie rozmowy mi dzy godzin 08:00:00
a 15:00:00).

♦

numer dzwoni cy, gdzie wprowadzone cyfry mog by konkretnym numerem
pocztowym lub numerem kierunkowym (np. wpisanie ci gu ‘0324222108’
pozwoli wychwyci wszystkie rozmowy z firmy MikEL);

♦

czas rozmowy, który pozwala wyselekcjonowa rozmowy „dłu sze od”,
„krótsze od” oraz rozmowy trwaj ce w zakresie od .. do .. . W przypadku
ustawienia zakresu od 0 sek do 0 sek uzyskamy zestawienie rozmów
nieodebranych;

♦

czas dzwonienia, umo liwiaj cy wybra poł czenia przychodz ce, które
dzwoniły „dłu ej od”, „krócej od” oraz w zakresie od .. do .. . Poł czenia
przychodz ce, które zostały przetworzone na podstawie linii wzorcowej bez
pola czasu trwania dzwonienia, b d zawsze spełniały dowolny zakres
omawianego parametru filtrowania;

♦

inne dane, które s reprezentowane przez dowolne znaki alfanumeryczne,
gdzie istotne s du e i małe litery. Parametr ten pozwala przegl da rozmowy
według specyficznego opisu, pobranego z rekordu wysyłanego przez
central ;

♦

numer telefonu, czyli zadeklarowanie aparatu lub grupy aparatów które
odbierały rozmowy przychodz ce;

♦

linia zewn trzna, czyli wybranie linii lub grupy linii po których przychodziły
rozmowy.
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Wyniki otrzymane na podstawie działania filtrów mog by podstaw do
generowania raportu statystycznego, je eli interesuj nas dane pod k tem „jak
cz sto” lub „kto naj...”.
7.4.

Statystyka.

Opcja statystyk (RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY -> STATYSTYKA)
umo liwia analiz danych zgromadzonych w raporcie bie cym lub uzyskanych
w opcji filtrowania rozmów. Za jej pomoc mo na uzyska informacje na temat
ilo ci odebranych poł cze telefonicznych, sumy czasów trwania rozmów,
z jednoczesn mo liwo ci uporz dkowania otrzymanych danych według tych
wyników. Ich interpretacja zale y od ustawie parametrów statystyk. Istotny jest
wprowadzany zakres czasowy analizowanych danych, poniewa niektóre
wska niki procentowe odnosz si do tego czasu. Je eli przykładowo okres
obejmie cały zeszły rok, a w analizowanym raporcie b d rozmowy tylko z grudnia
tamtego roku, to uzyskane liczby procentowe b d miały niewspółmiernie małe
warto ci.
Przed uruchomieniem tej opcji
z wymienionych poni ej analiz:

nale y

uaktywni

co

najmniej

jedn

♦

według telefonów. Dla ka dego aparatu, który zostanie znaleziony
w analizowanym okresie s liczone sumy czasów rozmów, ilo odebranych
rozmów oraz redni czas trwania dzwonienia (czyli czas reakcji od momentu
pierwszego dzwonka do momentu odebrania poł czenia przychodz cego).
Zmieniaj c porz dek uzyskanych danych według tych składników uzyskujemy
pogl d na to, kto rozmawiał najdłu ej, a kto najcz ciej;

♦

według linii zewn trznych. Dla ka dej linii s wykonywane obliczenia jw. Na
ich podstawie mo na okre li , jak wykorzystywane s linie centrali
abonenckiej w ruchu przychodz cym. Program udost pnia dodatkowo
prezentacj graficzn uzyskanych danych, która przedstawia wykorzystanie
danej linii w poszczególnych godzinach w ramach doby lub w poszczególnych
dniach tygodnia;

♦

według pory dnia. W tym wypadku program oblicza czasy trwania rozmów
w poszczególnych godzinach w ramach doby oraz w poszczególnych dniach
tygodnia. Czasy te w stosunku do ł cznego czasu trwania wszystkich
analizowanych rozmów ułatwiaj okre lenie, kiedy centrala abonencka jest
najbardziej obci ona w ruchu przychodz cym. Prezentacja graficzna tej
statystyki przedstawia rozkład godzinowy w ramach dnia lub z podziałem na
dni tygodnia;

♦

według numerów dzwoni cych. Ka da rozmowa jest analizowana na
podstawie numeru pocztowego dzwoni cego. Dokładno
uzyskanych
danych zale y ci le od zadeklarowanej liczby analizowanych cyfr numeru
dzwoni cego. Je eli ustawimy t liczb równ jeden, to uzyskamy analiz
numerów na podstawie pierwszej cyfry. Np. ile było rozmów zaczynaj cych
si na ‘2’, jak długo trwały poł czenia zaczynaj ce si na ‘3’, itd. Im wi ksza
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b dzie liczba analizowanych cyfr, tym precyzyjniejsza b dzie statystyka, a
do uzyskania informacji np. ile razy dzwonił konkretny numer pocztowy;
♦

według rozmów najdłu szych. Ka da rozmowa jest analizowana na podstawie
czasu jej trwania. Przedstawiane s szczegółowo tylko rozmowy najdłu sze,
a ilo pokazywanych rozmów zale y od ustawie odpowiedniego parametru
(maksymalna liczba rozmów typu naj...);
7.5.

Opis dzwoni cego.

Wszystkie rozmowy przychodz ce s
pami tane w raporcie bie cym.
Niezale nie od tego s pami tane numery pocztowe osób dzwoni cych (pod
warunkiem, e dostarczenie takiej informacji zapewnia centrala abonencka). Do
bazy danych dost pnej w opcji RAPORTY -> RUCH PRZYCHODZ CY -> OPIS
DZWONI CEGO nowe informacje s dopisywane:
♦

po odbiorze danych z bufora i ich przetworzeniu;

♦

po wykonaniu opcji WERYFIKACJI, która na podstawie raportu bie cego
automatycznie wpisuje jeszcze nie zarejestrowane numery dzwoni cych;

♦

podczas konfiguracji tych numerów za pomoc funkcji DODAJ.

Podczas automatycznego dopisywania tych numerów, program uzupełnia pola
‘opisu kierunku’ i ‘opisu dzwoni cego’ opisem kierunku, wyszukanego w tabeli
numerów kierunkowych w oparciu o numer linii zewn trznej. Opisy te mog by
nast pnie przez u ytkownika zmodyfikowane. Je eli podczas odbioru danych
z bufora jest aktywne okno bie cej obserwacji, zamiast numeru dzwoni cego
mo e pojawi si wcze niej wprowadzony opis, co ułatwia szybk identyfikacj
dzwoni cego.
8.

KONFIGURACJA OGÓLNA PROGRAMU.

W opcji OGÓLNE zawarto te parametry konfiguracji i funkcje, które maj ten sam
wpływ na działanie ró nych opcji programu. Do nich zaliczono:
♦

wygaszanie ekranu. Uaktywnione powoduje,
e po 90 sekundach
„bezczynno ci” programu pojawi si w druj cy na czarnym tle aktualny czas
komputerowy. Wygaszanie ko czy naci ni cie dowolnego znaku klawiatury
lub ruch myszk ;

♦

wykrywanie modemu. Je eli podczas obsługi taryfikacji grupowej istnieje
konieczno komunikacji z buforem poprzez modem, to nale y uaktywni ten
parametr;

♦

wykrywanie przerwa . Wykrywanie przerwa ma szczególne znaczenie przy
nietypowych konfiguracjach kart portów szeregowych lub przy współpracy
z modemami wewn trznymi, gdzie technika Plug&Play wymusza ustawienie
odmiennych przerwa
od standardowych (np. z powodu konfliktów
sprz towych z innymi urz dzeniami komputera);
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♦

wybór monitora. Umo liwia dopasowanie sposobu wy wietlania programu do
posiadanego monitora;

♦

czekaj na modem. Jest to czas oczekiwania na odpowied z modemu.
Ewentualne problemy w komunikacji z modemem mo na korygowa przez
zwi kszenie tego czasu;

♦

czekaj na bufor. Jest to czas oczekiwania na odpowied podczas
nawi zywania ł czno ci i transmisji danych z urz dzenia buforuj cego;

♦

ró nica czasów. Parametr ten umo liwia kontrol wskaza zegara czasu
rzeczywistego wbudowanego do bufora poprzez porównanie go z czasem
komputerowym. Je eli ró nica mi dzy nimi b dzie wi ksza od wprowadzonej,
to
automatycznie
zostanie
uruchomiona
opcja
BUFOR
->
PROGRAMOWANIE -> ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO;

♦

archiwizacja. Warto
tego parametru wi ksza od 0 miesi cy powoduje
przypominanie przez program o konieczno ci archiwizacji danych.
Odpowiedni komunikat pojawia si na zako czenie opcji BUFOR -> ODBIÓR
DANYCH, je eli w RAPORCIE BIE CYM znajduj si rozmowy z okresu co
najmniej tylu miesi cy, ile wskazuje omawiany parametr;

♦

hasła. Funkcja ta umo liwia konfiguracj struktury haseł stosowanych
w programie. Je eli u ywanie haseł zostało wcze niej uaktywnione, dost p
do tej opcji ma tylko osoba znaj ca hasło administratora;

♦

drukarka. Funkcja umo liwiaj ca konfiguracj sposobu drukowania dla
wszystkich opcji programu. Udost pniono praktycznie wszystkie kody
steruj ce wysyłane przez program, co daje mo liwo
ich modyfikacji
stosownie do u ywanej drukarki;

♦

modem. Komunikacj z modem wykorzystywanym do odbioru danych oparto
na standardowych rozkazach AT. Uruchomienie tej funkcji umo liwia jednak
ich modyfikacj , zale n od zastosowanego modemu;

♦

taryfikacja grupowa. Funkcja umo liwiaj ca skonfigurowanie programu
taryfikacji do obsługi co najmniej dwóch buforów, z których odebrane
informacje s pami tane na jednym komputerze;

♦

plik tekstowy. Za pomoc tej funkcji mo na okre li sposób konwersji danych
taryfikacyjnych ruchu wychodz cego do pliku tekstowego. Konwersja ta mo e
by przydatna np. do wymiany danych mi dzy ró nymi programami.
8.1.

Taryfikacja grupowa.

Zastosowana w programie taryfikacja grupowa polega na odbiorze danych z co
najmniej dwóch buforów, podł czonych do ró nych central. Odebrane dane s
przetwarzane na jednym komputerze i zapisane do raportu bie cego ruchu
wychodz cego i przychodz cego. Aby mo na było rozró ni z której centrali
pochodz zarejestrowane poł czenia, program dopisuje tzw. numer logiczny
z lewej strony ka dego numeru wewn trznego (telefonu) i linii zewn trznej. Numer
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logiczny jest nadawany przez u ytkownika podczas edycji poł czenia z buforem.
Tak przetworzone dane umo liwiaj :
♦

rozró nienie „przynale no ci” poszczególnych telefonów i linii miejskich do
centrali abonenckiej;

♦

łatwy podział u ytkowników systemu taryfikacji na poziomie lokatorów,
którymi mog by firmy korzystaj ce z poszczególnych central;

♦

proste przypisanie telefonów do danego lokatora, ze wzgl du na unikatow
numeracj aparatów;

♦

wydrukowanie w raporcie czasowym szczegółowych raportów z linii
zewn trznej dla danej centrali.

Aby rozpocz
konfiguracj taryfikacji grupowej trzeba w opcji OGÓLNE
uruchomi funkcj TARYFIKACJA GRUPOWA. Nast pnie nale y:
♦

uaktywni parametr ‘u ywanie taryfikacji grupowej’ i dokona
funkcj ZAPISZ;

♦

dopisa nowe poł czenie z buforem za pomoc funkcji DODAJ. Wtedy nale y
zadeklarowa :

jego zapisu

nie powtarzaj cy si z innymi buforami numer logiczny;
port szeregowy do komunikacji, je eli urz dzenie buforuj ce jest
podł czone bezpo rednio do komputera;
numer telefoniczny (pocztowy), je eli komunikacja z buforem ma
odbywa za pomoc transmisji modemowej. Program wysyła do modemu
numer telefoniczny zawieraj cy: znaki cyfr 0..9, przecinki oraz liter "w".
St d wpisany numer telefoniczny mo e zawiera znaki zwi kszaj ce jego
"czytelno " np. (0,32)42-22-108. Znak chwilowej przerwy w wybieraniu
numeru mo e by znakiem ‘,’ (przecinek) lub liter "w". Przecinek
powoduje wyczekanie przez modem okre lonego czasu, za litera "w"
umo liwia dalsze wybieranie zaraz po rozpoznaniu przez modem sygnału
zgłoszenia centrali miejskiej.
czy jest dopuszczona komunikacja z buforem podczas odbioru danych
w momencie uruchomienia programu z parametrem ‘odb’ lub w oknie
wyboru urz dzenia po wykonaniu funkcji WSZYSTKIE. Je eli nie, odbiór
danych z takiego bufora jest mo liwy tylko po indywidualnym jego
wskazaniu w oknie wyboru urz dzenia i realizacji funkcji POŁ CZ;
♦

uruchomi funkcj AKTUALIZUJ POŁ CZENIA, która realizuje:
nawi zanie komunikacji z wszystkimi jeszcze „nie sprawdzonymi”
buforami. Jest to podstawowy warunek do tego, aby dany bufor był
dost pny do obsługi w ramach taryfikacji grupowej;
zapis numeru logicznego do bufora.

Po uaktywnieniu taryfikacji grupowej, we wszystkich opcjach programu, gdzie do
ich uruchomienia potrzebna była komunikacja z buforem, zacznie pojawia si
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okno ‘wyboru urz dzenia do transmisji’. W zale no ci od uruchamianej opcji mog
by dost pne funkcje:
♦

POŁ CZ – umo liwia nawi zanie komunikacji z konkretnym (pod wietlonym)
buforem;

♦

WSZYSTKIE – wybrana opcja b dzie zrealizowana automatycznie po
poł czeniu si kolejno z wszystkimi buforami, co zdecydowanie ułatwia np.
aktualizacj oprogramowania we wszystkich urz dzeniach.

Je eli numery telefonów i linii zewn trznych w obsługiwanych centralach
abonenckich s unikatowe (nie powtarzaj si ) lub obsługujemy jeden bufor za
pomoc modemu, to mo na zablokowa dopisywanie numerów logicznych po
zdeaktywowaniu parametru ‘dopisywanie numeru logicznego’ i wykonaniu funkcji
ZAPISZ.
8.2.

Konfiguracja haseł.

Praktycznie ka da opcja programu mo e zosta zabezpieczona przed dost pem
osób niepowołanych. W tym celu wprowadzono system zabezpiecze oparty na 8poziomowej strukturze haseł i niezale nym od niej ha le administratora (opcja
OGÓLNE -> HASŁA). Ka de hasło posiada swój opis, którym program posługuje
si podczas rejestracji zdarze zwi zanych z u ywaniem haseł. Informacje o tym
„kto” i „kiedy” uruchomił dan opcj s wpisywane do pliku tekstowego
SERWIS.TXT w podkatalogu \WYDRUKI.
Aby rozpocz

kontrol dost pu do uruchamianych opcji za pomoc haseł nale y:

♦

uaktywni funkcj sprawdzania haseł za pomoc parametru ‘u ywanie haseł’
i wykonaniu funkcji ZAPISZ;

♦

przypisa do

♦

w razie konieczno ci zmieni brzmienie haseł i ich opisów za pomoc funkcji
EDYCJA NAZW I OPISÓW HASEŁ. Szczególnie dotyczy to hasła
administratora (domy lnie jest nim słowo ‘mikel’) oraz tych haseł, które
zamierzamy wykorzystywa ;

danych opcji programu jedno lub kilka haseł;

Od tego momentu ka de uruchomienie opcji programu jest realizowane według
nast puj cych zasad:
♦

ponowne uruchomienie edycji haseł jest mo liwe tylko po podaniu hasła
administratora;

♦

opcje do których nie przypisano adnego hasła s uruchamiane normalnie;

♦

je eli do dowolnej opcji przypisano co najmniej jedno hasło, to w momencie
jej uruchomienia pojawia si pytanie o hasło. Dost p do tej opcji b d miały
tylko te osoby, które znaj prawidłowe hasło oraz zawsze osoba znaj ca
hasło administratora. Mo liwe s przypadki, e dan opcj uruchomi kilka
osób, posługuj cych si tym samym hasłem lub kilka osób znaj cych tylko
„własne” hasło. Dopuszczalne s równie przypadki, e dana osoba zna kilka
haseł, umo liwiaj cych uruchomienie ró nych opcji programu;
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♦

wszystkie zdarzenia zwi zane z u ywaniem haseł s
serwisowego SERWIS.TXT.
8.3.

zapisywane do pliku

Konfiguracja drukarki.

W celu optymalnego wykorzystania posiadanej drukarki, mo na zmodyfikowa
nast puj ce parametry dost pne po uruchomieniu funkcji DRUKARKA w opcji
OGÓLNE:
♦

Typ drukarki. Przyj to w programie podział drukarek uwzgl dniaj cy dwa
standardy kodów steruj cych (j zyków programowania) prac drukarki:
PCL3

drukarki laserowe, niektóre atramentowe;

ESC2/2 P

drukarki igłowe, pozostałe atramentowe

oraz wprowadzono rodzaj drukarki domy lnej, który powoduje drukowanie
bez wysyłania adnych znaków steruj cych (wydruk zale ny od bie cych
ustawie drukarki).
Wybór danego typu udost pnia domy lne kody steruj ce, praktycznie
wykorzystywane przez program do realizacji wydruków. W przypadku
problemów z drukowaniem nale y zweryfikowa stosowane kody steruj ce,
posługuj c si dokumentacj u ywanej drukarki. Mo na równie wybra typ
DOMY LNA, który nie wysyła adnych kodów steruj cych, przez co wydruk
b dzie zale ny od bie cych ustawie w drukarce;
♦

Polskie znaki. Parametr ten umo liwia wybranie jednej z najcz ciej
spotykanych tabel symboli obejmuj cych polskie znaki (np. Latin II, Mazovia).
Dobór tych tabel został opracowany na podstawie opisu standardu PCL firmy
Hewlett Packard „PCL5 Comparison Guide”. Po wybraniu danej tabeli s
udost pnione kody odpowiadaj ce polskim znakom, które mog by w razie
konieczno ci zmieniane. Wybór zestawu znaków jest ci le uzale niony od
tego, jaki został zainstalowany w drukarce. Program nie korzysta
z mechanizmu tzw. czcionki ładowalnej (wpisywanie do pami ci drukarki
odpowiednich matryc znaków), poniewa jest on praktycznie ró ny dla
ka dego modelu drukarki. W przypadku korzystania z drukarki bez polskich
znaków zalecany jest wybór tabeli ‘ASCII’.

♦

Port drukarki. Parametr ten umo liwia wybór portu równoległego
w komputerze, do którego podł czono drukark . Mo liwo ci wyboru s
zale ne od fizycznego wyposa enia komputera w porty równoległe.
Przewidziano równie drukowanie do pliku dyskowego. Po wydrukowaniu plik
ten zostanie zapisany w podkatalogu \WYDRUKI. W miejsce nazwy pliku
mo na równie wpisa nazw , pod jak udost pniono drukark sieciow , np.
\\komputer\drukarka;

♦

Opcje drukowania. Pomocnicze parametry, które po uaktywnieniu zmieniaj
posta wydruków:
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Pisz nagłówek. Uaktywnienie powoduje, e podczas drukowania
zestawie tabelarycznych ka da nowa strona b dzie rozpoczynała si od
nagłówka tabeli;
Oblicz interlini . Podczas drukowania tabel aktywno
tego parametru
powoduje wysłanie do drukarki kodów steruj cych odst pem mi dzy
drukowanymi wierszami. Je eli na wydruku linia pionowa dziel ca tabel
na poszczególne kolumny jest lini
„przerywan ”, zaleca si
uaktywnienie tego parametru;
Znaki steruj ce do pliku. Je eli jest on aktywny, to wszystkie wydruki do
pliku b d zawierały równie wszystkie znaki steruj ce, wysyłane
normalnie do drukarki. Przygotowane w ten sposób pliki mog by
w terminie pó niejszym „wydrukowane” bez konieczno ci uruchamiania
programu UNITAR, np. za pomoc zlece systemu operacyjnego:
Copy <nazwa_pliku> LPT1: <Enter>
co spowoduje wysłanie pliku do drukarki podł czonej do pierwszego
portu równoległego, a posta uzyskanego wydruku b dzie taka sama jak
bezpo rednio z programu;
♦

Znaki steruj ce. Konsekwentnie do wybranego typu drukarki istnieje
mo liwo
modyfikacji domy lnie u ywanych przez program znaków
steruj cych. W praktyce mo e by potrzeba zmiany argumentów (warto ci)
nast puj cych rozkazów:
Linie/stron -argument. Jest to liczba wierszy na stronie, co pozwala
efektywnie wykorzysta stosowany papier i mo liwo ci drukarki w jego
zadrukowaniu;
Lewy margines-argument. Ilo
znaków lewego marginesu, która
przesuwa zawarto
strony o podan liczb znaków, licz c od lewej
kraw dzi stronicy roboczej;
Zał cz pismo w skie. Deklaracja szeroko ci drukowanych czcionek,
zwana równie g sto ci poziom , stosowana dla potrzeb drukowania
tzw. pisma w skiego. Ten kod steruj cy ma szczególne znaczenie
w programie podczas drukowania tabel w celu optymalnego
wykorzystania szeroko ci strony.

♦

Kody stosowane do rysowania tabel. Do rysowania tabel program domy lnie
stosuje udost pnione znaki semigraficzne. W przypadku „niekształtnych” linii
tabel, mo na zamieni stosowane znaki na podobne, dost pne w danej
drukarce.
8.4.

Konfiguracja modemu.

Szczegółowe ustawienia parametrów pracy modemu mo emy weryfikowa po
uruchomieniu funkcji MODEM w opcji OGÓLNE. Komunikacja z modemem opiera
si na wykorzystaniu komend AT. Na podstawie analiz rozkazów modemów US
Robotics, ZOOM, Request oraz MultiTech została sporz dzona lista komend AT,
niezb dnych do poprawnej komunikacji z buforem poprzez modem. Je eli pojawi
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si problemy z obsług modemu, nale y podane komendy AT zweryfikowa z list
komend podanych w instrukcji obsługi danego modemu.
W niektórych instalacjach modemu mog
parametrów:

by konieczne zmiany nast puj cych

♦

Czekaj na sygnał. Parametr ten okre la, czy po zaj ciu linii modem ma albo
czeka na sygnał zgłoszenia centrali, albo odczeka pewien czas okre lony
w parametrze ‘czas oczekiwania na sygnał’, a dopiero potem wybiera
wła ciwy numer telefoniczny. Parametr ten jest istotny przy podł czeniu
modemu jako aparatu wewn trznego centrali abonenckiej. Sygnał zgłoszenia
centrali abonenckiej mo e by sygnałem przerywanym lub ci głym. Je eli
modem czeka na sygnał zgłoszenia centrali, który w danej centrali b dzie
sygnałem przerywanym, dalsze wybieranie numeru pocztowego jest
przerywane przez modem z jednoczesnym wysłaniem komunikatu NO
DIALTON (brak sygnału zgłoszenia). W takich przypadkach nale y parametr
‘czekaj na sygnał’ ustawi na nieaktywny;

♦

Wybieranie tonowe. Aktywno
tego parametru powoduje wysyłanie przez
modem kolejnych cyfr numeru telefonicznego za pomoc tzw. tonu
wielocz stotliwo ciowego, w przeciwnym razie numery b d wybierane za
pomoc impulsów (znormalizowane czasy zwarcia i przerwy w linii miejskiej).
Sposób wyboru jest ci le uzale niony od centrali, do której mamy
podł czony modem;

♦

Kod wyj cia na „miasto”. Podł czenie modemu do centrali abonenckiej
powoduje, e nale y wybra najpierw kod dost pu do linii „miejskiej”. Program
dopuszcza maksymalnie dwucyfrowe kody dost pu (wyj cia). Wpisanie tutaj
kodu wyj cia spowoduje, e nie b dzie trzeba go dopisywa do ka dego
numeru pocztowego przy konfigurowaniu taryfikacji grupowej;

♦

Gło nik. Parametr ten pozwala ustawi rodzaj „podsłuchu” pracy modemu.
Standardowo jest ustawiony tryb ‘zał czony do poł czenia’, co oznacza, e
b dziemy słysze
w gło niczku modemu tylko moment wybierania
i nawi zywania ł czno ci z drugim modemem, bez „podsłuchu” samej
transmisji danych;

♦

Czas oczekiwania na sygnał okre la, jak długo modem ma czeka na sygnał
zgłoszenia z centrali. Je eli w tym czasie sygnał ten nie pojawi si , dalsze
wybieranie numeru jest zaniechane;

♦

Czas czekania na poł czenie okre la, jak długo modem ma oczekiwa na
zgłoszenie si drugiego modemu. Je eli w tym czasie drugi modem nie zgłosi
si , modem inicjuj cy przerywa oczekiwanie;

♦

Czas przerwy mi dzycyfrowej okre la na jak długo modem ma wstrzyma
dalsze wybieranie cyfr w przypadku napotkania w numerze wybieranym
znaku ‘,’ (przecinka).

Parametry ‘czasowe’ podawane s w sekundach. Dla niektórych typów modemów
podanie mniejszego czasu ni to wynika z mo liwo ci jego zaprogramowania
powoduje, e dany modem b dzie realizował operacje na najni szych,
dopuszczonych fabrycznie czasach.
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Plik tekstowy.

Dane taryfikacyjne ruchu wychodz cego s zapisywane do bazy raportu
bie cego. Struktura wszystkich plików bazowych (*.dat) została zoptymalizowana
na potrzeby programu. Dlatego wprowadzono mo liwo
konwersji danych
taryfikacyjnych do plików tekstowych, które s bardziej „przyjazne” do dalszego
ich wykorzystania. Realizacja tej konwersji jest zale na od:
♦

sposobu zapisu danych:
nigdy - blokuje zapis;
zawsze - ka demu przetwarzaniu danych odebranych z bufora
towarzyszy dodatkowy zapis tych danych do pliku tekstowego;
na danie – udost pniona jest opcja URUCHOM -> KONWERSJA DO
PLIKU TEKSTOWEGO, która przepisuje dane z raportu bie cego na
podstawie podanego zakresu dat.

♦

nazwy pliku tekstowego. Przyj to zasad , e je eli istnieje dany plik, to nowe
dane s do niego dopisywane;

♦

zadeklarowanych znaków separacji:
pól, czyli znaków jakie s
wstawiane pomi dzy kolumny
z poszczególnymi warto ciami. W skrajnym przypadku mo e nie by
adnych znaków rozdzielaj cych;
daty, czyli znaków oddzielaj cych rok, miesi c i dzie
w dacie ‘2000-06-01’);

(np. znak ‘-‘

dziesi tnej, czyli znaków jakie pojawi si w zapisywanych liczbach
rzeczywistych (np. znak ‘,’ w polu kosztu równym 0,33 zł).
♦

9.

wprowadzonej kolejno ci zapisywania pól z poszczególnymi warto ciami, np.
czasu rozpocz cia rozmowy, numeru wybranego, kosztu itd. Przyj to zasad ,
e wpisanie cyfry 0 (zero) dla parametru ‘kolejno ’ powoduje nie
zapisywanie danej informacji do pliku tekstowego. Na ekranie monitora jest
podawana dodatkowo szeroko w znakach, jak zajmie zapisywane pole.
WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW SPRZEDA Y.

U ytkownikami centrali abonenckiej mog by równie firmy obce, którym
wła ciciel wynajmuje swoje telefony. W takich wypadkach mo e zachodzi
konieczno
okresowego
wystawiania
dokumentów
sprzeda y
za
przeprowadzone rozmowy i inne usługi z tym zwi zane. W programie
UNITAR.EXE przewidziano opcj FAKTURY, która umo liwia wystawianie:
♦

faktur VAT;

♦

rachunków;

♦

faktur koryguj cych;
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♦

rachunków koryguj cych..

Za pomoc opcji faktur mo na wystawia dokumenty sprzeda y na dowolne
towary, jednak nie jest prowadzona adna rejestracja sprzedanych towarów
i usług (brak opcji magazynowych). Konstrukcja programu jest szczególnie
ukierunkowana na korzystanie z danych taryfikacyjnych w zakresie:
♦

korzystania z kosztów obliczonych w raporcie czasowym;

♦

korzystania z zarejestrowanych poł cze w raporcie hotelowym;

♦

odbiorców dokumentów (kontrahentów), których nazwy skrócone mog
wpisane do struktury u ytkowników;

by

W przypadku korzystania z obliczonych kosztów rozmów bardzo wa ne jest
dopasowanie sposobu obliczania podatku VAT (od cen netto lub brutto) do
charakteru uzyskanych kosztów (koszty „netto” lub „brutto”).
Przygotowanie opcji wystawiania faktur powinno obejmowa :
♦

ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych:
pocz tkowy numer dokumentu, który umo liwia łatwe dopasowanie
numeracji do wszystkich wystawianych dokumentów w ramach firmy
(istotne przy u ywaniu kilku programów fakturuj cych). Mo na równie
ustali standardowe nazwy nagłówka wystawianych dokumentów, np.
‘Faktura VAT ZPCHr’ (u ytkowanie systemu taryfikacji przez zakład pracy
chronionej) oraz opis dodatkowy numeracji dokumentów, np.
‘TFV/0001/1999’;
warto
ilo

wykorzystywanych stawek VAT;

stron oryginału i kopii drukowanego dokumentu;

sposób obliczania podatku VAT (od cen netto lub od cen brutto);
sposób drukowania na poszczególnych stronach napisu: osobno
‘ORYGINAŁ’ i ‘KOPIA’, czy te razem ‘ORYGINAŁ/KOPIA’;
czy podczas wystawiania dokumentu program ma automatycznie
korzysta z raportu czasowego;
czy podczas edycji odbiorców dokumentów program ma automatycznie
dopisywa nazwy skrócone wyst puj ce w strukturze u ytkowników
taryfikacji (czyli nazwy lokatorów, wydziałów i telefonów);
standardowy tekst uwag, jaki ma by
wystawianych dokumentach.

drukowany na wszystkich

♦

wpisanie danych firmy wystawiaj cej dokumenty;

♦

wpisanie szczegółowych danych poszczególnych klientów – odbiorców
dokumentów, obejmuj cych:
nazw skrócon , któr mo na posługiwa si w momencie wystawiania
dokumentu. Jest ona równie istotna przy korzystaniu z kosztów
obliczonych w raporcie czasowym. Je eli dana nazwa u ytkownika
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b dzie identyczna z nazw skrócon odbiorcy faktur, program b dzie na
tej podstawie mógł proponowa odpowiedni koszt z raportu czasowego.
numer NIP;
pełn nazw odbiorcy i adres;
opis odbiorcy faktur, co mo e by wykorzystane w stosunku do tych
klientów, którzy wystawili stałe upowa nienie do wysyłania i wystawiania
faktur bez podpisu odbiorcy (np. opis mo e brzmie : ‘UPOWA NIENIE
ODBIORCY’);
opis standardowej formy płatno ci (np. ‘PRZELEW’, ‘GOTÓWKA’);
termin płatno ci jest podawany jako liczba dni od momentu wystawienia
dokumentu, ale na wydrukach dokumentu pojawi si on w postaci
obliczonej daty upływu tego terminu;
informacje dodatkowe typu telefon, faks czy własne uwagi dotycz ce
klienta.
Ogólne zasady obsługi wystawiania dokumentów:
♦

ka dy typ dokumentu (np. faktura, rachunek) posiada niezale n numeracj ,
zwi kszan automatycznie o jeden po ka dym wystawieniu dokumentu;

♦

dokumenty koryguj ce mo na wystawia tylko do faktur i rachunków
wystawionych za pomoc omawianego programu;

♦

modyfikacja ju wystawionego dokumentu jest mo liwa podczas wystawiania
nowego dokumentu i zmiany podpowiadanego numeru na numer danego
dokumentu. Potwierdzeniem odnalezienia tego dokumentu jest pytanie
programu, czy rzeczywi cie chcemy modyfikowa wybrany dokument;

♦

dopuszczone jest równie kasowanie dokumentów. Realizuje si to przez
funkcj modyfikacji dokumentu i skasowania wszystkich przypisanych do
niego towarów. W momencie ponownego zapisu tak zmodyfikowanego
dokumentu pojawia si pytanie, czy rzeczywi cie chcemy skasowa wybrany
dokument;

♦

przegl danie wystawionych dokumentów
wydrukowanie w niezmienionej postaci;

♦

program umo liwia drukowanie rejestru sprzeda y za wybrany okres
czasowy. Wydruki obejmuj zestawienia:

umo liwia

ponowne

ich

pomocniczy rejestr sprzeda y VAT, zawieraj cy wykaz wszystkich
dokumentów z wyszczególnieniem dla ka dego z nich sum sprzeda y
z rozbiciem na poszczególne stawki VAT;
suma rejestru sprzeda y VAT, zawieraj ca odpowiednie sumy całej
sprzeda y w podanym okresie czasowym, z rozbiciem na poszczególne
stawki VAT.
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NARZ DZIA POMOCNICZE.

W programie wprowadzono równie pewne opcje pomocnicze:
1)

uruchamianie innego, praktycznie dowolnego programu za pomoc opcji
URUCHOM -> INNY PROGRAM -> URUCHOM PROGRAM lub
bezpo rednio za pomoc klawisza funkcyjnego <F2>. Podczas uruchamiania
innego programu nie jest konieczna komunikacja z buforem. Warunki
uruchamiania innego programu polegaj na ustawieniu:
katalogu roboczego, czyli cie ki dost pu do katalogu uruchamianego
programu (np. C:\DOS). Je eli brak tej deklaracji, uruchamiany program
jest szukany w bie cym katalogu lub według cie ki podanej w
nast pnym parametrze. Podanie katalogu uruchomieniowego jest istotne
wtedy, kiedy uruchamiany program korzysta z danych zapisanych we
„własnym” katalogu. Program UNITAR.EXE przed uruchomieniem
danego programu zmienia katalog bie cy na wprowadzony w tym
parametrze;
nazwy programu, czyli nazwy uruchamianego programu wraz
z rozszerzeniem (np. EDIT.COM) lub z podaniem pełnej cie ki dost pu
(np. C:\DOS\EDIT.COM);
parametru uruchomieniowego, o ile uruchamiany program tego wymaga
(np. C:\AUTOEXEC.BAT).
Powy sze przykłady mog by realizacj polecenia uruchomienia edycji pliku
AUTOEXEC.BAT, co odpowiada nast puj cym zleceniom napisanym
z klawiatury:
cd c:\dos <Enter>
edit.com c:\autoexec.bat <Enter>
<powrót do katalogu taryfikacji>

2)

serwis centrali, czyli uruchamianie programu do obsługi centrali w opcji
URUCHOM -> SERWIS CENTRALI -> URUCHOM PROGRAM. Oprócz
warunków uruchamiania omówionych w poprzednim punkcie, musi by
komunikacja z urz dzeniem buforuj cym poprzez port szeregowy komputera.
Praktycznie opcja ta umo liwia uruchamianie programów serwisowych
centrali, które wykorzystuj ten sam port szeregowy centrali równie do jej
programowania. Bufor jest ustawiany w stan „przezroczysto ci” i sterowanie
jest oddawane do uruchamianego programu. Zestawione poł czenie
urz dze (komputera i centrali) jest mo liwe dzi ki zastosowaniu w buforze
dwóch niezale nych portów szeregowych.

3)

w niektórych przypadkach taryfikacji rozmów przetestowanie poprawno ci
obliczania kosztów wi e si z wykonaniem kilkunastu ró nych, nieraz
kosztownych poł cze telefonicznych. Aby temu zapobiec, wprowadzono
wygodne i szybkie narz dzie do „podr cznego” (a wi c bezpłatnego!)
obliczania kosztów w opcji URUCHOM -> KALKULATOR ROZMÓW. Na
podstawie wprowadzonych danych o „poł czeniu telefonicznym” takich jak:
data i godzina „rozpocz cia rozmowy”;
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numer aparatu z jakiego została „wykonana” rozmowa;
numer linii zewn trznej na jakiej „odbyła si ” rozmowa;
czas „trwania” rozmowy;
liczba „odebranych” impulsów 16 kHz;
numer wybrany
uzyskujemy dane wynikowe:
koszt „rozmowy”;
obliczon liczb impulsów;
zidentyfikowan grup taryfikacyjn ;
typ rozmowy;
dzie tygodnia „rozpocz cia” rozmowy;
opis zidentyfikowanego numeru kierunkowego;
dat i godzin „zako czenia” rozmowy;
uwagi do wykonanych oblicze .
4)

podczas pracy programu tworzony jest plik tekstowy SERWIS.TXT
w podkatalogu \WYDRUKI. W tym katalogu zostaj zapisane równie pliki
tekstowe podczas wydruków „do pliku”. Aby ułatwi przegl danie plików
tekstowych bez korzystania z innych narz dzi, a tym samym bez zamykania
programu UNITAR, wprowadzono opcj URUCHOM -> PRZEGL DANIE
PLIKÓW TEKSTOWYCH. Do jej realizacji został wykorzystany program
EDIT.COM, dostarczany wraz z system DOS i WINDOWS. Opis tego
programu wykracza poza ramy tej instrukcji, jednak nale y doda , e jest on
uruchamiany od razu do przegl dania plików w podkatalogu \WYDRUKI,
a wybór pliku jest dost pny w opcji WIDOK.

5)

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci pracy programu podczas
przegl dania baz lub podczas generowania raportów, zaleca si
uruchomienie opcji URUCHOM -> SERWIS BAZ. Wyró niono dwie fazy
działa serwisowych:
serwis baz raportów bie

cych;

serwis pozostałych baz.
Podział ten wynika głównie z odmiennego podej cia do kontroli plików
bazowych:
wszystkie bazy, oprócz baz raportów bie cych, podlegaj procesowi
kondensacji, czyli fizycznego usuwania rekordów zaznaczonych jako
skasowane;
wszystkie bazy maj tworzone od nowa pliki indeksowe;
rozmowy w raportach bie cych s dodatkowo kontrolowane pod k tem
poprawno ci danych, b d cych podstaw obliczania kosztów (np. czy nie
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jest „pusty” numer wybrany, czy jest nierealna data, czy brak numeru linii
zewn trznej, itp.).
6)

w celu wymiany danych taryfikacyjnych ruchu wychodz cego z innymi
programami, wprowadzono opcj URUCHOM -> KONWERSJA DO PLIKU
TEKSTOWEGO. Za jej pomoc mo na zapisa do okre lonego pliku dane
z raportu bie cego zarejestrowane w danym okresie czasowym.
Konfiguracj zapisywanych informacji ustala si w opcji OGÓLNE -> PLIK
TEKSTOWY.

7)

programy taryfikacyjne s instalowane domy lnie do katalogu:
\ROZMOWY7 – wersja 7.x;
\ROZMOWY – wersja 6.x;
\CENTRALA – wersja 5.x i wcze niejsze.
Je eli opisywana wersja 7.x jest instalowana jako aktualizacja wcze niejszej
wersji (czyli 6.x i 5.x), to:
katalogiem instalacji nie mo e by katalog dotychczas u ywany;
po zainstalowaniu mo na uruchomi opcj URUCHOM -> KONWERSJA
Z TARYFIKACJI 5.x i 6.x, która wymaga podania katalogu z poprzedni
wersj . Tylko niektóre dane mog zosta „przepisane” do nowszej wersji,
a aktualne mo liwo ci tej konwersji s umieszczone w pliku CZYTAJ.!!!

11.

KABEL Ł CZ CY BUFOR Z CENTRAL .

Poni sza tabela zawiera list znanych producentowi typów central i ich zł czy
SMDR. W przypadku zastosowania urz dzenia UNITAR do nowych typów central
tabela ta b dzie uzupełniana.
UNITAR I

Wtyk 9 pin (a)

3
(TxD)

UNITAR II

RJ-6P4C(d)

-

CENTRALA (b)
ALKATEL 4100
ALKATEL 4200
ALKATEL 4400
APX256
BOSCH I3E
BOSCH I33xE
BusinessPhone 24
BusinessPhone 150
COREX
CORAL
DCS (Samsung)
DEFINITY G3
DIGITAL KEY BX

2
(RxD)
3
(RxD)

5
(GND)
2
(GND)

4
(DTR)
4
(DTR)

Zł cze w centrali

Zwory

(c)

Gniazdo 9-pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
RJ-6P6C (d)
Gniazdo 9 pin
Wtyk 9 pin
Gniazdo 9 pin
Gniazdo 25 pin
Wtyk 25 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
RJ-45 (d)

3
3
3
3
4
2
3
2
2
3
2
2
5

2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
6

5
7
7
4
1
5
5
7
7
7
7
7
4

4
20
1
6
4
20
20
20
20
-

7-8,2-9
7-8
5-6
-
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EMS30, EMS 80
EUROGENERIS
EUROSETLINE
GDK 100
GSX 816
HICOM 110, 120, 130
HICOM 118
HICOM 150
HICOM 300
HICOM HiPath
HKP 820E
ISDX
KAREL MS-128
KX-T,TD,DB,
EMSS336
KX-TA 308
KX-VB9
MACROTEL
MATRA 6500
MD 110
MDX 832
MEGA II
MERLIN
PARTNER PLUS,
PARTNER 48
PRIME 2001
SAE 1248
SKP 816H
SKP 816 (polski
SMDR)
SKP 36HX
SR 1000
SX 50
SX 100, SX 200
TELCOM 25S
TELCOM S1
TopLine

Gniazdo 25 pin
STOCKO9
Optoizolacja
Wtyk 9 pin
Wtyk 9 pin
Gniazdo 25 pin
Optoizolacja
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
Wtyk 9 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
Wtyk 9 pin
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2

3
3

7
9

22
1-8

4-6

3

- (2)

3
2
2

5
5
7

4
5

-

3
2
2
2
3
3

2
3
3
3
2
2

7
7
5
7
7
5

6
20
6
20
-

4-5
4-5
7-8
-

Gniazdo 25 pin

-

2

7

5-6

-

Wtyk 9 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
Wtyk 9 PIN
CENTRONICS
RJ-6P6C (d)

2
3
2
2
-

3
2
2
3
3
3
3

5
7
7
7
7
5
4

6-8
5-6-8
20
4-20
5

-

RJ-6P6C (d)
Gniazdo 25 pin
PC01
Gniazdo 25 pin

4-5
-

-

3

4

5

-

2
1b
2

3
1a
3

7
8b
7

2b
-

-

Gniazdo 25 pin

2

3

7

6

-

AMP CON2
Gniazdo 9 pin
Gniazdo 25 pin
Gniazdo 25 pin
STOCKO
Gniazdo 9 pin
Gniazdo 25 pin

39
2
2
2
3
-

14
3
3
3
1
2
2

38
1
7
7
3
5
7

5
5-6
-

-

Uwagi:
(a) W kablu ł cz cym UNITAR I z central gniazdko 9-pinowe musi mie
dodatkowo zwarte piny 6 i 9, ale tylko wtedy, kiedy nie s wykorzystywane
sygnały opto jak to omówiono w rozdziale 12.1.3 .
(b) Dla wszystkich typów central przyj to 1 BIT STOPU.
(c) Puste miejsce oznacza brak danych (ł cze niestandardowe), znak ‘-’ oznacza
brak poł czenia.
(d) Przyj t numeracj pinów zł cz RJ-6P4C, RJ-6P6C oraz RJ-45 pokazano na
poni szym rysunku:
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Rys. 11.1. Numeracja pinów w gniazdach RJ.
12.

OPIS TECHNICZNY URZ DZE UNITAR.

12.1.

UNITAR I

Urz dzenie UNITAR jest mikroprocesorowym sterownikiem zaprojektowanym do
celów akwizycji danych. Zbudowane jest w oparciu o wydajny procesor firmy
PHILIPS typu 80C552. Posiada ono:
♦

dwa niezale ne porty szeregowe standardu RS232;

♦

jeden port równoległy typu CENTRONICS;

♦

uniwersalny port
peryferyjnymi;

♦

zł cze I C;

♦

zegar czasu rzeczywistego tzw. Real Time Clock;

♦

podtrzymywan bateryjnie pami

równoległy

(PIO)

do

komunikacji

z

urz dzeniami

2

buforow .

Wewn trzne oprogramowanie urz dzenia UNITAR składa si z dwóch cz ci.
Cz
pierwsza zapisana w pami ci stałej typu EPROM spełnia rol podobn do
BIOS-u w komputerach PC, zapewniaj c diagnostyk podzespołów urz dzenia
i ich obsług . Stanowi zatem pomost pomi dzy oprogramowaniem u ytkowym,
a sprz tem. Oprogramowanie u ytkowe, zwane ‘aplikacj ’, jest wgrywane
poprzez port szeregowy z komputera klasy PC. Po poprawnym uruchomieniu
urz dzenia sterowanie zostaje przekazane wła nie do tej cz ci oprogramowania.
W ten sposób osi gni to do du uniwersalno urz dzenia, poniewa zadania
jakie ono realizuje s
reprogramowalne z komputera, wyposa onego
w odpowiednie oprogramowanie dostarczane przez producenta. Dodatkow
zalet
takiego rozwi zania jest mo liwo
łatwego wprowadzania zmian
w oprogramowaniu, a tym samym dostosowania urz dzenia do specyficznych
potrzeb u ytkownika. Poni ej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych
podzespołów urz dzenia UNITAR.
12.1.1. Pami
Pami
♦

.

urz dzenia UNITAR podzielona jest na dwa obszary:

pami

programu, która składa si z pami ci:

stałej typu EPROM (układ U1.5), w której znajduje si
urz dzenia;

tzw. BIOS
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reprogramowalnej zwanej ‘aplikacj ’ (dwa bloki układu RAM U1.6
udost pniaj ce max 32kB kodu i 32kB danych systemowych);
♦

pami

buforow danych.

Pami
buforowa danych stanowi najwa niejsz cz
urz dzenia, poniewa
wła nie w tej pami ci gromadzone s wszystkie odebrane dane. Jej obszar
podzielony jest na banki po 32kB ka dy. Liczba banków w zale no ci od
wyposa enia (układy U2.1 - U2.4) mie ci si w zakresie od 2 do 66, co
w przeliczeniu na pojemno
wynosi odpowiednio 64kB do 2.1MB. Pami
ta
mo e by wyposa ona w układy SRAM o organizacji 128k * 8 bitów lub
512k * 8 bitów. Zarówno pami buforowa danych, jak i reprogramowalna cz
pami ci programu posiada układ podtrzymania zasilania (akumulator 3,6V oraz
MAX691). Układ ten zapewnia zachowanie zgromadzonych danych przez okres
około dwóch miesi cy w przypadku braku zasilania urz dzenia.
12.1.2. Port szeregowy COM1.
Port COM1 słu y do komunikacji z komputerem klasy PC. Wyposa ony jest
w zł cze typu D-SUB 9F (damskie). Sygnały wyprowadzone na tym zł czu
zapewniaj komunikacj na trzy ró ne sposoby:
♦

standardowy - kabel poł czeniowy do 15m z wykorzystaniem trzech sygnałów
TxD, RxD, GND;

♦

poprzez p tl pr dow – wykorzystuje sygnały TX+, TX-, RX+, RX-,
zapewniaj c komunikacj na odległo do 300m oraz separacj galwaniczn
urz dze KOMPUTER – UNITAR;

♦

przez modem - umo liwia wykorzystanie dowolnego modemu analogowego
do komunikacji ze zdalnym PC za pomoc ł cza telefonicznego.

Tabela 12.1 przedstawia opis sygnałów na ł czu COM1, a w tabeli 12.2
zamieszczono dopuszczalne parametry transmisji.
Numer pinu na zł czu D-SUB 9F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabela 12.1. Sygnały na ł czu COM1.
Jednostka
Dopuszczalne warto ci
7, 8
Bit
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
transmisji
Bit/s
19200, 38400, 57600

Parametr
Słowo danych
Pr dko

Opis sygnału
RX+ (we)
RxD (we)
TxD (wy)
DTR (wy)
GND, RX-, TXDSR (we)
RTS (wy)
CTS (we)
TX+ (wy)
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Parzysto
Bity STOP

Bit

NONE, EVEN, ODD
1

Drukiem wytłuszczonym zaznaczono warto ci standardowe.

Tabela 12.2. Dopuszczalne parametry na ł czu COM1.
W zale no ci od zastosowanego sposobu komunikacji z komputerem PC
producent dostarcza odpowiednie kable poł czeniowe. W tabelach 12.3, 12.4,
12.5 i 12.6 zamieszczono sposób poszycia tych kabli.
Wtyk D-SUB 9M
(do bufora)
2 we (RxD)
3 wy (TxD)
5 (GND)
Zwora mi dzy 1-5

Gniazdo D-SUB 25F
(do komputera)
2 we (RxD)
3 wy (TxD)
7 (GND)

Gniazdo D-SUB 9F
(do komputera)
3 wy (TxD)
2 we (RxD)
5 (GND)

Tabela 12.3. Poszycie kabla standardowego w zale no ci od zł cza
w komputerze.
Wtyk D-SUB 9M (do bufora)
1 we (RX+)
5 we (RX-)
9 wy (TX+)
5 wy (TX-)

(1)

numery pinów zgodnie z rys. 11.1

Wtyk RJ-12 (6P4C)
4 (czerwony)
5 (czarny)
3 (zielony)
2 ( ółty)

(1)

Tabela 12.4. Poszycie kabla do p tli pr dowej od strony bufora.
Gniazdo D-SUB 9F (do modułu p tli)
1 wy (TX+)
2 wy (TX-)
4 we (RX-)
5 we (RX+)
(1)

numery pinów zgodnie z rys. 11.1

Wtyk RJ-12 (6P4C)
3 (zielony)
2 ( ółty)
5 (czarny)
4 (czerwony)

(1)

Tabela 12.5. Poszycie kabla do p tli pr dowej od strony komputera.
Wtyk D-SUB 9M
(do bufora)
2 we (RxD)
3 wy (TxD)
4 wy (DTR)
5 (GND)
6 we (DSR)
Zwora mi dzy 1-5

Wtyk D-SUB 9M
(do modemu)
2 wy (TxD)
3 we (RxD)
4 we (DTR)
5 (GND)
9 wy (RI)

Wtyk D-SUB 25M
(do modemu)
3 wy (TxD)
2 we (RxD)
20 we (DTR)
7 (GND)
22 wy (RI)
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Tabela 12.6. Poszycie kabla do modemu.
Kabel poł czeniowy typu p tla pr dowa oprócz przewodów, wtyków i gniazdek
zawiera w sobie równie podzespół elektroniczny umieszczony w przelotce
D-SUB 9/9, który konwertuje sygnały standardu RS-232C na sygnały p tli
pr dowej oraz wprowadza separacj galwaniczn . Separacja ta zapewnia izolacj
pomi dzy wej ciem a wyj ciem rz du 5kV. W komplecie p tli pr dowej producent
dostarcza:
♦

dwa gniazdka telefoniczne;

♦

kabel (ok. 1,5m) zako czony z jednej strony wtykiem RJ-12 (6P4C),
a z drugiej wtykiem D-SUB 9M, do podł czenia do bufora UNITAR (sposób
poszycia – patrz tabela 12.4);

♦

kabel (ok. 2m) zako czony z jednej strony wtykiem RJ-12 (6P4C), a z drugiej
gniazdem D-SUB 9F do podł czenia do podzespołu elektronicznego p tli
pr dowej (sposób poszycia –patrz tabela 12.5);

♦

przelotk D-SUB 9/9 z wbudowanym podzespołem elektronicznym;

Aby p tla pr dowa mogła zosta u yta do transmisji pomi dzy komputerem
a UNITAREM, u ytkownik musi we własnym zakresie wykona poł czenie
kablowe pomi dzy gniazdkami telefonicznymi w sposób pokazany na rys. 12.1.
Mo na w tym celu wykorzysta istniej c instalacj teletechniczn , je eli tylko
znajduj si w niej dwie wolne pary przewodów. W przypadku stosowania p tli
pr dowej na znaczne odległo ci, pary nadawcza i odbiorcza powinny by
prowadzone osobnymi skr tkami. Ich całkowita rezystancja w zamkni tej p tli nie
mo e przekracza 20Ω.

Rys. 12.1. Sposób wykonania poł czenia za pomoc p tli pr dowej.
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W prawidłowo poł czonej p tli pr dowej napi cia pomi dzy yłami w jednej parze
(nadawczej lub odbiorczej) powinno mie ci si w granicach 0,8V do 1,2V.
Stosowne pomiary najłatwiej wykona woltomierzem na odpowiednich zaciskach
rubkowych w gniazdku telefonicznym. W przypadku zamiany ył w parze
odbiorczej (RX+,RX-) napi cie to wyniesie około 4,5V. Gdy zmierzone napi cia
nie odpowiadaj podanym wy ej lub wyst puje brak komunikacji, nale y
sprawdzi :
♦

czy podł czone yły nale

♦

czy pomi dzy yłami nie ma zwarcia;

♦

czy pomi dzy pinami o tym samym oznaczeniu sygnału w zł czach
D-SUB 9F i D-SUB 9M jest tzw. ‘przej cie’ (oznaczenia sygnałów zawarte s
w tabelach 12.4 i 12.5).

do tej samej pary;

W przypadku wyst pienia napi wi kszych od 5V, nale y sprawdzi , czy dana
para jest wolna od ‘obcych’ napi . Je eli tak jest, to nale y zmieni par
transmisyjn b d usun przyczyn pojawienia si obcych napi .
Poł czenie za pomoc p tli pr dowej nale y stosowa wsz dzie tam, gdzie
zachodzi
podejrzenie
o zastosowanie
ró nych
systemów
ochrony
przeciwpora eniowej, tzn. uziemienia i zerowania.
Jednoczesne poł czenie bufora do centrali telefonicznej i do komputera powoduje
zwarcie pomi dzy masami tych urz dze . Istnieje z tego powodu mo liwo
poł czenia ze sob ró nych systemów ochrony, co jest niedopuszczalne.
Dodatkowo poprzez takie poł czenie w wyniku wyst pienia ró nicy potencjałów
pomi dzy systemami ochrony mo e ulec uszkodzeniu które z poł czonych ze
sob urz dze .

Firma MikEL nie bierze odpowiedzialno ci gwarancyjnej za
uszkodzenia wynikłe w takiej sytuacji.
12.1.3. Port szeregowy COM2.
Port COM2 słu y do komunikacji z centralami telefonicznymi wysyłaj cymi raport
o przeprowadzonych poł czeniach telefonicznych (tzw. SMDR) poprzez ł cze
szeregowe w standardzie RS232. Wyposa ony jest w zł cze typu
D-SUB 9M (m skie). Opis wyprowadzonych sygnałów oraz dopuszczalne
parametry transmisji zawarte s w tabelach 12.7 i 12.8. Pomimo, e port
szeregowy COM2 słu y głównie do odbioru danych taryfikacyjnych z central
telefonicznych, to mo na go równie wykorzysta do bezpo redniej komunikacji
z central np. w celu jej programowania. W tym przypadku stosuje si tryb
„przezroczysto ci” urz dzenia UNITAR. Warunkiem koniecznym do poprawnego
działania w tym trybie jest oczywi cie, aby centrala telefoniczna miała mo liwo
programowania po tym samym ł czu po którym wysyła SMDR.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Opis sygnału
RxD(opto) we
RxD we
TxD wy
DTR wy
GND
+5V
GND(opto)
DTR(opto) wy
DSR(opto) we

Tabela 12.7. Sygnały na ł czu COM2.
Parametr
Słowo danych
Pr dko

transmisji

Parzysto
Bity STOP

Jednostka
Bit
Bit/s
Bit

Dopuszczalne warto ci
7, 8
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 57600
NONE, EVEN, ODD
1

Drukiem wytłuszczonym zaznaczono warto ci standardowe.

Tabela 12.8. Dopuszczalne parametry na ł czu COM2.
Sygnały, w których przy nazwach w tabeli 12.7 umieszczono opis „opto” mog by
wykorzystane do izolacji galwanicznej pomi dzy central
a UNITAREM.
Producent dostarcza kable do centrali polutowane z wykorzystaniem sygnałów
tego zł cza według tabeli z rozdziału 11.
Warunki wykorzystania sygnałów „opto”:
♦

musz by stosowane zamiennie z pozostałymi sygnałami, czyli kabel do
bufora musi mie polutowane przewody albo do sygnałów standardowych,
albo do sygnałów opto;

♦

sygnały „opto” umo liwiaj transmisj tylko w kierunku z centrali do bufora
(nie mo na wykorzysta w pełni opcji URUCHOM -> SERWIS CENTRALI);

♦

je eli centrala nie potrzebuje sygnału gotowo ci DTR urz dzenia
zewn trznego, to wykorzystywane s jedynie sygnały RxD (pin 1) oraz GND
(pin7);

♦

je eli centrala wymaga podł czenia sygnału DTR z urz dzenia zewn trznego,
to sygnały „opto” mog by wykorzystane tylko wtedy, gdy sama centrala
równie wystawia sygnał DTR. W takim przypadku sygnał DTR z centrali
nale y podł czy do pinu 9 (DSR), a sygnał DTR z bufora (pin 8) do centrali.
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12.1.4. Port równoległy CENTRONICS (opcja).

Niektóre centrale telefoniczne wysyłaj raport SMDR poprzez ł cze równoległe
standardu CENTRONICS. Urz dzenie UNITAR mo e by
opcjonalnie
wyposa one w tego rodzaju ł cze. Opis sygnałów na tym ł czu przedstawia tabela
12.9.
Numer pinu na ł czu D-SUB 25F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-25

Opis sygnału
STROB
DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DATA 5
DATA 6
DATA 7
DATA 8
Nie podł czony
BUSY
GND
Nie podł czony
GND

Tabela 12.9. Sygnały na ł czu CENTRONICS
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12.1.5. Sygnalizacja optyczna i akustyczna.
W urz dzeniu UNITAR zastosowano dwa rodzaje sygnalizacji:
♦
♦

optyczn ;
akustyczn .

W skład sygnalizacji optycznej wchodz dwie diody LED:
♦

dioda czerwona sygnalizuje obecno
w takt przesyłanych bajtów z centrali);

♦

dioda zielona słu y do wizualizacji ró nych stanów pracy urz dzenia, które
pokazano na poni szych schematach.

transmisji na ł czu COM2 (mruga

Przyj to nast puj ce oznaczenia na schematach czasowych:
T
- czas trwania sygnału akustycznego i (lub) wiecenia diody
P
- czas trwania przerwy
F
- cz stotliwo sygnału akustycznego
(1)

T = 0.5 sek
P = 1.5 sek

(zał czenie zasilania)

P = 0.3 sek

(stany awaryjne)

F = 5 kHz

(2)

T = 0.2 sek
F = 1.5 kHz

(3)

T = 0.1 sek
P = 0.5 sek

(4)

(5)

(6)

(przeł czenie do programu APLIKACJI)

T = 0.1 sek
P = 1.5 sek

(zatrzymanie w programie LOADERA)

T
P
T
1 sek
2 sek
3 sek
4 sek
5 sek
T = 1 sek

(działanie programu APLIKACJI)
P
5 sek
4 sek
3 sek
2 sek
1 sek

P = 1 sek
F = 1.5 kHz

Zapełnienie bufora
do 20%
do 40%
do 60%
do 80%
do 100%

(przepełnienie pami ci bufora)
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Schemat blokowy działania sygnalizacji optycznej i akustycznej podczas
uruchamiania bufora:
Zał czenie zasilania

1 raz „A”+”O”
według (1)

awaria
UART (port
COM1)

T

7 razy
„A”+”O”
według (2)

przerwa 2 sek

N
T

6 razy
„A”+”O”
według (2)

bł d pami ci
systemowej

N
T
bł d pami ci
danych

5 razy
„A”+”O”
według (2)

przerwa 2 sek

4 razy
„A”+”O”
według (2)

przerwa 2 sek

3 razy
„A”+”O”
według (2)

przerwa 2 sek

2 razy
„A”+”O”
według (2)

przerwa 2 sek

N
T
bł d zegara
RTC

N
T
bł d pami ci
EEPROM

N
bł d
programu
APLIKACJI

T

N
zatrzymanie
w LOADERZE

N
9 razy „O”
według (3)

Uruchomienie APLIKACJI

T

1 raz „O”
według (4)

Legenda:
„A” - sygnalizacja akustyczna
„O” - sygnalizacja optyczna
(i) - sygnalizacja według (i)-tego przebiegu
czasowego przedstawionego na
poprzedniej stronie
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Schemat blokowy sygnalizacji sygnalizacji optycznej i akustycznej podczas
działania programu APLIKACJI:
Uruchomienie APLIKACJI

1 raz „O”
według (5)

N

Bufor
przepełniony

T

„A” wg (6)
„O” wg (5)

Sygnalizacja akustyczna wykorzystywana jest w celu podkre lenia niektórych
stanów pracy urz dzenia, sygnalizowanych za pomoc zielonej diody.
12.1.6. Zasilanie.
Urz dzenie UNITAR w obudowie metalowej jest zasilane standardowo napi ciem
niestabilizowanym o warto ci 10,5V, za w obudowie plastikowej (materiał ABS) –
napi ciem stabilzowanym 6V. Napi cie to podawane jest ze ródła zasilania za
pomoc
wtyku zasilaj cego M4052-5,5/2,1 mm, który nale y wło y
w odpowiednie gniazdo znajduj ce si w obudowie. Istnieje równie mo liwo
zasilania urz dzenia z akumulatorów. W tym wypadku przewody zasilaj ce
z akumulatorów nale y podł czy do odpowiednich zacisków zł cz ARK
znajduj cych si na płycie zasilacza stałopr dowego (patrz rys.12.2). Nale y przy
tym zwróci uwag , e istniej dwa zaciski do podł czenia bieguna dodatniego
w zale no ci od wielko ci napi cia zasilaj cego. Jeden zacisk obsługuje napi cia
mieszcz ce si w przedziale 12V do 36V, a drugi 24V do 54V. Zasilacz
stałopr dowy zapewnia separacj galwaniczn pomi dzy wej ciem a wyj ciem.
Nie ma zatem znaczenia, który biegun akumulatora (dodatni czy ujemny) jest
podł czony do masy centrali. Pobór pr du przez urz dzenie UNITAR nie
przekracza 200mA.

Rys. 12.2. Sposób podł czenia zasilania z akumulatorów.
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12.1.7. Zbiorcze dane techniczne urz dzenia UNITAR.
Parametr

Jedn.

Napi cie zasilania (bufor
w obudowie metalowej)

[V]

Napi cie zasilania (bufor
w obudowie plastikowej)

[V]

Pobór pr du
Pojemno pami ci
Czas podtrzymania danych
Komunikacja
z komputerem

Komunikacja
z centralami

Pr dko
Słowo danych
Bity STOPU
Kontrola
Pr dko
Słowo danych
Bity STOPU
Kontrola

P tla pr dowa
Modem

znamionowa
Nom
Max
12
16
24
36
48
54

5,7

6

6,2

[mA]
[kB]

64kB

100
-

200
2112

Dzie

60

60

-

[bit/s]
[bit]
[bit]
[bit/s]
[bit]
[bit]
-

300
7
300
7
-

9600
8
1
NONE
9600
8
1
NONE

57600
8
57600
8
-

-

3

15

-

-

300

Kabel RS232

Odległo
urz dzenia
Od PC

Warto
Min
9
10,5
20

[m]

Uwagi
zasilacz AC
akumulator 24V
akumulator 48V
zasilacz DC

patrz punkt 12.1
przy braku
zasilania
patrz punkt 12.2

z wył czeniem
38400 b/s
patrz punkt 12.3
zgodnie ze
standardem
w warunkach
przemysł.

Niezdefiniowana

Tabela 12.10. Najwa niejsze parametry urz dzenia UNITAR.
12.2.

UNITAR II

Urz dzenie UNITAR II jest mikroprocesorowym sterownikiem zaprojektowanym do
celów akwizycji danych. Zbudowane jest w oparciu o procesor firmy ATMEL typu
AT90S8515. Posiada ono:
♦

dwa niezale ne porty szeregowe standardu RS232, w tym jeden (COM2)
obsługuje tylko sygnał RxD oraz DTR poprzez separacj galwaniczn ;

♦

zegar czasu rzeczywistego tzw. Real Time Clock;

♦

pami
buforow danych typu DataFlash niewymagaj c
podtrzymania swojej zawarto ci.

napi cia w celu

Wewn trzne oprogramowanie urz dzenia składa si z dwóch cz ci. Pierwsz
stanowi tzw. LOADER słu cy do wgrywania programu u ytkowego poprzez port
szeregowy COM1. Druga cz
to wła nie program u ytkowy zwany dalej
APLIKACJ . Jest ona wgrywana do pami ci Flash. APLIKACJA stanowi t cz
oprogramowania,
która
odpowiedzialna
jest
za
wła ciwe,
zgodne
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z przeznaczeniem działanie urz dzenia. Mechanizm ładowania APLIKACJI
poprzez port szeregowy umo liwia uaktualnianie wersji oprogramowania.
12.2.1. Port szeregowy COM1.
Port COM1 słu y do komunikacji z komputerem klasy PC. Wyposa ony jest
w zł cze typu D-SUB 9F (damskie). Sygnały wyprowadzone na tym zł czu
zapewniaj komunikacj na dwa ró ne sposoby:
♦

standardowy - kabel poł czeniowy do 15m z wykorzystaniem trzech sygnałów
TxD, RxD, GND;

♦

przez modem - umo liwia wykorzystanie dowolnego modemu analogowego
do komunikacji ze zdalnym PC za pomoc ł cza telefonicznego.

Tabela 12.11 przedstawia opis sygnałów na ł czu COM1, a w tabeli 12.12
zamieszczono dopuszczalne parametry transmisji.
Numer pinu
na zł czu D-SUB 9F
1
2
3
4
5

Opis sygnału
RI (we)
RxD (we)
TxD (wy)
DTR (wy)
GND

Tabela 12.11. Sygnały na ł czu COM1 (UNITAR II).
Parametr
Słowo danych
Pr dko

transmisji

Jednostka
Bit
Bit/s

Parzysto
Bity STOP

Bit

Dopuszczalne warto ci
7, 8
1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600
NONE, EVEN, ODD
1

Drukiem wytłuszczonym zaznaczono warto ci standardowe.

Tabela 12.12. Dopuszczalne parametry na ł czu COM1 (UNITAR II).
W zale no ci od zastosowanego sposobu komunikacji z komputerem PC
producent dostarcza odpowiednie kable poł czeniowe. W tabelach 12.13 i 12.14
zamieszczono sposób poszycia tych kabli.
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Wtyk D-SUB 9M
(do bufora)
2 we (RxD)
3 wy (TxD)
5 (GND)

Gniazdo D-SUB 9F
(do komputera)
3 wy (TxD)
2 we (RxD)
5 (GND)

Gniazdo D-SUB 25F
(do komputera)
2 we (RxD)
3 wy (TxD)
7 (GND)

Tabela 12.13. Poszycie kabla standardowego w zale no ci od zł cza
w komputerze.
Wtyk D-SUB 9M
(do bufora)
1 we (RI)
2 we (RxD)
3 wy (TxD)
4 wy (DTR)
5 (GND)

WTYK D-SUB 9M

WTYK D-SUB 25M

(DO MODEMU)

(DO MODEMU)

9 wy (RI)
2 wy (TxD)
3 we (RxD)
4 we (DTR)
5 (GND)

22 wy (RI)
3 wy (TxD)
2 we (RxD)
20 we (DTR)
7 (GND)

Tabela 12.14. Poszycie kabla do modemu.
Aby poł czy UNITAR II z komputerem PC mo na równie zastosowa oferowany
przez producenta kabel interfejsu RS232 – RS485. Korzystaj c z takiego
poł czenia mo na zwi kszy odległo pomi dzy UNITAREM i komputerem do
około 1000 m. W komplecie takiego kabla znajduj si dwa interfejsy
RS232 - RS485 z zasilaczami oraz dwa gniazdka telefoniczne typu RJ-12 (6p4c).
Aby kabel ten mógł zosta u yty do transmisji pomi dzy komputerem
a UNITAREM II, u ytkownik musi we własnym zakresie wykona poł czenie
kablowe pomi dzy gniazdkami telefonicznymi w sposób pokazany na rys. 12.3.
Mo na w tym celu wykorzysta istniej c instalacj teletechniczn , je eli tylko
znajduj si w niej dwie wolne pary przewodów. Nale y zwróci uwag na
wła ciw polaryzacj drutów w ramach jednej pary oraz na to, aby pary nadawcza
i odbiorcza były prowadzone osobnymi skr tkami.
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do komputera PC
D-SUB 9F

max 1000m

Rys. 12.3. Sposób wykonania poł czenia za pomoc kabla RS-485.
12.2.2. Port szeregowy COM2.
Port COM2 słu y do komunikacji z centralami telefonicznymi wysyłaj cymi raport
o przeprowadzonych poł czeniach telefonicznych (tzw. SMDR) poprzez ł cze
szeregowe w standardzie RS232. Wyposa ony jest w zł cze typu RJ-12 (6p4c).
Opis wyprowadzonych sygnałów oraz dopuszczalne parametry transmisji zawarte
s w tabelach 12.15 i 12.16.
Numer pinu
Na zł czu RJ 6p4c
1
2
3
4

Opis sygnału
NC
GND
RXD
DTR

(we)
(wy)

Tabela 12.15. Sygnały na ł czu COM2.
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Parametr
Słowo danych
Pr dko transmisji
Parzysto
Bity STOP

Jednostka
Bit
Bit/s
Bit

Dopuszczalne warto ci
7, 8
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
NONE, EVEN, ODD

1

Drukiem wytłuszczonym zaznaczono warto ci standardowe.

Tabela 12.16. Dopuszczalne parametry na ł czu COM2.
Sygnały wyprowadzone na zł cze portu COM2 s separowane galwanicznie od
układu elektronicznego urz dzenia UNITAR II. Zapewnia to izolacj pomi dzy
urz dzeniem a podł czon central telefoniczn .

12.2.3. Sygnalizacja optyczna i akustyczna.
W urz dzeniu UNITAR II zastosowano dwa rodzaje sygnalizacji:
♦
♦

optyczn ;
akustyczn .

Sygnalizacja akustyczna słu y jedynie do poinformowania o przepełnieniu pami ci
bufora danych w urz dzeniu UNITAR II. W tym przypadku nale y jak najszybciej
zebra dane do komputera, poniewa mo e nast pi utrata kolejnych informacji
odbieranych na porcie szeregowym COM2.
W skład sygnalizacji optycznej wchodz dwie diody LED:
♦

dioda czerwona sygnalizuje obecno
w takt przesyłanych bajtów z centrali);

♦

dioda zielona słu y do wizualizacji ró nych stanów pracy urz dzenia.

transmisji na ł czu COM2 (mruga

Na rysunku 12.4 przedstawiono w sposób graficzny schematy czasowe
sygnalizacji optycznej (dioda zielona) oraz akustycznej reprezentuj ce ró ne stany
pracy urz dzenia.
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Po zał czeniu zasilania przed
przekazaniem sterowania do APLIKACJI
(9 sygnałów) lub w przypadku
programowego zatrzymania pracy
w LOADERZE
Po przekazaniu sterowania z APLIKACJI
do LOADERA np. w celu aktualizacji
oprogramowania
Praca w APLIKACJI - zapełnienie
pami ci od 0 do 25%

Praca w APLIKACJI - zapełnienie
pami ci od 25% do 50%

Praca w APLIKACJI - zapełnienie
pami ci od 50% do 75%

Praca w APLIKACJI - zapełnienie
pami ci od 75% do 100%

Sygnał akustyczny po przepełnieniu
bufora pami ci danych.

Legenda:
Czas wiecenia diody w LOADERZE (min.
100ms).
Czas wiecenia diody w APLIKACJI (min. 1s).
Czas trwania sygnału d wi kowego 1500Hz
(min. 1s).

Rys. 12.4. Schematy czasowe sygnalizacji optycznej i akustycznej.
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12.2.4. Zbiorcze dane techniczne urz dzenia UNITAR II.
Parametr

Jedn.

12

zasilacz AC

9

10

14

zasilacz DC

[mA]
[kB]

126kB

70
-

150
1040

Rok

1

5

10

1200
7
300
7
-

9600
8
1
NONE
9600
8
1
NONE

57600
8
9600
8
-

-

3

15

Pobór pr du
Pojemno pami ci
Czas podtrzymania danych

Komunikacja
z centralami
Odległo
urz dzenia
od PC

Kabel RS232
Modem

Uwagi

9

[V]

Pr dko
Słowo danych
Bity STOPU
Kontrola
Pr dko
Słowo danych
Bity STOPU
Kontrola

znamionowa
Nom
Max

8

Napi cie zasilania

Komunikacja
z komputerem

Warto
Min

[bit/s]
[bit]
[bit]
[bit/s]
[bit]
[bit]
[m]

przy braku
zasilania
patrz punkt 1.1

patrz punkt 1.2
zgodnie ze
standardem

Niezdefiniowana

Tabela 12.17. Najwa niejsze parametry urz dzenia UNITAR II.
13.

Moduł czujników odwrócenia p tli i 16kHz.

Dla celów taryfikacyjnych w centralach abonenckich rozpowszechniły si
systemy:

dwa

1)

Odwrócenia p tli, w którym w urz dzeniach taryfikacyjnych wyłapywany jest
moment zmiany polaryzacji w linii, b d cy sygnałem informuj cym
o rozpocz ciu rozmowy, a zatem sygnałem startu liczników czasu. Po
zako czeniu rozmowy na podstawie tego wła nie czasu i wybranego numeru
obliczana jest, w oparciu o tabel kierunków danego operatora, liczba
impulsów. Liczba ta pomno ona przez cen jednego impulsu daje koszt
przeprowadzonej rozmowy.

2)

Teletaksy, w którym urz dzenia taryfikacyjne odbieraj impulsy 16kHz
wysyłane bezpo rednio przez central nadrz dn (danego operatora np. TP
S.A.). Liczba impulsów pomno ona przez cen jednego impulsu daje koszt
rozmowy. System ten jest dokładniejszy od poprzedniego, gdy przy
poprawnie działaj cych urz dzeniach nadawczych i odbiorczych 16kHz liczba
impulsów odebranych b dzie zawsze równa liczbie impulsów nadanych, a co
za tym idzie koszt rozmowy naliczony przez operatora b dzie równy kosztowi
naliczonemu przez urz dzenia abonenckie. Nie wymagana jest równie
znajomo tabel taryfikacyjnych operatora, jedynie cena impulsu.
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Moduł Czujników wyposa ony jest w układy wykrywania zmiany polaryzacji w linii,
czyli tzw. odwrócenia p tli oraz układy odbioru impulsów taryfikacyjnych 16kHz,
tzw. teletaksy. Jego przeznaczeniem jest obsługa wy ej opisanych systemów
taryfikacji w przypadku, gdy centrala abonencka nie posiada odpowiedniego
wyposa enia.
13.1.

Moduł Czujników model MC-01.

Moduł Czujników MC-01 jest obsługiwany przez urz dzenie UNITAR I. Ka da
karta posiada 6 obwodów czujników odwrócenia p tli (MCOP), oraz mo liwo
wyposa enia do 6 odbiorników impulsów 16kHz (MCIMP). Maksymalnie mo na
analizowa 48 linii miejskich, do czego potrzeba 8 kart MC-01.
W systemie taryfikacji ka da karta musi mie inny numer. Numer karty konfiguruje
si za pomoc zworek oznaczonych jako SW1. Sposób numeracji kart jest
zamieszczony na karcie w prawym dolnym rogu (patrz rys. 13.1) oraz w tabeli
poni ej.
Numer karty
1
2
3
4
5
6
7
8

Zwory pomi dzy pinami w kolumnach od lewej strony
Kolumna 1
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
2-3

Kolumna 2
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2
1-2
2-3
2-3

Kolumna 3
2-3
2-3
2-3
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2

Liczb obwodów MCIMP, oprócz fizycznego wyposa enia, okre laj zworki SW2
(patrz rys. 13.1). Je li w danym wierszu SW2 jest zwora oraz obwód jest
wyposa ony (posiada odpowiedni układ o oznaczeniach od U1 do U6), to na tym
obwodzie jest mo liwy odbiór impulsów 16kHz.
Je eli karta jest wyposa ona w obwody 16kHz, to niezb dne jest poł czenie jej
z uziemieniem., poniewa obwody MCIMP s galwanicznie poł czone z badan
lini . Zacisk uziemiaj cy znajduje si na zł czu ARK (patrz rys. 13.1). Obwody
MCOP równie powinny by wyposa one w odgromniki i uziemione. Obwody te s
jednak galwanicznie oddzielone od reszty układu za pomoc transoptorów
o napi ciu przebicia równym 5kV. Aby karta mogła poprawnie działa z obwodami
16kHz musi by wyposa ona w obwody MCOP.
Linie zewn trzne, które b d analizowane zarówno przez czujniki MCOP jak
i MCIMP, nale y podł czy za pomoc zł czy STOCKO do odpowiednich
obwodów na kartach. Para zacisków opisana jako WE (wej cie) powinna by
poł czona z głowic linii zewn trznych, a para opisana jako WY (wyj cie)
z odpowiednim obwodem w centrali abonenckiej.
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Obwody s ponumerowane na ka dej karcie od 00 do 05 (patrz rys. 13.1).
Fizyczny numer obwodu w systemie taryfikacji składa si zatem z numeru karty
i numeru obwodu na karcie według poni ej podanego wzoru:
NROBW = NRKARTY x 6 + NROBWKARTY
gdzie:
NROBW
NRKARTY
NROBWKARY

fizyczny numer obwodu w systemie taryfikacji (od 00 do 47)
numer karty (od 1 do 8)
numer obwodu na karcie (00 do 05)

Karty czujników MCOP i MCIMP poł czone s z płyt główn UNITARa za
pomoc ta my 14-pinowej. Ta ma ta jest podł czona do gniazda o oznaczeniu Z1
(patrz rys. 13.1). Podczas wymiany karty nale y zwróci baczn uwag na
wła ciwe poło enie pinu 1 oznaczonego kolorem czerwonym na ta mie.
Bardzo wa ne jest wła ciwe przypisanie numerów obsługiwanych obwodów do
odpowiednich linii centrali abonenckiej w programie taryfikacyjnym UNITAR, gdy
tylko wówczas b dzie mo liwa prawidłowa analiza zdarze zachodz cych
w badanych obwodach linii zewn trznych.
W przypadku awarii czujnika na jakim obwodzie mo na przepi zacisk STOCKO
na inny wolny obwód, jednak wówczas nale y przeprogramowa w programie
UNITAR przypisanie linii zewn trznej centrali abonenckiej do nowego obwodu.
Je eli uszkodzeniu ulegnie wi cej obwodów mo na przepi zł cza STOCKO na
odpowiednie gniazda znajduj ce si na płycie zasilacza, a uszkodzon kart
wysła do serwisu. Oczywi cie mo liwe jest to tylko wówczas, gdy liczba
uszkodzonych obwodów jest mniejsza od sze ciu oraz uszkodzenie dotyczy tylko
jednej karty. W innym przypadku nale y pozwiera na uszkodzonych obwodach
pary WE z WY, a uszkodzone karty wysła do serwisu.
UWAGA:
Wszystkie obwody nie wyposa one w odgromniki oraz nie uziemione nie
podlegaj naprawie gwarancyjnej w przypadku uszkodzenia spowodowanego
przepi ciami w liniach b d wyładowaniami atmosferycznymi.
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Zaciski do
przył czenia linii
zewn trznej

Zacisk
uziemiaj cy

rys. 13.1 Wygl d karty modułu czujników MC-01.
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13.2.

Moduł Czujników model MC-02

Moduł ten ró ni si od modelu MC-01 nast puj cymi cechami:
♦
♦
♦

Jest obsługiwany przez urz dzenie UNITAR II za po rednictwem
3-przewodowego kabelka;
Nie ma mo liwo ci wyposa enia w odbiorniki impulsów 16 kHz;
Linie miejskie podł cza si do rubkowych zł cz ARK.

WE

WE

03

00

WY

WY

WE

WE

05

02

WY

WY

Zaciski do
przył czenia linii
zewn trznej

Zacisk
uziemiaj cy

rys. 13.2 Wygl d karty modułu czujników (wersja II).
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1)

Zastrzega si prawo do wprowadzania zmian.

2)

Firma MikEL jest otwarta na propozycje lub sugestie dotycz ce niniejszej
instrukcji i systemu taryfikacji oraz dzi kuje za wyrozumiało
w przypadku znalezienia bł dów.

3)

Firma MikEL informuje, e dane uzyskane bezpo rednio lub po rednio
z zainstalowanego systemu taryfikacji ROZMÓW nie stanowi podstawy
do rozlicze z operatorem sieci.

