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1   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Терміни та визначення, що стосуються системи зв'язку.

• Сервер зв'язку – це пристрій,  який керує станом абонентів, а саме:  керує
медіа-пакетами; дає  дозвіл  на  прийом та  передачу  та  інше.  Саме сервер
зв'язку  відтворює  алгоритм  керування сеансами  зв'язку.  У  системах  ВТЗ
сервер зв'язку додатково ретранслює медіа-пакети до віддалених абонентів.

• Абонентський пристрій  це  клієнтський пристрій  по  відношенню до
сервера  зв'язку.  Абонентський  пристрій  надсилає  запити (запити  зв'язку,
передачі та інші) до сервера зв'язку.

• Сеанс зв'язку це встановлене з'єднання між двома та більше абонентами.
• Вільний сеанс зв'язку.  Будь-яка система  має свої  обмеження  потужності

(наприклад, обмеження швидкості локальної мережі). Тому кількість сеансів
зв'язку,  яка існує на даний час,  також обмежена. Ті сеанси зв'язку,  які ще
можна створити на даний час, є вільними сеансами.

• Організатор сеансу це саме той абонент, який створив сеанс зв'язку.
• Фіксована селекторна група це сеанс зв'язку фіксованого (тобто незмінно-

го)  складу.  Цей  сеанс  може  бути  створено  виключно  засобами сервера
зв'язку.

• Аварійне сповіщення. Ця функція дозволяє негайно створювати операти-
вне сповіщення в екстрених випадках. Ця функція має пріоритет над існую-
чими сеансами зв'язку.  Після завершення сповіщення,  сеанси зв'язку  від-
новляться автоматично.

• Пріоритет абонента по зв'язку: цей пріоритет має відношення саме до ке-
рування сеансами зв'язку.

• Пріоритет сеансу по зв'язку  залежить  від  абонента  з  найвищим  пріори-
тетом по зв'язку, який приймає участь у цьому сеансі.

• Голосовий пріоритет абонента:  цей пріоритет  має відношення до можли-
вості перебивання між абонентами спільного сеансу зв'язку.

• Пріоритет аварійного сповіщення: цей пріоритет має відношення до мож-
ливості перебивання інших абонентів при аварійному сповіщенні.

1.2 Терміни та визначення, що стосуються мережевих протоколів.

• Unicast це адресна передача даних (тобто обмін пакетами даних із єдиним
адресатом.

• Broadcast – метод передачі даних, коли потік даних транслюється всім при-
строям у локальній мережі. Broadcast-пакети можна використовувати тільки
всередині  однієї  локальної  мережі  тому,  що  вони не  розповсюджуються
крізь маршрутизатори.

• Локальний абонент знаходиться  всередині  однієї  локальної  мережі зі
сервером  зв'язку.  Локальні  абоненти  та  сервер  зв'язку  можуть  викори-
стовувати broadcast-пакети всередині локальної мережі для оптимізації тра-
фіку даних.
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• Віддалений абонент знаходиться в іншій мережі по відношенню до сервера
зв'язку. Тому між віддаленим абонентом та сервером зв'язку завжди відбу-
вається маршрутизація.

2   ОПИС ТА РОБОТА СЕРВЕРА ЗВ'ЯЗКУ ВТЗ-ЛМ-С

2.1 Призначення виробу.

Цей пристрій є складовою частиною системи вибіркового технологічного та
оперативного зв'язку між диспетчером та абонентами.

Сфера  використання –  підприємства  державного  та  приватного  секторів
економіки  (промислові  об'єкти,  транспорт,  підприємства  торгівлі,  КПП,  платні
стоянки та інші).

Сервер зв'язку ВТЗ-ЛМ-С має використовуватися за такими умовами:
• Температура зовнішнього середовища від –5 до +400С;
• Відносна вологість до 95% при температурі +300С;
• Атмосферний тиск не нижче 460мм рт. ст.

2.2 Технічні характеристики.

Характеристики сеансів зв'язку:
• Кількість пріоритетів зв'язку (читати п.1 “Терміни та визначення”)...   8;
• Кількість голосових пріоритетів …..........................................................   8;
• Кількість пріоритетів аварійного сповіщення …................................   3;
• Можливість заборони функції аварійного сповіщення;
• Можливість журналювання подій;

Електричне живлення:
• Від зовнішнього БЖ, що забезпечує постійну напругу 9В – 15В потужністю

не менш ніж 5Вт;
• Споживана потужність не більш ніж, Вт ..……..……………….......….   5;
• Габарити, не більш ніж …..................………………………..    85х60х30 мм.

Інші характеристики сеансів зв'язку зведені до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Серія серверів зв'язку

Тип пристрою
Максимальна 
кількість 
абонентів

Максимальна 
кількість 
сеансів зв'язку

Фіксовані 
селекторні групи

ВТЗ-ЛМ-С 32 5 відсутні
ВТЗ-ЛМ-С 100 50 50
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2.3 Органи під'єднання, налаштування та керування ВТЗ-ЛМ-С.

2.3.1 Передня стінка ВТЗ-ЛМ-С.

До передньої стінки (мал. 2.1) виведені наступні елементи:

Малюнок 2.1 –Передня стінка ВТЗ-ЛМ-С,

де:
1 – розетка RJ45 для під'єднання LAN-кабелю;
2 – індикація стану системи;
3 – кнопка скидання параметрів локальної мережі;
4 – розетка під'єднання зовнішнього блоку живлення 9-15В.

Схема обтискання LAN-кабелю є стандартною для пристроїв локальних та
глобальних мереж, тому в КЕ її не приведено.

3   ІЄРАРХІЯ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ СИСТЕМИ ВТЗ

3.1 Ієрархія та пріоритети у системі ВТЗ.

Система вибіркового технологічного та  оперативного зв'язку має наступну
ієрархію абонентів (мал. 3.1), яка відображує саму суть пріоритету абонента по
зв'язку (читати “Терміни та визначення”).

Абоненти  з  найнижчим  пріоритетом  по  зв'язку  можуть  створити  сеанс
зв'язку  тільки  за  наявності  вільних  сеансів  зв'язку  виключно  з  вільними
абонентами.  Такі  абоненти  також  можуть  створити  сеанс  із  абонентами  фі-
ксованих селекторних груп (читати далі п. 3.4), якщо достатньо рівня пріоритету
по зв'язку.
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Малюнок 3.1 – Ієрархія системи ВТЗ

Абоненти з вищим пріоритетом по зв'язку мають такі можливості:
• створювати сеанси зв'язку за наявності вільних сеансів зв'язку;
• за відсутністю вільних сеансів є можливість створення сеансу зв'язку ціною

завершення іншого сеансу зв'язку, який має нижчий пріоритет по зв'язку;
• забрати будь-якого абонента з іншого сеансу, якщо сеанс цього абонента має

нижчий пріоритет по зв'язку;
• диспетчери (абоненти з найвищим пріоритетом по зв'язку завжди можуть

створити сеанс зв'язку, але вони не можуть втручатися у сеанси інших дис-
петчерів. Як правило, диспетчер тільки один, що виключає втручання інших
абонентів у його сеанс.
Тут  були  перераховані  тільки  загальні  можливості,  які  дає  пріоритет  по

зв'язку.
Додатково вводиться визначення організатора сеансу (читати п.1: “Терміни

та визначення”), який може мати додаткові привілеї у керуванні сеансом зв'язку
(читати далі про режими роботи системи ВТЗ).

Окрім  пріоритетів  по  зв'язку,  що  визначають  місце  в  ієрархії  системи,
абоненти мають  голосові пріоритети (читати п.1: “Терміни та визначення”), що
визначають можливість перебивання промовця  вже в існуючому сеансі зв'язку:
абонент із вищим голосовим пріоритетом може перебити іншого промовця. Та-
кож ВТЗ-ЛМ-С має особливу опцію, яка дозволяє перебивання між абонентами з
однаковим  голосовим  пріоритетом  за  правилом:  перебиває  той,  хто  останній
надіслав запит на передачу, (читати далі пункт  “Налаштування селектора для
сервера зв'язку”).

Також діють пріоритети абонента по аварійному сповіщенню, які визнача-
ють можливість перебивання саме при використанні цієї функції. Встановлення
нульового пріоритету по аварійному сповіщенню забороняє передачу аварійних
сповіщень для цього абонента.

Усі  пріоритети  є  незалежними один від  одного.  Наприклад  можливо,  що
диспетчер має не найвищий голосовий пріоритет, але при цьому має найвищий
пріоритет по зв'язку.

3.2 Режими роботи системи ВТЗ.

У системі ВТЗ абоненти надсилаюсь запити зв'язку до інших абонентів. За-
стосовуються наступні режими обробки запитів:
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• режим утримання стану абонента (спрощений);
• режим зміни стану абонента.

Увага:   обраний   режим   роботи   системи   ВТЗ   треба   встановлювати
відповідний   як   у   налаштуваннях   серверу   зв'язку   так   і   для   абонентських
пристроїв.

Розглянемо детальніше ці режими.

3.2.1 Режим утримання стану абонента (спрощений).

У цьому режимі  сеанс  зв'язку  існує доки пристрій  абонента надсилає
запити зв'язку, тобто абонент утримує сеанс саме запитами. Як тільки запити
припиняються, сеанс завершується. Як приклад, якщо абонент із адресою “1” ба-
жає  створити  сеанс  зв'язку  з  абонентом  із  адресою  “5”,  то  пристрій  першого
абонента повинен увесь цей час надсилати запити зв'язку до п'ятого абонента.

Цей режим дозволяє використання абонентських пультів у спрощеному ре-
жимі управління з  використанням  тільки адресних кнопок:  доки  натиснута  і
утримується абонентська кнопка, стільки буде існувати сеанс зв'язку і передача у
нього  (тобто  при  натисненні  адресних  кнопок  абонентський  пульт  не  лише
створює сеанс зв'язку, але й відразу передає). Подібний режим роботи досить ча-
сто використовується у простих системах гучного зв'язку.

Якщо вимагається утримувати сеанс зв'язку без утримання адресної кнопки,
то це реалізується виключно засобами самого абонентського пульта (детальніше
читати КЕ абонентських пультів).

У даному режимі ключову роль мають як пріоритети по зв'язку  так і орга-
нізатори сеансу, а саме:

• сеансом зв'язку керує виключно організатор сеансу;
• ніхто,  крім  організатора,  не  має  можливості  додати  до  сеансу  іншого

абонента;
• абонент, який не є організатором, не може самовільно залишити сеанс. Ви-

ключити його з сеансу може тільки організатор, або його може забрати у
свій  сеанс  інший  організатор,  який  має  вищий пріоритет  по  зв'язку,  ніж
пріоритет сеансу попереднього організатора;

• завершити сеанс може тільки організатор. Сеанс зв'язку теж буде завершено,
якщо його організатора забере у свій сеанс інший організатор, який має ви-
щий пріоритет по зв'язку, ніж пріоритет сеансу попереднього організатора;

• сеанси  зв'язку  без  організаторів  існують  тільки  у  вигляді  фіксованих
селекторних груп (детальніше читати далі, п. 3.4).
Цей  режим  рекомендується  для  найбільш  інтуїтивного  і  оперативного

управління абонентами.

3.2.2 Режим зміни стану абонента.

У цьому режимі сеанс зв'язку утримується саме сервером зв'язку. Якщо
надходить запит зв'язку з абонентом, сервер зв'язку або додає цього абонента до
спільного сеансу (можливо зі  створенням нового сеансу),  або виключає його з
існуючого  сеансу  (тобто  сервер   змінює   стан абонента).  Як  приклад,  якщо
абонент із адресою “1” бажає створити сеанс зв'язку з абонентом із адресою “5”,
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то  пристрій  першого  абонента  надсилає  лише один запит  зв'язку,  а  наступний
запит навпаки видалить п'ятого абонента зі спільного сеансу.

Цей режим потребує використання абонентами кнопок керування передачею
та завершення сеансу (докладніше читати КЕ абонентських пристроїв).

У цьому режимі пріоритети по зв'язку дають наступні привілеї:
• абонент із вищим пріоритетом, ніж організатор сеансу, також може керувати

сеансом;
• організатор сеансу не може виключити з сеансу абонента з вищим пріори-

тетом.
Також інші абоненти завжди можуть залишити сеанс зв'язку  з власної волі

шляхом натиснення кнопки завершення сеансу.

3.3 Функція аварійного сповіщення та пріоритети.

Система  ВТЗ має функцію аварійного сповіщення, яка має пріоритет над
усіма існуючими сеансами зв'язку:  коли здійснюється аварійне сповіщення,  усі
сеанси  зв'язку  припиняються (але  не  знищуються  остаточно).  Трансльоване
аварійне сповіщення приймають усі абоненти. Після закінчення аварійного спові-
щення, сеанси зв'язку відновлюються.

Пріоритет   абонента   по   аварійному   сповіщенню визначає  можливість
перебивання саме при використанні цієї функції. Встановлення нульового пріори-
тету по аварійному сповіщенню забороняє передачу аварійних сповіщень для цьо-
го абонента.

3.4 Фіксовані селекторні групи.

Згідно  з  термінами  та  визначеннями,  фіксована  селекторна  група (далі
ФСГ)  це  сеанс  зв'язку  фіксованого  (тобто  незмінного)  складу,  який  може бути
створений  виключно засобами сервера зв'язку. Ці сеанси зв'язку, як правило, за-
стосовуються для абонентських пристроїв, які не можуть ініціювати сеанс зв'язку
(конвертери, мости та подібні) для фонової трансляції та в інших випадках.

Абоненти ФСГ мають наступні властивості:
• *завжди активні, якщо вони в онлайні;
• не  можуть  впливати  на  інші  сеанси  зв'язку  (додати  чи  видалити  якогось

абонента);
• абонент ФСГ, який тимчасово прийняв участь в іншому сеансі зв'язку, після

покидання цього сеансу, знову повертається до ФСГ.
ФСГ  конфігурується  у  налаштуваннях  сервера  зв'язку.  Крім  складу

абонентів,  ФСГ має свій пріоритет по зв'язку, який розмежовує доступ інших
абонентів до ФСГ: тільки абонент, пріоритет по зв'язку якого вище пріоритету по
зв'язку ФСГ, може тимчасово забрати ФСГ-абонента до свого сеансу зв'язку. Голо-
сові пріоритети у ФСГ діють так само, як у звичайних селекторних групах.
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Примітка:
*Якщо у ФСГ тільки один активний абонент, то він все одно буде чле-

ном ФСГ (це допустимо, тому що інші абоненти з достатнім пріоритетом по
зв'язку зможуть використовувати ФСГ-абонента (наприклад, для сповіщен-
ня). Але єдиний активний ФСГ-абонент не може передавати або приймати,
доки він один.

4   ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

4.1 Експлуатаційні обмеження.

Виріб повинен розміщуватися в приміщеннях, у яких температура повітря
перебуває у межах від –5 до +40°С.

Після перебування виробу у холодних приміщеннях перед підключенням до
електричної мережі, його необхідно витримати у нормальних умовах експлуатації
впродовж 3-ох годин.

Виріб  повинен  живитися  від  джерела  живлення,  який  задовольняє техні-
чним характеристикам.

Підключення та відключення будь-яких кабелів повинно здійснюватися ті-
льки у вимкненому стані.

Не  дозволяється встановлення  виробу  поблизу  джерел  тепла  та  сильних
електромагнітних  полів  (потужні  трансформатори,  перетворювачі,  регулятори
освітлення, люмінесцентні лампи та інші).

Для  надійної  та  безвідмовної  роботи,  виріб  має  бути  захищений  від
попадання бруду та вологи.

Неправильна експлуатація може призвести до скорочення терміну служби
виробу або  погіршити його якісні показники. Обслуговуючий персонал повинен
пам'ятати, що недбале або невміле поводження з виробом, порушення вимог цього
керівництва з експлуатації може викликати вихід із ладу.

4.2 Підготування виробу до використання.

При експлуатації пристрій має бути надійно встановлено та закріплено, ви-
ключаючи можливість мимовільного падіння.

Перед початком експлуатації пристрою, необхідно оглянути його на відсут-
ність  механічних ушкоджень,  слідів  попадання  рідин  всередину,  а  також пере-
конатися у цілісності всіх кабелів.

Для підготовки до вмикання виробу необхідно:
• підключити ВТЗ-ЛМ-С до локальної мережі;
• підключити ВТЗ-ЛМ-С до джерела живлення.

Далі ВТЗ-ЛМ-С слід налаштувати:
• занести необхідні параметри налаштування через веб-інтерфейс.

ВТЗ-ЛМ-С готовий до роботи.
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4.3 Налаштування параметрів через веб-інтерфейс.

4.3.1 Доступ до веб-інтерфейсу.

Занесення всіх  параметрів  ВТЗ-ЛМ-С  здійснюється  за  допомогою веб-
інтерфейсу через будь-який веб-оглядач. Для доступу до веб-інтерфейсу треба ви-
значити IP-адресу пристрою. Для цього використовуються наступні параметри:

NetBIOS  ім'я:  ITSCS-XXXXXX,  де  XXXXXX –  6  останніх цифр  MAC-
адресу (вказана на корпусі пристрою).

Для  з'ясування  IP-адреси  треба  скористатися  командною стрічкою та  на-
брати наступні команди (потрібні права адміністратора):

netsh interface ip delete arpcache
ping ITSCS-XXXXXX
Відповідь на команду ping буде містити IP-адресу пристрою:

Малюнок 4.1 –Визначення IP-адреси пристрою

Примітка: якщо шлюз не підтримує DHCP (або параметри мережі не були
отримані автоматично з інших причин), то слід скористатися функцією скидання
параметрів локальної мережі (читати далі розділ “Налаштування параметрів ло-
кальної  мережі”).  Після цього  до перезавантаження пристрою будуть  викори-
стані наступні параметри:

статична IP-адреса: 192.168.1.100;
маска мережі: 255.255.255.0;
IP-адреса шлюзу: 192.168.1.1.
У  цьому  випадку для  доступу  до  веб-інтерфейсу  використовується  будь-

який ПК, що має наступні налаштування локальної мережі:
статична IP-адреса: 192.168.1.X, де X – число від 1 до 254, крім 100 (за

необхідністю це узгоджується зі системним адміністратором);
маска мережі: 255.255.255.0.
Після визначення IP-адреси пристрою, необхідно застосувати будь-який веб-

оглядач, у адресній стрічці слід набрати:
http://XXX.XXX.XXX.XXX, де XXX.XXX.XXX.XXX – IP-адреса пристрою

(наприклад, http://192.168.1.241).
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Після переходу за IP-адресою, у веб-оглядачі буде  відображена форма до-
ступу до веб-інтерфейсу пристрою (мал. 4.2).

Малюнок 4.2 – Форма доступу до веб-інтерфейсу

Параметри доступу за замовчуванням:
Login – admin;
Password – 1.
Змінити параметри доступу можна у налаштуваннях параметрів локальної

мережі (читати далі).
У нижній частині форми доступу буде відображено версію ПЗ, яка визначає,

яку версію КЕ необхідно використовувати.

4.3.2 Головна сторінка веб-інтерфейсу.

Головна сторінка веб-інтерфейсу відображає загальний стан усієї системи та
кожного з абонентів.

У верхній частині сторінки є навігаційне меню переходу до інших сторінок:
Home – головна сторінка веб-інтерфейсу
Network      settings    – налаштування параметрів локальної мережі;
Selector      settings    – налаштування селектора для сервера зв'язку;
Participants settings – налаштування селектора для всіх абонентів;
Fixed      seances      settings    – налаштування фіксованих селекторних груп;
Debug      settings    – налаштування тестування та журналювання.

Нижче розташовуються наступні поля:
Поля під рядком Common status:
Total online participants: local, remote – кількість  абонентів  у  системі (ло-

кальних та віддалених відповідно);
Total active participants: local, remote – кількість  активних  (які  беруть

участь у сеансах зв'язку) абонентів у системі (локальних та віддалених відповід-
но);

Total used lines – кількість існуючих на даний час сеансів зв'язку;
UpTime – час безперервної роботи без перезавантаження.
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...

Малюнок 4.3 – Головна сторінка

Далі  знаходиться  таблиця  станів  усіх  абонентів.  Таблиця  має  наступні
стовпці:

Addr – селекторна адреса абонента;
IP:port – IP-адреса та порт абонента. Це поле також є посиланням для пере-

ходу на сторінку веб-інтерфейсу цього абонентського пристрою;
State – загальний стан абонента. Може набувати наступних значень:

• “Offline” (поза мережею досягнення);
• “Online” (у мережі);
• “Transmitting” (бере участь у сеансі, передає);
• “Receiving” (бере участь у сеансі, приймає); 
• “Alarmer (active)” – на даний час транслює аварійне сповіщення;
• “Alarmer (waiting)” – очікує можливості трансляції аварійного сповіщення.

Line – номер сеансу зв'язку (для абонентів, які беруть участь у сеансі);
Remote – ознака віддаленого абонента (приймає значення “Yes” або “No”).
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Ця сторінка оновлюється автоматично кожні  15 секунд.  Для примусового
оновлення можна використати кнопку “Refresh status”.

4.3.3 Налаштування параметрів локальної мережі.

Для доступу до сторінки налаштування параметрів локальної мережі достат-
ньо перейти за посиланням Network settings. У верхній частині сторінки є навіга-
ційне меню переходу до інших сторінок (читати п. 4.3.2, опис навігаційного меню
головної сторінки).

Малюнок 4.4 – Налаштування параметрів локальної мережі

Нижче розташовуються наступні поля:
IP – поточна IP-адреса;
NetMask – поточна маска мережі;
IP of Gateway – поточна адреса шлюзу;
IP of DNS – поточна адреса DNS-сервера;
MAC address – MAC-адреса пристрою.
Нижче розташовуються налаштування:
Obtain an network settings automatically from DHCP server – радіокнопка,

що дозволяє отримувати автоматичні налаштування локальної мережі від DHCP
сервера;

Use the following network settings – радіокнопка,  що  дозволяє  занести
статичні налаштування локальної мережі, а саме:

IP-address, Netmask, Gateway, DNS – статична  IP-адреса,  маска  локальної
мережі, адреса шлюзу та DNS-сервера відповідно;

Login, Password – логін та пароль доступу до веб-інтерфейсу відповідно.

13



Після  натиснення  кнопки  “Apply   settings”,  налаштування  набудуть  чин-
ності.

Увага: є можливість  скинути всі налаштування локальної мережі (логін та
пароль доступу до веб-інтерфейсу включно) до значень за замовчуванням.

Для цього необхідно:
• вимкнути живлення пристрою;
• натиснути та утримувати кнопку скидання налаштувань локальної мережі

(див. мал. 2.1);
• утримуючи кнопку скидання, увімкнути пристрій та дочекатися (не довше

20-ти секунд) миготіння індикатора стану системи (див. мал. 2.1);
• відпустити кнопку скидання.

До перезавантаження пристрою, веб-інтерфейс буде доступний по стати-
чній IP-адресі: 192.168.1.100.

Після використання функції скидання налаштувань локальної мережі, перед
використанням пристрій необхідно перезавантажити.

4.3.4 Налаштування параметрів селектора для сервера зв'язку.

Для доступу до сторінки налаштування параметрів селектора для сервера
зв'язку достатньо перейти за посиланням Selector      settings   .

У верхній частині сторінки є навігаційне меню переходу до інших сторінок
(читати п. 4.3.2, опис навігаційного меню головної сторінки).

Малюнок 4.5 – Налаштування селектора для сервера зв'язку
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Нижче розташовуються:
налаштування під рядком Communication settings:
Port – порт сервера зв'язку;
налаштування під рядком Selector global settings:
Line idle-state timeout – час,  після  закінчення  якого  сеанс  зв'язку  буде

завершено за відсутності активності з боку абонентів;
Equal priority participants may interrupt each other (поле з  галкою) – дозволяє

перебивання між абонентами з однаковим голосовим пріоритетом за правилом:
перебиває той, хто останній надіслав запит на передачу.

Випадний  список  під  рядком “Select STC participant queries mode” до-
зволяє вибрати режим роботи системи ВТЗ:

• Hold mode (simplified) – режим утримання стану абонента (спрощений);
• Toggle mode – режим зміни стану абонента.

Як  було  вказано  вище,  обраний   режим   роботи   системи   ВТЗ   треба
встановлювати відповідний як у налаштуваннях серверу зв'язку так  і  для
абонентських пристроїв.

Під рядком  Settings for STC participant toggle-queries mode only розташо-
вуються налаштування, які стосуються виключно режиму зміни стану абонента:

Destroy séance without initializer (поле з галкою) – заборонити сеанси
зв'язку, без організатора сеансу;

Low-priority participants can not add to séance another participants (поле з 
галкою) – абоненти, пріоритет по зв'язку яких нижче пріоритету по зв'язку сеансу,
не можуть  додавати інших абонентів до сеансу  зв'язку.  Ця опція не стосується
організаторів сеансів.

Після  натиснення  кнопки  “Apply   settings”,  налаштування  набудуть  чин-
ності.

4.3.5 Налаштування параметрів селектора для всіх абонентів.

Для  доступу  до  сторінки  налаштування  параметрів  селектора  для  всіх
абонентів достатньо перейти за посиланням Participants settings.

У верхній частині сторінки є навігаційне меню переходу до інших сторінок
(читати п. 4.3.2, опис навігаційного меню головної сторінки).
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Малюнок 4.6 – Налаштування селектора для обраних абонентів
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Далі пропонується вибрати діапазон адрес абонентів за допомогою кнопок
“1-10”, “11-20” і так далі.

Нижче знаходиться таблиця параметрів для обраних абонентів. Таблиця має
наступні стовпці:

Addr – селекторна адреса абоненту;
IP:port – IP-адреса та порт абоненту. Це поле також є посиланням для пере-

ходу на сторінку веб-інтерфейсу цього абонентського пристрою;
Remote – ознака того, що абонент знаходиться за межами локальної мережі

сервера зв'язку;
*Comm prior – пріоритет по зв'язку.
*Voice prior – голосовий пріоритет;
**Alarm prior – пріоритет при використанні аварійного сповіщення.
Примітки:
* при занесенні значень пріоритетів, треба керуватися технічними характе-

ристиками (максимальними значеннями для пріоритетів);
** при необхідності заборонити використання аварійного сповіщення, треба

занести нульове значення.  Після збереження налаштувань,  заборонене аварійне
сповіщення відобразиться прочерком.

Після  натиснення  кнопки  “Apply   settings”,  налаштування  набудуть  чин-
ності.

4.3.6 Налаштування параметрів фіксованих селекторних груп.

Для доступу до сторінки налаштування параметрів фіксованих селекторних
груп достатньо перейти за посиланням Fixed seances settings.

У верхній частині сторінки є навігаційне меню переходу до інших сторінок
(читати п. 4.3.2, опис навігаційного меню головної сторінки).

Малюнок 4.7 – Налаштування фіксованих селекторних груп

Далі  пропонується  вибрати  діапазон  ФСГ  за  допомогою кнопок  “1-10”,
“11-20” і так далі.
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Нижче знаходиться таблиця параметрів для обраних ФСГ. Таблиця має на-
ступні стовпці:

N FS – номер ФСГ;
Participants (comma-separated) – адреси  абонентів,  що  належать до  ФСГ

(дозволяється використовувати сепаратори “;” чи “,”);
*FS comm prior – пріоритет по зв'язку для ФСГ (перевизначає пріоритет по

зв'язку абонентів, які належать до ФСГ).
Примітка:
* при занесені значень пріоритетів, треба керуватися технічними характери-

стиками (максимальними значеннями для пріоритетів).
Після  натиснення  кнопки  “Apply   settings”,  налаштування  набудуть  чин-

ності.

4.3.7 Налаштування параметрів тестування та журналювання.

Для доступу до сторінки налаштування параметрів тестування та журналю-
вання достатньо перейти за посиланням Debug      settings   .

У верхній частині сторінки є навігаційне меню переходу до інших сторінок
(читати п. 4.3.2, опис навігаційного меню головної сторінки).

Малюнок 4.8 – Налаштування тестування та журналювання

Нижче розташовуються:
Enable logging (поле з галкою) – глобальна активація журналювання;
налаштування під рядком UDP-logging host settings:
IP-address, port – IP-адреса та порт ПК для журналювання відповідно;
Log events (поле з галкою) – активація журналювання подій;
Log warnings (поле з галкою) – активація журналювання попереджень;
Log errors (поле з галкою) – активація журналювання помилок.
Після  натиснення  кнопки  “Apply   settings”,  налаштування  набудуть  чин-

ності.
Про використання цих налаштувань,  читати розділ  “Рекомендації  для си-

стемних адміністраторів”.
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4.4 Основний режим роботи системи ВТЗ.

Сервер зв'язку відображає узагальнений стан селектора (див. мал. 2.1).
• Безперервна індикація: всі сеанси зв'язку вільні;
• Повільне миготіння: існують активні сеанси зв'язку;
• Швидке миготіння: один із абонентів, який приймає участь в сеансі, є на

даний час промовцем. При аварійному сповіщенні, індикатор стану системи
також швидко мигає.

У всіх випадках сервер зв'язку керує сеансами згідно з поведінкою абонентів
та алгоритмом керування сеансами зв'язку.

5   РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ ТА 
СИСТЕМНИХ АДМІНІСТРАТОРІВ

5.1 Рекомендації щодо структури локальної мережі.

При проектуванні та побудові локальних мереж, слід враховувати наступне:
• Розміщувати сервер зв'язку найвигідніше у тій локальній мережі,  де буде

найбільша кількість локальних абонентів;
• При  розрахунку  пропускної  спроможності  локальних  мереж  слід

враховувати:
• один абонентський пристрій займає смугу 160 кБіт (не важливо, пристрій

приймає чи передає);
• у системі ВТЗ найбільше навантаження на мережу може виникнути при

використанні режиму аварійного сповіщення, де один абонент транслює
аварійне сповіщення, а сервер зв'язку ретранслює медіа-пакети усім від-
даленим абонентам, використовуючи Unicast;

• максимальна  кількість  промовцев  дорівнює  максимально  можливій  кі-
лькості сеансів зв'язку (читати “Технічні характеристики”).

При розрахунку маршрутизації слід враховувати:
• запити надходять від абонентських пристроїв, які є клієнтськими пристроя-

ми по відношенню до сервера зв'язку;
• Усі пристрої у системі використовують наступні транспортні протоколи:

• UDP для  медіа-пакетів  і  зв'язку  абонентських  пристроїв  із  сервером
зв'язку. Використовується єдиний порт для медіа-пакетів та для зв'язку із
сервером.

• TCP для веб-інтерфейсу (HTTP протокол, порт 80).
• сервер зв'язку автоматично визначає  віддалених абонентів  по одній  з  2-х

ознак:
• IP-адреса абонента не належить мережі сервера зв'язку;
• port-source пакетів запитів від абонента не співпадає з портом  прослу-

ховування сервера  зв'язку.  Важливо!   Це   необхідно   враховувати   у
трансляції IP-адрес (NAT). Якщо у процесі NAT +  Masquerading  IP-

19



source   буде   підміна   локальною   IP-адресою   (по   відношенню   до
сервера зв'язку), то port-source обов'язково повинен відрізнятися від
порту прослуховування сервера зв'язку. Інакше, сервер зв'язку поми-
лково визначить цього абонента як локального.

Також є можливість переналаштувати систему ВТЗ до режиму без викори-
стання broadcast. Це може бути вкрай бажано у системах із складною маршрути-
зацією на канальному рівні (наприклад, при використанні керованих комутаторів).
Для переналаштування системи у цей режим, потрібний доступ до сервісних нала-
штувань. Для отримання інструкцій щодо доступу до сервісних налаштувань, слід
зв'язатися з виготівником.

5.2 Рекомендації щодо вибору інтернет-постачальника.

При виборі інтернет-постачальника слід враховувати наступне:
• запити надходять від абонентських пристроїв, які є клієнтськими пристроя-

ми по відношенню до сервера зв'язку. Звідси:
• для сервера зв'язку необхідно використати інтернет-з'єднання зі  стати-

чною (так званою “білою”) IP-адресою.
• Нестабільність  ping не повинна перевищувати розміри медіа-буферів від-

далених  абонентських  пристроїв  (див.  “Технічні  характеристики”  для
абонентських  пристроїв).  Інакше  може  постраждати  якість  спілкування
через переповнювання або спустошення медіа-буферів. Розмір медіа-буфера
слід вибирати за правилом: чим гірша стабільність ping, тим більший розмір
медіа-буфера слід використовувати;

• необхідно  враховувати  пропускну  спроможність  інтернет-з'єднань  з
урахуванням смуги пропускання для медіа-пакетів (див. попередній пункт);

• Сервер зв'язку прослуховує тільки один порт для всіх абонентських при-
строїв.

5.3 Допоміжні можливості абонентських пристроїв.

Іноді при налаштуванні устаткування для локальних та глобальних мереж
бажано перевірити працездатність пристроїв простими методами.

Усі абонентські пристрої дозволяють переналаштування до автономного ре-
жиму трансляції та прийому (без участі сервера зв'язку). Для елементарної переві-
рки необхідно мати як мінімум пару абонентських пристроїв.

Для цього треба:
• Зайти  до  веб-інтерфейсу  абонентського  пристрою  до  налаштування

тестування  та  журналювання  (читати  КЕ  ВТЗ,  розділ  “Налаштування
тестування та журналювання”);

• Встановити галки в полях: “Ignore comm-server state” та “Override media
IP-address with”;

• У текстовому полі “media IP-address” вказати IP-адресу іншого пристрою,
який буде приймати медіа-пакети цього пристрою (перехресно вказати IP-
адреси пристроїв);
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• Зайти  до  веб-інтерфейсу  абонентського  пристрою  до  налаштування
селектора  (читати  КЕ  абонентського  пристрою  ВТЗ-ЛМ,  розділ
“Налаштування селектора”) та встановити ненульову адресу.

Для початку перевірки, на пристрої,  що передає, натискають і  утримують
кнопку “Передача”. На пристрої, що приймає, нічого натискати не потрібно.

Увага: пристрій, що передає, не зможе приймати медіа-пакети, доки не буде
звільнено кнопку передачі.

Також  є  можливість  примусово  слати  запити  на  сервер  зв'язку  шляхом
установлення галки в полі: “Send queries to comm-server, even if it ignored”, що
може бути корисно при порушенні маршрутизації пакетів від сервера зв'язку до
клієнта.

5.4 Журналювання у системі ВТЗ.

У системі ВТЗ кожен пристрій дозволяє відправляти інформацію про події,
попередження та помилки. Для цього використовується ПК, на якому вестиметься
журналювання. Також треба налаштувати журналювання на самих пристроях.

Для  цього  у  налаштуваннях  тестування  та  журналювання  активується
глобальна  опція  журналювання  “Enable logging”  та  інші  опції  в  полях:
“Log events”,  “Log warnings”  и  “Log errors”  (читати  КЕ  ВТЗ,  розділ
“Налаштування тестування та журналювання”).

КЕ не містить ніякої інформації стосовно ПЗ для прийому, формування та
збереження журналів.

Таблиці розшифровки журналів наводяться нижче:

Таблиця 5.1 – Розшифровка журналу клієнтського пристрою з селекторною
адресою N:

Log Тип Опис
EV:P$N:tr_rqst_start Подія Початок запитів на передачу
EV:P$N:tr_rqst_end Подія Кінець запитів на передачу

EV:P$N:al_rqst_start Подія Початок  запитів  на  аварійне
сповіщення

EV:P$N:al_rqst_end Подія Кінець запитів на аварійне спові-
щення

EV:P$N:hngup Подія Натиснута  кнопка  завершення
зв'язку

EV:P$N:rqst_tgl_P$M Подія Запит зміни стану абонента  M у
сеансі (додати/видалити)

WR:P$N:cs_onln Попередження Зв'язок  із  сервером  зв'язку
встановлено

WR:P$N:cs_offln Попередження Зв'язок із сервером зв'язку втраче-
но
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WR:P$N:mdpck_ls_frmsize Попередження Скорочений медіа-пакет

ER:P$N:rcv_uni_inst_brd Помилка Прийнято  UNICAST  медіа-пакет
замість BROADCAST

ER:P$N:rcv_zr_seladdr Помилка
Прийнято  медіа-пакет  від
абонента з нульовою селекторною
адресою

ER:P$N:ovf_mdbuff Помилка Переповнення медіа-буферу

Таблиця 5.2 –  Розшифровка журналу сервера зв'язку:
Log Тип Опис
EV:CS:P$N_tr Подія Абонент N почав передачу
EV:CS:P$N_tr_rlsd Подія Абонент N закінчив передачу

EV:CS:P$N_add_L$M Подія Абонента N додано або переміще-
но до сеансу зв'язку M

EV:CS:P$N_rlsd Подія Абонент N залишив сеанс зв'язку

EV:CS:P$N_al_rqst_start Подія Абонент N почав слати запити на
аварійне сповіщення

EV:CS:P$N_al_rqst_end Подія Абонент N закінчив слати запити
на аварійне сповіщення

EV:CS:P$N_al_tr Подія Абонент N почав аварійне спові-
щення

WR:CS:P$N_onln Попередження Зв'язок із абонентом N встановле-
но

WR:CS:P$N_offln Попередження Зв'язок із абонентом N втрачено

6   ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1 Загальні вказівки.

Пристрій ВТЗ-ЛМ-С розрахований на довгострокову роботу зі збереженням
параметрів при належній експлуатації.

При експлуатації виробів необхідно проводити їх технічне обслуговування.
ТО проводиться щодня експлуатуючим персоналом і полягає у наступному:

• огляд зовнішнього вигляду пристрою з метою перевірки цілісності корпусу,
кабелів, і так далі;

• видалення з поверхні пилу сухою тканиною або серветкою.
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6.2 Заходи безпеки.

Проведенням робіт  по технічному обслуговуванню ВТЗ-ЛМ-С  займається
обслуговуючий  персонал,  що  має  тверді  практичні  навички  в  експлуатації
апаратури та знає “Правила безпечної експлуатації електроприладів споживачів”,
а також має кваліфікаційну групу електробезпеки не нижче III.

Обслуговуючий  персонал,  що  займається ТО,  повинен  пам'ятати,  що  не-
дбале поводження з апаратурою, порушення інструкції з експлуатації та заходів
безпеки можуть привести до виходу з ладу апаратури у цілому, а також до неща-
сних випадків.

При проведенні ТО на включеній апаратурі забороняється розбирати корпус,
замінювати запобіжник і проводити знебруднювання.

7   ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

7.1 Загальні вказівки.

Ремонтні роботи, пов'язані з розкриттям і доступом усередину  ВТЗ-ЛМ-С
повинні здійснюватися у спеціалізованій майстерні фахівцем, що має достатню
кваліфікацію в області ремонту РЕА, має кваліфікаційну групу по електробезпеці
не нижче III та що вивчив КЕ та особливості ВТЗ-ЛМ-С.

7.2 Заходи безпеки.

При  виконанні  ремонтних  робіт  забороняється  здійснювати заміну
елементів, що вийшли з ладу, при включеному живленні.

8   ТРАНСПОРТУВАННЯ

8.1 Транспортування та зберігання виробу повинне здійснюватися відповід-
но до вимог ДСТУ 15150 та цього КЕ.

8.2 При транспортуванні виріб витримує дію:
• температури довкілля від –40 до +50°С;
• атмосферного тиску до 170 мм рт. ст.;
• багаторазових ударів із прискоренням до 15g при тривалості 510 мс.

8.3 Транспортування виробу може робитися в критих транспортних засобах
усіма видами транспорту, за умови дотримання вимог, встановленими маніпуля-
ційними знаками 1.5.4, нанесеними на транспортну тару.

8.4 Умови зберігання  виробу  в  частині  дії  кліматичних  чинників  повинні
відповідати групі 2(С) за ДСТУ 15150.
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