


1. A  TTR  távfelügyeleti rendszer 

Cégünk  erősáramú  műszerek,  eszközök,  védőeszközök  tervezése,  fejlesztése  és
gyártásában szerzett sokéves gyakorlata, valamint  partnercégünk mobilkommunikációban,
és biztonságtechnikai felügyeleti rendszerek tervezésében, fejlesztésében, működtetésében
szerzett csaknem két évtizednyi tapasztalata tette lehetővé számunkra, hogy kidolgozzuk és
elkészítsük  a TTR nevű távvezeték és transzformátor távfelügyeleti rendszert. A rendszer
alapvetően két részből áll:  a kihelyezett GSM alapú segélyhívó készülékekből, valamint a
központi vevőből, és a mellette számítógépen futó felügyeleti szoftverből.   

Működési elve az,  hogy a sokféle  érzékelővel ellátott kihelyezett egység egy-egy
esemény bekövetkeztekor az eseményre jellemző SMS-t küld el azonnal a távfelügyeleti
rendszerre.  Ezzel  lehetővé  válik  a  kihelyezett,  felügyelet  nélküli  objektumok  részbeni
technikai, valamint az adott kiépítettségnek megfelelő - részleges, vagy akár teljes körű –
vagyonvédelme  egyaránt.  A  felügyeleti  rendszer  felállítása  és  működtetése  lehetőséget
teremt a szolgáltatás kimaradás észlelésére és különféle technikai jellegű meghibásodások
azonnali  javítására,  megelőzve  ezzel jelentősebb anyagi károk kialakulását.  Ezenkívül  a
TTR felügyeleti rendszer lehetőséget teremt az illetéktelen behatolás, a lopás és szándékos
rongálás okozta károk nagyrészének megelőzésére is. Erre kíván megoldást nyújtani a TTR
távvezeték és transzformátor védelemre kifejlesztett távfelügyeleti rendszer.  

2. A  TTR  távfelügyeleti rendszer által kínált előnyök

A TTR GSM alapú vezeték és transzformátor távfelügyeleti rendszer működtetése
alap kiépítettség esetén az alábbi számos előnnyel és szolgáltatással rendelkezik:

  Figyeli az objektumot, az objektum közvetlen környezetét, és illetéktelen 
behatolás esetén azonnal riasztást küld a felügyeleti rendszerre.

  Bemenetei, érzékelő körei szabotázs-védettek, így azok rongálásakor szintén
jelentést küld.

  Különféle módon figyeli a transzformátor olajszintjét, és annak csökkenése 
esetén riasztást küld.   

  Napi rendszerességgel a kihelyezett készülék öntesztet végez, és tesztkódot 
küld, tudatva ezzel meglétét és működőképességét. 

  Általános célú bemenetei által más speciális, itt fel nem sorolt események 
bekövetkezte is jeleztethető.

  Kimenete révén a felügyeleti rendszer központjából nem csak lekérdezhető a
rendszer egyes elemeinek állapota, hanem egy relé segítségével egyfajta 
beavatkozás is megvalósítható, pl. hangjelzés, sziréna, stb. 
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A  TTR GSM alapú  vezeték és  transzformátor  távfelügyeleti  rendszer  az
alábbi opcionális funkciókkal is kibővíthető:

  Figyeli a transzformátor hőfokát, és magadott hőmérsékletszint felett 
szintén riaszt.

  Figyeli a 0.4kV meglétét, hiánya esetén a készülék saját akkumulátoros 
táplálása által riasztást küld. 

  Figyeli a 0.4kV-on átfolyó áramot, hirtelen megszűnte esetén riasztást küld 
a felügyelet számára.  

   Figyeli a  középfeszültségű vezetéken a feszültség meglétét, hiánya esetén  
pedig riasztást küld. 

 Figyeli a középfeszültségű vezetéken az átfolyó áramot, hirtelen megszűnte 
esetén riasztást küld a felügyelet számára. 

➢  A TTR kihelyezett egységekhez jelenleg folyamatban van egyéb új eszközök 
csatlakoztathatóságának megvalósítása, így pl. opcionálisan  CCD kamera 
is csatlakoztatható lesz, mely a felügyeleti rendszerről indított lekérésre 
állóképet küld be a felügyelet számára.

➢  Jelenleg folyamatban van a becsatolás lehetőségének kiépítése;  szabványos
vagyonvédelmi felügyeleti rendszerekhez történő bejeleztetés az általában  
ott használatos Contact ID formátumban. 

3. A  TTR  távadó műszaki leírása
 

Az objektumokban kihelyezett TTR távadó elektronikája egy IP65-ös időjárás álló
műanyag dobozban kapott helyet, ahol két panel is található. Az alsó a készülék tápegység
része, a vonali védelmek, az akkumulátor, az érzékelők csatlakoztatási pontjai, az oldható
sorkapcsok  találhatók. A felső panelen foglal helyet a mikroprocesszoros logika, az ipari
GSM modul,  egy belső panel-antenna, a két panelt  összekötő szalagkábel csatlakozók, a
készülék mindenkori állapotát mutató LED diódák, valamint  egy belső reed relé, melynek
zárása  esetén  válik  csak  láthatóvá  a  ledek  jelzése,  egyéb  esetben  a  ledek  a  készülék
előlapján nem világítanak. A készüléken semmiféle kezelőszerv nem található, a külvilág
felé  csak a  hálózati  csatlakoztatás és  az  érzékelők  felé  menő  vezetékek tömszelencéje
található.  A készülék  tetején viszont  külső  antenna csatlakoztatási lehetőség is  van egy
SMA csatlakozón keresztül,  így a kihelyezett  készüléken az objektumban egy zárt  fém
dobozos elhelyezése esetén is nyílik lehetőség a GSM antenna kivezetésére.  

A  TTR  GSM alapú készülék,  speciális  antennával  a  GSM lefedettség határain
belül bárhol használható. Működése a 0.4kV-os hálózatról történik, de belső akkumulátora
néhány órás további teljeskörű működést is lehetővé tesz, a komplett készülék és érzékelői
számára  egyaránt.  A  TTR készülékben  lévő  szolgáltató-független  ipari  GSM modulok
tetszőleges  SIM kártyával üzemelhetnek, így a megfelelő  csoportú, szolgáltatású kártyák
esetében a komplett biztonságtechnikai rendszer igen alacsony költséggel működtethető. 
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A készülék  mikroprocesszoros vezérlése az ipari GSM modult rendszeresen lekérdezi. Ha
a GSM modul működését  megfelelőnek  ítéli,  akkor a modul figyel  tovább,  ha  a GSM
válasza nem megfelelő,  vagy esetleg már  leszakadt  a hálózatról,  akkor kikapcsolja  azt,
majd visszakapcsolja, ezáltal újra feljelentkezteti a hálózatra, és ezzel újra kommunikáció-
képes  állapotba hozza azt.  Az  ipari  kétnormás  GSM modul  egy  SMA típusú  csavaros
antenna csatlakozóval rendelkezik, melyen keresztül a készülékhez, több különböző  típusú
kétnormás  külső (pl. bot vagy dipol) antennát  lehet hozzá csatlakoztatni,  és attól függően,

hogy a készülék  milyen  vételi  lehetőségekkel rendelkezik.  A készülék  kompletten ipari
GSM  modullal,  kétnormás  belső  antennával,  vagy egy 2m-es  RG174-es  koax  kábelre
szerelt kétnormás lap antennával kerül szállításra, mely öntapadós oldalával - fém felületet
leszámítva – bárhova felragasztható.  Így az ország csaknem egész  területén hibamentes
működése  biztosítható. A doboz megoldás megfelelően harmonizál környezetével, nem üt
el attól,  de ugyanakkor jól  látható,  világos  elrendezésű,  egyszerű kezelhetőségű modul,
mely nem feltűnő és nem hivalkodó. 
 

A készülék előlapján az alábbi ledek láthatók a hozzájuk rendelt funkciókkal:

1.  Hálózat (piros) a modul üzemkész állapotát jelzi. Bekapcsolás után  
égve kell maradnia.

2. Hearthbit, életjel (zöld) az elektronika üzemkész állapotát jelzi. Normál
 esetben kb. 1 mp-es periódussal kell villognia.

Gyors villogás esetén GSM, térerő vagy SIM kártya  
probléma állhat fent.

3. Transmit (sárga)          A modul aktív állapotában, SMS küldés vagy fogadás 
esetén világít sárga fénnyel, annak folyamata alatt 
kb. 4-5 mp időtartammal. 

3. Térerő jelzés (zöld)        Megfelelő térerő esetén folytonosan világít. 
Gyenge térerő esetén lassan villog.
SMS forgalomra alkalmas térerő hiánya esetén pedig 
egyáltalán nem világít. 
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4. A  TTR   GSM alapú készülék felprogramozása 

A készülék  minden  fukciója,  beállítása,  felprogramozása  SMS-ekkel  lehetséges.
Mivel  a  készülék  alkalmas  elsődleges,  távfelügyeleti  üzemmódja  mellett  különféle
kiegészítő szolgáltatásokra is, így felprogramozható másodlagos SMS-ek küldésére is, pl.
speciális  tartalmú  üzenetek  küldése  mobiltelefonokra.  Ennek  lehetőségét,  azaz  ezt  az
üzemmódot is a készülék felprogramozásakor kell beállítani.   

A felprogramozást jelenleg az alábbi kötelező funkciókra el kell végezni:

✔ A mobil szolgáltató SMS központ száma. (T-mobil, Pannon vagy Vodafon)
✔ Felügyeleti rendszer telefonszáma
✔  Készülék 4 jegyű készülék azonosító kódja
✔  Készülék 4 jegyű PIN kódja (jogosultság, illetve az illetéktelen SMS-ek kiszűrése) 
✔  Riasztások ki-, bekapcsolása

A felprogramozást jelenleg a további funkciókra lehet még elvégezni:

✔ Tetszőleges készüléknév megadása, max. 16 karakter hosszúságban  
✔ Másodlagos telefonszám, kézi telefonokra történő hibaüzenet küldésekre
✔  Riasztások küldésének időszakos felfüggesztése (a következő 24 órás tesztkódig)
✔  Általános adatok lekérdezése (felprogramozott adatok lekérdezése) 
✔  Felprogramozott telefonszámok lekérdezése
✔  Bemeneti állapotok, bemenetek állapotainak lekérdezése
✔  Kihelyezett készülék resetelése, újraindítása 

 

     
5.     A TTR  távjelző elektromos és mechanikai paraméterei:

Névleges tápfeszültség: 230V AC
Minimális tápfeszültség:      160V AC
Nyugalmi áramfelvétel: 12 mA alatt (230V-on)
Átlagos áramfelvétel: 14 mA
Max. áramfelvétel: 23 mA 
GSM telefontípus:       Enfora 0116
Frekvenciasáv: 900/1800 Mhz
GSM modul teljesítménye: 2W/900MHz,  1W/1800MHz
Antenna: 2 db (beépített antenna, külső lapantenna)
Kommunikáció: SMS  
Beépített túlfesz. védelem: 400V AC
Külső bemenetek száma: 6 db (olajszint, olajhőfok, ultrahangos, kapacitív, tamper, univ.)
Belső bemenetek száma: 2 db (hálózati fesz, doboznyitás/tamper, led+reed)
Kimenetek száma: 2 db (relé morse: 250V-200mA,  optocsatolt 30V-100mA)
Doboz típusa: Gewiss GW 44 207
Doboz védettsége: IP65
Doboz mérete: hosszúság: 200 mm

szélesség: 150 mm
magasság:   77 mm
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6. A  TTR  felügyeleti rendszer működése
 

A jól működő felügyeleti rendszerek ismérve a nyomonkövethetőség, ezért a TTR
rendszer  is  ennek  megfelelően  épül  fel.  Regisztrálja  a  diszpécsereket,  rögzíti  a  bejött
eseményeket,  és  lehetőséget  biztosít  a  szükséges  intézkedések gyors  kiválasztására,
elindítására.,  Megmutatja  egy-egy  eseményhez  a  hívó  félre  jellemző  intézkedési
utasításokat, rögzíti az intézkedéseket, és teljes körűen  regisztrálja  azokat. Időről időre
megkeresi és ellenőrzi a beérkezett tesztkódokat, meglétüket vagy hiányukat, leellenőrizve
ezzel a készülékek működőképességét. Jogosultsági szintekkel rendelkezik, és a megfelelő
szint  számára  lehetőséget  biztosít  az  adatbázis  módosítására,  az  intézkedési  tervek
megtekintésére,  esetleges  módosítására,  a  megtett  intézkedések  és  egyéb  bejegyzések
utólagos megtekintésére.  A beérkezett  események  alapján  létrejött  méretes adatbázisban
lehetőséget  ad  különféle  események  szűrésére,  gyorskeresésére,  nyomonkövetésére  és
listáztatására  is.  Hálózatos  üzeme  nem csak  többfelhasználós  rendszer  telepítését  teszi
lehetővé, hanem az adatok szabványos formátuma miatt az utólagos, más szoftverek általi
feldolgozására is lehetőséget ad.     

A komplett távvezeték és transzformátor távfelügyeleti rendszer alapvetően három
funkcionális egységből áll:

1.  TTR - 1xx  sorozatú kihelyezett modulokból
2.   SGR-305  központi GSM vevőkészülékből
3.  TTR központi felügyeleti szoftverből, mely hálózatos működésre is alkalmas

A rendszer alapját a kihelyezett SRT sorozatú GSM modul képezi, mely alapvetően
SMS-ek küldésekre programozható fel. Ekkor a készülék akár minden egyes bemenetének
változásakor,  valamint  tesztkódok esetén vagy lekérdezés hatására SMS-t  tud küldeni  a
felügyeleti  rendszer  számára,  mely  így  könnyedén  regisztrálhatja,  naplózhatja,  és
megfelelően  indított  eseményszűrésesetében  minden  egyes  készülék  eseménytörténetét
külön-külön is kilistáztathatja. Nagyszámú bemenetei révén változatos eseménycsoportok
válnak lejelenthetővé. 

A  GSM  alapú  távvezeték  és  transzformátor  távfelügyeleti  rendszer  vevőoldali
alapját az  SGR-305 -ös, egyvonalas kiépítettségű, ipari GSM alapú vevőközpont, valamint
a  készülék  mellé  telepített  számítógépen
futó  TTR távfelügyeleti  szoftver  képezik.
Alapkiépítésben  az  SMS alapú  kommuni-
kációra egyetlen GSM telefonszámmal egy
vonalat  biztosít,  mely  bőven  elegendő  a
beérkező SMS alapú üzenetek biztonságos
lekezelésére,  de a  rendszer szükség esetén
tovább bővíthető.  Az  SGR-305  -ös asztali
kivitelű  készülék  hálózatról  üzemel,  és
üzemeltetéséhez  egy  12V/20W-os hálózati
tápegység  tartozik.  A  készülék  hátlapján
egy akkumulátor bemenet is található abból 
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a  célból,  hogy az állomás hálózatkimaradás  esetére is  még működőképes maradjon. A
készülék  hátoldalán  található  soros  porti  kimenet  egy  számítógéphez  csatlakozik,
szabványos RS-232 soros porton 9600,N,8,1 a leggyakrabban használt beállítás mellett.  A
készülékre rászerelt kétnormás GSM bot antenna, vagy 2 m hosszú koaxiális  kábelen lévő
lap antenna csavaros SMA csatlakozóval csatlakozik. A készülékben egy Telit GM862-es
szolgáltató-független  ipari  GSM  mobiltelefon található,  mely tetszőleges  SIM kártyával
üzemeltethető.  Mikroprocesszoros  logikája  vezérli  a  GSM  modem  működését,  saját
parancskészletével  és  interpretével alkalmas  a készülékben  található  ipari GSM modul
teljeskörű hardveres vezérlésére, a telefon ki-, és bekapcsolására, resetelésére, stb. és biztos
kapcsolatot nyújt a számítógép felé. A készülék előlapján található LED-ek jelzései alapján
jól nyomonkövethető a GSM vevőközpont működése.  Az SGR-305 készülék tápfeszültség
igénye 10-30V egyenfeszültség. 

7. A  TTR  távfelügyeleti szoftver leírása

Az  TTR  felügyeleti  szoftver  az  elmúlt  12  évben  különféle  biztonságtechnikai
szoftverek, felügyeleti rendszerek és diszpécser szolgálatok számára megírt  szoftvereken
szerzett tapasztalatok és tanulságok alapján íródott, megfelelően összpontosítva a rendszer
biztonságára, és  adatvédelmére egyaránt.  Futhat egyetlen gépen, vagy akár hálózatban is.

Szabványos adatformátuma lehetőséget biztosít  a kapott adathalmaz más szoftverek által
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történő későbbi kiértékelésre és adatfeldolgozásra is. A szoftver alapvetően egyképernyős,
de szükség esetén (nagyobb eseményforgalom esetére) kinyitható többképernyős futtatásra
is.  

A szoftver legelső indításakor, a feltelepítést követően létre kell hozni egy ún. alap-
adatbázist, mely legfontosabb kiindulási alapja lesz az  egész rendszernek. Ez felel majd a
megfelelő  kommunikációért. Itt állítható be
a kijelzett  eseménysor  hossza,  a  hálózatos
futtatás  adatai,  a  kapcsolat-teszt a  GSM
vevőkészülékkel.  Itt  hozható létre  az alap-
adatbázis, az objektumtípusok, az esemény-
típusok,  az  egyes események,  és különféle
kódtáblák a hozzátartozó eseménykódokkal
is.  Lehetőség nyílik  ebben  az ablakban  az
adatbázis törlésére vagy annak mentésére is.
Az itt elvégzett beállítások után, és az adat-
bázis megléte esetén indítható el a szoftver,
melyben innentől elvégezhető a további  fel-
konfigurálás,  illetve minden további  tenni-

való is.  A szoftver elindítását követően célszerű a munkát folytatni a rendszergazda vagy
rendszergazdák, ill. diszpécserek és jogosultságaik felvételével, mely a diszpécserek nevű 

ablakban  végezhető  el.
Itt nem csak tetszőleges
számú  diszpécser,   de
akárhány rendszergazda
is  felvehető,  kétszintű
hozzáférési  jogokkal.
Itt állíthatók be a login
nevek és adhatók meg a
hozzájuk tartozó jelsza-

vakkal együtt. Ennek megtörténte után már bármely diszpécser vagy rendszergazda belép-
het és megkezdheti a munkát. A belépés a szoftver Rendszer menüpontban végezhető el a  

Felhasználó  váltás menüpontban.  Ugyanitt  a
rendszer dátum és idő is beállítható, valamint az
SGR-305 -ös GSM vevőközpont ki-, és bekap-
csolása  manuálisan  is  elvégezhető.  Mindezen
események  természetesen  egy  logfájlban  is
elmentésre  kerülnek,  vagyis  szükség  esetén
ezek bármikor  visszanézhetők,  és visszakeres-
hetők. A TTR távfelügyeleti rendszerben a fel-
ügyeleti szoftvert a kizárólag alapjogosultsággal
rendelkező  diszpécser  leállítani,  bezárni  nem
tudja,  alapadatokat megváltoztatni nem tud, és
adat-,  vagy  eseménybázist  sem  áll  módjában
változtatni.  Jogosultsága csakis a szűk értelem-
ben  vett  távfelügyeleti  diszpécser  teendőkre  terjed  ki.   A  diszpécsernek  átállítási  joga
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egyedül a Műszakváltás menüpontban van ahol beállíthatja, hogy szolgálata alatt a szolgál-
tató és a távfelügyeleti rendszer reggeli-, délutáni-, esti-, vagy pihenőnap/ünnepnap üzem-
módban működik. A különféle üzemmódokra az intézkedési utasításban is más-más értesí-
tési számok adhatók meg. 

Folytatva a szoftver első indítást követendő felkonfigurálását, és így fel kell venni a
rendszerre  jellemző  szükséges  eseménytípusokat, valamint az  egyes  eseménytípusokon
belül különféle beérkezendő esemé-
nyeket is. Minden eseménytípushoz
külön intézkedési utasítás  tartozik,
mely részletesen  is  tartalmazza  az
ekkor  elvégzendő  teendőket,  vala-
mint  az  értesítendő  személyek  és
csoportok elérhetőségét. A már lét-
rehozott  eseménytípusok  köre  ké-
sőbb bővíthető,  illetve  a rendszer-
gazda által  tetszőlegesen  módosít-
ható.  Az  eseménycsoportokon belül  konkrétan beérkező  vagy a  rendszerből  bárhonnan
beérkezhető eseményeket kell felvenni. Az így felvett események mindegyikének valamely

csoportba  kell  hogy  tartoz-
zon  mivel  az  intézkedési
utasítások ugyan eseményen-
ként vannak definiálva,  de a
különféle  listázási  szempon-
tok,  szűrők,  sőt  a  különféle
események  beérkezését  kö-
vető hangjelzések is az egyes
csoportokhoz vannak  hozzá-
rendelve.   A különféle   ese-
mények  mindegyike  még
eseménykódokkal  is  el  van
látva,  megteremtve  ezzel  a
lehetőséget egy   szokványos

vagyonvédelmi felügyeleti rendszerbe történő, Contact ID kódolási formátumban történő
esemény lejelenthetőségre. 

 Az esemény csoportok és események felvétele után a különféle objektumtípusok és
a konkrét objektumok felvétele szükséges.  A különféle objektomtípusok és konkrét objek-
tumok  száma  az  ésszerűség
határain belül végtelen, így a
programban  erre  semmiféle
megkötöttség  nincs.  Minden
objektumot  be  kell  sorolni
valamely típusba, mivel a be-
érkező  jelzések,  valamint
különféle keresési és listázási
funkciók  ezt  igénylik  is,  sőt
ez  biztosítja  a távfelügyeleti
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szoftver   kényelmes  használatát.  Az  egyes  objektumok felvétele részletes  adatbevitelt,
adatfelvételt  jelent.  Itt kerül definiálásra az objektumok neve,  csoportja,  helye,  címe  és
telefonszáma, és azonosítója, a teszkódjai időköze, stb. Így ezen táblázatok pontos kitöltése

elengedhetetlen. A táblázaton belül nyílik  az intézkedések ablak is. Ezt kinyitva kell meg-
adni az adott objektumon belül az egyes eseménycsoportokhoz tartozó adott intézkedési
utasításokat, elérhetőségeket, telefonszámokat, minden egyes üzem-, és napszakra egyaránt

 

 A táblázatot ki kell tölteni teljes egészében, ellenkező esetben egy-egy beérkező jelzéshez
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nem fog megfelelő  intézkedési utasítás tartozni.  Az adatbázis  ezen részének felvitele  is
természetesen csak rendszergazda jogosultságokkal lehetséges. 

A  fentiek  pontos  definiálása,  valamint  a  kihelyezett  TTR modulok  megfelelő
felprogramozása után  a távfelügyeleti rendszer éles üzemmódban való futtatásra alkalmas.
Az események  egy fő  ablakban  futnak.  Ez azonnal  mutatja  a beérkezett  esemény kód-
számát, az objektum nevét,  a jelzés jellegét, a beérkezés dátumát és annak pontos idejét is.
 

Ugyanakkor  feljegyzésre
kerül  a  jelzés  beérkezte-
kor annak  nyugtázása  is,
illetve  a  nyugtázás idő-
pontja,  és  a  diszpécser
neve  is.  Ha  azonnali  in-
tézkedést  igénylő  jelzés
érkezik  be,  akkor  az  a
jelzés  eltérő  színnel  és
hangjelzéssel fog adódni
az  ügyeletes  diszpécser
tudtára,  egészen  addig,
amíg az esemény nyugtá-
zásra nem kerül.  Nyugtá-
zás hatására és intézkedés
szükségessége  esetén  ki
fog nyílni  az  objektumra
jellemző,  előzőleg  már
kitöltött  adatlap.  Az  így
kinyílt  intézkedési  ablak

 

tartalmazni  fogja  az  objektumhoz  tartozó  legfontosabb  tudnivalókat.  Ennek  alapján
megjelennek az objektum adatok, illetve az objektumra, és a beérkezett eseményekre vagy
eseménycsoportokra szelektíven jellemző intézkedési utasítás. Ezen instrukciók  hatására a

diszpécser megkezdi a megfelelő intézkedést, és
ennek meglétét pedig egy felnyíló ablakban szin-
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tén regisztrálja.  Regisztrálásra  kerül  az  elvégzett  intézkedés,  valamint  annak  folyamán
adódott észrevételek, megjegyzések is. Az intézkedés ablak bezárásának időpontja szintén
elmentésre kerül, és a későbbiekben sem az intézkedés időpontja, sem pedig az intézkedés
ablak tartalma,  a különféle feljegyzések,  megjegyzések ezután  nem változtathatók meg ! 

A szoftver lehetőséget nyújt különféle listák megtekintésére is. Ezen listák jórészét,
így például a névsor vagy azonosító szerint rendezett objektumok  listája is a diszpécserek
számára  azonnal  megtekinthető,  meggyorsítva  ezzel  is  a  munkájukat  a  név  szerinti
keresésben.  A diszpécsernek lehetősége nyílik egy-egy objektumhoz tartozó eseménylistát
generálni és/vagy kinyomtatni,  mely adott esetben  hasznos információt hordozhat egy-egy

fenntartó, szervízes, vagy kivonuló
szolgálat  számára.  A  listázás
szempontjai  lehetnek objektumok,
objektumtípusok, különféle esemé-
nyek  vagy  esemény-csoportok.
Lehet  listáztatni  különféle  szűrő-
feltételek alapján,  időablak  beállí-
tással  és  anélkül  egyaránt.  Mivel
számtalan egyéb  listáztatási funk-
ciókkal  is  rendelkezik  a szoftver,
így például  megjelenítheti az egy-
egy  objektumhoz  tartozó  esemé-
nyek  közül  egy-egy megadott  idő
intervallumban  az  illetéktelen
megközelítéseket, és azok időpont-
jaival.  Lehetőség van a beérkezett
tesztkódok ellenőriztetésére is, ami
megbízható  képet  ad  a  rendszer
egyes  elemeinek  üzemképességé-
ről.   A hálózatos  lehetőségei és az

SQL adatbázis szerkezete következtében más szoftverekkel további adatelemzésre és adat-
feldolgozásra  is  nyílik  lehetőség.  Minden  egyes  kiválasztott  –  a  képernyőre  történő  -
listáztatási fukció egyben külső nyomtatón is kinyomtatható. 

Speciális  esetekre, eseményekre vagy objektumokra való tekintettel a szoftver fel
van készítve más események és eseménycsoportok felvételére, lekezelésére, lekérdezésére,
ezáltal  egyéb  események  is  felvehetők  rá,  és  így  ezzel  kijeleztethetővé  válnak.  Ezért
szabadon   felvehetők  különféle  más  kódtáblák,  események,  eseménycsoportok  és
eseménykódok is,  hozzárendelve a megfelelő .wav formátumú hangjelzést  és intézkedési
utasításokat. Mindezekkel a  TTR távfelügyeleti szoftver bármikor szabadon kíbővithető.
Egy nagyobb kiterjedésű  és  objektumszámú  rendszer  hibamentes  üzemeltetése  ma  már
ezen tulajdonságok nélkül szinte elképzelhetetlen. 

           SeaSoft Kft.
              

     2005.
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