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Скорочення 

 
АРМ  -  автоматизоване робоче місце 
БД  -  база даних 
ОС  -  операційна система 
ПК - персональний комп'ютер 
СПТС - система передавання тривожних сповіщень 
ППЗ - пультове програмне забезпечення 
ПЦС  - пульт централізованого спостереження 
УСП - устаткування сполучення пультове 
ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний 
СПСА  - система пожежної сигналізації адресна 
ШС  - шлейф сигналізації 
ДБЖ  -           джерело безперебійного живлення 
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У цьому документі описується робота користувача з правами адміністратора в ППЗ 
«МОСТ-П». Ці права дають можливість редагування параметрів ППЗ: налаштування 
пультового обладнання, створення, зміна і видалення картки об'єктів, архівації БД тощо. 

1. Функціональне призначення 
Система передавання тривожних сповіщень «Мост-П» відповідає ДСТУ CLC/TS 

50136-4:2019 і призначена для: 
– приймання, обробки, зберігання і формування у вказаному вигляді повідомлень 

про пожежу на об'єкті, який охороняється, з їх виведенням на екрани моніторів ПК і 
видачою відповідних звукових сигналів; 

– пожежного моніторингу об'єктів на факт виникнення пожежі і моніторингу стану 
об'єктового устаткування на контрольованих об'єктах, передавання у відповідні 
об'єктові прилади квитанцій про отримання повідомлень; 

– ведення БД цих об'єктів, подій в системі і формування відповідних звітів по 
запитах; 

– відстежування пожежних тривог і передавання їх на пульт ДСНС по двох каналах 
зв'язку в протоколі TCP/IP і у форматі передавання даних прикладного рівня SOS Access 
V3.  

Структурна схема централізованого спостереження для ведення пожежного 
моніторингу по GSM-каналу (GPRS) з використанням СПТС «Мост-П» приведена на 
рисунку 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Структурна схема централізованого спостереження 

з використанням СПТС «Мост-П» 
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СПТС «Мост-П» можна розділити на дві основні частини:  
Пультова: спеціалізований ПК зі встановленими на ньому компонентами ППЗ 

«МОСТ-П». Для приймання сповіщень від ППКП, які працюють в GSM каналі (GPRS 
формат) необхідно забезпечити підключення ППЗ «Мост-П» до мережі Internet. В якості 
пультових пристроїв потрібно використовувати мережеве обладнання (маршрутизатори, 
комутатори, модеми) рекомендоване провайдерами, які надають послуги підключення до 
мережі Internet.  

Передавання сповіщень від ППКП серії «Тірас-П», «Тірас-П.1», «Тірас-А», «Tiras 
PRIME», «Tiras PRIME A» по каналах мереж GSM у форматі GPRS відповідає вимогам ДСТУ 
EN54-21 (тип 1). 

Для організації пожежного моніторингу по каналах мереж GSM у форматі GPRS 
необхідно від провайдерів послуг «Internet» отримати основну та резервну статичну 
IP-адресу (рекомендовано від різних провайдерів). 

Об'єктова: до об'єктової частини відносяться адресні та не адресні прилади 
протипожежної сигналізації виробництва ТОВ «Тірас-12» і модулі зв’язку, які 
підключаються до них для забезпечення передавання сповіщень від ППКП на ПЦС 
«Мост-П» (табл. 1.1, рис. 1.2).  

Таблиця 1.1 Модулі зв’язку, які використовуються для з’єднання ППКП з СПТС «Мост-П»: 

 

M-GSM 
Модуль зв’язку для роботи в каналі GSM (GPRS), який 
встановлюється в корпус будь-якого ППКП серії «Tiras 
PRIME» або ППКП «Tiras PRIME A». 

 

МЦА-GSM 
Модуль зв’язку для роботи в каналі GSM (GPRS 
формат), який встановлюється в корпус будь-якого 
ППКП серії «Тірас-П» або ППКП «Тірас-А». 

 

МЦА-GSM.4 
Модуль зв’язку для роботи в каналі GSM (GPRS 
формат), який виконаний в окремому пластиковому 
корпусі і призначений для роботи з ППКП сторонніх 
виробників. 
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Рисунок 1.2 – Об’єктова частина СПТС 
 



8 

2. Опис структури ППЗ «Мост-П» 
ППЗ «МОСТ-П» складається з наступних складових: 
- ПК, на якому розміщені сервер та БД; 
- автоматизоване робоче місце (АРМ) адміністратора/оператора; 
- система контролю апаратного захисту (HASP Control); 
- система контролю за роботою підсерверів; 
- моніторинг розпізнавання основних несправностей. 

Сервер призначений для: 
 обміну інформаційними пакетами з усіма компонентами, які входять до складу 

СТПС; 
 обробки і формування інформаційних пакетів; 
  обробки станів об'єктів та пристроїв, а також генерації відповідних 

повідомлень; 
 відстежування пожежних тривог і передавання їх на пульт ДСНС по двох каналах 

зв'язку в протоколі TCP/IP і у форматі передавання даних прикладного рівня SOS Access 
V3.  

БД СПТС призначена для зберігання інформації про пристрої, об'єкти, історію 
подій тощо; 

АРМ в режимі адміністратора призначене для введення параметрів системи, 
пристроїв, об'єктів, довідкової інформації.  

АРМ в режимі оператора призначене для відображення оперативної інформації, 
відпрацювання тривожних повідомлень, перегляду звітів. 

Cистема контролю апаратного захисту призначена для контролю наявності 
ключа HASP, який використовується для підтвердження ліцензії ППЗ «МОСТ-П». 

Система контролю підсерверів призначена для актуалізації БД та її 
резервування. 

Моніторинг для розпізнавання основних несправностей призначений для 
контролю та інформування персоналу ПЦС про несправності компонентів СТПС, які 
можуть виникнути при експлуатації ППЗ.  
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Логічна структура взаємодії описаних модулів приведена на рисунку 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Структурна схема взаємодії модулів ППЗ «Мост-П» 

Вхідними даними є: 
 інформація про пристрої і об'єкти, яка введена адміністратором системи; 
 інформаційні пакети, які надходять по каналах зв'язку і несуть інформацію про 

стан ППКП; 
 команди операторів. 

Вихідними даними є: 
 інформація про поточний стан системи, що відображається АРМ оператора; 
 звіти про історію подій; 
 звіти про поточний стан системи; 
 статистичні звіти. 

3. Технічні засоби 
Для експлуатації СПТС «МОСТ-П» необхідний ПК, який буде працювати в якості 

серверу і АРМ (адміністратора\оператора), зібраних за рекомендованою конфігурацією: 
1. ПК з параметрами, не гірше: 
– материнська плата з набором логіки Intel; 
– процесор Intel Core i5 шостого покоління; 
– оперативна пам'ять 8 Gb; 
– 2 жорстких диска HDD, 7200 об/хв, 500 Gb, які працюють в режимі Raid1; 

Сервер СПТС «Мост-П» 
 

АРМ 
користувача 1 

(адміністратора 
/оператора) 

 
 
 
 
 

База 
Даних 

Система 
обробки GPRS 
повідомлень 

Ethernet 

АРМ 
користувача N 

(адміністратора 
/оператора) 

Система 
відстежування 

пожежних тривог 
і передачі їх на 

пульт МНС 

Ethernet 

Моніторинг 
розпізнавання 

основних 
несправностей 
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– OS MS Windows 7/10 64-bit, Professioonal; 
– придбана і встановлена на ПК ліцензійна програма антивірусного захисту; 
– монітор Full HD 21''; 
– клавіатура; 
– миша. 
2. Джерело безперебійного живлення для забезпечення автономної роботи 

компонентів СТПС з максимальним навантаженням, не менше ніж на 30 хв. 
3. Для організації роботи з ППКП, які працюють в GPRS-каналі потрібен 

маршрутизатор DrayTek Vigor 2925 або аналогічний. 
Пропускна здатність основного і резервного каналу Інтернет повинна 

забезпечувати приймання і передавання даних по кожному з каналів зі швидкістю не 
менше 1 Мбіт/сек. на кожні 100 ППКП, працюючих в GPRS каналі. При збільшенні 
кількості GPRS об'єктів більше 1000 – потрібно провести заміну штатних накопичувачів 
на SSD накопичувач типу Samsung 850 Pro series або аналогічний. При цьому штатні HDD 
накопичувачі ПК необхідно використати в якості резервного сховища БД. 

Для виключення нестабільності роботи системи забороняється використовувати 
автоматичне оновлення Windows, а також виконувати дефрагментацію дисків під час 
роботи СПТС «МОСТ-П».  

Для можливості експорту подій по об'єкту рекомендується наявність Microsoft 
Office Excel. 

При експлуатації системи потрібна підтримка устаткуванням мережевого 
протоколу TCP/IP (наявність в ПК контроллера мережі Ethernet). 

 
У разі використання акустичної системи, як допоміжного устаткування, яке сигналізує 
про зміну стану об'єкту – контроль лінії зв'язку з нею не відбувається. 

4. Інсталяція ППЗ «МОСТ-П» 
Відповідальна особа – інженер (адміністратор) ПЦС, який буде встановлювати 

програмне забезпечення та супроводжувати його експлуатацію повинен володіти 
наступними знаннями: 

– знання операційної системи Windows 7/10 в якості досвідченого користувача; 
– знання структури локальної мережі ПЦС, принципів її побудови та роботи; 
– знання принципу роботи та налаштувань мережевого обладнання 

маршрутизатора, «прокидання» портів. 

4.1 Запуск програми інсталяції 
Спочатку потрібно встановити програмне забезпечення серверу «МОСТ-П». Для 

цього необхідно скачати з сайту «https://tiras.ua» та запустити програму інсталятор 
«MostPM_setup».  

Перед початком встановлення необхідно відключити брандмауер та антивірусне 
ПЗ. 

У разі використання антивірусного ПЗ, його налаштування для коректної роботи з 
ПЗ сервера «МОСТ-П» і його програмними модулями знаходиться в межах 
компетентності інженера ПЦС. Робота будь-якого антивірусного ПЗ з налаштуваннями 
«за замовчуванням» категорично забороняється, оскільки це може привести до 
уповільнення або повного блокування роботи ПЗ серверу.  



11 

Процес інсталяції ППЗ «МОСТ-П» приведено нижче: 

Після запуску програми інсталяції (рис. 4.1) необхідно вибрати мову інсталяції (по 
замовчуванню вибрана мова операційної системи) 

 
Рисунок 4.1 – Вибір мови інсталяції 

Ознайомитись з умовами ліцензійної угоди (рис. 4.2). У разі погодження – вибрати 
значення «Я приймаю умови угоди» та натиснути кнопку «Далі». У разі не погодження з 
умовами ліцензійної угоди – скасувати встановлення.  

 
Рисунок 4.2 – Ліцензійна угода 

Підтвердити шлях встановлення натиснувши «Далі» (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Шлях встановлення ПЗ 

Обрати компоненти, які потрібно встановити та натиснути «Далі» (рис. 4.4): 
Суперсерверний режим – розширений режим, який має додатковий функціонал 

та дає змогу навантажувати ПЦС більшою кількістю об’єктів (до 2000 об’єктів на один 
підсервер). Даний режим варто використовувати для ПЦС з навантаження від 100 
об’єктів; 

Серверний режим – стандартний режим, який варто вибрати для ПЦС з 
навантаженням до 100 об’єктів. Даний режим краще підходить для ознайомлення з 
функціоналом ППЗ. В серверному режимі спрощений перший запуск і робота з 
програмою (створення нових об’єктів, адміністрування, відновлення працездатності ПЗ 
в випадку пошкодження жорсткого диску тощо); 

СУБД Firebird – потрібно обрати значення х32 або х64 в залежності від розрядності 
операційної системи. Якщо СУБД Firebird вже встановлена, то чекбокс встановлювати не 
потрібно. 

 
Рисунок 4.4 – Вибір компонентів ППЗ «МОСТ-П» для встановлення  
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Підтвердити встановлення компонентів натиснувши «Встановити» (рис. 4.5): 

 
Рисунок 4.5 – Підтвердження встановлення 

4.2 Встановлення СУБД Firebird 
Після підтвердження встановлення вибраних компонентів, розпочнеться 

встановлення СУБД Firebird (якщо вона була позначена у списку до встановлення). 
Потрібно вибрати мову встановлення та прийняти умови ліцензійної угоди, після чого 
натиснути кнопку «Далі»/«Next» (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Ліцензійна угода Firebird 

Ознайомитись з керівництвом по встановленню пакету СУБД Firebird, після чого 
натиснути кнопку «Далі»/«Next» (рис. 4.7). Підтвердити шлях встановлення СУБД Firebird 
та натиснути «Далі». 
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Рисунок 4.7 – Керівництво по встановленню пакету Firebird 

У вікні вибору компонентів для встановлення СУБД потрібно позначити 
компоненти, як зображено на рисунку 4.8 та натиснути «Далі»/«Next». 

 
Рисунок 4.8 – Вибір компонентів для встановлення СУБД Firebird 

Вибрати шлях для папки в меню «Пуск» (рис. 4.9) та натиснути «Далі»/«Next». 

 
Рисунок 4.9 – Шлях для створення папки в меню «Пуск» 
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Вибрати додаткові параметри, які будуть виконані при встановленні СУБД Firebird. 
Потрібно вибрати значення, як зображено на рисунку 4.10 після чого натиснути 
«Далі»/«Next». 

 
Рисунок 4.10 – Вибір додаткових параметрів 

У вікні створення паролю адміністратора (рис. 4.11) дані вводити не потрібно. 
Потрібно натиснути кнопку «Далі»/«Next» для переходу до наступного кроку. 

 
Рисунок 4.11 – Створення паролю адміністратора 

Підтвердити встановлення компонентів СУБД Firebird натиснувши кнопку 
«Встановити»/«Іnstall» (рис. 4.12). 
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Рисунок 4.12 – Запуск інсталяції СУБД Firebird 

Після закінчення інсталяції варто ознайомитися з довідковою інформацією у вікні 
(рис. 4.13) та натиснути кнопку «Далі»/«Next». 

 
Рисунок 4.13 – Довідкова інформація про СУБД Firebird 

Встановити чекбокс «Запустити службу Firebird?»/ «Start Firebird Service now?» та 
натиснути кнопку «Завершити»/«Finish» (рис. 4.14). 

 
Рисунок 4.14 – Завершення інсталяції СУБД Firebird 
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4.3 Встановлення драйвера ключа HASP 
Після закінчення інсталяції СУБД Firebird, автоматично запуститься програма 

інсталяції драйвера ключа HASP (рис. 4.15). В стартовому вікні потрібно натиснути кнопку 
«Далі»/«Next». 

 
Рисунок 4.15 – Початок інсталяції драйвера ключа HASP 

Потрібно прийняти умови ліцензійної угоди, після чого натиснути кнопку 
«Далі»/«Next» (рис. 4.16). 

 
Рисунок 4.16 – Ліцензійна угода 

В наступному вікні (рис. 4.17) потрібно натиснути кнопку «Далі»/«Next», після чого 
розпочнеться встановлення драйвера ключа HASP. 

  
Рисунок 4.17 – Початок встановлення драйвера ключа HASP 
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Після завершення встановлення драйвера ключа HASP потрібно закрити вікно 
(рис. 4.18), натиснувши на кнопку «Завершити»/«Finish». Вставити ключ HASP в USB 
роз'єм ПК сервера. 

 
Рисунок 4.18 – Успішне завершення встановлення драйвера ключа HASP 

4.4 Встановлення компонентів ППЗ «МОСТ-П» 
Встановлення компонентів «МОСТ-П» почнеться автоматично після закінчення 

встановлення драйвера ключа HASP. Після завершення встановлення компонентів 
«МОСТ-П» потрібно натиснути кнопку «Готово» (рис. 4.19). 

  
Рисунок 4.19 – Встановлення компонентів «МОСТ-П» 

На цьому інсталяція ППЗ «МОСТ-П» буде завершена. На робочому столі Windows 
буде створено ярлик для запуску (рис. 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Ярлик для запуску компонентів ППЗ «МОСТ-П» 

5. Налаштування додаткових АРМ оператора/адміністратора 
Мережа, в якій працюватиме ППЗ «МОСТ-П» має бути організована за допомогою 

статичних IP адрес. 
Налаштування підключення (шлях) АРМ до сервера здійснюється автоматично на 

ПК, де встановлювалась серверна частина. При необхідності використовувати додаткові 
АРМ оператора/адміністратора на інших ПК, потрібно експортувати налаштування 
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підключення до сервера. Для цього необхідно запустити програму «most_cfg_v3.0.0.exe», 
яка знаходиться в папці, зі встановленим ПЗ «МОСТ-П».  

У вікні, що з'явилося (рис. 5.1), необхідно задати IP адресу ПК сервера, на якому 
встановлено сервер. Адресу можна задати за допомогою кнопки «Отримати IP», тоді 
програма автоматично вичитує IP адресу з мережевої карти. Також, можна натиснути 
кнопку «Задати інший IP» і ввести вручну IP адресу. Далі необхідно вказати шлях до БД. 
За допомогою кнопки «Вибрати файл» потрібно вибрати місце розташування файлу 
«MOST5.FDB». У полі «UDP Порт» вказується порт, через який проходитиме обмін даними 
(за замовчуванням використовується порт 3434). 

 
Рисунок 5.1 – Експортування налаштувань підключення АРМ до БД 

Для збереження налаштувань підключення, необхідно натиснути кнопку 
«Експорт» (рис. 5.1) і зберегти налаштування у файл з будь-яким ім'ям (наприклад 
«konf.txt»). Надалі цей файл буде використовуватись для імпортування налаштувань за 
допомогою клавіші «Імпорт» для АРМ на інших ПК. 

Після експортування налаштувань, потрібно встановити на ПК додаткового АРМ 
ту ж версію ППЗ «Мост-П», що і на сервері. Далі створюється конфігурація ППЗ «Мост-П» 
на робочому місці оператора. Для цього необхідно скопіювати файл зі збереженими 
налаштуваннями підключення до сервера (у нашому прикладі це файл «konf.txt») у будь-
яке місце або будь-який носій. Запустити на ПК додаткового АРМ програму 
«most_cfg_v3.0.0.exe», натиснути кнопку «Імпорт» і вибрати файл з налаштуваннями 
«konf.txt» вказавши до нього шлях. З'явиться інформаційне вікно (рис. 5.2), і параметри 
сервера запишуться в конфігуратор. 

      
Рисунок 5.2 – Інформаційне вікно з параметри сервера 

При використанні суперсерверного режиму чекбокс «Суперсерверний режим 
роботи» має бути активований, «Серверний режим роботи» має бути деактивований. 
При використанні серверного режиму чекбокси «Суперсерверний режим роботи» та 
«Серверний режим роботи» мають бути деактивовані. 

Перед запуском інтерфейсу на додатковому АРМ, необхідно відключити 
брандмауер Windows для виключення блокування портів. 
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Програма «Мост-П» працюватиме з БД, яка знаходиться на ПК сервера за вказаною 
IP адресою, у вказаному місці.  

6. Запуск ППЗ «МОСТ-П» 
Для роботи ППЗ «МОСТ-П» має бути встановлений драйвер HASP-ключа (п. 4.3). 

Драйвер знаходиться в каталозі «C:\MOST.PM\Sentinel_LDK_Run-time_setup». 
Для запуску ППЗ «МОСТ-П» необхідно запустити ярлик «AutoExecSbSPRG» на 

робочому столі. З’явиться вікно (рис. 6.1) зі списком компонентів для автоматичного 
запуску.  

 
Рисунок 6.1 – Запуск програм за сформованим переліком 

 SbSControl.exe – програмний компонент, який контролює коректність роботи 
сервера ППЗ «МОСТ-П»; 

 SbS_HC_v6.exe – програмний компонент, який контролює наявність апаратного 
захисту ППЗ «МОСТ-П» (ключа HASP); 

 subserver_GPRS.exe – сервер ППЗ «МОСТ-П»; 
 MostPM_Interface.exe – інтерфейс для взаємодії з оператором/адміністратором. 
Додавання нових компонентів відбувається через кнопку «Додати», видалення 

через кнопку «Видалити». 
Після вибору всіх необхідних компонентів потрібно натиснути кнопку 

«Автозапуск» для їх запуску. Після запуску інтерфейсу на екрані відобразиться вікно 
авторизації користувача в системі «Мост-П» (рис. 6.2). В даному вікні потрібно вибрати 
користувача системи з правами адміністратора або оператора і ввести пароль для 
вибраного користувача.  

 
Рисунок 6.2 – Вікно авторизації користувача в системі «Мост-П» 
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Якщо «Мост-П» запускається вперше, то доступний користувач з правами 
адміністратора «Адміністратор Системи» і паролем «1», надалі користувач з правами 
адміністратора може створити інших користувачів з іншими правами і паролями не 
більше десяти символів.  

7. Структура інтерфейсу 
Після авторизації в системі з'явиться робоча область інтерфейсу «МОСТ-П», 

зображена на рисунку 7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Робоча область інтерфейсу ППЗ «Мост-П» 

В робочій області інтерфейсу можна виділити: 
– сітку об'єктів; 
– сітку подій; 
– сітку активних тривог; 
– головне меню; 
– панель статусу об'єктів, 
– інформаційна панель об'єкта. 

7.1 Сітка об'єктів 
Сітка об'єктів розташована в лівій частині інтерфейсу. В ній відображаються всі 

об’єкти системи і контролюється їх поточний стан. 
Сітка об'єктів складається з двох колонок (рис. 7.2): 
1) «№пр.» – відображає об’єктовий номер приладу; 
2) «Об’єкт» – коротка назва об'єкту.  
Колір рядка об'єкту відображає його поточному стану, за замовчуванням: 
 жовтий – з об'єктом немає зв'язку; 
 зелений – об’єкт в черговому режимі; 
 червоний – об'єкт в стані тривоги; 
 помаранчевий – об'єкт в стані технічної тривоги; 
 фіолетовий – об'єкт тимчасово знятий із спостереження; 
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 оливковий – об'єкт знаходиться в режимі відлагодження; 
 білий (червоний текст на білому фоні) – об’єкт не прив’язаний до жодного 

підсервера. 

 
Рисунок 7.2 – Сітка об'єктів ППЗ «Мост-П» 

Кольори станів об'єкту можуть змінюватися користувачем системи, який має 
права Адміністратора. Причому, ці кольори змінюються відразу в усіх сітках інтерфейсу, 
таким чином можна спостерігати реальну картину по об'єктах на даний момент часу. 

Крім того, сітка об’єктів служить для вибору об’єкта, по якому можна запросити 
додаткову інформацію. Наприклад, подвійний клік лівою кнопкою миші на об'єкті 
призводить до появи на екрані картки вибраного об'єкту. Вибір об'єкта відбувається 
одиночним натисненням в сітці об’єктів лівої кнопки миші і завжди відзначається 
сніжинкою зліва від сітки. 

Внизу сітки об’єктів є рядок статусу (рис. 7.1), в якій у вигляді "8/43" відображається 
порядковий номер поточного об'єкту (в даному випадку - 8) і загальна кількість об'єктів 
в системі (43). 

Контекстне меню (рис. 7.3), яке викликається правою кнопкою миші, дозволяє: 
– зробити масштабування тексту (зменшити/збільшити); 
– оновити сітку об’єктів; 
– зберегти параметри сітки об’єктів (висоту і ширину колонок); 
– відновити параметри сітки об’єктів (повернути останню збережену висоту і 

ширину колонок); 
– експортувати сітку об’єктів у файл формату .csv; 
– показати/приховати об’єкти в ремонті; 
– відсортувати об'єкти (по об’єктовому номеру, назві, статусу, стану зв’язку); 
– переглянути історію подій по вибраному об’єкту; 
– відкрити картку вибраного об'єкту. 
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Рисунок 7.3 – Контекстне меню сітки об'єктів ППЗ «Мост-П» 

Контекстне меню змінюється залежно від того, в якому протоколі, і в якому каналі 
зв'язку працює ППКП. За допомогою миші можна змінювати розмір сітки по ширині та 
висоті. 

7.2 Сітка подій 
У сітці подій» (рис. 7.4) відображаються події, які надходять від об'єктів, а також 

системні (локальні) повідомлення.  
Час реєстрації запису в основний журнал, підтвердження повідомлення і 

представлення повідомлення операторові відбувається одночасно і фіксується одним 
значенням часу. 

Видалити вибіркові повідомлення з сітки подій неможливо. Програма 
автоматично видаляє події старші налаштованого періоду часу (за замовчуванням 40 
діб). 

Сортування подій відбувається за часом їх надходження на ПЦС. Кожна подія має 
кольорове забарвлення відповідно до її типу: червона тривога, технічна тривога, 
інформаційна подія тощо, що дозволяє оператору швидко орієнтуватися в процесі 
моніторингу. 

 
Рисунок 7.4 – Сітка подій ППЗ «Мост-П» 

У колонці «Час» відображається інформація про час отримання події. В колонці 
«№пр.-Зн» зазначається об’єктовий номер приладу та номер зони, які вказані в одному 
полі і розділені знаком «-». В колонці «Об'єкт» відображається коротке ім'я об'єкту. В 
колонці «Подія» відображається опис події. В колонці «Інформація» відображається 
додаткова інформація про подію. 
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Контекстне меню (рис. 7.5), яке викликається правою кнопкою миші, дозволяє: 
–  зробити масштабування тексту (зменшити/збільшити); 
–  зберегти параметри сітки (висоту і ширину колонок); 
–  відновити останні збережені параметри сітки.  

 
Рисунок 7.5 – Контекстне меню сітки подій ППЗ «Мост-П» 

7.3 Сітка тривог 
Сітка тривог (рис. 7.6) розташовується в нижній частині інтерфейсу. У ній 

відображаються усі активні (неопрацьовані) тривоги до їх опрацювання оператором. 

 

Рисунок 7.6 – Сітка тривог СПТС «Мост-П» 

Кожен запис в сітці тривог має своє забарвлення, відповідно до свого типу: 
«червоний» – тривоги, «помаранчевий» – несправності (технічні тривоги).  

У колонках сітки тривог міститься наступна інформація: 
«Час тривоги» – час отримання повідомлення про тривогу (час підтвердження 

повідомлення); 
«№пр.» – об’єктовий номер приладу; 
«Зн» – номер зони, по якій виникла тривога, «0» вказується якщо подія не 

стосується зони; 
«Об’єкт» – коротка назва об'єкту; 
«Подія» – опис тривоги; 
«Інформація» – додаткова інформація. 
Сортування тривог відбувається відповідно до часу їх надходження на ПЦС (внизу 

розташовуються найновіші). Для виклику картки тривоги по об'єкту необхідно двічі 
клікнути на події в сітці тривог лівою кнопкою миші. За відсутності активних тривог в 
сітці тривог, вона може автоматично ховатися і з'являється при надходженні наступної 
тривоги, або залишатися в головному вікні порожньою (налаштовується в 
налаштуваннях інтерфейсу). За допомогою миші можна змінювати розмір сітки тривог 
по висоті. 

Контекстне меню (рис. 7.7), яке викликається правою кнопкою миші, дозволяє: 
– зробити масштабування тексту (зменшити/збільшити); 
– оновити сітку; 
–  зберегти параметри сітки (висоту і ширину колонок); 
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–  відновити останні збережені параметри сітки.  
Після опрацювання тривоги вона автоматично видаляється з сітки тривог. 

 
Рисунок 7.7 – Контекстне меню сітки тривог ППЗ «Мост-П» 

7.4 Допоміжні елементи робочої області інтерфейсу. 
Допоміжні елементи інтерфейсу зображені на рисунку 7.8. 

 
Рисунок 7.8 – Допоміжні елементи інтерфейсу ППЗ «Мост-П» 

Допоміжні елементи робочої області «в», «г» (індикатор навантаження CPU, 
вільний об’єм пам’яті на диску, годинник), можуть бути приховані і показані знову за 
допомогою контекстного меню (рис. 7.9), яке викликається правою кнопкою миші: 

 
Рисунок 7.9 – Контекстне меню інфо-панелі інтерфейсу 

а) головне меню служить для доступу до функцій і налаштувань ППЗ «Мост-П». 
Залежно від прав зареєстрованого в програмі користувача, деякі пункти меню можуть 
бути неактивними. 

б) панель статусу об'єктів (рис. 7.10) містить 10 різних індикаторів, які показують 
(зліва направо): 

 
Рисунок 7.10 – Панель статусу об'єктів 

1) загальна кількість об’єктів; 
2) кількість об'єктів, з якими відсутній зв'язок; 
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3) кількість об'єктів, які знаходяться в стані тривоги; 
4) кількість об'єктів, які знаходяться в стані технічної тривоги; 
5) кількість об'єктів, які тимчасово зняті зі спостереження; 
6) кількість об'єктів, які знаходяться в режимі відлагодження; 
7) кількість об'єктів, у яких відсутнє основне живлення 220 В; 
8) кількість об'єктів, у яких відключені ШС; 
9) кількість об'єктів, у яких наявна несправність АКБ; 
10) кількість об'єктів, у яких наявна несправність виходу оповіщення. 
При наведенні курсора миші на елемент з'являється відповідна підказка. 

в) рядок стану системи відображає: 
– відсоток заповнення сітки тривог (максимальне значення налаштовується в п. 

10.3); 
– завантаження центрального процесора; 
– вільний об’єм пам’яті на диску. 

г) дата і час відображає поточну системну дату і час; 

д) контроль активності відображає стан підсерверів.  
Якщо компонент контрою за роботою підсерверів («SbSControl») запущений і 

працює, то індикатор «CTRL» відображається зеленим кольором, якщо компонент не 
активний, то індикатор відображається сірим кольором. 

Якщо підсервер працює, то його індикатор (в даному випадку «GPRS1») 
відображається зеленим кольором, якщо підсервер несправний, то індикатор 
відображається жовтим кольором. 

е) інформаційна панель об'єкту складається з чотирьох вкладок: 
1) вкладка «Об'єкт» (рис. 7.11) відображає: 
– об’єктовий номер; 
– повну назву об’єкта; 
– адресу об’єкта; 
– тип об'єкту; 
– контактний телефон; 
– номер договору. 
– регіон (район місцевості), в якому розташований об’єкт; 
– приналежність об’єкта до статусу особливо важливого «VIP»; 
– канал зв'язку, по якому працює об'єктовий прилад, його тип і протокол 

передавання даних; 
– кнопку «Зображення», при натисненні на яку можна переглянути фото об’єкта; 
– кнопку «Мапа», для перегляду місця розташування об’єкта на мапі; 
– кнопку «Історія», для швидкого доступу до історії подій по об’єкту. 

 
Рисунок 7.11 – Вкладка «Об'єкт» інформаційної панелі об'єкту 
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2) вкладка «Інфо» (рис. 7.12) відображає інформацію про розташування об'єкту, 
який охороняється і додаткову інформацію по ньому. 

 
Рисунок 7.12 - Вкладка «Інфо» інформаційної панелі об'єкту 

3) вкладка «Контроль» (рисунок 7.13) відображає: 
– статус об'єкту (наявність зв’язку, тривоги); 
– номера SIM-карт, які записані в картці об’єкта; 
– дату та час останньої події від ППКП; 
– інформацію про тестові повідомлення від ППКП (інтервал контролю, дату та час 

останнього тестового повідомлення від ППКП); 
– стан зон об'єкту в панорамному вигляді. 

 
Рисунок 7.13 – Вкладка «Контроль» інформаційної панелі об'єкту 

Кнопка «Опитування/Керування» призначена для опитування стану або 
керування ППКП (скидання шлейфів, звуку і управління оповіщенням). Вікно 
«Опитування/Керування» зображено на рисунку 7.14. Функціонал підтримується на всіх 
ППКП «Тірас 4П.1/8П.1» та всіх ППКП серії «Tiras PRIME». Також, на вказаних нижче ППКП 
за умови роботи через МЦА-GSM починаючи з v.6 (при виборі протоколу обміну в ППК 
ContactID-GPRS): 

– Тірас 4П починаючи з v5; 
– Тірас 8П починаючи з v6; 
– Тірас 16П починаючи з v4; 
– Тірас 16.128.П починаючи з v1. 

 
Рисунок 7.14 – Вікно «Опитування/Керування» об’єкта 
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4) вкладка «Відповідальні особи» (рисунок 7.15), відображає список 
відповідальних осіб по об'єкту і детальну інформацію про них. 

 
Рисунок 7.15 – Вкладка «Відповідальні особи» інформаційної панелі об'єкту 

8. Класифікація подій в системі «Мост-П» 
Усі події в СТПС «МОСТ-П» діляться на категорії відповідно до пріоритетів та 

сценаріїв їх обробки: 
1) тривоги – сюди відносяться усі події, що мають явно тривожний характер – дим, 

загоряння, ручний пуск, пожежа тощо. У сітках подій та тривог, за замовчуванням, вони 
виділяються червоним кольором. Крім того, при виникненні такої події на екрані 
з'являється відповідна тривожна картка (так звана «червона тривога»), а в списку 
неопрацьованих тривог – відповідний запис. 

2) технічні тривоги – події, які виникають при несправностях обладнання 
(наприклад, розряді АКБ), отримання невірного повідомлення від об'єкту) тощо. У сітці 
подій і тривог такі події, за замовчуванням, виділяються помаранчевим кольором. При 
виникненні такої події на екрані також з'являється відповідна картка, що 
супроводжується занесенням відповідного запису в список неопрацьованих технічних 
тривог; 

3) втрата зв’язку – події, які виникають при втраті зв'язку з об'єктом. У сітці подій 
і тривог такі події, за замовчуванням, виділяються жовтим кольором. При виникненні 
такої події на екрані також з'являється відповідна картка, що супроводжується 
занесенням відповідного запису в список неопрацьованих технічних тривог; 

4) інші події – інші події стану тривоги не викликають, а лише заносяться в сітку 
подій БД (окрім тестових повідомлень). До таких подій відностяться: 

– відновлення – події, які виникають в результаті відновлення після відповідної 
тривоги. За замовчуванням мають сірий колір; 

– системні події та інформаційні повідомлення – усі системні події (наприклад, 
вхід оператора в систему), а також повідомлення, які визначені адміністратором як ті, що 
не мають особливої важливості, виділяються білим кольором; 

– тимчасове зняття об'єкту із спостереження – виникає при включенні чи 
виключенні режиму «тимчасово знято із спостереження». За замовчуванням 
виділяються фіолетовим кольором. Повідомлення, які приходять від об'єктів, не 
контролюються і не фіксуються у БД. 

– тестові повідомлення – не відображаються в сітці подій. Їх можна переглянути 
вибравши потрібний об’єкт і натиснувши в головному меню «Моніторинг/Показати 
тестові повідомлення по об’єкту». Відсутність тестового повідомлення в контрольний час 
генерує відповідну подію «Втрата зв’язку» (якщо увімкнений контроль тестів). 
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9. Налаштування обладнання для роботи в каналі GPRS 

9.1 Підключення порту 
Зміну налаштувань обладнання може виконувати тільки користувач з правами 

адміністратора. Для цього потрібно через панель завдань відкрити «Підсервер GPRS» 
(рис. 9.1). Після чого з’явиться вікно підсервера GPRS (рис. 9.2). 

 
Рисунок 9.1 – Іконка підсервера GPRS на панелі завдань 

В головному меню вікна підсервера GPRS потрібно вибрати пункт «Адмін» → 
«Налаштування» → «Обладнання» (рис. 9.2).  

 
Рисунок 9.2 – Налаштування Підсервер GPRS  

З’явиться вікно (рис. 9.3), в якому можна задати налаштування для отримання 
інформації від ППКП, які працюють в GPRS каналі. 
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Рисунок 9.3 – Вікно налаштувань для роботи в GPRS каналі 

Для роботи з ППКП, які працюють в GPRS каналі потрібно в полі «Порт» вказати 
номер порту (порт ПК, на якому встановлено сервер), по якому буде відбуватися обмін. 
Номер порту повинен співпадати із запрограмованим портом в ППКП. Рекомендується 
в якості номерів портів використати цифри більше 3000, наприклад 3010 або 3600 і т. д. 

Після введення порту потрібно натиснути кнопку «ПІДКЛЮЧИТИ». При 
правильному налаштуванні на панелі пристроїв вікна «Підсервер GPRS» з'явиться 
надпис «GPRS» блакитного кольору (рис. 9.2), що означає – канал GPRS відкритий. Для 
закриття каналу GPRS необхідно натиснути кнопку «ВІДКЛЮЧИТИ». 

9.2 Увімкнення багатопортової системи 
Якщо по GPRS каналу працює більше 300 об’єктів, то рекомендується використати 

багатопортову систему отримання повідомлень. Для цього необхідно активувати 
чекбокс «Ввімкнути багатопортову систему отримання повідомлень» і прописати UDP 
порти (рис. 9.4), по яких працюватимуть прилади, рекомендується навантажувати не 
більше 300 об’єктів на один порт. У випадку, якщо велика кількість приладів вже 
запрограмована на один порт, то переадресація на різні порти виконується на 
маршрутизаторі.  

 
Рисунок 9.4 – Налаштування обладнання для роботи багатопортової системи  

Кількість ППКП, які можуть працювати на один підсервер «Subserver_GPRS» не має 
перевищувати 2000. Для подальшого нарощування об'єктів необхідний другий ПК на 
якому буде працювати другий підсервер «Subserver_GPRS» зі своїми 2000 ППКП і т.д. 
Кількість ППКП, які можуть працювати на один підсервер «Subserver_GPRS» залежить від 
ресурсів і потужності ПК, на якому він встановлений. Рекомендації по конфігурації ПК 
наведені в розділі 3. 
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9.3 Додаткові налаштування обладнання 
У вікні налаштування обладнання наявні додаткові параметри, призначення яких 

описане нижче (пункти № 1, 3, 4, 5 варто змінювати тільки по рекомендації технічної 
підтримки): 

1) перевірка зв’язку (GPRS/ETHERNET) – параметр відповідає за систему контролю 
зв’язку зі всіма об’єктами. При вимкнені даного параметру система перестає формувати 
втрати зв’язку з ППКП. Даний параметр можна вимкнути тільки по рекомендації 
технічної підтримки на період очищення черги повідомлень після масової тривалої 
відсутності з’єднання з ППКП (див. п. 9.4); 

2) ввімкнути багатопортову систему отримання повідомлень – параметр 
вмикається для зменшення навантаження на один порт при збільшенні кількості 
об’єктів на ПЦС (див. п. 9.2); 

3) використовувати маршрутизацію пакетів – параметр вмикається, коли ПК, на 
якому встановлена система має більше однієї мережевої карти і в локальній мережі 
відсутні маршрутизатори. При увімкненні даного параметру, потрібно прописати 
IP-адресу кожної мережевої карти ПК (рис. 9.5), для всіх інших випадків IP-адреси в цьому 
вікні прописувати не потрібно. При увімкненні маршрутизації пакетів можлива робота 
лише з одним портом, використання багатопортової системи при цьому неможливе; 

 
Рисунок 9.5 – Налаштування маршрутизації пакетів 

4) вимкнути виведення повідомлень про порушення криптозахисту (GPRS)/ 
вимкнути виведення повідомлень про відновлення криптозахисту (GPRS) – при 
увімкненні даних параметрів відповідні повідомлення перестають формуватися у сітці 
подій. 

5) не повторювати повідомлення про порушення криптозахисту – при увімкненні 
даного параметру, повторні повідомлення про порушення криптозахисту по об’єкту 
формуватися не будуть. 
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9.4 Очищення черги повідомлень після тривалої відсутності 
зв’язку з об’єктами 

В результаті відсутності на ПЦС інтернет-з’єднання протягом тривалого часу або 
після перезапуску ПК, може накопичитись велика черга вхідних пакетів від ППКП на 
один UDP порт (постійні повідомлення про порушення криптозахисту ППКП по всіх 
приладах, без його відновлення). Для усунення потоку цих повідомлень від ППКП 
необхідно в підсервері «Subserver_GPRS» перейти в меню: «Адмін» → «Утиліти» → 
«Статистика завантаженості буферів обробки» (рис. 9.2). У вікні що з’явиться (рис. 9.6) 
буде відображатися кількість пакетів від ППКП, які надходять в кожен порт. У разі 
стабільного наростання кількості пакетів по UDP портах в чергу, необхідно натиснути 
правою кнопкою мишки на відповідному UDP порті і вибрати пункт «Очистити поточний 
буфер». Процедуру потрібно повторювати поки не припиниться нарощування черг по 
UDP портах. 

 

Рисунок 9.6 – Очистка буферу повідомлень 

10. Налаштування інтерфейсу 
Налаштуванн інтерфейсу «Мост-П» можна здійсннити через головне меню в 

«Адмін» → «Налаштування» → «Інтерфейс». 
З’явиться вікно, яке складається з трьох вкладок: 
 «Звук» – налаштування параметрів звукової сигналізації подій; 
 «Кольори» – налаштування кольору категорій подій; 
 «Додатково» – налаштування додаткових параметрів подій. 

10.1 Вкладка «Звук» 
На рисунку 10.1 показана вкладка «Звук», в якій можна змінювати звуки категорій 

сповіщень, що сигналізують про стан об'єкту. 
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Рисунок 10.1 – Вікно «Налаштування інтерфейсу», вкладка «Звук»  

Кнопка «…» викликає стандартне діалогове вікно вибору звукового файлу (формат 
*.wav не компресійний). Пошук звукового файлу ведеться в папці «Sounds» каталогу, 
куди була встановлена система. У вікні також є можливість відтворення вибраного звуку, 
натиснувши кнопку із зображенням гучномовця (кнопка активна тільки коли 
встановлено чекбокс навпроти відповідного гучномовця). Щоб вибрані зміни набули 
чинності необхідно, щоб усі користувачі повторно авторизувались.  

10.2 Вкладка «Кольори» 
На рисунку 10.2 показана вкладка «Кольори», в якій можна змінювати кольори 

категорій подій, які відображаються в сітках об’єктів, подій, тривог. 

 
Рисунок 10.2 – Вікно «Налаштування інтерфейсу», вкладка «Кольори»  

Кнопка «…» викликає вікно колірної палітри для вибору кольору заповнення 
комірки. Кнопка «Т» викликає вікно колірної палітри для вибору кольору тексту в комірці 
події. 

10.3 Вкладка «Додатково» 
У вкладці «Додатково» можна змінювати додаткові параметри інтерфейсу (рисунок 

10.3). Опис параметрів вкладки «Додатково» наведено нижче. 
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Рисунок 10.3 – Вікно «Налаштування інтерфейсу», вкладка «Кольори» 

Опис параметрів вкладки «Додатково» наведено нижче: 

1) Виводити історію подій по об’єкту з накопичувальної БД – якщо даний 
параметр увімкнений, то при перегляді історії подій по об’єкту, події будуть взяті з 
накопичувальної БД (за більший період), якщо параметр вимкнений, то події будуть 
взяті з оперативної БД (дивись п. 21.1). 

2) Виводити повідомлення про відсутність активності підсерверів – якщо 
параметр увімкнений, то при відсутності активності підсервера (він вимкнений, немає з 
ним зв’язку) система буде виводити в інтерфейсі повідомлення про відсутність 
активності підсерверів. Якщо параметр вимкнений, то повідомлення про відсутність 
активності підсерверів виводитись не буде; 

3) Додаткове графічне оформлення системи (потрібен перезапуск) – при 
увімкненому параметрі, буде використовуватись більш сучасне оформлення графічного 
інтерфейсу. У випадку, коли в картці редагування об’єкту не відображаються кнопки 
«Додати», «Змінити», «Видалити» (в правій частині вікна) – цей параметр необхідно 
вимкнути; 

4) Інверсія кнопок збереження («Редагування об’єктів») – при увімкнені 
параметру, у вікні редагування картки об’єкта кнопки «Зберегти» та «Відміна» міняються 
місцями розташування;  

5) У сітці подій виводити тільки час – при увімкненні даного параметру в сітці 
подій (перша колонка) буде відображатись тільки час без дати. Даний параметр 
зазвичай вмикають дня моніторів з невеликим розширенням, щоб помістилось більше 
інформації в сітці подій; 

6) Використовувати світлу тему для карт – якщо параметр увімкнений, то в 
картці редагування об’єкту (вкладка «Додатково»), карти відображаються на світлому 
фоні. Якщо параметр вимкнений на чорному фоні (нічний режим); 

7) Відображати події в картці тривоги – якщо параметр увімкнений, то в картці 
тривоги можна буде переглянути події по об’єкту (увімкнення параметру збільшує 
навантаження на систему); 
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8) Здійснювати автоматичне збереж./відновл. розмірів картки тривоги – 
якщо параметр увімкнений, то картка тривоги при відкритті матиме розмір, який 
користувач виставив востаннє. Якщо параметр вимкнений, то картка тривоги при 
відкритті завжди матиме стандартний розмір; 

9) Відображати події в картці об’єкта – якщо параметр увімкнений, то в картці 
об’єкта можна буде переглянути події по об’єкту (увімкнення параметру збільшує 
навантаження на систему); 

10) Здійснювати автоматичне збереж./відновл. розмірів картки об’єкта – 
якщо параметр увімкнений, то картка об’єкта при відкритті матиме розмір, який 
користувач виставив востаннє. Якщо параметр вимкнений, то картка об’єкта при 
відкритті завжди матиме стандартний розмір; 

11) Перевірка коректності в об’єктових номерах об’єктів з нарощуванням – 
при увімкненні параметру буде виконуватись автоматична перевірка на співпадіння 
об’єктових номерів об’єктів з «нарощуванням» та об’єктів без «нарощування». Функція 
спрацьовує при запуску програми і вручну при виборі цього меню. Виводяться номера 
які співпадають; 

12) Максимальне число повідомлень в сітці тривог – вказується кількість подій, 
при перевищенні якої буде формуватися повідомлення про заповнення сітки тривог на 
90%. При досягненні 100% програма повинна припиняти приймати сповіщення з 
приладів (згідно з стандартом); 

13) Максимальне число повідомлень в основному журналі – вказується 
кількість подій, при перевищенні якої буде формуватися повідомлення про заповнення 
основного журналу; 

14) Автоматичне оновлення сітки об’єктів – при увімкнені параметру вказується 
інтервал часу, через який буде автоматично оновлюватись сітка об’єктів. Якщо параметр 
вимкнений, то сітка об’єктів автоматично оновлюватись не буде. 

10.4 Сортування об’єктів 
При необхідності можливо змінити впорядкування об’єктів у сітці об’єктів. Для 

цього потрібно натиснути правою кнопкою миші на будь-якому об’єкті в сітці об’єктів і в 
контекстному меню вибрати пункт «Сортувати об’єкти» (рис. 10.4).  

 
Рисунок 10.4 – Сортування об’єктів 
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Відсортувати об’єкти можна за наступними критеріями: 
- «по номеру об’єкта»; 
- «по назві»; 
- «по статусу»; 
- «за станом зв'язку». 

10.5 Зміна розміру шрифту в сітках 
Для поліпшення читабельності «Сітки об'єктів», «Сітки подій» і «Сітки тривог» 

можна змінювати розмір шрифту цих сіток. Натиснувши правою кнопкою миші на будь-
якій сітці, потрібно вибрати пункт «Змінити розмір шрифту», з’явиться вікно (рис. 10.5). 

 
Рисунок 10.5 – Зміна розміру шрифту у сітках 

У вікні можна вибрати сітку, в якій потрібно зробити зміни і бажаний розмір 
шрифту. Для збереження змін потрібно натиснути кнопку «OК». 

10.6 Панорама об’єктів 
Замість сітки об’єктів і сітки подій в інтерфейсі може відображатися панорама 

об’єктів. Для цього потрібно перейти на вкладку «Панорама об’єктів» (рис. 10.6).  

 
Рисунок 10.6 – Панорама об'єктів СПТС «Мост-П» 

Панорама об'єктів відображає номери об'єктів і їх поточний стан. Для того, щоб 
повернути відображення сіток об’єктів та тривог, потрібно вибрати вкладку «Об’єкти / 
Події». 
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11. Створення користувачів в СТПС «Мост-П» 
Створення нових користувачів (операторів та адміністраторів) доступне в 

головному меню «Адмін» → «Довідники» → «Особовий склад». З’явиться вікно, яке 
зображено на рисунку 11.1. 

 
Рисунок 11.1 – Вікно «Особовий склад» СПТС «Мост-П» 

Для створення нового користувача потрібно натиснути кнопку «Додати». Після 
цього слід заповнити інформацію в нижній частині форми: 

1) П.І.П; 
2) адресу; 
3) № телефону; 
4) посаду; 
5) примітки; 
6) права доступу («Мост-П» передбачає 2 рівні доступу (прав) користувачів): 

– Адміністратор – має необмежений доступ, може вносити будь-які зміни, 
передбачені програмою; 

– Оператор – має доступ до функцій, які дозволив адміністратор і не має 
доступу до меню «Адмін». 

Також, є ще третій рівень доступу, його має користувач з правами 
адміністратора, якому дозволена заміна апаратних засобів або програмного 
забезпечення. 

7) пароль для входу в систему. 
Після заповнення всіх полів потрібно натиснути кнопку «Застосувати». 
Щоб змінити інформацію вже створеного користувача, потрібно натиснути кнопку 

«Змінити». 
Для видалення вже створеного користувача, потрібно натиснути кнопку 

«Видалити». 
У системі завжди має бути наявний хоча б однин адміністратор (останнього 

адміністратора видалити не можна). Для того, щоб видалити адміністратора, потрібно 
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створити нового користувача з правами адміністратора, зайти в систему під його ім'ям і 
паролем, а потім видалити старого. 

12. Створення карток груп і розподіл об'єктів 
Для створення карток груп і розподілу об'єктів користувачам необхідно перейти в 

головному меню «Адмін»→«Довідники»→«Групи», з’явиться вікно «Картка групи» 
(рисунок 12.1).  

 
Рисунок 12.1 – Вікно «Картка групи» СПТС «Мост-П» 

Для створення нової групи потрібно, натиснути кнопку «Додати». Внизу вікна 
з'явиться два поля. У першому полі вводиться номер групи, в другому – назва групи. Після 
заповнення полів потрібно натиснути кнопку «Застосувати».  

Після створення необхідної кількості груп, потрібно розділити користувачів 
«Особового складу» (існуючі оператори) між наявними групами. При виборі необхідної 
групи, в списку «Користувачі без груп» будуть відображатися користувачі, які ще не додані 
в жодну групу. Щоб додати користувачів у вибрану групу, потрібно по черзі вибрати їх 
мишею і за допомогою кнопки -> перемістити тих користувачів, які повинні працювати на 
вибраному клієнтському місці, в список «Користувачі в поточній групі». 

Далі, після розподілення користувачів між групами, потрібно розділити об’єкти між 
групами. В полі «Об'єкти без груп» обираються ті об'єкти, які повинні контролювати 
оператори вибраної групи (для вибору декількох об'єктів використовується клавіша 
Shift або Ctrl). За допомогою кнопки -> потрібно перемістити вибрані об’єкти в поле 

«Об'єкти в поточній групі» і натиснути кнопку «ОК». Оператору будуть відображатись 
тільки ті об’єкти, які додані в його групу. 

13. Налаштування інтерфейсу користувачів 
Налаштування інтерфейсу кожного користувача здійснюється з робочого місця 

адміністратора. Для цього необхідно зайти на вкладку «Адмін»→«Утиліти 
адміністратора»→«Конфігуратор налаштувань користувачів та їх прав» (рисунок 12.1). 
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Рисунок 13.1 – Вікно «Конфігуратор налаштувань користувачів та їх прав» 

У лівій частині вікна вибирається користувач, для якого змінюватимуться 
налаштування. В правій частині відображаються права та налаштування користувачів: 

1) створювати об’єкт – надає користувачеві право на створення нових об’єктів; 
2) змінювати поточний об’єкт – надає користувачеві право змінювати картки 

існуючих об’єктів; 
3) створювати дублікат поточного об’єкта – надає користувачеві право створювати 

копію картки об’єкта; 
4) видаляти поточний об’єкт – надає користувачеві право на видалення існуючого 

об’єкта; 
5) налаштовувати інтерфейс – надає користувачеві право змінювати 

налаштування інтерфейсу ПЗ (див. розділ 10); 
6) перевизначати події – надає користувачеві право здійснювати перевизначення 

подій (див. розділ 18); 
7) встановлювати блокування об’єкта – надає користувачеві право знімати об’єкти 

зі спостереження та вводити об’єкти в режим налагодження; 
8) емулювати події – дозволяє користувачеві провести імітацію надходження на 

ПЦС вибраної події (див. розділ 17); 
9) змінювати довідник типів об’єктів – дозволяє користувачеві створювати, 

редагувати та видаляти типи об’єктів у довіднику; 
10) змінювати довідник регіонів – дозволяє користувачеві створювати, редагувати 

та видаляти регіони у довіднику; 
11) змінювати довідник причин тривог – дозволяє користувачеві створювати, 

редагувати та видаляти причини тривог у довіднику; 
12) змінювати довідник конструктора ППК – дозволяє користувачеві створювати, 

редагувати та видаляти ППК у конструкторі ППК; 
13) змінювати довідник карток груп – дозволяє користувачеві створювати, 

редагувати та видаляти групи операторів у довіднику; 
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14) зупиняти звуковий сигнал після натискання клавіші «ESC» – якщо даний 
чекбокс увімкнений, то при надходженні тривоги на ПЦС, даний користувач зможе 
відключити звуковий сигнал тривоги натисненням клавіші «ESC»; 

15) зупиняти звуковий сигнал після натискання будь-якої клавіші – якщо даний 
чекбокс увімкнений, то при надходженні тривоги на ПЦС, даний користувач зможе 
відключити звуковий сигнал тривоги натисненням будь-якої клавіші; 

16) дозволити завершення всіх тривог по об’єкту – якщо даний чекбокс 
увімкнений, то користувач зможе завершити всі тривоги по об’єкту одразу, якщо 
вимкнений, то можна буде завершувати кожну тривогу окремо; 

17) автоматично відкривати картку тривоги – якщо дане налаштування увімкнене, 
то при надходженні тривоги, в інтерфейсі даного користувача буде автоматично 
відкриватись картка тривоги, якщо вимкнене, то картку тривоги потрібно буде 
відкривати вручну; 

18) дозволити доступ до всіх об’єктів системи – якщо дане налаштування 
увімкнене, то користувач зможе переглядати всі об’єкти в системі, навіть ті, які не додані 
в його групу. 

14. Створення картки об'єкту 
Створювати картки об’єктів може адміністратор або оператор з відповідними 

правами (див. п. 13). Для створення картки об'єкту необхідно в головному меню перейти 
«Адмін» → «Об'єкти» → «Новий об'єкт» або натиснути «Ctrl+N».  

Картка об'єкту складається з шести вкладок (рис. 14.1): 
1) Об'єкт – містить інформацію про об'єкт; 
2) В/О – містить інформацію про відповідальних осіб на цьому об'єкті; 
3) Зображення – містить графічну інформацію про об'єкт; 
4) Зони – містить інформацію про зони об'єкту; 
5) Додатково – містить інформацію про координати об’єкту. 

 
Рисунок 14.1 – Картка об'єкту 
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14.1 Вкладка об’єкт 
У вкладці «Об’єкт» необхідно заповнити наступні поля: 
1) Об’єктовий номер – унікальний номер об’єкта на ПЦС (числове значення 100-

9999, не може починатися з 0); 
2) Об’єкт – коротка назва об'єкту. Ця назва буде відображатися у всіх сітках; 
3) Тип об'єкту – тип об’єкту, який охороняється (АЗС, школа, банк тощо). Типи 

об’єктів можна додавати та змінювати у довіднику (див. п. 19.1); 
4) Повна назва об’єкту; 
5) Телефони; 
6) Договір, Дата – інформація про договір, згідно якого здійснюється охорона 

(моніторинг); 
7) Адреса – офіційна адреса об’єкту; 
8) Розташування – текстова інформація про розташування об'єкту (під'їзди, 

орієнтири та інш.); 
9) Інформація – додаткова текстова інформація на розсуд персоналу ПЦС; 
10) Регіон – назва регіону (району міста), в якому знаходиться об'єкт. Регіони 

можна додавати та змінювати у довіднику (див. п. 19.2); 
11) Особливий – покажчик важливості об'єкту; 
12) Дані каналу зв'язку з об'єктовим приладом. 

Для об'єкту, який працює в GPRS-каналі, необхідно заповнити наступні поля: 
а) Канал зв’язку – «GPRS (Мост)»; 
б) ППКП – тип об'єктового приладу, працюючого в протоколі «GPRS». Якщо 

потрібний прилад відсутній у списку, то можна скористатися конструктором ППКП (див. 
розділ 20); 

в) Контроль GPRS – потрібно активувати чекбокс «Контролювати» і вказати 
значення інтервалу контролю тестових повідомлень від ППКП. Рекомендований 
інтервал відправки тестових повідомлень ППКП від 2 до 4 хвилин. Значення інтервалу 
контролю на ПЦС має бути в 2 або в 3 рази більше за інтервал відправки тестових 
повідомлень ППКП. Тобто, якщо в ППКП налаштовано інтервал тестових повідомлень 3 
хвилини, то інтервал контролю на ПЦС має бути 9 хвилин; 

г) Телефони – номери телефонів SIM, які встановлені в ППКП. Дані поля 
заповнюються для інформації і не впливають на роботу між ППКП та ПЦС; 

д) Прихований номер – прихований номер в протоколі «Мост». Даний номер 
обов’язково має співпадати з прихованим номером в ППКП; 

е) Додаткова інформація – в полях записуються порти, які запрограмовані в 
приладі для інформації технікам, які будуть програмувати ППКП. 

є) Прив’язати до групи – при увімкненні даного чекбокса, об’єкт можна прив’язати 
до певної групи операторів, щоб не робити цю процедуру через довідники. 

14.2 Вкладка «Відповідальні особи» 
При ініціюванні події користувачем на об’єкті, в сітці подій буде відображатися ім’я 

цього користувача, яке записане у вкладці «Відповідальні особи» (рис. 14.2). Дана 
вкладка заповнюється для усіх типів об'єктів аналогічно. Для додавання відповідальної 
особи потрібно натиснути кнопку «Додати», заповнити усі інформаційні поля і натиснути 
на кнопку «Застосувати» для додавання, або «Відмінити» для відміни. 
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Рисунок 14.2 – Вкладка «Відповідальні особи» 

При додаванні відповідальної особи по об’єкту, необхідно заповнити наступні 
інформаційні поля: 

1) Номер В/О (проставляється автоматично але може бути змінений); 
2) Прізвище; 
3) Ім'я; 
4) По батькові; 
5) Адреса (домашня); 
6) Контактні телефони; 
7) Посада; 
8) Інша інформація (примітка). 
9) Обов'язкове для заповнення тільки поле «Прізвище». 
Також, відповідальній особі можна налаштувати відправку повідомлень по її 

об’єкту в месенджери Viber, Telegram і/або через сервіс відправки SMS повідомлень. 
Відправка повідомлень з «Мост-П» відбувається через програму «ComCenter.exe».  

Для редагування інформації про вже створену відповідальну особу потрібно 
натиснути кнопку «Змінити».  

Для видалення відповідальної особи зі списку, потрібно натиснути кнопку 
«Видалити». 

14.3 Вкладка «Зображення» 
Вкладка «Зображення» (рис. 14.3) містить графічну інформацію (фотографії, плани, 

схеми під'їзду тощо) по об'єкту. Оператор у будь-який момент може переглянути 
зображення по поточному об'єкту, якщо вони додані. 
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Рисунок 14.3 – Вкладка «Зображення» 

Кнопка «Додати» служить для додавання нового зображення по об'єкту. 
Натиснення на неї викликає діалогове вікно, яке дозволяє вибрати графічний об'єкт у 
форматі, - JPEG (*.jpg;*.jpeg). 

Для зміни назви зображення досить просто змінити текст відповідного 
зображення у вікні «Опис». 

Праворуч вгорі вікна є ряд кнопок, який служить для масштабування зображення 
у вікні (по висоті, зменшити масштаб, масштаб 1:1, збільшити масштаб), при цьому 
масштабується лише вигляд зображення на екрані, саме зображення не змінюється. Для 
переходу між зображеннями достатньо просто клацнути мишею на описі відповідного 
зображення в сітці «Зображень об'єкту». 

Кнопка «Видалити» служить для видалення зображення об'єкту.  

14.4 Вкладка «Зони» 
Вкладка «Зони» містить список зон (ШС), які наявні на об'єкті, їх тип та опис (рис. 

14.4). 

 
Рисунок 14.4 – Вкладка «Зони» 
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Максимальна кількість доступних зон визначається вибраним у вкладці «Об'єкт» 
типом ППКП і режимом його роботи. Дуже важливо прописати усі наявні зони на об'єкті, 
інакше повідомлення, які приходять від ППКП по цих зонах можуть відображатися 
некоректно або взагалі не відображатися. 

Для швидкого додавання максимальної кількості зон ППКП, можна скористатися 
кнопкою «Заповнити». Щоб додати одну зону, необхідно натиснути кнопку «Додати». 

В полях, які з'являються після додавання зони, потрібно вказати порядковий 
номер зони та опис, після чого натиснути кнопку «Застосувати» для додавання зони в 
список, або «Відмінити», щоб скасувати додавання. 

Щоб змінити опис вже існуючої зони, потрібно натиснути кнопку «Змінити».  
Для видалення певної зони зі списку, потрібно вибрати її та натиснути кнопку 

«Видалити». Щоб видалити всі зони, потрібно натиснути кнопку «Очистити». 
Після введення усіх потрібних параметрів необхідно натиснути кнопку «Записати» 

для їх збереження у БД або «Відміна», для відмови створювати об'єкт. 

14.5 Вкладка «Додатково» 
У вкладці «Додатково» за допомогою сервісів Google Maps можна задати 

координати місцезнаходження об’єкта, а також переглянути їх на карті (рис. 14.5). 

 
Рисунок 14.5 – Вкладка «Додатково» 

Перед початком використання сервісів Google Maps, необхідно згенерувати ключ 
Google Maps Api key згідно з описом і умовами використання компанії «Google». Після 
отримання ключа, потрібно його ввести в ПЗ «Мост-П», а саме в головному меню «Адмін» 
→ «Налаштування» → «GOOGLE API Key » (рис. 14.6).  
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Рисунок 14.6 – Введення Google Maps Api key 

Якщо ключ Google Maps Api key не буде введено, то робота з картами та 
координатами буде неможлива, при переході у вкладку «Додатково» буде з’являтися 
повідомлення (рис. 14.7). 

 
Рисунок 14.7 – Повідомлення при відсутності Google Api key 

Після внесення ключа Google Api key, у вкладці «Додатково» можна буде задавати 
координати місцезнаходження об’єктів. Координати об’єкта можна вносити наступним 
чином: 

– через кнопку «Знайти за адресою» (проводиться пошук координат за адресою 
вказаною у вкладці «Об’єкт»); 

– через кнопку «Встановити координати» (самостійно вибрати місце 
розташування об'єкта на карті); 

– вручну ввести координати («Широта» і «Довгота») об’єкта у відповідні поля. 
Координати для ручного введення необхідно використовувати в десятковому форматі 
«50.464408, 30.608336», де перше значення відображених координат це широта, друге 
довгота. 

Після заповнення всіх даних у вкладках картки об’єкта, необхідно натиснути 
кнопку «Зберегти» щоб дані записалися. При цьому буде проведена перевірка 
відповідності параметрів об'єкту (зокрема, контроль заповнення усіх обов'язкових 
полів). Якщо щось не введене або введене не вірно, програма видасть відповідне вікно 
з повідомленням і надасть можливість провести коригування. Якщо усі поля заповнені 
правильно, то об'єкт з'явиться в «Сітці об'єктів». 

Для редагування картки вже існуючого об'єкту, необхідно в сітці об’єктів вибрати 
потрібний об’єкт, після чого в головному меню перейти «Адмін» → «Об'єкти» → «Змінити 
поточний» або натиснути «Ctrl+E». 

Для видалення картки вже існуючого об'єкту, необхідно в сітці об’єктів вибрати 
потрібний об’єкт та в головному меню перейти «Адмін» → «Об'єкти» → «Видалити 
поточний» або натиснути «Ctrl+X». 
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14.6 Створення карток об’єктів з нарощуванням 
При використанні ієрархічних систем (ППКП «Тірас-16.128П» з приладами 

розширення, об’єднанні в одну систему кількох ППКП «Tiras PRIME A»), а також у випадку 
підключення ПУіЗ «Тірас-1» або «Tiras 1X», виникає необхідність ідентифікації приладу, 
на якому відбулася подія. Для цього потрібно створити картку об’єкта для кожного 
приладу системи, де перші 4 цифри – номер приладу (об’єктовий номер), а остання 
цифра (цифри) – адреса приладу, підключеного до базового ППКП. 

При використанні ППКП «Тірас-16.128П» з приладами розширення: 
1) для ППКП «Тірас-16.128П» створити картку з 5-значним номером, в якому 

остання цифра – 1. Наприклад, 12341; 
2) для ППКП «Тірас-4П», Тірас-8П», Тірас-16П» – створити картку, вибрати ППК – 

«Тірас-16.128П» (для можливості введення 5-значного номеру приладу), перші 4 цифри 
номеру мають співпадати номером для ППКП «Тірас-16.128П», остання цифра – адреса 
цього ППКП в системі, наприклад, 12343. Опцію «Контроль GPRS» не вмикати; 

3) для ПУіЗ «Тірас-1» виконати аналогічну процедуру. 

При використанні «Тірас-4П», Тірас-8П», Тірас-16П», «Тірас-4П.1», Тірас-8П.1», 
з ПУіЗ: 

1) для ППКП створити картку, вибрати ППК – «Тірас-16.128П» (для можливості 
введення 5-значного номеру приладу), ввести 5-значний номер приладу, в якому 
остання цифра – 1. Наприклад, 56781; 

2) для ПУіЗ «Тірас-1» створити картку, вибрати ППК – «Тірас-16.128П», перші 4 
цифри номеру мають співпадати номером для ППКП, останні дві цифри – в залежності 
від адреси цього ПУіЗ (адресі ПУіЗ 1 відповідає номер 31, ПУіЗ 2 – 32 і так далі). Наприклад, 
567834. Опцію «Контроль GPRS» не вмикати. 

При використанні ППКП серії «Tiras PRIME» з ПУіЗ «Tiras 1X»: 
1) для ППКП створити картку, вибрати ППК – «Тірас-16.128П» (для можливості 

введення 5-значного номеру приладу), ввести 5-значний номер приладу, в якому 
остання цифра – 1. Наприклад, 77771; 

2) для ПУіЗ «Tiras 1X» створити картку, вибрати ППК – «Тірас-16.128П», перші 4 
цифри номеру мають співпадати номером для ППКП, остання цифра – відповідає адресі 
ПУіЗ + 1. Наприклад, якщо номер приладу «Tiras PRIME 16»  – 77771, то номер приладу 
для ПУіЗ «Tiras 1X» з адресою 1 буде 77772, з адресою 2 – 77773 і т.д. Опцію «Контроль 
GPRS» не вмикати. 

При використанні кількох ППКП «Tiras PRIME А», які об’єднані в одну систему, 
потрібно: 

– створити окрему картку для кожного ППКП; 

– вибрати ППК – «Tiras PRIME А»; 

– ввести 5-значний номер приладу, де остання цифра – номер ППКП в системі. Для 
всіх ППКП, крім базового (остання цифра номеру – 1), опцію «Контроль GPRS» не 
вмикати. 
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15. Пошук об'єктів 
В ППЗ «Мост-П» є два види пошуку, які викликаються гарячими клавішами: 

швидкий пошук по номеру об'єкта і розширений пошук об'єкта. 

15.1 Швидкий пошук об'єкта по об’єктовому номеру 
Для швидкого пошуку по номеру об'єкта необхідно натиснути клавішу «F3» на 

клавіатурі. У вікні, яке з'явиться, потрібно ввести повністю об’єктовий номер потрібного 
об'єкта і натиснути кнопку «Знайти». Якщо об'єкт з введеним номером є у БД, то він стане 
вибраним в сітці об'єктів.  

15.2 Розширений пошук об'єкту 
Для виклику вікна розширеного пошуку об'єкта необхідно натиснути комбінацію 

клавіш «Alt»+«F3» (рис. 15.1). 

 

Рисунок 15.1 – Вікно розширеного пошуку об'єкта 

У верхній частині вікна, ліворуч, у випадному списку, можна вибрати критерії 
пошуку, праворуч вводяться символи для пошуку. Усі інші поля є інформаційними. 
Необхідно ввести символи і натиснути кнопку «Шукати». Після того, як необхідний об'єкт 
буде знайдений, необхідно натиснути «OК», після чого вікно пошуку зникне і знайдений 
об'єкт відзначиться трикутником зліва від сітки об'єктів. 

16. Блокування відображення інформації від об’єкта 
Блокування відображення інформації використовується для тимчасового 

відключення об'єкту від ПЦС. Необхідність в цьому може виникнути, наприклад, при 
розірванні договору на охорону у зв’язку зі зміною власника об’єкта, тоді 
використовується режим «Тимчасово зняти із спостереження». Або при налаштуванні 
системи обслуговуючим персоналом на об'єкті, коли немає потреби у відображенні на 



48 

ПЦС повідомлень, які при цьому надходить, в цьому випадку використовується режим 
«Ввести об’єкт в режим налагодження». 

Тимчасове блокування відображення інформації по об’єкту можна налаштувати 
через пункт головного меню «Адмін» → «Блокування відображення інформації» (рис. 
16.1). 

 
Рисунок 16.1 – Вікно «Блокування відображення інформації» 

У вікні потрібно вибрати об'єкт, вказати спосіб блокування інформації («Тимчасово 
зняти із спостереження» або «Ввести об’єкт в режим налагодження») і натиснути кнопку 
«Встановити». Якщо об'єкт знятий із пожежного спостереження, то він змінює колір в 
«Сітці об'єктів» на фіолетовий. Якщо об'єкт в режимі налагодження, то він змінює колір в 
«Сітці об'єктів» на оливковий. Також, в сітці подій формуються відповідні повідомлення 
(рис. 16.2). 

Рисунок 16.2 – Повідомлення в «Сітці подій» про блокуванні відображення інформації 

Для зняття блокувань відображення інформації по об’єкту, необхідно перейти в 
головному меню «Адмін» → «Блокування відображення інформації» (рис. 16.1). Вибрати 
потрібний об'єкт, вибрати значення «Немає» і натиснути кнопку «Встановити». 

Повідомлення, які надходять від об'єктів, для яких налаштовано блокування 
інформації, не контролюються і не фіксуються в БД. 

17. Емуляція подій 
ППЗ «Мост-П» дозволяє провести імітацію надходження на ПЦС необхідної події. 

При цьому реакція програми на цю подію буде такою ж, як і при реальному отриманні 
вибраної події від вказаного об'єкту (з відпрацюванням відповідного сценарію), за 
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винятком того, що йому передує інформаційне повідомлення "Емуляція події" по тому ж 
об'єкту. 

Основне призначення емуляції подій – навчання операторів, а також перевірка 
правильності перевизначення події у БД.  

Для емуляції події необхідно перейти в головному меню «Адмін» → «Емуляція 
подій», з’явиться вікно, яке зображене на рисунку 17.1. 

 
Рисунок 17.1 – Вікно «Емуляція подій»  

В діалоговому вікні слід вибрати об'єкт, задати номер зони і вибрати бажану подію, 
після чого натиснути кнопку "Емулювати". В сітці подій сформуються відповідні 
повідомлення (рис. 17.2). 

 
Рисунок 17.2 – «Емуляція подій» в сітці подій 

18. Перевизначення подій 
Перевизначення подій дозволяє змінити приналежність кожної події до певної 

категорії (тривога, відновлення тощо). Перевизначення подій виконується в головному 
меню «Адмін» → «Налаштування» → «Перевизначення подій» (рис. 18.1).  
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Рисунок 18.1 – Вікно «Глобальне перевизначення подій» 

У верхніх вкладках вікна обирається тип протоколу, в якому можна переглянути 
повідомлення, для кодів, які відправляються з приладів. У цьому вікні є можливість 
налаштовувати фільтр повідомлень для операторів, натиснувши кнопку «Управління 
повідомленнями адміністратора» (рис. 18.2). 

 
Рисунок 18.2 – Вікно «Управління повідомленнями адміністратора» 
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В даному вікні можна вибирати ті повідомлення, які відображатимуться тільки у 
користувача з правами адміністратора. Поле «Фільтр» призначено для швидкого пошуку 
потрібного повідомлення. Налаштування фільтру повідомлень також дублює чекбокс 
«Для адміністратора» у вікні «Глобальне перевизначення подій» (Рисунок 18.1). 

19. Довідники 
Пункт «Довідники» в головному меню служить для конфігурації різних довідників, 

дані яких використовуються в ППЗ «Мост» (типи об'єктів, причини тривог, регіони тощо). 

19.1 Типи об’єктів 
Тип об’єкту вказується в картці об’єкта. Довідник «Типи об'єктів» (рис. 19.1) має по 

замовчуванню набір розповсюджених типів об’єктів, при необхідності можна додати 
нові значення.  

 
Рисунок 19.1 – Довідник «Типи об'єктів»  

Для додавання нового типу об'єкта необхідно натиснути кнопку «Додати», ввести 
назву типу в нижнє поле і натиснути «Застосувати» для додавання або «Відміна» для 
відміни. Щоб змінити тип об'єкта - натиснути «Змінити», для видалення - «Видалити». 

19.2 Регіони 
Регіон (район), в якому розташований об’єкт, вказується в картці об’єкта. Довідник 

«Регіони» (рис. 19.2) має по замовчуванню 3 значення. Необхідно додати нові значення, 
в залежності від міста, в якому встановлюються об’єкти. 
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Рисунок 19.2 – Довідник «Регіони»  

Для додавання нового регіону необхідно натиснути кнопку «Додати», ввести назву 
регіону в нижнє поле, при необхідності задати ідентифікатор регіону і натиснути 
«Застосувати» для додавання або «Відміна» для відміни. Щоб змінити назву регіону - 
натиснути «Змінити», для видалення - «Видалити». 

19.3 Причини тривог 
Причину тривоги вказує оператор при опрацюванні тривоги в картці тривоги. 

Довідник «Причини тривог» (рис. 19.3) має по замовчуванню набір розповсюджених 
причин тривог, при необхідності можна додати нові значення. 

 
Рисунок 19.3 – Довідник «Причини тривог» 



53 

Для додавання нової причини тривоги необхідно натиснути кнопку «Додати», 
ввести причину тривоги в нижнє поле і натиснути «Застосувати» для додавання або 
«Відміна» для відміни. Щоб змінити причину тривоги - натиснути «Змінити», для 
видалення - «Видалити». Змінити позицію причини тривоги у списку можна за 
допомогою кнопок «Підвищити» та «Понизити».  

20. Конструктор ППКП 
Попри те, що в стандартній конфігурації СПТС «Мост-П» передбачена велика 

кількість типів ППКП, інколи виникає необхідність доповнити їх список новими 
пристроями із специфічними характеристиками.  

Для створення нового типу ППКП, потрібно перейти в головному меню «Адмін»→ 
«Довідники» → «Конструктор ППК» (рис. 20.1). 

 
Рисунок 21.1 – Конструктор ППК 

У лівій частині вікна знаходиться список вже створених типів ППКП. Праворуч, за 
допомогою відповідних кнопок, можна створювати нові, редагувати або видаляти вже 
існуючі ППКП. При створенні нового типу ППКП потрібно задати назву, канал зв’язку та 
кількість ШС. 

21. Робота з архівом БД 
Архівування БД необхідне для відновлення роботи при аварії системи (програмні 

збої, вихід з ладу апаратної частини тощо). У разі неполадок з БД необхідно зробити 
відновлення шляхом заміни файлу несправної БД на останню резервну копію, за 
допомогою утиліти «BackUpRestore.exe». Рекомендується періодично виконувати 
архівування БД перед внесенням критичних змін, також при оновленні версії ППЗ. В 
архіві БД також зберігаються застарілі події по об’єктах. Програма дозволяє при 
необхідності проглянути історію подій по об’єкту з архіву («Моніторинг» → «Історія 
подій» (з архіву)). 
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21.1 Система розподілення подій 
На ПЦС з великою кількістю об’єктів (більше 1000) рекомендовано активувати 

систему розподіленого збереження подій в системі контролю підсерверів (SubServer 
Control), це покращить швидкодію системи. При цьому в оперативній БД будуть 
зберігатись події за останні 2 доби (при стандартних налаштуваннях), решта подій 
будуть зберігатися в накопичувальній БД. 

Для увімкнення системи розподіленого збереження подій, потрібно відкрити 
«SubServer Control» і вибрати в головному меню «Адмін» → «Налаштування» → 
«Налаштування роботи системи розподіленого збереження подій» (рис. 21.1). 

 
Рисунок 21.1 – «Налаштування роботи системи розподіленого збереження подій» 

У вікні яке з’явиться, потрібно активувати чекбокс «Задіяти систему розподіленого 
збереження подій». Значення додаткових налаштувань рекомендується залишити 
стандартними: «Синхронізувати кожних» – 30хв., «Зберігати в головній (оперативні) 
базі» – 1440 (2 доби).  

21.2 Створення архіву 
Налаштування архівування здійснюється в системі контролю підсерверів 

«SubServer Control». В результаті архівування БД в каталозі, вказаному при налаштуванні 
параметрів архівування створюється архівний файл, ім'я якого утворюється на основі 
поточної дати і часу. Дані в такому файлі зберігаються в стислому вигляді, задля 
збереження дискового простору. Наприклад, якщо задано створення архіву в каталозі 
C:\BACKUP, то при виконанні архівації о 17 годині 28 хвилин 14 лютого 2021 року в 
результаті цієї операції буде створено файл: «C:\BACKUP\MOST202102141728.CAB», який 
містить копію БД та файлу налаштувань ППЗ «Мост-П» на той час.  

Щоб задати параметри архівування, потрібно відкрити «SubServer Control» і 
вибрати в головному меню «Адмін» → «Налаштування» → «Налаштування архівування» 
(рис. 21.2). 
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Рисунок 21.2 – Налаштування «Архівування» 

В налаштуваннях архівування слід вказати шлях для створення 1-ої, 2-ої та 3-ої 
архівних копій. Це робиться натисненням відповідної кнопки "…". При цьому буде 
викликано вікно вибору каталогу для збереження.  

Рекомендується створювати дві резервні копії – як на ПК, де встановлена система, 
так і на іншому ПК (на випадок поломки першого ПК). 

Доступна можливість встановити бажаний час проведення основного архівування 
в параметрі «Виконувати автоматичне архівування о». По-можливості, бажано 
встановити час автоматичного архівування в період мінімального завантаження ПЦС 
(наприклад, з 0000 до 0700). 

Оскільки при роботі ППЗ «Мост-П» розмір файлу БД постійно збільшується, 
знижуючи продуктивність системи, то наполегливо рекомендується вивантажувати 
старі події (наприклад, 10-денні і старіші) з БД в архів. Це виконується при увімкненні 
параметру «Видаляти події, з БД крім останніх:». Якщо встановити, окрім останніх 40 діб, 
то, після архівації усієї БД, в основній БД будуть залишені тільки події, що надійши за 
останні 40 діб. Інші події можна буде проглянути в інтерфейсі з архіву («Моніторинг» → 
«Історія подій з архіву»).  
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На великих ПЦС, де зображення з карток об’єктів можуть займати багато дискового 
простору (більше 500 Мб), архівування БД може виконуватись на кілька хвилин довше. 
Для пришвидшення процедури автоматичного архівування, є можливість відключити 
автоматичне архівування БД зображень (параметр «Архівувати БД зображень») і 
виконувати його рідше в ручному режимі (наприклад раз на місяць). 

Якщо увімкнена система розподіленого збереження подій (див. п. 21.1), то 
обов’язково потрібно увімкнути параметр «Архівувати базу накопичених повідомлень». 
Якщо параметр буде вимкнений, то буде архівуватись тільки оперативна БД і 
відновлення БД можна буде зробити тільки за короткий проміжок часу. 

«Погодинне архівування» дозволяє налаштувати час для проміжного архівування 
оперативної БД, щоб не довелося відновлювати БД з точки основного архівування. Це 
актуально, якщо від точки основного архівування були внесені ряд змін, наприклад 
створення нових об’єктів. 

21.3 Ручне створення архіву 
Окрім автоматичного архівування через заданий проміжок часу в ППЗ «Мост-П» 

передбачено ручне створення архіву. Для цього потрібно в головному меню «SubServer 
Control» перейти «Адмін» → «Створити архів бази». Архіви БД будуть створені в папках, 
шляхи яких задані в налаштуваннях архівації. В лозі подій відобразиться відповідний 
запис. 

21.4 Відновлення БД утилітою «BackUpRestore.exe» 
Відновлення БД утилітою «BackUpRestore.exe» проводиться на ПК, де встановлено 

сервер. Перед відновленням пошкодженої БД необхідно завершити роботу всіх 
компонентів ППЗ «Мост-П» на усіх робочих місцях операторів і адміністратора. 
Рекомендовано перейменувати файл Most5.FDB в папці BASE або перемістити його в 
інше місце. Для відновлення БД необхідно запустити файл «BackUpRestore.exe» який 
знаходиться в папці з ППЗ «Мост-П» (рис. 21.3). 

 
Рисунок 21.3 – Вікно відновлення БД 

Програма може автоматично обирати шлях для відновлення БД, з файлу 
«Most5.ini», який був встановлений в ППЗ «Мост-П»; для цього необхідно натиснути 
кнопку «Отримати параметри з «Most5.ini»». В іншому разі необхідно буде вказати шлях 
вручну натиснувши на кнопку «…». чи натиснути двічі лівою кнопкою мишки у 
відповідному полі. Також, потрібно вказати шлях до резервної копії БД в полі «Резерв 
бази». Після натиснення на кнопку «Відновити» відбудеться відновлення БД і з'явиться 
інформаційне вікно з повідомленням про успішне завершення відновлення (рис. 21.4).  
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Рисунок 21.4 – Успішне завершення відновлення БД 

Програма замінить стару БД на БД з резервної копії, після чого можна буде 
запускати ППЗ «Мост-П» спочатку на сервері, потім на інших комп'ютерах.  

За допомогою утиліти «BackUpRestore.exe» також можна створювати резервну 
копію БД, якщо в «SubServer Control» вказані шляхи до каталогів, в налаштуванні 
параметрів архівування. Для цього досить запустити файл «BackUpRestore.exe» і 
натиснути на кнопку «Резервування». Запуститься процес архівації після закінчення 
якого з'явиться повідомлення про успішне завершення архівування БД (рис. 21.5).  

 
Рисунок 21.5 – Успішне завершення архівування БД 

Після виконання архівування буде створений файл в каталогах заданих в 
налаштуваннях параметрів архівування. 

22. Контроль активності роботи компонентів системи 
Для виявлення основних несправностей, які можуть виникнути при експлуатації 

ППЗ «Мост-П» використовується програма «ActivityChecker», яка знаходиться в папці зі 
встановленою системою. При запуску «ActivityChecker», програма прочитує 
налаштування шляху до БД з файлу конфігурації, і стежить за роботою компонентів СТПС 
(рис. 22.1). 

 
Рисунок 22.1 – Значок «ActivityChecker» в панелі завдань 

Вікно програми викликається подвійним натисненням лівої кнопки миші на 
значку (рис. 22.2). 
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Рисунок 22.2 – Вікно «ActivityChecker»  

У цьому вікні відображається лог подій (несправностей), які виникли під час 
робити системи. В головному меню є кнопка «Додатково», через яку можна зробити 
наступні дії: 

1) запитати інформацію про АКБ в ДБЖ; 
2) налаштувати події, по яких потрібно виводити повідомлення; 
3) експортувати лог подій в текстовий файл. 
«ActivityChecker» може відображати інформацію про стан АКБ в ДБЖ але для цього 

ДБЖ має підтримувати відповідну функцію (наявність спеціального виходу, через який 
передається інформація з ДБЖ на ПК). В інформації відображається рівень заряду АКБ 
ДБЖ (рис. 22.3). Також програма може повідомляти про роботу від джерела 
безперебійного живлення (у тому разі якщо ДБЖ з’єднаний з ПК). 

 
Рисунок 22.3 – Відображення стану АКБ ДБЖ 

Події, про які «ActivityChecker» буде інформувати користувачів, можна 
налаштувати перейшовши в головному меню «Додатково» → «Опції». Також, в цьому 
вікні можна налаштувати звуковий супровід при виникненні подій. 

Основні несправності, які відстежує програма і способи їх усунення представлені в 
таблиці 22.1. При частковій несправності (монітор, мишка, клавіатура і тому подібне), які 
легко розпізнаються оператором має бути передбачений «холодний» або «гарячий» 
резерв (додаткове робоче місце оператора). 
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Таблиця 1. Основні несправності, які відстежує «ActivityChecker» і способи їх усунення.  

Повідомлення Несправність і способи усунення 

Відсутність активності 
підсерверів 

Несправність роботи підсервера GPRS 
1. Перевірити, чи запущений і функціонує підсервер GPRS. 
2. Перевірити, чи немає блокування портів TCP: 3050, UDP: 3434, 
37 іншими програмами, такими, як файрволи, брандмауери, 
мережеві екрани, антивіруси. 

Проблема підключення 
до БД 

Немає доступу до БД 
1. Перевірити чи запущені служби «FirebirdServerDefaultInstance» 
та «FirebirdGuardianDefaultInstance», для цього потрібно відкрити 
деспетчер завдань, і перевірити у вкладці «Служби» чи запущені 
вищевказані служби. Якщо служби відключені, то натиснути на 
них правою кнопкою миші і вибрати «Запустити». 
2. Перевірити, чи правильно вказаний шлях до БД у файлі 
конфігурації, за допомогою програми «most_cfg_v3.0.0.exe». 
3. Перевірити, чи немає блокування портів TCP: 3050, UDP: 3434, 
37 іншими програмами, такими, як файрволи, брандмауери, 
мережеві екрани, антивіруси. 

Зникнення мережевого 
живлення 

Зникнення живлення мережі 220 В на ПЦС 
Знайти причину (автомат, запобіжник, ремонтні роботи тощо) 
зникнення мережі 220 В та відновити живлення. 

Низький заряд 
акумуляторної батареї 

Низький заряд АКБ в ДБЖ 
Дана несправність формується, коли в ДБЖ стає низький заряд 
АКБ. Що незабаром приведе до вимкнення системи, якщо не 
з’явиться основне живлення 220 В. 

Відсутність активності 
користувачів системи 

Жоден користувач не зареєстрований в системі 
Потрібно перевірити чи запущено хоча б один інтерфейс з 
авторизованим користувачем. 

23. Налаштування пожежного моніторингу 
Програма «Пожежний моніторинг» призначений для відстежування «пожежних 

тривог» і передавання їх на пульт ДСНС у форматі SOS Access V3. Налаштування 
пожежного моніторингу виконується адміністратором, шляхом виклику пункту меню 
«Адмін» → «Налаштування пожежного моніторингу» (рис. 23.1). 
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Рисунок 23.1 – «Налаштування пожежного моніторингу» 

Тут можна здійснювати включення/відключення програми моніторингу, 
включення тестових опитувань серверів через заданий час, задавати IP адресу та порт 
основного і резервних серверів ДСНС (при використанні двох Інтернет-з'єднань на 
одному ПК в ОС Windows має бути налагоджена маршрутизація відповідним чином).  
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Телефони (багатоканальні):  
(067) 564-73-75 
(095) 282-76-90 

 

mailto:market@tiras.ua
mailto:otk@tiras.ua

