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Скорочення 

КА  -  документ «Керівництво адміністратора» 
БД  -  база даних 
ОС  -  операційна система 
ПК - персональний комп'ютер 
СПТС - система передавання тривожних сповіщень 
ППЗ - пультове програмне забезпечення 
ПЦС  - пульт централізованого спостереження 
ППКП - прилад приймально-контрольний пожежний 
ШС  - шлейф сигналізації 
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У цьому документі описується робота користувача з правами оператора в ППЗ 
«Мост-П». Ці права дають можливість спостерігати за об'єктами, відпрацьовувати 
тривоги, переглядати інформацію про об'єкти, формувати звіти. Робота адміністратора 
системи з ППЗ «Мост-П» описана в документі «Керівництво адміністратора» (далі КА). 

1. Запуск ППЗ «Мост-П» 
Запуск інтерфейсу ППЗ «МОСТ-П» відбувається через ярлик 

«MostPM_Interface.exe» (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Ярлик для запуску інтерфейсу ППЗ «Мост-П» 

Після запуску інтерфейсу на екрані відобразиться вікно авторизації користувача 
в системі «Мост-П» (рис. 1.2). В даному вікні потрібно вибрати відповідного користувача 
системи і ввести пароль для вибраного користувача. Для кожного оператора ПЦС 
рекомендовано створювати окремого користувача в системі. 

 
Рисунок 1.2 – Вікно авторизації користувача в системі «Мост-П» 

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

зображена на рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1 – 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. 

2.1 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. 2.2): 
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; 
 оливковий – об'єкт знаходиться в режимі відлагодження; 
 білий (червоний текст на білому фоні) – об’єкт не прив’язаний до жодного 

підсервера, потрібно проінформувати адміністратора. 
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Рисунок 2.2 – 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. 2.1), 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. 2.3), 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. 

 
Рисунок 2.3 – Контекстне меню сітки об'єктів ППЗ «Мост-П» 
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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. 

2.2 Сітка подій 
У сітці подій» (рис. 2.4) відображаються події, які надходять від об'єктів, а також 

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

представлення повідомлення оператору 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 2.4 – 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. 

Контекстне меню (рис. 2.5), яке викликається правою кнопкою миші, дозволяє: 
–  зробити масштабування тексту (зменшити/збільшити); 
–  зберегти параметри сітки (висоту і ширину колонок); 
–  відновити останні збережені параметри сітки.  

 
Рисунок 2.5 – Контекстне меню сітки подій ППЗ «Мост-П» 
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2.3 Сітка тривог 
Сітка тривог (рис. 2.6) розташовується в нижній частині інтерфейсу. У ній 

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

 

Рисунок 2.6 – Сітка тривог  

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 допомогою миші можна 
змінювати розмір сітки тривог по висоті. 

Контекстне меню (рис. 2.7), яке викликається правою кнопкою миші, дозволяє: 
– зробити масштабування тексту (зменшити/збільшити); 
– оновити сітку; 
–  зберегти параметри сітки (висоту і ширину колонок); 
–  відновити останні збережені параметри сітки.  
Після опрацювання тривоги вона автоматично видаляється з сітки тривог. 

 
Рисунок 2.7 – Контекстне меню сітки тривог ППЗ «Мост-П» 

2.4 Допоміжні елементи робочої області інтерфейсу. 
Допоміжні елементи інтерфейсу зображені на рисунку 2.8. 
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Рисунок 2.8 – 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. 2.9), яке викликається правою кнопкою миші: 

 
Рисунок 2.9 – 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. 2.10) містить 10 різних індикаторів, які показують 
(зліва направо): 

 
Рисунок 2.10 – Панель статусу об'єктів 

1) загальна кількість об’єктів; 
2) кількість об'єктів, з якими відсутній зв'язок; 
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; 
– 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.  
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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. 2.11) 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 2.11 – Вкладка «Об'єкт» інформаційної панелі об'єкту 

2) вкладка «Інфо» (рис. 2.12) відображає інформацію про розташування об'єкту, 
який охороняється і додаткову інформацію по ньому. 

 
Рисунок 2.12 – Вкладка «Інфо» інформаційної панелі об'єкту 

3) вкладка «Контроль» (рисунок 2.13) 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. 
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Рисунок 2.13 – 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 2.14. 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: 

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

 
Рисунок 2.14 – Вікно «Опитування/Керування» об’єкта 

4) вкладка «Відповідальні особи» (рисунок 2.15), відображає список 
відповідальних осіб по об'єкту і детальну інформацію про них. 

 
Рисунок 2.15 – Вкладка «Відповідальні особи» інформаційної панелі об'єкту 

2.5 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. 2.16).  
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Рисунок 2.16 – Сортування об’єктів 

Відсортувати об’єкти можна за наступними критеріями: 
- «по номеру об’єкта»; 
- «по назві»; 
- «по статусу»; 
- «по стану зв'язку». 

2.6 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. 2.17). 

 
Рисунок 2.17 – 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». 

2.7 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. 2.18).  
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Рисунок 2.18 – 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». 

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

сценаріїв їх обробки: 
1) червоні 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 (жовті) тривоги  – події, які виникають при несправностях 
обладнання (наприклад, розряді АКБ), каналу зв'язку (втрата зв'язку з об'єктом, 
отримання невірного повідомлення від об'єкту) тощо. 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 несправностей; 

3) інші події – інші події стану тривоги або несправності 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 або несправності. 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 
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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 несправність «Втрата зв’язку» (якщо увімкнений контроль 
тестів). 

4. Обробка тривог оператором 
При надходженні сигналу тривоги (як "червоного", так і "жовтого") в сітці тривог 

з’являється відповідний запис а на екрані автоматично (при відповідному 
налаштуванні, дивись п. 13 в КА) відображається картка тривоги об'єкту, по якому 
прийшло тривожне повідомлення, рисунок 4.1. Для ручного виклику картки тривоги, 
потрібно двічі клікнути лівою кнопкою миші по відповідному записі у сітці тривог. 

 
Рисунок 4.1 – «Картка тривоги», закладка «Об'єкт»  

Поява тривоги супроводжується відповідним звуковим сигналом, якщо це 
визначено налаштуваннями інтерфейсу. Кожна нова тривога перекриває попередню, 
окрім карток тривог особливо важливих об'єктів. 

Картка тривоги складається із вкладок: 
– «Об'єкт», в якій відображається інформація про об'єкт та інформація про 

характер тривоги (на червоному або жовтому фоні - залежно від типу тривоги); 
– «Відповідальні особи», в якій відображається інформація про відповідальних 

осіб об'єкту; 
– «ШС», в якій відображається перелік всіх зон об’єкту та інформація про їх стан.  
У правій частині картки тривоги, внизу, розташований ряд кнопок для роботи з 

карткою тривоги: 
Згорнути – кнопка використовується для тимчасового згортання (прибирання з 

екрану) картки тривоги. При цьому інформація про поточний стан обробки тривоги 
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зберігається у БД, а картка може бути розгорнута знову подвійним натисненням лівої 
клавіші миші на відповідному записі «Сітки тривог»; 

Завершити – кнопка використовується для штатної обробки тривоги 
оператором. Після натиснення на кнопку «Завершити», з’являється вікно «Причина 
тривоги», в якому потрібно зазначити причину тривоги, обробка якої відбувається. 
Після вибору причини тривоги і натиснення кнопки «ОК», буде закрита (прибрана з 
сітки активних тривог) тільки поточна картка (тривога); 

Завершити все – дана кнопка наявна, якщо в оператору наданий дозвіл для 
завершення всіх тривог по об’єкту (дивись п. 13 в КА). Після натиснення на кнопку 
«Завершити все», не з’являється вікно для зазначення причини тривоги а одразу 
завершуються всі тривоги по об’єкту; 

Оповіщення – за допомогою даної кнопки, оператор фіксує інформацію про те, 
що було оповіщено відповідальних осіб на об’єкті. Натиснення кнопки заносить 
відповідну інформацію у БД, викликаючи додаткове діалогове вікно, в якому можна 
вказати відповідальних осіб, яких було оповіщено. Допускається повторне натиснення 
кнопки «Оповіщення», при цьому нова інформація також буде занесена у БД. 

Після оповіщення відповідальної особи, зліва від напису кнопки «Оповіщення» 
з’являється зелена подвійна пташка; 

Надіслати – за допомогою даної кнопки, оператор може надіслати сигнал 
тривоги на сервер пожежного спостереження, при умові, що налаштовані відповідні 
канали зв’язку з сервером пожежного спостереження (дивись розділ 23 в КА). 

У правій частині картки тривоги, вгорі, розташований ряд кнопок з наступним 
призначенням: 

 – якщо в картці об'єкта додані зображення, то при натисненні на дану кнопку 
відкривається вікно «Зображення» (дивись п. 5.5.5); 

 – якщо в картці об’єкта задані його координати, то після натиснення даної кнопки 
на карті відобразиться його розташування. Даний функціонал працює, якщо в «Мост-
П» активовані сервіси Google Maps (дивись п. 14.5 в КА); 

 – викликає вікно, в якому відображається історія подій по об'єкту (рис. 5.3). 
При відкритті картки тривоги, маркер виділення в сітці об'єктів переходить на той 

об'єкт, по якому сталася ця тривога. 
При обробці тривоги, оператор може тільки переглядати, але не змінювати 

інформацію, наявну по об'єкту і його відповідальним особам. Зміна цієї інформації 
виконується адміністратором. 

5. Спостереження за об'єктами (вкладка «Моніторинг»). 
Основна інформація про об'єкти, за якими оператор повинен вести 

спостереження виводиться в сітці подій і сітці тривог. Список об'єктів, відображається в 
сітці об'єктів. Частина дій, необхідних оператору для виконання його функцій 
виконується в головному меню, вкладка «Моніторинг» (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Головне меню, вкладка «Моніторинг»  

5.1. Оновлення сіток 
Для отримання актуальної інформації по тривогах та об'єктам на поточний 

момент можна використати пункти меню «Оновити сітку об'єктів», «Оновити сітку 
тривог». 

5.2. Історія подій по об'єкту 
Оператор може провести вибірку подій за визначений період (як по окремому 

об'єкту, так і по усіх відразу). 
Для формування переліку подій, потрібно вибрати пункт «Історія подій по 

об'єкту» з контекстного меню «Сітки об'єктів» або з меню «Моніторинг». З'явиться 
відповідне діалогове вікно, яке зображено на рисунку 5.2: 

 

Рисунок 5.2 – Вікно історії подій  

У лівій частині розташовується список об'єктів, в правій – умови відбору подій для 
звіту. 

При натисненні кнопки «Перегляд» відкривається вікно, в якому можна 
проглянути відповідні повідомлення у вигляді, подібному до сітки подій (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Перегляд подій по об'єкту 

За умови, що на ПК встановлений Microsoft Office, можна експортувати події по 
об'єкту в Excel або RTF форматі натиснувши відповідну кнопку. 

5.3. Історія подій з архіву 
В програмі також є можливість формування історії подій по об'єкту з архіву. Для 

цього потрібно вибрати пункт «Історія подій з архіву» у вкладці «Моніторинг» головного 
меню. З'явиться діалог, в якому потрібно вказати ім'я файлу архіву, з якого 
вибиратиметься інформація, рисунок 5.4. 

 
Рисунок 5.4 – Діалог історії подій з архіву  

Для вибору архіву потрібно натиснути «....», навпроти напису «Архів» – з'явиться 
діалог вибору архівного файлу, рисунок 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Вікно вибору архівного файлу історій  

Після вибору архіву, список об'єктів буде заповнений, рисунок 5.6. 

 
Рисунок 5.6 – Вікно «історія з архіву» із завантаженим архівом СПТС «Мост-П» 

Після вибору об'єкту і задання умов відбору, потрібно натиснути кнопку 
«Перегляд» – буде виведений список подій з можливістю експорту. 

5.4. Відображення тестових повідомлень по об’єкту 
Для того, щоб не завантажувати сітку подій і не відволікати увагу оператора, 

тестові повідомлення не відображаються і не фіксуються у БД подій. 
Для того, щоб система автоматично контролювала тестові повідомлення по 

кожному об’єкту, адміністратору слід встановити відповідні параметри «Контроль 
тестів» при створенні або зміні картки об'єкту (рис. 5.7). При цьому відсутність тестового 
повідомлення в контрольний час генерує відповідну «технічну тривогу» порушення 
зв'язку з ППК. 

 
Рисунок 5.7 – Конфігурація контролю тесту об'єкту СПТС «Мост-П» 
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Контролювати – визначає, чи проводитиметься контроль тестів; 

Інтервал – визначає час (у хвилинах), впродовж якого слід чекати чергового 
тесту. Щоб уникнути хибних втрат зв’язку, рекомендується встановлювати інтервал 
контролю на ПЦС дещо більшим, ніж інтервал відправки тестів на ППКП 
(рекомендовано в 3 рази). 

Переглянути всі тестові повідомлення, які приходять від ППКП можна вибравши 
пункт «Показати тестові повідомлення по приладу» в контекстному меню «Сітки 
об'єктів» або в головному меню «Моніторинг», рисунок 5.8. 

 
Рисунок 5.8 – Вікно відображення тестових повідомлень об'єкту  

5.5. Картка поточного об'єкту 
Заповнення/зміна параметрів картки об'єкту може бути здійснена тільки 

Адміністратором системи з пункту головного меню «Адмін» → «Об'єкти» або 
оператором, якщо йому надані такі повноваження. 

Оператор може викликати картку поточного об'єкту (рис. 5.9), декількома 
способами: 

1) подвійним клацанням лівої кнопки миші на потрібному об’єкті в «Сітці об'єктів»; 
2) з пункту головного меню «Моніторинг» → «Картка поточного об'єкту»; 
3) з контекстного меню «Сітки об'єктів», натиснувши на потрібному об’єкті праву 

кнопку миші і вибравши пункт «Картка поточного об'єкту». 

Картка об'єкту складається з чотирьох вкладок: «Об'єкт», «Відповідальні особи», 
«Зони», «Тривоги». 

5.5.1 Вкладка «Об'єкт» 
Вкладка «Об'єкт» (рис. 5.9) містить основну інформацію по об'єкту. 
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Рисунок 5.9 – Картка об'єкту, вкладка «Об'єкт»  

1) об'єктовий номер приладу; 
2) коротке найменування об'єкту; 
3) повне найменування об'єкту; 
4) тип об'єкту; 
5) телефони; 
6) адреса об'єкту; 
7) інформацію про договір, згідно якого здійснюється охорона (моніторинг); 
8) регіон, в якому знаходиться об'єкт; 
9) текстову інформацію про розташування об'єкту (під'їзди, орієнтири і ін.); 
10) додаткову текстову інформацію на розсуд Адміністратора системи; 
11) інформація про поточний статус об'єкту (Особливо важливий, стан зв'язку, 

наявність активних червоних тривог по об'єкту, наявність активних жовтих тривог по 
об'єкту); 

12) інформацію про канал зв'язку з об'єктовим приладом; 
13) інформацію про тип об'єктового приладу (ППКП); 
14) інформацію про час отримання останнього повідомлення від цього об'єкту; 

5.5.2 Вкладка «Відповідальні особи» 
Вкладка «Відповідальні особи» (рис. 5.10), містить інформацію про відповідальних 

осіб цього об'єкту. 
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Рисунок 5.10 – Картка об'єкту, закладка «Відповідальні особи»  

Вибравши відповідну особу зі списку у верхній частині картки, в нижній її частині 
можна побачити інформацію: 

1) прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи; 
2) адреса, де проживає відповідальна особа; 
3) контактний номер телефону; 
4) посада відповідальної особи; 
5) примітка. 

5.5.3 Вкладка «Зони» 
Вкладка «Зони» (рис. 5.11) містить короткий опис зон і їх тип, кольором показаний 

їх поточний стан. 

 
Рисунок 5.11 – Картки об'єкту, вкладка «Зони» 
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5.5.4 Вкладка «Тривоги» 
Вкладка «Тривоги» (рис. 5.12) містить список всіх поточних неопрацьованих 

тривог по даному об’єкту. 

 
Рисунок 5.12 – Картки об'єкту, вкладка «Тривоги» 

5.5.5 Функціональні кнопки 

У лівій частині картки об’єкта, внизу, розташований ряд кнопок з наступним 
призначенням: 

 – якщо в картці об'єкта додані зображення, то при натисненні на дану кнопку 
відкривається вікно «Зображення» (рис. 5.13). 

 
Рисунок 5.13 – Перегляд зображень об’єкта 
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Додавання зображень до об'єкту здійснюється Адміністратором під час створення 
картки об'єкту або оператором (якщо йому надані такі повноваження). 

У вікні вгорі ліворуч є панель управління, що містить групу кнопок 
масштабування, які дозволяють : 

- встановити розмір зображення за розміром вікна зображення; 
- зменшити масштаб зображення (на 10%); 
- відобразити реальне зображення (масштаб 100%); 
- збільшити масштаб зображення (на 10%); 

Далі вказуються розміри зображення і поточний масштаб. 
Щоб вибирати зображення для перегляду, потрібно вибрати його в списку. При 

необхідності зображення можна роздрукувати, натиснувши на значок принтера в 
правому верхньому куті вікна.  

 – дозволяє роздрукувати картку об'єкту (рис. 5.14) 

 
Рисунок 5.14 – Друк картки об'єкту 

 – викликає вікно, в якому відображається історія подій по об'єкту (дивись рис. 
5.3); 

 – викликає вікно, в якому відображається тестові події по об'єкту (дивись рис. 5.8); 

 – якщо в картці об’єкта задані його координати, то після натиснення даної кнопки 
на карті відобразиться його розташування (рис. 5.15). Даний функціонал працює, якщо 
в «Мост-П» активовані сервіси Google Maps (дивись п. 14.5 в КА). 
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Рисунок 5.14 – Друк картки об'єкту 

5.6. Експортування даних 
Пункт меню «Експорт інформації» дозволяє здійснювати експорт «сітки об'єктів», 

«сітки подій», «сітки тривог» в заданий файл у форматі CSV (рис. 5.15). 

 
Рисунок 5.15 – Вікно експорту інформації  
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5.7. Відображення об'єктів, які тимчасово зняті зі спостереження 
Пункт меню «Не відображати об'єкти, тимчасово зняті зі спостереження» має два 

стани – «вибрано», «не вибрано». При стані «вибрано» в сітці об'єктів не будуть 
відображатися об'єкти, які тимчасово зняті із спостереження або введені в режим 
налагодження. При стані «не вибрано» відображатимуться усі об'єкти.  

5.8. Перегляд інформації видалених об'єктів 
Пункт меню «Перегляд інформації видалених об'єктів» призначений для 

перегляду списку видалених об'єктів. При виклику пункту меню з'явиться діалог, в 
якому відображається список видалених об'єктів (рис. 5.16). 

 
Рисунок 5.16 – Вікно «Перегляд інформації видалених об'єктів»  

У списку вказується наступна інформація:  
– об’єктовий номер; 
– назва об’єкту; 
– дата видалення; 
– ім'я користувача, який видалив об'єкт. 
Після вибору об'єкту зі списку і натиснення кнопки «Відобразити інформацію по 

об’єкту», в головному вікні програми з'явиться звіт по видаленому об'єкту. 

5.9. Збір статистики 
Іноді виникає необхідність сформувати перелік об’єктів по певних критеріях. В 

такому випадку в нагоді стане «Збір статистики» (рис. 5.17), який можна знайти у вкладці 
головного меню «Моніторинг».  
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Рисунок 5.17 – Вікно «Статистика» 

У параметрах вибірки можна зазначити наступні критерії: 
– стан зв’язку з об’єктом (є зв’язок, без зв’язку, всі об’єкти); 
– канал зв’язку; 
– протокол роботи (залежить від каналу зв’язку); 
– тип об’єкту; 
– регіон, в якому знаходиться об’єкт; 
– блокування (всі об’єкти, об’єкти на відлагоджені або тимчасово зняті зі 

спостереження); 
Після налаштування всіх критеріїв вибірки, потрібно натиснути кнопку 

«Виконати». В результаті виведеться список об’єктів, які задовольняють зазначеним 
критеріям. Отриманий список об’єктів можна експортувати у формати Excel, TXT, RTF при 
натисненні кнопки «Експортувати». 

5.10. Система експорту подій по групі об’єктів 
В разі необхідності сформувати історію подій по групі об’єктів (наприклад для 

об’єктів з нарощуванням), можна скористатися пунктом «Система експорту подій по групі 
об’єктів» у вкладці «Моніторинг» головного меню. Після виклику вікна (рис. 5.18), 
потрібно вибрати об’єкти та категорії подій, по яких потрібно сформувати перелік подій. 
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Рисунок 5.18 – Вікно «Система експорту подій по групі об’єктів» 

6. 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. 

6.1 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.  

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

клавіш «Alt»+«F3» (рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1 – 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. 

7. Довідники 
Пункт «Довідники» у вкладці «Адмін» головного меню служить для конфігурації 

різних довідників, дані яких використовуються в ППЗ «Мост» (типи об'єктів, причини 
тривог, регіони тощо). Право на редагування довідників мають користувачі з правами 
«Адміністратор». Якщо оператору надано відповідне повноваження, то він також може 
змінювати довідники. 

7.1 Типи об’єктів 
Тип об’єкту вказується в картці об’єкта. Довідник «Типи об'єктів» (рис. 7.1) має по 

замовчуванню набір розповсюджених типів об’єктів, при необхідності можна додати 
нові значення.  
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Рисунок 7.1 – 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». 

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

«Регіони» (рис. 7.2) має по замовчуванню 3 значення. Необхідно додати нові значення, 
в залежності від міста, в якому встановлюються об’єкти. 

 
Рисунок 7.2 – Довідник «Регіони»  

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

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

Довідник «Причини тривог» (рис. 7.3) має по замовчуванню набір розповсюджених 
причин тривог, при необхідності можна додати нові значення. 

 
Рисунок 7.3 – Довідник «Причини тривог» 

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». 
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