GFR WebVision
Épületfelügyeleti program

Használati útmutató

WEBVISION

www.keriterv.eu

1. WEBVISION – Rövid leírás
WEBVISION egy WEB alapú operátori és felhasználói felület a GFR automatika rendszereihez, amely az
alábbi csoportokra bontható:







Adatpontok képernyőn való grafikus megjelenítése.
Üzenetkezelés
Trendek készítése és vizualizálása
Grafikus szerkesztőfelület
Felhasználó adminisztráció
Energia menedzsment

Minden alkalmazás egy vizualizált környezetet kapott amelyeket a főoldal menüjéből elérhetőek. A menü
hivatkozások megjelenítése felhasználó függő, és beállítható a különböző jogosultságoknak megfelelően.

1 ábra: Induló ablak Microsoft Internet Explorerben
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2. Főoldal és menük
2.1. Főoldal
Miután megnyitottuk a WEBVISION programot az oldal fejlécében két menüelemet láthatunk: Login
(belépés), Help (súgó)

2. ábra: Menüpont Login és Help

2.1.1. LogIn (belépés)
A Login gombra kattintva felugró ablak jelenik meg, ahol meg kell adnod a felhasználó neved és jelszavad
ahhoz hogy használhasd a WEBVISION. Tovább lépéshez rá kell kattintani a SEND DATA gombra vagy
lenyomni az ENTER billentyűt.

3. ábra: Login ablak

2.1.2. Help
A HELP egy online weboldalra irányit át, ahol minden beállitási lehetőségről találhatunk információkat (angol
nyelven).
2.2. Menük
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Az oldalon két menü található, függően az aktuális felhasználói jogosultságoktól. Az első a Rendszer menü
amely az oldal fejlécénél a második függőlegesen a felhasználói felület bal sávjában található.

2.2.1. Rendszer menü
Különböző szoftver funkciók láthatóak a WEBVISION fejlécében található menüben, mint például: Edit
(szerkesztés); Messages (üzenetek); Trend; System (rendszer); GFR; Help (segitség) stb.
Ezen rendszermenü elemeinek elérhetősége függ a felhasználói jogosultságok bealításától.

4. ábra: Rendszer menü

2.2.2. Project menü
Menü a bal oldalsó sávban a Project Menü ahol az Own Veiws (saját nézet) és a Graphics mellett a saját
projectünket láthatjuk.

5. ábra: Project menü

A Project menü 3 szintre bontható bejelentkezés után. A legfelső szinten található az Own Views (Saját
nézet); Graphics és a saját projectünk menüpontjai.
A saját projectünk nevére ráklikkelve legördül a benne található oldalak menüpontjai. Innen meg tudjuk nyitni
a grafikus megjelenités, és az operátori nézeteket. Ez utóbbiaknál rendszerenként találhatóak a
menüpontok, melyre ráklikkelve lenyilik a menü rendszer harmadik szintje.
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3. Operátor nézet
Az operátor nézet prezentálja a WEBVISION szoftver csomag lényegét. Ezek a WEBCAD-ből exportált
fájlokkal együtt vannak generálva. A program minden egyes értéke, paramétere külön-külön olvasható és
módositható online az operátor nézet segitségével.

3.1. Operátor nézet megnyitás / bezárás
Sikeres bejelentkezés után, a bal szélső sávban lévő project menüben található az operátor nézethez
szükséges összes csoport link. Az aktuális linkek mindig a menü struktúra harmadik szintjén találhatóak.
Rákattintva a linkre a főképernyőn láthatóvá válnak az adott csoportban található linkek listája.

6. ábra: Operator Screens WEBVISION

3.1.1

Online értékek

Ha a kiválasztott cimre kattintunk az egér ball gombjával akkor megjelennek a főoldalon az online értékeket.
Kattints egy másik linkre, hogy az ahhoz tartozó értékeket tudd megtekinteni… stb. Hogy bezárd a már
megnyitott operátori nézetet, csak rá kell újból kattintani a linkre.
Ha mindet szeretnéd kinyitni vagy bezárni egyszerre, akkor kattints az oldal bal alsó sarkában található open
all / close all gombokra.
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7. ábra: Operator nézet online értékekkel

3.2. Operátor nézet kijelzése / elrejtése
Ez az opció egyedül az adminisztrátori jogosultságú felhasználóknak érhető el. Belépés után a project
menüben nyithatóak meg ezek az operátori oldalak. Amikor megnyitottuk, egy felsorolásban lesznek
láthatóak az automatika rendszer kisebb elemei. Ezeket megnyithatjuk egyesével, ha rákattintunk a névre,
vagy mindet megnyithatjuk egyszerre, ha a lista alatt lévő „open all” szövegre kattintunk.
Ha az operátori nézet el lett rejtve egy felhasználó által, ez úgy fog maradni (akkor is ha újra inditják a sz
mitógépet) mindaddig amig ugyan az a felhasználó vissza nem kapcsolja. Ez azt jelenti hogy ha egy
felhasználó (pl. adminisztrátor) bejelentkezik, és bezárja ezeket az operátori nézetet, és ezután egy másik
felhasználó, aki nem rendelkezik ezekkel a jogosultságokkal belép nem fogja tudni a korábban bezárt
operátori nézetet megnyitni, mindaddig amig az adminisztrátor újra meg nem nyitja.
3.3. Értékek olvasása és irása
Egyedi értékeket az operátori képen lehet irni és olvasni amelyet megnyitottunk. Módosithatóak az értékek
vagy akár az alapértékek is amely az operátori kép bal oldalán találhatóak. Figyelem!!! A módositás csak
akkor válik érvényessé, ha változtatás után az oldal jobb alsó sarkában lévő „Send >>” gombra kattintunk.
Mindazon értékek, amelyek a kép jobb oldali oszlopában van, nem módosithatóak. Ezek az értékek
autómatukusan 5 másodpercenként frissülnek.
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8. ábra: Értékek olvasása és írása

3.4. Adatpontok irás / olvasás védelme
A felhasználó csak azokat az adatokat láthatja, amelyhez meg van a megfelelő jogosultsága. Ha a
felhasználónak nincs meg a szükséges jogosultsága, akkor a „disabled” felirat fog megjelenni.

9. ábra: Adatpontok irási és olvasási védelme

3.5. Részletezett menü minden egyes adatponthoz
Van egy olyan elérhető funkció a WEBVISION-ben amely lehetővé teszi egy aktuális adatpont kiválasztását
különböző területek számára. Példáúl igy indithatunk trendet egy adott adatponthoz is. Minden egyes ilyen
adatponthoz tartozik egy menü, amelyben kiválaszthatjuk a kívánt felhasználási módokat.
A részletezett menü megnyitható a „D” betüre kattintva amely az egyes adatpontok mellett találhatóak.
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10. ábra: Részletezett menü

3.5.1. Adatpont tulajdonságok
Az első menüpont az Adatpont tulajdonságok (Datapoint details) amely egy új ablakban jeleniti meg az
adatpont tulajdonságait, amely többekközött információt ad arról, hogy melyik alállomás, melyik oldaláról
való és milyen egyedi cimmel rendelkezik. Valamint láthatóak az adatponthoz tartozó különböző paraméter
beállitások, amelyeket csak megfelelő jogosultsággal lehet módositani.

11. ábra: Adatpontok tulajdonságai

3.5.2. Trend készitése
Ahhoz, hogy egy adatpontról trend görbét tudjunk nézni, aktiválnunk kell az adatpont adott idüközönkénti
folyamatos rögzitését. Ez úgy tudjuk megtenni, ha rákattintva az adatpontra, akkor a megjelenü menüben
kiválasztjuk a Trend létrehozás (Create Trend) opciót. A megjelenő ablakban ki kell választani a kívánt adat
mintavételezési időintervallumot.
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12. ábra: Trend készités

Az adatpont értéke ettől kezdve mintavételezve lesz a kiválasztott időintervallumok szerint. A trend
megjelenitéséhez szükséges információk a 7. fejezetben vannak részletesebben leirva.
3.5.3. Online trend
3.5.3.1. Általánosságban
All data points defined in WEBVISION can be displayed as online trend curves. The online trend curve
serves primarily to observe a data point on a continuous basis. The value is refreshed continuously and
displayed as a graphical trend curve. The view is similar to the graphical display of the CPU usage in the
Windows Task Manager.
3.5.3.2. Beállitások
Ez tartalmazza az kívánt érték trenden való rögzitéséhez a mintavételezési időintervallumot és a maximum
futási időt. A mintavételezési időtartamot 1-5 másodpercre, a maximum futási időt pedig 1, 2, 5, 10, 24 órára
lehet állitani. A maximum futási idő lejártával a trend leáll autómatikusan.

13. ábra: Online trend

3.5.3.3. Fő ablak
Miután a kívánt adatpont tulajdonságait beállitottuk az online trend fő ablakában megjelenik a görbe.
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14. ábra: Az online trend görbe fő ablaka

A trend görbe azonnal elkezdi eltárolni a mért adatokat és megjeleniti azokat egy trend görbe formájában. A
figyelt érték címe szöveges formában a bal felső sarokban, az aktuális értéke pedig a jobb felső sarokban
látható. Az Y tengely az értékeket, az X-tengely pedig az aktuális időt mutatja, ahol az idő perc:másodperc
formában jelenik meg (mm:ss) a jobb alsó sarokban az aktuális rendszer idő is látható. Ha le szeretnéd
állitani a trendet csak be kell zárnod az ablakot. Egy időben 100 online trend futása lehetséges
rendszerenként.
3.5.3.4. Automatikus méretezés
Az Y-tengely automatikusan méretezett. Mindig az első aktuális érték szerint fogja méretezni, amit felvettünk.
Az aktuális érték 10 egységenként hozzáadódik, kivonódik külön-külön, és ezek az értékek fixek úgy mint a
minimum és maximum értékek az Y-tengelyen. Ha az érték átlépi valamelyik határt a kép autómatikusan az
új értékekhez fog igazodni.
3.5.4. Adattábla nézete (Show datapad)
Az adattábla egy segédeszköz, melyet adatpontok összegyüjtésére, csoportositására használunk. Például
grafikus megjelenités készitésekor innen tudjuk az adatokat hozzárendelni az egyes szimbólumokhoz. Az
adattábla nézet (Show Datapad) link a menüben különbözik a többi menüponttól, azért mert ez nem egy
adott adatponthoz tartozó feladatvégzést tesz lehetővé.
Az ablak előhivható az aktuális adatpontokkal ha ráklikkelünk a Show Datapad linkre.

15. ábra: Adattábla nézete

3.5.5. Hozzáadás az adattáblához (Add to Datapad)
Miután rákattintottunk a „hozzáadás az adattáblához” (Add to datapad) menügombra látszólag nem történik
semmi, de a háttérben az adatpont felvételre kerül az adattáblában. Ha ez megvan, akkor a szerkesztő
ablakban már tudjuk az adattáblából használni az adatpontot.
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4. Felhasználói megjelenités
4.1. Grafikus megjelenités
4.1.1. Grafikus megjelenités megnyitása
A grafikus megjelenités megnyitható ugyan azon módszer szerint, mint az operátori nézet a képernyő bal
oldali menüjéből. A linkek a grafikus megjelenitéshez a link elején lévő ikonnal van jelezve, ha rákattintunk
akkor a grafikus kép megjelenik a fő ablakban. Megnyitható új ablakban is abban az esetben ha a linkre jobb
egérgombal kattintunk és az új ablakban való megnyitást választjuk (Open in a new window).

16. ábra: Grafikus megjelenités

4.1.2. Grafikus megjelenités szerkesztése
Minden animáció a grafikus megjelenitésben módositható vagy törölhető a project kivitelezése során. Ezen
felül az új animációk hozzáadhatóak a különböző grafikus megjelenitéshez. Animációk felvételekor
használhatjuk a gyárit, vagy a saját készitésüeket.
4.1.3. Grafikus felület szerkesztő megnyitása
Ahhoz hogy szerkeszteni tudd a grafikus megjelenités animációit, be kell lépned a grafikus szerksztőbe.
Ehhez nyitsd meg a kívánt grafikus oldalt a fő ablakban, majd az oldal tetején lévő „Edit” menüpontra
kattintva legördülő listából válaszd a „Graphics” menüpontot.
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17. ábra: Open Graphics szerkesztő

Ez az opció, csak azoknál a felhasználóknál érhető el, amelyeknek megvan a megfelelő jogosultsága hozzá.
Megnyitás után a szerkesztő megjelenik az aktuális grafikus oldallal.
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5. Üzenetek kezelése
5.1. Általánosságban

18. ábra: Az üzenetek listája

Ha egy üzenet olvasásra vár, akkor az üzenet szövege villogni kezd a bal felső sarokban. Az üzenetek
összefoglalóját el lehet olvasni erre a villogó jelzésre kattintva, vagy a „messages” menü által való
megnyitással.
Az üzenet tipusok a következőkre bonthatóak:


Hibajelzések

 Kezelési üzenetek
 Karbantartási üzenetek
A üzenetek további csoportositása lehet:


Aktiv üzenetek



Aktiv nyugtázott üzenetek



Korábbi üzenetek

 Mellőzött üzenetek
Az alábbi menüpontokra kattintva megjelennek az üzenetek az üzenetek listájában. Amikor megnyitjuk az
üzenetek ablakát, az aktiv figyelmeztetések alapértelmezetté lesznek jelölve.
Az üzenet lista a riasztáshoz, működéshez, karbantartáshoz teljesen megegyezik, csak az üzenetek szine
és a hozzá tartozó ikon eltérő. Megjegyzés: Csak azok az üzenetek jelennek meg a listában, amelyek
megtekintéséhez az aktuális felhasználó jogosult.
Ha mindig szeretnél értesülni a bejövő hibaüzenetekről, de emellett szeretnél még más dolgokat kezelni a
PC-n, lehetőség van minimalizálni a hiba üzenet ablakát azáltal hogy a logóra 2x kattintasz, igy csak a logó
lesz látható. Ha hibajelzés van a logo pirossal fog villogni úgy mint általában, és újra nagyba tudod állitani az
ablakot, ha 2x kattintasz a logora. A vizuális üzenetjelzések kiegészitéseként amelyek aktivak, és még nem
nyugtázottak, egy hang jelzést is ad a PC a hangkártyán keresztül. Egy jelzés szól ahányszor beérkezik egy
aktiv riasztás. Használhatod a Hang Ki (sound off) menüelemet az üzenet alatt vagy a funkció gombot az
üzenetek testreszabásánál ha ki akarod kapcsolni a hangjelzést a WEBVISION fő ablakában. Azonban a
hang újraaktiválódik egy bizonyos idő után, vagy ahányszor beérkezik egy új üzenet.
5.2. Üzenet listák
A üzenet történet részeként minden üzenet lista rendezhető alfanumerikusan. Az oszlop mellett a kis nyilak
segitségével változtatható a rendezés iránya is csökkenő vagy növekvő rendezésüre.
Copyright © GFR mbH 2012 / Keriterv Mérnök Kft.
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5.2.1. Aktiv üzenetek (Active messages)
Minden aktiv, nyugtázatlan üzenetek itt listázottak és innen nyugtázhatóak is. A BACnet üzenetek
nyugtázása eltérő a normál üzenetek nyugtázásától. A normál nyugtázás szimbóluma nyugtázás után
üzenet tipustól függően három féle szimbólumra válthat, amelyeknek a jelentése a következő:
Nyugtázatlan állapot (acknowledgement required)
Nyugtázott állapot (no acknowledgement required)
3 állapotváltozást különböztetünk meg.
1. Off normál (TO-OFFNORMAL)
2. Hiba (Fault, TO-FAULT)
3. Normál (TO-NORMAL)
Itt ez mindig azt jelenti hogy változás történt az egyes állapotokra. Más szóval, az első ikon jelzi az
állapotváltozást az Off normál állapotra. A második ikon jelzi az állapot változást hiba állapotra, és a
harmadik ikon jelzi az állapotváltozást a Normál állapotra.
5.2.2. Aktiv nyugtázott üzenetek
Mindazon üzenetek amelyek itt találhatóak a felhasználó által nyugtázottak, de még mindig aktivak.
5.2.3. Régi üzenetek (Historic Messages)
Az aktiv üzenetek mellett egy másik csoportja az üzeneteknek. Itt az üzenetek havi lebontásban kerülnek
megjelenitésre, ahol te ki tudod választani a látni kívánt hónapot. Valamint meg tudod adni az egy oldalon
megjelenitendő üzenetek számát is, ez alapértelmezetten 300 üzenetre van állitva. A nyilakkal pedig
lehetőség van lapozni az oldalak között.
5.2.4. Letiltott üzenetek
Ez a menü lehetőség kikapcsolja a megjelenitését mindazon üzeneteknek amelyek a felhasználó által
blokkolva lettek. Egy üzenet a következő képpen lehet blokkolni: Kattints az info gombra, és a megjelenő
ablakban lehet kikapcsolni, majd mentsük a változtatást.
5.3. Nyugtázandó üzenetek

19. ábra: Nyugtázandó üzenetek
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Nyugtázhatod a hiba üzeneteket ha ráklikkelsz a nyugtázás gombra. Ezáltal a nyugtázás rögzitve lesz a
WEBVISION esemény naplójában. Miután nyugtáztuk a hibát az üzenet átkerül az aktiv hiba üzenetek
listájából a nyugtázott hibaüzenetek listájába.
5.4. Hiba üzenet információk

20. ábra: Hibajelző üzenet információ

Az Info gombra kattintva megnyilik egy új ablak amely megjeleniti a hiba üzenethez tartozó információkat. Ha
az üzenethez tartozik egy ikon vagy szöveg, akkor ahhoz az üzenethez elérhető valamelyen többlet
információ.
5.5. Funkciók
Az üzenet kezelő rendszerhez funkciók sora lett biztositva, amelyek főként az egyes üzenetek szürését vagy
azok keresését támogatja. Ezek a funkciók mindenki számára elérhetőek. Ha a felhasználó elindit bármilyen
funkciót a megfelelő gomb világos zöldre vált. Ez egy gyors áttekintést nyújt a felhasználó számára, hogy
mely funkciók elérhetőek.
5.5.1. Autómata szűrő

21. ábra: Automata üzenet szürés

Ha ráklikkelsz az Automata szürés (Auto Filter) gombra, akkor minden egyes oszlop fölött megjelenik egy
választó fül. Ha kiválasztol egy üzenetet tulajdonságot, akkor csak azok az üzenetek fognak a listában
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megjelenni, amelyek a kiválasztott tulajdonsággal rendelkeznek. Még jelenleg nem lehetséges többféle
kombinációval üzeneteket rendezni.
5.5.2. Szöveg keresés

22. ábra: Szöveg keresés

Egy szövegmező jelenik meg, amikor ráklikkelünk a keresés ikonra, és minden oszlop fejlécében megjenelik
egy választó boksz, amivel tudjuk a keresést pontositani. Egy oszlopot mindenképp választani kell.
Bevisszük a keresendő szöveget a szövegmezőbe majd enter leütésével, vagy a nyilra való kattintással
elinditjuk a keresést. A szöveget csak a kiválasztott oszlopokban fogja keresni, a többit figyelmen kívül
hadja. Jelenleg még nem lehetséges több feltételes keresés inditása.
5.5.3. Intervallum frissités

23. ábra: Intervallum frissités

Ez egy időintervallum, amely szerint a hiba üzenetek időről időre frissülnek. A felugró ablakban megadható a
kívánt frissülési időszak. Ez a beállitás csupán egyszeri alkalaommal marad érvényben, egy új bejelentkezés
után ez az érték vissza áll az alapértelmezett 5 másodperces időintervallumra.
5.5.4.

Prioritás szűrő

A prioritás szerinti szűrő az üzenetek prioritás szerinti csoportositását teszi lehetővé. Ez a lehetőség az
autómata szűréssel is használható
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5.5.5. Beállitások

24. ábra: Beállitások

Ez a párbeszéd ablak az általános / nyomtatási beállitások teszi lehetővé. Beállithatod itt akár azt hogy
hogyan jelenjen meg a felhasználó cime a böngészőben, vagy akár a nyomtatandó hibaüzenetek betű szinét
pirosra. Továbbá beállitható, hogy hány üzenet jelenjen meg oldalanként a nyomtatás során. Az alap
beállitás itt 54 üzenet/oldal, de ez nem optimális minden egyes nyomtatási formához, éppen ezért lehet ezt
testreszabni.
5.5.6. Hangjelzéses riasztás Be / Ki (On/Off)
A hangjelzéses riasztás Be / Ki funkció engedélyezi a számodra a WEBVISION hangjelzés beállitásait. Ezt a
funkciót be vagy ki tudod kapcsolni az aktuális állapotától függően. Ha a hangos riasztás be van kapcsolva,
a gomb világos zöld szinű, ha ki van kapcsolva a gomb szürke szinű. Ha a WEBVISION fő ablaka be van
zárva, és csak a vészjelző ablak aktiv, akkor a hangjelzés riasztás a vészjelző ablaknál keletkezik.
5.5.7. Exportálás
Ezt a funkciót használva az aktuális táblázatos nézetet *.csv formátumú fájlban exportálható és Excelben
megnyitható.
5.5.8. Nyomtatás
Ezt a funkciót használva előbb megjelenik a nyomtatási nézet, majd ez után nyomtatható az aktuális üzenet
lista.
5.5.9. Nézet frissités (Update view)
Ezen keresztül újra tölthetőek az aktuális üzenet listák, ez a funkció segitségével frissithető a lista tartalma,
ugyanis nincs automatikus frissités az üzenet lista megjelenitésekor.
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6. Trend Görbék
6.1. Általánosságban
Egy trend görbe megmutatja egy érték időben történő folyamatos változását grafikus formában.
6.2. Trend inditása
A webvision-ben minden adatpont felvehető, és az időben való változása megjelenithető grafikus trend
görbék segitségével. A trend készités az egyes adatpontok a hozzájuk tartozó részletes menüben lévő linkre
kattintva (Create Trend). A kiválasztott adatpont minden fontos tulajdonságát elolvashatjuk a megjelenő
párbeszéd ablakban. A „text address” mezőben az adatpont alaphelyzetben lévő elnevezését láthatjuk, de
hogy később könyebben azonositani tudjuk a sok másik trend közül ezért az „additional text” mezőben
megadhatunk az értékhez egy általunk preferált nevet is.
Az adatpont információi alatt egy táblázatot láthatunk a különböző trend rögzitési ciklusokról. A trend
inditásához nekünk csak ki kell választani a kívánt mintavételezési intervallum (interval) valamint a
mintavételezés időtartama (Max. age) alapján a számunkra kedvezőbb trend tipust. A kiválasztáshoz csak
kattintsunk a jobb szélső oszlopban lévő trend ikonra. Ha ez megtörtént, a trend ettől a pillanattól kezdve
elindult és elkezdte a mintavételezést.

25. ábra: Adatpontok tulajdonságai – Trend görbe készités

6.3. Trend görbe megjelenités
Trendek megjelenitése a Webvision Trend menüpont által lehet megnyitni. Miután felhoztuk a trend
megjelenitést, 3 lehetőség van a trend kiértékeléséhez. Ha még nem lett profil elmentve (pl.: első
alkalommal használjuk), használhatod „az összes létező trend nézete (view of all existing trends) vagy a
„Find trends” alatt rákereshetünk egy konkrét trendre.
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26. ábra: Trend görbék megjelenitésének kezdő ablaka

6.3.1. Menü a kép fejlécében
A fejlécben található mernüből lehet előhivni a Trend alap beállitásait. A következő beállitások érhetőek el
innen.
6.3.1.1. Auto Filter
Az Auto Filter gomb használata során az összes trend oszlopában megjelenik egy opció, amely alapján
szürni lehet a trend lista értékeit. Ha a legördülő tulajdonságokból kiválasztol egyet, akkor a listában csak
azok a trendek fognak megjelenni, amelynek tulajdonsága megegyezik a kiválasztott értékkel.
6.3.1.2. Szöveg keresés
Miután beirtuk a kereső mezőbe a keresendő szöveget, az enter lenyomásával vagy a nyilra való kattintással
elindithatjuk a keresést és a találati listában csak azok a trendek fognak megjelenni, amelyek neve egyezett
a keresett szöveggel.
6.3.1.3. Trendek listázása
Ha a profil nézetből szeretnél átlépni az összes nézetére, csak annyit kell tenned, hogy kattints a „view of all
existing Trend” nevü linkre. Ez után a felvett trendek listája megjelenik.
6.3.1.4. Trend megjelenités inditása (Start Trend Display)
Ez a funkcó a kiválasztott trend grafikus megjelenités inditását teszi lehetővé.
7.3.1.5. Beállitások
Nyomtatáshoz be lehet állitani a nyomtatni kívánt trendek számát. Ebben a módban a nyomtatott oldalak
könnyedén és különállóan lehet beállitani.
6.3.1.6. Profil mentés (Save Profile)
Ha a kívánt adatpont ki lett választva a trend megjelenitéshez és a futási idő, intervallum stb -hez vonatkozó
adatokat beállitottuk, akkor elmenthetjük egy profilban.
A profilt elmentettük a kívánt beállitásokkal miután megadtunk neki egy nevet. Ha a trend görbe ezután
elindul, neked csak ki kell választani a kívánt adatpontot a profilból amit már megadtál és a kiválasztott
trendgörbék kilistázódnak a már mentett beállitásokkal. Azért hogy elkerüld a hosszú idejű Trend listázást,
ez az ajánlott módja a Trendek megjelenitésének. A profilok Felhasználó specifikusak, minden felhasználó
csak a saját profilkait tudja megtekinteni. Egy felhasználó bármennyi profilt létrehozhat.
6.3.1.7. Profile kiválasztása
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Ha a profil már elmentettük a trend görbék betölthetőek innen, ahogy azt az előző fejezetben is láthattuk. A
profilt kiválaszthatjuk az [Enter]-re kattintással a ’Select’ nevü oszlopban. Minden trend amit ebbe a profilba
mentettünk ezáltal kilistázható. És vegül, a listából kiválasztott trend megjelenithető.
A profile amelyet elmentettünk törölhető a ’Delete Entry’ oszlopban lévő [Delete]-re kattintva.
Az [Enter]-re kattintva az ’Assign to user’ oszlopban a profil tartalmát át lehet helyezni más felhasználó
profiljába (ehhez a művelethez Adminisztrátori jogosultság szükséges) Ha egy profil már létezik a másik
helyen, akkor az felül fog iródni.
6.3.1.8. Kijelölt Trend görbék törlése
Ahhoz hogy kitöröljünk egy trendet még mielőtt lejárna, ahhoz előbb ki kell jelölnünk majd kattintsunk a
Törlés (Delete) ikonra. A megerősités után a kijelölt trend törölve lesz a rendszerből.
Figyelem: Egy érték sem fog tovább rögzitésre kerülni a trend számára miután töröltük a trendet. Ha egy
értéket továbbra is szeretnénk trenden rögziteni, akkor új trendet kell létrehoznunk.

27. ábra: Trend görbe törlése

6.3.1.9. Trend görbe tulajdonságok beállitása
Mielőtt megnyitnánk a Trendet, előtte be kell állitanunk a megjelenitéshez szükséges tulajdonságokat.

28. ábra: Trend görbék konfigurálásának beállitásai

6.3.1.9.1. A cél formátum kiválasztása
Két féle opció közül lehet választani, vagy a képernyőn megjelenitem egy grafikus görbe segítségével, vagy
egy táblázatot tartalmazó fájlban mentem el. Az előbbi lehetőség a Trendet egy koordináta rendszerben
ábrázolt görbén jeleniti meg a mért adatokat, ellenben az utóbbi a fájl kimenet egy ’*.slk’ kiterjesztésü
táblázat amit Excel használatával megtekinthetőek, szerkeszthetőek.
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6.3.1.9.2. Tengelyek kiválasztása
Itt 2 X-tengely (x-axes) vagy 2, 3, vagy 4-Y-tengely (Y-axes) állitható be. Ezek a trend megjelenités előtti
beállitásoknál állithatóak be. Például több különböző dimenziójú jel összehasonlitásakor praktikus lehet,
többféle tengely megjelenitése. Az Y-tengely min és a max értéke ott ahol a piros nyíl jelzi az aktuális
oszlopban beállitható. Különböző értékek csak 2 trend begjelenitése esetén használható, amelyek a
beállitások szerint fognak megjelenni.Például: szelep visszajelzés (0-100%) állása a külső hőmérséklet
szerint (-30 - 40 °C).
6.3.1.9.3. Idő beállitás
Be tudod állitani a kívánt idő intervallumot, amelyikben időtartamban szeretnéd látni a trendet. A piros nyíl itt
is jelzi a sort ahol ezt beállithatunk.
6.3.1.9.4. Min/Max – határok
Beállithatod a min és a max értékét a megjelenitendő trendnek. Az Y-tengely min és a max értéke ott ahol a
piros nyíl jelzi az aktuális oszlopban beállitható.
6.4. Trend görbe kimenete
A trend görbe a rögzitett adatokat jeleniti meg grafikus formában.

29. ábra: Trend görbe funkciók / lépték

Legend: A kiválaszott, és megjelenitett értékek elnevezései
Values at the point of time of the ruler: A kiválaszott, és megjelenitett adatpontok értékei a görbén kiválaszott
időpontban.
Ruler: Segédegyenes.
Go to previous / next hour/day/month: Lásd lejjebb: „6.4.1.2. Navigációs gombok” pontban
Scale – Képarány
Max, Min on the window displayed
6.4.1. Funkciók
A trend görbe pontosabb megvizsgálását különböző funkciókkal tudjuk elvégezni.
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6.4.1.1. Segédegyenes
Amikor az egeret ráhuzod a Trend görbére, lehetőséged van az egér kattintásával a kiválaszotott időpontban
egy segédegyenest előhivni, amelynek a görbével való metszéspontjai meghatározzák az adott időpontban
mért adatpontok értékét. Ezt az értéket az oldal alján lévő listában pontosan kiolvashatjuk. A pontos időpont
pedig a segédvonal tetején jelenik meg.
6.4.1.2. Navigációs gombok
Az idő tengely léptetéséhez a trend görbe fölött lévő gombokat kell használni. 3-as nyíl <<</>>> 1 havi
léptetést, 2-es nyíl <</>> 1 napi léptetés, 1-es nyíl </> pedig 1 órai léptetést tesz lehetővé időben előre és
hátra.
6.4.1.3. Nagyitás
A nagyitás funkció segitségével a trend egy adott területét tudjuk tanulmányozni. Az adott terület
kijelöléséhez klikkeljünk az Y-tengely értékeire, majd az X-tengely értékeire. A 2-2 kék vonal közötti terület
szürkével lesz jelölve és egy nagyitó ikon megjelenik a terület jobb alsó sarkában amire ha rákattintunk
akkor megtörténik a nagyitás. Ezt a folyamatot annyiszor ismételhetjük ahányszor szükséges.

30. ábra: A nagyitás sajátosságai
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