
ДОПОВНЕННЯ ДО НАСТАНОВИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

ААШВ.411182.001НЕ опис змін ПЗ v1.12  

 

В версії  v1.12  реалізовані наступні доповнення та зміни до v1.11: 

1. ІНТЕРФЕЙС ВІДОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ 

1.1. Введено обмеження кількості каналів, що відображаються одночасно на одній 

екранній формі до 32-х каналів (без врахування ліній уставок сигналізації). 

1.2. Реалізовано поштучне увімкнення відображення уставок сигналізації на ек-

ранній формі. 

1.3. Для дискретних входів/виходів введено кольорову рамку відповідного кольо-

ру при значенні дискретного входу/виходу каналу «0». 

1.4. Зменшено мінімальний період для режиму автоматичного перемикання екран-

них форм з 1 хв до 1 с, при відключенні відображення графіків. 

1.5. Забезпечено повне відображення імені каналу реєстрації та одиниць вимірю-

вання при мінімальному масштабі шляхом зменшення шрифту та обмеженням кіль-

кості символів імені до 16. 

1.6. Введено функцію запиту підтвердження внесених змін при автоматичному 

виході з меню налаштувань. 

2. РОБОТА З АРХІВОМ НА ДИСПЛЕЇ 

2.1. При перегляді архіву на дисплеї Реєстратора відновлено функцію відключен-

ня/включення графіків довільного каналу. 

3. Передача даних по ETHERNET 

3.1. Реалізовано роботу web-серверу при підключенні до Реєстратора по мережі 

Ethernet з можливостями перегляду біжучих даних по всіх каналах та часткового або 

повного копіювання архіву по мережі Ethernet. Технічний опис даної функції: «веб-

інтерфейс забезпечує відображення поточних значень та завантаження на ПК файлу 

архіву даних реєстрації за протоколом HTTP/1.1 згідно з IETF RFC 7231, формат ви-

дачі веб-інтерфейсу – HTML згідно з ISO/IEC 15445:2000 з використанням скриптів 

ECMAScript згідно з ISO/IEC 16262:2011».  

3.2. Для підключення до Реєстратора в межах локальної мережі достатньо в адрес-

ній стрічці браузера на ПК ввести IP-адресу.  
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3.3. Під таблицею біжучих значень знаходиться кнопка «Копіювання архіву». 



При її натисканні відкривається вікно копіювання архіву: 

 
В цьому вікні обираються опції копіювання – повне або часткове копіювання, при 

останньому виборі відкривається вікно вибору часу і дати копіювання. Після вибору 

необхідних параметрів та натискання кнопки «Копіювання архіву» починається ко-

піювання файлу архіву на ПК.  

 

3.4. Для віддаленого підключення з зовнішньої мережі необхідно на роутері-шлюзі 

підприємства встановити перенаправлення портів на конкретну ІР-адресу Реєстратора 

R10 по протоколу TCP:  
<WAN адрес> : <Зовнішний порт>  на <LAN адрес> : 80 , де: 

«WAN адрес» – «Білий» IP адрес підприємства; 

«Зовнішний порт» – не зайнятий порт на роутері-шлюзі (вибір адміністратора ме-

режі) різний для кожного Реєстратора; 

«LAN адреса» – внутрішня IP адреса конкретного Реєстратора R10. 

Демонстраційний приклад підключення по мережі Ethernet до Реєстратора 

R10, що знаходиться в ТОВ «ЛПЗ» (статична ІР-адреса 91.232.241.85, порт 5080), з 

довільної точки світу в браузері Chrome. Системним адміністратором встановлено 

перенаправлення портів на роутері-шлюзі з зовнішнього порту <5080> на внутріш-

ню ІР-адресу (встановлена статична - 192.168.1.5): 
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Примітка: функції повноцінно реалізовано при роботі з браузерами Chrome, 

Opera та практично повноцінно з Firefox для ОС Windows. На ОС Android доступна 

функція перегляду біжучих даних. З браузером Microsoft Edge  та Internet explorer 

для ОС Windows, для ОС iOS та Mac OS в даній версії ПЗ v 1.12 обмін даними не ре-

алізовано. 

 


