راهنمای نصب و راهاندازی ماژول TTE LAN

ویرایش 1
مهر ماه 1931

لطفاً قبل از راه اندازی پنل و نصب قطعات ،دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمائید.
عدم رعایت مطالب ذکر شده باعث ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
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 -1مراحل راه اندازی ماژول :TTE LAN
 .1پس از نصب ماژول ،ابتدا تنظیمات پیشفرض را در نرم افزار  ProsTEباز میکنیم (توسط ساریان مطابق
بند .)2
 .2مقادیر  Account Numberو  System IDرا تغییر می دهیم و تنظیمات جدید را بر روی ماژول
 Writeمیکنیم (مطابق بند .)2
 .9در تنظیمات پنل  ،Eclipseارتباط با ماژول  LANرا فعال میکنیم (مطابق بند .)2
 .4ماژول را به شبکه  LANدارای اینترنت متصل میکنیم (مطابق بند .)2
 .5چک مینماییم که ماژول در پانل مدیریتی ساریان ایجاد شده باشد (مطابق بند .)9
 .6جهت نصاب و مصرف کننده ،کاربر  Web Userایجاد کرده و به ماژول ارتباط میدهیم (مطابق بند .)4
 .1اپلیکیشن موبایل را با کد نصاب تست کرده و ماژول را به نصاب تحویل میدهیم (مطابق بند .)5
 .8با کاربر نصاب از طریق  Webبه ماژول متصل شده و در قسمت  Edit Parameterجهت مصرف
کننده ،کد کاربری با دسترسی محدود ایجاد میکنیم (توسط نصاب مطابق بند  -4روش اول).
 .3نصاب پس از نصب ماژول در محل پروژه ،اپلیکیشن موبایل را با کد مصرف کننده ،به پروژه تحویل میدهد.
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 -2مراحل اولیه:
ابتدا سیمبندی ماژول  TTE LANرا طبق شکل زیر انجام میدهیم:

برای  configureکردن این ماژول توسط نرمافزار  ،ProsTEابتدا طبق شکل زیر سیستم  TTE LANرا انتخاب میکنیم:
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سپس تنظیمات الزم را مطابق شکل زیر انجام میدهیم .جهت راحتی کار فایل پیش فرض تنظیمات را از مسئول فنی شرکت ساریان
سیستم تحویل بگیرید و فقط عدد  Account Numberو  System IDرا بصورت مشابه تغییر دهید .این عدد باید یک عدد  4تا
 6رقمی باشد .توجه کنید حتما  System IDباید با  Sarian@#$شروع شود {با  Sبزرگ}.
در این تنظیمات برای مثال پنل  Eclipseرا انتخاب کرده و عدد  6001در  account Numberو  System IDنشان دهندهی
شماره مشتری(برای مثال )6 :و شماره پروژه(برای مثال )1 :میباشد که باید بدین صورت تغییر داده شود:
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Teletek IP address

پس از اعمال این تغییرات در فایل  ،ProsTEبایستی برنامه را توسط کابل رابط  Micro USBاز طریق کامپیوتر مطابق شکل بر
روی ماژول  writeکرده که  PC IDرا  1294و  Valid User Codeرا  0000وارد مینماییم.
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حال بایستی جهت ایجاد ارتباط بین پنل و ماژول ،در تنظیمات پنل در منوی  ،Communicationدر منوی ،digital comm
در قسمت  ،optionگزینه  Ajax Rep. Mainرا فعال نماییم .این تنظیمات در نرم افزار  ProsTEبه صورت زیر وجود دارد که
باید گزینه  Reporting Channelsبر روی  GPRS – main; PSTN – backup if enabledو یا GPRS – main; PSTN
 – main if enabledقرار داشته باشد:

در نهایت با کمک کابل شبکه با اتصال پورت شبکهی این ماژول به یک شبکهی محلی دارای اینترنت ،این ماژول توسط IP address
مشخص شده در تنظیمات گفته شده در باال ،در سرور  Teletekبصورت اتوماتیک ثبت میگردد و قادر به مانیتور کردن سیستم
توسط این ماژول خواهیم بود .در این حالت  LEDنشانگر  Net Stateکه پیش از این قرمز بود ،به رنگ سبز در خواهد آمد.
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 -3مانیتورینگ در سرور تله تک
جهت مانیتورینگ به وبسایت  http://teletek-ajax.com/ajax/admin/رفته و با  usernameو  passwordشرکت وارد
میشویم .در این قسمت قادر خواهیم بود تمامی ماژولهای  TTE LANثبت گردیده در شبکهی  Teletekتا کنون را مشاهده و
مانیتور نمود:
در منوی  Systemقادر خواهیم بود نحوهی استفاده از این ماژول که به چه نوع پنل  ،Eclipseیا پنلهای دیگری اتصال شده است
و یا اینکه به صورت  Stand aloneاستفاده شده است را مشاهده نماییم .همچنین میتوانیم آنالین بودن ماژول و سایر جزییات را
مشاهده نمود .همانطور که مشاهده میشود در این منو ماژول  6001بصورت اتوماتیک بر روی سرور  Teletekدر این قسمت ثبت
گردیده است.
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 -4ساخت  WEB userبرای مصرف کننده:
روش اول:
از طریق گزینهی  Newقادر خواهیم بود  userجدید را به صورت  WEB userو یا  Web Engineerتولید نماییم که هر کدام
قابلیتهای مختلفی خواهند داشت.
در این قسمت  password ،usernameبرای ورود به سیستم و باقی اطالعات مربوط به  userرا وارد کرده و Access Level
را  WEB Userدر نظر میگیریم.

بدین ترتیب میتوان هر تعداد  userموردنیاز را تولید نمود .سپس در منوی  Systemابتدا سیستم  Sarian@#$6001را select
کرده و سپس از طریق گزینهی  Web user assignmentاز گزینههای موجود user ،هایی که مد نظرمان است را به این سیستم
اختصاص میدهیم تا بتوانند این سیستم را مانیتور نمایند:
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حال به وبسایت  http://teletek-ajax.com/ajax/رفته و با وارد کردن  usernameو  passwordساخته شده وارد خواهیم
شد:
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برای مثال در اینجا با وارد شدن با  userساریان ،تمامی سیستمهای  Assignmentشده به آن مشاهده خواهد شد که قادر خواهیم
بود وضعیت هر یک را مشاهده و در صورت داشتن کد مدیریتی به آن متصل شد و سیستم را کنترل نمود:

جهت اتصال در پنجرهی زیر  PC ID numberرا  1294و  user codeکه کد مدیریتی پنل میباشد را وارد کرده و به پنل متصل
شده و قادر به کنترل پنل و  Armو  Disarmکردن سیستم خواهیم بود:
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همچنین در اینجا از طریق منوی  Edit Parametersقادر خواهیم بود پارامترهای سیستم را تغییر داده و از هشت  userقابل
تعریف پنل ،کاربر جدید به همراه  user codeکاربری جدید تعریف نمود.
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همچنین میتوانیم سطح دسترسی هر کاربر را در این قسمت تغییر داد:
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روش دوم:
ترجیحا روش دوم استفاده میشود.
در این روش توسط کاربر  Web Engineerکه تنها متعلق به شرکت ساریان میباشد از طریق وبسایت http://teletek-
 ajax.com/ajax/وارد می شویم که صفحه زیر برایمان بار خواهد شد که در آن قادر خواهیم بود تمامی ماژولها و وضعیت آنها
را مشاهده نماییم و در صورت داشتن  user codeبه آن وصل شویم.

همانطور که مشاهده میشود در این صفحه در روبهروی هر سیستم یک گزینهی  Usersنیز وجود دارد که از این طریق قادر خواهیم
بود  web userبرای مصرف کننده ایجاد نماییم .با انتخاب این گزینه صفحه زیر نمایان میشود که با انتخاب گزینهی Quick
 user creation modeمیتوان  userجدید ایجاد کرد:
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با وارد کردن  Login IDو  passwordمیتوان  userجهت مصرف کننده و نصاب ایجاد نمود و با مراجعه به وبسایت
 /http://teletek-ajax.com/ajaxتوسط  userایجاد شده به سیستم وارد شد و با داشتن کد مدیریتی پنل به سیستم متصل
گردید و از هشت  userقابل تعریف پنل ،کاربر جدید به همراه  user codeکاربری جدید تعریف نمود.
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 -5کار با نرمافزار موبایل:
در ادامه میتوان با کمک نرمافزار موبایل  username ،MobileTTEو  passwordخود را وارد نمود و با داشتن user code
کاربری ،پنل را با کمک این ماژول مانیتور نمود .این نرمافزار را میتوان از  play storeبرای گوشی با سیستم عامل آندروید و یا
 IOSدانلود نمود و از امکانات آن بهره برد.

پس از نصب وارد نرمافزار شده و از منوی سیستم گزینهی  Add Systemرا انتخاب کرده و در ادامه گزینهی  Manualرا انتخاب
کرده و  usernameو  passwordخود را وارد مینماییم و  Next Stepرا انتخاب میکنیم:

19

در صفحهی بعد از قسمت  ،choose systemsسیستمهایی که میخواهیم مانیتور نماییم را اضافه مینماییم.

با انتخاب گزینهی  ،finishمیتوانیم در صفحهی اصلی سیستمهای اضافه شده را به صورت زیر مشاهده نماییم که وضعیت سیستم
به صورت  offline ،onlineو یا  busyنشان داده میشود .توجه شود که عین واحد تنها میتوان سیستم را از طریق  webو یا
نرمافزار مانیتور نمود .در غیر اینصورت وضعیت به صورت  busyنشان داده خواهد شد.
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در این صفحه با انتخاب سیستم user code ،پنل درخواست میشود که با وارد کردن آن میتوان سیستم را مانیتور و کنترل
نمود .بهتر است تیک گزینهی  Remember Codeدر این صفحه برداشته شود.
در نسخه تحت وب ( )https://teletek-ajax.com/ajaxاگر کد مدیر (پیش فرض پانل  )0000زده شود ،گزینه Edit
 parameterفعال می باشد و امکان تغییر تنظیمات پانل  Eclipseو ماژول  TTE LANوجود دارد .و اگر یکی از کدهای پانل 2
تا  8زده شود ،امکان تغییر تنظیمات پانل و ماژول وجود ندارد.
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با انتخاب گزینهی  ،Area 01قادر خواهیم بود وضعیت و  troubleهای پنل را مشاهده کرد که برای مثال در اینجا low
 batteryبه عنوان  troubleدر این سیستم نشان داده شده است:
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در منوی سیستم با انتخاب گزینهی  ،Settingsقادر خواهیم بود  push notifications for this deviceرا  enableکرده تا
در صورت برقراری شبکه اینترنت گوشی ،حتی با وجود خارج بودن از برنامه ،از وضعیت سیستم اطالع داشت:

23

