ivatelský manuál k aplikaci
QMaster
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Ovládání programu
První kroky
Hlavní okno aplikace
Ostatní dialogová okna

Úvod

QMaster je ídící aplikace umo ující dálkové ovládání za ízení slou ících k ochran proti
odposlechu. QMaster je sou ástí systému QM-4000, který se skládá z ídícího po íta e, rozhraní
QMI a sb rnice RS-485 s p ídavnou audio linkou. QM-4000 umo uje p ipojení a 128 za ízení na 1
sb rnici. V sou asné dob je jako p ipojitelné za ízení podporován pam ový rádiový analyzátor
MRA- 3Q. P ipravuje se mo nost p ipojení detektor mobilní komunikace DMC-2Q a
irokopásmových detektor RFD-2Q.

2

Ovládání programu

2.1

Základní koncepce ovládání

Ovládání programu je koncipováno tak, aby v ina pou ívaných funkcí byla jednodu e a rychle
dostupná stiskem tla ítka i aktivací jiného ovládacího prvku. Krom efektivity ovládání je také
kladen d raz na p ehledné zobrazení aktuálního stavu v ech za ízení, v etn podrobných informací
a stavu vybraného za ízení.
Hlavní okno je vertikáln rozd leno na dv ásti: vlevo se nachází okno sb rnice, vpravo pak okno
vybraného za ízení:
Okno sb rnice obsahuje seznam registrovaných za ízení v etn jejich aktuálního stavu, ovládací
tla ítka pro práci se sb rnicí (nap . p idání/odebrání za ízení), informace o komunikaci na sb rnici a
dále ovládací prvky pro práci s audio záznamy.
Pravá ást obsahuje podrobné informace o stavu vybraného za ízení a ovládací prvky pro práci s
vybraným za ízením (lad ní, m ení kmito tu, prohlí ení spektra, práce s poplachy). Hlavní menu
obsahuje polo ky pro práci s projekty, mo nost zm ny nastavení, dopl kové funkce pro práci s
vybraným za ízením a aktivaci nápov dy. V echny ovládací prvky jsou opat eny tzv. bublinovou
nápov dou.

2.2

Ovládání grafických prvk pomocí my i

Aplikace obsahuje n kolik grafických oken zobrazujících kanály radiového pozadí, výsledek analýzy

kmito tového spektra a historii poplach . Manipulace s t mito okny pomocí my i lze provád t
následovn :
·
pravé tla ítko: výb r oblasti pro zoom
·
levé tla ítko, dvojí stisknutí: aktivace odpovídajícího kmito tu/kanálu (pouze kmito tová okna)
·
kole ko my i: zoom +/-

3

První kroky

1. Nastavení sériového portu - hlavní menu Soubor | Nastavení
Zkontrolujte nastavení sériového portu pro p ipojení QMI. Pokud p ednastavený port (COM1)
nesouhlasí s va í hardwarovou konfigurací, vyberte správný port a potvr te dialog nastavení
stisknutím OK. Program se pokusí o navázání komunikace na zvoleném portu - pokud pokus
sel e objeví se chybové hlá ení a je nutné zm nu nastavení opakovat. P i prvním spu ní
programu je také vhodné zkontrolovat nastavení ostatních parametr uvedených v dialogu
nastavení (perioda obnovování stavu za ízení, audio vzorkování
2. Prohledání sb rnice - tla ítko Prohledat v okn sb rnice.
Po prvním spu ní je vhodné aktivovat prohledání sb rnice, tj. nalezení v ech práv aktivních
za ízení p ipojených na sb rnici. Nalezená za ízení se následn objeví v seznamu v levé ásti
hlavního okna.
3. Manuální p idání za ízení - tla ítko idat v okn sb rnice.
Manuální p idání do seznamu za ízení je vhodné pokud chcete p idat za ízení, které práv
není aktivní nebo se práv nachází v re imu, který blokuje komunikaci. Po aktivaci tla ítka
budete dotázáni na ID za ízení, jeho typ a zvolený název za ízení.
4. Práce s vybraným za ízením - ovládací prvky v okn za ízení.
V okn sb rnice vyberte libovolné aktivní za ízení (zobrazeno zelen nebo erven ). Pomocí
ovládacích prvk v okn za ízení si pak m ete prohlédnout aktuáln ulo ené pozadí, pou ívat
manuální lad ní, m it kmito et. Pokud za ízení obsahuje poplachy, je mo né naladit
odpovídající kanály (dvojí kliknutí v okn Poplachy), prohlí et historii poplach na vybraných
kanálech nebo vymazat vybrané poplachy ze za ízení. Detaily ohledn práce se za ízením
jsou popsány v následující kapitole.

4

Hlavní okno aplikace
Hlavní okno je vertikáln rozd leno na dv
okno vybraného za ízení:

ásti: vlevo se nachází okno sb rnice, vpravo pak

Okno sb rnice obsahuje seznam registrovaných za ízení v etn jejich aktuálního stavu,
ovládací tla ítka pro práci se sb rnicí (nap . p idání/odebrání za ízení), informace o komunikaci
na sb rnici a dále ovládací prvky pro práci s audio záznamy.

Pravá ást obsahuje podrobné informace o stavu vybraného za ízení a ovládací prvky pro
práci s vybraným za ízením (lad ní, m ení kmito tu, prohlí ení spektra, práce s poplachy).
Hlavní menu obsahuje polo ky pro práci s projekty, mo nost zm ny nastavení, dopl kové
funkce pro práci s vybraným za ízením a aktivaci nápov dy. V echny ovládací prvky jsou
opat eny tzv. bublinovou nápov dou. V dal ím textu budou nejd íve popsány ovládací prvky
hlavního okna aplikace. Dále budou rozebrány ostatní dialogová okna aplikace.

4.1 Seznam za ízení

·
·
·
·
·
·
·
·

Seznam za ízení obsahuje v echna za ízení, která jsou zaregistrována a jejich aktuální stav
se periodicky obnovuje (perioda obnovování - viz dialog nastavení).
Tla ítko idat - manuální registrace za ízení se zvoleným ID.
Tla ítko Prohledat - nalezení v ech funk ních za ízení na sb rnici.
Tla ítko Odebrat - odebrání vybraných za ízení ze seznamu (pozn. výb r n kolika za ízení
najednou lze realizovat my í p idr ením tla ítka Ctrl)
Tla ítko Historie - zobrazení historie poplach v ech vybraných za ízení. Zobrazuje se v dy
maximální poplachová úrove pro dané za ízení a daný asový okam ik. Pro zobrazení
detailn í historie pou ijte tla ítko Historie kanál (viz. ní e).
Tla ítko Vymazat Historii - smazání historie pro v echna vybraná za ízení.
Tla ítko Smazat Audio - smazání v ech audio záznam pro vybraná za ízení.
Tla ítko Skrýt ovládání za ízení - skryje pravou ást hlavního okna obsahující ovládací prvky
za ízení.

4.2

Informace o komunikaci na sb rnici

Okno obsahuje informace o komunikaci na sb rnici. P i bezchybné funkci by ka dá vým na
informace na sb rnici m la být ukon ena hlá ení OK. Pokud se vyskytují ádky obsahující ID
FAIL je za ízení s íslem ID pravd podobn vypnuté nebo se nachází v re imu, který
nepodporuje komunikaci. Pokud se vyskytují pouze hlá ení FAIL m e se jednat o patné
nastavení komunika ního portu,
p eru ení kabelu sb rnice, i pokus o komunikaci s
neexistujícím za ízením.

4.3

·
·
·
·

oupátko Reproduktor - nastavení hlasitosti p ehrávaných audio záznam .
oupátko Mikrofon - nastavení citlivosti mikrofonu pro po izování audio záznam .
Tla ítko Nahrát - manuální aktivace nahrání audio záznamu. Záznam o p edvolené délce bude
idán k audio záznam m aktuálního za ízení. Délka záznamu se ídí parametrem uvedeným v
nastavení aplikace (viz dialog nastavení).
Tla ítko Zobraz záznamy - zobrazení v ech audio záznam formou dialogu. Dialog umo uje
ehrávání i mazání jednotlivých záznam .

4.4

·
·

Informace o za ízení

První ádek obsahuje následující informace: typ za ízení, verzi firmwaru, ID za ízení, po adové
íslo komunikace
Druhý ádek obsahuje u ivatelské pojmenování za ízení - pojmenování m ete zm nit
zapsáním nového jména do a stiskem klávesy ENTER

4.5

·
·
·

Ovládání audio záznam

Aktuální re im za ízení

Vlevo je zobrazen aktuální re im za ízení
Tla ítko Scan - p epnutí za ízení do re imu SCAN
Tla ítko Automatické lad ní - p epnutí do re imu automatického lad ní

4.6

·
·
·
·

·
·
·

Okno je grafickým znázorn ním obsazených kanál pozadí a nových signál
Obsazené kanály pozadí jsou znázorn ny erným sloupcem v dolní ásti grafu
Nové signály odpovídají erveným sloupc m v horní ásti grafu - vý ka sloupce vyjad uje
aktuální procento poplachu na daném kanálu
ísla kanál jsou zobrazena naho e; p i pohybu my i nad grafem je v pravém horním rohu
zobrazeno íslo kanálu odpovídající pozici kurzoru. Pod tímto íslem je íselné vyjád ení
procenta poplachu na tomto kanále a za krtávací pole ukazující zda je kanál sou ástí pozadí
za ízení
V levé ásti je oupátko umo ující zv ení nebo zmen ení detailu zobrazování
Pro zv ení je také mo né vybrat my í oblast p i stisknutém pravém tla ítku my i
Kliknutím do grafu je nalad n signál na odpovídajícím kanálu

4.7

·
·

·
·

Pozadí za ízení a poplachové kanály

Ovládací prvky lad ní

s-metr ukazuje aktuální sílu signálu nalad ného na za ízení. Pozn.: Obnova této hodnoty se
provádí pouze p i úkonech lad ní a dola ování.
Tla ítka v poli "Kanál" umo ují lad ní po jednotlivých kanálech. P ímé nalad ní po adovaného
kanálu lze uskute nit zapsáním kanálu do edita ního pole mezi tla ítky a stiskem klávesy
ENTER. Tla ítka P idat do pozadí a Smazat z pozadí umo ují p idat i smazat aktuáln
nastavený kanál z pozadí.
Tla ítka v poli "Pozadí" umo ují lad ní po jednotlivých kanálech pozadí
Tla ítka v poli "Signál" umo ují lad ní po jednotlivých signálech. Za ízení se sna í nalézt

·
·

edchozí nebo následující signál podobn jako b né rozhlasové p ijíma e. Prost ední tla ítko
doladí signál na maximální úrove .
Tla ítka v poli "Manuální lad ní" lze pou ít k manuálnímu prola ování spektra. Dvojité ipky
provádí rychlé lad ní, jednoduché pak jemné dolad ní.
Pole Kmito et se pou ívá pro m ení kmito tu nebo nalad ní zvoleného kmito tu. Pro m ení
kmito tu nala te maximum signálu a stiskn te tla ítko Zm it. Pro nalad ní kmito tu, zapi te
hodnotu v MHz do edita ního pole a stiskn te ENTER nebo tla ítko Naladit. Pozn.: M ení
kmito tu nemusí poskytnout p esné hodnoty pro signály typu spread spectrum nebo channel
hopping jako je DECT, GSM, nebo WiFi.

4.8

·
·
·

Tla ítko Záznam pozadí - spustit instrukci ULO IT POZADÍ v za ízení. Za ízení prohlédne
aktuální spektrum a ulo í jej do pam ti. Pozn.: v echna pozadí jsou archivována a je mo né se
k nim kdykoli vrátit.
Tla ítko Obnova pozadí - spustit instrukci OBNOVIT POZADÍ v za ízení. Aktuální pozadí je
teno ke stávajícímu pozadí ulo enému v za ízení.
Tla ítko Analýza spektra - provést detailní analýzu kmito tového spektra. Za ízení postupn
prola uje kmito tový rozsah 30-3600MHz. Výsledkem analýzy je graf kmito tového spektra.
Tento graf je mo né prohlí et, vytisknout, ulo it do souboru nebo porovnat s jiným ji ulo eným
spektrem. Naposledy analyzované spektrum je automaticky ulo eno do souboru freq.fsg. Toto
spektrum je také mo né znovu zobrazit bez provád ní analýzy - pomocí polo ky hlavního
menu Za ízení | Zobraz Spektrum. Poznámka: analýza trvá okolo 5 minut!

4.9

·
·

íkazy pro záznam pozadí a analýzu spektra

Informace o pozadí, editace pozadí

ID aktuálního pozadí - hexadecimální kód aktuálního pozadí v za ízení. Tento kód je generován
náhodn p i jakékoli zm
pozadí v za ízení (zápis, obnova nebo editace pozadí, p idání nebo
odebrání kanálu). Kód je kontrolou zda nedo lo k neoprávn né manipulaci s pozadím.
Tla ítko Zobrazit/Editovat otev e okno editace pozadí (viz kapitola 9.1).

4.10 Tabulka nových signál

Tato tabulka zobrazuje informace o nových signálech (poplachy), které v okam iku
vyhodnocení nejsou obsa eny v pozadí za ízení. Tabulka je základním nástrojem pro
dlouhodobou analýzu innosti za ízení. Existují dva re imy prohlí ení poplach : "za ízení" a
"historie". Re im za ízení zobrazuje seznam poplach , který aktuálním obrazem seznamu
poplach v za ízení. Re im historie zobrazuje krom aktuálních poplach také záznamy které
nemusí být obsa eny v za ízení (nap . byly u ivatelem vymazány), ale nacházejí se v globální
historii pro dané za ízení.

·
·
·
·

-

·
·
·

Levá horní ást tabulky obsahuje informaci o aktuálním poplachovém stavu za ízení. Mo né
stavy jsou: OK, Nové signály, Poplach. Nápis OK indikuje, e ádný poplachový signál není
aktivní. Nápis Nové signály se zobrazí p i p ítomnosti nových signál , které v ak nedosáhly
100% poplachové úrovn (doba dosa ení 100% poplachu závisí na nastavení daného za ízení
a pohybuje se od 1-20 minut). Nápis Poplach indikuje, e za ízení se práv nachází v poplachu.
Za aktuálním stavem za ízení se mohou zobrazit nápisy +GSM nebo +DECT. Tyto nápisy
indikují, e zdrojem aktuálních nových signály je pravd podobn GSM nebo DECT
komunikace.
Pod stavem za ízení se zobrazuje po et aktivních poplach , po et poplach v za ízení a po et
poplach v historii.
Pravá horní ást tabulky zobrazuje aktuální úrove poplachu pro dané za ízení. Pod tímto
údajem je zobrazen as od posledního poplachu (záporná hodnota) nebo as po který trvá
poplach (kladná hodnota).
Záhlaví tabulky obsahuje následující informace:
kan - kanál poplachu
rec - zobrazený reproduktorek indikuje, e je k dispozici alespo jeden zvukový záznam k
danému poplachu. Kliknutím na reproduktorek se aktivuje okno seznamu zvukových
záznam .
poplach - aktuální poplachová úrove
max - maximální poplachová úrove
Z - '*' poplach je ulo en v za ízení, BG poplachový kanál je v pozadí za ízení
suma - suma doby po kterou byl signál aktivní
první - první výskyt signálu na daném kanálu
poslední - poslední výskyt signálu na daném kanálu
epína Za ízení/Historie. Zobrazovat pouze poplachy aktuáln ulo ené v za ízení nebo
echny záznamy v historii poplach .
Tla ítko idat do pozadí - p idat aktuáln vybrané poplachy do pam ti za ízení
Tla ítko Smazat - smazat aktuáln vybrané poplachy z pam ti za ízení

·
·
·
·
·
·

Tla ítko Smazat v e - smazat v echny poplachy z pam ti za ízení. Poplachy nadále z stanou
v záznamech historie.
Tla ítko Historie - zobrazit historii aktuáln vybraných poplach
Tla ítko Vymazat Historii - smazat historii aktuáln vybraných poplach
Tla ítko Smazat Audio - smazat audio záznamy aktuáln vybraných poplach
Tla ítko Sync - synchronizovat se za ízením. Pozn.: synchronizace se provádí té automaticky
s periodou zhruba 5 minut.
Tla ítko Ozna it - ozna ení kanál odpovídajících r zným komunika ním standard m. Pozn.
toto ozna ení je pouze p ibli né; stejné kanály mohou být sdíleny r znými komunika ními
standardy.

4.11 Hlavní menu
Soubor
-

Otev ít projekt...
Otev ení d íve ulo eného nastavení
Ulo it projekt jako...
Ulo ení ve kerého nastavení do pojmenovaného souboru
Nastavení...
Otev ení dialogu nastavení aplikace
Konec
Ukon ení programu. Ve kerá nastavení budou po op tovném spu ní programu
obnovena. Data po ízená aplikací budou po op tovném spu ní dostupná (seznam
za ízení, historie, audio záznamy).

Za ízení
Nahrát spektrum
Nahrát d íve analyzované spektrum ze souboru pro prohlí ení. Pozn.: Nahrání
referen ního spektra je mo né z okna analýzy (viz kap. 5.2).
Zobrazit spektrum
Zobrazit naposledy analyzované spektrum.
Nápov da
Obsah
Hlavní nápov da programu.
O Aplikaci
Základní informace o aplikaci.

5 Ostatní dialogová okna
5.1

Nastavení aplikace

Dialog nastavení aplikace umo uje nastavení základních parametr programu. Po potvrzení
tla ítkem OK je nastavení automaticky ulo eno do souboru projektu. Po znovuspu ní
programu bude pou ito poslední zvolené nastavení.

·

Standardní perioda obnovování - perioda obnovování stavu za ízení na sb rnici. Del í perioda
sni uje objem komunikace na sb rnici, ale prodlu uje dobu za kterou se zm ny detekované
za ízením objeví v aplikaci. Standardní nastavení: 30 s.
Perioda obnovování aktuálního za ízení - stav aktuálního za ízení je mo né obnovovat ast ji
ne ostatní co umo uje operativn í zji ní nových signál a poplachového stavu.
Standardní nastavení: 10 s.
Nahrávat audio - nahrávat audio záznamy kanál zp sobujících poplach. B hem nahrávání je
nalad n kanál na za ízení které zp sobuje poplach a komunikace na sb rnici je do asn
pozastavena.
Délka záznamu - délka ka dého po ízeného záznamu. Standardní nastavení: 10 s.
Perioda záznamu - minimální doba mezi dv ma audio záznamy. Standardní nastavení: 2 min.
Perioda opakovaného záznamu - Standardní nastavení: 10 min.

·
·
·
·
·

5.2

Analýza kmito tového spektra

Okno analýza kmito tového spektra zobrazuje úrove detekovaných signál v rozsahu
30-3600MHz. Horizontální osa grafu odpovídá kmito m, vertikální pak síle signálu cejchované
jak v procentech maximální úrovn (0-100%), tak v p ibli né dBm stupnici.

Pravá ást okna obsahuje následující prvky:
·
·
·
·
·
·
·

Ozna ení za ízení (ID a název).
Frekvence a úrove odpovídající aktuální pozici kurzoru my i.
Zoom - zv ení v ose x a y.
Tla ítko Tisk - tisk grafu (otev e se dialog výb ru tiskárny a p edvoleb tisku).
Tla ítko Nahrát - nahrát referen ní spektrum pro porovnání. Referen ní spektrum je
zobrazováno odli nou barvou.
Tla ítko Ulo it - ulo it spektrum do souboru. Tento soubor je mo né pou ít pro pozd í
porovnávání spekter.
Pozn.: Zv ení a zmen ení v horizontální ose je mo né pomocí kole ka my i. K zobrazení
zvoleného výseku grafu pou ijte výb r pomocí pravého tla ítka my i. K horizontálnímu
posouvání grafu pou ijte oupátka.

5.3

Historie poplach na jednotlivých kanálech

Okno historie poplach zobrazuje grafickou formou historii úrovní poplach pro vybrané kanály
(viz tla ítko Historie v tabulce poplach ). Horizontální osa odpovídá asu poplachu, vertikální
pak procentuální úrovni poplachu (100% = poplach).

·
·
·
·
·
·

Ozna ení za ízení (ID a název).
Datum, as a úrove poplachu odpovídající aktuální pozici kurzoru my i.
Zoom - zv ení v ose x.
Výb r zobrazovaných kanál - pokud chcete zobrazit pouze n které kanály, za krtn te polí ko
Zobrazit pouze vybrané a my í vyberte po adovaný kanál. Výb r více kanál najednou je mo ný
podr ením tla ítka Ctrl.
Tla ítko Tisk - tisk grafu historie (otev e se dialog výb ru tiskárny a p edvoleb tisku).
Pozn.: Zv ení a zmen ení v horizontální ose je mo né pomocí kole ka my i. K zobrazení
zvoleného výseku grafu pou ijte výb r pomocí pravého tla ítka my i. K horizontálnímu
posouvání grafu pou ijte oupátka

5.4

Historie poplach jednotlivých za ízení

Okno historie poplach zobrazuje grafickou formou historii úrovní poplach pro vybraná za ízení
(viz tla ítko Historie v tabulce za ízení). Horizontální osa odpovídá asu poplachu, vertikální
pak procentuální úrovni poplachu (100% = poplach). Tato úrove je maximální poplachovou
úrovní v ech kanál za ízení v daný asový okam ik.

·
·
·

Datum, as a úrove poplachu odpovídající aktuální pozici kurzoru my i.
Zoom - zv ení v ose x.
Výb r zobrazovaných za ízení - pokud chcete zobrazit pouze n která za ízení, za krtn te
polí ko Zobrazit pouze vybrané a my í vyberte po adované za ízení. Výb r více za ízení
najednou je mo ný podr ením tla ítka Ctrl.
Tla ítko Tisk - tisk grafu historie (otev e se dialog výb ru tiskárny a p edvoleb tisku).
Pozn.: Zv ení a zmen ení v horizontální ose je mo né pomocí kole ka my i. K zobrazení
zvoleného výseku grafu pou ijte výb r pomocí pravého tla ítka my i. K horizontálnímu
posouvání grafu pou ijte oupátka.

·
·

5.5

Práce s audio záznamy

Toto okno umo uje prohlí et, p ehrávat a mazat získané audio záznamy. Aktivace okna je
mo ná bu tla ítkem Zobraz záznamy v audio ásti hlavního okna, nebo kliknutím na
reproduktorek v tabulce poplach (zobrazí se pouze záznamy odpovídající danému kanálu).

·

·
·
·

-

Záhlaví tabulky obsahuje následující polo ky:
Za ízení - ID za ízení
Kanál - kanál na kterém byl audio záznam po ízen
Datum a as
Kmito et - kmito et zm ený t sn po po ízení audio záznamu
Úrove - úrove signálu zm ená t sn po po ízení audio záznamu
Délka - délka audio záznamu v sekundách (viz dialog Nastavení | Délka záznamu)
Tla ítko ehrát - p ehrát aktuáln vybraný záznam
Tla ítko Smazat - smazat aktuáln vybraný záznam
Tla ítko Zav ít - zav ít okno prohlí ení audio záznam

5.6

Historie pozadí za ízení

Okno zobrazuje v echna bývalá pozadí pro dané za ízení a umo

·

·
·
·

uje jejich dal í prohlí ení.

Záhlaví tabulky obsahuje následující polo ky:
Za ízení - ID za ízení
Datum a as - datum a as záznamu pozadí
ID - automaticky generované ID pozadí
kanál - po et obsazených kanál pozadí
Tla ítko Zobrazit/Editovat - otev ení okna editace pozadí (viz ní e)
Tla ítko Smazat - smazat vybraný záznam historie pozadí
Tla ítko Zav ít - zav ít okno prohlí ení pozadí

9.1

Editace pozadí

Okno umo uje prohlí ení jednotlivých kanál
upraveného pozadí do za ízení.

pozadí, jejich mazání

i p idávání a zápis

·
·
·
·
·
·

Záhlaví okna zobrazuje ID za ízení, datum a as, ID pozadí, po et kanál pozadí
Tabulka zobrazuje jednotlivé obsazené kanály pozadí
Tla ítko idat - p idat nový kanál do pozadí (otev e se okno po adující zadání ísla kanálu)
Tla ítko Smazat - smazat vybraný kanál z pozadí
Tla ítko Zapsat - zapsat upravené pozadí do za ízení. Pozn.: pokud nestisknete tla ítko zapsat
budou provád né zm ny pozadí po zav ení okna ztraceny.
Tla ítko Zav ít - zav ít okno editace pozadí

