CabMap hálózat-dokumentáló rendszer
A CabMap hálózat-dokumentáló rendszer elsősorban passzív optikai hálózatok elektronikus
dokumentálására szolgál. A rendszer hatékony és rugalmas hozzáférést biztosít a hálózat dokumentált
paramétereihez, támogatva ezzel az operatív üzemeltetési illetve fejlesztési feladatokat.

A CabMap rendszer képes az optikai hálózat nyomvonalainak, csomópontjainak és a csomópontokban
található komponenseknek részletes elektronikus leképezésére, fizikai elhelyezkedésüknek megfelelő
- koordináta helyes - vizuális megjelenítésére, illetve lehetőséget ad a tárolt adatok lekérdezésére.
Mindez egy olyan felhasználóbarát, WEB-alapú kezelőfelületen keresztül valósítja meg, függetlenséget
biztosítva az egyéb informatikai-infrastruktúra elemektől.

Dokumentáció térképi alapon
A CabMap hálózat-dokumentációs szoftver egyik feladata a hálózati komponensek koordinátahelyes
térképi megjelenítése. A hatékonyabb információkezeléshez célszerű egy (vagy több) ún. alaptérkép
használata, melyek segítségével a hálózat a valós fizikai elhelyezkedésének megfelelően jeleníthető
meg.
A térképen lehet nagyítani-kicsinyíteni, teljes nézetre váltani és adott méretarány mellett navigálni
bármilyen irányban, valamint tetszés szerint kijelölni egy adott területet és teljes képernyőre nagyítani.
Lekérdezésekkor a térkép a kérdéses elem pozíciójára ugrik és jelöléssel kiemeli azt (pl.: csomópont,

Map interface

nyomvonal és szakaszai).

•Navigáció
•Nyomtatás
•Rétegkapcsolás
•Keresés

A megjelenítendő rétegeket válthatjuk, szerkeszthetjük a már fent lévő elemeket, megkereshetünk
adott végpontokat, nyomvonalakat. Ezenkívül GPS vagy EOV koordinátákat is azonosíthatunk a
térképen. A felkerült nyomvonalakat a lekérdezés után az Eszközök felületen módosíthatjuk.

Rétegkapcsolás menü
A rendszerben a rétegek
menüpont alatt tudjuk a
megjelenítendő rétegeket
ki illetve bekapcsolni.
Ezek a rétegek lehetnek
szakági rajzok, hátterek és
egyéb funkciók, valamint a
rétegeket tetszés szerint
optimalizálhatjuk.

(Rétegkapcsolás)

A CabMap szoftver segítségével szeretnénk ügyfeleink számára olyan térképes felületet biztosítani,
amely abban az esetben is használható, amikor más (alaptérkép) nem áll rendelkezésre, vagy
rendelkezésre áll, de ezzel a megoldással további plusz opciót, referenciapontokat, helyeket adhatunk
a meglévő felülethez. Ehhez a szabadon felhasználható OpenStreetMap szoftvert alkalmazzuk.
Az OpenStreetMap térkép mellett CabMap térkép bármely pontját lekérdezhetjük a Google térképen.
Ennek segítségével ellenőrizhetjük, hogy a kapott objektumok a valóságnak megfelelő helyen legyenek
a rendszerben.
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(Konfigurálható keresés menü)

nyithatjuk meg. (pl.:
AutoCad)

A kapcsolati rendszer lényege
A kapcsolati rendszer lényege, hogy egymástól eltérő időben felkerülő nyomvonalakat összekötve, a
nyomvonalakra feltöltött kábelek szálai a valóságnak megfelelő helyre jussanak el. Ezt a kötéspontokba
illetve a végpontokba érkező kábelek megfelelő összekötésével érhetjük el.
A rendszer biztosítja a hálózat összetett megjelenítését, szerkeszthetőségét, illetve a különböző
kapcsolatok lekérdezését:


Egyszerű rajzolás, szerkesztés a térképen



Összetett lekérdezések



Eszközjellemzők részletes felvitele, megjelenítése



Logikai kapcsolatok prezentálása optikai szálak, kábelek és különböző eszközök között



Hullámhosszak, szálak, kábelek, csövek, alépítmények és oszlopok tulajdonosi
viszonyainak pontos definiálása, lekérdezhetősége

Eszközfelület
Az eszközkezelő felület a kiválasztott komponens tulajdonságait jeleníti meg. Egy csomópontnál
például a pozícióját a térképen, a nevét és minden további eszközt, mely benne található. Rájuk
kattintva az ő tulajdonságait hasonló módon előhívhatók. A modulon belül az eszközre jellemző
szerkesztések végezhetőek el, valamint képek és további leírásokat tartalmazó dokumentumok is
csatolhatók. Ugyanígy, ha az eszköz további eszközöket tartalmazhat, itt hozzáadhatjuk őket a meglévő
komponens listából, melyet előzőleg létrehoztunk.

Tárolás
Az eszközkezelőben hajthatjuk végre a különböző elemek tárolását. Az egyes csomópontokhoz tároló
berendezéseket tudunk hozzáadni. Ez előre létrehozott komponens listából áll, amelyet folyamatosan
bővíthetjük az adott hálózat adatainak megfelelően.

Ahol a hálózaton belül listázás célszerű (pl. nyomvonal kötésterve) ott a Listázó felület ad eligazítást.
Természetesen innen is elérhetők a listában szereplő elemek egyszerű kattintással, ahonnan tovább
az Eszközkezelőben dolgozhatunk tovább.
A lekérdezések is ezen a fülön történnek, az eredmények listájából a keresett elem kiválasztható és
megjeleníthető.

(Adott nyomvonal kötésterve)

Lekérdezések
A lekérdezés egy másik funkciója a rendszernek. Ennek segítségével láthatóvá válnak az egyes
objektumok tulajdonságai, amelyeket követően szerkeszthetünk is. Tehát egy adott objektum vagy
nyomvonal lekérdezése, gyakorlatilag annak kijelölését is jelenti.
A lekérdezések többfélék lehetnek:
- csomóponti, kábel, tulajdonosi/bérlői viszonyok
- megrendelő kérése szerint definiálható

Az adott képen a kábel lekérdezését láthatjuk, ahol több tulajdonság is szerepel
(csillapítás, OTDR távolság, térképi távolság)

Projektkezelés
A rendszerben található Extra menü felhasználásával a hálózatokkal kapcsolatos feladatokat tarthatjuk
nyilván.
A CabMap által használt projektkezelő hasonló funkciókat tölt be, mint a közismert projektkezelő
szoftverek, azonban az itt rögzített adatok összefüggésbe hozhatók a CabMap dokumentáció főbb
elemeivel így a feladatokat, projekteket különböző szempontok alapján lehet rangsorolni.

Alkalmas:


Projektek kezelésére



Projekteken belüli feladatok és feladatokon belüli feladatok kezelésére



Felelősök meghatározása



Határidők és feladatidők meghatározása

A feladatokhoz különböző fájlok feltöltésére is lehetőség van (PDF, DWG) a munkamenet további
javítása érdekében. Összességében könnyebb, gyorsabb és összehangoltabb munkát eredményez.
Az Extra menü tartalmaz egy Tallózás menüpont is, amelynek segítségével a rendszerben található
objektumok, nyomvonalak név szerinti szűréssel is megjeleníthetőek.


Itt lehetőség nyílik egy adott objektumhoz egyszerre több fájl feltöltésére is.



Az objektum nyomon követés menüpont alatt, az egyes objektumokat típus szerint
kilistázhatjuk.



A fejlécben egy adott objektumra vonatkozó adatok tekinthetőek meg.
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