RADPLAN
A távközlési hálózatok teljesebb dokumentálása érdekében létrehoztuk a RadPlan rendszert,
amely az optikai hálózatok elektronikus dokumentálásán kívül alkalmas még a
rádiófrekvenciás hálózatok adatainak tárolására is.

A RadPlan rendszer képes egy tetszőleges rádiófrekvenciás tervező rendszer (pl. a Mentum
Planet®, vagy Mentum Ellipse®) adatainak leképezésére és az abban tárolt rádiófrekvenciás
vagy mikrohullámú állomásokhoz további, az eredeti rendszerben nem tárolt adatokat
hozzárendelni. A statikus adatokon túlmenően a rendszer képes eseményeket és
nyomtatványokat is hozzárendelni a leképezett hálózati elemekhez, így biztosítva a tárolt
hálózat teljes életciklusának (tervezés, megvalósítás, üzemeltetés) támogatását.
A Mentum Planet®, Mentum Ellipse® az InfoVista bejegyzett védjegye, minden jog fenntartva!

A RadPlan tervezéstámogató rendszer működési elve
A tervezéstámogató felépítése és működése követi azokat a speciális követelményeket,
amelyekkel egy több projekttel foglalkozó, távközlési hálózatokat építő szervezet találkozhat
a mindennapi munkája során.
Ezek a következők:
1. A rendszer támogatja a különböző projektek egymástól történő elválasztását.
2. A rendszer támogatja a keresési körök fogalmát, hogy ezzel a „klasszikus” akvizíciós
tevékenység is követhető legyen rajta.
3. A rendszer támogatja a meglévő objektumokra (telephelyekre) történő telepítéséket, ahol a
keresési kör fogalma irreleváns.
4. A rendszer támogatja a gyors és egyszerű mikrohullámú telepítések mérföldköveit is, ahol
gyakorlatilag nincs akvizíció tevékenység.

A fenti pontoknak való megfelelés tükrében a rendszer szinkronizálja a Mentum Planet-ben, Mentum
Ellipse-ben és a RadPlan-ben lévő adatokat.

A szinkronizálás kétirányú. A szinkronizálás fél automatikus, hasonlóan a Mentum Data Manager
funkciójához.
A rendszer automatikusan áttölti a RadPlan-be a Mentum Planet és a Mentum Ellipse Data Manager
adatbázisaiban található összes projektet.

Adatbázis szinkronizációk

Az áttöltés során a következő szabályrendszer érvényesül:
1. Amennyiben a Mentum Planet Data Manager és a Mentum Ellipse Data Manager ugyanazon a
néven tartalmaz projektet, akkor a két projekt egyként kerül letárolásra a RadPlan-be
2. Ha az áttöltendő projektek még nem léteznek a RadPlan-ben, akkor azokat a rendszer új
projektként (hálózatként) hozza létre,
3. Ha az áttöltendő projektek már léteznek a RadPlan-ben, akkor azokat a rendszer az aktuális
adatokkal frissíti. Frissítéskor a következő adatok változhatnak: koordináták, objektum típus,
objektum név. A rendszererek közötti megfeleltetés az állomás (objektum) nevével és az
úgynevezett Planet állomás azonosítóval történik.
4. Ha új állomások kerültek a Mentum rendszerekbe, akkor azokat a rendszer a szinkronizáció
során automatikusan hozzáadja a megfelelő RadPlan projekthez.
Lehetőség van a szinkronizálás kézi indítására is.
A visszatöltés során a következő szabályrendszer érvényesül:
1. Az adatok abba a projektbe kerülnek visszaírásra, ahonnan származnak,
2. Azok az állomások (objektumok) kerülnek visszaírásra, ahol a „Típus” egyenlő „Tervezés opció”
vagy „Tervezés keresési kör és opció” vagy „Állomás” és a “Planet állomás azonosító ” ki van
töltve,
3. A visszaírás során a koordináta és az opció neve változhat.
4. A visszaírás alapja a „Mentum Planet azonosító”, ezért ha azt megváltoztatjuk, az állomás
duplázódik a Mentum Planet rendszerben.
5. Biztonsági okokból egy állomás (opció) törlése a RadPlan-ben nem jelenti azt, hogy a visszaírás
során ez az állomás a Planet Data Manager rendszerében is törlődik.

Specifikus funkciók és tulajdonságok
A hagyományos optikai objektumoktól való megkülönböztetés céljából a RadPlan rendszer a következő
objektum típusokkal bővült:
 Tervezés keresési kör
 Tervezés opció
 Tervezés keresési kör és opció
 Állomás

A „Tervezés opció” és az „Állomás” típusok csak megnevezésben különböznek. „Tervezés opció”-nak
javasolt megjelölni a ténylegesen fizikailag még nem létező állomásokat, míg „Állomás”-nak azokat,
amelyek már építés alatt állnak, vagy már megépültek.

A Planet Ellipse-beli mikrohullámú kapcsolatok leképezésére a rendszerbe bevezetésre került az
úgynevezett mikrohullámú nyomvonal típus. Ez a típus kézileg is beállítható, de automatikusan
létrejön, ha a Mentum Ellipse Data Manager rendszerből szinkronizálunk. A mikrohullámú nyomvonal
egy vagy több mikrohullámú kapcsolatot tartalmaz. A mikrohullámú kapcsolatok a Mentum Ellipse
Data Manager-ben található mikrohullámú kapcsolatok leképezései. Hierarchia szerint a mikrohullámú
kapcsolatok az optikai kábelek megfelelői, akár „mikrohullámú kábeleknek” is tekinthetők.

A felsorolt speciális csomópont, nyomvonal és kábel típusokhoz a már megszokott módon
dokumentumok, fényképek is csatolhatók.

Események

Események
Az objektumokhoz, nyomvonalakhoz és kábelekhez előre definiált események rendelhetők.
Események definiálása
A RadPlan rendszer számos előre definiált eseménnyel rendelkezik. a meglévő esemény típusokat
továbbiakkal bővíthetjük, vagy a már meglévőeket módosíthatjuk.
Az objektumokhoz, nyomvonalakhoz, valamint kábelekhez eseményeket tudunk hozzárendelni.
Minden egyes logikai elemhez csak azokat az eseményeket tudjuk hozzárendelni, amelyeket a projekt
szerkesztésben erre kijelöltünk.
Következő esemény
Az esemény létrehozásakor kötelező beírni a javasolt következő eseményt is. A beírt következő
esemény helyett más esemény is következhet, a javasolt esemény megadásának csak az a célja, hogy
a következő felelős egy irányt kapjon a lehetséges munkafolyamatra. A következő események mellett
lehetőség van az esemény vonal lezárására is.
Következő felelős
Az esemény bevitelekor – hacsak nem zárjuk le az esemény láncolatot - kötelező megadni a következő
felelőst is, mivel ez a felhasználó e-mailben értesítést fog kapni, hogy feladata keletkezett.
Intézkedési idő
A következő felelős javasolt intézkedési ideje. A rendszer ez alapján tudja meghatározni, hogy van-e
késés az események láncolatában.
Események lekérdezése
A „Térkép” nézetben lehetőség van a logikai elemek (objektum, nyomvonal, kábel) eseményeinek
lekérdezésére, valamint Excel-be való áttöltésére. Lehetőség van azt is kilistázni, hogy az egyes logikai
elemek kinél „állnak”, azaz kinek van vele éppen munkája és az hány napja „van nála”.
Események tervezett időpontjának bevitele

Lehetőség van minden egyes logikai elem minden egyes lehetséges eseményéhez tervezett időpontot
is megadni.
Események lekérdezése
A „Térkép” nézetben lehetőség van a logikai elemek (objektum, nyomvonal, kábel) eseményeinek
lekérdezésére, valamint Excel-be való áttöltésére. Lehetőség van azt is kilistázni, hogy az egyes logikai
elemek kinél „állnak”, azaz kinek van vele éppen munkája és az hány napja „van nála”.
Új nyomtatványok létrehozása
lehetőség van a meglévő nyomtatványokon kívül újabb nyomtatványok definiálására is. A
nyomtatványok létrehozhatók bármely szövegszerkesztőben, amely képes szűrt HTML formátumot
előállítani. A szűrt HTML formátumú, megfelelően kódolt nyomtatvány egyszerűen betölthető
Hálózatok közötti másolás
A RadPlan-ben lévő, azonos projekthez tartozó hálózatok között lehetőség van objektumok és
nyomvonalak másolására. Csak a másik projektben még nem létező logikai elemek lesznek átmásolva,
a már létezők hibát fognak jelezni.

