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Nominacijai: S.Programineiranga, skirta saugossistemomsvaldyti ar aptarnauti
Kolybes valdymo sistema,Gedimqregistracijosir kontrolesprograma.
Si programa remiasi MySqI duomenqvaldymo sistema,paradytaPHP kalboje. Ji skirta registruoti
[vykius ir gedimus, kurie ivyko saugomuoseobjektuose.Gedimq registracijosir kontroles programa
veikia, bet kurioje internetonarSykleje.Programadirba serveryje,o visi vartotojai prie jos jungiasi kaip
klientai.
Pagrindinisprogramosskyrius - ,,Objektai".Jamematomapradine ir pagrindineinformacija apie
objekto duomenis: adresas,pavadinimas,telefonq numeriai, komentarai, atsakingi asmenys.Galima
pamatyti dabartinq objekto blsen4. Ar uZregistruotasgedimas, ar sutvarkyta, ar tqsiamas gedimo
gedimas,Iaikotarpisiki kadajis turi blti suwarkytas.Prie
remontas,ar atideta,ar dar tik uZregistruotas
kiekvieno objekto yra trys nuorodos gedimai, Zurnalas ir visi kontroliuojami ivykiai, ant kuriq
uZvedus,,p€lQ"atsirandalentele,kurioje galima suZinotiapie objekteivykusius ivykius, tiksliE jq dat6
ataskaitasir kas tq ivyki ira5e.
Nuoroda ,,Zurnalas".JameautomatiSkaiira5ytadata,Iaikas,[vykio apralymas,kai pasirenkamei5
standartiniq fraziq, patrulio veiksmq apraiymas. Taip pat paZymima kam buvo praneStaapie padeti
objekte,kiek laiko uZtrukopatrulis,vaZiuodamasi objektE,gedimE,paZymimaar reikes siqsti technikq.
Zurnalq pildo ,,pulte" dirbantys atsakingiasmenys.Sis programosskyrius leido atsisakyti popierinio
pulto ivykiq dienoraSdio.
Nuoroda ,,Gedimai". Ji reikalinga, kai norime ivesti nauj4 ira5q apie gedimq. Paspaudusant
nuorodos- atsidarysobjekto gedimq lentele,kurioje yra du pagrindiniai ,,mygtukai" - ,,prideti nauj4"
arba ,, prideti naujq lenteleje". dia galima uZpidyti pateikt4 ira5o apie gedimE formq. [raSomekiek
ivyko signalizacijossistemossuveikimq,ar baterijaiSseko,ar atsidaromatik su aliarmu, ar testasatejo,
ar neatejo, ar maitinimo grandines gedimas, komentarus. Jau esamus iraiytus gedimus galima
redaguoti, pasirinkus nuorodq ,,redaguotipasirinktus",taip pat galima juos Saiinti arba eksportuoti,
spausdinti.
Nuoroda ,,Kontroliuojami ivykiai". Ji reikalinga, kai norime ivesti naujq iradq apie baterijos,
maitinimo grandines,rydio testq,prietaisqapsaugosgrandiniq,gaisrosignalizacijosspinduliq gedimus.
Paspaudusant nuorodos- atsidarysobjektokontroliuojamqivykiq lentel6.Sis skyrius tai supaprastintas
gedimq skyrius. Jame yra tie patys valdymo mygtukai: ,,pridetinauj4" arba ,, prideti naujElenteleje".
eia galima uZpidyti pateiktq iraSo apie ivyki formE. UZtenkapasirinkti ivykio tip4 i5 pateiktos ivykiq
tipq lenteles. Taip pat galima juos Salinti arba eksportuoti, ir spausdinti ivairius raportus pagal
pasirinktus parametrus.
Programoje taip pat yra kelios pagrindineslentelds: nesutvarkyti gedimai, atideti gedimai ,
,,gaisrininkams"(duomenysapie gaisro signalizacijossistemqgedimus),kuriose apraSomisutvarkyti,
nesutvarkytiarba atiddti gedimai. Sioselentelesepateikiamainformacija apie objektE,galima pamatyti
uZregistruot4gedimo blsen4 (sutvarkyta,tqsiama,atiddta,uZregistruota),laikotarpis iki kada jis turi
blti sutvarkytas, kiek yra suveikimq. Taip pat yra pastabosapie gedimE, jo apibldinimas, paskutine
ataskaita, kas objektq aptarnauja ir pateikiama techniko, atsakingo ui, gedimo sutvarkymE, ataskaita.
Kontroliuojamq [vykiq skyriuje galima suZinoti apie testq, baterijq, AC itampos, gaisro spinduliq ir
prietaisqapsaugoskontrolq. Kiekvienojei5 5iq nuorodqpateiktatiksli reikalingainformacija.
Pagalbindslentelds.Sis skyriq mato ir duomenisiveda tik administratorius.Sio skyriauslentelese
suraSomeduomenis, kurie paskui naudojami greitam pasirinkimui, uZpildant ivedimo formas. Tai
[vairios fraz€s,tipq pavadinimaiir taip toliau.
Taip pat, svarbu pamineti, jog yra itin naudingai5plestinespaie5kosgalimybd. Galima ie5koti
duomenqpagal,bet kuri ivestqduomeni,ar pagaljq grupQ,naudojantloginesfunkcijas ,,ir" ir,,arba".
Pateikiamapagrindine ir labiausiaireikalinga medZiagabltent tai vartotojq grupei. PavyzdZiui:
operatoriamsir technikamsreikalingi visai kiti duomenysapie objektEJq galima redaguoti,prireikus
atsispausdinti ar iStrinti. AiSkiai nurodomi skyriai, nera nieko, kas bltq nereikalinga gedimq
registracijos ir kontroles programai. Visa, programoje pateikta informacija, yra saugoma ir
konfidenciali, tad klientai gali btti ramls - duomenysapie objektus yra kruop5diai saqgomi ir, jei
reikia, i5trinami negriZtamai.Ji pateisinsllkesdius tq, kurie nori greitai ir operatyviai warkyti :[vykusiq
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