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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 

OPIS FUNKCJONALNY INTERFEJSU WYMIANY DANYCH POMIĘDZY 
CENTRALĄ MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO (MUW) 

A CENTRALĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 
 

1. Parametry podstawowe interfejsu wymiany danych. 

a. Protokół transmisji danych – TCP/IP 

b. Technologia usługi wymiany danych – Web Services 

c. Autorski algorytm kryptograficzny kodujący transmisję danych, uniemożliwiający 

nagranie i odtworzenie transmisji ponownie (dostępny w dokumentacji WebAPI SAOL 

MUW) 

d. Protokół strumieniowania danych audio – TCP/IP 

e. Transmisja radiowa lub poprzez sieć WAN/LAN 

2. Tryb pracy interfejsu wymiany danych między MUW a UM: 

Zakłada się pracę interfejsu w trybie „auto” (bezobsługowo) i „operator” (obsługa manualna 
przez upoważnionego użytkownika UM lub MUW). 

a. W trybie „operator” interfejs pracuje w sesjach nawiązanych i kończonych na żądanie 

operatora MUW w dowolnym czasie (tryb priorytetowy), 

b. W przypadku braku połączenia systemów UM i MUW ze sobą (interfejs  

w trybie off-line, brak połączenia między systemami) oba systemy powinny być gotowe 

do działania autonomicznego. Oznacza to, że operator swojego systemu UM lub MUW 

posiada pełną kontrolę nad punktami alarmowania oraz czujnikami tylko swojego 

systemu, 

c. W trybie „auto” interfejs pracuje w sesjach nawiązanych i kończonych automatycznie. 

Centrala MUW działa w trybie klient-serwer z użyciem gniazd i protokołów sieciowych 

(ang. SOCKET-SERVER). Architektura klient-serwer jest technologią budowy 

systemów informatycznych, polegającą na podziale systemu na współdziałające ze 

sobą dwie kategorie programów lub procesów: klientów i serwerów (funkcjonalność 

KLIENT punkt 3, funkcjonalność SERVER punkt 4). 

 
3. Funkcjonalność interfejsu wymiany danych w realizacji MUW do UM (MUW -> UM) (wytyczne  

w WebAPI SAOL MUW): 

a. Automatyczne uwierzytelnienie centrali MUW w systemie UM, 

b. Autoryzacja operatora MUW w systemie UM (przesłanie kodów autoryzacji operatora 

MUW do UM), 

c. Synchronizacja danych z systemu UM do WUM na żądanie MUW, 

d. Pobieranie statusów o wszystkich PA (punktach alarmowania) na żądanie MUW, 

e. Uruchamianie alarmów na wszystkich i wybranych PA, 

f. Uruchamianie komunikatów głosowych na wszystkich i wybranych PA, 

g. Uruchamianie komunikatów głosowych nadawanych przez mikrofon na wszystkich  

i wybranych PA, 

h. Uruchamianie komunikatu ”text-to-speech” na wszystkich i wybranych PA, 

i. Zatrzymanie ogłaszania alarmów/komunikatów na wszystkich PA, 

j. Zatrzymanie ogłaszania alarmów/komunikatów na wybranych PA. 

 
4. Funkcjonalność interfejsu wymiany danych w relacji UM do MUW (UM -> MUW) (wytyczne  

w WebAPI SAOL MUW): 

a. Automatyczne uwierzytelnianie centrali UM w systemie MUW, 

b. Autoryzacja operatora (okno logowania w systemie UM wyświetlone w centrali MUW), 

c. Synchronizacja urządzeń z UM do MUW (PA, centrala, pozostałe urządzenia wcześniej 

nie wymienione) w zakresie nie mniejszym niż: 

- jednoznaczny identyfikator systemowy urządzenia (indywidualne ID); 
- dane adresowe obiektu, na którym znajduje się urządzenie; 
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- współrzędne geograficzne obiektu; 
- status urządzenia (sprawny/niesprawny/aktywny/w serwisie); 

d. Synchronizacja danych o PA (punktach alarmowania) w czasie rzeczywistym do MUW po 
każdym automatycznym lub ręcznym teście/odpytaniu urządzenia. WAN jako medium 
priorytetowe, w przypadku braku łączności WAN informację należy przekazać przez 
RADIO. 

e.  Przekazanie informacji o lokalnym (ręcznym) włączeniu alarmu PA niezwłocznie po jego 

włączeniu; 

f. Przekazanie informacji o włączeniu alarmu/komunikatu w PA niezwłocznie po jego 

włączeniu (informacja zawiera typ i rodzaj ogłaszanego alarmu/komunikatu oraz zakres 

PA, które obejmuje. 

 
5. Synchronizacja danych o PA i urządzeniach peryferyjnych: 

Synchronizacja odbywa się w czasie rzeczywistym, w przypadku utraty połączenia MUW ma 
możliwość synchronizacji danych na żądanie. 
 

6. Specyfikacja sygnałów alarmowych: 

1. Sygnał ciągły 3 minutowy 

2. Sygnał modulowany 3 minutowy  
3. Sygnał ciągły 1 minutowy 
4. sygnał predefiniowany 
5. Komunikat głosowy „na żywo” 
6. Test 
7. Stop ALARM.  
8. Stop KOMUNIKAT 
9. Stop TEST 
10. „Text-to-speech” w trybie bez połączenia z internetem. 


