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1. Giới thiệu chung về Hệ thống phần mềm SMCS
Hệ thống phần mềm SMCS được thiết kế làm việc trên môi trường mạng cục bộ có kết nối Internet. Phần
mềm tiếp nhận và xử lý các thông tin từ tủ điều khiển, các bộ điều khiển đóng ngắt điện, các bộ đo công
suất, hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển đa chức năng kết nối giám sát và điều khiển cửa ra vào
(Access Control).
Phần mềm được tổ chức hoạt động theo mô hình khách chủ, phân chia thành hai phân hệ. Phân hệ cung
cấp dịch vụ, giám sát và điều khiển tủ, các thiết bị gọi là Server và phân hệ cung cấp giao diện cho người
dùng vận hành hệ thống gọi là Client.
Phân hệ cung cấp dịch vụ chạy dưới dạng dịch vụ tự động trên máy chủ có kết nối mạng cục bộ đến tủ
điều khiển và các thiết bị, cảm biến.
Phân hệ giao diện người dùng có thể được cài đặt trên các máy tính PC kết nối mạng cục bộ trong cùng
hệ thống, giao tiếp được với phân hệ cung cấp dịch vụ chạy trên máy chủ. Phân hệ này có thể cài đặt và
cùng chạy trên nhiều máy khác nhau trong cùng mạng theo các tài khoản được cung cấp.
Các hướng dẫn vận hành tiếp theo dưới đây được thao tác trên phân hệ giao diện người dùng. Hình ảnh
giao diện có dạng như hình sau:

2. Hướng dẫn sử dụng
2.1 Bật tắt các lộ điện
Để bật tắt các lộ điện, người dùng cần kích hoạt tab “Controlling”, giao diện điều khiển có dạng như sau:
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Thanh điều
khiển

Giám sát và điều khiển trực quan
trên sơ đồ

Giao diện điều khiển chia làm hai vùng chính: vùng thứ nhất ở phía trái cửa sổ làm việc là Thanh
điều khiển. Vùng thứ hai ở bên phải của sổ, có kích thước lớn nhất là vùng giám sát và điều khiển trực
quan theo sơ đồ bố trí các phòng, khu vực làm việc, các cảm biến, bộ điều khiển.
Bật điện:
Sử dụng thanh điều khiển:
Tác động vào nút gạt trên thanh điều khiển để nút thay đổi trạng thái từ hình biểu thị trạng thái
tắt

sang hình biểu thị trạng thái bật
.
Sử dụng giao diện sơ đồ:
Tại giao diện sơ đồ, nhấn chuột vào khung chữ nhật nền vàng có tên của thiết bị/lộ điện cần bật
như Room10 ở hình sau:

Xuất hiện hộp điều khiển tương ứng có dạng:
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Tác động nút gạt tương tự như kỹ thuật bật điện trên Thanh điều khiển để bật điện. Biểu tượng
bên cạnh nút điều khiển cho biết trạng thái hiện thời của lộ điện. Biểu tượng có mầu vàng khi lộ điện đã
có điện. Trong ví dụ ở hình trên, lộ điện Phòng 2.12 đang ở trạng thái tắt. Gạch công tác điều khiển sang
vị trí ON sẽ bật điện cho phòng.
Việc bật điện có thể gây nguy hiểm tới con người khi có hoạt động sửa chữa điện tại vị
trí cần bật điện hoặc gây cháy nổ do chập điện. Do vậy cần kiểm tra để đảm bảo không
có nguy cơ chập điện, không có người đang tiếp xúc, đấu nối điện trước khi bật điện.

Tắt điện:
Sử dụng thanh điều khiển:
Tác động vào nút gạt trên thanh điều khiển để nút thay đổi trạng thái từ hình biểu thị trạng thái
bật

sang hình biểu thị trạng thái tắt
.
Sử dụng giao diện sơ đồ:
Tại giao diện sơ đồ, nhấn chuột vào khung chữ nhật nền vàng có tên của thiết bị/lộ điện cần bật
như Room10 ở hình sau:

Xuất hiện hộp điều khiển tương ứng có dạng:

Tác động nút gạt tương tự như kỹ thuật bật điện trên Thanh điều khiển để bật điện. Như ở ví dụ
này, lộ điện Phòng 2.9 đang có điện. Gạt công tác điều khiển từ vị trí ON (hiện hành) sang vị trí OFF sẽ tắt
điện Phòng 2.9.

Thao tắt điện có thể gây ra các tác động không mong muốn, làm mất điện cấp cho thiết
bị, phòng làm việc,… và gián tiếp là nguy cơ làm mất dữ liệu khi máy tính bị ngắt điện
đột ngột. Cần kiểm tra để đảm bảo việc ngắt điện đó không gây tác hại trước khi thực
hiện.

2.2 Điều khiển các thanh PDU
Thanh PDU được lắp trên các tủ Rack để cấp nguồn cho các thiết bị viễn thông, máy chủ… Từng ổ điện
trên thanh PDU có thể được điều khiển bật tắt điện từ xa qua phần mềm.
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Để thực hiện việc bật hay tắt điện cho từng ổ điện của một than PDU, người dùng cần kích hoạt bảng
điểu khiển thanh PDU bằng cách click chuột trên biểu tượng tương ứng ở thanh công cụ:

Thanh PDU1

Thanh PDU2

Giao diện điều khiển có dạng như sau:

Bật ổ điện:
nhấn chuột vào nút gạt tướng ứng với ổ điện muốn bật để chuyển từ trạng thái tắt
sang trạng thái bật
. Sau khi thao tác xong, đợi trong giây lát hệ thống sẽ có phản hồi về.
Việc điều khiển được thực hiện thành công thì hình ảnh đèn báo màu xanh phia trên công tắc gạt sẽ “sáng”
báo trạng thái ổ điện hiện tại là đã bật.
Tắt ổ điện:
nhấn chuột vào nút gạt tướng ứng với ổ điện muốn bật để chuyển từ trạng thái bật
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sang trạng thái tắt
. Sau khi thao tác xong, đợi trong giây lát hệ thống sẽ có phản hồi về.
Việc điều khiển được thực hiện thành công thì hình ảnh đèn báo màu xanh phia trên công tắc gạt sẽ “tối”
báo trạng thái ổ điện hiện tại là đã tắt.

Thao tắt điện cho ổ điện nào đó trên thanh PDU có khả năng sẽ kéo theo làm tắt thiết
bị sử dụng nguồn diện được cung cấp từ ổ đó. Do vậy, cần kiểm tra và cân nhắc trước
khi thực hiện thao tác này. Đảm bảo nếu có thiết bị sử dụng ổ điện đó thì thiết bị ấy đã
được tắt đúng cách. Việc ngắt điện nguồn cấp đột ngột có nguy cơ làm hỏng thiết bị
hay mất dữ liệu nếu là máy tính và chưa được tắt đúng cách.

2.3 Giám sát các thông số môi trường
Thông số môi trường được cung cấp bởi các cảm biến được lắp đặt trong các phòng, khu vực cần giám
sát. Số liệu bao gồm nhiệt độ, độ ẩm được báo về máy tính cài đặt phần mềm SMCS (phân hệ Server) để
lưu trữ, cập nhật lên cloud và đưa ra chỉ số giúp người vận hành quan sát hoặc dùng cho điều khiển.
Các số liệu này có thể quan sát trên giao diện Monitor của phần mềm SMCS phân hệ cho máy trạm có giao
diện như sau (vùng khoanh đỏ):

Ngoài các tham số môi trường được cung cấp từ các cảm biến, hệ thống còn khai thác số liệu về môi
trường như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, … được cung cấp miễn phí trên Internet.
Các chỉ số môi trường có thể quan sát trực tiếp trên bàn đồ tại vị trí lắp đặt cảm biến một cách trực quan
trong giao diện “Controlling” như hình sau (phần các khung hình chữ nhật nhỏ, nền vàng):
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Ví dụ thông tin môi trường tại Phòng 2.9:

Nhiệt độ phòng 33.2oC, độ ẩm 57%.

2.4 Điều khiển mở, đóng cửa
Để điều khiển mở hay đóng cửa điện từ xa bằng phần mềm, người dùng có thể nhấn chuột vào biểu
tượng Access Control

ở giao diện “Controlling” sau đó nhấn nút gạt trên giao diện điều khiển xuất hiện liền sau đó. Hình minh
họa điều khiển cho Cửa tầng 3:

Trạng thái hiện tại của Cửa tầng 3 là đóng. Nhấn nút “Open” sẽ ra lệnh mở cửa, có tác dụng như nhấn
nút “Exit” của cửa. Cửa sẽ tự động đóng (khóa trở lại) sau thời gian đặt trước. Thông số này được cài đặt
trên cửa và có thể khác nhau giữa các cửa được lắp đặt cụ thể.
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Khi cửa đang ở trạng thái mở, biểu tượng điều khiển cũng thay đổi. Cụ thể là tiêu đề sẽ chuyển mầu đỏ,
chữ trên hình ảnh “Access Control” sẽ là “Open” và mầu vàng. Ví dụ:

Nếu người dùng kích hoạt bảng điều khiển, biểu tượng và các thông báo trên bảng điều khiển cũng được
thay đổi tương ứng, ví dụ:

Thận trọng khi thực hiện chức năng này vì nếu không có thể vô tình mở cửa không
chủ định khiến an ninh không được đảm bảo.

2.5 Lập lịch tự động bật, tắt lộ điện theo thời gian
Hệ thống có chức năng tự động bật hoặc tắt lộ điện vời thời gian đặt trước. Tính năng này giúp tự động
hóa quá trình quản lý nguồn điện cấp cho phòng làm việc hay thiết bị sử dụng điện đã ghép nối trên lộ
điện được điều khiển. Để kích hoạt giao diện quản lý lịch bật/tắt thiết bị, hãy nhấn tab “Planning”, màn
hình quản lý có dạng như sau:
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1
3

2

Giao điện quản lý lịch bật tắt thiết bị bao gồm 3 vùng chính:
-

-

-

-

Vùng 1: phần tạo mới hoặc sửa đổi lịch
Vùng 2: danh sách các lịch đã tạo
Vùng 3: Khung nhìn các lịch đã tạo theo cách sắp xếp tương tự tính năng “Calader” thường
thấy trên Windows hoặc một số hệ điều hành, phần mềm ứng dụng khác.
a) Các lệnh tại mới, sửa đổi hoặc xóa lịch
Để tạo lịch mới, hãy nhấn nút “New” ở Vùng 1
o Cập nhật thông tin của lịch
o Nhấn nút “Update” để lưu lại
Để sửa lịch đã có:
o Chọn lịch trên danh sách ở Vùng 2
o Nhấn nút “Edit” ở vùng 1
o Cập nhật thông tin của lịch
o Nhấn nút “Update” để lưu lại
Xóa lịch đã có:
o Chọn lịch trên danh sách ở Vùng 2
o Nhấn nút “Delete” ở vùng 1
b) Cập nhật thông tin một lịch

Giao diện ở Vùng 1 cho biết thông tin chi tiết của một lịch đồng thời là nới để người dùng điều chỉnh,
cập nhật hoặc nhập thông tin mới cho một lịch bật tắt thiết bị.
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Lộ điện
được điều
khiển

Thời gian
bắt đầu, kết
thúc của
lịch

Xử lý (bật/tắt)
khi đến/hết
lịch đặt

Tính chất
lặp của lịch

Mô tả lịch

Tên lịch

Tạm thời vô
hiệu hóa lịch

Sau khi người dùng nhấn nút “New” hoặc nút “Edit” giao diện nhập thông tin lịch sẽ kích hoạt (cho phép
sửa đổi). Khi đó người dùng có thể sửa đổi các mục:
-

Chọn lộ điện được điều khiển trên danh sách
Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc của lịch
Thiết lập lệnh điều khiển tại thời điểm lịch bắt đầu và thời điểm lịch kết thúc. Lệnh có thể là
bật lộ điện (ON) và tắt lộ điện (OFF).
Tùy chọn lặp lại: lịch có thể chỉ thực hiện duy nhất một lần vào đúng ngày giờ đã đặt hoặc lặp
đi, lặp lại theo một ngày hoặc một số ngày nào đó (tùy cách chọn), hàng tuần,…
Nhập tên cho lịch để dễ phân biệt các lịch với nhau
Thiết lập trạng thái của lịch có kích hoạt hay không. Nếu mục chọn “Disable” được đánh dấu.
Lịch sẽ bị vô hiệu (không kích hoạt). Trong trường hợp đó, lộ điện đã gắn với lịch không bị tác
động của lịch nữa.

Chức năng này có tác dụng bật, tắt các lộ điện một cách tự động do vậy có tẩm ảnh
hưởng và khả năng gây nguy hiểm tương tự như bật tắt trực tiếp lộ điện trên giao
diện.

Thận trọng khi thực hiện chức năng này! Khi lịch đã thiết lập và ở trạng thái hoạt
động, hệ thống sẽ tự động điều khiển việc bật/tắt lộ điện mà không có xác nhận của
người dùng. Điều này có thể dẫn tới việc nguồn điện bị ngắt hoặc đóng mà không có
người giám sát trực tiếp có thể gây nguy hiểm cho người dùng và thiết bị nếu thời
điểm bật tắt đã lựa chọn không phù hợp nhu cầu sử dụng, vận hành hệ thống.
P a g e 9 | 13

2.6 Phân tích dữ liệu trạng thái
Các dữ liệu thu thập được từ các cảm biến môi trường, trạng thái thiết bị từ quá trình vận hành được lưu
trữ lại trên máy chủ. Người dùng có thể thực hiện chức năng phân tích dữ liệu để thấy được các số liệu
như mức tiêu thủ năng lượng theo thời gian, dòng điện/điện áp cao nhất, thấp nhất, các chỉ số về nhiệt
độ, độ ẩm từ đó có thể ra các quyết sách vận hành hệ thống một cách hiệu quả, an toàn hơn.
Thao tác: mở giao diện “Analysis”, chọn khoảng thời gian muốn phân tích, chọn phạm vi cần phân tích
(theo các vùng, khu vực làm việc) rồi nhấn nút “Analysis”. Đợi trong giây lát hệ thống sẽ tiến hành phân
tích và trả về kết quả bao gồm các số liệu thống kê và đồ thị dạng như ở hình sau:

2.7 Lập thống kê, báo cáo
Các bản thống kê báo cáo có thể được tạo ra và in trên giấy để lưu trữ hoặc phục vụ cho các mục đich
khác nhau. Để thực hiện chưc năng này, người dùng cần kích hoạt giao diện “Report”. Tiếp theo lựa chọn
khoảng thời gian và phạm vi lập báo cáo. Cuối cùng nhấn nút “Create report” để hoàn tất thao tác này.
Phần mềm sẽ đọc lại dữ liệu đã thu thập được, phân tích và lập các biểu đồ sau đó kết xuất trên định dạng
báo cáo định sẵn và hiển thị kết quả. Sau khi có kết quả, người dùng có thể chọn cách in ra máy in bằng
việc nhấn chuột vào nút “Print” trên thanh công cụ hoặc kết xuất và lưu trữ lại bằng cách nhấn nút “Export”
trên thanh công cụ. Giao diện sau khi lập xong thống kê, báo cáo có dạng như sau:
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