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lloslawa dla Podlaskiei Policii

Radiotele|ony
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W drugin kwade e014 rck! na nor zaloń.fyl rca]izJLJęuno.
BYzńomendą GińMąPolrcjl wWuszawie na doslawęi ńs|ala.ię
cylfuwegoslrzę|u radidkomMjkacinegow rMach projektu DL
loŚażeNepMygrłjcznych iedloslełPoliEjiw spPęl.ad'okomui
kacylny śllzącypop.awiemożIwości
konujłacji Ędiowej w oh
sza.zE zBmęlrznei g.ejcY Unn EuoleF]dej lE|a! IIl

UPądzenia tqdą p.amssć w lEyq.di.fny.h
połialach mje
wdrLlwa podlaskiEgo w jednosrkachpodlBgllth fionendon PMia
low.itPdlicji w HajnóMo' sokiłĘ AuqElMiB i sieniaĘBsch olaz
Iton.nd2ie MEiskiej Policji w lialylEloku' PodŚlawą slsEulu są
urządzenia radiołe zqothe zo standadeo ETSI lMn ii* ! lirmy
H}'lBra,któEj pPedslswiliElen na teEnie Po]sk iEsl MI]MD! s.A
ZaslosowaliśtTty
lakźe{'łs@ .dfwiąfania m'j!' stgEweie radiole
leionmi sl8cjonalnyni (biurklwymil, stgEwdie radirtelelonMi
w ul.npletoweiu mf]qcznyn uaz hg2!Ź.wodore
lPeoźryni
ŚteEweie.adio1elelonaninosfonynizsilslE]@anynjmńolocy'
w EnaEh!rciehd Ds|6]dBlarcany i zainŚ|a]owaoy
naslĘ
pujący 5pEęl lad'owy Śpebiiaiący spElatng B.ymalania
policji:

l 14 komp]elówsta.ji letra.nsmilyjnyth
Eylgra nDs85
I 33 Bdiotg)ofony
M!785 w wykonaniuhiuk b.yo ze
l 34 radillelelonyM!785 ł v.ykoleiu hiuklwyn
l90 radiotelelonów
Hyle.a MI]785E
PlzBwoźnyĆh
w u]onpletołaniuN'ącznyn
r 9g r.djoIelelonÓw
p.zEwoźny.h
Hy.lł! MD7856
w uł.npleloweiu slandddd!'ym
.378 t.nplelów ladiolo].Ionów
noszonych8Ttła
PD785E
l 14 zgślawów
dh motŃy]disvdoradiole]llou'wHytE
ra PD7856

slMęl przezna*ony iEst do l..trluikacii nie lylko w sieciach .adio
konmiłac.rjn}th PolElL a]P la]dP do wspollB.y f | nktionailusfa
mi stre'r Eraic&ei. loslefonE lozwiązanio fapeMi jemosMm
policii sloPniMą f,tlqracię z islnigją.}th sieci ana]ogowY.hdr c}.Im.
wYch, zqodnychfe sledaldam ETsI DMB tił lI' Moźliwa'Esl fdów.
no ohshqa konuni}'..ji q]osowgjja]t i lrmsnilia wi.doności te}slo.
wlch or@ pozrtji w ryśenie GPs (niBtylo befpoś.ednionĘdfy ra'
diolelelonani a]. !óMież popEEz ilhaŚbuttlę EhaBniśiną)
I{E
EspondenBjaw lrybie Ć}'lroł'.F noźs być mssklwana PPy fslos.
wuiu a]go.'{nu ABc4 o d]uqościHuMa40 hilów
stBcje El.ansnisinB pDd]qczonedo sie.i El]Emel na'ą nożJ.
wŃć lłoEenE 'Ei rcdegłychi ladoE].lon hajdującr 9ą wfa
sĘg! Fdnej ze slacji Ehansniśinych na nożliwośćklmuikacii
w radjotelelDnenznaidująśin sĘ w zasĘg! hnej ,lacj1EhaBni

lV ramach donł-onego mzwiązdia po mzhudowioisrnieje
mozliwŃćpżEsylaniai mnacii lokalifaryjnyrh6Ps dofeMĘtM
nggo Śyslenu ]oka]'fa.ineqo s wiadonościte}śroB-ych
do 29
MęlrfnegosvŚEmule]enlormat}tfneqo'
llmoztlw|o urdlPenE
w pEyszloś.ina lereli! lrzygrani.aych powialówwoje*{dzlwa
lod]skjggo.ymweqosyslemuląunÓściladiMEi w pe]niłY'
ko.fyslują.egofunłlionalnośĆi
ŚlenduduDMB lier II,
łndE.i lvFEti
MBnedż*d!. KliEn6wnużow,}.tb
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tnrlonezyiski konlrall

uno'iqiają ul.fymaniejącfności
Prosla obsluqai niEzawodnDść
qruFy
wszyslkjmi
czlonkani
wykonującei
zadanie Bad'osla
niędzy
cF pozwahjąt{mzyć do 64 ńżryĆh sie.i .adiDwyĆhpracujących
prez nadanieńżnegonunelu I! sieci
na le] samejŹqslolliwDści
GPs (jakoopcja]
UEądrenia moqą posiadaiwbud0wanyodbiomj]ł
'
|
l
]
r
qeoqralhfDej'
l
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!
]
r
l
t
w
fa]eżnoś.i
odkon
,,:.:L .nlLl.:Lt
IJ|! .ti|:o:|J F|.łln
unożIiwiającyFŹB}']anie
i]. ] ] l{]:
FMYcji
!':.'.:
]i.:trll'I][-iUl-li1Ui|l.tr] l:\ ianl.h
'r]:lĘ.]L Jil llt]l
iiquFcji, aulonomitznief ńżnyn .faŚen powiarfania'na końlu
każdejhansniŚii lub na żądaniedlogą radiową Badios|acje
35010
r | r . r L r r rrrr r n t . . : r r r t hi J l . r . l , , r , l 1 L , :rL: : ! n J i r r r r l .
FNiadająwhudołanąanlenęGPs' a]emo'iwe Fsl róMież Fod]ąEF
Lt,Lr,r,L, :rrrr: i.nrm rolitrdo'!rm
niganlenyfewnęlrhej Opcjona]nE
BdioslacF B35010nożebyćłapmażonaw uł]adsfYhalola (AES]'
Eadioslacje
ru5010 dmlamfanedo Indonezji
zNlaną ziolegmwaoe
i zado{o]enie
klienlaz doslarczonego
Sukcesleqolrzedsięwzięcia
z inlelklmem,w klóly up.fedniobyly wl'pcażonepojazdy.W B.
splzęluolwolzylodIDqędia kolejnlchzaEówień Naszes'ysilkihan.
maĆhkoDllakluBadho! plfygoluFla|je spmjalnyinlerlEF'kldryp0
dlDwpiw.ylNala praca raowmowalyzawarciemkolejnesokonrEk
pPyląŹenie ulządzeniado htniejąEjŚieci po
lu z lym egzolycfnYn,klienlem.Tym razem zanówienieobejmtje f{o]i na lunl.cjonalne
qlosażenie w radiosIacjepięlnastuhansFDllglówÓpancerfony.b k]adowejlzięki poląteniu radiośacji
z Fokiado{ąsieĆiąląPnołi,
pofc polazdPn bĘdąmis'I lęrz1dŚ. z Uz!'l
fo{nIePeprzeo}fual4Ly
T"l
lafem oobEtra'pzę'usś ]do|eZd. ' mł'nes
"{popŹPdom
kownikani inlelkonu znajdu]ącymi5ię wewnąlrz hanŚpo.le.a
BadiDslmisrus!]! sąlM*naczone do lątnościponiędzyczloh
radio.
l]no'iwi lo !.fe kafwanie do dowÓdcy i kielowcy trans! DIlera inlol
drużyny
czy
zespolu
hojowego
w
niewE]kich
sie.iach
l.ami
na.ji o slluaqr wokdlpojazdu.
wYch PlaĆljąw paśnie.zęsloulwośq
od 2405 MHz d0 24E0 MHz'
T.n$ż onat
a użikowniĆYaooą nawązaćląPnośina jednym]E tu zapmqra
Mgnedż*PmjeklówE].spmhłych
nowany.h wcześnieikanaiów lV lereniP otłartyn u.fądfenia
kjJoŚel ru'
możhMają Dawiqzmie lqcznośtiradiow.j na od]oglość
l " ' ! r 1 , ,. , L u r , 1 , : ' 1 , , r l, , , r l . r ' i n L ! r ! h i . n l t r l 0 ! I r r l ) l J r
i f i , H r l , . i , : i a L { : r r i l L . i r l u r : : r .l'lr. r t r I J f | r f J r , , l
. ; . , : , l l i r r r : r r L . l 0 r r ! : r r L r : n ,r l r r l r . r r :
inrrIr.:,r.1 rl
r r r r . b 5 : ' r r : , , J t r , , : L n , lr ! L l , r . p ! ' l - 1 ! r l l 1 1L o : 1 J l. n : r r
r ! . 1 L .r , ; r r r i r : r ' l l l r 1 3? 4 1 I ! h r a r l . o or ! . l : : r t t J: r l u : , ,
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Zdalne slerowanie radiołelelonami

HVtEra MIITBE

W oslatich lalach drnmich/
r0mńi sYslenów cy'mwy.h s|u.
dadu lMn wyghgfowal lltlzebę nepeIńeńa olerty Pmducgntów
uządzeń radiowFh o dodadowy spMęt p!z!aa!z!ny do.ea]Ła'ii
nu*jiolahości wym.goy.h przez Uży'loMjlów' ElóMi p.odu.
caci, w tym {Em. Hngfa, klómi dFĘhuloEm
i slMisfilem
na to.mie Polski iesl nadhu maią w Śwojej ol..de .ądiotllllony
noEzong,!żeMż!. i s|acie rEllNmising'

Do tej pory b.alowdo lEdiotBlElonów sra.jon€.ly.h (tiuk!s'Eh)
pracę dysFoz}'tollw Eiużt mlobnic2.tt.}ti zslMia
wśpornggaiĘcyEh
jącyth !9z!iBcz.ńst'^{'' Można ocz}viści. vyl@zysrsć rsdiltelelon
P.woźtry, kńry !o dodaniu zailsczE tslEy PEśty fŃtał biurk!.
wY' TajdB fuzwiąfdig nie zdaje ierhsl lqfMilu
ldy śt.lwiśt.
dy5lozY|orsl''iElkEoMnia) znajduis 5Ę 4 wgĘdu ne tiEjsmwiE.
ni6 d|BnY, w fm.mi odl€qlości od zB5|am nadeMfFodbilrzsqo
ladiol.lB|onu. od]eg}ości
lB nlqą ł.ynoEićod łnhBBt net!ów do kj].
kuMsfu kjlongtrów, Bozlvivsiln
[tożJirv!śd
iEsl Ęl.lPFldj!
slEEuoia ..di.lElslonMi pr2es!źIYBi systgnu DMB Hyte!ą slo.
,ują. nlbrlEjs PEgrM@oi.
adikscjiAPI* tlost$lzey !M4 PrF
fudmm' i3}o au1o.Elwey ldl!ł ep]i]GcyinyIi'mY Hylers, wr.
korzyrtal inlB.lBi, API do lpr.cMmia zdalne$ sllMia
.arliltsls
fonu pr.e'^,ożEgo DMH H}'tB!. Mn785 zalloggl6E fuzwĘffu
m€z z radi.lBlEllnm l f4iluilo
tw.tq mdiltĘlelon 3lejondny'
sk]ad€jąc-y giq z ĘqdzEnE dYEloz}'1mEkj.go' zeglau hdsruynB
g!' ]ak. nBdioln besnjsyine moż6Ęć }.y1.!Eysre!a jedloleom
liia hlBhni.na luh linia EthemBtM. Tlemjlja po lilii jedn par!j€ś| pPy ułdu modlEńw liniowych' hórg najdujq
wEi EalifMoa
5Ę P! oh! śbonechlinii' N6lofiti6Śt l@snisj. P! siB.i IP prz€hi€qs
PEEz Pońy śilcilw€ pomĘdzy kmlulorBn zgś|au dyslozYtorskiE.
go .lonlutel€m
sl€rującYm as|ałEn hdśnj.ilyn.

ElłuM !łM .djłldi dyatytoBld.j
z..l.ł
|'!'.ty|c|.i,
tDiułili*'
D.l.!(.!l..E
tEBYŁti.
t|B

dFlańafli
.. t.'li.ld

l'llnlą .ł|t& Ą:.
1. konpltEE All-l!'one (Al0) z eheon dotyl'lwyn

n

'td.
!l|B

3. milElonu hiuklwgo
4. zsilara UPS
5' 6daP|Era
doPodlą.z.niarsjesbalolEroznów
6' opcionalniE
dod.u'owyrhglośni}ów
zeMęhh}th
l.. 'Brtt |Blni.lily
1. EdjllElelonpwźny

.Ll.t.h iit tniŁ'
lim HiBre MD785

Ędtni.:

5. ak'Jm'nsl!|zsildia aw.lyjtr.go.
D! ohsiugiradioblehnuBl&iondnsgoeside oprscma Eplika,
cia drslozioE}e m6lĘujq.sfu .ionalności
eslogM i cylmw !E.
dillElBllnu PBMźnBgo Mn785 JBjlukionah!śc i gĘonomiazo.
ŚlE'laskonsŃflm żplzysdymi użYtklMikmi i w s|ełdeomoż]i.
wia Śkulg*trsl..t lniklrłajE 5Ę z lBtnilaiMi mobilnyiful z zą.
dzdig gruPmi th użI](!wlilów' Dldatklm M pu]pici!uni!5eF
no Ek.źnih Pozm i b'lamuia monitlluiąB sl& lonlesz@mia
w ldólyn znaidujgzgśpót
b€l)smisyjly'
Badiole]ellndscjondry oPdt| ne MD785EożBprem.ć w ż..
lc€si! c,ę,|o iłtś!i 136.174}'fizlub 400.470MHzz nlcą ryjścio.
m do25W
Pr'.dstEłionEEzwiąfmi€ powilrł!z!s]eźćz4loswanig wśŃd
użYtkMiIM koEyśiająryr!f radiolElelod'wlMn liny Hyt€r6
i pomócih nalłsymE]ni.v],l(orz'slsćwhślimśliEys1sEów.Yft!.
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infoEEEE
0programowanie R@dnel

},ą.znosiradLowana wspólczesn)mpolulv3lki nie bazu]eiużv"alącznlena pvelGzrłanu Ionn [0m2 więlGz! znaczenjszatłna
odgrPa. transnisja danych'qlóMie pahetowaz plolokolen IP cfy lransnisla łahęd'e WydalnafalEżyod uządzen pośrodnjczą.
i ellkFvnosi w za]Eżności
mgchmizmów' klóle fagwuantują iejjakość'
niezalvodność
cychv l.ansmiŚii i wymagaudostępnienia
w tEnsŃisil Wynóqalą p|zylotowrta spe.ylicznE],dedykoweej
od 9trukfulyi prz.znaczeńa sysiPmu,urządzeńa lośrednicząle
do drego rozwiąfmia, konligxraDjizalemiającej, żezalożonyce]fostantefreal'zowany
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xEalE luŃgueji

T.b|ica mbĄx

I.Ml,x {3tmt)

(dod.wsa

wpiEu]

nadinslłja plocał.M nnc 9210

T.hLci rourus (podldsiu w!i$)
Badios|aBigi@Ślnet podobniejsł więkzośćużądfeń sie.ioł'th
pNiadaią inlerfeF w posta.i pfdlokllu SNMP (ang s'Ępl€ NeMo.k
Móaqeoenl P.oloŃl), fa lośredni.M€ n hóEqo EoźliwejgŚl do!a'
sowanie konliqlracji .adioslacji tlo wynagań daeqo systgnu' llorzy
stanig hezpośledlioz prclokolu sieliowggo SNMP jesl jednak skom
lliklweg i ndflca klDiPŹnośó pŃiadania zna.fnej wiedzy ł za
klgŚie jeqo }.ykltzyslania
]'v fwiąfl.t f tyn, wychodząc naP.fe.is o.fekiłanion użylkow
ni]<ńwladiŃlecji F@slnel, powŚlalo oprogrmowanie R@dnel' ]€go
qIóMYh ca].m ]eslpElnienEroll nk oisu sNMP możliwaEceqo
$"ydaine wykolfyśyvani. lrybów sieciowych !.dimta.ji PDladlo
oproqrmwaoie B@rlnelna za zadsE maksrmatnpulrosz.reni.
plDcesupEyloloweia ladioslacji F@shel do !.a!y w si6.ia.h oDł.
f pmlokllen IP'
Ętn o tesmisię Pa]<jolową
olNqramManig n@rtnel pĘezlaPone jest do obŚlugi lrybu pra.
cy I'MUX unożnwi.jącego jedloŹesną hansmisję gloŚu i dsn}th
ore wbud@anych w radio9ta.jęusiuq' PmEs ]<onligu.ac'imieŚż.
cfono w dedyklwan}n ]5reatoEB fionliquacji, za lomŃą hóEgo
ltm} Po kloku Uslavjane 5ą kolejne palMelry lrybu pracy I.MUX,
HofwiązaniBlo fapełnis, że ploEs Plog.anołania plzebiEqa
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sPraMig i glBkĘMis' co Męc.j, r.z PPWoINana konliquracia n!
żEĘć wgrana do wi.]u radiosracii dzĘki możliłościjEi zapisu do p]i.
ku' opisane fudcionslności degyduiąo tym, że!ĘldMeie
mzbu.
dflaneqo sFlenu, wYkolz'Tfująceqo radils1scie F@stEl pPet'eq8
Zagwłal
diB, żEw PBlni wykoŁydeo zoslanąmt]iwości ra.
diŃtacii F@slnEt wYEaqa nimiEż skonliquwania ńudlw&Eqo
w radiNtaljĘ mtgra' llalEqo opfuqlMowmie n@&El ponaja

na dElililweie tahlicy mtiIgu, Equl liwa]]'ą palamel!ów oos
o.az paamtrw ł.ydajnościołYch'
i lt.nligWeui.
w opmgrMowmiu
0pńcz hDbji fMądf6M
B(odnel umies,czono uduqę t}6l.' klÓr6 Umoż.liwiaptzek.frvadP
lviadomości1ek51ov].h'Illet|ejs usluqi zoslal zaprojekolvany |a].,ty
iego ohsluga hńa prosla i hfu'cyina' Pońoqły ł tyn m{h6nimy
udoslęFiane lPez radioslacjęnj!' mzbudovBe zuządzsie kore'
slondmlmi ł siEci. Mechuja len g'^la!€nfują żelisla doslępry.h

fudioEblja loldłkM Bnc !E10
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indywidudrE
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chal l@muiłalla qrup a

jesl aulomaly.znieaklua]izowana,
k0lespDndenlÓw
a wybo!adlesala
wiadomocr.odbyaas.eprzezwoor bvprdo.hL r"dioqa I wprcwa
dfanegow pmtesiekoniigułacjifiMą.y 5Ę podkr'TlDnimgmadres
IF konpulem, f kórego aklualnielEwadfoDa jeśkdespondencja'
iesl auloE alycznie aŁlualiz owany przef wsponni any hE t hanlzm ra diośatji' DodalkowowykffyśaDo fd0lnośćladioslacji F@slnel
do obŚtuqiruchundlicas|oweqoi,lzĘkj lenunożliwajesl za!óMo
komuni}acja z qrupą korespondenlówjat i f pojedynżim kmspoD.
Warlo dodać'żeinlelIejsglalicznyB@dnela zoslal zollyna]ifo
wany podkąlemwYkorzyslania
gdna uvądzenialhmobilnychotslu
qiwanychdolyl@woBozwiązaniE
1oqwalanluje,
żen@dnel nożebyć
slosowanyw każdychwalunkach'by spelniaćswojepodslawowe
za
danie skonliqurowanie 5ieĆiot.yth lrybówFracyredioslaciit@slnel
llemwane pEł BAlMlB rploglahowanieB@dnel' pPPnauo
ne jEsl do konligurac]'' falządzania hybami FEcy Edioslacji
F@slnel NaPędziE1oWoaiwi uż}'lkownikon
pmsle,szybkieisku.
lPcfne prfygolÓwaniEradioslaljido lEcy w slśehacb bazuiących
na lransnisji paliielowpj
z pmlokolemIP

M.r.ir Z.i.dli.
Biurosyslenółi 0pfugramMania
'

|.Lh m.lTA|Dw

pfrv'anPddnJ'h

opm$mowmie

m qe]u odb'o|'ovFdno.fóśM

R@d!e| m!żo być lYklPyslywme
!a Ęądz.njdh
nobilnych
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infoĘ!ffi
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SEEUREX
larqi' Śą śNf|nymmieFmm na poznanieoczeki
]akkazdPbranżDwe
DFinii0 prcduklach
lhny
lYank]ienlówi uzyskaniena1YchmLasIoqth
TDIó[nGż okaz]ado zbrera.iai.lommji 0 rynku'do bezpołedniego
i plojE]ilanlól'f p0|eoc]a]nyni
kDnlaklupmdwnldw' dyslrybUlorów
Llienlami!b{nośćna |ychlarg{h jesl.ie do ptmenfnie zjedne]
aklualnąolerlęna rynku,z drUqiejzaś
sll0nyPokazu]ą
Ónenajbardzie]
Fmwalają{skafać kielunkiFqo mffD]U lv/uhlni c'].] laĘów Fsl
na zniany klDftfasz]yprzez1En
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