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Widok początkowy po uruchomieniu
Proste i intuicyjne 
GUI pozwalające:

1) Utworzyć nowy 
projekt. 

2) Ustawić 
parametry 
monitorowania.

3) Otworzyć 
istniejący projekt.

4) Włączyć oraz 
zatrzymać odbiór 
wiadomości GOOSE.

5) Otworzyć okno 
parsera.

6) Wybrać adapter 
sieciowy.



Nowy projekt
Aby stworzyć nowy 
projekt należy 
kliknąć ikonę New 
i wybrać folder 
docelowy dla 
danego projektu z 
przygotowanym 
plikiem SCD.

Aby otworzyć 
istniejący projekt 
należy wybrać 
ikonę folderu oraz 
wskazać katalog 
projektu.



Connection view
Connection view jest widokiem 
dostępnym już w trybie offline, w 
którym dla pliku SCD możemy 
przeglądać schemat połączeń do 
przesyłania danych w ramkach 
GOOSE pomiędzy urządzeniami. 
Widok zapewnia możliwość 
nawigacji do wybranego IED, do 
wysyłanych danych źródłowych jak 
i do wejść sieciowych 
odbierających dane.

Czarny – transmisja poprawna (wyjścia i wejścia zielone)

Magenta – stare dane (wyjścia i wejścia też)

Pomarańczowy – uszkodzona ramka (wyjścia i wejścia też)

Szary – brak transmisji (wyjścia i wejścia też)

Niebieski – wybrane połączenie (każde z powyższych)

W trybie online w zależności od 
statusu transmisji linia 
połączenia może być oznaczona 
kolorem:
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Nawigacja w Connection view
Przy większych schematach połączeń GOOSE, niemieszczących się na 
ekranie, jesteśmy w stanie nawigować pomiędzy poszczególnymi 
urządzeniami. Z każdego połączenia GOOSE na widoku możemy 
przejść do wybranego urządzenia, do danych źródłowych wysyłanych 
w ramkach GOOSE oraz do urządzenia docelowego, do którego 
wysyłane są dane.



Current status
W oknie Current
status, już w trybie 
offline, możemy 
przeglądać listę danych 
rozsyłanych w ramkach 
GOOSE.

W trybie online lista ta 
podaje również aktualny 
status komunikacji, 
ostatnie wartości 
danych oraz stemple 
czasowe.



Lista połączeń GOOSE
Wybór Connection list z menu Data umożliwia przeglądanie oraz eksport 
listy połączeń GOOSE do pliku tekstowego. Listę połączeń można filtrować 
wybierając urządzenie wysyłające i/lub urządzenie odbierające. 
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Ustawienia monitorowania 
komunikacji GOOSE

Łatwa w użyciu  
funkcja  konfiguracyjna 
przygotowująca  
program do 
monitorowania 
komunikacji GOOSE i 
interpretacji  
przechwyconych 
informacji jako zdarzeń 
oraz alarmów. 

W kolumnie Alarm 
condition możemy 
określić warunki 
wystąpienia alarmu.



Warunek odbierania danych z 
ramek GOOSE 

Program może pokazywać dane tylko z tych ramek GOOSE, które 
przekazuje do portu komputera switch systemu z komunikacją IEC 
61850. 

W złożonym systemie konfiguracja switchów może celowo filtrować 
rozsyłanie ramek według identyfikatorów VLAN, aby intensywna 
komunikacja GOOSE nie zalewała tych segmentów sieci, których 
nie dotyczy część nadawanych wiadomości. Tym samym, w 
złożonej sieci może nawet nie być takiego portu w jakimkolwiek ze 
switchów, dla którego możliwe byłoby przechwytywanie wszystkich 
nadawanych ramek.
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Event list
W widoku listy zdarzeń 
Event list możemy 
przeglądać  listę 
zdarzeń oraz związane 
z nimi wartości danych 
w czasie rzeczywistym.

Lista ta jest 
posortowana w czasie.



Alarm list

W widoku listy alarmów 
Alarm list znajdują się te 
rozsyłane dane, które 
spełniły warunek alarmowy 
podany w ustawieniach 
monitorowania. Stan alarmu 
pojawia się jako aktywny i 
może przejść w nieaktywny
wskutek zmiany wartości 
wysyłanych danych.

Użytkownik może 
potwierdzić zarówno 
aktywny alarm jak i alarm 
nieaktywny.

O stanie alarmu i jego 
potwierdzeniu informuje tło 
dla każdej pozycji listy. 



Sender Status
W oknie Sender Status możemy 
obserwować poszczególne transmisje z 
wybranego GOOSE Control Block. 

W kolejnych kolumnach mamy nazwę 
IED, typ wiadomości (rutowalna czy 
nie), adres MAC źródłowy, adres MAC 
docelowy, adres IP (dla rutowalnych
wiadomości GOOSE), APPID, GOOSE ID 
(GoID), adres referencyjny GCB, licznik 
wiadomości, stany bitów 
TEST/SIMULATION oraz NDSCOM oraz 
Status odbioru.

W zależności od statusu, dana 
transmisja może być oznaczona 
kolorem tła: – poprawna transmisja

Magenta – stare dane

Kasztan – ramka uszkodzone

Czerwony – silny konflikt adresów (te same MAC/IP, APPID, ConRev, 
GOID)

– konflikt adresów (te same MAC/IP, APPID, ConfRev)

Szary – brak transmisji



Parser

Po wywołaniu okna 
Parser window
(dedykowana ikona) 
możemy śledzić 
przechwytywane 
ramki GOOSE.



14

Kontakt: www.infotech.pl

INFO TECH sp.j.

Edisona 14

PL 80-172 Gdansk

wojciech.kozlowski@infotech.pl

Tel.  +48 58 3018527

Mob. +48 602 799756


