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VAiOS MSC / Smart Controller



   В миналото автомобилите са били привилегия, а днес са необходимост. Защото ни 
дадоха удобството да се придвижваме лесно и бързо, когато е необходимо. Няколко 
десетилетия по-късно същото нещо се случи с GSM-ите. Те ни дадоха възможност да 
имаме връзка с близките ни хора по всяко едно време, от всяко едно място, а не само 
когато са си у дома.

От лукс към необхомия стандарт на живот

   Smart контролерът VAiOS MSC (Major Smart 
Controller) е хардуерна разработка с интегриран 
web-базиран софтуер, разработен от VAiOS, 
базиран на Linux операционна система. При 
разработването на продукта бяха заложени две 
посоки на производство:
- серийно производство с продукти с фиксирани 
производствени цикли и цени и 
- поръчково производство – фокусирано върху 
изработване на smart контролери с поръчкови 
параметри желани от клиента.
   Всяка от разработките има за цел да даде 
готови решения за клиентите, но също може да 
бъде надграждана на принципа на конструктор.
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   Ние от VAiOS вярваме, че в рамките на сегашното поко- ление, заедно с развитието 
на технологиите, сградната автоматизация и в частност умният дом, умната къща, 
умният офис ще бъдат удобство, което ще се превърне в необходимост за всяко 
семейство или бизнес.

Какво е Smart контролерът VAiOS MSC?



   Един от създателите на www (world wide web) сър Тим 
Бърнърс-Лий споделя в свое изказване, че днес интернет мрежата е 
много по-различна и мрачна от идеята, с която той започва – хората 
да могат свободно да се свързват и комуникират. Уви, наистина днес 
интернет крие рискове както за сигурността на хората, така и за 
бизнеса.
   Ние от VAiOS разбираме притесненията на нашите клиенти. По тази 
причина web-връзката със системите е подсигурена от SSL комуни- 
кация, идентична на тази ползвана при изграждането на банкови и 
други софтуери с високо най-ниво на сигурност.

SSL ниво на защита в комуникацията

   Едни от серийно произвежданите smart 
контролери е VAiOS MSC 1.1 серията. Това 
са smart контролери, които управляват 
определен брой подчинени контролери 
със конкретни задачи в автоматизацията. 
Ролята на smart контролерите в да 
осъществяват web-връзката и контрол 
върху системата.
   VAiOS MSC 1.1.2 може да управлява до 2 
контролера, като същевременно софтуера
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се визуализира виртуално както в admin, така и в user среда, според определения достъп на 
потребителя. Smart контролерите VAiOS MSC 1.1.4 и 1.1.8 съответно управляват до 4 и 8 
контролера с идентични възможности за виртуална визуализация.

Директно визуализиране и контрол

Сериите 1.1

   Другият аспект в серииното производство на smart контролерите VAiOS MSC  са 
разработките с интегриран монитор, който директно визуализира на място контрола над 
системата, но също може да бъде достъпен и през web-връзката.
   VAiOS MSC с интегриран монитор помагат на клиентите бързо и лесно да управляват smart 
системата на дома или офиса си като не ползват апликацията за smartphone или достъпа през 
компютърa. В тази посока разработихме две различни версии на хардуера с близки 
възможности:
   - VAiOS MSC LCD версията дава директнa визуализация 
на монитора за процеса и
  - VAiOS MSC LCD TS, който има възможност както да 
визуализира процеса, така и да се контролира от място 
чрез touch-screen опцията на монитора.
   И двете версии са разработени в два размера на 
интегрираните монитори:
   - 7 инчов монитор, който е по-компактен и 
  - 15 инчов монитор, който предоставя по-добър поглед 
върху софтуерната платформа.



Кое е предимството на поръчковите smart системи?
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  Всяко серийно производство дава на клиентите предвидимост при разходите. Възможност 
сами да калкулират изграждането на smart системите у дома или офиса.
   Когато системата обаче, се налага да има специфичен дизайн или да бъде с нехарактерни па- 
раметри, тогава решението е поръчково производство и изграждане.

   Освен това, често поръчково изгражданите системи излизат по-бюджетно оправдани и на 
по-ниска цена, защото системата е облекчена от всичко, което няма да бъде ползвано към 
момента и само би натоварило цялата система, както и цената. В същото време разработките, 
както хардуерно, така и софтуерно, на принципа на конструктор, дават възможност във всеки 
един момент те да бъдат надграждани в параметрите и обема си и обогатявани откъм 
комфорта, който да предоставят. 

   Ние във VAiOS залагаме много 
повече на поръчковите разработки, 
защото вярваме, че както хората са 
различни, така и желанията им ще се 
различават. Затова всяка наша 
поръчкова smart система е процес на 
комуникация с клиента при нейното 
изграждане, за да можем да дадем 
онова, което се иска и в най-дребните 
детайли и претенции към системите 
за автоматизация.
   Овен това, често поръчково изграж- 
даните системи излизат по-бюджетно 
оправдани и на по-ниска цена, защо-

Ограничен единствено от въображението

клиента сам да избере какво да включим като параметри, колко етажа да изградим. С такъв 
избор всеки би предпочел собствен уникален софтуер с конкретни възможности. 
   Във времето, в което всеки се старае да е различен във виртуалния и физическия свят, VAiOS 
MSC CT-SM  дава възможността да сме уникални и в автоматизирането на нашия дом или 
бизнес.

   С алтернативата на поръчкова система без 
видима разлика в цената, а понякога дори 
по-изгодна сделка, клиентите ни все 
по-често избират да се открият като поръчат 
собствена версия от опции за smart система 
в дома или за бизнеса си.
   За да сме гъвкави в предложенията 
разработихме VAiOS MSC CT-SM, който 
хардуерно не се отличава много от остана- 
лите модели, но на софтуерно ниво е подгот- 
вен единствено с ключовите тчоки на систе-
мата, като основните на сграда, за да  може


