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A.1 Önsöz 

 

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) Projesi TAŞ 2023 hedefleri çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü 

kapsamında gerçekleştirilecek olan akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli 

uygulama birlikteliğinin sağlanması ile bunun tarifeye etkisinin belirlenmesi ve uygulamanın 

yaygınlaştırılması için akıllı sayaç sistemleri ile ilgili standartların ve teknik özelliklerin belirlenerek ihtiyaç 

duyulan teknik özelliklerin düzenlenmesini içermektedir. Bu proje kapsamında MASS ana bileşenleri olan 

akıllı sayaçlar, haberleşme üniteleri, headend (merkez yazılım) özellikleri ve haberleşme protokolleri birbiri 

ile ilişkili şekilde bütün olarak ele alınıp marka bağımsız çalışabilirliği sağlanacaktır.  

Proje kapsamında ülkemizin ihtiyaçlarının belirlenmesi, teknolojik alt yapının tanımlanması, milli 

haberleşme protokolünün tasarlanması ve dünya standartların da marka bağımsız bir altyapının 

oluşturulması için alanında uzman gerek kamu gerek dağıtım şirketleri gerekse üreticiler olmak üzere 

sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı farklı komisyonlar oluşturularak çalışmalar 25 Mayıs 2020 tarihinde 

sözleşmenin imzalanması ile başlamıştır. 

A.2 Proje Özeti ve Önemi 

 

MASS projesi, TAŞ 2023 hedefleri çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü kapsamında yer alan akıllı sayaç 

sistem bileşenlerini ve bu bileşenlerin teknik özelliklerini belirlemek üzere 25 Mayıs 2020 yılında 

başlamıştır. Bu proje temelinde milli bir haberleşme protokolü yaratılarak sistem bütünlüğü sağlanması 

amaçlanmış olup teknik tarafta sayaçtan modeme modemden merkezi yazılıma kadar olan birbiri ile ilişkili 

alanların da tanımlanarak farklı marka ürünlerin birlikte çalışabilirliği sağlanarak marka bağımsız milli bir 

akıllı sayaç sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.   

Ayrıca MASS kapsamında elde edilen verilerin SCADA, MDM, Abone Yönetim Sistemleri başta olmak 

üzere dağıtım şirketleri bünyesinde yer olan diğer bilişim sistemleriyle de nasıl entegre çalışacağının teknik 

içerikleri de belirlenecektir.  

Böylelikle daha fazla üreticinin yer alacağı rekabetçi bir piyasa oluşturularak, gerek teknolojik gerekse 

finansal açıdan daha iyi ve genişleyebilir sistemler ülkemize de büyük katkılar sağlayacaktır. Proje ile ilgili 

çalışmalar devam etmekte olup bu zamana kadar yapılmış olan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler aşağıda 

3. Ara dönem raporunda yer almaktadır. 
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B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

Rapor dönemine ait projedeki gelişmeler başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. Detay içeren konular ayrıca 

rapor içerisinde ilgili başlıklar altına bahsedilmiştir. 

Sayaç ve Modem üretimleri ve testleri  

Sayaç üreticisi Makel MASS TEK FAZLI EKO ve MASS UC FAZLI EKO modelleri Bedaş 

laboratuvarında teste tabi tutuldu, bulunan hatalar düzeltildi, sektörün önemle üzerinde durduğu barkod 

bilgisi obis kodlarına Tedaş'ın da onayı ile ilave edildi, testler tamamlanarak üreticiye üretim onayı verildi. 

Sayaçlar üretildi ve Edaş'lara sevk için modemler ve pro modellerin tamamlanması beklenmektedir. 

Sayaç üreticisi Makel MASS TEK FAZLI PRO ve MASS UC FAZLI PRO modelleri Bedaş laboratuvarına 

teslim etti , Bedaş sayaç laboratuvarında haberleşme testleri yapıldı , sorunlar giderildi güncellemeler 

yapıldı, fonksiyon testleri yapıldı kalite parametreleri dışında görülen eksikler tamamlatıldı. 

Makel firması ile kalite parametreleri özelinde toplantı yapıldı, gelişmeler Mass proje ekibine aktarıldı, 

mevcut işlemciler ile hangi parametrelerin şartnameye girebileceği hususunda Tedaş ile Haziran ayının ilk 

haftası toplantı yapıldı.  

Sayaç üreticisi Luna ve Baylan mart sonunda numuneleri teslim etmesi gerekirken halen numune sayaçlar 

teslim edilemişti. Konu ile ilgili Mass ekibi firmalara mail atıp son durum hakkında bilgi talep etti. Nisan 

ayında firmalara yerinde ziyaret yapılması planlanarak ziyaret gerçekleştirildi. İzmir ziyaretinde Luna ve 

Baylan su sayacı üreticilerinden su sayacı tedarik edilecek şekilde görüşmeler yapıldı. Samsun'da Haziran 

ayı için planlanan demoda Baylan'dan su sayacı tedarik edilebileceği hususunda geri bildirim alındı. 

Sayaç üreticisi Luna Mayıs ayı içerisinde MASS Tek Fazlı Eko ve MASS Uc Fazlı Eko Bedaş 

laboratuvarına teslim etti, haberleşme testleri yapıldı, test sonucu tespit edilen eksikler firmaya rapor 

edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talep edildi. Gerekli iyileştirmelerin düzenlemelerin yapıldığı yeni 

numune sayaçların gelmesi beklenmektedir. 

Sayaç üreticisi Baylan Mart sonunda numuneleri teslim etmesi gerekirken Haziran ayı sonunda halen 

numune teslim edememiştir. 

EPDK komisyonuna tam gün boyunca İstanbul Bedaş laboratuvarlarında haberleşme testlerinin nasıl 

yapıldığı hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Enerjisa , Aras Edaş , Dicle Edaş , Yeşilırmak Edaş yetkilileri Bedaş'da yapılan fonksiyon ve haberleşme 

testlerine iştirak  ederek testlerin detayları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Modem üretici tüm firmalardan geliştirmelerine ait bilgiler toplandı. Eklips modem firmasına ofis 

ortamında test edebilmesi için elektrik , su , doğalgaz sayacı verildi. Geliştirmeler bu ortamda yapıldı.  



 

6 

Tasarım Doğrulama (PoC) Demo Sistem çalışmaları  

EPDK , ELDER , BEDAŞ Proje yürütücüsü ve MASS Danışman şirketlerin de içinde olduğu Samsun’da 

Elektrik, Su , Doğalgaz firmaları ile toplantılar düzenlendi . Tasarım doğrulama pilot çalışması hakkında 

değerlendirmeler yapıldı. 

Haziran ayında Samsun'da planlanan elektrik , su , doğalgaz sayacının tek bir sim kart ve tek bir MASS 

modemi ile okunabilirliği demo çalışması için modem üreticisi Eklips firması yerinde ziyaret edildi ve pilot 

çalışma detayları görüşüldü. 

Samsun'da Haziran ayı için planlanan demoda Baylan'dan su sayacı tedarik edilerek Eklips firmasına sevk 

edildi. 

Haziran ayı içerisinde Tasarım Doğrulama pilot projesi iki noktada başarıyla tamamlandı. Bu konudaki 

detaylı bilgiler raporun B.1.1. MASS Tasarım Doğrulama (PoC) Testleri bölümde yer almaktadır.  

Fayda Maliyet Analiz Çalışmaları 

Fayda maliyet çalışması hakkında yapılan toplantılar sonrasında 3 ayrı firmadan teklif alınmasına karar 

verildi. Bu teklifler alındıktan sonra gelen teklifler değerlendirilerek fayda maliyet çalışması için Özyeğin 

Üniversitesi ile çalışılmasına karar verildi. 

Fayda maliyet çalışması için gereken soru seti yeni isterler doğrultusunda tekrar gözden geçirildi ve son 

halini aldı. Elder tarafından Edaş'lardan bilgilerin talep edilmesi sağlandı. Verilen süreye ilave süre 

verilerek tabloda yer alan veriler 21 EDAŞ tarafından doldurularak fayda maliyet komisyonuna iletildi.  

Mevzuat Grubu Çalışmaları  

Mevzuat komisyon çalışmaları için ön toplantı yapıldı. Mevzuatta değişikliğe esas şartname ve dokümanlar 

belirlendi. Mevzuat çalışmaları proje kapanışına kadar olan dönemde hız kazanacaktır. Mevzuat değişiklik 

önerileri kapanış öncesinde tamamlanarak görüşlere sunulacaktır.  

Mobil Uygulama ve Entegrasyon işlemleri 

Mobil Uygulama kapsamında YEDAŞ ile pilot uygulama yapılması kararı verilmiş ve bu kapsamda Mobil 

uygulama geliştiricisi Niltek Yazılım firması ile YEDAŞ hızlıca çalışmalara başlamıştır. Haziran ayı sonu 

itibariyle her iki paydaşın yoğun ve hızlı çalışması sonrası dağıtım ve perakende noktasında belirlenen tüm 

entegrasyonlar tamamlanmıştır. Perakende tarafında yapılan entegrasyon çalışması sonrası ortaya çıkan 

entegrasyon dokümanı MASS Mobil İcra Kurulu aracılığıyla tüm Dağıtım şirketleri ile paylaşılarak görüş 

ve yorumları sonrası mutabık kalınarak süreç tamamlanmıştır. Arıza ve şikayetlere yönelik çalışmalarda 
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ise MASS komisyonunca yapılan çalışmalar uygun bulunarak MASS İcra Komisyonuna onayları ve 

görüşleri alınmaları için paylaşılması kararı alınmıştır. 

Perakende tarafında yapılan çalışmaların detayları video ile kayıt altına alınmıştır.  

YEDAŞ entegrasyonu sonrasında Niltek firması GDZ, ADM, Aras ve Tredaş ile entegrasyon faaliyetleri 

için ön toplantılara gerçekleştirerek ADM ve GDZ tarafında ise entegrasyon çalışmalarına başlanılmıştır.   

Tasarım Doğrulama test işlemeleri için Head End yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan API 

entegrasyonu yapıldı. Hayen firması ile Elektrik, su ve doğalgaz entegrasyonları yapıldı. Nar firması ile 

Elektrik entegrasyonu yapıldı.  

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesi danışmanlık projesi kapsamında 3. rapor dönemi ile 4. Rapor 

dönemi arasındaki aşağıdaki iş kalemlerinde ilerlemeler sağlanmış ve ilgili çıktıları yayınlanmıştır. Bu 

raporun Ekler bölümünde ilgili yayınlar eklenmiştir.  

B.1.1. MASS Tasarım Doğrulama (PoC) Testleri    

Bilindiği üzere herhangi bir ürün veya sistem tasarlanıp geliştirildikten sonra gerek laboratuvar koşullarında 

gerekse gerçek saha koşullarında ön testlerden geçmesi beklenmektedir. Bu suretle projenin başından bu 

yana yaklaşık 2 yıldır geliştirmekte olduğumuz MASS sistemin uçtan uca tümüyle test edilmesi için 

Tasarım Doğrulama (Proof of Concept - PoC) işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem Samsun YEDAŞ 

bölgesinde yaptığımız saha testleri ile tamamlanmıştır. Tasarım doğrulama kapsamı aşağıdaki şemada sarı 

çizgilerle belirtiğimiz alanla belirtilmiştir. 
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Şekil 1: Tasarım Doğrulama (PoC) Testleri Kapsamı 

 

Tasarım doğrulama testlerindeki beklentimiz, MASS teknik isterilerine uygun şekilde üretilmiş PRO ve 

EKO tip elektrik sayaçlarının verilerini,  MASS teknik şartlarına ve protokolüne uygun geliştirilmiş 

Modemler üzerinden yine MASS’ a uygun şekilde geliştirilmiş Head End yazılımı üzerinden toplamaktı. 

İlave olarak doğalgaz ve su sayaçlarının verileri de modemler üzerinden toplanması beklenmekteydi. Bir 

üst seviye de MASS Mobil uygulama yazılımının Head End yazılımlarından ilgili verilerin alınması 

beklenmekteydi. 

Bu işlem kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

Bölge seçiminde öncelikle YEDAŞ şirketinin mobil uygulama geliştirme yazılımını yapan Niltek 

firmasıyla koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışması rol oynamıştır.  Tasarım doğrulama testleri için 

sahada 2 ayrı yerde sayaçlar modemler su ve doğalgaz sayaçları takılmıştır. 

MASS projesi kapsamında tasarlanan Pro ve Eko tip elektrik sayaçlarını Makel firması tedarik edebilmiştir. 

Haberleşme terminali yani modemi tedarik eden firma Eklips olup hem NB-Iot hem de kablosuz M-Bus 

protokolü ile çalışan cihazları vermiştir. Su sayaçları tedarik eden firma Baylan olup kablosuz M-Bus  

protokolüyle çalışan ürünleri sağlamıştır. Doğalgaz sayaçları konusunda Kale firması ve Metriks firmaları 

mekanik körüklü puls çıkışlı sayaçlarını vermiştir. Bu ürünlerin üzerine Kayı firması puls sayan ve M-Bus 

kablosuz haberleşme sağlayan ürünlerini doğalgaz sayaçları üzerinde geliştirerek teslim etmiştir. 
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21/6 2022 ve 22/6/2022 tarihlerinde Yedaş, Samgaz, Saski ekipleriyle birlikte saha çalışmaları yapılarak 

ürünler sahaya monte edilmiştir. Sahadaki trifaze pro sayaç üzerine takılı olan Eklips modem hem bağlı 

olduğu üç fazlı (trifaze) pro sayacı hem de RS485 hattı ile bağlı olan tek fazlı (monofaze) eko sayacı ile 

haberleşme ektedir. Su ve doğalgaz sayaçları belirli periyotlarla üzerindeki bilgileri modeme kablosuz 

olarak yollamaktadır. Modemlerden birisi MQTT brokerler üzerinden Hayen Head End yazılımına, diğer 

modemde Nar şirketinin Head End yazılımına bağlanmıştır. Niltek yazılımı da iki ayrı yazılıma entegre 

edilmiştir.    

 

Resim 1: PoC Uygulaması tüm ürünlerin görünümü   
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Resim 2: YEDAŞ Teknik Personelleri MASS Sayaçları Montajı   
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Resim 3: Makel Üç fazlı PRO Elektrik Sayacı üzerinde Eklips NB IOT + WMbus modemi  

 

Resim 4: Eklips NB IOT + WMbus modemi çalışma esnasında LED’lerin görünümü  
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Resim 5: Samgaz Teknik Personeli sayaç değişimi ve sonrası 

 

  

Resim 6: Saski sayaç değişimi sonrası Baylan Kablosuz Mbus sayacın görünümü 
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Yapılan bu çalışma ile MASS projesi işleyişi uçtan uca test edilmiş olup, sorunsuz çalıştığı görülmüştür. 

MASS projesi sonuna kadar (Kasım 2022) tüm üreticilerin MASS uyumlu ürünlerini teslim ederek, pilot 

projelerin tüm EDAŞ’ lara kadar yaygınlaştırılması beklenmektedir.  

 

B.1.2.   Sayaç , Modem Prototipleri Üretimleri  

Bir önceki döneme ait raporda da belirttiğimiz sayaç ve modem üretici 10 şirket ile 21 Elektrik Dağıtım 

şirketi arasında 26.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.  

Bu sözleşmedeki ürünler ve adetleri aşağıdaki tablolarda özet olarak verilmişti.  

SAYAÇ TİPLERİ 
MAKEL 
(Adet) 

BAYLAN 
(Adet) 

LUNA 
(Adet) 

Toplam 
Sipariş 
Adedi 

MASS TE KFAZLI EKO 336 336 336 1008 

MASS TEK FAZLI PRO 336 336 336 1008 

MASS ÜÇ FAZLI EKO 336 336 336 1008 

MASS ÜÇ FAZLI PRO 168 168 168 504 

MASS KOMBİ DİREKT BAĞLI 168 168 168 504 

MASS KOMBİ (AT, GT) 168 168 168 504 

 

Tablo 1. MASS Pilot Sayaç üretimleri Şirket Dağılımları  

 

MODEMLER 

D
ES
İM

A
L 

EC
Lİ
P
S 

R
İM

ER
 

V
H

S 

İK
O
M

 

B
lu

Sk
y 

M
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iA
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Lu
n

a 

M
ak

el
  

B
ay

la
n

  

To
p

la
m

 
Si

p
ar

iş
 

A
d

ed
i 

Nb-IoT  395 395 0 395 395 395 0 0 0 0 1975 

Nb-IoT+WMBUS 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 210 

RF 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 56 

PLC 0 0 0 0 0 0 0 56 56 56 168 

BPL 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 

Ethernet 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 

DCU (RF/PLC/BPL) 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

 

Tablo 2. MASS Pilot Haberleşme Cihazları üretimleri Şirket Dağılımları  
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Giriş bölümünde  belirttiğimiz gibi gelinen son nokta itibarıyla yukarıda adetleri verilen sayaç 

üreticilerinden sadece Makel tek fazlı ve üç fazlı Pro ve Eko modellerini MASS yönetimine verebilmiştir. 

Bu sayaçlar test edilmiş onaylanmış ve şu an sahada PoC kapsamında çalışmaktadır.  

Luna sayaçlarını vermiştir, sayaçları halen test edilmektedir. MASS yönetimince yapılan testlerdeki 

bulguların düzeltilmesi işlemleri beklenmektedir.  

Baylan şirketine  MASS ekibi olarak yaptığımız fabrika ziyaretinde güncel durumları hakkında bilgi 

alınmıştır. Ancak henüz sayaç numunesi Baylan tarafından yollanmamıştır. 

Sayaçlarla ilgili yapılan ilk prototip görselleri aşağıdaki şekildedir. 

   

Resim 7. MASS Sayaçları Prototip Görünümleri 

Modem üretimleri konusunda geliştirme yaparak ürün verebilen tek şirket Eklips olmuştur. Yukarıdaki 

tabloda yer alan Nb-IoT+WMBUS özellikli modemlerini Makel 3 fazlı PRO modelleri kalıplarına uygun 

şekilde tasarlayarak test ortamına ürün sağlamışlardır.  

Eklips dışında başka bir üretici MASS proje yönetimine ürün teslim etmemiştir.  
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MASS kapsamında proje paydaşlarınca geliştirilen PLC ve GSM modüllerinin ilk tasarım çizimleri aşağıda 

yer almaktadır.  

 

Şema 1- GSM  NBIot ve PLC modül Çizimi  
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B.1.3.   MASS Haberleşme Protokolü ve Head End yazılım Çalışmaları 

Bilindiği üzere MASS projesinin kilometre taşlarından birisi olan özgün haberleşme protokolü çalışmaları 

tamamlanarak ilk versiyon doküman yayınlanmıştı. Protokol çalışmaları bu dönem içerisinde gerek 

dokümantasyon iyileştirme açısından gerekse işlevsellik açısından bazı revizyonlar geçirmiştir. Protokole 

ait güncel doküman eklerde verilmiştir.  

PoC esnasında yapılan çalışmalarda MASS protokolünün MQTT broker sunucularında nasıl işlendiği 

aşağıdaki ekranlarda görülebilir. Gerçek veriler üzerinden yapılan bu çalışmalarda her biri iki ayrı broker 

sunucuna bağlı iki ayrı Head End yazılımı bulunmaktadır.  

Ek-9 MASS Haberleşme Protokolü Dokümanı  

 

 

Resim 8. MQTT Broker üzerinde MASS protokolünde read-out komutu işletilmesi 
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Resim 9.  MQTT Broker üzerinde read komutu işletilmesi 

 

Resim 10.  MASS Protokolü identification paketlerinin işletilmesi  
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Resim 11.  MASS Protokolü identification paketlerinin işletilmesi 

 

 

Resim 12. Eklips Modeme bağlı sayaçların otomatik bulma ve listelenmeşi   
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Resim 13.  Elektrik EKO, PRO, Su ve Doğalgaz Sayaçları  

 

 

Resim 14.  Modemlerden gelen kalp atışı – heartbeat mesajı 
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Resim 15.  Alarm Mesajı     Resim 16.  Acknowledge mesajı  

        

Resim 17.  Modeme sayaç ekleme mesajı  
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Head End yazılım geliştirme hizmetleri Hayen ve Nar şirketleri tarafından devam etmektedir. İki ayrı şirket 

kendi yazılımlarını iki farklı şekilde MASS’ın 4B ilkesinden birisi olan “birinin yerin kullanılabilme”  ilkesi 

uyarınca geliştirmeye devam etmektedirler. Tasarım doğrulama testleri esnasında iki şirketin Head End 

yazılımları Mobil Uygulama yazılımına bağlanmıştır. Aşağıda MASS projesi kapsamında geliştirilen   

Head End yazılımı ekran görüntülerini bulabilirsiniz.  

 

Resim 18.  Hayen-Ana ekran dashboard 

 

Resim 19.  Hayen-Elektrik, Su, Doğalgaz Sayaçları ekranı  
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Resim 20. Hayen-Haberleşme Modemi Sinyal Seviyesi  

 

Resim 21. Hayen-Haberleşme Takip ekranı 
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Resim 22. Nar-MASS Modem Detay Ekranı 

 

 

 

Resim 23. Nar-MASS Ham Veri Ekranı 
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Resim 24. Nar-Readout Çözümleme Ekranı 

 

 

Resim 25. Hayen - Head End Menüleri 
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B.1.4.   MASS Mobil Uygulama Çalışmaları 

Gerçekleşen Çalışmalar; 

1.inci kabul kriteri olan “Gereksinim Analizi + Tasarım” kapsamında analiz çalışmaları yürütülmüştür. 

Birinci iş paketine ait çalışmalar aşağıdadır; 

• Gereksinim analizinin yapılması  

• Kapsam dokümanının oluşturulması 

• Akış diyagramının çıkartılması  

• Ekran akış diyagramının çıkartılması 

•          Mockup’ların çizilmesi 

Mass Mobil Uygulaması için yapılan toplantılar neticesinde gereksinimler çıkartılmıştır ve analiz 

edilmiştir. Analiz edilen gereksinimlere göre mockup çizimleri tamamlanmıştır. Kapsam dokümanı 

oluşturulmuştur bunun paralelinde akış diyagramı ve ekran akış diyagramı çıkartılarak birinci iş paketi olan 

“Gereksinim Analizi + Tasarım” tamamlanmıştır. 

 

 

Şekil 2. Akış Diyagramı 
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Şekil 3.  Ekran Akış Diyagramı 

 

 

İş Paketi-2 Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 

B.1.4.1.    YEDAŞ/YEPAŞ servis entegrasyonu 

Yedaş Yepaş ile yapılan entegrasyon servis listesi aşağıdaki gibidir: 

• Ayaroku 

• AbonelikGüncellemeBilgisiUrl 

• TarifeGüncellemeUrl 

• TazminatSorgulamaUrl 

• FaturaÖdemeUrl 

• FaturaPdfUrl 

• HizmetBildirimi 
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Resim 26. Mobil Uygulama ekranları  

B.1.4.2.    Hizmet Bildirimi 

Hizmet bildirimi kapsamında aşağıdaki başlık ve kırılımlar ile yapılandırıldı. 

Kesinti Bildirimi: 

• Bölgesel Kesinti 

• Elektrik kesintisi 

• Voltaj/Faz Sorunu 

Arıza Bildirimi 

• Aydınlatma Arızası 

1. Lamba Yanmıyor 

2. Lambalar Yanmıyor 

3. Orta Refüj Yanmıyor 

• Sayaç Arızası 

1. Sayaç Değişikliği 

2. Sayaç Kontrol / Test  

• Direk / Trafo Arızası  

1. Trafoda Patlama Oldu 

2. Trafoda Kaçak Var 

3. Trafoya/ Diğere Araç Çarptı 

4. Box Devrildi 

5. Boxa Araç Çarptı 

• Kusurlu Hat, Kablo, Tel Bildirimi  

1. Tel / Teller Kopuk 

2. Tel / Teller Ateş Atıyor  
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3. Kolon Kablosu Kopuk 

4. Kolon Kablosu Yanıyor 

Şikâyet Bildirimi 

• Kaçak Tüketim Şikâyeti 

1. Kaçak Kullanım İhbarı 

İtiraz Bildirimi 

• Yüksek Fatura İtirazı  

Talep Bildirimi 

• Aydınlatma Talebi 

2. Armatür Talebi 

3. Aydınlatma Direk Talebi 

Tazminat İşlemleri 

• Bağlantı Bedeli İadesi Ödeme Sorgulama 

• Bağlantı Hattı Bedeli Geri Ödeme Sorgulama 

• Sayaç Bedel İade Sorgulama 

• Ticari Kalite Tazminatı Sorgulama 

• Tedarik Sürekliliği Tazminatı Sorgulama 

• Güvence Bedeli Sorgulama 

 

Resim 27. Mobil Uygulama ekranları  



 

29 

B.1.4.3.    NAR ve HAYEN Head End Sistemleri Entegrasyon Çalışmaları 

 

 

Resim 28. Mobil Uygulama Entegrasyondan  Dönen Veriler 

 

B.1.4.4.    IYS ( İçerik Yönetim Sistemi) Platformu  

IYS platformunda dağıtım ve perakende şirketlerinin eklenmesi, bu dağıtım şirketlerinin hangi 

illerde görev yaptıklarının tanımlanması, mobil uygulamaya haber ve duyuru gönderimi, yine one 

signal bildirim gönderme, entegrasyon parametreleri gibi aşağıdaki modüller tamamlanmıştır. 

Kullanıcı yönetimi (dağıtım + perakende)  

Haber + duyuru yönetimi  

One signal bildirim gönderme  

Dağıtım ve perakende firma ekleme  

Entegrasyon parametreleri 
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B.1.4.5.    Kubernetes Altyapısı  

MASS projesinin geliştirme sırasında doğan ihtiyaçlara cevap vermek maksadıyla çalışmalar 

gerçekleştirildi. Niltek, kendi test sunucularını bir küme şeklinde yapılandırmak için 

Kubernetes yapısını kullandı.  Kubernetes yapısının yönetimi otomatize edildi. 

Kubernetes yöneticisi ve geliştiricilerin yetki alanları ayrıştırıldı.  Geliştiricilerin kullanımı için 

gerekli kurulumlar projeye özel temin edildi. MASS projesinin konteyner imajı oluşturuldu ve 

Kubernetes üzerine kolaylıkla ve istenen şekilde kurulması için gerekli yapılandırma dosyaları 

oluşturuldu. Ortam değişkenleri uygulama konteyner imajından ayrılarak esnek bir yapı kuruldu. 

Bu sayede yazılım geliştiriciler hem kullanımı rahat bir geliştirme ortamına kavuştu, hem de 

gelecekteki işlemler için kolaylık sağlanmış oldu.   

 

 

B.1.5.   Fayda Maliyet Analiz Çalışmaları 

Bu çalışma için Özyeğin Üniversitesi ile çalışma yapılması kararlaştırıldı ve sözleşme imzalandı. Yaklaşık 

son iki aylık süre boyunca yapılan toplantılarla daha önce hazırlanan soru seti güncellendi ve son 

yaklaşımımızla birlikte tüm EDAŞ lara iletildi. Toplanan veriler değerlendirildikten sonra farklı  yöntemleri 

kullanılarak farklı senaryolara göre fayda maliyet analiz çalışması sonuç raporu oluşturulacaktır.  

Fayda Maliyet Analizi çalışması önümüzdeki bir ay içerisinde sonuçlanacaktır. Bu rapor MASS projesinin 

ülke genelinde yaygınlaştırılması için hem ekonomik hem de teknik açıdan kritik öneme haizdir.  

Ek-12 Fayda Maliyet Analiz için soru seti  
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B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin güncel iş planı ve zaman takvimi Tablo-2’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2. Proje İş Planı  
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B.3. İş Paketleri 

İş paketleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar Tablo 3’de detaylı olarak gösterilmiştir. Dönem 

içerisinde tamamlanan çalışmalar yüzdelik dilim olarak tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Projenin Gerçekleşen İş Planı 

 

 

Şekil 4. MASS projesi Tamamlama Oranı 
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C. Sonuç ve Değerlendirme: 

 

Milli Akıllı sayaç sistemleri projesi temel kilometre taşlarından birisi olan tasarım doğrulama pilot projesi 

başarıyla tamamlanmıştır. Gelinen bu aşamadan sonra tasarlanan sistemin doğruluğu hem laboratuvar hem 

de gerçek saha koşullarında tespit edildiğinden saha pilot uygulamaları ivedilikle başlayacaktır. Sayaç ve 

Modem üretici şirketlerden bir an önce malzemelerin tedarik edilmesi gerekmektedir. Tasarım doğrulama 

sistemi için öncülük ederek ürün tedarik eden Makel, Eklips ve Kayı firmalarına ve yine büyük bir özveriyle 

çalışan Yedaş, Niltek, Hayen ve Nar ekiplerine teşekkür ederiz. 

Proje kapanış süresine kadar yaklaşık 5 aylık bir süre kaldığından, mobil uygulama geliştirme ve dağıtım 

şirketi entegrasyonları, Head End yazılım geliştirme, mevzuat düzenleme, pilot projelerin uygulanması, 

fayda maliyet analizi ana başlıklarındaki tüm çalışmalar yoğun bir şekilde eş zamanlı olarak 

yürütülmektedir.  

  

 

EKLER 

Ek-1 Sayaç ve modem 3 Boyutlu Modelleme 

Ek-2 Mobil Uygulama Şartnamesi  

Ek-3 MASS Mobil Prensip Şeması  

Ek-4 MOD Organizasyonu Dokümanı 

Ek-5 MASS Ekosistem Prensip Dokümanı  

Ek-6 Sayaç Teknik Şartnamesi  

Ek-7 Modem Teknik Şartnamesi 

Ek-8 Head End Teknik Şartnamesi 

Ek-9 MASS Haberleşme Protokolü Dokümanı  

Ek-10 MASS Mobil Uygulama Kavramsal Dokümanı  

Ek-11 MASS Mobil Akış Diyagramı  

Ek-12 Fayda Maliyet Soru Seti 
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Ek-  
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Ek-2
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 1   

 2   
 

 2.1  

 
 2.2  

 
 2.3  

 
 2.4  Uygulama IOS, Android   
 2.5  

(appstore, google store, huawei vd.) 
 2.6  

 
 

 2.7  
 

 2.8   
2.9 

 
 2.10  

 
 

 3   
 

 3.1   
 

 3.1.1   
 3.1.1.1  

 
 3.1.1.2   
 3.1.1.3   
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 3.1.1.4  Bilinen web sa
 

 3.1.1.5  
-site (XSS), Cross-site-request-forgery 

(CSRF), SQL injection vb.) 
 3.1.1.6   
 3.1.1.7  

raporlanabilmelidir. 
 3.1.1.8  -

olarak belirlenen depolama(storage) platformuna alabilmelidir. 
 3.1.1.9   
 3.1.1.10  

edilmelidir. 
 3.1.1.11   

  
 3.1.1.12   

 3.1.1.12.1   
 3.1.1.12.2   
 3.1.1.12.3   
 3.1.1.12.4   
 3.1.1.12.5   
 3.1.1.12.6  Arama 
 3.1.1.12.7   
 3.1.1.12.8   
 3.1.1.12.9  Raporlar v  
 

 3.1.2   
 

 3.1.3  
 

 3.1.4  
ve tab  

 3.1.5  

ve/veya kendi sunucusundan indirilmesini talep edebilmelidir. 
 3.1.6  U  
 3.1.7  Push notification ile 

 
 3.1.8  

 
 3.1.9  

desteklenecektir.  
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 3.1.10  isi 

nda aktif 
 

 3.1.11  

 
 3.1.12  Uygulama  

 
 3.1.13  

 
 3.1.14  

 
 3.1.15  

ekleyebilmelidir. 
 3.1.16  

 
 3.1.16.1  MASS Mobi  

 

 3.1.16.1.1  

 
 3.1.16.1.2   

 
 3.1.16.1.3  

 
 3.1.16.1.4  

(Sorgulamalar
 

 3.1.16.1.5  Platforma e-
 

 3.1.16.1.6   

 3.1.16.2   
 3.1.16.2.1  

ekr
 Abone 

 
 3.1.16.2.2  Bu 3 sekmeden 

istenir. 
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 3.1.16.2.3  
abonelikler ekrana getirilir. 

 3.1.16.2.4   
 3.1.16.2.5  

 
 3.1.16.2.6  

 
 3.1.16.2.7  

 
 3.1.16.2.8  

 
 3.1.16.2.9  

 
 3.1.16.2.10   

belirlenmesi 
 

 

MASS/OSOS 

 

AYLIK 

OKUNAN 

 

 X X 

 X X 

Bilgisi(Varsa) 

X X 

Tarife Bilgisi X  

 X  

 
 3.1.16.2.11  

 
 3.1.16.2.12  

 



 

25  

 3.1.16.2.13  
 

 3.1.16.2.14   

 4   
 4.1   
 4.2  

 
 4.3  

 
 4.3.1    
 4.3.2  todolojileri, programlama dillerini, 

 
 4.3.3   

 
 4.3.4  

 
 4.3.5  

 
 4.4   

-
 

 4.5  

 
 4.6  

 
 4.7  

ana  
 4.8  
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 4.9  

 
 4.10  

 

-
bilecektir.  

 4.11  
 

 4.12  

 
 4.13   

 4.13.1  
 

 4.13.2  
 

 4.13.3  

 
 4.13.4  

 
 4.13.5  

 
 4.14  

 
 4.14.1  

teklifinde yer verecektir.  
 4.14.2   

 
 

 5   
 

 5.1   
 5.1.1  
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 5.1.2  
 

 5.1.3    
 5.1.4   
 5.1.5   

 
 5.1.6  

 
 5.1.7  

 
 5.1.8  

 
 5.1.9   

 
 5.1.10  ternet 

 
desteklenecektir. 

 
 5.1.11  

lendirmede 
 

 5.1.12  

 
 5.1.13  

 
 5.1.14  

 
 5.1.15  

 
 5.1.16   
 5.1.17  
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 5.1.18  
 ile 

 
 5.1.19  

 
 5.1.20  

v  
 5.1.21  

 teslim edilecektir.  
 5.1.22  

 
 5.1.23  

 
 5.1.24  -  
 5.1.25  

 
 

 5.2   
 5.2.1  

 
 5.2.2  

 
 5.2.3  en az 

 
 5.2.4    
 5.2.5  

 
 5.2.6  

 
 5.2.7  

 
 5.2.8  

 
 5.2.9  

 
 5.2.10   
 5.2.11  tkili 
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 5.2.12  

 
 5.3  Entegrasyon Gereksinimleri 

 5.3.1  

sistemleri - mlara ait 

 
 5.3.2  

 
 5.3.3  ilgi Teknolojileri sistemlerindeki entegrasyon 

 
 

  
  

Meter Data Management MDM/ Head End /OSOS  
  

  
  

  
 

 

 5.4   
 5.4.1  

 
 5.4.2  

olanak verecektir.  
 5.4.3  

 
 5.4.4  

 
 5.4.5  i 

 
 5.4.6  
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edilecektir.  
 5.4.7  

 
 

 5.5  Kurulum 
 5.5.1  

 
 5.5.2  

 

 
 5.5.3  

 
 

 6    
 

 6.1  

garanti ve 7 24 saat  
 6.2  

 
 6.3  

 
 6.4   

 6.4.1   
 

 6.4.2  

 
 

 6.4.3  
 

 6.4.4  
 

 6.5   
 6.5.1  

 
 6.5.2  

getirecektir. 
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 6.6   
 6.6.1  

 
 6.6.2   
 6.6.3  Projeye hata kald

 
 6.6.4  

 
 6.6.5  

 
 6.6.6  

 
 6.6.7  

 
 6.6.8  

 
 6.6.9  

 
 6.6.10  

 
 6.6.11   

 

 6.7  Garanti, Teknik D  
 6.7.1  

 
 6.7.2  Y

 
 6.7.3   
 6.7.4   

 
 6.7.5  

 
 6.7.6  

ir. 
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 6.7.7  
 

 6.7.8  

 
 

 7   
 7.1  

 
 7.2  

k veya ticari bilgiler (Gizli 

 
 7.3  

 
 7.4  

olmayan bir yo

 
 

 

 8   
 

 
 

sebepten etkilenen 
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yerine 
kamu 

  
sonra derhal ifa 

 
tedbir  

 

 

 

 9   

 
 

 2018/10 K. 

 

edecektir. 
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kanuni olarak zorun
 

 

 

ve idari tedbiri almakla y  
 

 
 

 

 

 10 CEZALAR  
 10.1  

 
 10.2  
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 10.3  

 

edilmez.   
 10.4  

 
 10.5   

anamaz. 
 10.6  

 
 

 11  
 11.1   
 11.2  Kesin kabule kadar %10 kesin kabul blokesi kon

 
 11.3   

 
 11.4  
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Ek-  
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Ek-4   

 

MOD  

 

 

1)  

EPDK Ar-

ve pilot saha deneme 

 

 

  

 Modemler 

  

  

 Headend-  

  

 Mobil uygulama- head  

 

bir a
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esi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

2)  

- 

 

 

a) 

belgelendirilmesi.  
b) 

etmek ve belgelendirilmesi, 
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-  

 

 

 

 

MASS 

 

 

 

 

 

 

hedeflenmektedir. 

 

Kurul

 

 

a ihtiyat 
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1 

 

 

 

  

-

                                                 
1 
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gerekir.  

2 

 

d) Ar-

 

 -Ge projelerine ait 

-Ge  

 -

 

                                                 
2 
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3) -

 

 

 

Ek-  
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Ek-  

              

                                        

 

                            

1. GENEL 

1.1. Konu ve Kapsam 
 

  
 

 
 

 
 
1.2. Standartlar ve  

 

(TSE), Avrupa Elektroteknik Standart Komitesi (EN) ve  Elektroteknik Komisyonu 
(IEC)  en son  uygun olarak imal edilecek ve deneyden  tip 

 
 

 
Standart 

 
Standart 

EN, ISO) 

 
 

 
TS EN 50470-1 

 
EN 50470-1 

Elektri -  
- 

 

TS EN 50470-3 EN 50470-3 
- - 

 

TS EN 62053-21 IEC 62053-21 
- - 

 

 
TS EN 62053-22 

 
IEC 62053-22 

- - 
  

 
TS EN 62053-23 

 
IEC 62053-23 

- - 
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TS EN 62054-11 

 
IEC 62054-11 

- - 
 

 
TS EN 62054-21 

 
IEC 62054-21 

- - 
 

TS EN 62056-21 EN 62056-21 
Elektrik  - Say  okuma, tarife ve  denetimi 

-   

 
TS EN 62052-11 

 
IEC 62052-11 

- Genel kurallar, deneyler 
-  

 
TS EN 62052-21 

 
IEC 62052-21 

Elekt - Genel kurallar, deneyler 
-  

 
 
TS EN 62056-6-1 

 
IEC 62056-6-1 

- DLMS / COSEM paketi - 
-  

ibraz edecektir.  
 

1.3.    
 

 
-  (2014/32/AB), 
-   
-  
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar  
-   
- 

   
 

1.4.    
 

 

 

Frekans 50 Hz 

 2000 m 

Kullanma yeri  

Manyetik etki 400 mT 

0C)   
- En  550C 700C 
- En az -250 C -400 C 
-  ortalama 350 C  

 95 
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2.  
 

2.1.    
 

(1) 
  

 
(2) 

rebilen bir 
  

 
(3)   

 

(4)  
 

2.1.1. Boyut 
 

(5) -
. 

 
(6) 

  
 

2.1.2. Mahfaza 
 

(7) Sa
  

 
(8) 

  
 

2.1.3. Gerilim  
 

(9) 

  
 

(10)   
 

2.1.4.  
 

(11) 
 

 
(12) Klemens kablo 

  
 

(13)  
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ya da en az MS- -   

 
(14) 

 
 

 
(15) 

  
 

2.1.5. IP Koruma  
 

(16)   
 

2.1.6.  
 

(17)    
 

(18) 

 

  

(19) 
 

modunda sistem 

 
 

 

(20) 
  

 
(21) 

-   
 

(22) Pille
  

 
(23) 10   pillerin bitmesi durumunda garanti   olacak ve i firma garanti 

 edecektir.  
 

2.1.7. Ekran  
 

(24)   
 

(25) 
ene

  
 

(26) 
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(27) 

 Otomatik ekran bilgileri ve buton  bilgileri Ek-B de .  
 

(28) - belirten okuma 
  

 
(29)  olacak 

.   
 

(30) 
  

 
(31) Aktif

  

 
(32) Ek- - 

-   
 

(33) -

Aktif- -
  

 
(34) Ekran   segmentlerin, sembollerin ve   test   

 

2.1.8. Optik Port ellikleri 
 

(35) 
62056-  
(36) 

  
 

 

(37) 
 

 

                r  

 1500 ms < tt  

              ta < 1500 ms 

 

 

 
2.1.9. RS 485 Port  
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(38) 

62056- Mod C  
  

 
(39) 

verecektir. 

(40) RS485 portu, 192
 S485 

kontrol edilecektir
 . 

 

 

(41) 

  
 

RS  

okumaya dahil edilebilecektir. 

2.1.10.  Saati 
   

(42) 
zaman zaman saati

 
(43) 

  
 

(44)  zaman saatinin sapma  TS EN 62054-21  (Nominal  en fazla 
   

 

2.1.11. Yaz Saati  
 

(45) 
  

 
(46)  

  

2.1.12.   

 

(47) 
silinmez    her  sonundaki  bilgilerini bir   ile 
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2.1.13.

(48) FF Hata
bildirim
bildirimde bulunabileceklerdir . Geri bildirim -

  F.A.0 obis kodu ile FF parametrelerinin hangisinde 
       

2.2.

2.2.1. Elektriksel Koruma

(49)

2.2.2. Gerilim

(50)

(51) 6 kV (Rkaynak=2 ohm) ,  impuls  gerilim 
.

(52) avadan 15 kV

(53) -

2.2.3.

(54)

Minimum Nominal Maksimum 

0.25 A 5A 80A
0.25 A 5A 100A

Tek 230V

3x230/400V

3x57,7 /100 V
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 0.25 A 5A 100A 

 
0.05 A 5A 10A 
0.01 A 1A 6A 

 
(55)  

 
 

2.2.4.   
 

(56) 
  

 
  Reaktif Enerji 

 
  - 

  - 
   

 
 

  

 

(57) 

  
 

  Reaktif Enerji 
 

  - 
  - 

Kombi direkt b    
 

 
  

 

3.   
 

(58) ya 

  
 

(59)   bulunan seri    flag  da  barkod olarak 
 

 
(60)    ve kimlik bilgilerinde bina  tip     

 
3.1.  -  

 

(61)   
 

a)  yer, 
b)  alan, 
c) - - - - 
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 telli), 
d) Seri  ve imalat  Seri    plaka   numara, 

  
e)  gerilim: 

 Birden fazla ise, eleman  ve gerilim devresinin/devrelerinin   
gerilim, 

 ya da sistemin 
nominal gerilimi, 

f) min n) ve en maks) ifade 
edilecektir. 

Imin-In(Imaks) 0,25-5(100) A 

Imin-In(Imaks) 0,1-5(10) A 

g) Hz cinsinden referans  
h)  sabitesi, 
i)  indisi, 
j)   
k)  (      ) 

3.2.    
 

(62) 

diyagr   
 

(63)   
 

4.    
 

4.1.  Enerji  
 

(64) 
  grubunda olan  tek  enerji     

 
(65) 

  
 

(66) 
  

 
(67) 

enerjilerin her enerji  kendi  mutlak   dikkate   
 

(68) 

  
 

(69) Aktif-
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(70) 

  
 

(71) 
  

 

(72) 
  

 
4.2. Tarife Bilgileri 

 

(73) 

  
 

(74) Hafta  Cumartesi, Pazar   tarifelendirme   sahip  
 

(75) Ekranda aktif 

  
 

(76)   

(77)  -T2-

belirecektir.  
 

(78) e 
 

 
T1   (06:00  17:00) 
T2  Puant (17:00  22:00) 
T3  Gece (22:00  06:00) 
 

4.3. Demant 
 

(79) 
12 

 

 
(80) Demant periyodu Aktif-

 ve 15-30-60 dakika olarak programlanabilir    demant 
zaman ar   

 
(81) Aktif-

 

 
(82) - TS EN 61557-
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(83) 
 

 
(84) 

ktir.  
 

(85) 

  
 

(86)  enerjisizken de demant   otomatik olarak yapabilecektir.  
 

 
4.4.    

 

(87) -
veya demant  saklama butonu ile  anda ay sonu    
 

(88) Aktif-
  

 
(89) 

ve d   
 
- 1.8.1-4: Aktif Tarife Dilimleri (+) 
- 2.8.1-4: Aktif Tarife Dilimleri (-) 
- 5.8.0:   Enerji (+) 
- 6.8.0:  Kapasitif Reaktif Enerji (+) 
- 7.8.0:   Enerji (-) 
- 8.8.0:  Kapasitif Reaktif Enerji (-) 
- 1.6.0:  Demant (+) 
- 2.6.0:  Demant (-) 
- 0.1.2:   Saati 
- 96.71:   Bilgisi 
 

(90) -saat 

 

 
4.5.   

 

(91) -30-
  

 
(92) 
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(93) Tek  ve  fa  aktif  sadece  Profili 1, Aktif-Reaktif (Kombi) tip 

  
 

(94)  Profili 1,  Profili 2 ve  Profili 3 ilgili    Profili 
Ek-   

 
(95)   

 

(96)   
 

(97) 
  

 

  

 

(98)   kapak ve klemens    (enerji kesik olsa dahi) 
 kaydedecektir. 

 
4.6.1.   

 
(99) -saati kaydedilecek, daha sonra 

-
  

 
(100) 

  
 

4.6.2.   
 

(101) 

  
 

(102) 

adedin
 Klemens   ay   bilgiye (00-00-00), 00:00 saati ve 

  
 

(103)    gereksiz  engellenmesi  Toplam Aktif  
50Wh 
tarih-

  
 

(104) 50Wh 

e kapak kapansa dahi ikon ekrandan 
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 optik port veya RS485 port  ile  Paketi veya ilgili  Kodu  okuma 
linecektir.  

 

4.6.    
 

(105) 
  

 
(106) mesi ile enerjinin gelme tarih- 

  
 

(107) 180 saniyenin  kesintiler  kesinti olarak    180 saniyenin (180 
  

 
(108) -

-
h-

 enerjinin gelmesi durumunda ise enerji  tarih-saati ile birlikte uzun kesinti 
  

 
(109) 

 
kesinti ve uzun kesinti olarak en az  

 

 
4.7.1.  Kesilmesi 

 
(110) 

geriliminin gelmesi beklenecektir.  
 
-  

 

Hata 
 

-  

 

 
-L2-L3 sembolleri ekranda 

 

 
 

ez az son 99 en az son 99 
dilecektir. 

 
 
 

 

Uzun kesinti 

 

 
96.7.0 

96.7.00 
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Kod  
Uzun kesinti 

 

 
96.77.0*1,...,*99 (99 Adet) 

96.77.00*1,...,*99 (99 Adet) 

 
 
 
Format 

 

Uzun kesinti 

 

 
96.7.0(9999) 

96.7.00(9999) 

 
Uzun kesinti 

 

  

96.77.0*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

96.77.00*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

 

4.7.2. Faz Kesilmeleri 
 

(111) 

  

 
-  

 

Hata 
 

- Fazlardan birinin veya ikisinin kesilmesi. 

 

Gerilim olan fazlar, L1-L2-
 

 
 

en az son 99 adet 
a ve en az son 99 

kaydedilecektir. 

 
 
 
 
 
 

 
Kod 

Faz kesilme adetleri 
1.Faz Uzun kesinti 

2.Faz Uzun kesinti 

3.Faz Uzun kesinti 

 

 
96.7.1 

96.7.10 

96.7.2 

96.7.20 

96.7.3 

96.7.30 

1.Faz Uzun kesinti 

2.Faz Uzun kesinti 

3.Faz Uzun kesinti 

 

 
96.77.1*1,...,*99 (99 Adet) 

96.77.10*1,...,* 99 (99 Adet) 

96.77.2*1,...,* 99 (99 Adet) 

96.77.20*1,...,* 99 (99 Adet) 

96.77.3*1,...,* 99 (99 Adet) 

96.77.30*1,...,* 99 (99 Adet) 
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Format 

Faz kesilme adetleri 
1.Faz Uzun kesinti 

2.Faz Uzun kesinti 

3.Faz Uzun kesinti 

 

 
96.7.1(9999) 

96.7.10(9999) 

96.7.2(9999) 

96.7.20(9999) 

96.7.3(9999) 

96.7.30(9999) 

1.Faz Uzun kesinti 

2.Faz Uzun kesinti 

3.Faz Uzun kesinti 

 

  
96.77.1*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

96.77.10*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

96.77.2*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

96.77.20*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

96.77.3*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

96.77.30*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

 

 
4.7.    

 

(112)   
 

(113) 
 anda   ile  verecektir.  faz    tarih ve saatini 

  
 

(114) 
 tarihi ve saati olarak 

kaydedilecektir.  
 

(115) L1-L2-
  

 
(116) 

  
 

(117)   en son 10 faz  ve polarite    ve  tarih-saatlerini 
  

 
-  

 
Hata 

 
-  
-  

 -L2-
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tir. 

Kod  96.7.4 

 96.77.4*1,...,*10 (10 Adet) 

Format  96.7.4(10) 

   

96.77.4*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

 
4.8.    

 

(118) 

  
 

(119) 
 

 

(120) Sa
  

 

(121) 

  
 

(122) 
 

kaydedilecektir.  
 

(123) L1-L2-
  

 
(124) 

ve saa   
 

(125) 
-

  
 

(126)  
devam edecektir.  

 
-  

 
Hata 

 
-   
-   
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Kod 
 96.7.5 

 96.77.5*1,...,*10 (10 Adet) 

 
Format 

 96.7.5(10) 

 
  

96.77.5*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 

 

4.9.    
 

(127) 
(>400 mT) maruz  ekranda  verecek ve bununla ilgili son 10  tarih ve saati 

  
 

(128)  maruz  manyetik alan   ve toplam    
an 

 halinde 

 

 

(129) 
manyetik alan etkisi sona erse dahi ikon ekrandan silinmeyecektir. Manyetik alan etkisi 

durumunda ihbar ekrandan silinecektir.  
 
-  

 

 
-  

 
 

 Manyetik 
 

Kod 
 96.7.6 

 96.77.6*1,...,*10 (10 Adet) 

 
Format 

 96.7.6(10) 

Ge  
  

96.77.6*1 (yy-mm-dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm) 
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4.10.    
 

(130) - -
  

 
(131) 

kaydedecektir.  
 

(132) 
  

 
(133) 

te
edilecektir.  

5.   
 

5.1.  Programlanabilir Bilgiler ve  
 

(134) Ek-
veya   

 
(135) Ek-  verilen  Parametreler, RS 485 portu  

 

(136) Her i
 

  
 

(137) 

okunabilecektir.  
 

(138) 
  

 
(139) -

  

 
5.2.   Program 

 

(140)   
-     

(Ek-   
 

(141) -21 
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ndaki MOD-
  

 
 0  Bilgiler) 
 1 Programlama Modu 
 5 Teknik Kalite Parametreleri Paketi 
 6  Paketi 
 7  Paketi 
 8  Paketi 
 9  Paketi 

 
(142) -

 
(143)  istenen bilgiler ASCII karakterlerle  olarak   ID'de 

<2> -6-1'e  

 

 

olan Windows  sisteminde    ve  kodlu  bir program 

 

5.3. FF ( Fault Functions ) Hata/Durum  
 

- tablosu verilen 

 Okuma Paketi sonuna eklenecektir.  okuma paketi  anda 

mevcut bilgiler    

5.4. GF ( Geographic  

(144) -  
Okuma Paketi sonuna eklenecektir.  okuma paketi  anda mevcut bilgiler bu 

 
K -  

 6. O    

6.1.   

 

(146) - -   
         kesme -31 Ek C)   
         yapabilecektir.  
 
(147)  
 
(148)  
 
(149)  si halinde OFF   
            



 

63  

          ekranda ON .  
 
(150) - -    

6.2.  

(151)  12V-500mA DC   
         besleme   

6.3.  

(152)  -Reaktif Kombi    
            
           
          uygunluk aranmaz.  

6.4.  

(153)  
         halinde saya  
         bilgiyi merkeze transfer edeceklerdir.    

 
7. DENEYLER 

 

7.1. Tip Testleri 
 
(154)  -1 ve TS EN 50470-3, Aktif-Reaktif   
         -1, TS EN 50470-3 ve TS EN 62053-  
           

  

7.2.  
 
(155) Fonksiyon testleri  veri  ekran  me gibi     
           
          
         incelemeleri kapsar. 
 

   
   
   
  
   

 
8.  KABUL  

 

8.1. Numune Alma 
 

(156)  
          karakteristikteki  rasgele  ve aksi  numune  her bir tip ve   
           edilecektir. 
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ALINACAK NUMUNE SAYISI

10-1000 10
1001-10000 20

30

8.2. Kabul Deneyleri

(157)

9.

(158) -

Ek- -



 

65  

 

Ek-  

 
NO  

Kodu 
 Birimi  

 
Tipleri 

1 0.9.2 Tarih - yyyy-mm-dd  
Kombi 

2 0.9.1 Saat - hh:mm:ss  
Kombi 

3 1.8.0 T Toplam Aktif Enerji kWh 123456.789 
Kombi 

4 1.8.1 T1 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

5 1.8.2 T2 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

6 1.8.3 T3 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
Tek Fazl  

Kombi 

7 1.8.4 T4 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

8 2.8.0 T Toplam Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

9 2.8.1 T1 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

10 2.8.2 T2 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

11 2.8.3 T3 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

12 2.8.4 T4 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 

13 5.8.0 tif Enerji (+) kVARh 123456.789 Kombi 

14 6.8.0 Rc Kapasitif Reaktif (+) kVARh 123456.789 
 

Kombi 

15 7.8.0 -) kVARh 123456.789 
 

Kombi 

16 8.8.0 Rc Kapasitif Reaktif Enerji(-) kVARh 123456.789 
 

Kombi 

17 1.6.0 t (+) kW 123.456 
 

Kombi 

18 1.6.0 P Maksimum Demant Tarihi Saati - 
yyyy-mm- 
dd,hh:mm 

 

Kombi 

19 2.6.0 -) kW 123.456 
 

Kombi 

20 2.6.0 
P Maksimum Demant 
Tarih Saati 

- 
yyyy-mm- 
dd,hh:mm 

 

Kombi 
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Ek-  

 
NO  

Kodu 
 Birimi  

Gereken 
 

-Alt 
 

1 0.9.2 Tarih - yyyy-mm-dd 
 

Kombi 
 

2 0.9.1 Saat - hh:mm:ss 
 

Kombi 
 

3 1.8.0 T Toplam Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

4 1.8.1 T1 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

5 1.8.2 T2 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

6 1.8.3 T3 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

7 1.8.4 T4 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

8 2.8.0 T Toplam Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

9 2.8.1 T1 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

10 2.8.2 T2 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

11 2.8.3 T3 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

12 2.8.4 T4 Tarifesindeki Aktif Enerji kWh 123456.789 
 

Kombi 
 

13 5.8.0 
(+) 

kVARh 123456.789 Kombi  

14 6.8.0 Rc Kapasitif Reaktif (+) kVARh 123456.789 
 

Kombi  

15 7.8.0 -) kVARh 123456.789 
 

Kombi  

16 8.8.0 Rc Kapasitif Reaktif Enerji(-) kVARh 123456.789 
 

Kombi  

17 1.6.0 
Demant (+) 

kW 123.456 
 

Kombi 
 

18 1.6.0 
P Maksimum Demant Tarih 
Saati 

- 
yyyy-mm- 
dd,hh:mm 

 
 

Kombi 
 

19 2.6.0 
Demant (-) 

kW 123.456 
 

Kombi 
 

20 2.6.0 
P Maksimum Demant Tarih 
Saati 

- 
yyyy-mm- 
dd,hh:mm 

 

Kombi 
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NO  
Kodu 

 Birimi  
Gereken 

ipleri 

-Alt 
 

21 -  - - 
 

Kombi 
 

22 0.0.0  - 123456789 
 

Kombi 

 
 

 
23 

 
96.70 

Saati 

 
- 

yyyy-mm- 
dd,hh:mm 

Kombi 

 
 

24 96.71 
Klem
Tarihi Saati 

- yyyy-mm- 
dd,hh:mm 

 
Kombi 

 
 

25 0.2.0 Program Versiyonu - V12.34 
 

Kombi 

 
 

26 32.7.0 Vrms - L1 V 123.4 
 

Kombi 

 
 

27 52.7.0 Vrms  L2 V 123.4 Kombi 
 

28 72.7.0 Vrms  L3 V 123.4 Kombi 
 

29 31.7.0 Irms  L1 A 123.4  
Kombi 

 
 

30 51.7.0 Irms  L2 A 123.4 Kombi 
 

31 71.7.0 Irms  L3 A 123.4 Kombi 
 

32 14.7.0 Frekans Hz 12.3 
Kombi 

 
 

33 33.7.0  L1 - 1.23 
 

Kombi 

 
 

34 53.7.0  L2 - 1.23 Kombi 
 

35 73.7.0  L3 - 1.23 Kombi 
 

 

 
 

 

 

 

 





































 

 

 

Ek-  

 

 
-mm- 

dd,hh:mm;yy-mm-dd,hh:mm)<ETX><BCC> 
 

 
 
 
Bilgiler 

  Kombi 

Tek 
  

Tek 
  

Tek 
  

1 
+ Toplam Aktif Enerji T 
(1.8.0) 

2  
    

3 
+ Kapasitif Enerji 
(8.8.0) 

    

4 
- Aktif Enerji 
(2.8.0) 

   

5 
- 
(7.8.0) 

     

6 
- Kapasitif Enerji 
(6.8.0) 

     

7 
(1.6.0) 

8 
- P ) 

(2.6.0) 

   

9 Maks. Vrms - L1 
  

10 Maks. Vrms  L2 
    

11 Maks. Vrms  L3 
    

12 Min. Vrms - L1 
  

13 Min. Vrms  L2 
    

14 Min. Vrms  L3 
    



 

 

 
 

  
 

 
(yy-mm-dd,hh:mm)(123456.789,123.456,123.4,123.4) 

 
 

(yy-mm-dd,hh:mm)(123456.789,123456.789,123.456,123.456,123.4,123.4) 
 

 
(yy-mm-dd,hh:mm)(123456.789,123.456,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4) 

 
 

(yy-mm-dd,hh:mm)(123456.789,123456.789,123.456,123.456,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4 
,123.4) 

 
 

(yy-mm-dd,hh:mm)(123456.789,123456.789,123456.789,123.456) 
 

 
(yy-mm-dd,hh:mm)(123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.78 

9,123.456,123.456) 

Not :  uygun 
 



 

 

 

 

 
-mm-dd,hh:mm;yy- 

mm-dd,hh:mm)<ETX><BCC> 
 

 
 
 
Bilgiler 

  Kombi 

Tek 
  

Tek 
  

Tek 
  

1 + Aktif Enerji T1 (1.8.1) 
    

2 + Aktif Enerji T2 (1.8.2) 
    

3 + Aktif Enerji T3 (1.8.3) 
    

4 - Aktif Enerji T1 (2.8.1) 
     

5 - Aktif Enerji T2 (2.8.2) 
     

6 - Aktif Enerji T3 (2.8.3) 
     

 

  
 

(yy-mm- 
dd,hh:mm)(123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456 
.789,123456.789,123456.789) 

 
 

(yy-mm- 
dd,hh:mm)(123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456 
.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,123456.789,1 
23456.789,123456.789,123456.789,123456.789) 

 

Not : 
 



 

 

 

 

 
-mm-dd,hh:mm;yy- 

mm-dd,hh:mm)<ETX><BCC> 
 

 
 

 
 

Bilgiler 

  Kombi 

 
Tek 

 

 

 

 
Tek 

 

 

 

 
Tek 

 

 

 

1 Maks. Vrms - L1 
    

2 Maks. Vrms  L2 
    

3 Maks. Vrms  L3 
    

4 Min. Vrms - L1 
    

5 Min. Vrms  L2 
    

6 Min. Vrms  L3 
    

7 Irms  L1 
    

8 Irms  L2 
    

9 Irms  L3 
    

10 Frekans 
    

11 Ort. Cos  
    

 

  
 

 
(yy-mm-dd,hh:mm)(123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,12.3,1.23) 

 
 

(yy-mm-dd,hh:mm)(123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,123.4,12.3,1.23) 
 

Not : 

 



Ek- oller

Kombi 

T1

L1

L1

+Q

-P +P

-Q

Kuadrant

Ri

Rc Reaktif Kapasitif Enerji

P Demant



 

 

 

Ek-G Garantili  

SIRA NO     

 

1 

GENEL 

 :   

 :   

Uygulanan Standartlar :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

 :   

 :   

 :   

 :   

Anma Gerilimi (V) :   

 : 12kV  

-VA) :   

-VA) : 1W  

 :   

Frekans (Hz) : 50Hz  

 :   

Boyutu :   

 :   

 :   

 :   

 :   

 :   

Saat Hassasiyeti :   

 :   

 :   

Ekran  :   

 :   

 : II  

3 DONANIMLAR 

 
3.1 

 

 :   

 : 100 A 6.000 
 

 

 
3.2 

 

 : 19200 baud rate  

 : 19200 baud rate  

3.3 Dc Besleme k  : 12V-500mA(DC)  

 

4 

AMBALAJ 

Boyut : ..cm X.cmX.cm  

 :   

 :   

 



 

 

 

Ek-  

 

 

 

  

 

Evet  

Sonraki FF Hata  

Evet  

FF Hata/Durum Kodu Geri Bil 

 

Evet 

FF Hata/Durum Kodu Flag , SeriNo etiketli ola

 
 
Not1: 9600bps 7 , e ,1 'de  
Not2: -> Modeme  STX AEL 12345678 FF ETX BCC ( Toplam 22byte) 
Not3:Ack Beklenir 
Not4:Modemden ->Sayaca STX ACK AEL 12345678 ETX BCC (Toplam 15byte) 
 
ACK geldi mi ?  

Evet 

  

r 

3 defa tekrarlanarak Ack sinyali 
 

 



 

 

Ek-I   GF (  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
                      

 
-1.5V , 0V , -  

 

ir  
 

 (  
  ( 5bit ile ifade edilir  , maksimum 2^5   

Trafo Merkez No ( 15bit ile ifade edilir , maksimum 2^15 = 32768 olabilir )(TRAFO MERKEZ ID) 
Trafo No  ( 4bit ile ifade edilir  , maksimum 2^4 = 16 olabilir )(TRAFO ID) 

 ( 6bit ile ifade edilir  , maksimum 2^6  = 64 olabilir )(DEPAR ID) 
  ( 2bit ile ifade edilir  , maksimum 2^2  =  4 olabilir )(FAZ ID) 

Kol N   ( 2bit ile ifade edilir  , maksimum 2^2  =  4 olabilir ) (KOL ID) 
 ( 10bit ile ifade edilir , maksimum 2^10  = 1024olabilir )(MAX.DEPAR AKIMI) 

Yedek     
BCC   ( 8bit ile ifade  
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Not1: 9600bps 7 , e ,1 'de  
Not2: -> Modeme  STX AEL 12345678 ETX BCC ( Toplam 14byte) 
Not3:Ack Beklenir 
Not4:Modemden ->Sayaca STX ACK AEL 12345678 ETX BCC (Toplam 15byte) 
 
ACK geldi mi ?  

Evet 
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1. GENEL 

1.1. Konu ve Kapsam 
 

eknik 

 
 

  

1.2.  
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Standart 

 
Standart 

(IEC, EN, 
ISO) 

 
Standart 

 

TS EN 60068-2- 
30 

 
EN 60068-2-

30 

- -
30: Deneyler - 

 

TS EN 60068-2- 
31 

 
EN 60068-2-

31 

- -
31: Deneyler - Deney ec: Mekanik 

-  
 
TS EN 60068-2-

1 

 
EN 60068-2-

1 

   deneyleri- 
-

 

TS EN 60068-2-
2 

EN 60068-2-
2 

- -
2: Deneyler -  

 
TS EN 62262 

 
EN 62262 

Mahfazalarla  koruma dereceleri-
mekanik darbelere  elektrikli  

 

TS 3033 EN 
60529 

IEC 60529 i 



 

 

2014/53/AB 
  

Radyo  Direktifi (RED) 

LVD 2014/35/EU  
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CE ve EMC    
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elliklerinde ve imalinde; 

 
-   
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0C) 
 

+70 
-40 

- En  
- En az 

  
- En  
- En az 

+70 
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Beyan kirlenme derecesi 3 

 0 ila %93 

 CAT III 

 CAT III 
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2.1.   
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(2) 
  



 

 

 
(3)  

 
(4) 

   
 

(5) 
amayacak tavsiye edilen (plug and play) 

 
 

(6) Modemler programlanabilen periyotla bilecek ve uzaktan 

ol  m  
 

(7) 

 
 

(8) : Wide Area Network
Nb-IoT, GPRS veya GSM olm -  

 

(9) 
-

 
  

(10) 
RS 485 entegreleri  

 
  

(11) 

 
 

(12) 
 

 

1.Led   (Besleme Ledi)  

2.Led     Gsm1  (Simcard Ledi)  

3.Led     Gsm2  ( ebeke Ledi)  

4.Led    Simcard  (IP Ledi) 

5.Led    ekim (RSSI Ledi)  

6.Led    Sunucu (Sunucu Ledi)  



 

 

7.Led    Data (Uygulama Aktif Ledi) 

8.Led    RS485  (S )  

 

-

-3-4-  

 

(13) 

 
 

(14) 
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(15)  (Message Queuing 

 
 

(16) Modeml
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Evet  
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(Not : F.A.0 obis kodu ile Geri Bildirim Aktif /Pasif 
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Not1: 9600bps 7 , e ,1 'de  
Not2: -> Modeme  STX AEL 12345678 FF ETX BCC ( Toplam 22byte) 
Not3:Ack Beklenir 
Not4:Modemden ->Sayaca STX ACK AEL 12345678 ETX BCC (Toplam 15byte) 
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Evet 

  

r 

 
 



 

 

Ek-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet 

 

Sonraki 

 
 
Not1: 9600bps 7 , e ,1 'de  
Not2: -> Modeme  STX AEL 12345678 ETX BCC ( Toplam 14byte) 
Not3:Ack Beklenir 
Not4:Modemden ->Sayaca STX ACK AEL 12345678 ETX BCC (Toplam 15byte) 
 
ACK geldi mi ?  

Evet 
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1. GENEL 

1.1. Konu ve Kapsam 
 
Milli Ak

 
 

-  

2.  
 
Head-

  

2.1.  
 
Head-

Head-

 

2.1.1.  

-
 Uzunluk  

  

   -  

 

  LOCAL AREA NETWORK WIDE AREA NETWORK 
    BaudChange,9,"300,7,e,1" 
< /?! [CR][LF]  Write,5,"/?![CR][LF]" 



 

 

    Wait,3,"500" 
> /AEL4<1>AEL.MF.14 [CR][LF]    
< [ACK] 041 [CR][LF]  Write,6,"[ACK] 041 [CR][LF]"  
    Wait,3,"500" 
> [ACK]   
    BaudChange,10,"4800,7,e,1" 
< [SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX]P Write,13,"[SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX]P" 
    Wait,3,"200" 
> [STX] 0.0.0(00000002) [ETX]0   
< [SOH] R2 [STX] 0.9.2() [ETX][ Write,13,"[SOH] R2 [STX] 0.9.2() [ETX][" 
    Wait,3,"200" 
> [STX] 0.9.2(13-12-12) [ETX];   
< [SOH] B0 [ETX]q Write,5,"[SOH] B0 [ETX]q" 
    Wait,3,"500" 
> [ACK]   

 

. Bu etike

 
 

 

 
-end peri

 Uzunluk  

  
 
          -  
 
 

  LOCAL AREA NETWORK WIDE AREA NETWORK 
    Save1BaudChange,9,"300,7,e,1" 
< /?! [CR][LF]  Save1Write,5,"/?![CR][LF]" 
    Save1Wait,3,"500" 
> /AEL4<1>AEL.MF.14 [CR][LF]    
< [ACK] 041 [CR][LF]  Save1Write,6,"[ACK] 041 [CR][LF]"  
    Save1Wait,3,"500" 
> [ACK]   
    Save1BaudChange,10,"4800,7,e,1" 
< [SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX]P Save1Write,13,"[SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX]P" 



 

 

    Save1Wait,3,"200" 
> [STX] 0.0.0(00000002) [ETX]0   
< [SOH] R2 [STX] 0.9.2() [ETX][ Save1Write,13,"[SOH] R2 [STX] 0.9.2() [ETX][" 
    Save1Wait,3,"200" 
> [STX] 0.9.2(13-12-12) [ETX];   
< [SOH] B0 [ETX]q Save1Write,5,"[SOH] B0 [ETX]q" 
    Save1Wait,3,"500" 
> [ACK]   
    Save1PeriodDakika,4,"1440" 
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🏠 Protokol Tanıtımı

On this page

Protokol Tanıtımı
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

GörevlendirmeGörevlendirme Nar Sistem TeknolojiNar Sistem Teknoloji

MASS protokolü, haberleşme ünitesi ve üniteye bağlı bulunan ölçüm cihazları ile haberleşmeyi sağlamak
amacıyla tasarlanmış bir protokoldür.

Haberleşme protokolü pull (haberleşme merkezi sunucusundan haberleşme ünitesine) ve push
(haberleşme ünitesinden haberleşme merkezi sunucusuna) mesajları desteklemektedir. Her iki mesaj
yönününde kendisine ait bir header yapısı bulunmaktadır.

Protokol Genel Yapısı
Protokolde haberleşme JSON  veri yapısında sağlanacaktır.

MQTT TCP/IP REST API

JSON Veri

{...}

Örnek Mesaj

ASCII (Json) Hex

{"device":{"flag":"XYZ","serialNumber":"ABCXYZ001"},"function":"identification","requestM

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/
http://www.nar.com.tr/
https://massprotokol.netlify.app/docs/header


ÖNEMLİ

JSON  mesajının içeriğinin sıralaması önemli değildir. JSON  içerisindeki veriler rastgele sıralamada
gelebilirler

Veri Tipleri

Veri Tipi Açıklama Örnek

string Uzunluk kısıtlaması olmayan metin "ABC..."

string(n) Maksimum n karakter uzunluğunda metin n:3 için "ABC"

byte 0 ila 255 aralığında tam sayı 123

int
-2^31 (-2,147,483,648) ila 2^31-1 (2,147,483,647) aralığında
tam sayı

123

decimal - 10^38 +1 ila 10^38 -1 aralığında rasyonel sayı 1.23

date ISO 8601 standartında tarih formatı. (YYYY-MM-DD) 2021-07-30

datetime
ISO 8601 standartında tarih ve saat formatı. (YYYY-MM-DD
HH:mm:ss)

2021-07-30 16:41:58

time ISO 8601 standartında saat formatı. (HH:mm:ss) 16:41:58

array[x] x veri tipinde öğeleri içeren dizi
x:string için
["a","b","c"]

array[x](n) x veri tipinde, maksimum n adet öğe içeren dizi
x:int ve n:4 için
[2,5,8,11]

https://tr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://tr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://tr.wikipedia.org/wiki/ISO_8601


🏠 Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

MASS Haberleşme Protokolü belgelerinde kullanılan tanımlar ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Tanım veya
Kısaltma

İngilizce Açıklama

Haberleşme
Merkezi
Yazılımı

Head-end Haberleşme Merkezi Yazılımı

Haberleşme
Ünitesi

communication
unit

Merkezin ölçüm cihazlarından veri alabilmesini sağlayan GSM
modem, PLC, router, gateway gibi cihazlardır.

Protokol protocol
Merkez ile haberleşme üniteleri arasındaki veri alış verişini
düzenleyen kurallar bütünü.

Ölçüm
Cihazı

meter
Elektrik, su, doğalgaz vb kaynakların kullanım miktarını ölçen
cihazlar.

JSON JSON Bilgi alış verişinde yayın kullanılan bir veri yapısı türü.

Pull pull Haberleşme Ünitesine yapılan taleple mesaj gönderim yönetimidir.

Push push
Haberleşme Ünitesinin herhangi bir talep olmadan merkezi yazılıma
mesaj gönderim yöntemidir.

OBIS
Object
Identification
System

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/


Tanım veya
Kısaltma

İngilizce Açıklama

Readout readout

Yük Profili load profile

İletişim Tipi
communication
type

Yapılan veri alış verişinin -iletişimin- zaman yönünden tipidir.
Senkron (eşzamanlı) veya asenkron (eşzamanlı olmayan) olabilir.

ICCID
Integrated
Circuit Card
Identification

Entegre Devre Kartı Tanımlayıcısı. Bir SIM kart, benzersiz seri
numarasını içerir.

IMSI

International
Mobile
Subscriber
Identity

Uluslararası Mobil Abone Kimliği. Bu numara, SIM kartın çalıştığı
şebeke olan bireysel operatör şebekesini tanımlar. şebeke sağlayıcısı
ile SIM kartın iletişim kurabilmesini sağlar. International Mobile
Subscriber Identity

IEC 62056 IEC 62056
International Electrotechnical Commission (IEC) tarafından elektrik
ölçüm cihazları ile haberleşmek için oluşturulan bir iletişim
protokolü standardıdır.

DLMS

Device
Language
Message
Specification

DLMS User Association tarafından oluşturulan ve geliştirilen akıllı
ölçüm cihazlarının haberleşmesinde kullanılan standartlar
bütünüdür.

MODBUS MODBUS
Modicon tarafından PLC’ler ile kullanılmak için geliştirilen bir seri
haberleşme protokolüdür.

MBUS Metering Bus
M-Bus Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. Ölçüm
cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiş bir standarttır.

WMBUS Wireless M-Bus
Wireless M-Bus, ölçüm cihazı okuma işlemi için kablosuz
haberleşme yapısı ve M-BUS haberleşme protokolünün
birleştirilmesi ile oluşmuş haberleşme sistemidir.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_mobile_subscriber_identity


Tanım veya
Kısaltma

İngilizce Açıklama

RS-232 RS-232 RS-232

RS-485 RS-485 RS-485

https://en.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485


🏠 CRON

On this page

CRON
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

CRON Nedir?
Bir görevi ilerleyen zamanlarda da kullanmak için tasarlanan boşluklarla ayrılmış 5 ya da 6 dizeden oluşan
bir yapıdır. MASS protokolünde 5 dizeli yapı kullanılmaktadır. CRON döngüsü 60 saniyedir.

CRON ifadeleri, MASS protokolünde tek başlarına değil, alarm, takvimli okuma gibi görevlerin içerisinde
period  alanında tanımlanırlar.

CRON Yapısı

Değer Aralıkları

Alan İzin verilen değer aralığı İzin verilen özel karakterler

Dakika 0-59 *  ,  -  /

┌───────────── dakika (0 - 59)
│ ┌───────────── saat (0 - 23)
│ │ ┌───────────── gün (1 - 31)
│ │ │ ┌───────────── ay (1 - 12)
│ │ │ │ ┌───────────── haftanın günü (1-7) (Pazartesi'den Pazar'a;
│ │ │ │ │                             MASS protokolünde 0 ifadeside Pazar
│ │ │ │ │                             gününü temsil eder, zorunlu değildir.)
│ │ │ │ │
* * * * *

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/


Alan İzin verilen değer aralığı İzin verilen özel karakterler

Saat 0-23 *  ,  -  /

Gün 1-31 *  ,  -  /  L

Ay 1-12 *  ,  -  /

Haftanın günü 0-7 *  ,  -  /  L

Özel karakterlerin anlamı

BİLGİ

Tabloda verilmeyen fakat başka sistemlerde kullanılan özel karakterler MASS protokolünde
desteklenmeyecektir.

Karakter Anlamı Örnek

* Bulunduğu alanın tüm değerlerini kapsar. * * * * *  (Her dakika çalışır.)

,
Bulunduğu alanda ve anlamına gelerek değerleri
ifade eder.

0,15,30,45 * * * *  (Her saatin
15, 30, 45. dakikaları ile saat başında
çalışır.)

-
Bulunduğu alanda verilen iki değer aralığında
çalışır.

* * * * 1-5  (Sadece hafta içi
çalışır. )

/

Bulunduğu alanda verilen değerin, /
karakterinden sonra verilen değer periyodunda
çalıştırılmasını sağlar.

*/15 * * * *  (Her 15 dakikada bir
çalışmayı sağlar. Saatin 15, 30, 45.
dakikaları ile saat başında çalışır.)



Karakter Anlamı Örnek

L

Eğer gün alanında kullanılırsa ayın son günü
anlamına gelir. Haftanın günü alanında kullanılırsa,
ay içerisinde o güne denk gelen son gün çalışır.

* * * * 1L  (Sadece son pazartesi
günü çalışır.)

Örnekler

Örnek Açıklama

* * * * * CRON döngüsü 60 saniye olduğundan her dakika çalışır.

30 * * * * Her saatin 30. dakikasında çalışır.

30 12 * * * Her gün saat 12:30'da çalışır.

0 8-18/2 * * 1-

5

Hafta içi saat 8 ile 18 arasında her iki saatte bir (08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00,
18:00) çalışır.

0,15,30,45 * *

* *
Her saatin 15, 30, 45. dakikaları ile saat başında çalışır.

*/15 * * * * Her 15 dakikada bir saatin 15, 30, 45. dakikaları ile saat başında çalışır.

* * 1 * * Her ayın ilk günü çalışır.

* * L * * Her ayın son günü çalışır.

0 0 1 6-8 *
Sadece yaz aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) ayın ilk günü saat 00:00'da
çalışır.



📄  MQTT

MASS Protokol Veri Alış Veriş Türleri - MQTT

https://massprotokol.netlify.app/docs/data-transfer-methods/mqtt/


🏠 Veri Alış Veriş Yöntemleri MQTT

On this page

MQTT
MASS Protokolü kapsamında MQTT haberleşme yönteminde kullanılacak, MQTT versiyonu 5.0'dır.

Haberleşme ünitelerinin ve sunucunun abone olduğu (subscribe) ve yayın yaptığı (publish) belirli topicler
mevcuttur.

Hizmet Kalitesi Tasarımı (QoS)
MQTT haberleşme yönteminde mesajların teslim edilmesini güvenceye almak için çeşitli hizmet kalitesi
seviyeleri bulunur. MASS protokolün ise QoS 0 kullanılacaktır. Ancak ACK paketlerinin gönderimi ile verinin
ulaşıp, ulaşmadığı kontrol edilecektir.

QoS 1 ve QoS 2 yöntemlerinde verinin en az 1 kere ya da kesinlikle 1 kere ulaşması garanti edilsede QoS 0
yöntemine göre yavaştır ve daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyar.

Topicler
Her haberleşme ünitesinin standart olarak abone olacağı topicler:

Topic Örnek Açıklama

/flagKodu+seriNumarası /ABC1234567890

Genel amaçlı olarak
haberleşme ünitesine
gönderilecek mesajlar
için kullanılır.

https://massprotokol.netlify.app/
https://massprotokol.netlify.app/docs/category/veri-al%C4%B1%C5%9F-veri%C5%9F-y%C3%B6ntemleri


Topic Örnek Açıklama

/flagKodu+seriNumarası/fonksiyonAdı /ABC1234567890/configuration

Protokol kapsamında ki
her bir fonksiyon için bu
kanal gereklidir.
Fonksiyonların
sayfalarında bilgi
mevcuttur.

/flagKodu+seriNumarası/response /ABC1234567890/response

Protokol kapsamında
gönderilen fonksiyonun
cevabı için bu kanal
gereklidir.

Her haberleşme ünitesinin standart olarak yayın yapacağı topic şu şekildedir. Bu topicler haberleşmeyi ilk
başlatan taraf haberleşme ünitesi olduğunda kullanılacaktır:

/fonksiyonAdı

Her haberleşme ünitesinin standart olarak abone olacağı topic şu şekildedir. Haberleşme merkezi
sunucusu, haberleşme ünitesine bu topic üzerinden ulaşacaktır.:

/flagKodu+SeriNo

Haberleşme üniteleri, haberleşme merkezi sunucusundan gelen mesajlara cevap dönerken aşağıdaki topic
yapısını kullanacaklardır.

/functionName/flagKodu+SeriNo



🏠 Veri Alış Veriş Yöntemleri TCP/IP

TCP/IP
MASS Protokol Veri Alış Veriş Yöntemlerinden TCP/IP yönteminde soket bağlantısı üzerinden haberleşme
üniteleri ile asenkron bir iletişim sağlanacaktır.

Her haberleşme ünitesi en az 1 adet TCP portunu dinleyecek ve bu port üzerinden gelen talepleri aldıktan
sonra işleyerek haberleşme merkezi yazılımı tarafından dinlenen bir sunucu portuna iletecektir.

https://massprotokol.netlify.app/
https://massprotokol.netlify.app/docs/category/veri-al%C4%B1%C5%9F-veri%C5%9F-y%C3%B6ntemleri


🏠 Veri Alış Veriş Yöntemleri REST API

REST API
MASS Protokol Veri Alış Veriş Yöntemlerinden REST API yönteminde haberleşme merkezi yazılımı ve
haberleşme ünitesi birer API arayüzüne sahiptir. Bu API arayüzü sayesinde haberleşme sağlanacaktır.

API arayüzü ile haberleşme esnasında fonksiyonlar birer metot olarak kullanılacaktır.

Rest API haberleşme yönteminde ACK paketleri, response içerisinde direk cevaplanacaktır. HTTP response
kodu 200 olan tüm mesajlarda veri olarak ACK gönderilecektir.

https://massprotokol.netlify.app/
https://massprotokol.netlify.app/docs/category/veri-al%C4%B1%C5%9F-veri%C5%9F-y%C3%B6ntemleri


🏠 Header

On this page

Header
Haberleşme ünitesinin, haberleşme merkezi yazılımı ile iletişimi sırasında gönderilen ve alınan tüm
paketlerde bir başlık (header) yapısı bulunmaktadır.

Başlık Formatı
Tüm mesajlarda bulunacak başlık yapısıdır.

MQTT TCP/IP REST API

Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

device.flag string(3) Zorunlu Haberleşme ünitesinin marka flag kodu.

device.serialNumber string(15) Zorunlu Haberleşme ünitesinin 15 karakterli seri numarası

function string Zorunlu Kullanılan protokol fonksiyonu ismi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "fonksiyonAdi",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": true|false,
  "packageNo": 3,
  "encryption": "AES-128",
  "compression": "base64"
}

https://massprotokol.netlify.app/


Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

referenceId string Zorunlu

Haberleşme merkezi yazılımı ile haberleşme
ünitesi arasında gerçekleştirilen her bir iletişim için
benzersiz olan ID bilgisi. GUID/UUID olarak
üretilecektir.

streaming bool Opsiyonel

Mevcut mesajın sonrasında gönderilmeyi bekleyen
başka mesaj olup, olmamasıyla alakalı işaret
parametresi. Eğer true  ise gönderilmeyi bekleyen
başka mesaj mevcut, false  ise başka mesaj yok.
Eğer header içerisinde yok ise false  anlamı
taşımaktadır.

packageNo byte Opsiyonel
Parçalı mesaj gönderimlerinde mevcut paketin sıra
numarası. Eğer header içinde yok ise mesajın tek
pakette iletildiği anlamına gelmektedir.

encryption string Opsiyonel
Gönderilen mesajın request  alanı için şifrelemek
için kullanılan algortima bilgisi. Eğer yok ise
şifreleme yok anlamına gelmektedir.

compression string Opsiyonel
Mesajın request  alanı için kullanılan veri
sıkıştırma algortiması. Eğer header içinde yok ise
veri sıkıştırması yapılmamıştır.



🏠 Fonksiyonlar ACK

On this page

ACK
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

MASS protokolünde bir haberleşmenin her iki ucundaki taraf da karşıdan herhangi bir mesaj aldıklarında
bu mesajı başarılı bir şekilde aldıklarına dair bir onaylama mesajı olarak Acknowledgement  gönderirler.
Buna ACK  denir.

Mesajı gönderen taraf ACK  alamadığı takdirde mesajın karşı tarafa başarıyla ulaşmadığını varsayacaktır.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı sunucusu ya da haberleşme ünitesi herhangi bir mesaj aldıktan sonra ACK
gönderir.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir. Çünkü hiç bir zaman haberleşmenin ilk mesajı
değildir.

ÖNEMLİ

Alınan bir ACK  mesajına karşılık ACK  gönderilmez.

Pull

1. Karşı taraftan başlatılan bir haberleşmenin ardından gönderilir.

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/
http://www.nar.com.tr/


2. ACK  paketini bekleyen taraf, ACK  paketinin gelmemesi durumunda konfigürasyon paketinde
belirlenen retryInterval  süresi sonrası, retryCount  adedince tekrar paketi göndermeyi dener.

3. Parçalı paketlerde ara paketlerde gönderilmez. streaming:false  etiketinden sonra gönderilir.

Mesaj Formatları

Başarılı ACK  paketi

Başarısız ACK  paketi

Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "ack",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7"
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "ack",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": {
    "failCode": 525,
    "failDescription": "Sorgulanan ve cevabı gelen ölçüm cihazı seri numarası 
uyumsuz."
  }
}



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

response.failCode int Zorunlu
Oluşan hatanın protokolde tanımlı kodu. Detaylı
bilgi için Hata Kodları

response.failDescrition string Opsiyonel Oluşan hatanın açıklaması.

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/alarmsNotifications/alarmNotificationCodeTable


🏠 Fonksiyonlar Tanıtım

On this page

Tanıtım
Identification

GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesinin ve üniteye ait tüm özelliklerin, herhangi bir kullanıcı girişi olmadan haberleşme
merkezi yazılımı tarafından otomatik tanınmasını sağlayacak fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Identification  paketi haberleşme ünitesine ilk kez enerji verildiğinde haberleşme merkezi yazılımına
otomatik olarak gönderilir.

Bu paket, haberleşme merkezi yazılımı tarafından talep edildiğinde de gönderilir.

Çalışma şekli

Push

1. Haberleşme ünitesi kendisini tanımlayıcı bütün bilgileri merkezi yazılıma gönderir.

2. Merkezi yazılım verileri aldıktan sonra, haberleşme ünitesi üzerinde bulunan "registered": true
işaretini ayarlayarak bu paketin, enerji kesintileri sonrasında tekrar tekrar gönderilmesini engeller.

3. Haberleşme ünitesi, "registered": true  işareti değişikliğini uyguladıktan sonra sunucuya ACK
gönderir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden Identification  talep edec.

2. Haberleşme ünitesi merkezi yazılıma, o an ünitenin güncel durumunu içeren bilgileri gönderir.

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/
https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/ack


3. Haberleşme merkezi yazılımı ACK  gönderir.

ÖNEMLİ

Pull olarak Identification  talep edildikten sonra "registered"  işaretinde bir değişiklik olmaz.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

Identification  talebi

Identification  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "identification",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7"
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "identification",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": {
    "registered": true,
    "brand": "Marka1",
    "model": "Model1",
    "protocolVersion": "1.0.0",
    "manufactureDate": "2023-05-23",
    "firmware": "1.01",
    "signal": 13,

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/ack


    "deviceDate": "2021-06-02 17:19:58",
    "daylightSaving": true,
    "timezone": "+03:00",
    "restartPeriod": 8,
    "networkId": "",
    "servers": [
      {
        "ip": "123.45.68.10",
        "tcpPort": 1234,
        "udpPort": 4567,
        "primary": true
      },
      {
        "ip": "123.45.68.10",
        "tcpPort": 1234,
        "udpPort": 4567
      }
    ],
    "ntp": {
      "server": "",
      "port": 0
    },
    "ipWhiteList": ["123.45.68.10"],
    "retryInterval": 10,
    "retryCount": 3,
    "maxPackageSize": 1024,
    "communicationInterfaces": [
      {
        "id": 1,
        "type": "gsm",
        "imei": "123456789012345",
        "phoneNumber": "5012345678",
        "ip": "123.45.68.9",
        "port": 3030,
        "apn": {
          "user": "osos",
          "pwd": ""
        },
        "simId": "",
        "imsi": ""
      },
      {
        "id": 2,
        "type": "wifi",
        "phoneNumber": "2121234567",



        "ip": "123.45.68.10",
        "port": 3030,
        "mac": "",
        "subnet": ""
      }
    ],
    "serialPorts": [
      { "id": 1, "type": "rs485", "name": "rs485-1", "port": 7000 },
      { "id": 2, "type": "rs485", "name": "rs485-2", "port": 7001 },
      { "id": 3, "type": "rs232", "name": "rs232", "port": 7002 }
    ],
    "ioInterfaces": [
      { "id": 1, "type": "relay", "name": "relay-1" },
      { "id": 2, "type": "relay", "name": "relay-2" },
      { "id": 3, "type": "dryContact", "name": "dry-1" },
      { "id": 4, "type": "digitalInput", "name": "panoKapagi" },
      { "id": 5, "type": "digitalInput", "name": "digitalInput-2" }
    ],
    "modules": [
      {
        "serialNumber": "",
        "ip": "",
        "ipV6": "",
        "frequency": "",
        "band": "",
        "bitrate": "7E1",
        "meters": []
      }
    ],
    "meters": [
      {
        "protocol:": "IEC62056",
        "type": "electricity|water|gas|...",
        "brand": "MKL",
        "serialNumber": "12345678",
        "serialPort": "rs485-1",
        "initBaud": 300,
        "fixBaud": false,
        "frame": "7E1"
      },
      {
        "protocol:": "DLMS",
        "type": "electricity|water|gas|...",
        "brand": "EMH",
        "serialNumber": "12345678",



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

registered bool Zorunlu

Haberleşme cihazı daha önce
kendisini headend sistemine
tanıtmış ise true ;
tanıtamamış ise false

model string Zorunlu
Haberleşme cihazının model
bilgisi

protocolVersion string Zorunlu
Haberleşme ünitesi üzerinde
çalışan MASS protokolü
versiyon bilgisi

manufactureDate date Zorunlu
Haberleşme ünitesinin üretim
tarihi

firmware string Zorunlu
Haberleşme ünitesinin güncel
yazılım versiyonu

signal int Zorunlu
Haberleşme ünitesinin güncel
GSM sinyal seviyesi

deviceDate datetime Zorunlu
Haberleşme ünitesinin güncel
zaman bilgisi

        "serialPort": "rs485-2",
        "initBaud": 2400,
        "fixBaud": true,
        "frame": "8N1"
      }
    ]
  }
}



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

daylightSaving bool Zorunlu

Haberleşme ünitesinin güncel
zaman bilgisi için gün
ışığından yararlanma aktif ise
true ; pasif ise false

timezone string Zorunlu
Haberleşme ünitesinin güncel
zaman bilgisi için bulunduğu
zaman dilimi

restartPeriod int Zorunlu

Haberleşme ünitesinin
kendisini otomatik olarak
restart etmesi için gerekli
periyot. Süre saat
cinsindendir. Eğer 0  ise bu
özellik kapalıdır.

ntp.server string Zorunlu
Haberleşme ünitesinin zaman
saatini güncellemek için
kullanacağı sunucu adresi.

ntp.port string Zorunlu

Haberleşme ünitesinin zaman
saatini güncellemek için
kullanacağı sunucu port
bilgisi.

ipAddressWhiteList array [string] Zorunlu

Haberleşme ünitesine
bağlanması için izin verilen ip
adresleri. Eğer ip adresi dizisi
boş ise tüm adreslerden
erişim mümkündür.

retryInterval int Zorunlu

Haberleşme ünitesinin mesajı
sunucuya göndermek için
tekrar yapacağı deneme
aralığı. Birimi dakikadır.



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

retryCount int Zorunlu

Haberleşme ünitesinin mesajı
sunucuya göndermek için
tekrar yapacağı deneme
sayısı.

maxPackageSize int Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin
desteklediği maksimum
paket boyutu

communicationInterfaces
array
[communicationInterface]

Zorunlu

Haberleşme ünitesi üzerinde
bulunan haberleşme
arayüzleri listesidir. Nesne
tanımı aşağıda açıklanmıştır.

serialPorts array [serialPort] Zorunlu

Haberleşme ünitesi üzerinde
bulunan seri portları listesidir.
Nesne tanımı aşağıda
açıklanmıştır.

ioInterfaces array [ioInterface] Zorunlu

Haberleşme ünitesi üzerinde
bulunan giriş/çıkış arayüzleri
listesidir. Nesne tanımı
aşağıda açıklanmıştır.

meters array [meter] Zorunlu

Haberleşme ünitesine bağlı
olan ölçüm cihazı listesidir.
Nesne tanımı aşağıda
açıklanmıştır.

schedules array [schedule] Zorunlu

Haberleşme ünitesi üzerinde
tanımlı olan takvimlerin
listesidir. Nesne tanımı
Takvimsel Okuma Listesi
bölümünde açıklanmıştır.

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/schedule/schedule-list#liste-cevab%C4%B1


servers  nesnesi

Nesne MQTT ve REST/IP'de kullanılmayacaktır. Ancak TCP/IP'de kullanıldığında zorunluluklar aşağıda
belirtilmiştir.

| ipAddress | string | Zorunlu | Haberleşme ünitesinin push işlemleri gerçekleştirmek için bağlanacağı
headend sunucusunun ip adresi. | | tcpPort | int | Zorunlu | Haberleşme ünitesinin push işlemleri
gerçekleştirmek için bağlanacağı headend sunucusunun tcp port bilgisi. | | udpPort | int | Zorunlu |
Haberleşme ünitesinin push işlemleri gerçekleştirmek için bağlanacağı headend sunucusunun udp port
bilgisi. | | primary | bool | Zorunlu | Haberleşme ünitesinin push işlemleri gerçekleştirmek için bağlanacağı
headend sunucusunun udp port bilgisi. |

communicationInterface  nesnesi

Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

id int Zorunlu Arayüzün id bilgisi. Benzersiz olacak şekilde verilmeli

type
string
(enum)

Zorunlu Arayüzün tipi: GSM, DSL

imei string Opsiyonel (Mevcut ise) Arayüzün IMEI adresi

phoneNumber string Opsiyonel (Mevcut ise) Arayüzün telefon numarası

ipAddress string Opsiyonel (Mevcut ise) Arayüze erişim için IP adresi

apn string Opsiyonel (Mevcut ise) Arayüzün APN bilgisi

simId string Opsiyonel
(Mevcut ise) Arayüzün kullandığı SIM kartın benzersiz
seri numarası bilgisi

imsi string Opsiyonel
(Mevcut ise) Arayüzün kullandığı SIM kartın abone
kimliği bilgisi (IMSI)

serialPort  nesnesi



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk AçıklamaParametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

id int Zorunlu Seri portun id bilgisi. Benzersiz olacak şekilde verilmeli

type string Zorunlu Seri portun tipi: RS-485, RS-232

name string Zorunlu
Seri portun ismi. Bu isim haberleşme merkezi yazılım tarafından
değiştirilebilir

port string Zorunlu
Seri porta, TCP (ve eğer destekleniyorsa UDP) üzerinden
ulaşmak için kullanılacak haberleşme portu

ioInterface  nesnesi

Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

id int Zorunlu
Giriş/çıkış arayüzünün id bilgisi. Benzersiz olacak şekilde
verilmeli

type string Zorunlu Giriş/çıkış arayüzünün tipi: relay , dryContact , digitalInput

name string Zorunlu
Giriş/çıkış arayüzünün ismi. Bu isim haberleşme merkezi yazılım
tarafından değiştirilebilir

meter  nesnesi

Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

protocol string Zorunlu
Ölçüm cihazının okunması için kullanılacak birincil protokol.
IEC 62056, DLMS, MODBUS, MBUS, WMBUS

type string Zorunlu
Ölçüm cihazının ölçüm tipi. electricity , water , gas ,
other



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

brand string Zorunlu Ölçüm cihazının marka kodu (Meter Flag Code)

serialNumber string Zorunlu Ölçüm cihazının seri numarası

serialPort string Zorunlu
Ölçüm cihazının, haberleşme ünitesi üzerinde bağlı olduğu
seri portun ismi

initBaud int Zorunlu
Ölçüm cihazını okumak için, haberleşme ünitesinin
başlangıçta ayarlaması gereken baud-rate değeri

fixBaud bool Zorunlu
Ölçüm cihazı eğer sabit bir baud-rate değerine sahip ise
true , değil ise false

frame string Zorunlu
Ölçüm cihazını okumak için, haberleşme ünitesinin
ayarlaması gereken frame bilgisi. 7N1, 8E1 gibi

Özel Durumlar

MQTT ile haberleşilmesi durumunda servers  nesnesi kullanılmayacaktır.

REST/API ile haberleşilmesi durumunda servers  nesnesi kullanılmayacaktır.



🏠 Fonksiyonlar Nabız
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Nabız
Heartbeat

GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesinin, ayarlanan belirli aralıklarla haberleşme merkezi yazılımına aktif olarak çalıştığına
dair bilgi göndermesini sağlayan fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Haberleşme ünitesi, ayarlanan belirli aralıklarla gönderim gerçekleştirir.

Çalışma şekli

Push

1. Haberleşme ünitesi, haberleşme merkezi yazılımına heartbeat  paketi gönderir.

2. Haberleşme merkezi yazılımı haberleşme ünitesine bu bilgileri aldığına dair ACK  gönderir.

ÖNEMLİ

Eğer haberleşme ünitesi ACK mesaj almaz ise, heartbeat  haberleşme merkezi yazılımına ulaşmamış
kabul edilir.

Pull

Bu fonksiyon için pull olarak çalışma desteklenmemektedir.

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/


Mesaj Formatları

Heartbeat paketi

Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

signal int Zorunlu Haberleşme ünitesinin güncel GSM sinyal seviyesi

deviceDate datetime Opsiyonel Haberleşme ünitesinin güncel zaman bilgisi

cpuTemp int Opsiyonel Haberleşme ünitesinin sıcaklığı, °C

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "heartbeat",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": {
    "signal": 13,
    "deviceDate": "2021-06-02 17:19:58",
    "cpuTemp": 17
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Alarmlar
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Alarm
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesi veya bağlı sayaçlarında oluşan alarm bilgilerinin sunucuya anında iletilmesini sağlayan
fonksiyondur.

Çalışma Zamanı
Haberleşme ünitesinde veya bağlı sayacında tetikleyici bir alarm oluştuğunda otomatik olarak tetiklenir.

Çalışma Şekli

Push

1. Haberleşme ünitesi oluşan alarmları haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

2. Haberleşme merkezi yazılımı ise haberleşme ünitesine bu bilgileri aldığına dair ACK  gönderir.

ÖNEMLİ

Eğer haberleşme ünitesi ACK  mesaj almaz ise, uyarı haberleşme merkezi yazılımına ulaşmamış kabul
edilecektir.

Pull

Bu fonksiyon için pull olarak çalışma desteklenmemektedir.

Mesaj Formatları

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/


Alarm Paketi

Alarm Türleri
Haberleşme ünitesi tarafindan merkezi yazılıma gönderilebilecek alarm türleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Tür Kod Açıklama

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "alarm",
  "messageStatus": "success|fail",
  "referanceNo": "ABC123XYZ",
  "streaming": true|false,
  "response": [
    {
      "type": "alarm|info|danger",
      "level": "critical",
      "incidentCode": 278,
      "description": "cover opened",
      "date": "2021-06-28 13:55:00",
      "meter": {
        "brand": "EMH",
        "serialNumber": "12345678"
      }
    },
    {
      "type": "alarm|info|danger",
      "level": "info",
      "incidentCode": 439,
      "description": "relay removed",
      "date": "2021-06-28 13:55:00"
    }
  ]
}



Tür Kod Açıklama

Bildirim info Haberleşme ünitesinin bildirim mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Uyarı alarm Haberleşme ünitesinin uyarı mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Hata danger Haberleşme ünitesinin hata mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Alarm Mesajları

Kod Tür Açıklama

1 alarm Röle söküldü.

2 alarm Sayaç kapağı açıldı. (Sayaç bilgisi ile birlikte.)

3 alarm Enerji kesintisi.

4 info Enerji geldi.

5 danger Sayaç okunamıyor. (Sayaç bilgisi ile birlikte.)

6 alarm Yetkisiz bir IP'den erişim. (IP bilgisi ile birlikte.)

7 info Enerji kesintisi algılama devresi bozuk.

8 info GPRS modül ayarlama hatası.

9 alarm
Haberleşme ünitesi klemens kapağı açık. Cihaz çalışmaya başladığında kapak açıksa
gönderilir.

10 alarm Haberleşme ünitesi klemens kapağı açıldı. Kapak açıldığı anda gönderilir.

12 alarm Sinyal seviyesi düşük. (Seviye değeri ile birlikte.)



🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Bildirimler
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Bildirimler
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Sayaç sahipleri bazı durumlarda sayaçların ölçtüğü bazı değerlerin belirli bir seviye aralığının dışına
çıktığından haberdar olmak isteyebilirler. Bu gibi durumlarda haberleşme ünitemiz headend sunucusuna
bir notification  gönderebilir.

Bu yazıda bu bildirimlerin haberleşme ünitesi üzerinde tanımlanmasını sağlayan komutları inceleyeceğiz.

Çalışma zamanı
notification  fonksiyonu haberleşme ünitesi tarafından başlatılan bir push  fonksiyondur. Ancak bu
bildirimin zamanını belirleyen komutlar sunucu tarafından belirlenir. Sunucunun göndereceği bu komutlar
ise push  komutlarıdır.

Çalışma şekli
Sunucu add  komutu ile haberleşme ünitesine bir notification  tanımlar, remove  ile bir notification ı
haberleşme ünitesinden siler. list  komutu ile haberleşme ünitesine tanımlanmış tüm notification ları
listeler

Eğer talep komutunda device  alanı boş bırakılırsa yapılacak işlem haberleşme ünitesi cihazının altındaki
tüm sayaçlar için geçerli olacaktır.

Push

1. Haberleşme Ünitesi cihazı üzerindeki notification larda bir değişiklik olduğunda push  yöntemi ile
sunucuya gönderir.

2. Sunucu bu mesajı aldığına dair ack 'yı haberleşme ünitesine gönderir.

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.nar.com.tr/


Pull

add , remove  ve list  komutları sunucunun başlatabileceği komutlardır. add  ve remove  komutlarını alan
haberleşme ünitesi bir ACK döner. list  komutuna ise ack  dönmez çünkü tanımlanmış bildirim listesini
dönecektir.

1. Sunucu yazılımı bu komutları haberleşme ünitesi cihazına gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK'yı sunucuya gönderecektir

3. Sunucu üzerinde başka komut yok ise sunucu bağlantıyı kapatmakla yükümlüdür.

4. Daha sonra Haberleşme ünitesi cihazı belirtilen işlemi gerçekleştirdikten sonra sunucu yazılımına
işlemin sonucunu bir notification  halinde gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanacaktır.

add  talebi

{
  "device": {
    "brand": "Marka1",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "notification",
  "requestMethod": "sync",
  "sequenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "request": {
    "device": {
      "serial": "12345678",
      "flag": "LGZ"
    },
    "operation": "add",
    "register": "32.7.0",
    "minValue": "100",
    "maxValue": "250"
  }
}



remove  talebi

list  talebi

{
  "device": {
    "brand": "Marka1",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "notification",
  "requestMethod": "sync",
  "sequenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "request": {
    "device": {
      "serial": "12345678",
      "flag": "LGZ"
    },
    "operation": "remove",
    "register": "32.7.0"
  }
}

{
  "device": {
    "brand": "Marka1",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "notification",
  "requestMethod": "sync",
  "sequenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "request": {
    "device": {
      "serial": "12345678",
      "flag": "LGZ"
    },
    "operation": "list"
  }
}



list  cevabı

Parametre Veri Tipi Açıklama

identification string Sayaç ünitesinin kimlik bilgisi

device -> serial string Sayaç ünitesinin seri numarası

device -> flag string Sayaç ünitesinin bayrak kodu

operation string Bildirimler ile ilgili yapılacak işlem

{
  "device": {
    "brand": "Marka1",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "notification",
  "requestMethod": "sync",
  "sequenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "response": {
    "notifications": [
      {
        "device": {
          "serial": "12345678",
          "flag": "LGZ"
        },
        "register": "32.7.0",
        "minValue": "100",
        "maxValue": "300"
      },
      {
        "register": "52.7.0",
        "minValue": "100",
        "maxValue": "300"
      }
    ]
  }
}



Parametre Veri Tipi Açıklama

register string İzlenmek istenen register adresi

minValue string İzlenen değerin izin verilen en düşük değeri

maxValue string İzlenen değerin izin verilen en yüksek değeri



🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Bildirim Tanımlama
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Bildirim Tanımlama
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji  GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine notification  - add  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  mesajı gönderir.

DİKKAT

Sistem Bildirimleri sayfasında belirtilen alarm kodlarının cihaza tanımlanması/kaldırılması mümkün
değildir.

DİKKAT

Aynı alarm kodundan sadece bir adet tanımlama yapılabilir.

Mesaj Formatları

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/
http://www.nar.com.tr/
https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/ack
https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/alarmsnotifications/pushNotification


Bildirim Tanımlama Paketi

Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

source string Zorunlu
Haberleşme ünitesine tanımlanacak alarm/bildirimler için
device , ölçüm cihazlarına tanımlanacak alarm/bildirimler için
meter  kullanılacaktır.

alarmCode int Zorunlu
Alarm ve Bildirim Kodları sayfasında bulunan ve modeme daha
önce tanımlanmamış opsiyonel bildirim kodları kullanılacaktır.

type string Zorunlu
Alarmın tetiklenme tipi. change  bir değer, bir önceki değerden
farklı ise; range  verilen değer için bir aralık ya da küçük/büyük
kontrolü yapılacağı zaman kullanılabilir.

{
  "device": {
    "brand": "Marka1",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "notification",
  "requestMethod": "sync",
  "referenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "add",
    "notifications": [
      {
        "source": "device",
        "alarmCode": 101,
        "type": "range",
        "period": "0 0/5 * * * ?",
        "minValue": 7
      }
    ]
  }
}

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/alarmsnotifications/alarmNotificationCodeTable


Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

period string Opsiyonel
Alarma sebep olacak durumun kontrol periyodu. CRON olarak
tanımlanmaktadır. Eğer period  yok ise, alarma sebep olacak
durum gerçekleştiğinde, alarm tetiklenir.

minValue int Opsiyonel

Alarma sebep olacak durumun kontrolünde kullanılacak
minimum değer. Sadece alarm type:range  is kullanılabilir.
Eğer type:range  iken kullanılmaz ise maxValue  zorunlu olarak
kullanılmalıdır.

minValue int Opsiyonel

Alarma sebep olacak durumun kontrolünde kullanılacak
maksimum değer. Sadece alarm type:range  is kullanılabilir.
Eğer type:range  iken kullanılmaz ise minValue  zorunlu olarak
kullanılmalıdır.



🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Bildirim Silme
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Bildirim Silme
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji  GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine notification  - remove  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  mesajı gönderir.

DİKKAT

Sistem Bildirimleri sayfasında belirtilen alarm kodlarının cihaza tanımlanması/kaldırılması mümkün
değildir.

Mesaj Formatları

Bildirim Silme Paketi

https://massprotokol.netlify.app/
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http://www.nar.com.tr/
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Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

source string Zorunlu
Haberleşme ünitesine tanımlanacak alarm/bildirimler için
device , ölçüm cihazlarına tanımlanacak alarm/bildirimler için
meter  kullanılacaktır.

alarmCode int Zorunlu
Alarm ve Bildirim Kodları sayfasında bulunan ve modeme
tanımlanmış opsiyonel bildirim kodları kullanılacaktır.

{
  "device": {
    "brand": "Marka1",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "notification",
  "requestMethod": "sync",
  "referenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "remove",
    "filter": [
      {
        "source": "device",
        "alarmCode": 101
      }
    ]
  }
}

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/alarmsnotifications/alarmNotificationCodeTable


🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Bildirim Listeleme
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Bildirim Listeleme
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji  GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden notification  - list  talep eder.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını haberleşme merkezi yazılımına gönderir

3. Haberleşme ünitesi, üzerinde tanımlı tüm bildirimleri listeleyip haberleşme merkezi yazılımına
gönderir.

4. Haberleşme merkezi yazılımı mesajı aldığına dair ACK  mesajını haberleşme ünitesine gönderir.

Mesaj Formatları

Bildirim Listeleme Paketi

Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

https://massprotokol.netlify.app/
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list  talebi

list  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "notification",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "list"
  }
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "notification",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": {
    "notifications": [
      {
        "source": "device",
        "alarmCode": 101,
        "type": "range",
        "period": "0 0/5 * * * ?",
        "minValue": 7
      }
    ]
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Push Alarm Bildirimi
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Push Alarm Bildirimi
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji  GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesi veya bağlı ölçüm cihazlarına oluşan alarm bilgilerinin sunucuya anında iletilmesini
sağlayan fonksiyondur.

Çalışma Zamanı
Haberleşme ünitesinde veya bağlı ölçüm cihazında tetikleyici bir alarm oluştuğunda otomatik olarak çalışır.

Çalışma Şekli

Push

1. Haberleşme ünitesi oluşan alarmları haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

2. Haberleşme merkezi yazılımı ise haberleşme ünitesine bu bilgileri aldığına dair ACK  gönderir.

ÖNEMLİ

Eğer haberleşme ünitesi ACK  mesaj almaz ise, uyarı haberleşme merkezi yazılımına ulaşmamış kabul
edilecektir.

Pull

Bu fonksiyon için pull olarak çalışma desteklenmemektedir.

Mesaj Formatları

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/
http://www.nar.com.tr/


Alarm Paketi

Alarm Türleri
Haberleşme ünitesi tarafindan merkezi yazılıma gönderilebilecek alarm türleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Tür Kod Açıklama

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "alarm",
  "messageStatus": "success|fail",
  "referenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": true|false,
  "response": [
    {
      "type": "alarm|info|danger",
      "level": "critical",
      "incidentCode": 278,
      "description": "cover opened",
      "date": "2021-06-28 13:55:00",
      "meter": {
        "brand": "EMH",
        "serialNumber": "12345678"
      }
    },
    {
      "type": "alarm|info|danger",
      "level": "info",
      "incidentCode": 439,
      "description": "relay removed",
      "date": "2021-06-28 13:55:00"
    }
  ]
}



Tür Kod Açıklama

Bildirim info Haberleşme ünitesinin bildirim mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Uyarı alarm Haberleşme ünitesinin uyarı mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Hata danger Haberleşme ünitesinin hata mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Alarm Mesajları

Kod Tür Açıklama

1 alarm Röle söküldü.

2 alarm Ölçüm cihazı kapağı açıldı. (Ölçüm cihazı bilgisi ile birlikte.)

3 alarm Enerji kesintisi.

4 info Enerji geldi.

5 danger Ölçüm cihazından okunamıyor. (Ölçüm cihazı bilgisi ile birlikte.)

6 alarm Yetkisiz bir IP'den erişim. (IP bilgisi ile birlikte.)

7 info Enerji kesintisi algılama devresi bozuk.

8 info GPRS modül ayarlama hatası.

9 alarm
Haberleşme ünitesi klemens kapağı açık. Cihaz çalışmaya başladığında kapak açıksa
gönderilir.

10 alarm Haberleşme ünitesi klemens kapağı açıldı. Kapak açıldığı anda gönderilir.

12 alarm Sinyal seviyesi düşük. (Seviye değeri ile birlikte.)



🏠 Fonksiyonlar Alarm & Bildirim Alarm & Bildirim Kodları
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Alarm & Bildirim Kodları
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Alarm Türleri
Haberleşme ünitesi tarafindan merkezi yazılıma gönderilebilecek alarm türleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

Tür Kod Açıklama

Bildirim info
Haberleşme ünitesinin bildirim mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm
türü.

Uyarı warning Haberleşme ünitesinin uyarı mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Hata error Haberleşme ünitesinin hata mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm türü.

Kritik critical
Haberleşme ünitesinin kritik hata mesajlarını gönderiminde kullanılacak alarm
türü.

Alarm & Bildirim Kodları

DİKKAT

Push Alarm Bildirimleri sayfasında da alarm mesajları ve kodları ile ilgili bir tablo var.

Kod Seviy Açıklama
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Kod Seviy Açıklama

0 info Hata yok.

100 info Bağlantı kapatıldı.

101 info Bağlantı sağlandı. (HÜ->MY)

102 info Bağlantı sağlandı. (MY->HÜ)

103 info
Dijital girişte durum değişimi oldu. (Açıklamasında dijital girişin yeni durumu
bildirilir. Örnek; DI2=1)

104 info Enerji geldi.

105 info Enerji var iken jenaratör kapatıldı.

106 info Enerji yok, jenaratör besleme hattı iptal. Jenaratör devredışı

107 info GSM şebekesi meşgul.

108 info GSM şebekesi veri yolu kapasitesi yetersiz.

109 info Haberleşme ünitesi meşgul.

110 info Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Belli bir süre ana döngüye girilmedi.)

111 info Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: GPRS modül ayarlanırken hata oluştu.)

112 info
Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Haberleşme ünitesi çalışırken SIM kart
takıldı.)

113 info
Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Merkezi yazılım haberleşmesi sırasında
zaman aşımı oluştu.)

114 info
Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Merkezi yazılımdan gelen komutla
resetlendi.)



Kod Seviy Açıklama

115 info
Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Periyodik olarak haberleşme ünitesine atılan
reset.)

116 info Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: SMS komutuyla reset atılmış.)

117 info Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Yazılım güncellemesi yapılırken hata oluştu.)

118 info Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Yeni yazılım yüklendi.)

119 info
Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Yeni yazılım yüklendikten sonra yazılımın ilk
defa çalışıp onay için kendine reset atması)

120 info Haberleşme ünitesi ölçüm cihazları konfigürasyonu güncellendi.

121 info Yeni yazılım verisi sunucudan alındı.

122 info Yeni yazılım başarıyla yüklendi.

123 info İletişim dondu.

124 info Jeneratör çalıştı.

125 info Mesaj başarıyla gönderildi.

126 info Ölçüm cihazı durumu.

127 info S19 (hex) dosyasında checksum hatası varsa oluşturulur.

128 info Ölçüm cihazı meşgul.

129 info
SMS komutuyla merkezi yazılım sunucu IP ve port numarası değiştirilmiş. Açıklama
kısmında yeni verilen IP numarsı, port numarası ve komutu gönderen GSM
numarası belirtilir.



Kod Seviy Açıklama

130 info
Soketten veri gönderilemiyor. Hata açıklaması kısmında veri gönderilemeyen
soketin numarası gönderilir.

131 info Sunucu tamam

132 info Tüm haberleşme soketleri kapatılırken zaman aşımı oluştuğunda atılan reset

300 warning Bağlantı kurulamadı.

301 warning Bağlı ölçüm cihazı yok.

302 warning Enerji kesintisi oldu.

303 warning
Enerji kesintisi oluşmuş ama enerji gelmeye devam ediyor, enerji kesintisi algılama
devresi bozuk olabilir.

304 warning Haberleşme ünitesi hafızası yetersiz. (Hafıza miktarı da belirtilmeli.)

305 warning
Haberleşme ünitesi klemens kapağı açık. Haberleşme ünitesi çalışmaya
başladığında kapak açıksa gönderilir.

306 warning Haberleşme ünitesi klemens kapağı açıldı. Kapak açıldığı anda gönderilir.

307 warning
Haberleşme ünitesi resetlendi. (Sebep: Anlık enerji gidip gelmelerinde haberleşme
ünitesinin enerji kesintisi hatasına düşmesi ve sonradan bunun yanlış hata
olduğunu anlamasıyla oluşturulan reset.)

308 warning
Pano kapağı açık. Haberleşme ünitesi çalışmaya başladığında kapak açıksa
gönderilir.

309 warning Pano kapağı açıldı.

310 warning Röle söküldü.

311 warning Ölçüm cihazı kapağı açıldı. Açıklama kısmında ölçüm cihazı bilgisi belirtilir.



Kod Seviy Açıklama

312 warning SIM kart takılı değil

313 warning
Sinyal seviyesi düşük. (Seviye değeri ile birlikte.)  Hata açıklaması kısmında sinyal
seviyesi gönderilir.

314 warning Sunucudan cevap alınamadı.

315 warning Tesisat kayıtlı değil.

316 warning Yük profili yok

500 error Ağ Hatası

501 error Akış hatası

502 error
Aktif soketin hatalı değer alması durumudur. Hata açıklaması kısmında soketin
aldığı hatalı değer 2 byte hex olarak gönderilir.

503 error Bootloader'ın kendi üzerine yazmaya çalışması hatası.

504 error
Çalışan yazılım adresinden okunan değerde hata vardır. Hata açıklaması kısmı "00"
olarak gönderilir.

505 error Demand Hatası

506 error Geçersiz parametre

507 error Gövde kapağı hatası

508 error GPRS modül ayarlama hatası.

509 error
GPRS modül ayarları yapılırken oluşan hatalar. Hata açıklaması kısmında hatanın
hangi aşamada olduğuyla ilgili 2 byte'lık hex bir sayı gönderilir.

510 error GSM şebeke tipi (2G/3G) ile haberleşme ünitesi GSM modülü uyumsuz



Kod Seviy Açıklama

511 error Haberleşme ünitesi klemens kapağı hatası

512 error Klemens kapağı hatası

513 error Mikrodenetleyici flash'ına yazma hatası

514 error Modül haberleşme hatası

515 error OBIS hatası.

516 error Okuma zaman aşımı.

517 error
Okunmak istenen paket numarası geçersizse bu hata oluşturulur. Hata açıklaması
kısmında geçersiz olan paket numarası belirtilir.

518 error Oturum başlatılamadı.

519 error
Paket kayıtlı değilse bu hata oluşturulur. Hata açıklaması kısmında kayıtsız olan
paket numarası gönderilir.

520 error
Ölçüm cihazı okunamıyor. Ölçüm cihazı ve tesisat numaraları hata açıklamasında
belirtilir.

521 error SIM kart desteklenmiyor.

522 error SIM kart PIN numarası hatalı.

523 error SIM kart takılı değil.

524 error Sorgu mantık hatası (başlangıç tarihi > bitiş tarihi vb.)

525 error Sorgulanan ve cevabı gelen ölçüm cihazı seri numarası uyumsuz.

526 error Sunucu hatası.



Kod Seviy Açıklama

527 error Sunucuya bağlanma soketinde hata oluşmuştur.

528 error Takvime bağlı okuma paketleri gönderilirken oluşan zaman aşımı hatası.

529 error Tanımsız komut hatası.

530 error Tanımsız veri hatası.

531 error Veri bütünlüğü hatası.

532 error Yazılım adres sırası hatalı.

533 error Yazılım CS ya da bağlantı hatası

534 error Yazılım güncellemesi yapılırken hata oluştu.

535 error
Yeni yazılım için okunabilecek max. byte'tan fazlası okunmaya çalışılırsa oluşturulan
hata.

536 error Yeni yazılım verisi eksik.

537 error Yeni yüklenen yazılım onaylanmadı.

538 error Yuk profili endex hatası.

539 error Zaman aşımı.

700 critical Açılışta ölçüm cihazı okunamadı.

701 critical Enerji kesintisi algılama devresi bozuk

702 critical
Yetkisiz erişim. Haberleşme ünitesine erişim yapmaya çalışan IP numarası açıklama
kısmında belirtilir.



🏠 Fonksiyonlar Log
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Log
Log

GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan kayıtlı logları haberleşme merkezi yazılımı üzerinden talep etmek için
kullanılacak fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından talep gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı tarafından log  talebi gönderilir.

2. Haberleşme ünitesi, logları haberleşme merkezi yazılımına gönderir. Eğer gönderim sırasında hata
alınırsa alarm  olarak bildirilir.

3. Haberleşme merkezi yazılımı mesajı aldıktan sonra, haberleşme ünitesine ACK  paketi gönderir.

Mesaj Formatları

log  talebi
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DİKKAT

Eğer talep içerisinde gönderilen bitiş tarihi, başlangıç tarihinden önce ise haberleşme ünitesi,
haberleşme merkezi yazılımına ACK  içerisinde hata (524 Sorgu mantık hatası (başlangıç tarihi > bitiş
tarihi)) gönderir.

Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

startDate dateTime Zorunlu Log talep edilen başlangıç tarihi

endDate dateTime Zorunlu Log talep edilen bitiş tarihi

log  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "log",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "startDate": "2021-07-21 10:00:00",
    "endDate": "2021-07-22 10:00:00"
  }
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "log",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": [
    {
      "incidentCode": 278,
      "description": "cover opened",

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/ack


      "date": "2021-06-28 13:55:00",
      "meter": {
        "brand": "EMH",
        "serialNumber": "12345678"
      }
    },
    {
      "incidentCode": 439,
      "description": "relay removed",
      "date": "2021-06-28 13:55:00"
    }
  ]
}



🏠 Fonksiyonlar Ayarlama

On this page

Configuration
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesinin ayarlarını değiştirmek için kullanılacak fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından talep gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı tarafından configuration  fonksiyon mesajı gönderilir.

2. Haberleşme ünitesi, bu mesajı aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  gönderir.

3. Haberleşme ünitesi fonksiyon ile gönderilen ayarları yapar.

4. Ayarların güncelleme işlemi sonrası;

a. İşlem başarılı ise haberleşme merkezi yazılımına notification  fonksiyonu ile bilgi gönderilir. Bu
bilgi paketinde değişen her bir ayar için eski ve yeni ayar değerleri bulunur.

b. İşlem kısmen başarılı olur ise başarılı olan parametreler için a maddesinde belirtilen şekilde
notification  gönderilir, hata alan parametreler için ise c maddesinde belirtilen şekilde alarm
gönderilir.
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c. İşlem başarısız olur ise haberleşme merkezi yazılımına alarm  fonksiyonu ile bu durumu bildirir.

ÖNEMLİ

Paket içerisinde tek bir register güncellemesi yapılabilir. İstek gönderilirken tüm etiketlerin değerleri
olmayabilir. Bu durumda etiketleri olan değerler güncellenirken, etiketi olmayanlarda ise bir
güncelleme işlemi yapılmaz.

Mesaj Formatları

configuration  talebi

{
    "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "configuration",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "registered": true,
    "deviceDate": "2021-06-02 17:19:58",
    "daylightSaving": true,
    "timezone": "+03:00",
    "restartPeriod": 8,
    "server": {
      "ipAddress": "123.45.68.10",
      "tcpPort": 1234,
      "udpPort": 4567
    },
    "ntp": {
      "server": "",
      "port": 0
    },
    "ipAddressWhiteList": [
      {
        "operation": "add|remove",
        "ipAddress": ""
      }
    ],



    "communicationInterfaces": [
      {
        "id": 1,
        "apn": "osos"
      }
    ],
    "serialPorts": [
      { "no": 1, "name": "rs485-1", "port": 7000 },
      { "no": 2, "name": "rs485-2", "port": 7001 },
      { "no": 3, "name": "rs232", "port": 7002 }
    ],
    "ioInterfaces": [
      { "no": 1, "name": "relay-1" },
      { "no": 2, "name": "relay-2" },
      { "no": 3, "name": "dry-1" },
      { "no": 4, "name": "panoKapagi" },
      { "no": 5, "name": "digitalInput-2" }
    ],
    "meters": [
      {
        "operation": "add",
        "meter": {
          "protocol:": "IEC62056",
          "type": "electricity|water|gas|...",
          "brand": "MKL",
          "serialNumber": "12345678",
          "serialPort": "rs485-1",
          "initBaud": 300,
          "fixBaud": false,
          "frame": "7E1"
        }
      },
      {
        "operation": "remove",
        "meter": {
          "brand": "MKL",
          "serialNumber": "12345678"
        }
      }
    ]
  }
}



Parametre Veri Tipi Zorunluluk AçıklamaParametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

registered bool Zorunlu

Haberleşme ünitesinden gelen
identification  fonksiyonuna true
olarak cevap dönülmesi durumunda,
haberleşme ünitesinden bir daha bu
paketi push olarak alamayacaktır

deviceDate datetime Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin zaman bilgisini
manuel olarak güncellemek için kullanılır

daylightSaving bool Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin güncel zaman
bilgisi için gün ışığından yararlanma aktif
edilecek ise true; pasif ise false

timezone string Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin güncel zaman
bilgisi için bulunduğu zaman dilimi ayarı

restartPeriod int Opsiyonel

Haberleşme ünitesinin kendisini otomatik
olarak restart etmesi için gerekli periyot.
Süre saat cinsindendir. Eğer 0  ise bu
özellik kapalıdır.

server.ipAddress string Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin push işlemleri
gerçekleştirmek için bağlanacağı headend
sunucusunun ip adresi.

server.tcpPort int Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin push işlemleri
gerçekleştirmek için bağlanacağı headend
sunucusunun tcp port bilgisi.

server.udpPort int Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin push işlemleri
gerçekleştirmek için bağlanacağı headend
sunucusunun udp port bilgisi.



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

ntp.server string Opsiyonel

Haberleşme ünitesinin zaman saatini
güncellemek için kullanacağı sunucu
adresi. Bu adres boş ise manuel
gönderilen zamanı kullanacaktır.

ntp.port string Opsiyonel

Haberleşme ünitesinin zaman saatini
güncellemek için kullanacağı sunucu port
bilgisi. Bu adres boş ise manuel
gönderilen zamanı kullanacaktır.

ipAddressWhiteList.operation string Opsiyonel

Haberleşme ünitesine bağlanması için izin
verilen ip adreslerini ekleme veya
kaldırmak için yapılacak işlem tipidir. add
yeni bir ip adresini listeye ekler. remove
mevcut bir ip adresini listeden kaldırır.

ipAddressWhiteList.ipAddress string Opsiyonel
Haberleşme ünitesine bağlanmasına izin
verilen veya izni iptal edilen ip adresi
bilgisidir.

communicationInterfaces.id int Opsiyonel
Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan
haberleşme arayüzlerinden isim bilgisi
güncellenecek olan arayüzün id bilgisi.

communicationInterfaces.apn string Opsiyonel

Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan
haberleşme arayüzlerinden bilgisi
güncellenecek olan arayüzün apn bilgisi
güncellenecek olan arayüzün bilgisi.

serialPorts.id int Opsiyonel
Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan seri
portlardan isim bilgisi güncellenecek olan
seri portun id bilgisi.



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

serialPorts.name string Opsiyonel

Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan seri
portlardan bilgisi güncellenecek olan seri
portun isim bilgisi güncellenecek olan
arayüzün bilgisi.

ioInterfaces.id int Opsiyonel

Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan
giriş/çıkış arayüzlerinden bilgisi
güncellenecek olan giriş/çıkış arayüzünün
isim bilgisi güncellenecek olan arayüzün
id bilgisi.

ioInterfaces.name string Opsiyonel

Haberleşme ünitesi üzerinde bulunan
giriş/çıkış arayüzlerinden bilgisi
güncellenecek olan giriş/çıkış arayüzünün
isim bilgisi güncellenecek olan arayüzün
bilgisi.

Ölçüm Cihazı Ekleme

Ölçüm Cihazı ekleme işlemi yapmak için meters  dizisi içerisine, operasyon tipi add  olan bir öğe eklenir.
Bu öğe içerisinde ölçüm cihazına ait temel tüm bilgiler bulunur.

Örnek Ölçüm Cihazı Ekleme Talebi

Ölçüm Cihazı Kaldırma

{
    "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
    :
    :
}



Ölçüm Cihazı kaldırma işlemi yapmak için meters  dizisi içerisine, operasyon tipi remove  olan bir öğe
eklenir. Bu öğe içerisinde ölçüm cihazına ait marka kodu (Meter Flag Code) ve seri numarası yeterlidir.

Örnek Ölçüm Cihazı Kaldırma Talebi

{
    "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
    :
    :
}



🏠 Fonksiyonlar Reset

On this page

Reset
Reset

GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesini, haberleşme merkezi yazılımı üzerinden resetlemek için kullanılacak fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde ve/veya haberleşme ünitesi üzerinde
bulunan periyodik resetleme zamanı geldiğinde çalışacaktır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

Reset işlemi yalnızca senkron olarak çalışmaktadır ve haberleşme ünitesinden ACK  alındıktan sonra
bağlantı kesilir.

1. Haberleşme merkezi yazılımı tarafından reset  fonksiyon mesajı gönderilir.

2. Haberleşme ünitesi, bu mesajı aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  gönderir.

3. Haberleşme ünitesi resetleme işlemini gerçekleştirir.
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a. Haberleşme ünitesi, başarılı resetleme sonrası merkezi haberleşme yazılımına notification
fonksiyonu ile bildirim gönderir. Bu gönderimde, notification  fonksiyonu kuralları geçerlidir.

b. Resetleme başarılı olamaz ise alarm  paketi ile haberleşme merkezi yazılımına durum iletilir.

Zamanlanmış Çalışma

1. Haberleşme ünitesi, merkezi haberleşme yazılımına notification  fonksiyonu ile bildirim gönderir.
Bu gönderimde, notification  fonksiyonu kuralları geçerlidir.

Mesaj Formatları

reset  talebi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "reset",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "module": {
      "ipV6": ""
    },
    "factoryDefault": false
  }
}
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🏠 Fonksiyonlar Firmware Güncelleme

On this page

Firmware Güncelleme
Firmware Güncelleme

GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Haberleşme ünitesinin yazılımını güncellemek için kullanılacak fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

Fırmware güncelleme işlemi yalnızca senkron olarak çalışmaktadır ve haberleşme ünitesinden ACK
alındıktan sonra bağlantı kesilir.

1. Haberleşme merkezi yazılımı tarafından firmwareUpdate  fonksiyon mesajı gönderilir.

2. Haberleşme ünitesi, bu mesajı aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  gönderir.

3. Haberleşme ünitesi fonksiyonda gönderilen bilgiler ile yazılım dosyalarını indirmeye başlar.

a. Eğer güncelleme dosyası başarılı olarak indirilemez ise haberleşme merkezi yazılımına alarm
fonksiyonu (bkz. Alarm) ile bu durumu bildirir.

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.hayenteknoloji.com/
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b. Eğer güncelleme dosyası başarılı olarak indirilebilirse, yazılım güncelleme işlemini yapmaya başlar.

4. Yazılım güncellemesi yapılırken haberleşme ünitesi üzerinde bulunan diğer ayarların etkilenmemesi
gerekir.

5. Yazılım güncelleme işlemi sonrası;

a. Güncelleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış ise haberleşme merkezi yazılımına
notification  fonksiyonu ile bilgi gönderilir.

b. Güncelleme işlemi başarısız olur ise haberleşme merkezi yazılımına alarm  fonksiyonu (bkz. Alarm)
ile durum bildirilir.

Mesaj Formatları

firmwareUpdate  talebi

Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

address string Zorunlu RFC-1738 standardına uygun FTP adresi ya da HTTP adresi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "firmwareUpdate",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request":{
      "address":"ftp://[user[:password]@]host[:port]/url-path",
      "module": {
      "ipV6": ""
    }
  }

}

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/alarmsNotifications/notifications
https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/alarmsNotifications/alarms
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1738


🏠 Fonksiyonlar Okumalar Readout
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Readout
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesinin altındaki ölçüm cihazlarından readout  verisi alınmasını sağlayan fonksiyondur.

Gönderilen komut bir read  fonksiyonudur.

Yönerge; haberleşme ünitesinin yapması gereken bir işlemin aşamalarının haberleşme merkezi yazılımı
tarafından dikte edilmesi demektir. Bir readout  okuması yapmak için haberleşme ünitesi birkaç işlemi
ardarda gerçekleştirir.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

1. Haberleşme ünitesi schedule  zamanı gelen ölçüm cihazından veriyi schedule  içerisindeki belirtilen
yönergeleri takip ederek okuduktan sonra Haberleşme merkezi yazılımına bağlanıp veriyi gönderir.

2. Haberleşme merkezi yazılımı okumayı aldığına dair ACK  gönderir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine read  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK 'yı haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

3. Haberleşme ünitesi ilgili ölçüm cihazından veriyi komut içerisindeki yönergeleri takip ederek
okuduktan sonra Haberleşme merkezi yazılımına bağlanıp veriyi gönderir.

https://massprotokol.netlify.app/
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4. Haberleşme merkezi yazılımı okumayı aldığına dair ACK  gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

readout  talebi

readout  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "read",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "directive": "ReadoutDirective1",
    "parameters": {
      "METERSERIALNUMBER": "12345678"
    }
  }
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "read",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "response": {
    "directive": "ReadoutDirective1",
    "readDate": "2021-06-22 11:23:06",
    "data": {
      "id": "/LGZ5\2ZMG405000b.P07",

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/ack


Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

rawData string Zorunlu Ölçüm cihazından okunan verinin işlenmemiş hali

readDate datetime Zorunlu Okuma tarihi

data string Zorunlu Okuma sonucu

id string Zorunlu Ölçüm cihazı

rawData string Zorunlu Ham veri

      "rawData": "0.0.0(23660088)\r\n0.9.2(2021-06-
22)\r\n0.9.1(10:18:42)\r\n1.8.0(0000004891.722)\r\n......."
    }
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Okumalar Su Sayacı
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Su Sayacı
Haberleşme ünitesinin altındaki ölçüm cihazlarından su sayaçları  verisi alınmasını sağlayan
fonksiyondur.

Gönderilen komut bir read  fonksiyonudur.

Yönerge; haberleşme ünitesinin yapması gereken bir işlemin aşamalarının haberleşme merkezi yazılımı
tarafından dikte edilmesi demektir. Bir wmbus_water  okuması yapmak için haberleşme ünitesi birkaç işlemi
ardarda gerçekleştirir.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

1. Haberleşme ünitesi schedule  zamanı gelen ölçüm cihazından veriyi schedule  içerisindeki belirtilen
yönergeleri takip ederek okuduktan sonra Haberleşme merkezi yazılımına bağlanıp veriyi gönderir.

2. Haberleşme merkezi yazılımı okumayı aldığına dair ACK  gönderir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine read  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK 'yı haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

3. Haberleşme ünitesi ilgili ölçüm cihazından veriyi komut içerisindeki yönergeleri takip ederek
okuduktan sonra Haberleşme merkezi yazılımına bağlanıp veriyi gönderir.

4. Haberleşme merkezi yazılımı okumayı aldığına dair ACK  gönderir.

https://massprotokol.netlify.app/
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Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

wmbus_water  talebi

wmbus_water  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "read",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "directive": "wmbus_water",
    "parameters": {
      "METERSERIALNUMBER": "12345678"
    }
  }
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "read",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "response": {
    "directive": "wmbus_water",
    "readDate": "2021-06-22 11:23:06",
    "data": {
      "rawData": 
"550003D72A23442C0B26631801740784007AB600000004150200000004FD01E80393E7000009FD1F012F000
    }



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

rawData string Zorunlu Ölçüm cihazından okunan verinin işlenmemiş hali

readDate datetime Zorunlu Okuma tarihi

data string Zorunlu Okuma sonucu

id string Zorunlu Ölçüm cihazı

rawData string Zorunlu Ham veri

  }
}



🏠 Fonksiyonlar Okumalar Yük Profili
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Yük Profili
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesinin altındaki ölçüm cihazlarından profile  verisini yönergeli bir şekilde alacak
fonksiyondur.

Gönderilen komut bir read  fonksiyonudur.

Yönerge; haberleşme ünitesinin yapması gereken bir işlemin aşamalarının haberleşme merkezi yazılımı
tarafından dikte edilmesi demektir. Bir profile  okuması yapmak için haberleşme ünitesi birkaç işlemi
ardarda gerçekleştirir.

İşlem adımları steps  dizisi içerisinde tanımlanır. steps  içerisindeki adımlar iki alan içerir:

operation : Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır.

parameter : Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı parametrik değerdir.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

Bu fonksiyon yalnızca asenkron olarak çalışır.

https://massprotokol.netlify.app/
http://www.nar.com.tr/


1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine read  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK 'yı haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

3. Haberleşme merkezi yazılımı üzerinde başka komut yok ise haberleşme merkezi yazılımı bağlantıyı
kapatmakla yükümlüdür.

4. Haberleşme ünitesi ilgili ölçüm cihazından veriyi komut içerisindeki yönergeleri takip ederek
okuduktan sonra Haberleşme merkezi yazılımına bağlanıp veriyi gönderir.

5. Haberleşme merkezi yazılımı okumayı aldığına dair ACK  gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

profile  talebi

profile  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "read",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "directive": "ProfileDirective1",
    "parameters": {
      "METERSERIALNUMBER": "12345678",
      "startDate": "2021-06-22 00:00:00",
      "endDate": "2021-06-22 12:05:00"
    }
  }
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",

https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/ack
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    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "read",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "response": {
    "identification": "/LGZ5\2ZMG405000b.P07",
    "readDate": "2021-06-22 11:23:06",
    "data": {
      "directive": "ProfileDirective1",
      "id": "/LGZ5\2ZMG405000b.P07",
      "r2": "R5()",
      "rawData": "(2021-07-13)(02:00)(000018.036*kWh)(000000.000*kWh)
(000001.540*kVArh)(000005.933*kVArh)(000000.000*kVArh)(000000.000*kVArh)(232V)(001.0A)
(0.83)(233V)(001.5A)(0.67)(232V)(001.5A)(0.56)\r\n(2021-07-13)(02:15)(000018.162*kWh)
(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)(000006.126*kVArh)(000000.000*kVArh)
(000000.000*kVArh)(231V)(001.0A)(0.84)(234V)(001.5A)(0.50)(232V)(001.5A)
(0.56)\r\n(2021-07-13)(02:30)(000018.275*kWh)(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)
(000006.323*kVArh)(000000.000*kVArh)(000000.000*kVArh)(232V)(001.0A)(0.84)(235V)
(001.7A)(0.24)(233V)(001.5A)(0.57)\r\n(2021-07-13)(02:45)(000018.423*kWh)
(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)(000006.516*kVArh)(000000.000*kVArh)
(000000.000*kVArh)(233V)(001.0A)(0.83)(234V)(002.0A)(0.70)(234V)(001.5A)
(0.57)\r\n(2021-07-13)(03:00)(000018.577*kWh)(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)
(000006.697*kVArh)(000000.000*kVArh)(000000.000*kVArh)(232V)(000.8A)(0.55)(235V)
(002.0A)(0.48)(234V)(001.5A)(0.56)\r\n(2021-07-13)(03:15)(000018.700*kWh)
(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)(000006.895*kVArh)(000000.000*kVArh)
(000000.000*kVArh)(233V)(000.8A)(0.55)(235V)(001.7A)(0.24)(234V)(001.5A)
(0.56)\r\n(2021-07-13)(03:30)(000018.816*kWh)(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)
(000007.094*kVArh)(000000.000*kVArh)(000000.000*kVArh)(233V)(001.0A)(0.83)(235V)
(001.7A)(0.24)(236V)(001.5A)(0.56)\r\n(2021-07-13)(03:45)(000019.405*kWh)
(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)(000007.270*kVArh)(000000.000*kVArh)
(000000.000*kVArh)(232V)(010.2A)(0.99)(236V)(010.9A)(0.99)(234V)(011.1A)
(0.99)\r\n(2021-07-13)(04:00)(000020.681*kWh)(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)
(000007.463*kVArh)(000000.000*kVArh)(000000.000*kVArh)(230V)(000.8A)(0.55)(234V)
(002.1A)(0.49)(231V)(001.5A)(0.57)\r\n(2021-07-13)(04:15)(000020.831*kWh)
(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)(000007.651*kVArh)(000000.000*kVArh)
(000000.000*kVArh)(229V)(001.0A)(0.83)(232V)(001.7A)(0.25)(232V)(001.5A)
(0.57)\r\n(2021-07-13)(04:30)(000020.943*kWh)(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)
(000007.846*kVArh)(000000.000*kVArh)(000000.000*kVArh)(231V)(001.0A)(0.84)(232V)
(001.6A)(0.25)(232V)(001.5A)(0.57)\r\n(2021-07-13)(04:45)(000021.076*kWh)
(000000.000*kWh)(000001.540*kVArh)(000008.022*kVArh)(000000.000*kVArh)
(000000.000*kVArh)(231V)(001.0A)(0.84)(232V)(001.8A)(0.35)(232V)(001.5A)(0.58)\r\n"
    }
  }
}



Parametre Veri Tipi Açıklama

identification string Ölçüm cihazının kimlik bilgisi

data string Okuma sonucu

iD string Yönergelerde yer alan değişken ismi

r2 string Yönergelerde yer alan değişken ismi

rawData string Yönergelerde yer alan değişken ismi



🏠 Fonksiyonlar Yazma
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Yazma
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesinin altındaki ölçüm cihazlarına veri kaydedilmesi için kullanılan fonksiyondur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli
Ölçüm cihazlarında: Haberleşme ünitesi altındaki ölçüm cihazının bir register 'ı değiştirilmek istendiğinde
bu registerın OBIS  anahtarı ile birlikte gönderilir.

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine write  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajini haberleşme merkezi yazılımına gönderir

3. Haberleşme merkezi yazılımı üzerinde başka komut yok ise haberleşme merkezi yazılımı bağlantıyı
kapatmakla yükümlüdür.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

https://massprotokol.netlify.app/
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write  talebi

Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

directive string Zorunlu Komut ismi

password string Zorunlu Ölçüm cihazının şifresi

data string Zorunlu Veri yazılmak istenen register adresi ve yazılacak değer

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "write",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "directive" : "WriteDirective1",
    "parameters" : {
      "METERSERIALNUMBER" : "12345678",
      "PASSWORD": "12345678",
      "DATA": "0.9.2(21-07-28)"
    }
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Takvimsel Okumalar Takvimsel Okuma Listesi
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Takvimsel Okuma Listesi
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine tanımlanmış takvimsel okumaları listeleyen komuttur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden schedule  - list  talep edecektir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını Haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

3. Haberleşme ünitesi, üzerinde tanımlı tüm takvimsel okumaları listeleyip Haberleşme merkezi
yazılımına gönderir.

4. Haberleşme merkezi yazılımı mesajı aldığına dair ACK  mesajını haberleşme ünitesine gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

list  talebi
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list  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "schedule",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "list",
    "filter": {
      "id": "Readout12345678",
      "function": "read"
    }
  }
}

{
   "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "schedule",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": {
    "schedules": [
      {
        "id": "Readout12345678",
        "function": "read",
        "startDate": "2020-06-01 00:00:00",
        "endDate": "2022-07-01 00:00:00",
        "period": "0 0 0/6 * * ?",
        "directive" : "ReadoutDirective1"
      }
    ]
  }
}



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk AçıklamaParametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

filter object Zorunlu Listeleme kriterleri.

id string Zorunlu
Listelenmesi istenen takvimsel okumanın id'si. Request'te id
girilirse cevapta sadece bir takvim dönebilir

startDate number Zorunlu İlk Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

endDate number Zorunlu Son Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

period string Zorunlu Takvimsel okumanın tekrarlama periyodu



🏠 Fonksiyonlar Takvimsel Okumalar Takvimsel Okuma Çıkarma
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Takvimsel Okuma Çıkarma
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesinden takvimsel okumaları silen komuttur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

remove  komutu suHaberleşme merkezi yazılımıın başlatabileceği bir komuttur. Bu komutu alan
haberleşme ünitesi bir ACK  döner.

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden remove  talep eder.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK 'yı haberleşme merkezi yazılımına gönderir

3. Haberleşme merkezi yazılımı üzerinde başka komut yok ise haberleşme merkezi yazılımı bağlantıyı
kapatmakla yükümlüdür.

4. Haberleşme ünitesi, istenilen işlemi gerçekleştirdikten sonra sonucu bir notification  olarak
haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

5. Haberleşme merkezi yazılımı mesajı aldığına dair ACK  mesajını haberleşme ünitesine gönderir.
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Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

remove  talebi

Parametre
Veri
Tipi

Açıklama

filter object Silme kriterleri.

id string
Silinmesi istenen takvimsel okumanın id'si. Request'te id girilirse cevapta
sadece bir takvim silinir

startDate number İlk Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

endDate number Son Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

period string Takvimsel okumanın tekrarlama periyodu

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "schedule",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "remove",
    "filter": {
      "id": "Readout12345678",
      "function": "read"
    }
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Takvimsel Okumalar Takvimsel Readout
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Takvimsel Readout
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine takvimsel readout  okuması tanımlayacak komuttur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine Takvimsel Readout komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını haberleşme merkezi yazılımına gönderecektir

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanacaktır.

schedule  talebi

{
  "device": {
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Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

startDate number Zorunlu İlk Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

endDate number Zorunlu Son Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

period string Zorunlu Takvimsel okumanın tekrarlama periyodu

    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "schedule",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "add",
    "schedules": [
      {
        "id": "Readout12345678",
        "function": "read",
        "startDate": "2020-06-01 00:00:00",
        "endDate": "2022-07-01 00:00:00",
        "period": "0 0 0/6 * * ?",
        "directive": "ReadoutDirective",
        "parameters": {
          "METERSERIALNUMBER": "12345678"
        }
      }
    ]
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Takvimsel Okumalar Takvimsel Custom Profil
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Takvimsel Custom Profil
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine takvimsel profil  okuması tanımlayacak komuttur.

Çalışma zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine takvimsel profil komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

Mesaj Formatları
Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere custom  profil okumalarında okunması istenen profil aralığının tarih
formatları "yy-MM-dd HH:mm;yy-MM-dd HH:mm" şeklinde gönderilebilir. Burada başlangıç ve bitiş
tarihleri ";" ile ayrılmıştır. Bazı ölçüm cihazları için "," de kullanılabilir. Haberleşme ünitesinin bu tür ayrımları
yapabilmesi gereklidir.

ÖNEMLİ
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Yönergeli takvimsel profil okumalarında bitiş tarihi her zaman okuma zamanıdır.

Başlangıç tarihini ise haberleşme ünitesi traverseHours  değişkeninden faydalanarak bulur. Şöyle ki:
traverseHours  rakamsal bir değerdir. Haberleşme ünitesi okuma anının tarihinden traverseHours
değeri kadar "saat" öncesini bulup "başlangıç" değeri olarak kullanmalıdır.

schedule  talebi

Örnek 1

Örnek 2

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "schedule",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "add",
    "schedules": [
      {
        "id": "Profil12345678",
        "function": "read",
        "startDate": "2021-07-01 00:00:00",
        "endDate": "2022-07-02 00:00:00",
        "period": "0 0 0/6 * * ?",
        "traversHours": "4",
        "dateFormat":"yy-MM-dd HH:mm",
        "directive": "ProfileDirective",
        "parameters": {
          "METERSERIALNUMBER": "12345678",
          "STARTDATE":"$TRAVERSDATE",
          "ENDDATE":"$CURRENTDATE"
        }
      }
    ]
  }
}



Parametre Veri Tipi Zorunluluk Açıklama

startDate number Zorunlu İlk Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

endDate number Zorunlu Son Takvimsel okumanın başlayacağı tarih

period string Zorunlu Takvimsel okumanın tekrarlama periyodu

traversHours number Opsiyonel Profil okumasının kaç saat geriden itibaren alınacağı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "schedule",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "streaming": false,
  "request": {
    "operation": "add",
    "schedules": [
      {
        "id": "Profil12345678",
        "function": "reset",
        "startDate": "2021-07-01 00:00:00",
        "endDate": "2022-07-02 00:00:00",
        "period": "0 0 0/6 * * ?"
      }
    ]
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Aydınlatma Açma Kapama

On this page

Aydınlatma Açma Kapama
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine bağlı ölçüm cihazının sene boyunca hangi zamanlarda enerjisinin kesilip açılacağını
haberleşme ünitesine tanımlayan komuttur.

ÖNEMLİ

Bu komut eğer açma kesme işlemini haberleşme ünitesi kontrol edecekse kullanılır.

Açma kesmeyi ölçüm cihazı kontrol edecekse write  komutu kullanılır.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir. Çünkü hiç bir zaman haberleşmenin ilk mesajı
değildir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden relay  talep edecektir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK 'yı haberleşme merkezi yazılımına gönderecektir

3. Haberleşme ünitesi, komutta belirtilen kriterlere göre bir takvim oluşturur. Zamanı geldiğinde açma-
kesme işlemi yapar.
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4. Haberleşme ünitesi, açma-kesme işleminden sonra haberleşme merkezi yazılımına bildirim
gönderebilir.

Mesaj Formatları
Örnek bir relay  paketi aşağıda verilmiştir.

ÖNEMLİ

openTimes  ve closeTimesparametreleri aydınlatmayı yöneten rölenin saat kaçta açılıp kaçta
kapanacağını belirten byte dizileridir. Aydınlatmaların açma kapanma saatleri değildir.

Bu byte dizilerindeki her byte ikilisi tek bir zamana işaret etmektedir. İlk byte saati ikinci byte dakikayı
temsil eder.

[6 31] = 06:31

[17 30] = 17:30

startDate  parametresi ise diğer iki byte dizisindeki ilk ikilinin hangi güne işaret ettiğini belirler. Bu alan
zorunlu değildir. startDate  parametresi olmayan relay  komutlarında byte dizilerindeki ilk ikili 1 Ocak
gününe işaret etmiş sayılır. Bu parametrenin amacı komut boyutu bağlantının izin verdiği miktarı aştığında
karışıklık çıkmasını engellemektir. startDate  sayesinde bir yıllık açma-kapama zamanını 12'ye bölerek
aylık olarak gönderebilirsiniz.

ÖNEMLİ

Yıl kaç olursa olsun hesaplamalara 29 Şubat dahil edilir. Yani bu komut için bir yıldaki gün sayısı her
zaman 366'dır.

Başarılı relay  paketi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "ABCXYZ001"
  },
  "function": "relay",



Parametre Veri Tipi Açıklama

startDate string açma-kapanma zamanlarının ilk günü

closeTimes byte array Röle kapanma zamanı

openTimes byte array Röle açılma zamanı

  "referenceId": "ABC123XYZ",
  "streaming": false,
  "request" : {
    "startDate" : "0101",
    "closeTimes": [6 31 6 32 .......],
    "openTimes" : [17 30 17 29 .......]
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Yönergeler Yönerge Listesi
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Yönerge Listesi
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine tanımlanmış yönergeleri listeleyen komuttur.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden directive  - list  talep eder.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını haberleşme merkezi yazılımına gönderir

3. Haberleşme ünitesi, üzerinde tanımlı tüm yönergeleri listeleyip haberleşme merkezi yazılımına
gönderir.

4. Haberleşme merkezi yazılımı mesajı aldığına dair ACK  mesajını haberleşme ünitesine gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

list  talebi
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list  cevabı

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "list",
    "filter": {
      "id": "ReadoutDirective"
    }
  }
}

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "response": {
    "directives": [
      {
        "id" : "ReadoutDirective",
        "steps": [
          {
            "order" : 1,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "300"
          },
          {
            "order" : 2,
            "operation": "setFraming",
            "parameter": "7E1"
          },
          {
            "order" : 3,
            "operation": "sendData",



Parametre
Veri
Tipi

Açıklama

filter object Listeleme kriterleri.

            "parameter": "/?![0D][0A]"
          },
          {
            "order" : 4,
            "operation": "wait",
            "parameter": "10"
          },
          {
            "order" : 5,
            "operation": "readData",
            "parameter": "id"
          },
          {
            "order" : 6,
            "operation": "sendData",
            "parameter": "[06]050[0D][0A]"
          },
          {
            "order" : 7,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "9600"
          },
          {
            "order" : 8,
            "operation": "wait",
            "parameter": "600"
          },
          {
            "order" : 9,
            "operation": "readData",
            "parameter": "rawData"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}



Parametre
Veri
Tipi

Açıklama

id string
Listelenmesi istenen yönergenin id'si. Request'te id girilirse cevapta sadece bir
yönerge dönebilir



🏠 Fonksiyonlar Yönergeler Yönerge Ekle
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Yönerge Ekle
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine bir yönerge tanımlayacak komuttur.

directive  içerisindeki adımlar iki alan içerir:

Operation : Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır.

Parameter : Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı parametrik değerdir.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine directive  - add  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını Haberleşme merkezi yazılımına gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.
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directive  - add  talebi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "add",
    "directives": [
      {
        "id": "ReadoutDirective",
        "steps": [
          {
            "order" : 1,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "300"
          },
          {
            "order" : 2,
            "operation": "setFraming",
            "parameter": "7E1"
          },
          {
            "order" : 3,
            "operation": "sendData",
            // "parameter": "/?##METERSERIALNUMBER##![0D][0A]",
            "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 4,
            "operation": "wait",
            "parameter": 10
          },
          {
            "order" : 5,
            "operation": "readData",
            "parameter": "id"
          },
          {
            "order" : 6,



Parametre
Veri
Tipi

Açıklama

id string
Listelenmesi istenen yönergenin id'si. Request'te id girilirse cevapta sadece bir
yönerge dönebilir

operation string Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır

parameter string Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı parametrik değerdir

setBaud string
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin baud değerinin
belirlenmesi

setFraming string
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin frame değerinin
belirlenmesi

            "operation": "sendData",
            //"parameter": "[06]060[0D][0A]"
            "parameter": [6, 48, 54, 48, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 7,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "19200"
          },
          {
            "order" : 8,
            "operation": "wait",
            "parameter": 600
          },
          {
            "order" : 9,
            "operation": "readData",
            "parameter": "rawData"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}



Parametre
Veri
Tipi

Açıklama

sendData string
Ölçüm cihazına komut gönderilmesi işlemi, gönderilecek veri parameter
alanında

readData string
ölçüm cihazından veri okunması işlemi, parametre değeri ise okunan verinin
atanacağın değişken

wait string
Haberleşme ünitesinin haberleşmeye ara verip beklemede kalması, bekleme
miktarı parameter  alanında



🏠 Fonksiyonlar Yönergeler Yönerge Ekle (OBIS Listesi)
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Yönerge Ekle (OBIS Listesi)
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine bir yönerge tanımlayacak komuttur.

directive  içerisindeki adımlar iki alan içerir:

operation : Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır.

parameter : Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı parametrik değerdir.
Parametrik değer operation ın cinsine göre değişir.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine directive  - add  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  mesajı gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.
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paremeter alanındaki parametrelerin nasıl kullanılacağı okuma  sayfasında anlatılmıştı.

operation  ın loop  olduğu durumlarda parameter  alanı alt yönergelerden oluşur. Bu yönergeler bu
yönergeyi kullanan okuma komutu içerisinde OBIS  parametresinin uzunluğu kadar tekrarlanır. bir
okuma komutu
{ "OBIS" : ["1.8.0()", "1.8.1()", "1.8.2()", "1.8.3()"] } yani { "OBIS" : [[49, 46, 56, 46, 48, 40, 41], [49, 46, 56,
46, 49, 40, 41], [49, 46, 56, 46, 50, 40, 41], [49, 46, 56, 46, 51, 40, 41]] } şeklinde bir parametre içeriyorsa
ve kullandığı directive  içerisinde aşağıdaki gibi bir loop  varsa bu döngü için OBIS  listesinin
elemanlarını parametre olarak kullanır.

directive-add  talebi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "add",
    "directives": [
      {
        "id": "ReadObisDirective",
        "steps": [
          {
            "order" : 1,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "300"
          },
          {
            "order" : 2,
            "operation": "setFraming",
            "parameter": "7E1"
          },
          {
            "order" : 3,
            "operation": "sendData",
            "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 4,



            "operation": "wait",
            "parameter": 10
          },
          {
            "order" : 5,
            "operation": "readData",
            "parameter": "id"
          },
          {
            "order" : 6,
            "operation": "sendData",
            "parameter": [6, 48, 54, 49, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 7,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "19200"
          },
          {
            "order" : 8,
            "operation": "wait",
            "parameter": 600
          },
          {
            "order" : 9,
            "operation": "readData",
            "parameter": "rawData"
          },
          {
            "order" : 10,
            "operation": "loop",
            "parameter": [
              {
                "order" : 1,
                "operation": "sendData",
                "parameter": "OBIS"
              },
              {
                "order" : 2,
                "operation": "wait",
                "parameter": 10
              },
              {
                "order" : 3,
                "operation": "readData",



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

id string Zorunlu
Listelenmesi istenen yönergenin id'si. Request'te id girilirse
cevapta sadece bir yönerge dönebilir

operation string Zorunlu Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır

parameter string Zorunlu
Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı
parametrik değerdir

setBaud string Opsiyonel
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin baud
değerinin belirlenmesi

setFraming string Opsiyonel
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin frame
değerinin belirlenmesi

sendData string Opsiyonel
Ölçüm cihazına komut gönderilmesi işlemi, gönderilecek veri
parameter  alanında

readData string Opsiyonel
Ölçüm cihazından veri okunması işlemi, parametre değeri ise
okunan verinin atanacağın değişken

                "parameter": "OBIS"
              },
              {
                "order" : 4,
                "operation": "wait",
                "parameter": 10
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

wait string Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin haberleşmeye ara verip beklemede
kalması, bekleme miktarı parameter  alanında

loop string Opsiyonel
parameter  alanındaki yönergeler parametre içindeki liste
adedince tekrarlanmalıdır



🏠 Fonksiyonlar Yönergeler Yönerge Ekle (Profil)
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Yönerge Ekle (Profil)
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine bir yönerge tanımlayacak komuttur.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine directive  - add  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  mesajı gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

Aşağıdaki örnekte bir profil okuması yapmak için kullanılacak yönergeler dizisi verilmiştir. sendData
yönergelerinde parameter  alanındaki byte dizisi ölçüm cihazına gönderilecek byte dizisine işaret
etmektedir. Bu byte dizisinin içerisinde karakter tabanlı veriler dikkatinizi çekecektir. Bunlar bu okuma
sırasında kullanılacak parametreleri temsil ediyorlar. Örneğin:
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[47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10]  byte dizisi içerisindeki METERSERIALNUMBER
okunmak istenen ölçüm cihazının seri numarasıdır. Haberleşme ünitesinin yapması gereken okuma
esnasında byte dizisi içerisindeki bu alana komut  içerisinde yer alan ölçüm cihazı seri numarasını
yerleştirmektir. Örnek:

Ölçüm cihazı seri numarası 12345678 ise gönderilecek byte dizisi şu şekilde olacaktır: [47 63 49
50 51 52 53 54 55 56 33 13 10]

STARTDATE  ve ENDDATE  parametrelerinde ise özel bir durum vardır.

Anlık okumalarda STARTDATE  ve ENDDATE  parametreleri haberleşme merkezi yazılımından
gelecek komut içerisinde yeralacaktır.

Takvimsel okumalarda ise STARTDATE  alanı güncel saatten traversHours  parametresi kadar
saat çıkarılarak elde edilecektir. ENDDATE  için ise okuma esnasında tarih-saat kullanılacaktır.

directive-add  talebi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "add",
    "directives": [
      {
        "id": "ProfileDirective1",
        "steps": [
          {
            "order" : 1,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": 300
          },
          {
            "order" : 2,
            "operation": "setFraming",
            "parameter": "7E1"
          },



          {
            "order" : 3,
            "operation": "sendData",
            // "parameter": "/?##METERSERIALNUMBER##![0D][0A]",
            "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 4,
            "operation": "wait",
            "parameter": "10"
          },
          {
            "order" : 5,
            "operation": "readData",
            "parameter": "id"
          },
          {
            "order" : 6,
            "operation": "sendData",
            //"parameter": "[06]061[0D][0A]"
            "parameter": [6, 48, 54, 49, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 7,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": 9600
          },
          {
            "order" : 8,
            "operation": "wait",
            "parameter": "600"
          },
          {
            "order" : 9,
            "operation": "readData",
            "parameter": "r2"
          },
          {
            "order" : 10,
            "operation": "sendData",
            // "parameter": "[01]R5[02]P1(21-06-22 00:00;21-06-22 12:22)()[03]?",
            "parameter": [1, 82, 53, 2, 80, 49, 40, "STARTDATE", 59, "ENDDATE", 41, 
40, 41, 3, 63]
          },
          {



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

id string Zorunlu
Listelenmesi istenen yönergenin id'si. Request'te id girilirse
cevapta sadece bir yönerge dönebilir

operation string Zorunlu Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır

parameter string Zorunlu
Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı
parametrik değerdir

setBaud string Opsiyonel
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin baud
değerinin belirlenmesi

setFraming string Opsiyonel
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin frame
değerinin belirlenmesi

sendData string Opsiyonel
Ölçüm cihazına komut gönderilmesi işlemi, gönderilecek veri
parameter  alanında

readData string Opsiyonel
Ölçüm cihazından veri okunması işlemi, parametre değeri ise
okunan verinin atanacağın değişken

wait string Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin haberleşmeye ara verip beklemede
kalması, bekleme miktarı parameter  alanında

            "order" : 11,
            "operation": "readData",
            "parameter": "rawData"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}



🏠 Fonksiyonlar Yönergeler Yönerge Ekle (Obis Yazma)
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Yönerge Ekle (Obis Yazma)
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine bir yönerge tanımlayacak komuttur.

directive  içerisindeki adımlar iki alan içerir:

operation : Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır.

parameter : Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı parametrik değerdir.
Parametrik değer operation ın cinsine göre değişir.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesine directive  - add  komutu gönderir.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair haberleşme merkezi yazılımına ACK  mesajı gönderir.

Mesaj Formatları
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.
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paremeter alanındaki parametrelerin nasıl kullanılacağı yazma  sayfasında anlatılmıştı.

operation  ın loop  olduğu durumlarda parameter  alanı alt yönergelerden oluşur. Bu yönergeler bu
yönergeyi kullanan okuma komutu içerisinde OBIS  parametresinin uzunluğu kadar tekrarlanır. bir
okuma komutu
{ "OBIS" : ["1.8.0()", "1.8.1()", "1.8.2()", "1.8.3()"] } yani { "OBIS" : [[49, 46, 56, 46, 48, 40, 41], [49, 46, 56,
46, 49, 40, 41], [49, 46, 56, 46, 50, 40, 41], [49, 46, 56, 46, 51, 40, 41]] } şeklinde bir parametre içeriyorsa
ve kullandığı directive  içerisinde aşağıdaki gibi bir loop  varsa bu döngü için OBIS  listesinin
elemanlarını parametre olarak kullanır.

directive-add  talebi

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "add",
    "directives": [
      {
        "id": "ReadObisDirective",
        "steps": [
          {
            "order" : 1,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "300"
          },
          {
            "order" : 2,
            "operation": "setFraming",
            "parameter": "7E1"
          },
          {
            "order" : 3,
            "operation": "sendData",
            "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 4,



            "operation": "wait",
            "parameter": 10
          },
          {
            "order" : 5,
            "operation": "readData",
            "parameter": "id"
          },
          {
            "order" : 6,
            "operation": "sendData",
            "parameter": [6, 48, 54, 49, 13, 10]
          },
          {
            "order" : 7,
            "operation": "setBaud",
            "parameter": "19200"
          },
          {
            "order" : 8,
            "operation": "wait",
            "parameter": 10
          },
          {
            "order" : 9,
            "operation": "sendData",
            "parameter": "PASSWORD"
          },
          {
            "order" : 10,
            "operation": "readData",
            "parameter": "passResponse"
          },
          {
            "order" : 11,
            "operation": "wait",
            "parameter": 10
          },
          {
            "order" : 12,
            "operation": "sendData",
            "parameter": "DATA"
          },
          {
            "order" : 13,



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

id string Zorunlu
Listelenmesi istenen yönergenin id'si. Request'te id girilirse
cevapta sadece bir yönerge dönebilir

operation string Zorunlu Bu adımda haberleşme ünitesinin yapacağı işin adıdır

parameter string Zorunlu
Yukarıdaki işi yaparken haberleşme ünitesinin kullanacağı
parametrik değerdir

setBaud string Opsiyonel
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin baud
değerinin belirlenmesi

setFraming string Opsiyonel
Haberleşme ünitesi-ölçüm cihazı arası haberleşmenin frame
değerinin belirlenmesi

sendData string Opsiyonel
Ölçüm cihazına komut gönderilmesi işlemi, gönderilecek veri
parameter  alanında

            "operation": "readData",
            "parameter": "obisResponse"
          },
          {
            "order" : 14,
            "operation": "wait",
            "parameter": 10
          },
          {
            "order" : 15,
            "operation": "sendData",
            // "parameter": "<SOH>B0<ETX><XOR>"
            "parameter" : [1 66 48 3 113]
          },
        ]
      }
    ]
  }
}



Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

readData string Opsiyonel
Ölçüm cihazından veri okunması işlemi, parametre değeri ise
okunan verinin atanacağın değişken

wait string Opsiyonel
Haberleşme ünitesinin haberleşmeye ara verip beklemede
kalması, bekleme miktarı parameter  alanında



🏠 Fonksiyonlar Yönergeler Yönerge Sil
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Yönerge Sil
GörevlendirmeGörevlendirme Nar TeknolojiNar Teknoloji

Haberleşme ünitesine tanımlanmış yönergelerden belirtilenleri silen komuttur.

Çalışma Zamanı
Haberleşme merkezi yazılımı tarafından komut gönderildiğinde çalışır.

Çalışma Şekli

Push

Bu fonksiyon için push olarak çalışma desteklenmemektedir.

Pull

1. Haberleşme merkezi yazılımı, haberleşme ünitesinden directive  - remove  talep eder.

2. Haberleşme ünitesi isteği aldığına dair ACK  mesajını haberleşme merkezi yazılımına gönderir

3. Haberleşme ünitesi, üzerinde tanımlı yönergelerden kriterlere uyanları siler.

4. Haberleşme merkezi yazılımı mesajı aldığına dair ACK  mesajını haberleşme ünitesine gönderir.

Mesaj Formatı
Protokol genel formatı dahilinde haberleşme sağlanır.

list  talebi
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Parametre
Veri
Tipi

Zorunluluk Açıklama

filter object Zorunlu Listeleme kriterleri.

id string Zorunlu
Listelenmesi istenen yönergenin id'si. Request'te id girilirse
cevapta sadece bir yönerge dönebilir

{
  "device": {
    "flag": "XYZ",
    "serialNumber": "0123456789ABCDE"
  },
  "function": "directive",
  "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7",
  "request": {
    "operation": "remove",
    "filter": {
      "id": "ReadoutDirective1"
    }
  }
}



🏠 Güvenlik Genel

Genel
GörevlendirmeGörevlendirme Hayen TeknolojiHayen Teknoloji

Sistem günveliğine dair bilgiler.
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🏠 Örnek Ölçüm Cihazı Mesajları Uzun okuma paketi

Uzun okuma paketi

- (15:23:07.326) =============================
- (15:23:07.342) Serial port opened
- (15:23:07.357) =============================
- (15:23:07.373) Baud rate is changed to 300
- (15:23:07.388) -> /?! [CR][LF] 
- (15:23:07.607) /BYL6<2>BGZ(BT10.LP-R1) [CR][LF] 
- (15:23:08.529) -> [ACK] 060 [CR][LF] 
- (15:23:08.795) Baud rate is changed to 19200
- (15:23:08.810) Serial port opened
- (15:23:08.841) =============================
- (15:23:08.873) Serial port opened
- (15:23:08.920) =============================
- (15:23:08.920) Baud rate is changed to 19200
- (15:23:09.248)  [STX] 0.0.0(40000331) [CR][LF] 0.2.0(V01.00) [CR][LF] 0.9.1- 
(15:22:56) [CR][LF] 0.9.2(21-05-08) [CR][LF] 0.9.5(6) [CR][LF] 1.8.0(000021.278*kWh) 
[CR][LF] 1.8.1(000015.015*kWh) [CR][LF] 1.8.2(000002.084*kWh) [CR][LF] 
1.8.3(000003.001*kWh) [CR][LF] 1.8.4(000001.178*kWh) [CR][LF] 1.6.0(000.000*kW)(21-05-
01,00:00) [CR][LF] 96.1.3(21-03-19) [CR][LF] 96.2.5(21-03-19) [CR][LF] 32.7.0(230.8) 
[CR][LF] 52.7.0(000.0) [CR][LF] 72.7.0(000.0) [CR][LF] 31.7.0(000.0) [CR][LF] 
51.7.0(000.0) [CR][LF] 71.7.0(000.0) [CR][LF] 14.7.0(50.0) [CR][LF] 
1.6.0*1(000.024*kW)(21-04-01,14:14) [CR][LF] 1.6.0*2(001.008*kW)(21-03-31,10:24) [CR]
[LF] 1.6.0*3(000.000*kW)(30-05-01,00:00) [CR][LF] 1.6.0*4(000.000*kW)(30-04-01,00:00) 
[CR][LF] 1.6.0*5(000.000*kW)(22-01-01,00:00) [CR][LF] 1.6.0*6(000.000*kW)(21-11-
01,00:00) [CR][LF] 1.6.0*7(000.000*kW)(21-09-01,00:00) [CR][LF] 1.6.0*8(000.000*kW)
(21-08-01,00:00) [CR][LF] 1.6.0*9(000.000*kW)(21-06-01,00:00) [CR][LF] 
1.6.0*10(000.000*kW)(21-04-01,00:00) [CR][LF] 1.6.0*11(000.000*kW)(21-02-01,00:00) 
[CR][LF] 1.6.0*12(000.000*kW)(21-12-01,00:00) [CR][LF] 96.71*1(21-04-01,00:00)(20) 
[CR][LF] 96.71*2(30-06-01,00:00)(02) [CR][LF] 96.71*3(30-05-01,00:00)(06) [CR][LF] 
96.71*4(30-04-01,00:00)(01) [CR][LF] 96.71*5(22-01-01,00:00)(07) [CR][LF] 96.71*6(21-
11-01,00:00)(01) [CR][LF] 96.71*7(21-09-01,00:00)(01) [CR][LF] 96.71*8(21-08-01,00:00)
(01) [CR][LF] 96.71*9(21-06-01,00:00)(01) [CR][LF] 96.71*10(21-04-01,00:00)(01) [CR]
[LF] 96.71*11(21-02-01,00:00)(01) [CR][LF] 96.71*12(21-12-01,00:00)(01) [CR][LF] 
96.50(05001000110014000150030904309999) [CR][LF] 
96.51(06001700220099999999999999999999) [CR][LF] 
96.52(06001700220099999999999999999999) [CR][LF] 96.60(12345678) [CR][LF] 
96.61(12340000) [CR][LF] 96.62(12340000) [CR][LF] 96.2.2*1(21-03-31,10:02) [CR][LF] 
96.2.2*2(21-03-31,10:00) [CR][LF] 96.2.2*3(21-03-31,10:00) [CR][LF] 96.2.2*4(21-03-
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31,09:58) [CR][LF] 96.2.2*5(21-03-31,09:57) [CR][LF] 96.2.2*6(21-03-31,09:57) [CR][LF] 
96.2.2*7(21-03-31,09:55) [CR][LF] 96.2.2*8(21-03-31,09:53) [CR][LF] 96.2.2*9(21-03-
31,09:52) [CR][LF] 96.2.2*10(21-03-31,09:50) [CR][LF] 1.8.1*1(000015.015*kWh) [CR][LF] 
1.8.1*2(000015.010*kWh) [CR][LF] 1.8.1*3(000014.983*kWh) [CR][LF] 
1.8.1*4(000014.983*kWh) [CR][LF] 1.8.1*5(000014.983*kWh) [CR][LF] 
1.8.1*6(000014.983*kWh) [CR][LF] 1.8.1*7(000014.983*kWh) [CR][LF] 
1.8.1*8(000014.983*kWh) [CR][LF] 1.8.1*9(000014.983*kWh) [CR][LF] 
1.8.1*10(000014.983*kWh) [CR][LF] 1.8.1*11(000014.983*kWh) [CR][LF] 
1.8.1*12(000014.983*kWh) [CR][LF] 1.8.2*1(000002.084*kWh) [CR][LF] 
1.8.2*2(000002.084*kWh) [CR][LF] 1.8.2*3(000001.832*kWh) [CR][LF] 
1.8.2*4(000001.832*kWh) [CR][LF] 1.8.2*5(000001.832*kWh) [CR][LF] 
1.8.2*6(000001.832*kWh) [CR][LF] 1.8.2*7(000001.832*kWh) [CR][LF] 
1.8.2*8(000001.832*kWh) [CR][LF] 1.8.2*9(000001.832*kWh) [CR][LF] 
1.8.2*10(000001.832*kWh) [CR][LF] 1.8.2*11(000001.832*kWh) [CR][LF] 
1.8.2*12(000001.832*kWh) [CR][LF] 1.8.3*1(000003.001*kWh) [CR][LF] 
1.8.3*2(000003.001*kWh) [CR][LF] 1.8.3*3(000003.001*kWh) [CR][LF] 
1.8.3*4(000003.001*kWh) [CR][LF] 1.8.3*5(000003.001*kWh) [CR][LF] 
1.8.3*6(000002.960*kWh) [CR][LF] 1.8.3*7(000002.960*kWh) [CR][LF] 
1.8.3*8(000002.960*kWh) [CR][LF] 1.8.3*9(000002.960*kWh) [CR][LF] 
1.8.3*10(000002.960*kWh) [CR][LF] 1.8.3*11(000002.960*kWh) [CR][LF] 
1.8.3*12(000002.960*kWh) [CR][LF] 1.8.4*1(000001.178*kWh) [CR][LF] 
1.8.4*2(000001.172*kWh) [CR][LF] 1.8.4*3(000001.172*kWh) [CR][LF] 
1.8.4*4(000001.172*kWh) [CR][LF] 1.8.4*5(000001.172*kWh) [CR][LF] 
1.8.4*6(000001.172*kWh) [CR][LF] 1.8.4*7(000001.172*kWh) [CR][LF] 
1.8.4*8(000001.172*kWh) [CR][LF] 1.8.4*9(000001.172*kWh) [CR][LF] 
1.8.4*10(000001.172*kWh) [CR][LF] 1.8.4*11(000001.172*kWh) [CR][LF] 
1.8.4*12(000001.172*kWh) [CR][LF] 0.8.0(15*min) [CR][LF] 0.8.4(60*min) [CR][LF] 
96.6.1(1) [CR][LF] 96.71(21-05-01,00:00)(01) [CR][LF] 96.70(21-03-23,17:14) [CR][LF] 
96.2.2(21-03-31,10:03) [CR][LF] 96.90.0(0) [CR][LF] 96.90.1(+01:00,21-03-28,03:00;21-
10-31,04:00) [CR][LF] 96.90.2(+01:00,22-03-27,03:00;22-10-30,04:00) [CR][LF] 
96.90.3(+01:00,23-03-26,03:00;23-10-29,04:00) [CR][LF] 96.90.4(+01:00,24-03-
31,03:00;24-10-27,04:00) [CR][LF] 96.90.5(+01:00,25-03-30,03:00;25-10-26,04:00) [CR]
[LF] 96.90.6(+01:00,26-03-29,03:00;26-10-25,04:00) [CR][LF] 96.90.7(+01:00,27-03-
28,03:00;27-10-31,04:00) [CR][LF] 96.90.8(+01:00,28-03-26,03:00;28-10-29,04:00) [CR]
[LF] 96.90.9(+01:00,29-03-25,03:00;29-10-28,04:00) [CR][LF] 96.90.10(+01:00,30-03-
31,03:00;30-10-27,04:00) [CR][LF] 96.90.11(+01:00,31-03-30,03:00;31-10-26,04:00) [CR]
[LF] 96.90.12(+01:00,32-03-28,03:00;32-10-31,04:00) [CR][LF] 96.7.4(12) [CR][LF] 
96.77.4*1(21-03-26,14:49;21-04-01,00:02) [CR][LF] 96.77.4*2(21-03-24,11:58;21-03-
24,13:40) [CR][LF] 96.77.4*3(21-03-24,11:47;21-03-24,11:52) [CR][LF] 96.77.4*4(21-03-
24,11:40;21-03-24,11:45) [CR][LF] 96.77.4*5(21-03-24,11:33;21-03-24,11:38) [CR][LF] 
96.77.4*6(21-03-24,11:25;21-03-24,11:31) [CR][LF] 96.77.4*7(21-03-24,11:17;21-03-
24,11:23) [CR][LF] 96.77.4*8(21-03-24,11:09;21-03-24,11:14) [CR][LF] 96.77.4*9(21-03-
24,10:29;21-03-24,11:05) [CR][LF] 96.77.4*10(21-03-24,10:19;21-03-24,10:26) [CR][LF] 
96.7.5(16) [CR][LF] 96.77.5*1(22-02-01,00:18;22-02-01,00:27) [CR][LF] 96.77.5*2(22-02-
01,00:07;22-02-01,00:13) [CR][LF] 96.77.5*3(22-01-01,00:13;22-02-01,00:07) [CR][LF] 



96.77.5*4(21-12-31,23:59;22-01-01,00:10) [CR][LF] 96.77.5*5(21-12-31,23:59;22-01-
01,00:02) [CR][LF] 96.77.5*6(21-12-31,23:58;22-01-01,00:02) [CR][LF] 96.77.5*7(21-03-
26,14:36;21-03-26,14:41) [CR][LF] 96.77.5*8(21-03-26,14:27;21-03-26,14:34) [CR][LF] 
96.77.5*9(21-03-26,14:10;21-03-26,14:15) [CR][LF] 96.77.5*10(21-03-26,13:49;21-03-
26,14:08) [CR][LF] 96.7.6(25)(00005*min) [CR][LF] 96.77.6*1(21-04-01,00:10;21-04-
01,00:10) [CR][LF] 96.77.6*2(21-04-01,00:07;21-04-01,00:07) [CR][LF] 96.77.6*3(21-04-
01,00:05;21-04-01,00:05) [CR][LF] 96.77.6*4(21-04-01,00:05;21-04-01,00:05) [CR][LF] 
96.77.6*5(21-04-01,00:04;21-04-01,00:04) [CR][LF] 96.77.6*6(21-04-01,00:04;21-04-
01,00:04) [CR][LF] 96.77.6*7(21-04-01,00:04;21-04-01,00:04) [CR][LF] 96.77.6*8(21-04-
01,00:04;21-04-01,00:04) [CR][LF] 96.77.6*9(21-04-01,00:03;21-04-01,00:03) [CR][LF] 
96.77.6*10(21-04-01,00:02;21-04-01,00:02) [CR][LF] 96.7.0(0102) [CR][LF] 96.77.0*1(21-
05-07,15:07;21-05-07,15:26) [CR][LF] 96.77.0*2(21-04-21,16:35;21-05-07,14:15) [CR][LF] 
96.77.0*3(21-04-08,13:32;21-04-15,16:32) [CR][LF] 96.77.0*4(21-04-07,17:17;21-04-
08,13:30) [CR][LF] 96.77.0*5(21-04-07,11:19;21-04-07,17:16) [CR][LF] 96.77.0*6(21-04-
05,11:26;21-04-06,11:16) [CR][LF] 96.77.0*7(21-04-05,09:32;21-04-05,09:45) [CR][LF] 
96.77.0*8(21-04-05,09:05;21-04-05,09:15) [CR][LF] 96.77.0*9(21-04-02,17:12;21-04-
05,08:47) [CR][LF] 96.77.0*10(21-04-02,16:57;21-04-02,17:11) [CR][LF] 96.77.0*11(21-
04-02,16:33;21-04-02,16:45) [CR][LF] 96.77.0*12(21-04-02,16:01;21-04-02,16:19) [CR]
[LF] 96.77.0*13(21-04-02,15:19;21-04-02,15:27) [CR][LF] 96.77.0*14(21-04-02,14:48;21-
04-02,15:04) [CR][LF] 96.77.0*15(21-04-02,14:11;21-04-02,14:35) [CR][LF] 
96.77.0*16(21-04-02,11:56;21-04-02,13:26) [CR][LF] 96.77.0*17(21-04-02,11:27;21-04-
02,11:42) [CR][LF] 96.77.0*18(21-04-02,11:10;21-04-02,11:23) [CR][LF] 96.77.0*19(21-
04-02,10:25;21-04-02,11:01) [CR][LF] 96.77.0*20(21-04-02,09:51;21-04-02,10:08) [CR]
[LF] 96.77.0*21(21-04-02,09:34;21-04-02,09:39) [CR][LF] 96.77.0*22(21-04-02,08:46;21-
04-02,09:10) [CR][LF] 96.77.0*23(21-04-01,17:28;21-04-02,08:42) [CR][LF] 
96.77.0*24(21-04-01,17:09;21-04-01,17:20) [CR][LF] 96.77.0*25(21-04-01,16:42;21-04-
01,16:56) [CR][LF] 96.77.0*26(21-04-01,16:32;21-04-01,16:35) [CR][LF] 96.77.0*27(21-
04-01,16:28;21-04-01,16:31) [CR][LF] 96.77.0*28(21-04-01,16:15;21-04-01,16:18) [CR]
[LF] 96.77.0*29(21-04-01,16:04;21-04-01,16:08) [CR][LF] 96.77.0*30(21-04-01,14:49;21-
04-01,15:55) [CR][LF] 96.77.0*31(21-04-01,14:19;21-04-01,14:31) [CR][LF] 
96.77.0*32(21-04-01,13:55;21-04-01,14:02) [CR][LF] 96.77.0*33(21-04-01,13:37;21-04-
01,13:47) [CR][LF] 96.77.0*34(21-04-01,11:27;21-04-01,11:58) [CR][LF] 96.77.0*35(21-
04-01,11:12;21-04-01,11:18) [CR][LF] 96.77.0*36(21-04-01,11:02;21-04-01,11:09) [CR]
[LF] 96.77.0*37(21-04-01,10:13;21-04-01,10:19) [CR][LF] 96.77.0*38(21-04-01,09:59;21-
04-01,10:08) [CR][LF] 96.77.0*39(21-04-01,09:42;21-04-01,09:56) [CR][LF] 
96.77.0*40(21-04-01,09:29;21-04-01,09:36) [CR][LF] 96.77.0*41(21-04-01,08:58;21-04-
01,09:24) [CR][LF] 96.77.0*42(21-03-31,17:51;21-04-01,08:40) [CR][LF] 96.77.0*43(21-
03-31,16:42;21-03-31,17:05) [CR][LF] 96.77.0*44(21-03-31,15:25;21-03-31,16:10) [CR]
[LF] 96.77.0*45(21-03-31,14:42;21-03-31,14:48) [CR][LF] 96.77.0*46(21-03-31,13:28;21-
03-31,13:35) [CR][LF] 96.77.0*47(21-03-31,11:24;21-03-31,11:39) [CR][LF] 
96.77.0*48(21-03-31,10:34;21-03-31,10:54) [CR][LF] 96.77.0*49(21-03-31,10:23;21-03-
31,10:29) [CR][LF] 96.77.0*50(21-03-31,10:04;21-03-31,10:12) [CR][LF] 96.77.0*51(21-
03-30,17:25;21-03-31,09:29) [CR][LF] 96.77.0*52(21-03-30,14:35;21-03-30,17:22) [CR]
[LF] 96.77.0*53(21-03-30,14:25;21-03-30,14:35) [CR][LF] 96.77.0*54(21-03-30,10:56;21-
03-30,11:01) [CR][LF] 96.77.0*55(21-03-30,10:47;21-03-30,10:51) [CR][LF] 



96.77.0*56(21-03-30,10:34;21-03-30,10:43) [CR][LF] 96.77.0*57(21-03-29,17:35;21-03-
30,10:22) [CR][LF] 96.77.0*58(21-03-29,16:46;21-03-29,17:47) [CR][LF] 96.77.0*59(21-
03-29,15:09;21-03-29,15:09) [CR][LF] 96.77.0*60(22-01-01,00:03;22-01-01,00:07) [CR]
[LF] 96.77.0*61(21-03-29,13:37;21-03-29,13:41) [CR][LF] 96.77.0*62(21-03-29,11:12;21-
03-29,13:33) [CR][LF] 96.77.0*63(21-03-29,10:25;21-03-29,11:12) [CR][LF] 
96.77.0*64(21-03-29,10:13;21-03-29,10:21) [CR][LF] 96.77.0*65(22-02-03,17:28;22-02-
03,17:34) [CR][LF] 96.77.0*66(22-02-01,00:30;22-02-03,16:28) [CR][LF] 96.77.0*67(22-
01-01,00:02;22-01-01,00:39) [CR][LF] 96.77.0*68(21-03-26,14:42;21-03-26,14:49) [CR]
[LF] 96.77.0*69(21-03-26,12:01;21-03-26,13:33) [CR][LF] 96.77.0*70(21-03-26,11:44;21-
03-26,11:47) [CR][LF] 96.77.0*71(21-03-26,09:59;21-03-26,10:36) [CR][LF] 
96.77.0*72(21-03-25,16:33;21-03-26,09:43) [CR][LF] 96.77.0*73(30-03-25,15:02;30-03-
25,16:04) [CR][LF] 96.77.0*74(30-03-25,14:04;30-03-25,14:43) [CR][LF] 96.77.0*75(22-
04-01,02:43;22-04-01,02:43) [CR][LF] 96.77.0*76(22-04-01,00:44;22-04-01,02:15) [CR]
[LF] 96.77.0*77(22-04-01,00:22;22-04-01,00:26) [CR][LF] 96.77.0*78(22-02-01,00:03;22-
02-01,00:05) [CR][LF] 96.77.0*79(22-01-01,00:10;22-02-01,00:00) [CR][LF] 
96.77.0*80(22-01-01,00:03;22-01-01,00:07) [CR][LF] 96.77.0*81(21-03-24,17:35;21-03-
25,08:58) [CR][LF] 96.77.0*82(21-03-24,17:23;21-03-24,17:28) [CR][LF] 96.77.0*83(21-
03-24,17:00;21-03-24,17:14) [CR][LF] 96.77.0*84(21-03-24,22:04;00-04-00,09:28) [CR]
[LF] 96.77.0*85(21-03-24,14:29;00-08-00,09:20) [CR][LF] 96.77.0*86(21-03-24,12:08;21-
03-24,13:40) [CR][LF] 96.77.0*87(21-03-24,09:42;21-03-24,09:45) [CR][LF] 
96.77.0*88(21-03-23,17:32;21-03-24,08:53) [CR][LF] 96.77.0*89(21-03-23,15:27;21-03-
23,17:31) [CR][LF] 96.77.0*90(21-03-23,14:50;21-03-23,14:55) [CR][LF] 96.77.0*91(21-
03-23,11:08;21-03-23,11:11) [CR][LF] 96.77.0*92(21-03-23,10:28;21-03-23,11:08) [CR]
[LF] 96.77.0*93(21-03-23,09:09;21-03-23,09:47) [CR][LF] 96.77.0*94(21-03-22,17:15;21-
03-23,08:50) [CR][LF] 96.77.0*95(21-03-22,16:42;21-03-22,17:01) [CR][LF] 
96.77.0*96(21-03-22,15:30;21-03-22,15:57) [CR][LF] 96.77.0*97(21-03-22,15:18;21-03-
22,15:26) [CR][LF] 96.77.0*98(21-03-22,14:16;21-03-22,14:33) [CR][LF] 96.77.0*99(21-
03-22,11:58;21-03-22,14:10) [CR][LF] 96.7.00(0201) [CR][LF] 96.77.00*1(21-05-
07,17:21;21-05-07,17:21) [CR][LF] 96.77.00*2(21-05-07,15:29;21-05-07,15:29) [CR][LF] 
96.77.00*3(21-04-02,17:11;21-04-02,17:11) [CR][LF] 96.77.00*4(21-04-01,16:36;21-04-
01,16:39) [CR][LF] 96.77.00*5(21-04-01,14:13;21-04-01,14:13) [CR][LF] 96.77.00*6(21-
04-01,14:10;21-04-01,14:12) [CR][LF] 96.77.00*7(21-03-31,10:17;21-03-31,10:18) [CR]
[LF] 96.77.00*8(21-03-31,10:16;21-03-31,10:17) [CR][LF] 96.77.00*9(21-03-31,10:12;21-
03-31,10:15) [CR][LF] 96.77.00*10(21-03-31,10:12;21-03-31,10:12) [CR][LF] 
96.77.00*11(21-03-30,10:28;21-03-30,10:28) [CR][LF] 96.77.00*12(21-03-30,10:24;21-03-
30,10:25) [CR][LF] 96.77.00*13(21-03-30,10:24;21-03-30,10:24) [CR][LF] 96.77.00*14(21-
03-30,10:23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 96.77.00*15(21-03-30,10:23;21-03-30,10:23) [CR]
[LF] 96.77.00*16(21-03-30,10:23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 96.77.00*17(21-03-
30,10:23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 96.77.00*18(21-03-30,10:23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 
96.77.00*19(21-03-29,17:49;21-03-29,17:49) [CR][LF] 96.77.00*20(21-03-29,17:47;21-03-
29,17:48) [CR][LF] 96.77.00*21(21-03-29,16:11;21-03-29,16:13) [CR][LF] 96.77.00*22(21-
03-29,13:49;21-03-29,13:49) [CR][LF] 96.77.00*23(21-03-29,13:44;21-03-29,13:46) [CR]
[LF] 96.77.00*24(21-03-29,13:36;21-03-29,13:36) [CR][LF] 96.77.00*25(22-02-
01,00:30;22-02-01,00:30) [CR][LF] 96.77.00*26(22-02-01,00:28;22-02-01,00:30) [CR][LF] 
96.77.00*27(22-02-01,00:27;22-02-01,00:27) [CR][LF] 96.77.00*28(22-02-01,00:25;22-02-



01,00:26) [CR][LF] 96.77.00*29(22-02-01,00:17;22-02-01,00:18) [CR][LF] 96.77.00*30(22-
02-01,00:15;22-02-01,00:16) [CR][LF] 96.77.00*31(22-02-01,00:10;22-02-01,00:12) [CR]
[LF] 96.77.00*32(22-01-01,00:13;22-01-01,00:14) [CR][LF] 96.77.00*33(22-01-
01,00:13;22-01-01,00:13) [CR][LF] 96.77.00*34(22-01-01,00:12;22-01-01,00:12) [CR][LF] 
96.77.00*35(22-01-01,00:11;22-01-01,00:12) [CR][LF] 96.77.00*36(22-01-01,00:08;22-01-
01,00:10) [CR][LF] 96.77.00*37(22-01-01,00:41;22-01-01,00:43) [CR][LF] 96.77.00*38(22-
01-01,00:02;22-01-01,00:02) [CR][LF] 96.77.00*39(22-01-01,00:06;22-01-01,00:08) [CR]
[LF] 96.77.00*40(22-01-01,00:02;22-01-01,00:02) [CR][LF] 96.77.00*41(21-04-
01,00:06;21-04-01,00:07) [CR][LF] 96.77.00*42(21-04-01,00:01;21-04-01,00:02) [CR][LF] 
96.77.00*43(21-03-26,14:41;21-03-26,14:41) [CR][LF] 96.77.00*44(21-03-26,14:35;21-03-
26,14:36) [CR][LF] 96.77.00*45(21-03-26,14:33;21-03-26,14:34) [CR][LF] 96.77.00*46(21-
03-26,14:27;21-03-26,14:27) [CR][LF] 96.77.00*47(21-03-26,14:24;21-03-26,14:25) [CR]
[LF] 96.77.00*48(21-03-26,14:17;21-03-26,14:18) [CR][LF] 96.77.00*49(21-03-
26,14:13;21-03-26,14:14) [CR][LF] 96.77.00*50(21-03-26,14:09;21-03-26,14:10) [CR][LF] 
96.77.00*51(21-03-26,14:04;21-03-26,14:06) [CR][LF] 96.77.00*52(21-03-26,13:56;21-03-
26,13:57) [CR][LF] 96.77.00*53(21-03-26,13:54;21-03-26,13:55) [CR][LF] 96.77.00*54(21-
03-26,13:48;21-03-26,13:49) [CR][LF] 96.77.00*55(21-03-26,13:46;21-03-26,13:47) [CR]
[LF] 96.77.00*56(21-03-26,13:42;21-03-26,13:42) [CR][LF] 96.77.00*57(21-03-
26,13:38;21-03-26,13:39) [CR][LF] 96.77.00*58(21-03-26,13:34;21-03-26,13:34) [CR][LF] 
96.77.00*59(21-03-26,11:59;21-03-26,11:59) [CR][LF] 96.77.00*60(21-03-26,11:53;21-03-
26,11:54) [CR][LF] 96.77.00*61(21-03-26,11:51;21-03-26,11:52) [CR][LF] 96.77.00*62(21-
03-26,11:42;21-03-26,11:43) [CR][LF] 96.77.00*63(21-03-26,11:36;21-03-26,11:37) [CR]
[LF] 96.77.00*64(21-03-26,11:34;21-03-26,11:34) [CR][LF] 96.77.00*65(21-03-
26,11:31;21-03-26,11:32) [CR][LF] 96.77.00*66(22-04-01,02:47;22-04-01,02:47) [CR][LF] 
96.77.00*67(22-04-01,02:45;22-04-01,02:46) [CR][LF] 96.77.00*68(22-02-01,00:01;22-02-
01,00:02) [CR][LF] 96.77.00*69(21-04-01,00:11;21-04-01,00:14) [CR][LF] 96.77.00*70(21-
04-01,00:10;21-04-01,00:11) [CR][LF] 96.77.00*71(21-03-25,09:14;21-03-25,09:15) [CR]
[LF] 96.77.00*72(21-03-24,17:20;21-03-24,17:21) [CR][LF] 96.77.00*73(21-03-
24,11:56;21-03-24,11:58) [CR][LF] 96.77.00*74(21-03-24,11:51;21-03-24,11:52) [CR][LF] 
96.77.00*75(21-03-24,11:46;21-03-24,11:47) [CR][LF] 96.77.00*76(21-03-24,11:44;21-03-
24,11:45) [CR][LF] 96.77.00*77(21-03-24,11:39;21-03-24,11:40) [CR][LF] 96.77.00*78(21-
03-24,11:38;21-03-24,11:38) [CR][LF] 96.77.00*79(21-03-24,11:31;21-03-24,11:33) [CR]
[LF] 96.77.00*80(21-03-24,11:30;21-03-24,11:31) [CR][LF] 96.77.00*81(21-03-
24,11:24;21-03-24,11:25) [CR][LF] 96.77.00*82(21-03-24,11:22;21-03-24,11:23) [CR][LF] 
96.77.00*83(21-03-24,11:15;21-03-24,11:17) [CR][LF] 96.77.00*84(21-03-24,11:13;21-03-
24,11:14) [CR][LF] 96.77.00*85(21-03-24,11:08;21-03-24,11:09) [CR][LF] 96.77.00*86(21-
03-24,11:04;21-03-24,11:05) [CR][LF] 96.77.00*87(21-03-24,10:27;21-03-24,10:28) [CR]
[LF] 96.77.00*88(21-03-24,10:25;21-03-24,10:26) [CR][LF] 96.77.00*89(21-03-
24,10:18;21-03-24,10:19) [CR][LF] 96.77.00*90(21-03-24,10:11;21-03-24,10:12) [CR][LF] 
96.77.00*91(21-03-24,10:05;21-03-24,10:06) [CR][LF] 96.77.00*92(21-03-24,10:02;21-03-
24,10:03) [CR][LF] 96.77.00*93(21-03-24,10:00;21-03-24,10:00) [CR][LF] 96.77.00*94(21-
03-24,09:50;21-03-24,09:52) [CR][LF] 96.77.00*95(21-03-24,09:47;21-03-24,09:47) [CR]
[LF] 96.77.00*96(21-03-24,09:10;21-03-24,09:11) [CR][LF] 96.77.00*97(21-03-
24,09:06;21-03-24,09:07) [CR][LF] 96.77.00*98(21-03-24,08:54;21-03-24,08:57) [CR][LF] 
96.77.00*99(21-03-23,14:44;21-03-23,14:44) [CR][LF] 96.7.1(0002) [CR][LF] 



96.77.1*1(21-04-15,16:32;21-05-07,14:15) [CR][LF] 96.77.1*2(21-03-23,15:04;21-03-
23,15:09) [CR][LF] 96.77.1*3(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*4(00-00-
00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*5(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*6(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*7(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*8(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*9(00-00-
00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*10(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*11(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*12(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*13(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*14(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*15(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*16(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*17(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*18(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*19(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*20(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*21(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*22(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*23(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*24(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*25(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*26(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*27(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*28(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*29(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*30(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*31(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*32(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*33(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*34(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*35(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*36(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*37(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*38(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*39(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*40(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*41(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*42(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*43(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*44(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*45(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*46(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*47(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*48(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*49(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*50(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*51(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*52(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*53(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*54(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*55(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*56(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*57(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*58(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*59(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*60(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*61(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*62(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*63(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*64(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*65(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*66(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*67(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*68(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*69(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*70(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*71(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.1*72(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*73(00-00-00,00:00;00-



00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*74(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*75(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*76(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1[8][8]*77(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*78(00-00-00,00:00;[8]00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*79(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96[8].77.1*80(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*81(00-00-00,0[8]0:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*82(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.7700,00:00) [CR][LF] [8][8]96.77.1*84(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*85(00-00-00[8],00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.1*86(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*87(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*88(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*89(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00)-00,00:00) [CR][LF] [8][8]96.77.1*98(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.1*99(00-00-00[8],00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.7.10(0104) 
[CR][LF] 96.77.10*1(21-03-30,10:[8]23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 96.77.10*2(22-01-
01,00:07;22-01-01,00:10) [CR][8][LF] 96.77.10*3(21-03-24,09:59;21-03-24,10:00) [CR]
[LF] 96.77.10*4(21-03-24,09:57;[LF] 96.77.10*12([8][8]21-03-23,13:47;21-03-23,13:47) 
[CR][LF] 96.77.10*13(21-03-23,13:46;21-[8]03-23,13:46) [CR][LF] 96.77.10*14(21-03-
23,13:46;21-03-23,13:46) [CR][LF] 96.7[8]7.10*15(21-03-23,13:46;21-03-23,13:46) [CR]
[LF] 96.77.10*16(21-03-23,1[8]3:46;21-03-23,13:46) [CR][LF] 96.77.10*17(21-03-
23,13:45;21-03-23,13:45) [CR][LF] 96.727(21-03-23,13:43;21-03-23,1[8][8]3:43) [CR][LF] 
96.77.10*28(21-03-23,13:42;21-03-23,13:42) [CR][LF] 96.77.10*29[8](21-03-23,13:42;21-
03-23,13:42) [CR][LF] 96.77.10*30(21-03-23,13:42;21[8]-03-23,13:42) [CR][LF] 
96.77.10*31(21-03-23,13:42;21-03-23,13:42) [CR][LF] 96.[8]77.10*32(21-03-23,13:41;21-
03-23,13:41) [CR][LF] 96.77.10*33(21-03-23,13:41;211-03-23,13:39) [CR][LF] [8]
[8]96.77.10*42(21-03-23,13:39;21-03-23,13:39) [CR][LF] 96.77.10*43(21-03-
[8]23,11:58;21-03-23,11:59) [CR][LF] 96.77.10*44(21-03-23,11:58;21-03-23,[8]11:58) 
[CR][LF] 96.77.10*45(21-03-23,11:58;21-03-23,11:58) [CR][LF] 96.77.10*4[8]6(21-03-
23,11:57;21-03-23,11:57) [CR][LF] 96.77.10*47(21-03-23,11:57;21-03-23,1-03-
23,11:54;21-03-23,11:54[8][8]) [CR][LF] 96.77.10*56(21-03-23,11:53;21-03-23,11:54) 
[CR][LF] 96.77.10*57(21-[8]03-23,11:53;21-03-23,11:53) [CR][LF] 96.77.10*58(21-03-
23,11:53;21-03-[8]23,11:53) [CR][LF] 96.77.10*59(21-03-23,11:53;21-03-23,11:53) [CR]
[LF] 96.77.1[8]0*60(21-03-23,11:52;21-03-23,11:52) [CR][LF] 96.77.10*61(21-03-
23,11:51;21-03-*71(21-03-23,11:45;21-03-23,[8][8]11:45) [CR][LF] 96.77.10*72(21-03-
23,11:45;21-03-23,11:45) [CR][LF] 96.77.10*7[8]3(21-03-23,11:45;21-03-23,11:45) [CR]
[LF] 96.77.10*74(21-03-23,11:44;2[8]1-03-23,11:44) [CR][LF] 96.77.10*75(21-03-
23,11:44;21-03-23,11:44) [CR][LF] 96[8].77.10*76(21-03-23,11:44;21-03-23,11:44) [CR]
[LF] 96.77.10*77(21-03-23,11:44;2[LF] 96.77.10*84(2[8][8]1-03-23,11:39;21-03-23,11:39) 
[CR][LF] 96.77.10*85(21-03-23,11:38;21-0[8]3-23,11:38) [CR][LF] 96.77.10*86(21-03-
23,11:38;21-03-23,11:38) [CR][LF] 96.77[8].10*87(21-03-23,11:38;21-03-23,11:38) [CR]
[LF] 96.77.10*88(21-03-23,11[8]:38;21-03-23,11:38) [CR][LF] 96.77.10*89(21-03-
23,11:38;21-03-23,11:38) [CR][LF] 96.775-07,14:15;00-00-00,00:00) [CR][LF] [8]
[8]96.77.2*2(22-02-01,00:08;22-02-01,00:12) [CR][LF] 96.77.2*3(21-03-23,1[8]5:12;21-
03-23,15:17) [CR][LF] 96.77.2*4(21-03-23,10:22;21-03-23,10:26)[8] [CR][LF] 
96.77.2*5(21-03-22,11:22;21-03-22,11:25) [CR][LF] 96.77.2*6(00-00-00[8],00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*7(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.700,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] [8][8]96.77.2*17(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 



96.77.2*18(00-00-00[8],00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*19(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:[8]00) [CR][LF] 96.77.2*20(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*21(00-[8]00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*22(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00):00) [CR][LF] 96.77[8][8].2*30(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*31(00-00-00,00:0[8]0;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*32(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] [8]96.77.2*33(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*34(00-00-00[8],00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*35(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96..2*38(00-00-00,00:00;00-00-0[8][8]0,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*39(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*4[8]0(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*41(00-00-00,00:00;00[8]-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*42(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.7[8]7.2*43(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*44(00-00-00,00:00;00-00[LF] 96.77.2*45(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*46(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*47(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*48(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*49(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*50(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*51(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.2*52(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*53(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*54(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*55(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*56(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*57(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*58(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*59(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.2*60(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*61(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*62(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*63(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*64(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*65(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*66(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*67(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.2*68(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*69(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*70(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*71(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*72(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*73(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*74(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*75(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.2*76(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*77(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*78(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*79(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*80(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*81(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*82(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*83(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.2*84(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*85(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*86(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*87(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*88(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*89(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*90(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*91(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.2*92(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*93(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*94(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.2*95(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*96(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*97(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*98(00-



00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.2*99(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.7.20(0111) [CR][LF] 96.77.20*1(21-05-07,14:15;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.20*2(21-03-30,10:23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 96.77.20*3(21-03-30,10:23;21-03-
30,10:23) [CR][LF] 96.77.20*4(22-01-01,00:10;22-01-01,00:12) [CR][LF] 96.77.20*5(21-
03-24,09:58;21-03-24,09:59) [CR][LF] 96.77.20*6(21-03-23,14:22;21-03-23,14:22) [CR]
[LF] 96.77.20*7(21-03-23,14:22;21-03-23,14:22) [CR][LF] 96.77.20*8(21-03-23,14:22;21-
03-23,14:22) [CR][LF] 96.77.20*9(21-03-23,14:22;21-03-23,14:22) [CR][LF] 
96.77.20*10(21-03-23,14:21;21-03-23,14:21) [CR][LF] 96.77.20*11(21-03-23,14:21;21-03-
23,14:21) [CR][LF] 96.77.20*12(21-03-23,14:21;21-03-23,14:21) [CR][LF] 96.77.20*13(21-
03-23,14:21;21-03-23,14:21) [CR][LF] 96.77.20*14(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR]
[LF] 96.77.20*15(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 96.77.20*16(21-03-
23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 96.77.20*17(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 
96.77.20*18(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 96.77.20*19(21-03-23,14:19;21-03-
23,14:19) [CR][LF] 96.77.20*20(21-03-23,14:19;21-03-23,14:19) [CR][LF] 96.77.20*21(21-
03-23,14:19;21-03-23,14:19) [CR][LF] 96.77.20*22(21-03-23,14:18;21-03-23,14:19) [CR]
[LF] 96.77.20*23(21-03-23,14:18;21-03-23,14:18) [CR][LF] 96.77.20*24(21-03-
23,14:18;21-03-23,14:18) [CR][LF] 96.77.20*25(21-03-23,14:18;21-03-23,14:18) [CR][LF] 
96.77.20*26(21-03-23,14:17;21-03-23,14:18) [CR][LF] 96.77.20*27(21-03-23,14:17;21-03-
23,14:17) [CR][LF] 96.77.20*28(21-03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR][LF] 96.77.20*29(21-
03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR][LF] 96.77.20*30(21-03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR]
[LF] 96.77.20*31(21-03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR][LF] 96.77.20*32(21-03-
23,14:15;21-03-23,14:15) [CR][LF] 96.77.20*33(21-03-23,14:15;21-03-23,14:15) [CR][LF] 
96.77.20*34(21-03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR][LF] 96.77.20*35(21-03-23,14:14;21-03-
23,14:14) [CR][LF] 96.77.20*36(21-03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR][LF] 96.77.20*37(21-
03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR][LF] 96.77.20*38(21-03-23,14:13;21-03-23,14:13) [CR]
[LF] 96.77.20*39(21-03-23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 96.77.20*40(21-03-
23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 96.77.20*41(21-03-23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 
96.77.20*42(21-03-23,14:12;21-03-23,14:12) [CR][LF] 96.77.20*43(21-03-23,14:12;21-03-
23,14:12) [CR][LF] 96.77.20*44(21-03-23,14:12;21-03-23,14:12) [CR][LF] 96.77.20*45(21-
03-23,14:12;21-03-23,14:12) [CR][LF] 96.77.20*46(21-03-23,14:11;21-03-23,14:11) [CR]
[LF] 96.77.20*47(21-03-23,14:11;21-03-23,14:11) [CR][LF] 96.77.20*48(21-03-
23,14:11;21-03-23,14:11) [CR][LF] 96.77.20*49(21-03-23,14:10;21-03-23,14:11) [CR][LF] 
96.77.20*50(21-03-23,14:10;21-03-23,14:10) [CR][LF] 96.77.20*51(21-03-23,14:09;21-03-
23,14:10) [CR][LF] 96.77.20*52(21-03-23,14:09;21-03-23,14:09) [CR][LF] 96.77.20*53(21-
03-23,14:09;21-03-23,14:09) [CR][LF] 96.77.20*54(21-03-23,14:08;21-03-23,14:08) [CR]
[LF] 96.77.20*55(21-03-23,14:08;21-03-23,14:08) [CR][LF] 96.77.20*56(21-03-
23,14:08;21-03-23,14:08) [CR][LF] 96.77.20*57(21-03-23,14:06;21-03-23,14:08) [CR][LF] 
96.77.20*58(21-03-23,14:06;21-03-23,14:06) [CR][LF] 96.77.20*59(21-03-23,14:05;21-03-
23,14:05) [CR][LF] 96.77.20*60(21-03-23,14:05;21-03-23,14:05) [CR][LF] 96.77.20*61(21-
03-23,14:05;21-03-23,14:05) [CR][LF] 96.77.20*62(21-03-23,14:04;21-03-23,14:05) [CR]
[LF] 96.77.20*63(21-03-23,14:04;21-03-23,14:04) [CR][LF] 96.77.20*64(21-03-
23,14:04;21-03-23,14:04) [CR][LF] 96.77.20*65(21-03-23,14:03;21-03-23,14:04) [CR][LF] 
96.77.20*66(21-03-23,14:03;21-03-23,14:03) [CR][LF] 96.77.20*67(21-03-23,14:03;21-03-
23,14:03) [CR][LF] 96.77.20*68(21-03-23,14:02;21-03-23,14:03) [CR][LF] 96.77.20*69(21-
03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR][LF] 96.77.20*70(21-03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR]



[LF] 96.77.20*71(21-03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR][LF] 96.77.20*72(21-03-
23,14:01;21-03-23,14:01) [CR][LF] 96.77.20*73(21-03-23,14:01;21-03-23,14:01) [CR][LF] 
96.77.20*74(21-03-23,14:01;21-03-23,14:01) [CR][LF] 96.77.20*75(21-03-23,14:01;21-03-
23,14:01) [CR][LF] 96.77.20*76(21-03-23,14:00;21-03-23,14:00) [CR][LF] 96.77.20*77(21-
03-23,14:00;21-03-23,14:00) [CR][LF] 96.77.20*78(21-03-23,14:00;21-03-23,14:00) [CR]
[LF] 96.77.20*79(21-03-23,14:00;21-03-23,14:00) [CR][LF] 96.77.20*80(21-03-
23,13:59;21-03-23,14:00) [CR][LF] 96.77.20*81(21-03-23,13:59;21-03-23,13:59) [CR][LF] 
96.77.20*82(21-03-23,13:59;21-03-23,13:59) [CR][LF] 96.77.20*83(21-03-23,13:59;21-03-
23,13:59) [CR][LF] 96.77.20*84(21-03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR][LF] 96.77.20*85(21-
03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR][LF] 96.77.20*86(21-03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR]
[LF] 96.77.20*87(21-03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR][LF] 96.77.20*88(21-03-
23,13:57;21-03-23,13:57) [CR][LF] 96.77.20*89(21-03-23,13:57;21-03-23,13:57) [CR][LF] 
96.77.20*90(21-03-23,13:57;21-03-23,13:57) [CR][LF] 96.77.20*91(21-03-23,13:57;21-03-
23,13:57) [CR][LF] 96.77.20*92(21-03-23,13:56;21-03-23,13:57) [CR][LF] 96.77.20*93(21-
03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR][LF] 96.77.20*94(21-03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR]
[LF] 96.77.20*95(21-03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR][LF] 96.77.20*96(21-03-
23,13:56;21-03-23,13:56) [CR][LF] 96.77.20*97(21-03-23,13:55;21-03-23,13:55) [CR][LF] 
96.77.20*98(21-03-23,13:55;21-03-23,13:55) [CR][LF] 96.77.20*99(21-03-23,13:55;21-03-
23,13:55) [CR][LF] 96.7.3(0004) [CR][LF] 96.77.3*1(21-05-07,14:15;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*2(22-02-01,00:23;22-02-01,00:27) [CR][LF] 96.77.3*3(21-03-23,15:22;21-03-
23,15:26) [CR][LF] 96.77.3*4(21-03-22,11:22;21-03-22,11:25) [CR][LF] 96.77.3*5(00-00-
00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*6(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*7(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*8(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*9(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*10(00-00-
00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*11(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*12(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*13(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*14(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*15(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*16(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*17(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*18(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*19(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*20(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*21(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*22(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*23(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*24(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*25(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*26(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*27(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*28(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*29(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*30(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*31(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*32(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*33(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*34(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*35(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*36(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*37(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*38(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*39(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*40(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*41(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*42(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*43(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 



96.77.3*44(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*45(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*46(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*47(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*48(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*49(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*50(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*51(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*52(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*53(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*54(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*55(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*56(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*57(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*58(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*59(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*60(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*61(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*62(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*63(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*64(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*65(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*66(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*67(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*68(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*69(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*70(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*71(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*72(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*73(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*74(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*75(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*76(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*77(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*78(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*79(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*80(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*81(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*82(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*83(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*84(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*85(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*86(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*87(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*88(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*89(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*90(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*91(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 
96.77.3*92(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*93(00-00-00,00:00;00-00-
00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*94(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*95(00-
00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*96(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR]
[LF] 96.77.3*97(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*98(00-00-00,00:00;00-
00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.3*99(00-00-00,00:00;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.7.30(0104) 
[CR][LF] 96.77.30*1(21-05-07,14:15;00-00-00,00:00) [CR][LF] 96.77.30*2(21-03-
30,10:23;21-03-30,10:23) [CR][LF] 96.77.30*3(22-01-01,00:10;22-01-01,00:12) [CR][LF] 
96.77.30*4(21-03-24,09:59;21-03-24,10:00) [CR][LF] 96.77.30*5(21-03-23,14:24;21-03-
23,14:24) [CR][LF] 96.77.30*6(21-03-23,14:24;21-03-23,14:24) [CR][LF] 96.77.30*7(21-
03-23,14:23;21-03-23,14:23) [CR][LF] 96.77.30*8(21-03-23,14:23;21-03-23,14:23) [CR]
[LF] 96.77.30*9(21-03-23,14:22;21-03-23,14:22) [CR][LF] 96.77.30*10(21-03-23,14:22;21-
03-23,14:22) [CR][LF] 96.77.30*11(21-03-23,14:22;21-03-23,14:22) [CR][LF] 
96.77.30*12(21-03-23,14:21;21-03-23,14:21) [CR][LF] 96.77.30*13(21-03-23,14:21;21-03-
23,14:21) [CR][LF] 96.77.30*14(21-03-23,14:21;21-03-23,14:21) [CR][LF] 96.77.30*15(21-
03-23,14:21;21-03-23,14:21) [CR][LF] 96.77.30*16(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR]



[LF] 96.77.30*17(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 96.77.30*18(21-03-
23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 96.77.30*19(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 
96.77.30*20(21-03-23,14:20;21-03-23,14:20) [CR][LF] 96.77.30*21(21-03-23,14:19;21-03-
23,14:19) [CR][LF] 96.77.30*22(21-03-23,14:19;21-03-23,14:19) [CR][LF] 96.77.30*23(21-
03-23,14:19;21-03-23,14:19) [CR][LF] 96.77.30*24(21-03-23,14:19;21-03-23,14:19) [CR]
[LF] 96.77.30*25(21-03-23,14:18;21-03-23,14:18) [CR][LF] 96.77.30*26(21-03-
23,14:18;21-03-23,14:18) [CR][LF] 96.77.30*27(21-03-23,14:18;21-03-23,14:18) [CR][LF] 
96.77.30*28(21-03-23,14:17;21-03-23,14:17) [CR][LF] 96.77.30*29(21-03-23,14:17;21-03-
23,14:17) [CR][LF] 96.77.30*30(21-03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR][LF] 96.77.30*31(21-
03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR][LF] 96.77.30*32(21-03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR]
[LF] 96.77.30*33(21-03-23,14:16;21-03-23,14:16) [CR][LF] 96.77.30*34(21-03-
23,14:15;21-03-23,14:15) [CR][LF] 96.77.30*35(21-03-23,14:15;21-03-23,14:15) [CR][LF] 
96.77.30*36(21-03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR][LF] 96.77.30*37(21-03-23,14:14;21-03-
23,14:14) [CR][LF] 96.77.30*38(21-03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR][LF] 96.77.30*39(21-
03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR][LF] 96.77.30*40(21-03-23,14:14;21-03-23,14:14) [CR]
[LF] 96.77.30*41(21-03-23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 96.77.30*42(21-03-
23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 96.77.30*43(21-03-23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 
96.77.30*44(21-03-23,14:13;21-03-23,14:13) [CR][LF] 96.77.30*45(21-03-23,14:12;21-03-
23,14:12) [CR][LF] 96.77.30*46(21-03-23,14:12;21-03-23,14:12) [CR][LF] 96.77.30*47(21-
03-23,14:12;21-03-23,14:12) [CR][LF] 96.77.30*48(21-03-23,14:12;21-03-23,14:12) [CR]
[LF] 96.77.30*49(21-03-23,14:11;21-03-23,14:11) [CR][LF] 96.77.30*50(21-03-
23,14:11;21-03-23,14:11) [CR][LF] 96.77.30*51(21-03-23,14:11;21-03-23,14:11) [CR][LF] 
96.77.30*52(21-03-23,14:10;21-03-23,14:10) [CR][LF] 96.77.30*53(21-03-23,14:10;21-03-
23,14:10) [CR][LF] 96.77.30*54(21-03-23,14:10;21-03-23,14:10) [CR][LF] 96.77.30*55(21-
03-23,14:09;21-03-23,14:09) [CR][LF] 96.77.30*56(21-03-23,14:09;21-03-23,14:09) [CR]
[LF] 96.77.30*57(21-03-23,14:08;21-03-23,14:08) [CR][LF] 96.77.30*58(21-03-
23,14:08;21-03-23,14:08) [CR][LF] 96.77.30*59(21-03-23,14:06;21-03-23,14:06) [CR][LF] 
96.77.30*60(21-03-23,14:05;21-03-23,14:06) [CR][LF] 96.77.30*61(21-03-23,14:05;21-03-
23,14:05) [CR][LF] 96.77.30*62(21-03-23,14:05;21-03-23,14:05) [CR][LF] 96.77.30*63(21-
03-23,14:05;21-03-23,14:05) [CR][LF] 96.77.30*64(21-03-23,14:04;21-03-23,14:04) [CR]
[LF] 96.77.30*65(21-03-23,14:04;21-03-23,14:04) [CR][LF] 96.77.30*66(21-03-
23,14:04;21-03-23,14:04) [CR][LF] 96.77.30*67(21-03-23,14:04;21-03-23,14:04) [CR][LF] 
96.77.30*68(21-03-23,14:03;21-03-23,14:03) [CR][LF] 96.77.30*69(21-03-23,14:03;21-03-
23,14:03) [CR][LF] 96.77.30*70(21-03-23,14:03;21-03-23,14:03) [CR][LF] 96.77.30*71(21-
03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR][LF] 96.77.30*72(21-03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR]
[LF] 96.77.30*73(21-03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR][LF] 96.77.30*74(21-03-
23,14:02;21-03-23,14:02) [CR][LF] 96.77.30*75(21-03-23,14:02;21-03-23,14:02) [CR][LF] 
96.77.30*76(21-03-23,14:01;21-03-23,14:01) [CR][LF] 96.77.30*77(21-03-23,14:01;21-03-
23,14:01) [CR][LF] 96.77.30*78(21-03-23,14:01;21-03-23,14:01) [CR][LF] 96.77.30*79(21-
03-23,14:00;21-03-23,14:01) [CR][LF] 96.77.30*80(21-03-23,14:00;21-03-23,14:00) [CR]
[LF] 96.77.30*81(21-03-23,14:00;21-03-23,14:00) [CR][LF] 96.77.30*82(21-03-
23,14:00;21-03-23,14:00) [CR][LF] 96.77.30*83(21-03-23,13:59;21-03-23,13:59) [CR][LF] 
96.77.30*84(21-03-23,13:59;21-03-23,13:59) [CR][LF] 96.77.30*85(21-03-23,13:59;21-03-
23,13:59) [CR][LF] 96.77.30*86(21-03-23,13:58;21-03-23,13:59) [CR][LF] 96.77.30*87(21-
03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR][LF] 96.77.30*88(21-03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR]



[LF] 96.77.30*89(21-03-23,13:58;21-03-23,13:58) [CR][LF] 96.77.30*90(21-03-
23,13:58;21-03-23,13:58) [CR][LF] 96.77.30*91(21-03-23,13:57;21-03-23,13:57) [CR][LF] 
96.77.30*92(21-03-23,13:57;21-03-23,13:57) [CR][LF] 96.77.30*93(21-03-23,13:57;21-03-
23,13:57) [CR][LF] 96.77.30*94(21-03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR][LF] 96.77.30*95(21-
03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR][LF] 96.77.30*96(21-03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR]
[LF] 96.77.30*97(21-03-23,13:56;21-03-23,13:56) [CR][LF] 96.77.30*98(21-03-
23,13:55;21-03-23,13:55) [CR][LF] 96.77.30*99(21-03-23,13:55;21-03-23,13:55) [CR][LF] 
! [CR][LF]  [ETX]h
- (15:24:40.182) Serial port closed
- (15:24:40.292) =============================



🏠 Örnek Ölçüm Cihazı Mesajları Programlama Modunda Okuma

Programlama Modunda Okuma
- (15:40:02.027) =============================
- (15:40:02.059) Serial port opened
- (15:40:02.074) =============================
- (15:40:02.090) -> /?! [CR][LF] 
- (15:40:02.121) Baud rate is changed to 300
- (15:40:02.340) /BYL6<2>BGZ(BT10.LP-R1) [CR][LF] 
- (15:40:03.262) -> [ACK] 
- (15:40:03.277) -> 061 [CR][LF] 
- (15:40:03.527) Baud rate is changed to 19200
- (15:40:03.996) [SOH] P0 [STX] (40000331) [ETX]e
- (15:40:04.074) -> [SOH] R2 [STX] 0.0.0(00) [ETX]1
- (15:40:04.121)  [STX] 0.0.0(40000331) [ETX]7
- (15:40:04.137) -> [SOH] B0 [ETX]1
- (15:40:04.215) Serial port closed
- (15:40:04.230) =============================
- (15:40:04.262) Serial port opened
- (15:40:04.277) =============================
- (15:40:04.293) Baud rate is changed to 300
- (15:40:27.792) Serial port closed
- (15:40:27.839) =============================

https://massprotokol.netlify.app/


🏠 Doküman Değişiklik Tarihçesi

On this page

Doküman Değişiklik Tarihçesi
Versiyon 1.2
Yayınlanma Tarihi: 17.06.2022

Su ölçüm cihazlarından veri alımı ile ilgili dokümantasyon eklendi. Bkz.

Versiyon 1.1
Yayınlanma Tarihi: 15.06.2022

MQTT topic bilgileri düzenlendi. Bkz.

Versiyon 1.0
Yayınlanma Tarihi: 22.04.2022

Headend API dokümantasyonu eklendi. Bkz.

Haberleşme yöntemleri eklendi. Bkz.

Protokol genel yapısında, haberleşme yöntemlerine göre değişiklikler eklendi. Bkz.

Headerda haberleşme yöntemlerine göre başlık formatları eklendi. Bkz.

https://massprotokol.netlify.app/
https://massprotokol.netlify.app/docs/functions/read/waterMeter/
https://massprotokol.netlify.app/docs/data-transfer-methods/mqtt/
https://massprotokol.netlify.app/headendApi
https://massprotokol.netlify.app/docs/category/veri-al%C4%B1%C5%9F-veri%C5%9F-y%C3%B6ntemleri
https://massprotokol.netlify.app/docs/intro#protokol-genel-yap%C4%B1s%C4%B1
https://massprotokol.netlify.app/docs/header#ba%C5%9Fl%C4%B1k-format%C4%B1


Ek-10 M  



 

  
KAPSAM DOKÜMANI

Doküman No 
SPICE.MAN
3.PL1

01.09.2021

Rev. No 02 

Rev. Tarihi -- 

Sayfa No 1/25 

HAZIRLAYAN  ONAYLAYAN 
   

 
Catalog 

1. AMAÇ, HEDEF ve KAPSAM....................................................................................................................................................... 3 
1.1 Amaç ............................................................................................................................................................................. 3 
1.2 Hedef ............................................................................................................................................................................ 3 
1.3 Kapsam ......................................................................................................................................................................... 3 

2. -  ...................................................................................................................... 3 
 ....................................................................................................... 3 

 ........................................................................................................... 3 
 ...................................................................................................................................... 4 
 ....................................................................................................................................... 4 

2.2 ANA SAYFA -  ..................................................................................................................................... 4 
 ......................................................................................................................................... 5 

2.2.4 Abonelik Kontrol Modülü.................................................................................................................................. 6 
 ................................................................................................................................................................. 7 

 ........................................................................................................................................................................... 7 
 ............................................................................................................................................... 7 

 ................................................................................................................................................ 7 
2.4.3 Hesap Ayarlar  ................................................................................................................................................... 7 

 ............................................................................................................................................................... 7 
 ...................................................................................................................................................................... 8 

2.5.2 Abonelik Yönetim Modülü ................................................................................................................................ 8 
2.5.2.1 Elektrik Abone Yönetim Modülü .................................................................................................................... 8 
2.5.2.2 Su Abone Yönetim Modülü ............................................................................................................................ 8 

 ................................................................................................................. 8 
 .............................................................................................................................................................. 9 

 ........................................................................................................................... 9 
............................................................................................................................. 10 

2.7 FATURA .............................................................................................................................................................. 10 
2.7.1 Fatura Bilgileri Modülü ................................................................................................................................... 10 

 .......................................................................................................................... 11 
 ...................................................................... 11 

2.7  ..................................................................................................................................................... 11 
2.7.1 Tüketim Bilgileri Modülü................................................................................................................................. 11 
2.7  ........................................................................................................................ 11 

 ......................................................................................................................................................... 11 
2.8.1 MASS Haber Modülü....................................................................................................................................... 12 
2.8.2 Duyuru Modülü ............................................................................................................................................... 12 

3.  .................................................................................................................................................... 12 
3.1 Sayfa Modülü ............................................................................................................................ 12 
3.2 Sistem Yönetim Modülü ............................................................................................................................................. 12 
3.3 Tarife Yönetim Modülü ............................................................................................................................................... 12 
3.4 Haber Yönetim Modülü .............................................................................................................................................. 12 
3.5 Duyuru Yönetim Modülü ............................................................................................................................................ 13 

3.5.1 Uygulama Bildirim Yönetim Modülü ............................................................................................................... 13 
3.5.2 Abone Yönetim Modülü .................................................................................................................................. 13 
3.5.3  ....................................................................................................................... 13 

3.6 Entegrasyon Yönetim Modülü .................................................................................................................................... 13 
3.6.1 Elektrik Entegrasyon Yönetimi ........................................................................................................................ 13 



 

  
KAPSAM DOKÜMANI

Doküman No 
SPICE.MAN
3.PL1

01.09.2021

Rev. No 02 

Rev. Tarihi -- 

Sayfa No 2/25 

HAZIRLAYAN  ONAYLAYAN 
   

3.6.2 Su Entegrasyon Yönetimi ................................................................................................................................ 13 
3.6.3 Gaz Entegrasyon Yönetimi .............................................................................................................................. 13 

3.7 ENTEGRASYONLAR ..................................................................................................................................................... 14 
3.7.1 Entegrasyon Mimarisi ..................................................................................................................................... 14 
3.7.2 Entegrasyon Servisleri ..................................................................................................................................... 14 

3.8  ........................................................................................................................................................ 14 
3.9  ...................................................................................................................... 14 
3.10 KULLANICI L  ..................................................................................................................................................... 14 
3.11 RAPORLAR ................................................................................................................................................................ 14 
3.12  .............................................................................................................................................................. 15 

4.  .................................................................................................................................................... 15 
4.1 REDMINE Proje Yönetimi ............................................................................................................................................ 15 

4.1.1  ........................................................................................................................................................... 15 
4.1.2  .................................................................................................................................................... 16 

5.  ........................................................................................................................................................................ 16 
5.1  ..................................................................................................................................... 16 

6. ORG  ....................................................................................................................................................... 17 
7.  ....................................................................................................................................... 17 
8.  ................................................................................................................................................................. 19 
9.  ................................................................................................................................................... 20 
10.  ........................................................................................................................................................................ 20 
11.  ............................................................................................................................................................... 20 
12.  .................................................................................................................................................. 20 
13.  ................................................................................................................................................. 21 

13.1  .................................................................................................................................... 21 
13.2  ............................................................................................................................................ 21 

14.  ............................................................................................................................................................... 21 
15.  ........................................................................................................................... 22 
16.  ................................................................................................................................................... 22 
17.  .............................................................................................................................................................. 22 
18.  .............................................................................................................................................................. 22 
19.  ................................................................................................................................. 23 

19.1  ........................................................................................................................................................... 24 
20.  ........................................................................................................................... 24 
21. KISITLAR ve VARSAYIMLAR .................................................................................................................................................. 25 

21.1  ....................................................................................................................................................................... 25 
21.2  ............................................................................................................................................................... 25 

22.  ........................................................................................................................................................... 25 

Revizyon Takip Tablosu 
Rev. No Rev. Tarihi   

00 31.08.2021  Proje Yöneticisi 
01 06.09.2021  Proje Yöneticisi 
02 02.11.2021 revizelerine göre kapsam 

 
Proje Yöneticisi 

    



 

 

  
KAPSAM DOKÜMANI 

Doküman No SPICE.MAN
3.PL1 

 01.09.2021 

Rev. No 02 

Rev. Tarihi -- 

Sayfa No 3/25 

 

HAZIRLAYAN  ONAYLAYAN 
   

 

1. AMAÇ, HEDEF ve KAPSAM 

1.1 Amaç 
    

 

1.2 Hedef 
belirlenmesidir.  

1.3 Kapsam 
     

 
 

 
 

2. -  
Mass  
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 TC Kimlik No
tekrar bilgileri

 
 

 
 

yapabilirler. 
 

 

 

 
1)  -

kodu ile. 
2) E-devlet  
3) TC + parola ile  

 

 

2.2 ANA SAYFA -  
 

 

rür. 
 

görüntüleyebilir.  
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dir: 
 

 

Tüketici  olan veya 
yapabilir. 

ne    (BalgatEv, 
  yapabilir. 

görüntülenecektir.  

2.2.1 Ait Abonelik : 

için abonelik eklerken; türünü 
z) , seçer, bu 

bilgilere  ekranda  

için abonelik eklerken;  
bu bilgilere ait 

 
 

 Ekle butonuna 
 

ait aboneliklere daha 
  

 
k

görüntülemek istemesi durumunda bu aboneliklerin seçimi için tekrar abonelik 
ederek  
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2.2. Abonelik : 

 abonelik eklerken; önce abonelik türünü seçer, 
kuruma ait  girer, daha sonra da haritadan aboneli  kuruma 
ait konumu (il/ilçe vs) belirtir,  

 

 gaz) seçer  
 ve i abonel   

 

 Ekle butonuna 
 

Sonuç olarak k ine 
 

 
k

görüntülemek istemesi durumunda bu aboneliklerin seçimi için tekrar abonelik 
 

2.2.4 Abonelik Kontrol Modülü 

 
- -posta) 
- -posta) 

 
 

A
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2.4  

 
 

 
 

 

 
-Bildirimlerin tümünü aç/kapat. 
-  
-  
-  
-Genel dilekçe bildirimi. 
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Faturam gelmiyor neden olabilir? Ne yapabilirim? 

 

 

görüntüleyebilir.  
Abonelik modülü abonelik yönetim modülünü de kapsar. 

2.5.2 Abonelik Yönetim Modülü 

 

2.5.2.1 Elektrik Abone Yönetim Modülü 
lerini yönetebilecektir. 

2.5.2.2 Su Abone Yönetim Modülü 
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2.5.2.4 Tarif  
 

-  

 
 

Kendi Tarifesi;  
 

Piyasa Tarifesi : -20:00 ,22:00-
 

 
 

 
  06:00-17:00 Gündüz : 0.652308 Tl/kWh 
 17:00 - 22:00 Puant : 0.949735 Tl/kWh 
 22:00 - 06:00 Gece: 0.414457 Tl/kWh 

 
Daha sonra tüketici   
 

 

 

 

 ici  doldurur. 
 

Bu bilgiler; Ad/soyad, telefon, e-
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Sanayi Sitesi 46111, 46113 ve 46115 Sokaklara 9:00-16:00 
enerji verilemeyecektir.
 

 
  

 
 

2.6.1.4 Endeks Okuma 
 

 

 
 

p Modülü 

 

2.7 FATURA 

Fatura Modülünde tüketici fatura bilgilerini görebilir. 

2.7.1 Fatura Bilgileri Modülü 
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2.7  

 

2.7.1 Tüketim Bilgileri Modülü 

 

2.7  

Tüketici, 
 

  

 
.  
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2.8.1 MASS Haber Modülü 

slider . 
 

2.8.2 Duyuru Modülü 

aboneli  
 

3.  
yönetim modülü; haber yönetim modülü, duyuru yönetim modülü, uygulama bildirim 

  

3.1   

tirebilir. 

3.2  Sistem Yönetim Modülü 

 

3.3 Tarife Yönetim Modülü 

kurgulanabilir. (Saatlik vs) 

3.4 Haber Yönetim Modülü  

r, düzenlenebilir veya silinebilir. 
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3.5 Duyuru Yönetim Modülü 

silinebilir. 

3.5.1 Uygulama Bildirim Yönetim Modülü 

 

3.5.2 Abone Yönetim Modülü 

Bu  

3.5.3  

bildirim gönderebilir. 

3.6 Entegrasyon Yönetim Modülü 
  

3.6.1 Elektrik Entegrasyon Yönetimi 

bilgilere göre tüketi   

3.6.2 Su Entegrasyon Yönetimi 

  

3.6.3 Gaz Entegrasyon Yönetimi 
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3.7 ENTEGRASYONLAR 
 

3.7.1 Entegrasyon Mimarisi 

 

3.7.2 Entegrasyon Servisleri 

 

3.7.2.1 Abone Sorgulama Servisi 
 

3.7.2.2 Tüketim Sorgulama Servisi 
 

3.7.2.3 Fatura Sorgulama Servisi 
 

3.7.2.4  
 

 

3.8  
 

3.9  
 

3.10  
 

3.11 RAPORLAR 
 



 

 

  
KAPSAM DOKÜMANI 

Doküman No SPICE.MAN
3.PL1 

 01.09.2021 

Rev. No 02 

Rev. Tarihi -- 

Sayfa No 15/25 

 

HAZIRLAYAN  ONAYLAYAN 
   

 

 

3.12  
 

 

4.  
    

 
 

4.1 REDMINE Proje Yönetimi 
Proje yönetimi için k

 
 
http://redmine.niltekyazilim.com:8001/redmine/projects/milli-akilli-sayac-sistemleri 

 

4.1.1  

S.N.   
1   
2 Analiz  
3 Dokümantasyon  
4 Hata  
5 Mimari  
6 Süreç/Kalite Projenin süreç ve kalite yönetim metodunu ifade eder.  
7  Projenin test süreçlerini ifade eder.  
8   

9 
 

 

10 Ar-Ge -Ge süreçlerini fade eder.  
11   
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4.1.2  

  
S.
N. 

  Sorumlu 

1    
2 Reddedildi  Proje Yöneticisi 

3 
Üzerinde 

  
Ekip 

4 Test Edilmek 
  

 

5 Test Ediliyor  Test  
6    
7    

8 Geri Bildirim  
 

9   Proje Yöneticisi 
 
 

5.  
 

     
 

 

5.1  
 

 : 04.06.2021  
  : 03.06.2022 
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Proje 
 

Proje Yöneticisi Sinem DOMINGOS MASS  
 

 
 

 
 

Konfigürasyon Yönetim Süreci 
 

 
 

 
 

 Sogol KOZA MASS Gereksinim Süreci  
Gereksinim Analiz Süreci  

 
Kodlama Süreci  
Test Süreci  

 
Konfigürasyon Yönetim Süreci  
Entegrasyon  Süreci  
Sürüm Yönetimi Süreci  
Kalite Güvence Süreci  
Dökümantasyon Süreci  

 Betül ÜNAL MASS  
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 Gürkan TUCEL 

 

Kadir YILDIRIM 

Ersen KOÇAK 

MASS Kodlama Süreci 
Entegrasyon  Süreci 
Sürüm Yönetimi Süreci 

 ??? MASS Kalite Güvence Süreci 
Dökümantasyon Süreci 
Risk Yönetimi Süreci 

 
 

Test ve Analiz 
 

Emine Kuyumcu MASS Test Süreci 
Gereksinim Analiz Süreci 
Gereksinim Süreci 

 Buket GÜRKAN MASS  

 

8.  
 

  E-Posta Telefon 

Proje Yöneticisi Sinem Domingos Sinem.domingos@niltekyazilim.c
om 

05528232959 

 Sogol Koza Sogol.koza@niltekyazilim.com 05497352983 

 Betül Ünal Betul.unal@niltekyazilim.com 05071689426 

 Gürkan TUCEL Gurkan.tucel@niltekyazilim.com 05055597837 
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  Onur.cagilci@niltekyazilim.com 05446827571 

 Kadir YILDIRIM Kadir.yildirim@niltekyazilim.com 05538876292 

 Ersen KOÇAK Ersen.kocak@niltekyazilim.com  

    

Test/Analiz 
 

Emine Kuyumcu  05448079106 

 

9.  
 

10.  
  

11.  

 
edilecektir.  

 
takibi GIT projesinde takip edilir. 

 

 

12.  
Risk yönetim  

 
içerisinde  

  
 Risk derecesi 
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bilgileri bulunacakt  

13.  
 

  
 

13.1  
 

o Proje faaliyetleri,  
o Bir sonraki proje faaliyetleri 
o Riskler 
o Teslimatlar 
o Mali Durum Analizi 
o  

 

13.2  
 

14. PROJE  
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15.  
Proje boyunca düzeltici etkinlikler Düzeltici faaliyet sürecind  

16.  
 

 
Tür    

Plan    
Tüm 
dokümanlar 
GITLAB 
üzerinden takip 
edilir. 

Plan  
boyunca güncellenir. 

Rapor   
  

 

17.  
     

 

18.  
 

 
    

ektir. 
 
    
takviminde belirlenir. 
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19.  
 

  
 

 Adet Özellik Ortam 

DB Sunucusu 1 
8 CPU 
8 GB RAM 
200 GB DISK 

Test -Prod 

APP Sunucusu 1 
8 CPU 
8 GB RAM 
150 GB DISK 

Test -Prod 

 
  Lisans  

 
 Adet Özellik Ortam 

    
    

 
  

 
Görev Ünvan Adet 

Proje Yöneticisi 1 

 1 

 4 

 1 

 1 

Test ve  1 
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19.1  
 

 

20.  
 
 

Süreç  Üretilecek prosedür/plan 

 
Gereksinim 

 

  

Kodlama Birim Test Raporu 
Entegrasyon  

Test  
  

 
  

Dökümantasyon Dökümantasyon Süreci 
Konfigürasyon Konfigürasyon Yönetimi Süreci 

 
Problem Çözüm Yönetimi Problem Çözümü Yönetimi Süreci 

  
Proje Yönetimi Proje Yönetimi Süreci 

Proje  
Risk Yönetimi Risk Yönetimi Süreci 
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21. KISITLAR ve VARSAYIMLAR 

21.1  

 
 

 
 

 Gerekmesi durumunda yeni personeller projeye ilave edilebilecektir.  

21.2  

  
  

22.  
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