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ÚVOD

1.

ÚVOD

Vývojové prostøedí PESgsm slouí k vytvoøení flexibilního systému GSM
brány pracující na principu pøijímání a vysílání SMS zpráv. Vlastní GSM bránu v tomto
pøípadì tvoøí komunikaèní procesor PES-CP24/GSM (tedy CP24 se zataeným firmwarem GSM) a datový GSM modul.
Jakékoliv informace o funkcích komunikátoru PES-CP24 uvedené v dalím
textu se vdy týkají komunikátoru PES-CP24/GSM se zataeným firmwarem GSM (nebo
CP24 je univerzální komunikaèní procesor a mùe být dodáván i s jiným aplikaèním vybavením).
GSM brána s vyuitím CP24 nakonfigurovaná tímto nástrojem mùe být
pouívána jednak samostatnì pro malé a jednoduché aplikace (nebo CP24 disponuje 2
vstupy a 2 výstupy), nebo mùe být pouita jako inteligentní brána ze sítì GSM do sítì
automatù PES. V tomto pøípadì lze prostøednictvím SMS zpráv vzdálený systém monitorovat, povelovat a pøípadnì nechat automaticky zasílat alarmní zprávy. Vhodnou kombinací maker a vysílacích dávek lze kromì toho navíc jetì automaticky pøedávat pøes
GSM sí stavy a hodnoty mezi nìkolika odlehlými sítìmi automatù PES.
Formát a zpracování textových zpráv SMS pro potøeby komunikace je zvolen
tak, aby bylo zamezeno jejich chybné interpretaci. Systém komunikaèních zpráv je volnì
programovatelný a je tudí moné postavit si systém pøíkazù a odpovìdí tak, aby co
nejlépe vyhovìl v dané aplikaci.
Programovací prostøedí PESgsm obsahuje tyto základní bloky:
Sdruený editor komunikaèních protokolù a zpráv
Pøekladaè jazyka pro tvorbu konfiguraèních souborù pro CP24
Zavadìè konfiguraèních souborù pro komunikaèní procesor CP24

1.1.

5

Co je tøeba k vytvoøení GSM brány
1)

Datový GSM modul (speciální typ mobilního telefonu, který umoòuje
ovládání a komunikaci po RS232 s rozíøenou sadou pøíkazù AT+ , specifických pro GSM). Lze pouít napø. modem Siemens M20T, nebo Siemens
TC35T. Aplikace funguje i s mobilními telefony Siemens C35, S35 apod. (toto
øeení je vak spíe nouzové). Pøed zapojením do aplikace je jetì tøeba GSM
modul nakonfigurovat na rychlost 19200 Bd a uloit nastavení do jeho EEPROM pamìti (vìtinou je ji takto nastaven od výrobce). Nastavení je tøeba
konzultovat u fy MICROPEL. Je-li dodáván GSM modul v kompletu s komunikaèním procesorem CP24/GSM ( PES-GSM kit), je nastavení ji provedeno a
uivatel se jím nemusí zabývat.

2)

Komunikaèní procesor PES-CP24/GSM. Vyrábí se ve dvou verzích - s linkou
RS485 bez galvanického oddìlení a s galvanickým oddìlením (CP24G - tedy
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kompletní oznaèení je PES-CP24G/GSM). Je-li CP24 pouit samostatnì bez
pøipojené sítì automatù, nebo je sí taena v rámci napø. jednoho rozvadìèe s
jedním spoleèným napájením, je galvanické oddìlení zbyteèné. Pro taení sítì
PESnet na delí vzdálenost, nebo mezi objekty, naopak galvanické oddìlení
doporuèujeme. Protoe komunikaèní procesory CP24 pøedstavují univerzální
prostøedek pro realizaci libovolných bran a konvertorù protokolù (tedy nejenom zde popisované aplikace GSM), je tøeba ji pøi objednání specifikovat
/GSM v oznaèení CP24. Procesor pak bude dodán se zataeným firmwarem
GSM brány. Uivatel si rovnì mùe do svého CP24 zatáhnout firmware i
sám, u výrobce je k dispozici zatahovací program i firmware GSM brány pro
CP24.
3)

Anténa a propojovací kabely na propojení napájení a linek. Pøi objednání
kompletního GSM-kitu je kabelá pro zvolený typ modulu ji v cenì.

4)

GSM pøipojení. Aktivace konta u provozovatele sítì GSM (SIM-karta).

5)

Napájecí zdroj zhruba 12-30V DC. Vyhoví napøíklad PES-PWR30.

TYPICKÉ ZAPOJENÍ BRÁNY GSM
RS232
GSM
modul

CP24/GSM

sí automatù PES
RS485 PESnet

vstupy/výstupy

1.2.

Poadavky na poèítaè pro práci s PESgsm

Pro sputìní prostøedí PESgsm potøebujeme poèítaè standardu IBM PC s
procesorem alespoò 386SX nebo vyím s pamìtí RAM alespoò 4MB a operaèním
systémem MSDOS v 3.3 nebo vyím. Pøestoe je prostøedí plnì ovladatelné z klávesnice, doporuèujeme instalovat my. Prostøedí pro svou instalaci potøebuje alespoò 2MB
volného prostoru na pevném disku. Modul zavadìèe pak potøebuje mít k dispozici jeden
asynchronní komunikaèní port COM1 a COM4. Není-li k dispozici, je moné pracovat s
prostøedím a do fáze generování konfiguraèního souboru.

6
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1.3.

Výhody a nevýhody GSM bran

Pøi navrhování a posuzování moností aplikace GSM brány pro øídící systém
je tøeba vzít v úvahu vechny klady a zápory, které s sebou ze samého principu toto
øeení nese.
Nejprve zápory:
1) Pøi pøenosu zpráv pøes sí GSM není nikdy úplná jistota doruèení zprávy
(resp. doruèení vèas). Do procesu vstupuje jako dalí subjekt operátor GSM
sítì, který mùe napøíklad na nìjakou dobu odstavit tøeba místní buòku sítì
nebo svoje centrum pro rozesílání SMS zpráv. Je tedy krajnì nebezpeèné
navrhnout systém tak, aby byl na tomto pøenosu absolutnì závislý a aby pøi
pozdním doruèení SMS zprávy vznikl nìjaký katastrofický nebo havarijní stav.
2)

1)

7

Pøi pøenosu velkého mnoství dat (a tedy velkého mnoství SMS zpráv) stoupají náklady na poplatky operátorovi (cenová politika pro SMS zprávy je vak
u rùzných operátorù rùzná).
A trocha kladù:
Monost spojení na obrovské vzdálenosti (prakticky celosvìtovì) s minimálními náklady (s vyuitím mezinárodního roamingu operátorù GSM).

2)

Monost povelování systému a pøíjmu odpovìdí i alarmních hláení v pøehledné textové formì odkudkoliv (kde je pokrytí GSM) na obyèejném mobilním
telefonu (nìco takového je pøi klasickém pøenosu pomocí modemù nebo
radiomodemù témìø vylouèeno).

3)

Nejvìtí moná mobilita (ve srovnání s pevnou sítí i radiomodemy).

4)

Výhoda klasické "poty". Zpráva je uloena a doruèena pøíjemci pøi nejblií
moné pøíleitosti, tedy i kdy v dobì odeslání právì nebyl na pøíjmu.
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2.

FORMÁT PØEDÁVANÝCH ZPRÁV

Základní omezení zprávy spoèívá v její maximální délce 140 znakù, pøenáené
po síti GSM. Dalí vlastností tìchto zpráv je to, e mohou být pouze textové (nemohou
obsahovat ádné speciální øídící znaky) a existuje tedy riziko chybné interpretace zprávy
pøi jejím pøíjmu do systému. Aby bylo toto riziko potlaèeno, byl zvolen níe popsaný
komunikaèní protokol.
Vzhledem k ovládanému systému je moné rozdìlit zprávy na zprávy
pøijímané ze sítì GSM a na zprávy vysílané do GSM.

2.1.

Pøijímané zprávy ze sítì GSM

Protoe je tato sí veøejná, je nutné definovat zprávy, které systému patøí a jak
na nì má reagovat. Jako první filtr zpráv, pouívaný pro zabezpeèení pøenosù, slouí
lokální telefonní seznam, specifikující telefonní èísla, z nich je moné systém ovládat. V
seznamu mohou být té nastavena pøístupová práva do systému pro jednotlivá telefonní
èísla. Pøístupová práva jsou rozdìlìna do dvou priorit. Nií priorita je oznaèována
"pouze ètení", vyí priorita pak "ètení/zápis". Je-li pro dané telefonní èíslo nastaveno
pouze ètení, pak jsou vechny povely zápisu pøijaté ve zprávì od tohoto èísla ignorovány. Vyí priorita typu "ètení/zápis" toto omezení nemá.
Pøedávaná zpráva je tvoøena pøíkazem (max. délka jména je 7 znakù), za
kterým následují jeho èíselné parametry. Zpráva mùe obsahovat i textové øetìzce.
Pøíkaz se od textového øetìzce lií tím, e musí obsahovat na místì prvního znaku znak
"+". Libovolné texty, tj. skupiny znakù bez uvozovacího znaku "+", jsou chápány jako obyèejné øetìzce a ze zpracování zprávy jsou vylouèeny. V pøípadì, e se v parametrech
zprávy objeví systému neznámé skupiny znakù, jsou tyto znaky ignorovány. Stejnì jsou
ignorovány parametry pøíkazu, které nevyhovují oèekávanému formátu zprávy. Z uvedeného vyplývá fakt, e pouze textové øetìzce bez uvozovacího znaménka "+" nenaruí
interpretaci zprávy.
Pøijatá zpráva pøes sí GSM je v komunikaèním modulu CP24 rozloena na
jednoduché instrukce, které ovládají vyèítání a nastavování síových promìnných, tj. registrù typu word D32 a D63 a bitových registrù typu M64 a M127. Tyto elementární
instrukce není moné pøes sí GSM pøedávat pøímo a slouí pouze k vystavìní struktury
sloeného pøíkazu v programovacím prostøedí PESgsm. Tato technika dále zvyuje
bezpeènost a odolnost systému proti cizímu zásahu.

8
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2.2.

Zprávy vysílané do sítì GSM

Vysílané zprávy do sítì GSM jsou obdobou zpráv pøijímaných. Opìt se
skládají ze jména (max. délka je 7 znakù) a z parametrù, které jsou formátovány do
výsledné zprávy komunikaèním procesorem CP24 na základì jednoduchých instrukcí.
Tyto instrukce definují strukturu a formátování parametrù vysílané zprávy. Pøímý pøenos
instrukcí do sítì GSM opìt není umonìn. Výstupní zpráva mùe obsahovat té textové
øetìzce (uplatní se hlavnì pøi stavbì odpovìdí odesílaných na mobilní telefony).

2.3.

Dávky a øízení vysílání zpráv do sítì GSM

Protoe ovládaný systém nemá pøímý pøístup do interního formátu zpráv, øídí
jejich vysílání pøes tzv. dávky. Dávka obsahuje informace o tom, na jaké telefonní èíslo
se má pøedat zvolená vysílaná zpráva. Definici dávky tedy tvoøí vdy uspoøádané dvojice
èísel. První èíslo je index do interního telefonního seznamu, tj. udává telefonní èíslo.
Druhým èíslem z této uspoøádané dvojice je index do seznamu vysílaných zpráv. Tento
index pak urèuje zprávu, která se bude na zvolené telefonní èíslo pøedávat. Pro pouití
popisovaného systému dávek hovoøí dva dùvody. Prvním dùvodem je umonit vysílat
stejnou zprávu na rùzná telefonní èísla, tj. umonit tzv. systém pøedání kopie, známý
napø. z elektronické poty. Druhým dùvodem je umonit pøedat zprávu delí ne 160
znakù. Za tuto monost ovem platíme tím, e pøenáíme více zpráv, co provozovatel
sítì GSM rád zaúètuje.

2.4.

Spoutìní vysílacích dávek

Spoutìní vysílací dávky je provádìno zvolenou síovou promìnnou typu D.
Hodnota zapsaná do této promìnné pøímo urèuje èíslo dávky, kterou je tøeba vyslat.
Èíslem dávky se zde rozumí poøadí v seznamu dávek (první dávka v seznamu se tedy
spoutí èíslem 1, druhá dávka v seznamu èíslem 2 atd...). Tuto promìnnou mohou
ovládat vechny pøipojené automaty v síti, nicménì musí respektovat urèitá pravidla.
Chce-li automat vyvolat vysílání výstupní dávky, mùe zadat do zmínìné
síové promìnné poadavek na vysílání pouze tehdy, je-li tato promìnná nulová. Nulová
hodnota oznaèuje, e komunikaèní procesor je k dispozici pro vysílání. Nenulovost
promìnné oznaèuje stav, kdy komunikaèní procesor vysílá zadanou dávku. Po odvysílání
dávky nastaví komunikaèní procesor tuto promìnnou na nulu a je pøipraven k dalímu
vysílání. Struènì øeèeno: v øídící promìnné zùstává zapsané èíslo vysílací dávky tak
dlouho, dokud ji PES-CP24 neodvysílá. Po zpracování pøíkazu PES-CP24 sám nastaví
tuto promìnnou na nulu.
Dalí zpùsob spoutìní vysílacích dávek je pøes 2 digitální vstupy pøímo na
komunikaèním procesoru (viz dále). Od kadého vstupu je mono spustit nìjakou nastavenou dávku.

9
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3.

PRAVIDLA PRO ZÁPIS ZPRÁV

Pro zápis a editaci systému zpráv, urèených pro komunikaci automatù pøes
sí GSM byl navren speciální programovací jazyk. V následujících odstavcích vysvìtlíme
významy jednotlivých typù zápisu zpráv a strukturu zpráv. Uvedeme pro lepí názornost
a orientaci v komunikaci automatù pøes sí GSM té pøíklady.

3.1.

Instrukce pro zápis zpráv

Pro zápis zpráv (vysílaných nebo pøijímaných) se pouívají instrukce, které
jsou textovou obdobou interních pøíkazù komunikaèního modulu a tvoøí tak jednoduchý
programovací jazyk modulu. Stejnì jako u kteréhokoli jiného programovacího jazyka, je
nutné pøed zadáním zpráv do komunikaèního modulu provést jejich pøeklad. Programovací prostøedí pøi pøekladu zkontroluje, zda je dodrena syntaxe zápisu zpráv a pøevede
tento zápis do interního formátu komunikaèního modulu. Tím vznikne soubor ve formátu
vhodném pro naprogramování (download) do komunikaèního modulu CP24.

Instrukce pøíkazù
Výe zmínìný princip pøenosu zpráv po síti GSM umoòuje definici vlastní
sady pøíkazù pro kadý komunikaèní procesor. Kadý komunikaèní procesor zná pouze
pøíkazy definovaných jmen. V pøípadì, e dostane ke zpracování pøíkaz neznámého
jména, ignoruje ho. Pøíkaz je oznaèen jménem, které mùe mít max. 7 alfanumerických
znakù, musí zaèínat znakem "+" a nesmí obsahovat ádné speciální znaky. Instrukci
pøíkazu zapisujeme do uvozovek stejnì jako prostý text. Aby takto zapsaný pøíkaz chápal
komunikaèní procesor CP24 jako pøíkaz, musí zaèínat ji zmínìným znakem "+" . Pøíkazy
mohou dále obsahovat parametrovou èást, která je tvoøena posloupností parametrù.
Parametrem pøíkazu mohou být libovolné definované instrukce, vyjma instrukcí pøíkazu a
instrukcí spoutìní vysílací dávky. Pøíkaz se dvìma parametry mùeme zapsat v prostøedí PESgsm napø. takto:
"+NASTAV" D45 D46

V uvedeném pøípadì jsou parametry pøíkazu tvoøeny instrukcemi D. Význam
parametrù se odvíjí od toho, zda je pøíkaz definován v pøijímané èi vysílané zprávì. V
pøípadì pøijímané zprávy oèekává komunikaèní procesor za jménem pøíkazu dva èíselné
parametry. Komunikaèní procesor po vykonání pøíkazu zapíe pøijaté hodnoty do
síových promìnných D45 a D46.
V pøípadì vysílané zprávy komunikaèní procesor bude formátovat zprávu tak,
e jméno pøíkazu doplní o dva parametry, jejich hodnoty jsou aktuální hodnoty síových
promìnných D45 a D46. Takto definovanému pøíkazu mùe odpovídat takováto SMS
zpráva (v promìnné D45 je hodnota 123 a v D46 je 456) :
+NASTAV 123 456

10
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Vyleme-li tuto SMS zprávu na telefonní èíslo GSM modulu, pak po pøijetí
zprávy a jejím pøedání do komunikaèního procesoru CP24 dekóduje komunikaèní procesor známý pøíkaz "+NASTAV" a oèekává dva èíselné parametry. V uvedeném pøíkladì po
vykonání pøíkazu nastaví komunikaèní procesor síovou promìnnou D45 na hodnotu
123 a síovou promìnnou D46 na hodnotu 456.
Jak je vidìt, napøíklad tímto jednoduchým pøíkazem mùeme zkopírovat hodnoty promìnných z jedné sítì automatù do jiné vzdálené sítì.
Omezení parametrù
Kadá zpráva mùe za pøíkazem obsahovat maximálnì 16 parametrù. Parametr mùe mít délku maximálnì 16 znakù.

Instrukce D
Mùe vystupovat na pozicích parametrù zpráv a oznaèuje síovou promìnnou
typu word. V PLC systému PES je k dispozici 64 promìnných typu D, z èeho horní polovina promìnných je sdílená v síti a pouze pøes tyto promìnné mùe být komunikaèní
procesor navázán na ostatní automaty v síti PESnet. Spodní polovina promìnných typu
D je k dispozici jako obecná pamì pro zápis a ètení dat jen v modulu a není napojena na
sí automatù. Èíselný index instrukce D mùe být v rozsahu 0 - 63. Význam instrukce D
je ponìkud odliný v pøijímací èásti pøijímané zprávy od její odpovídací èásti a od
vysílané zprávy. Ve vech pøípadech se ale jedná o práci buï se síovými promìnnými
(D32-D63) a nebo s lokálními promìnnými (D0-D31). Pøíklad zápisu :
D45 ..... oznaèuje síovou promìnnou D45

Instrukce M
Obdobnì jako instrukce D ovládá nastavování promìnných typu D, ovládá
instrukce M nastavování promìnných typu M, tj. bitových promìnných. Index mùe
nabývat hodnot z rozsahu 0-127. Pro síové promìnné jsou vyhrazeny indexy 64-127.
Krom toho je moné pouít i indexù 0-63 pro interní bity, které ovem nejsou napojeny
do sítì automatù. Do nìkterých tìchto vnitøních bitù jsou napøíklad mapovány digitální
vstupy a výstupy modulu CP24, aby je bylo mono instrukcemi vyèítat a ovládat
(podrobnosti viz dále). Význam instrukce M se opìt lií v závislosti na kontextu uvedení.
Odlinosti významu jsou totoné jako u instrukce D. Pøíklad zápisu :
M68 .... oznaèuje síovou promìnnou M68
M0 .... zobrazuje aktuální logickou úroveò na vstupu X0
M15 .... oznaèuje poloku lokální bitové pamìti pro obecné pouití

Instrukce F - formátování èísel
Instrukce F slouí k ovládání aktuálního nastavení èíselného formátu pro
vyèítání a nastavování síových promìnných typu D. V pøípadì, e je instrukce F pouita
ve smyslu formátu vstupních parametrù, bude komunikaèní procesor oèekávat pøíchozí
èíselné údaje právì ve tvaru zadaném instrukcí F. Pokud touto instrukcí nastavíme
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vstupní formát dat, pak je nastavený formát platný a do okamiku jeho dalí zmìny
novým nastavením. V pøípadì parametrù výstupní zprávy formátuje hodnoty zadaných
promìnných komunikaèní procesor do SMS zprávy zase podle nastavení provedeného
poslední instrukcí F.
Formát se zapisuje symbolicky ve tvaru X.XXX (kde poèet X za teèkou definuje poèet desetinných míst). Symbolické vyjádøení je uvedeno v kulatých závorkách.
Písmeno X pøed desetinnou teèkou se zapisuje vdy jen jedno, nebo poèet míst pøed
desetinnou teèkou je vdy dán právì aktuální velikostí zobrazovaného èísla a nelze jej
nijak zkrátit. Dalími znaky mùeme nastavit znaménkový nebo neznaménkový výstup.
Znaménkový výstup, tj. výstup v záporných i kladných èíslech oznaèíme znaménkem "-".
Výstup v kladných èíslech oznaèíme buï znaménkem "+" nebo znaménko vynecháme.
Celý symbolický zápis instrukce F pak uvádíme v poøadí:
[znaménko][èíselný formát]

Úplný zápis instrukce F v symbolickém tvaru pak mùe být napøíklad:

F(-X.XXX) (znaménkovì èísla v dvojkovém doplòku) nebo F(X.XXX) (jen kladná èísla)

Prostý text
Zápis prostého textu je urèen pro tvorbu výstupù na displej mobilního telefonu. Aby nedolo k mylné interpretaci textu jako pøíkazu pøi jeho pøenosu na jiný komunikaèní procesor, je nutné dodret znaménkovou konvenci vùèi pøíkazùm, tj. dodrovat to,
e libovolné slovo textu nesmí zaèínat znakem "+" a èíslicí. V pøípadì, e se tak stane a
pøijme takovou zprávu jiný komunikaèní procesor CP24, mohou nastat dvì situace. V
prvním pøípadì neodpovídá pøijatý text zaèínající znaménkem "+" známé zprávì, tj.
zprávì, kterou umí procesor interpretovat a pak je ve v poøádku, nebo procesor bude
tento pseudopøíkaz ignorovat. Horí situace nastane, bude-li takto vyslaný text odpovídat
pøíkazu, který procesor zná. Pak se pøíkaz vykoná pokud byl pøijat z telefonního èísla s
oprávnìním zadávat povely. Vzhledem k tomuto nebezpeèí chybné interpretace zprávy
doporuèujeme umonit zadávání povelù pouze specifickým telefonním èíslùm a neumoòovat pøedávání povelù globálnì (toto nastavení systém PESgsm umoòuje). Z hlediska zpracování je pro komunikaèní procesor prostý text nepodstatný a je ze zprávy
vylouèen.
Prostý text zapisujeme mezi uvozovky. Uveïme pøíklad:
"TEPLOTA V MISTNOSTI JE "
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Uvedeme-li do výstupní zprávy prostý text doplnìný o instrukci D
(promìnnou, v ní se zobrazuje teplota místnosti) a instrukci F, mùe zápis vypadat
napø. takto:
"TEPLOTA V MISTNOSTI JE " F( - X.X ) D45 " C"

V pøípadì, e takto zadanou zprávu vyleme na telefonní èíslo mobilního telefonu zobrazí telefon na svém displeji výslednou zprávu napøíklad takto:
TEPLOTA V MISTNOSTI JE 23.5 C

Èíselný údaj doplní na základì instrukcí F a D komunikaèní procesor. K uvedenému zápisu jetì uveïme, e odsazování textu od èísel mezerami musíme zajistit
zápisem prostého textu (do uvozovek). Mezery mezi jednotlivými instrukcemi nemají
pøímý vliv na výslednou zprávu vyjma toho, e kadá vysílaná èást zprávy je oddìlena
mezerou, co znamemá, e hodnota promìnné D45 z pøedchozího pøíkazu bude naformátována podle aktuálního formátu a vyslána vèetnì oddìlovací mezery.

Instrukce T (telefon)
Slouí k definici vzájemné vazby mezi telefonním èíslem a vysílanou (odchozí)
zprávou. Aby bylo moné instrukci interpretovat, musí být definováno jak telefonní èíslo,
tak vysílaná zpráva. Instrukci T tvoøí uspoøádaná dvojice údajù, z nich první urèuje telefonní èíslo z telefonního seznamu a druhý údaj oznaèuje vysílanou zprávu, která se má
vyslat na dané telefonní èíslo. Zde jsme v textu pouili oznaèení údaj hlavnì proto, e
parametry instrukce T mohou být zapsány nejen èíselnì ale i symbolicky. Instrukci uvozuje znak T, za ním je uvedena v kulatých závorkách uspoøádaná dvojice typu odkaz na
telefon a odkaz na vysílanou zprávu. Oba odkazy jsou oddìleny èárkou a instrukce tak
odpovídá formálnímu zápisu:
T(odkaz_na_telefon,odkaz_na_vysílanou_zprávu)

Jak ji bylo uvedeno, je moný èíselný i symbolický zápis. Uveïme nejprve
èíselnou variantu:
T(1,2)

V tomto typu zápisu znamená èíslice 1 telefonní èíslo, které se nachází v aktuálním telefonním seznamu na pozici 1. Druhé èíslo pak oznaèuje èíslo odchozí zprávy z
jejich soupisu. Mnohem pøehlednìji je moné zapsat instrukci symbolickým zápisem.
Kromì pøehlednosti má tento typ zápisu výhodu i v tom, e se jeho význam nemìní pøi
pøidání èi odebrání poloky z telefonního seznamu a seznamu vysílaných zpráv. Uveïme
pøíklad zápisu:
T( MICROPEL, ALARM )

Z uvedeného zápisu je patrné, e na telefonní èíslo MICROPEL bude pøedána
vysílaná zpráva ALARM.
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3.2.

Zápis pøíchozí zprávy

Pøíchozí zpráva slouí k definici známého pøíkazu pro komunikaèní procesor.
Pøíchozí zpráva (pøíkaz) má èást parametrovou a èást odpovídací. Parametrová èást je
uvedena vdy jako první a mùe obsahovat definici pevných nebo promìnných parametrù. Pevné parametry tvoøí instrukce, které je moné vykonat èi vyèíslit pøímo v komunikaèním modulu. Promìnné parametry se vyèíslují na základì èíselných údajù, pøijatých
za jménem pøíkazu.
Uveïme jednoduchý pøíklad. Pøes mobilní telefonní sí pøijme komunikaèní
procesor pøíkaz NASTAV v následujícím tvaru:
+NASTAV 23 48 1

V uvedeném pøíkladì následují za pøíkazem (pro komunikaèní procesor se
jedná o pøíchozí zprávu) +NASTAV tøi èíselné parametry tj. 23 48 1. Komunikaèní procesor nejprve hledá ve svém seznamu pøíchozí zprávu +NASTAV. Pokud ji najde, zaène
pøíchozí zprávu interpretovat tj. vykonávat instrukce, kterými je zpráva definována.
Jedním z úkonù je i dosazení pøijatých parametrù do jednotlivých instrukcí D a M v tom
poøadí, ve kterém jsou uvedeny v zápisu tìla zprávy. Pokud bylo pøijato více parametrù
ne je definováno ve zprávì, jsou pøebyteèné parametry ignorovány. Pokud bylo pøijato
ménì parametrù ne je definováno, jsou pouity parametry pøijaté a ostatní parametry
nejsou interpretovány tj. hodnoty pøísluných promìnných zùstanou nezmìnìny. Po
provedení vech výkonných pøíkazù mùe následovat odezva (tedy zpìtné zaslání odpovìdi na èíslo, z kterého byla pøijata zpráva). V pøíchozí zprávì nemusí být parametrová
èást vyuita a je nepovinná. Stejnì tak mùe zùstat prázdná i odpovídací èást pøíchozí
zprávy. Formát zápisu pøíchozí zprávy odpovídá jednoduchému schématu:
instrukce pøíchozí zprávy { instrukce odpovídací èásti }

Pøíchozí zpráva se v prostøedí PESgsm edituje prostøednictvím dialogového
okna, které se skládá z øádkového editoru jména a textového editoru obsahu zprávy. Zadané jméno nemùe zùstat nevyplnìno, nebo ho komunikaèní procesor vyuívá k identifikaci známých pøíkazù. Uveïme jednoduchý pøíklad definice pøíchozí zprávy +NASTAV:
D45=2050 F(-X.XX) D52 M112 {"TEPLOTA JE " F(-X.X) D46 "C"}

Výkonná èást takto definované pøíchozí zprávy je tvoøena konstatním parametrem D45=2050. Tento parametr bude vykonán vdy pøi pøijetí pøíchozí zprávy a uvedený
zápis parametru znamená nastavit síovou promìnnou D45 na hodnotu 2050. Vimnìme
si, e pøed konstatním parametrem nebyl uveden formát a souèasnì nebyl jetì nastaven
ádný specifický a proto se k èíslu 2050 pøistupuje ve formátu 0 (tedy celoèíselnì, bez
desetinných míst). Dalí parametr je nastavení formátu pro pøijatý èíselný parametr dosazovaný do promìnné D52. Následuje promìnný parametr M112 tj. parametr, který
bude modifikován èíselným parametrem pøi pøijetí pøíchozí zprávy. Odpovídací èást
zprávy tvoøí prostý text doplnìný o výpis promìnné D46 v uvedeném formátu.
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Vimnìme si jetì jedné vlastnosti parametrové èásti zprávy. Pøedstavme-si
e ovládáme pøes sí GSM topení v rekreaèním objektu. Máme-li vhodné programové vybavení pro automaty systému PES, pak mùeme poslat jednoduchý pøíkaz pro sputìní
topení napø. +ZATOP. Tento pøíkaz nebude mít ádné promìnné parametry ale pouze
parametry konstantní, které má pøeddefinovány pøijímací procesor CP24. Automaty,
které regulují topení mohou reagovat na takový pøíkaz zcela samostatnì, ani by bylo
nutné se rozpomenout na soubor parametrù vysílaného pøíkazu. Pravdou je, e takto
definovanou pøíchozí zprávou jsme schopni nastavit pouze implicitní sadu vstupních dat.
Vrame se nyní k pøíkladu zpracování zprávy +NASTAV, uvedeného výe.
Prùbìh zpracování pøíchozí zprávy +NASTAV v komunikaèním modulu CP24 probíhá
podle následujících bodù:
komunikaèní procesor pøijme ze sítì GSM SMS zprávu
+NASTAV 23.02 1
pøijatou zprávu dekóduje (podle pøíkladu uvedeného výe) jako známou a
provede nastavení promìnné D45 na hodnotu 2050. Promìnnou D52 nastaví
na hodnotu 2302 nebo pøijatý parametr odpovídá oèekávanému formátu.
Dále nastaví síovou promìnnou M112 na hodnotu 1.
vyle do sítì GSM na telefonní èíslo z nìho pøijal zprávu +NASTAV její odpovídací èást. Odeslaná zpráva bude mít tvar:
TEPLOTA JE 15.3 C
Èíslo 15.3 je aktuální hodnota promìnné D46 zapsaná ve formátu "-XX.X".

Vazba na vysílané zprávy v odpovídací èásti pøijímaných zpráv
Velmi zajímavou vlastnost poskytuje odpovídací èást pøijímané zprávy. Jedná
se o provázání pøijímané zprávy na zprávu vysílanou. Vrame se k pøíkladu ovládání topení v rekreaèním objektu pøes sí GSM. Budeme nyní chtít informovat o sputìní topení nìkoho jiného ne toho, kdo povel ke sputìní vydal. V tomto pøípadì je nutné, aby
po pøijetí povelu ke sputìní topení podal komunikaèní procesor zprávu nejen na telefonní èíslo volajícího, ale i na telefonní èíslo napø. spoluobyvatel objektu. Co se musí
tedy zajistit? V popisované úloze je nutné nejprve odvysílat informaci na telefonní èíslo z
nìho povel pøiel a poté informaci na telefonní èíslo nìkoho dalího. To je umonìno v
odpovídací èásti pøijímané zprávy pomocí instrukce vysílací dávky. Zde je nutné podotknout, e tìchto instrukcí mùeme v odpovídací èásti zapsat více, ale za nimi u nesmí
být ádná dalí instrukce odpovídací èásti.

3.3.

Zápis vysílané (odchozí) zprávy

Odchozí vysílané zprávy se zapisují obdobnì jako zprávy pøíchozí. Jsou podobné odpovídacím èástem pøíchozích zpráv. Mají vak jiný reim vysílání do sítì GSM.
Jméno tìchto zpráv není podstatné a slouí pouze ke zjednoduení editace vysílacích
dávek (viz dalí odstavec). Odchozí zprávu mùe tvoøit vìtí poèet pøíkazù a nebo také
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pøíkaz jediný. Parametry pøíkazù mohou tvoøit libovolné instrukce vyjma instrukcí T.
Uveïme jednoduchý pøíklad zápisu odchozí zprávy:
"+NASTAV" F (-X.XX ) D33 M112

Z uvedeného zápisu vyplývá, e do sítì GSM bude vyslána SMS zpráva v
následujícím tvaru:
+NASTAV 23.02 1

kde èíslo 23.02 je aktuální hodnota promìnné D33 v poadovaném formátu a
1 je hodnota síové promìnné M112. Pokud bude tato zpráva vyslána na telefonní èíslo
komunikátoru, který má nadefinovánu pøíchozí zprávu +NASTAV, pak ji tento komunikaèní procesor zpracuje a pøedá do sítì PESnet. Takto zapsaných povelù mùe mít odchozí zpráva i více.

3.4.

Vysílací dávky

Vysílací dávky tvoøí styèný prvek mezi automaty v lokální síti PESnet a telefonní sítí GSM. V lokální síti je pro vysílání dávek vyhrazena jedna síová promìnná typu
word tj. promìnná D (adresu promìnné lze zvolit, pøípadnì je moné tuto promìnnou
vùbec nepouít). Do této promìnné se zapisují poadavky na vyslání komunikaèní dávky
èíslem. Najde-li komunikaèní procesor dávku s odpovídajícím èíslem, provede odvysílání
dávky do sítì GSM.
Detailní popis funkceøídící promìnné a jejího nastavování je uveden výe - v
kapitole "Spoutìní vysílacích dávek", monost spoutìní dávek od vstupù je popsána v
následující kapitole.
Dávka je tvoøena posloupností instrukcí T. Uveïme pøíklad zápisu vysílací
dávky:
T ( Telefon1, Nastav ) T ( Telefon2, Nastav )

Z uvedeného zápisu je patrné, e pøi aktivaci vysílací dávky dojde k pøedání
jedné zprávy na dvì telefonní èísla. Tímto zpùsobem je moné odeslat jednu a tuté
zprávu na více telefonù. Stejnì tak je moné posílat i zprávy rùzné co do rozsahu a dat,
napø. podle potøeb pøíjemcù tìchto zpráv.

3.5.

Vstupy a výstupy

Komunikaèní procesor CP24 je kromì budièù komunikaèních linek RS232 a
RS485 vybaven jetì dvìma digitálními vstupy a dvìma digitálními výstupy (technické
podrobnosti viz technický popis k PES-CP24).
Díky tomu je moné smysluplnì provozovat komunikaèní procesor i samostatnì, tj. bez pøipojení dalích automatù pøes sí PESnet. Vzhledem k tomu, e komunikaèní procesor není primárnì urèen k samostatnému nasazení, není moné volné
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ovládání vstupù a výstupù programovì jako napø. u automatù MPC300, ale pouze na
základì informací v konfiguraèním souboru komunikaèního procesoru.
Programovací prostøedí PESgsm umoòuje nastavit od aktivování kadého z
obou vstupù separátní akci odeslání SMS zprávy do sítì GSM na pøedvolené telefonní
èíslo. Vlastnosti výstupù se nastavují obdobnì jednoduchým zpùsobem. V pøípadì, e je
komunikaèní procesor nasazen samostatnì, pak je moné výstupy ovládat pomocí uivatelských pøíkazù, v nich implementujeme instrukci M na pøísluný výstup.
Tabulka uvádí pøiøazení jednotlivých lokálních bitù M fyzickým vstupùm a
výstupùm komunikaèního procesoru.
lokální bit

fyzický vstup / výstup

M0

vstup X0

M1

vstup X1

M16

výstup Y0

M17

výstup Y1

Vysílání dávek od vstupù
Vyvolání vysílacích dávek se odvozuje od nábìné hrany na vstupu, pøièem
délka tohoto kladného impulsu musí být minimálnì 3 sekundy.
Po vyvolání vysílací dávky od vstupu je dalí vyvolání dávky od tého vstupu
moné a za 5 minut. Toto bezpeènostní opatøení je kvùli tomu, aby se nìjakou chybou
na vstupu nezahltil pøíjemce zbyteènými SMS zprávami.

Indikace
PES-CP24 má 4 indikaèní diody. Jejich funkce v aplikaci GSM je tato:
POWER
Indikuje napájení pøístroje. Nesvítí-li,není buï napájení nebo je CP24 vadný.
RUN
Rozsvítí se v okamiku, kdy se pøipojený GSM modulm zaregistruje do sítì
GSM a má dostateènì silný signál. Nesvítí-li, je buï chyba v komunikaci s modulem,
nebo je slabý signál, patná anténa apod. V takovém pøípadì nelze pøijímat ani vysílat
ádné zprávy.
LINE
Indikuje aktivitu linky RS232 smìrem k GSM modulu.
ERROR
Rozsvítí se v okamiku, kdy je SIM kartou odmítnut kód PIN (nejèastìjí
pøíèinou je zapsání patného PIN v konfiguraèním oknì programu PESgsm - viz dále).
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4.

OVLÁDÁNÍ PROSTØEDÍ PES gsm

Editace konfiguraèních souborù komunikaèního modulu se provádí v prostøedí PESgsm, které kromì kompilace zadaných definic zpráv provádí i kontrolu pravidel jejich tvorby, generuje výstupní programovací soubor a umoòuje konfiguraci
komunikaèního modulu pøes sériový komunikaèní kanál (COM-port).

4.1.

Hlavní menu

Hlavní menu je tvoøeno tøemi nabídkami. První nabídka Soubor obsahuje
pøíkazy pro správu souborù na disku. Umoòuje také sputìní pøíkazové øádky DOSu a
obsahuje té pøíkaz na ukonèení programu. Druhá nabídka Nástroje obsahuje pøíkazy
pro generování konfiguraèního souboru komunikaèního procesoru a jeho naprogramování. Poslední nabídku Pomocné tvoøí pøíkazy pro uivatelské nastavení prostøedí, tj.
napø. barev, pøípony souborù apod.

4.2.

Nabídka Soubor

Nabídka Soubor obsahuje následující pøíkazy s uvedeným významem.
Nový soubor otevøe nový bezejmenný soubor, pøi ukonèení programu je vyadováno zadání cílového jména souboru pro uloení editaèních zmìn
Otevøít soubor otevøe ji existující konfiguraèní soubor komunikaèního procesoru
Uloit pøíkazem provedeme uloení aktuálnì otevøeného souboru
Uloit jako editaèní zmìny jsou uloeny pod zadaným jménem
Zmìna adresáøe pøíkazem je moné zmìnit aktuální pracovní adresáø prostøedí
DOS pøíkaz spustí pøíkazový øádek systému MS DOS a uvolní nepotøebnou
pamì pro práci s pøíkazovým øádkem
Ukonèit program pøíkazem opustíme návrhové prostøedí PESgsm.

4.3.

Nabídka Nástroje

Nabídka obsahuje tøi pøíkazy pro zpracování editovaného souboru zpráv.
Pøíkazy i s jejich významy jsou uvedeny v následujícím odstavci.
Pøeklad pøíkazem provedeme pøeklad (kompilaci) zápisu definic jednotlivých
zpráv pro komunikaèní procesor, tj. provedeme pøevod z textového
formátu zápisu do formátu zpracovávaného komunikaèním modulem. Výsledkem úspìného pøekladu je stejnojmený soubor s editovaným textovým souborem doplnìný pøíponou hex. V pøípadì
neúspìného pøekladu jsou barevnì oznaèeny chybné definice zpráv.
Program pøíkazem se spoutí programovací proces komunikaèního modulu.
Programuje se soubor stejného jména, jako je soubor editovaný,
doplnìný o extenzi hex.
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Popis chyby

4.4.

pøíkazem je moné vyvolat vysvìtlující popis chyby, kterou nalezl
pøekkladaè v prùbìhu pøekladu na barevnì oznaèeném øádku
nìkterého z editorù zpráv pro komunikaèní procesor CP24.

Nabídka Pomocné

Nabídka obsahuje následující poloky:
Barvy pomocí pøíkazu se vyvolá dialogové okno nastavení barev jednotlivých oken návrhového prostøedí.
NastaveníProstøedí prostøedí pøíkazem se vyvolá dialogové okno pro nastavení
potøebných parametrù prostøedí.
O Programu pøíkaz zobrazí v dialogovém oknì základní informace o verzi programu PESgsm atp.

4.5.

Editaèní okno souborù

Vzhledem k tomu, e editované soubory nejsou ukládány v textové podobì,
ale v interním formátu prostøedí PESgsm, je i editaèní okno souborù ponìkud odliné od
klasických textových editorù.
Editaèní okno souborù obsahuje tøi polokovì editovatelné seznamy, urèené
pro pøíchozí a odchozí zprávy a pro spoutìcí dávky. Ètvrtým editovatelným seznamem
je soupis telefonních èísel, která budou komunikaèním procesorem vyuívána. Dále okno
obsahuje tøi tlaèítka, kterými je moné vyvolat pøeklad, programování souboru a nastavení konfigurovatelných prvkù komunikaèního modulu.
Mezi jednotlivými seznamy a editaèními prvky se pohybujeme sekvenènì
stiskem klávesy tabulátoru nebo pomocí ukazování myí. Editaci jednotlivých poloek
seznamù provádíme ve dvou krocích. Kurzorem nalezneme poloku, kterou si pøejeme
editovat a stiskem klávesy insert popø. dvojklikem myi vyvoláme dialogové okno pro
editaci poloky.
Dialogové okno má spoleèný tvar pro editaci zpráv a dávek a odliný tvar pro
editaci telefonního seznamu. V pøípadì editace zpráv je dialogové okno tvoøeno
øádkovým editorem jména zprávy a textovým editorem obsahu zprávy. V pøípadì telefonního seznamu je dialogové okno editace tvoøeno dvìma øádkovými editory pro jméno
a telefonní èíslo.
V pøípadì, e jsme s editovanou zprávou spokojeni, potvrdíme ve vech
pøípadech opravenou zprávu stiskem klávesy Enter. V pøípadì, e nechceme provedené
zmìny zaznamenat, ukonèíme editaci stiskem klávesy Esc. Místo zmínìných kláves
mùeme pouít my tak, e ukáeme a jednoduchým klikem zvolíme uzavírací tlaèítko.
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4.6.

Konfigurace komunikaèního modulu

Je dùleitá pro definování základních parametrù pro CP24/GSM. Okno konfigurace se vyvolá stiskem tlaèítka " Konfigurace" v pravé èásti okna editoru.
Konfiguraèní okno komunikaèního modulu slouí k nastavení specifických
vlastností komunikace a nìkterých doplòkových funkcí modulu. Okno je tvoøeno tøemi
nastavovacími oblastmi.

Nastavení reakce modulu od stavu vstupù X0 a X1
Chceme-li spustit nìjakou vysílací dávku od vzestupné hrany signálu na vstupu X0 nebo X1, vyplníme pomocí øádkového editoru jméno spoutìcí dávky u
pøísluného vstupu X0 nebo X1.

Propojení na sí PESnet
V této oblasti definujeme èísla síových promìnných, pøes které se bude
komunikaèní procesor ovládat. Je samozøejmì moné pouívání tìchto promìnných nepovolit a pak CP24 v prostoru síových promìnných nebude zabírat ádné místo.
Nejprve vyplníme èíslo promìnné pro spoutìní vysílaných dávek. Pouití a tudí i reakci
na tuto promìnnou mùeme povolit èi zakázat v doplòkovém oknì spínaèe Povolit. Obdobnì je moné definovat síovou promìnnou, do které se bude prùbìnì ukládat kód
indikující aktuální stav komunikaèního modulu. Tato nastavovací poloka má opìt
doplòkový spínaè pro povolení uívání této promìnné.
Dalími parametry, které je nutno nastavit, jsou hodnota komunikaèní rychlosti v síti PESnet a èíslo adresy v síti. Aby byl provoz na síti PESnet moný, musí mít
CP24 nastavenou stejnou rychlost jako ostatní automaty v síti, a naopak síová adresa
musí být odliná od ostatních automatù.
Kódování indikace stavu modulu v síové promìnné :
0
O.K. zaregistrován v síti a pøipraven
1
zaneprázdnìn vysíláním nebo pøíjmem
2
nezaregistrován (není signál, nebo operátor odmítl pøístup)
3
chyba zadání èísla SIM - PIN

Nastavení komunikace v síti GSM
Zde se vyplòují pouze dvì poloky. První z nich je PIN kód pouité SIM karty
a druhou je telefonní èíslo SMS centra, zajiující pøenos SMS zpráv mezi jednotlivými
úèastníky v síti GSM. Èíslo PIN pøísluí k pouité SIM kartì a èíslo SMS centra sdìlí operátor sítì GSM, který poskytl danou aktivaci.

20

PESgsm NÁSTROJ NA PROGRAMOVÁNÍ GSM BRÁNY 03/2003 23 stran

20

OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDÍ PESGSM

Reakce na obecné telefonní èíslo
V této èáti konfiguraèního okna mùeme pomocí zakrtávacích poloek nastavit pøístupová práva pro neznámá telefonní èísla, která nejsou obsaena v interním telefonním seznamu.
Je mono separátnì nastavit dvì èásti pøístupu : povolení vykonávání pøíkazù
obsaených ve zprávì (tedy nastavování promìnných, pøedávání parametrù ze zprávy) a
povolení generování odezvy (tedy sestavení a vyslání zpìtné odpovìdi odesílateli).
Pro vyí bezpeènost povelovaného systému doporuèujeme zakázat pøíjem
pøíkazù z libovolného telefonu.
Filtr telefonních èísel funguje obecnì tak, e nejprve prohledá telefonní seznam a pokud v nìm nalezne hledané telefonní èíslo, øídí se pøístupovými právy uvedenými u daného èísla. Pokud èíslo v seznamu není, pak se CP24 øídí pøístupovými
právy pro obecné èíslo.
Chceme-li tedy napø. povolit odezvy komukoliv, ale nìkterým konkrétním
èíslùm potøebujeme pøístup odepøít, povolíme odezvu pro obecné èíslo, neádoucí èísla
uvedeme do telefonního seznamu a pøístup jim nepovolíme.

4.7.

Pozor na zadání èísla PIN

Je tøeba dbát na to, aby ke GSM modulu s urèitou SIM-kartou byl pøipojen
vdy CP24 se správnì nakonfigurovaným èíslem PIN, pøísluejícím této SIM-kartì.
Komunikaèní procesor CP24/GSM pøi úvodních inicializacích pøedává GSM
modulu èíslo PIN, povolující pøístup k SIM-kartì. Po neúspìném pøedání pokus opakuje
a rozsvítí indikaèní LED - ERROR. Vìtina SIM karet se vak po nìkolika neplatných
pokusech o zadání PIN zablokuje a vyaduje tzv. kód PUK. Máme-li tedy chybnì zadáno
èíslo PIN v konfiguraèním oknì, nebo opomeneme-li pøeprogramovat CP24 na jiný PIN
po výmìnì SIM karty za jinou, potom nastane právì tato situace.
V tomto pøípadì nezbývá nic jiného ne vyjmout SIM kartu z GSM modulu,
vloit ji napø. do mobilního telefonu a tam ji odblokovat zadáním správného èísla PUK.

4.8.

Editor zpráv

Editor zpráv je dialogové okno, vybavené øádkovým editorem jména zprávy a
textovým editorem pro zápis zprávy. V texovém editoru zprávy je umonìno libovolné
formátování textu napø. tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. Formát editované
zprávy se po uzavøení okna editoru zpráv nijak neupravuje a tudí text zprávy je vdy pøi
dalím otevøení editaèního okna formátován tak, jak byl pøi poslední editaci vytvoøen.
Editor je moné vyvolat nastavením kurzoru na pøíslunou poloku v seznamu a stiskem
klávesy Enter je moné editovat text ji vytvoøené zprávy. V pøípadì, e poadujeme
zavést do seznamu zpráv novou poloku nastavíme kurzor do soupisu na místo, kam
chceme novou zprávu umístit a stiskneme klávesu Ins. Editor zpráv je spoleèný pro
pøijímané zprávy, vysílané zprávy a pro dávky.
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Pokud souhlasíme se tvarem editované zprávy, uzavøeme editor stiskem
tlaèítka Pouít. Poadujeme-li, aby zùstal text zprávy nezmìnìn, opustíme editor stiskem
klávesy Esc nebo stiskem tlaèítka Zruit.

4.9.

Editor telefonního seznamu

Je urèen pro editaci telefonního seznamu ukládaného do konfiguraèního souboru komunikaèního procesoru CP24. Editor umoòuje zadat jméno, telefonní èíslo a
nastavit pøístupová práva. Jméno poloky není podstatné a nemusí být zadáno. V
pøípadì, e jméno nezadáme, bude se ve výpisu telefonního seznamu uvádìt telefon
èíslem a navíc nebude moné pouívat symbolických odkazù na telefon v ostatních editorech zpráv.
U nastavení pøístupových práv je opìt k dispozici zakrtávací políèko pro povolení generování odezvy, tj. odpovídací èásti pøijímané zprávy, a políèko pro povolení
vykonání pøíkazù obsaených v pøijímané zprávì.
Editaci poloky telefonního seznamu je moné ukonèit stiskem tlaèítka Ano
(klávesa Enter) a vechny provedené zmìny tak zapsat. V pøípadì, e provedené zmìny
nechceme uloit, ukonèíme editaci stiskem tlaèítka Zruit (kláves Esc).

4.10.

Pøeklad

Spoutí se stiskem tlaèítka "Pøeklad" v pravé èásti okna editoru.
Pøi pøekladu se zpracují vekeré pøíchozí i odchozí zprávy, vysílací dávky,
telefonní seznam a konfiguraèní nastavení. To ve se pøeloí do výsledného datového
souboru (*.HEX) pro naprogramování CP24.
Chyby a nesrovnalosti, zjitìné bìhem pøekladu, jsou hláeny a oznaèeny.

4.11.

Nastavení prostøedí

Nastavení prostøedí se provádí v dialogovém oknì a je moné nastavit následující vlastnosti prostøedí.
Pøípona Slouí k nastavení pøedvolené pøípony pro soubory otevírané
do editaèního okna souborù.
Automatické ukládání Zakrtávací pole pro povolení automatického uloení zmìn
pøi zavírání editaèního okna souborù a ukonèení programu.
Obrazovka Nastavuje se rozliení obrazovky na 25 nebo 43/50 øádek.
Komunikaèní port Nastavuje se èíslo COM-portu, který má být pouit na programování komunikaèního procesoru CP24.
Vechna provedená nastavení je moné uloit do konfiguraèního souboru v
aktuálním adresáøi nebo v domovském adresáøi návrhového systému PESgsm.
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4.12.
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

4.13.

Programování CP24/GSM
Pøipojíme komunikátor CP24 k
sériovému portu poèítaèe.
Ovìøíme, zda je v nastavení prostøedí skuteènì zadáno èíslo COMportu ke kterému je pøipojen CP24.
Sejmeme horní krytku svorkovnice
u CP24 (nad konektorem CANON9)
a v pravém rohu pøestavíme
mùstkovou propojku do pozice
programování.
Zapneme napájení na CP24.
Stiskneme tlaèítko "Program" v
pravé èásti okna editoru.
Po dokonèení programování vypneme CP24 a vrátíme propojku zpìt
do pùvodní pozice.
Propojíme CP24 na GSM modul
(nezapomeneme na anténu) a celé
soustrojí zkusíme spustit.

1 2 3

poloha 2-3
poloha 1-2

.... provoz
.... programování

Nastavení barev

Pro nastavení barev je vytvoøeno v prostøedí editovací dialogové okno,
tvoøené dvìma sloupci soupisek pro editované poloky, dvìma editory barev, náhledem
textu a editorem pro nastavení znaku, urèeného pro výpis na podklad pracovní plochy.
Nastavování barvy provádíme tak, e v soupisce skupin vybereme poadovanou poloku. Ukonèíme-li výbìr ve sloupci skupin, pøejdeme do sloupce pro výbìr poloky a zvolíme poloku, její barvu chceme nastavit. Nyní provedeme nastavení barvy
pomocí editorù barev. Mùeme oddìlenì nastavit barvu podkladu a barvu textu. V náhledu textu vidíme, jak bude vypadat vypisovaný text editované poloky na obrazovku.
Pro nastavení znaku podkladu vybereme v oknì pøísluný editor a stiskneme
ipku dolù. Na obrazovku se otevøe okno soupisky znakù, pomocí nìho vybereme poadovaný znak a volbu potvrdíme stiskem klávesy Enter.
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