Ръководство за работа с HG-07
За потребители тип USER и SUSER

ТСК-1 ООД
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I

Въведение
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Въведение

1.1

Начало
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HG07 е устройство за контрол и управление на обекти чрез GSM мрежата с използване на
SMS-и.Основните приоритети, на които е акцентувано в разработката на устройството са
неговата надеждност и гъвкавост. Използван е висококачествен GSM модем предназначен за
индустриални и автомобилни приложения.Системата за самодиагностика заложена в софуера
на устройството също спомага за повишаване на надеждноста на работата му.Устройството е
с отворен дизайн и позволява добавяне на разширителни модули и написване на
допълнителен софтуер за решаване на специфични задачи.За такива случаи може да се
ползва и управление по CSD или GPRS.
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II
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HG-07

2

Спецификация

2.1

Възможности на хардуера
-Контрол на 6 изхода и 4 входа.
-Контрол на 2 напрежения
-Контрол на температурата в кутията на устройството.
-Контрол на температура в една точка с точност +/-1 градус.
-Контрол на отварянето на капака на кутията, в която е монтирано устройството.
-Контрол на наличието или отпадането на напрежението в мрежата.
-Зареждане и контрол на 12V оловен акумулатор до 7 амперчаса.
-Устройството може да се конфигурира да работи без акумулатор,само с мрежово
захранване.
-Вариантите за захранване на устройството са три:
-Захванване от 220V мрежа и буфериране със собствена акумулаторна батерия.
-Захванване от 220V мрежа без буфериране с акумулатор.
-Захранване от акумулаторна батерия на друго усройство.В този случай HG-07 не се
грижи за заряда на акумулаторната батерия но има възможност за контрол на
мрежовото напрежение.
-Часовник за реално време и с календар.
-Чрез светодиоди,вградени и изнесени на кутията се индицират режимите на работа.
-USB интерфейс за програмиране и контрол.
-Възможност за подслушване на помещението чрез микрофон включен към
устройството.
-Възможност за добавяне на разширителни платки,в които се реализират
допълнителни възможности.
-Tемпературен диапазон 0 - 75 градуса.
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Технически характеристики
В тази част са приведени техническите характеристики на базовата платка. Характеристиките
на разшитителните платки и модули са описани в съответстващите части, Разширителни
платки и Допълнителни модули

Електрически характеристики:
Наименование

Стойност Единица

Захранващо напрежение на
14-16
входа от трансформатор
Захранващо напрежение на
18-20
входа от трансформатор
Максимална ток консумиран от
400
входа за трансформатор
Захранващо напрежение на
клемите за акумулатор
Входно напрежение логическа
единица
Максимално допустимо
напрежение приложено на
вход
Съпротивление на входовете

V

Променливо напрежение 50 Hz

V

Постоянно напрежение

mA

10-18

V

6-7

V

+/- 100

V

120

KOm

14

mA

400

mA

*

*

400

mA

Максимална собствена
консумация

Товароспособност на изходите
Максимално напрежение на
изходите
Максимален заряден ток за
акумулатора

Забележка

Може да достигне до 24V ако не е
вкючена разширителна платка която да
не позволява да се захранва с такова
напрежение.
Над тази стойност входа е в състояние 1.
Входа няма хистерезис!
Защита на входа от пренапрежение

Килоома
Условия:
Няма допълнителни модули и
разширителни платки.
Не зарежда акумулатор.
Няма активност в GSM мрежата.
Светещ диод за статуса на захранващото
напрежение.
Захранващо напрежение на клемите на
акумулатора = 12V
Изведени са на конектор P4
Няма защита от претоварване.
= напрежението на клемите за
акумулатор
Акумулатора се зарежда в режим с
константно напрежение. Напрежението
на заряд е температурно компенсирано.
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Механични характеристики:
Наименование

Стойност Единица

Щирочина на платката
Дължина на платката
Максимална височина без раширителни платки
Разстояние между отворите за закрепване по широчина
Разстояние между отворите за закрепване по дължина

90
150
28
80
140

mm
mm
mm
mm
mm

Други характеристики:
Наименование

Работен температурен
диапазон
Използван GSM модем
Конектор за антена

Стойност

0 - 75

тип SMA

Единица

C

Забележка

По заявка могат да се изработват
устройства за разширен температурен
диапазон
Wavecom Clasic Q24xx EGSM 900/1800

Спецификация

2.3

9

Възможности на софтуера
В тази част се описват възможностите на базовия софтуер на устройствата HG07. За
специфични приложения е възможно да се поръча написването на софтуерен модул
осигуряващ желаната допълнителна функционалност.
Софтуера на HG07 е 2 типа,за самото устройство и за PC. Първия тип работи в процесора на
устройството и осигурява цялата му функционалност. Втория тип осигурява удобен интерфейс
за настройка и контрол на устройството посредстом локална връзка по USB с персонален
компютър / PC /.
Устройството може да се конфигурира и администрира чрез PC програмата и чрез команди
изпращани чрез SMS съобщения./SMS Интерфейс/
По време на работа устройството периодично проверява връзката си с GSM мрежата.При
тази проверка се определя автоматично към кой оператор е включен GSM модула и нивото на
сигнала, приеман от клетката.
Опционално устройството може да прави проверка за наличната сума при ползване на
предплатени карти след всяко изпращане на SMS. Ако сумата намалее под един лев се
изпраща SMS,предупреждаващ,че картата следва да се захрани с пари./Не работи с карти на
Глобул/
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2.3.1

HG-07

Права на достъп
Системата предлага три нива на достъп със съответните им права.Това са:
- USER / Потребител / Потребител с най ниски права на достъп. Има право да управлява
изходите и да получава информация за състоянието на входове и други параметри на
системата.
- SUSER / Супер Потребител / Има права да променя и някои от настройките на
системата
- ADMIN / Администратор / Има права да променя всички настройки на системата.
За всяко ниво има съответна парола. Паролата представлява 6 цифрен код.Всички пароли
могат да се променят при достъп с права ADMIN. Потребителите SUSER може да променят
своята и на потребителите тип USER пароли. Потребителите тип USER не могат да променят
пароли.
При управление/конфигуриране чрез SMS съобщения /SMS Интерфейс/ правата на достъп се
определят от паролата включена в съобщението.
При работа чрез PC софтуера парола се изисква при устанояване връзка на програмата с
устройството.

2.3.2

Управление чрез SMS съобщения
Осигурява дистанционния контрол над устройството. По този начин могат да се конфигурират
повечето настройки и да се получава информация за сътоянието им,както и да се поисква
информация за състоянието на следените от устройсвото входове и параметри.
Управлението чрез SMS съобщения може да бъде в диалогов режим. Тоест за всяко
изпратено към устройството командно съобщение се връща отговор за коректно изпълнение
или за намерена грешка в синтаксиса на полученото съобщение или грешка при изпълнението
на команда.За изпращане на съобщения към устройството може да се ползват безплатните
SMS сървъри а отговорите в този случай може да бъдат насочени да се изпращат на зададен
телефонен номер.

2.3.3

Настройки
Поддържат се 2 копия на всички настройки,като съхраняването и възстановяването им може
да се прави и дистанционно чрез команда в командно съобщение. Първото копие "Work Copy"
съдържа работните настройки с които устройството работи. Второто копие няма влияние върху
работата на устройството и служи за съхрянваване на настройките от "Work Copy" и
възстановяването им при нужда.
За повишаване на сигурноста на работа всички настройки и от 2 те копия се записват на 3
места в EEPROM паметта на устройството и при увреждане на някой от записите в резултат на
силни електрически смущения или други фактори автомачтично увредените записи се
възстановяват от неувредено копие.
Илюстрация на организацията на настройките в паметта:

Спецификация

Чрез настройките могат да се конфигурират:
-Настройките на входовете и изходите
-Имената на входовете,изходите и параметрите
-Текста на изходящите съобщения асоциирани с входове
-Телефонните номера към които се изпращат съобщения
-Броя на активните входове и изходи
-Начина на захранване на устройството.
-Контрола на мрежовото захранващо напрежение
-Оциите за работа с SMS интерфейса
-Паролите за достъп
-Нивото на сигурност на PC интерфейса
-Изпращането на предупредителни съобщения от системата за самодиагностика
-Контрола на отварянето на кутията в която е устройството
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2.3.4

HG-07

Система за самодиагностика
Прави следните проверки:
- Проверка целостта на базата данни с настройките на системата.При частично увреждане
автоматично се възстановяват повредените записи от резервните копия. При невъзможност за
възстановяване,спира работата на
устроството и съответната грешка се индицира с мигане
на светодиода за грешка.
- Проверка на готовноста на GSM модема. Прави се на всяка минута. При проблем модема
се рестартира.
- Периодична проверка на програмната памет на процесора. При проблем се спира
работата на устройството.Проверката гарантира коректноста на работа и изключва
възможността за грешки,породени от увреждане на програмната памет в резултат на силни
токови удари /мълния и други /.
-Проверка за наличие и изправност на SIM картата.
Детаилно описание на системата има в съответната част.

2.3.5

Изпращани съобщения за събития
Устройството може да се конфигурира да изпраща съобщения при настъпване на следните
събития:
1. Промяна състоянието на вход.
Като може да бъдат конфигурирани следните условия:
- On към Off (отваряне на контакт)
- Off към On (затваряне на контакт)
- И в двата случая.
- Промяна напрежението на входа
- при промяна от 0 към 1
- при промяна от 1 към 0
- при смяна на състоянието
Има и конфигурируем времеви филтър, с който могат да се игнорират кратковременни
промени в състоянието на входовете.
2. Отпадане и възстановяване на мрежовото захранване.
3. Дефект на акумулатора. Генерира се от системата за самодиагностика.
4. Пълно разреждане на акумулатора. След изпращането на съобщението
устройството се изключва до възстановяване на мрежовото захранване.
5. Отваряне на капака на кутията, в която е монтирано устройството.
6. Излизане на температурата в кутията на устройството извън допустилмия
температурен диапазон.
7. Промяна на конролиран параметър извън зададени граници.
8. Ресет на паролите за достъп.
9. Възникване на грeшка при работа на устройството. Генерира се от системата за
самодиагностика.
10. Стартиране на устройството.
Всяко съобщение за събитие съдържа в себе си датата, точен час, минута и секунда на
възникване на събитието.

2.3.6

Последователност при стартиране
При стартиране на устройсвото се изпълнява следната последователност от
операции:

Спецификация
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1. Проверка за коректноста на програмната памет. При некоректна чексума
устройството не стартира.
2. Проверка/възстановяване на базата с настройки.
При повредена база дании се генерира блокираща грешка. Организацията на базата
данни за настройките е описана в съответната част.
3. Зареждане на работните настройки.
4. Инициализиране на модема.
5. Получаване часа и датата на стартиране,оператора и нивото на сигнала.
6. Проверка на причината за рестарт на устройството. Има следните варианти:
- Отпадане на захранването. Преминава се към следващата операция.
- Софтуерен рестарт,от PC софтуера или SMS интерфейса. Възстановява се
състоянието на изходите преди рестартирането и се преминава към следващата операция.
- Рестарт поради възникаване на грешка.
-Възстановява се състоянието на изходите преди рестартирането.
-Запис в лога на часа,датата и номера на възникналата грешка
-Ако съответните опции са активирани се изпращат предупредителни съобщения
за грешката.
7.Активиране на USB интерфейса.
8.Ако съответната опция е активирана се изпращат съобщения за стартирането на
устройството.
9.Проверява се за получени SMS.
10.Устройството преминава в режим на очакване.
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2.4

HG-07

Система за самодиагностика
Устройството има система за самодиагностика която поддържа лог от 80 грешки,като всеки
запис в него има номер на грешката,опционален параметър и часа и датата на възникване на
грешката.
При възникване на грешка опционално може да се изпращат съобщения към групите ADMIN и
SERVICE. За разрешаване и забраняване на изпращането на тези съобщения към съответните
групи има отделни опции които се настройват от PC софтуера.Списък с намерените грешки
може да се изведе чрез администраторския софтуер с команда от командния ред ERRPR.
Списъка може да бъде изтрит с команда ERRCL.Последователни мигания с продължителност
на светене на светодиода 3 секунди означава че някоя от неблокиращите грешки се появява
постоянно,това означава че устройството е повредено и може да бъде възстановено само в
специализиран сервиз.

В процеса на работа устройството открива следните типове
грешки:
-Системни грешки
-Грешки при комуникаията с отделните модули на устройството:
-Енергонезависима памет/EEPROM/
-Модем
-Модули включени към разширителните конектори
-Грешки в базата данни с настройки на системата
-Грешки при комуникацията с GSM мрежата

2.4.1

Типове грешки
Грешките биват 3 типа:
- Блокиращи
Изискват намеса на човек за да бъдат отстранени. При намиране на такава грешка
работата на устройството се прекратява преминава в режим на индикация на грешка.
Индикацията става чрез "Error Led" светодиода чрез съответен брой премигвания и пауза след
тях.Някои от грешките могат да бъдат отстранени на място а другите изискват намеса на
квалифициран специалист.Пример за блокираща грешка е грешка в SIM картата,"SIM CARD
ERROR",Тя обикновенно е свързана с лош контакт на сим картата в картодържателя.В
конкретния случай се изважда картата от картодържателя и се почиства. Почистват се и
контактите на картодържателя. След това се поставя на мястото и се натиска и задържа за 3 до
5 секунди универсалния бутон.Трябва да се внимава да не се задържи прекалено дълго защото
това може да доведе до ресетване на паролите. С това устройството се стартира отново и ако
проблема е отстранен,продължава работата си.Ако проблема не е бил в лош контакт на SIM
картата,устройството отново намира грешката и пак минава в предишния режим на индикация
на грешка.Това означава че картата вероятно е дефектна и се заменя с друга след което пак се
натиска и задържа универсалния бутон. Ако картата е била дефектна устройството продължава
нормалната си работа с изправната карта.Ако и след това пак мине в режим на индикация на
тази грешка това вече означава че устройството е повредено и може да бъде възстановено
само в специализиран сервиз.

- Неблокиращи
Възникват в резултат на силни електромагнитни смущения,поради бъг в софтуера или
в резултат на други случайни фактори.Типа на тези грешки е такъв че след рестартиране на
устройството работата му продължава. При намиране на такава грешка устройството се
рестартира автоматично след което часа датата и номера на грешката се записват в лог файла
за намерени грешки а при активна опция за изпращане на съобщения за грешки към ADMIN или
SERVISE се изпраща текст с текущото време и номера на грешката на телефоните от
съответната група.

Спецификация
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- Информационни
Това са грешки който за разлика от предишните 2 типа не спират работата на
устройството и за тяхното възникване не се изпраща съобщение. Такива са грешките свързани
с проблеми при изпращане на SMS.

2.4.2

Индикация на грешки
Индикацията на грешки става чрез двата червени светодиода на основната платка
разположени в близост до конектора за SIM карта. Това са ERROR LED и STATE_LED. При
възникване на грешка постоянно светва и светодиода индицираш приемане/предаване на SMS
свързан към конектора P3
При възникване на грешка всички изходи се изключват,връзката по USB ако е била активна
се прекъсва,ERROR LED и STATE_LED започват да мигат с интервал 10 пъти в секунда за 3
секунди. След което STATE_LED остава да свети а чрез ERROR LED се индицира номера на
възникналата грешка.
Ако грешката е неблокираща номера и се индицира само веднъж след което устройството
се ресетва. Номера на грешката е трицифрено число и се индицира в следната
последователност.
Цифра
1
2
2

Диапазон
0-2
0-9
0-9

Забележка
Индицира се първа.
Индицира се последна

Индикацията на цифра става чрез броя последователни мигания с светене/пауза
0,4sec/0,4sec,последвано от пауза 3 секунди. Индикацията на нула става чрез светване на
светодиода за 3 секунди последвано от пауза 3 секунди.
За пример:
Едно дълго светване + 4 премигвания + 6 премигвания е грешка номер 46.
Изключение правят неблокиращите грешки тип "Low Level". При тях устройството се
ресетира незабавно без индикация.
При блокираща грешка се преминава в режим на индикация на блокираща грешка като
постоянно се индицира номера на грешката. Броя на премигванията последвани от 3 секунди
пауза е номера на грешката. За излизането от режима е описано в темата Блокиращи грешки.
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2.4.3

HG-07

Списък на грешките и описание

- Блокиращи
Номер на
грешката
1

2

3

4

Грешка в базата данни с настройки на системата.След намирането на
грешка съответния запис в базата данни се установява в "Factory Default".
След натискане на универсалния бутон работата продължава.Необходимо е
да се проверят и евентулано направят наново настойките на системата.
Причина за възникването на този проблем може да бъде много силно
електрическо смущение/Падане на мълния,силен токов удар и т.н/.Друга
вероятна причина би могла да бъде повреда на енергонезависимата памет на
устройството.В такъв случай проблема може да бъде отсранен в
специализиран сервиз.
Тази грешка обикновенно е свързана с лош контакт на сим картата в
картодържателя.При възникаване на тази грешка се процедира така:
- Изважда се картата от картодържателя и се почиства.
- Почистват се и контактите на картодържателя. След това картата се
поставя на мястото и.
- Натиска се и се задържа за 3 до 5 секунди универсалния бутон.
С това устройството се рестартира и ако проблема е отстранен,продължава
работата си. Ако проблема не е бил в лош контакт на SIM картата,
устройството отново намира грешката и пак минава в предишния режим на
индикация на грешка. Това означава че картата вероятно е дефектна и се
заменя с друга след което пак се натиска универсалния бутон.Ако картата е
била дефектна устройството продължава нормалната си работа с изправната
карта. Ако след това пак мине в режим на индикация на тази грешка това вече
означава че устройството е повредено и може да бъде възстановено само в
специализиран сервиз. Друга вероятна причина е картата да е блокирана и да
изисква въвеждане на PUK код.
Означава че PIN кода на картата е активен. Необходимо е да се деактивира
в GSM телефон и пак да се постави в устройството. След това с натискане на
универсалния бутон се излиза от режима на индикация на грешка и
устройството се ресетва.
Грешка при комуникацията на процесора с енергоназависимата памет /
EEprom/ Устройството е повредено. Може да бъде възстановено в
специализиран сервиз.

Спецификация
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- Неблокиращи
Тези грешки са информация за специалитите по подръжка на HG-07.

Hi Level Errors
Номер на
грешката
20 - 25
26
28
29 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99

Грешки генерирани от софтуерни проблеми.
Неразпозната грешка
Грешка при инициализацията на модема
Грешка при комуницацията с модема
Грешка възникнала при опит за изпращане на съобщение. Отнася се до
комуникацията с модема
Недефинирани
Грешка възникнала при опит за използване на сервизи на оператора. Отнася
се до комуникацията с модема.
Недефинирани
Недефинирани
Недефинирани

Low Level Errors
Номер на
грешката
100 - 109
131 - 133

Тип 1 Грешки генерирани от софтуерa в резултат на софтуерна грешка или
силно смущение.
Тип 2 Грешки генерирани от софтуерa в резултат на софтуерна грешка или
силно смущение.
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- Информационни
Номер на
грешката
110

111
112

Тази грешка възниква при изпращане на SMS. Кода на грешка върнат от
системата е ERROR CMS 512. Обикновенно причина за тази грешка е слав
сигнал на оператора. Получава се също и при пренатоварена GSM мрежа.
Появяването на такива грешки означава че има проблем с нивото на сигнала.
Налага се да се вземат мерки за коригиране на проблема / Смяна
местоположението на антената,по голяма антена,друг GSM оператор и т.н./
Тази грешка възниква при изпращане на SMS. Кода на грешка върнат от
системата е ERROR CMS 513.
Тази грешка възниква при изпращане на SMS. Кода на грешка върнат от
системата е ERROR CMS 514.

Спецификация
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Съобщения изпращани при промяна състоянието на
входовете
Начална информация
Всеки вход има асоциирани с него съобщение и група телефонни номера. Също така всеки
вход има индивидуална настройка на типа събитие при което се изпраща съобщение. При
възникване на събитие от типа за който входа е настроен, съобщение се изпраща на всички
телефонни номера от групата.
Всяка група телефонни номера може да има до 6 номера като всеки номер може да има до 20
цифри като може да започва с знака '+'. Ако групата е празна съобщения няма да се изпратят.
Всяко от съобщенията може да има до 60 символа като има специален синтаксис за вмъкване
на допълнителна информация и генериране на различен текст за случай на преминаване на
състоянието на входа към "On" или към "Off".

Oписание на синтаксиса на съобщенията
Ако записаното съобщение е празно то изпратеното съобщение е в следната форма:
HG07:xxxxxx EM>> <Име на входа> = <Състояноето на входа> <Дата и час на събитието>
Където xxxxxx е 6 цифрения сериен номер на устройството.
А а ако съобщението не е празно,изходния текст който ще се изпрати като SMS зависи от
съдържанието и ще е текст започващ с "HG07:xxxxxx EM>>" следван от текста генериран след
обработката му.
В записаното съобщение може да има следните елементи:
- Свободен текст: Този текст се изпраща както при преминаване на входа от "Off" -> "On"
така и в обратния случай.
- Секция заградена с < >: Синтаксиса и е следния: < текст1..../текст2.... >
Заградения текст се разделя на 2 части от наклонената черта '/'. Часта преди нея се
включва в текста на изпращаното съобщение ако събитието е преход Off -> On , а секцията
след нея се включва ако събитието преход "On" -> "Off".Ако наклонена чертичка не е включена в
заградената секция то текста от нея се включва само при преход "Off" -> "On". В едно
съобщение може да има няколко такива секции.
- Директиви. "@P","@S","@T". На мястото на директивата се вмъква съответната
информация.
- "@P" -> Включва името на входа.
- "@S" -> Включва състоянито на входа към което е преминал.
- "@T" -> Включва часа и датата в което се е случило събитието.
Използването на който и да било от тях не е задължително.
Примери за използване:
Ako текста на записаното съобщение е:
< Door open/Door close >at @T
при изпращане на съобщение указващо че състоянието на входа се е променило от On към Off,
съобщението което ще бъде изпратено ще има следния текст:
HG07:xxxxxx EM>> Door close at 05/1/07,2:20:24
а при съобщение указващо преход от Off към On
HG07:xxxxxx EM>> Door open at 05/1/07,2:20:24
Ako текста на записаното съобщение е:
"@P" = <open/close>
А името на входа към които е асоциирано е "DOOR" при изпращане на съобщение указващо че
състоянието на входа се е променило от On към Off,съобщението което ще бъде изпратено ще
има следния текст:
HG07:xxxxxx EM>> 05/1/07,2:20:24 DOOR = close
а при съобщение указващо преход от Off към On
HG07:xxxxxx EM>> 05/1/07,2:20:24 DOOR = open
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HG-07

3

Хардуер

3.1

Базова платка
Базовата платка е самото устройство HG-07. Към нея се включват разширителни платки и
допълнителни модули за осигуряване на необходината функционалност за конкретното
приложение. Към нея се включват и захранващия трансформатор и акумулатора. На нея е и
конектора за GSM антената.

Хардуер
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HG-07

Конектор CON3
Предназначен е за връзка с захранващия трансформатор и акумулатора.
Предназначение на пиновете:
Номер
на
пин
1
2
3
4

Предназначение

Захранващ трансформатор AC 15V
Захранващ трансформатор AC 15V
Плюс на акумулатора
Минус на акумулатора

Конектор CON4
На него са изведени четирите входа и дистанционния термодатчик.
Предназначение на пиновете
Номер
на
пин
1
2
3
4
5
6
7
8

Предназначение

GND
GND
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Минус на термодатчика
Плюс на термодатчика

Хардуер
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Конектор P3
Предназначен е за връзка с светодиодите на лицевия панел и ключето на капака на кутията.

Номер
на
пин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предназначение

GND ,Катод на червения сегмент на двуцветния светодиод
Анод на червения сегмент на двуцветния светодиод
GND ,Катод на зеления сегмент на двуцветния светодиод
Анод на зеления сегмент на двуцветния светодиод
GND ,Катод на светодиода индициращ приемане/предаване на SMS
Анод на светодиода индициращ приемане/предаване на SMS
GND ,Катод на светодиода индициращ наличие на мрежа
Анод на светодиода индициращ наличие на мрежа
Ключе на капака
Ключе на капака
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Конектори P4,P5 и P6
Предназначени са за монтиране на разширителни платки

Джъмпер за батерията на часовника
За нормалната работа на устройството е необходимо да бъде поставен. Ако устройството ще се
съхранява на склад е необходимо да бъде изваден за да не се изтощава батерията напразно.

Хардуер

3.2

Разширителни платки
За момента има само един тип разширителна платка с 4 изхода с релета. Позволява
комутиране на консуматори AC/220V/6А

3.3

Допълнителни модули
За момента няма готови допълнителни модули

3.4

Метална кутия
Устройството може да бъде комплетовано в метална кутия по желание на клиента.
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SMS Интерфеис

4.1

Обща информация

29

SMS Интерфеис е метода на управление на HG2007 чрез SMS съобщения. Той има 2 вида
съобщения:
- Командни съобщения.
- Съобщения отговор.
Командните съобщения са съобщенията които потребителя изпраща към HG2007.Чрез тях
може да се управляват състоянието и настроиките му или да се изисква информация за
състоянието им.Съобщенията отговор са съобщенията които HG2007 изпраща в отговор на
командните съобщения.
I.Командни Съобщения.
Командните съобщения съдържат:
- Парола. Задължително присъства в началото на всяко командно съобщение.
- Една или повече команди.
Паролата е 6 цифрено число предхождано от *. От паролата зависи какви права на
достъп ще има съобщението. Възможни са 3 варианта на права на достъп:
-USER
-SUSER
-ADMIN
От правата на достъп зависи до кои команди ще има достъп.
ADMIN има достъп до всички комади.
SUSER няма достъп до комадите за базово конфигуриране на системата.
USER има достъп само до най базовите комади.
II. Съобщения отговор.
В командните съобщения има следните елементи.
- Информация за състояния и настройки изискана от команди от командното
съобщение.
- Информация за намерени грешки в синтаксиса.
- Информация за изпълнените комади. В случай че е активирана опцията "Report
Enable".
Опцията "Диалогов режим"/Report Enable/ указва в съобщението отговор да бъде
включвана информация за изпълнението на всяка комада.Тази опция има настройка по
подразбиране но може и да се включва и изключва за съответното командно съобщение с
включването в него на съответните комади за активирането или деактивирането и. С
активирането на тази опция работата чрез SMS интерфеиса става в диалогов режим. Тоест на
всяко получено командно съобщение се отговаря задължително. Ако тази опция не е
активирана съобщение отговор се изпраща само в следните случаи:
- В командното съобщение присъства комада която изисква някаква информация от
устройството. Това са комадите завършващи с символа '?'.
- Намерена е синтактична грешка в командното съобщение.
- Използвана е комада за използването на която няма необходимите права на достъп.
Телефонния номер на който ще се изпрати съобщението отговор се определя от
следните настройки:
- "Report to Message Sender"
- "Default Report Phone Number"
Ако първата опция е активирана съобщението отговор ще се изпрати на телефонния
номер от който идва съобщението.
Устройството опознава номерата на повечето известни интернет SMS сървъри.Ако
опцията е активирана но командното съобщение идва от такъв сървър отговор няма да бъде
изпратен.Ако първата опция е деактивирана то съобщението отговор ще се изпрати на
телефонния номер определен от "Default Report Phone Number".Тези 2 настройки могат да се
променят за конкретното командно съобщение с включването в него на съответноте команди.
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4.2

Спецификация на SMS скрипта

4.2.1

Обща информация
Скриптовия език на системата представлява последователност от команди разделени с
интервал. Всяко командно съобщение започва задължително с парола предхождана от * .
Паролата е 6 цифрено число и след нея задължително тррябва да има интервал. Пример за
парола *123456 . След всяка команда задължително трябва да следва интервал. Ако командата
има параметри то те следват след интервала и са разделени с запетая. Възможно е да се
използва и точка за тази цел. След последния параметър трябва също да следва интервал.
Работата на устройството има следната логика:
- Проверява входящото съобщение за наличие на парола. Ако парола не се открие
съобщението се игнорира и изтрива.Ако парола бъде открита проверява се дали отговаря на
някоя от паролите на системата. Ако не се открие съответствие съобщението се игнорира и
също се изтрива. Ако паролата отговаря се установяват текущите права на достъп в
съответствие с нея.
- Започва от началото към края да се търси валидна команда. При намирането и тя се
изпълнява и търсенето продължава по нататък до намиране на следваща команда или края на
съобщението.
- При срещане на текст който не е команда възниква грешка и изпълнението на скрипта
се прекратява и се изпраща съобщение за грешката.
- При срещане на команда която изисква права на достъп по големи от текущите
определени от паролата,възниква грешка,изпълнението на скрипта се прекратява и се изпраща
съобщение за възникналата грешка.
- Ако някой от параметрите на команда е невалиден възниква грешка и се изпраща
съобщение указващо командата при която има невалиден параметър.
- При активирана опция "Диалогов режим" след изпълнението си всяка команда включва
в съобщението отговор,което ще се изпрати след изпълнение на скрипта,информация указваща
резултата от изпълнението и.
- При изпълнение на команда изискваща информация,такива са всички команди
завършващи с '?',независимо от състоянието на опцията "Диалогов режим" в изходящото ще се
включи изискваната информация и след края на скрипта съобщението отговор ще се изпрати
задължително.
- Има команди изискващи информация които генерират дълъг отговор съизмерим с
дължината на изходящото съобщение (160 символа). Такива са LIST? и STAT? например. След
като такава команда се срещне,ако до този момент предшестващи команди са включили
информация в изходящото съобщение то тя ще бъде изпратена в отделен SMS и командата
започва да записва своята информация в нов SMS.
- Всяка команда преди да включи своя информация в изходящото съобщение проверява
дали до изчерпване лимита от символи в един SMS (160 символа) остава достатъчно място за
своята информация. Ако няма толкова място се изпраща съобщение отговор с наличната до
този момент информация след което командата включва своята информация в ново изходящо
съобщение.
- При изпращане на съобщение отговор в началото му се включва поредния му номер.
Ако при едно командно съобщение се генерират 3 съобщения отговор,то те ще имат поредни
номера 1,2 и 3.
- Командите се изпълняват по реда в който са записани в командното съобщение.
Единствено командата RESET прави изключение и се изпълнява не в последователноста в
която са записани командите в скрипта,а след изпълнението на целия скрипт.

4.2.2

Формат на комадите
Комадите са съставени от няколко главни латински букви.Командите които изискват някаква
информация от устройството имат за последен символ '?'.След всяка комадата задължително
трябва да следва символа интервал.След него следват параметрите на комадтата.
Параметрите биват задължителни и незадължителни.Ако командата има повече от един
параметър то те са разделени точка или запетайка /Както е по удобно на потребителя/.Не се
допуска да има интервали между отделните параметри.Задължителните параметри в
описанието на синтаксиса на командата са заградени само с < > а незадълителните са
заградени освен това с [ ].
Пример:
POWCTR <ON/OFF> [,<Time Filter>]

SMS Интерфеис
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В този пример комадата е POWCTR и тя има 2 параметъра.Първия е задължителен и ON/
OFF между скобите указва че този параметър може да има стойности ON и OFF.Втория
параметър е незадължителен и включването му в случая с тази комада ще установи
съответната настройка на времето за филтрация. Невключването на незадължителния
параметър ще доведе до промяна само на състоянието на опцията ON/OFF.
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Примери
Тук са приведени някоко примера поясняващи работата чрез SMS скрипта.
1. Получаване на статуса на системата и състоянието на входовете и изходите.
Съдържание на командното съобщение:
*111111 STAT? INPS? OUTS?
Тук паролата е 111111 а детайлно описание на командите има в съответните части:
- "Команди за работа с входовете и изходите" за INPS? и OUTS?
- "Общи команди" за STAT?
2. Включване на изход за 10 секунди и получаване на часа и датата на устройството:
Съдържание на командното съобщение:
*111111 OUT 1,ON PAUSE 10 OUT 1,OFF TIME?
3. Добавяне на телефонен номер 0888333333 във всички групи асоциирани с входове. И
получаване на съдържанието на групата асоциирана с вход с име INP2. Отговора се указва да
се изпрати на 0888123456 като опцията "Диалогов режим" се активира за това командно
съобщение.
Съдържание на командното съобщение:
*111111 RPH 0888123456 REN IPHADDALL 0888333333 IPHGR? INP2
Тук командата за насочване на отговора към 0888123456 е поставена в началото веднага след
паролата. Спецификата не тази команда е че пренасочва към зададения телефон съобщението
отговор в момента на изпълнението си. Ако преди да е била изпълнена възникне грешка
съобщението за грешка ще бъде изпратено според настройките по подразбиране а не на
телефонния номер на който желаем. Поради тази причина тази команда е желателно да бъде в
началото. Втората команда REN активира опцията "Диалогов режим". Нейната специфика е
същата като на предходната команда. Опцията ще бъде активирана при изпълнението и. За
командите които я предхождат ще е валидна настройката по подразбиране.
Следващата команда IPHADDALL ще включи 0888333333 в всички групи телефони асоциирани
с входове. За да бъде изпълнена тази команда е необходимо паролата 111111 да е с права на
достъп тип SUSER или повече.
Последната команда IPHGR? ще включи в отговора списък с телефонните номера от групата
асоциирана с този вход.
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Списък на командите
- Общи команди
- Команди за настроика на входове и изходи
- Команди конфигуриране на входовете и изходите
- Команди за настроика на изходящите съобщения
- Работа с паролите
- Команди за работа с телефонните номера асоциирани с
входове
- Контрол на мрежовото напрежение
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Общи команди
Команда

Кратко описание

CREDIT<номер на
валчер>
CREDIT?
DEVINFO?

Зарежда валчер в картата на устройството и връща
информация за сметката след зареждането
Връща информация за текущата сметка на картата
Включва в отговора информация за софтуерната версия и
хардуера.
STAT?
Връща информация за статуса на системата.
LIST?
Връща списък на достъпните SMS команди
NAMES?
Връща имената от съответната група.
PAUSE<0-60 sec>
Въвежда пауза от 0-60 секунди в изпълнението на скрипта
REN
Укзава за конкретното съобщение да бъде включена
опцията "Report"
RDIS
Укзава за конкретното съобщение да бъде изключена
опцията "Report"
REP?
Връща информация за настройките на системата отнасящи
се за съобщенията отговор ( Reports ).
RENDEF
Укзава по подразбиране да да бъде включена опцията
"Report"
RESET
Ресетва устройството след изпълнение на целия скрипт.
RDISDEF
Укзава за по подразбиране да бъде изключена опцията
"Report"
RPH <Phone Number/
Указва че отговора на съобщението трябва да бъде
изпратен на този номер.Ако параметъра е THIS това
THIS>
означава че отговора трябва да бъде изпратен на телефона
от който е изпратено съобщението.
RPHDEF<Phone Number/ Установява номера по подразбиране на които се изпращат
съобщенията отговор.
THIS>,<ON/OFF>
REPDEF <ON/OFF>
Ако параметъра е ON по подразбиране ще се изпращат
съобщения отговор.
Ако е OFF няма да бъдат изпращани по подразбиране.
TIME?
Връща датата и часа на системния часовник.
TIME <dd,mm,yy,hh,
Установява датата и часа на системния часовник.
mm>

4.3.1.1

Необхо
дими
права
на
достъп
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER
SUSER
SUSER
SUSER
SUSER

SUSER
SUSER
USER
SUSER

CREDIT
Синтаксис: CREDIT <номер на валчер>
Необходими права на достъп:USER
Зарежда валчер в картата на устройството и връща информация за
сметката след зареждането
Параметър: Секкретния номер на валчера
Внимание! командата не е напълно тествана. Желателно е да не се ползва все
още.
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CREDIT?
Синтаксис: CREDIT?
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за текущата сметка на картата.

4.3.1.3

DEVINFO?
Синтаксис: DEVINFO?
Необходими права на достъп:USER
Включва в отговора информация за софтуерната версия и хардуера.

4.3.1.4

LIST?
Синтаксис: LIST?
Необходими права на достъп:USER
Връща списък на достъпните SMS команди

4.3.1.5

NAMES?
Синтаксис: NAMES? <Име на група>
Необходими права на достъп:USER
Връща имената от съответната група.
Параметър:
<Име на група>: Името на изхода за чието състояние се изисква
информация.Има следните варианти:
- INPUTS
Входове.
- OUTPUTS
Изходи.
- PARAMETERS
Пареметри.
Пример:
Командата
NAMES? INPUTS
ще върне като отговор
Names<INPUTS>:INP1,INP2.
Toва означава че устройството има активни два входа като имената им
съответно са INP1 и INP2.

4.3.1.6

PAUSE
Синтаксис: PAUSE <0-60 sec>
Необходими права на достъп:USER
Въвежда пауза в изпълнението на скрипта. По голям интервал може да се
въведе с последователни команди PAUSE. Но трябва да се има пред вид че по
време на изпълнение на скрипта устройството не може да праща съобщения за
възникнали събития а многократното повторение на командата ще доведе до
много голямо време за изпълнение.
Параметър:
<0-60 sec>: Време в интервала 0 до 60 секунди. Използването на 0 е
безсмислено,командата ще бъде без резултат.
Пример:
OUT 1,ON PAUSE 10 OUT 1,OFF
При този пример първо ще се включи изход с име "1".След изтичане на
паузата от 10 секунди изхода ще бъде изключен от втората команда OUT.
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4.3.1.7
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STAT?
Синтаксис: STAT?
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за статуса на системата.

4.3.1.8

RDIS
Синтаксис: RDIS
Необходими права на достъп:USER
Укзава за конкретното съобщение да бъде изключена опцията "Report"

4.3.1.9

REN
Синтаксис: REN
Необходими права на достъп:USER
Укзава за конкретното съобщение да бъде включена опцията "Report"

4.3.1.10 RPH
Синтаксис: RPH <Телефонен Номер/THIS>
Необходими права на достъп:USER
Тази команда указва на кой телефон да бъде изпратено съобщението
отговор.Не променя настройката по подразбиране и се отнася само за текущото
съобщение.
Особенности:
- Командата може да бъде на произволно място в съобщението
- Да се има пред вид че ако се намери грешка в скрипта преди тази
команда,тъй като при грешка изпълнението на скрипта се преустановява,тя
няма да бъде изпълнена и отговора ще бъде изпратен на телефонния номер по
подразбиране.Поради тази причина е желателно командата да е в началото на
съобщението. Друга причина поради което тази команда трябва да е в началото
на съобщението е че при отговор по дълъг от дължината на едно съобщение
може да се окаже че първата част на отговора ще бъде изпратена не на
желания телефон поради това че в момента на изпращане на първата част на
отговора тази команда не е била изпълнена все още.
Параметри:
<Телефонен Номер>: Ако параметъра е телефонен номер това указва на този
номер да бъде изпратено съобщението отговор.
THIS:
Указва че отговора трябва да се изпрати на номера от който е
изпратено командното съобщение. Пример: ANSPHONE THIS
Примери:
RPH +35912345678 указва отговора да се изпрати на +35912345678
4.3.1.11 REP?
Синтаксис: REP?
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за настройките на системата отнасящи се за
съобщенията отговор.
4.3.1.12 RENDEF
Синтаксис: RENDEF
Необходими права на достъп:SUSER
Укзава по подразбиране да да бъде включена опцията "Report".
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4.3.1.13 RESET
Синтаксис: RESET
Необходими права на достъп:SUSER
Ресетва устройството.Особеноста и е че се изпълнява след изпълнението
на всички команди от командното съобщение. Ако възникне грешка до края на
скрипта,командата няма да се изпълни.
4.3.1.14 RDISDEF
Синтаксис: RDISDEF
Необходими права на достъп:SUSER
Укзава за по подразбиране да бъде изключена опцията "Report"
4.3.1.15 RPHDEF
Синтаксис: RPHDEF <Phone Number/THIS>,<ON/OFF>
Необходими права на достъп:SUSER
Установява номера по подразбиране на които се изпращат съобщенията
отговор.
Параметри:
<Phone Number/THIS>: Има 2 варианта за първия параметър:
- Телефонен номер: Телефонен номер който ще се установи.
- THIS: Ще се установи телефонния номер от който идва
командното съобщение.
<ON/OFF>: Състоянието по подразбиране на опцията "Report" /"Диалогов
режим" в PC софтуера с интерфейс на български език /
4.3.1.16 REPDEF
Синтаксис: REPDEF <ON/OFF>
Необходими права на достъп:SUSER
Ако параметъра е ON по подразбиране ще се изпращат съобщения отговор.
Ако е OFF няма да бъдат изпращани по подразбиране.
4.3.1.17 SETG
Синтаксис: SETG <операция>
Необходими права на достъп:ADMIN
Съхранява/възстановява всички настройки на системата във/от резервно
копие.
Параметър:
<операция> Указва каква операция да бъде извършена.
- STORE:
Записва настройките на системата.
- RESTORE: Възстановява настройките на системата.
Пример:
SETG RESTORE ще възстанови настройките на системата от
резерното им копие.
4.3.1.18 TIME?
Синтаксис: TIME?
Необходими права на достъп:USER
Включва в отговора информация за датата и часа на системата.Отговора
e в формат ТИМЕ?:ГГ/ММ/ДД,ЧЧ,ММ
Пример:
TIME? включва в отговора TIME?:00/06/09,17:34.
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4.3.1.19 TIME
Синтаксис: TIME <дата,месец,година,час,минути> или TIME <час,минути>
Необходими права на достъп:SUSER
Установява датата и часа на системния часовник.
Примери:
TIME 06,06,09,17,34 сменя часа и датата на 06/06/09,17:34:00
TIME 17,34 сменя само часа на 17:34:00

SMS Интерфеис
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Команди за работа с входовете и изходите
Команда

Кратко описание

Необхо
дими
права
на
достъп

OUT? <Име на изход>

USER

OUT
OFF>
OUTS?

USER

Връща информация за състоянието на
съответния изход
<Име на изход>,<ON/ Установява състоянието на съответния изход

OUTS? <ON/OFF>,<ON/
OFF>,.....<ON/OFF>
INP? <Име на вход>
INPS?

Връща информация за състоянието на всички
изходи
Установява състоянието на всички изходи

USER

Връща информация за състоянието на
съответния вход
Връща информация за състоянието на всички
входове

USER

USER

USER
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OUT?
Синтаксис: OUT? <Име на изход>
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за състоянието на съответния изход
Параметър:
<Име на изход>: Името на изхода за чието състояние се изисква информация.

4.3.2.2

OUT
Синтаксис: OUT <name>,<ON/OFF>
Необходими права на достъп:USER
Установява състоянието на съответния изход.
Параметър:
<Име на изход>: Името на изхода чието състояние се установява.

4.3.2.3

OUTS?
Синтаксис: OUTS?
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за състоянието на всички изходи.

4.3.2.4

OUTS
Синтаксис: OUTS <ON/OFF>,<ON/OFF>,.....<ON/OFF>
Необходими права на достъп:USER
Установява състоянието на всички изходи
Параметри:
Списък от ON/OFF параметри. Броя им трябва да съотсветства с броя на активните изходи.
Тоест ако устройството има 4 активни изхода трябва да се изпрати списък от 4 състояния.
Първия в списъка съответства на първи вход на устройството.
Пример:
OUTS ON,ON,OFF,OFF
Tази команда ще установи първите 2 изхода на устройството в "ON" а трети и четвърти в OFF.

4.3.2.5

INP?
Синтаксис: INP? <Име на вход>
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за състоянието на съответния вход
Параметър:
<Име на вход>: Името на входа за чието състояние се изисква информация.

4.3.2.6

INPS?
Синтаксис: INPS?
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за състоянието на всички входове
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Команди за конфигуриране на входовете и изходите
Команда

ICONF? <име на вход>
IOMAX?

4.3.3.1
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Кратко описание

Необхо
дими
права
на
достъп

Връща информация за настроиките на
посочения от параметъра вход.
Връща информация за броя активни изходи
и входове.

USER
USER

ICONF?
Синтаксис: ICONF? <име на вход>
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за настроиките на посочения от параметъра вход.
Формат на отговора:
ICONF?<име на вход>:параметър1,параметър2,параметър3
- параметър1: може да бъде Y или N. Y показва че входа е инвертиран.
- параметър2: Pokazwa при какъв вид събитие се изпращат съобщения за промяна на
състоянието на входа.
- DISABLE: Не се изпращат съобщения.
- ON:
Промяна на състоянието от "Off" към "On".
- OFF: Промяна на състоянието от "On" към "Off".
- CHANGE: При всяка промяна.
- параметър3: Време в секунди за филтрация на входа. Ако e нула времето за филтрация e
100 mSec.
Пример:
команда: ICONF? INP2
отговор: ICONF?<INP2>:Y,OFF,0
От отговора се вижда че входа с име "INP2" е конфигуриран да има инверсия,
тоет състоянието на липса на напрежение на входа да се приема за "On" а наличието за "Off".
От втория върнат параметър виждаме че ще се изпраща съобщение при промяна от "On" към
"Off". От последния се вижда че времето на филтрация е минимума,тоест 100mS.

4.3.3.2

ICONF
Синтаксис: ICONF <име на вход>,<Y/N>,<DISABLE/ON/OFF/CHANGE>,<Time Filter,sec>
Необходими права на достъп:ADMIN
Конфигурира посочения от първия параметър вход.
Параметри:
<име на вход>: Името на входа който ще се конфигурира.
<Y/N>: Инверсия на входа. При Y има инверсия на сустоянието на входа.Тоест ако има
напрежение на него ще се приема че е "Off".
<DISABLE/ON/OFF/CHANGE>: Указва при какъв вид събитие се изпращат съобщения за
промяна на състоянието на входа.
- DISABLE: Не се изпращат съобщения.
- ON:
Промяна на състоянието от "Off" към "On".
- OFF:
Промяна на състоянието от "On" към "Off".
- CHANGE: При всяка промяна.
- <Time Filter,sec>: Време в секунди за филтрация на входа. Ако се установи на
нула времето за филтрация ще бъде 100 mSec.
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Пример:
ICONF INP2,N,ON,1 Tази команда ще настрои промяната на състоянието на входа с
име "INP2" от "Off" към "On" за време по голямо от една секунда да изпраща съответстващото
на този вход съобщение. Входното състояние няма да бъде инвертирано,тоест липсата на
напрежение ще се приема за "Off" а наличието за "On"
4.3.3.3

INPMAX
Синтаксис: INPMAX <Брой>
Необходими права на достъп:ADMIN
Задава броя активни входове.
Параметри:
<Брой>: Желания брой входове.
Пример: INPPMAX 2 ще установи в устройството два активни входа,първи и
втори. Tрети и нагоре няма да се използват.

4.3.3.4

IOMAX?
Синтаксис: IOMAX?
Необходими права на достъп:USER
Връща информация за броя активни изходи и входове.
Пример: Включването на IOMAX? в съобщението ще врне следния примерен
отговор:
IOMAX?:INPUTS=2,OUTPUTS=4 ако устройството има 2 активни входа и 4 активни
изхода.

4.3.3.5

OUTPMAX
Синтаксис: OUTPMAX <Брой>
Необходими права на достъп:ADMIN
Задава броя активни изходи.
Параметри:
<Брой>: Желания брой изходи.
Пример: OUTPMAX 2 ще установи в устройството два активни изхода,първи и
втори. Tрети и нагоре няма да се използват и ще са в състояние "Off"

4.3.3.6

IOSTG
Синтаксис: IOSTG <операция>
Необходими права на достъп:ADMIN
Съхранява/възстановява настройките свързани с входовете и изходите.
Параметри:
<операция> Указва каква операция да бъде извършена.
- STORE: Записва настройките на системата.
- RESTORE: Възстановява настройките на системата.
Пример:
SETG RESTORE ще възстанови настройките на системата от резерното им
копие.
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4.3.4

Команди за настройка на изходящите съобщения
Команда

Кратко описание

MSGI? <Име на вход> Връща съобщението което е асоциирано към
избрания от параметъра вход
4.3.4.1
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Необхо
дими
права
на
достъп
USER

MSGI?
Синтаксис: MSGI? <Име на вход>
Необходими права на достъп:USER
Връща съобщението което е асоциирано към избрания от параметъра вход.

4.3.4.2

MSGI
Синтаксис: MSGI <Име на вход>,<message>
Необходими права на достъп:ADMIN
Установява съобщението асоциирано към избрания от първия параметър вход.Формата на
втория параметър е текст завършващ с *. Ако * не се срещне до края на съобщението се
приема че всичко до края му е съобщението което ще се установи. Максималния размер на
съобщението е 60 символа.
За начина на работа и синтаксиса на съобщенията асоциирани с входове е часта "Съобщения
изпращани при промяна състоянието на входовете"
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Имена на входове,изходи и параметри
Всеки вход,изход или параметър има съотстветстващо име с дължина от един до десет
символа. Това име може да се програмира чрез PC софтуера или чрез съответните команди от
тази секция.

4.3.5.1

Команда

Кратко описание

Необхо
дими
права
на
достъп

NAMES? <Име на група>
NAMES <Име на група>,[<Име
1>],....[<Име N>]

Връща имената от съответната група
Сменя имената в зададената група.

USER
ADMIN

NAMES?
Синтаксис: NAMES? <Име на група>
Необходими права на достъп:USER
Връща имената от съответната група.
Параметър:
<Име на група>: Името на изхода за чието състояние се изисква информация.Има
следните варианти:
- INPUTS
Входове.
- OUTPUTS
Изходи.
- PARAMETERS Пареметри.
Пример:
Командата NAMES? INPUTS ще върне като отговор
Names<INPUTS>:INP1,INP2.
Toва означава че устройството има активни два входа като имената им съответно са INP1 и
INP2.

4.3.5.2

NAMES
Синтаксис: NAMES <Име на група>,[<Име 1>],....[<Име N>]
Необходими права на достъп: ADMIN
Сменя имената в зададената група.
Параметър:
<Име на група>: Името на изхода за чието състояние се изисква информация.Има
следните варианти:
- INPUTS
Входове.
- OUTPUTS
Изходи.
- PARAMETERS Пареметри.
<Име 1..N>
Списък с имена. Командата ще смени първите N брой имена от групата.
Имената могат да съдържат само букви и цифри и са с дължина до 10 символа.Ако списъка
отсъства командата не прави нищо.
Пример:
Командата NAMES INPUTS,INP1,INP2 ще смени имената на първите 2 входа. Ако
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опцията "Диалогов режим" е активирана в съобщението отговор ще бъде включено
NAMES<INPUTS>:Set.
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Команди за работа с телефонните номера асоциирани с входове

Команди за работа с телефонните номера асоциирани с
входове
Особенност на командите от таблицата по долу е че работят само със активните входове и
изходи.Опит за достъп до неразрешен вход води до възникване на грешка при изпълнение на
скрипта,като грешката е с текст "Parameter Error".
Команда

IPHADD <Име на вход>,
<Телефонен номер>
IPHADDALL <Телефонен номер>

Кратко описание

Добавя телефонен номер към групата телефони
асоциирана със съответния вход.
Добавя телефонен номер към всички групи
телефони асоциирани със входове
IPHDEL <Име на вход>,<Телефонен Изтрива телефонен номер от групата телефони
асоциирана със съответния вход.
номер>
IPHDELALL <Телефонен номер>
Изтрива телефонен номер от всички групи
телефони асоциирани със входове.
IPHGR? <Име на вход>
Връща телефоните от групата телефони
асоциирана със съответния вход.
IPHGR <Име на вход>,<Телефонен Установява телефоните в групата телефони
номер 1>,<Телефонен номер 2>..... асоциирана със съответния вход
<Телефонен номер N>
IPHGRSET <Телефонен номер 1>,... Установява телефоните във всички групи
асоциирани със входове.
<Телефонен номер N>

4.3.6.1

Необхо
дими
права
на
достъп
SUSER
SUSER
SUSER
SUSER
USER
SUSER

SUSER

IPHADD
Синтаксис: IPHADD <Име на вход>,<Телефонен номер>
Необходими права на достъп: ADMIN
Добавя телефонен номер към групата телефони асоциирана със съответния
вход.Ако съответния телефонен номер вече го има в групата командата не го
добавя като нова позиция.
Параметри:
<Име на вход>:
Името на входа
<Телефонен номер>:Телефонния номер който ще бъде добавян
Пример: IPHADD INP1,0888123456
В съответното устройство INP1 е името на вход първи.Ако опцията "Диалогов
Режим" /Report/ e активирана в съобщението отговор ще бъде включено
PHGRUP<Input:INP1>:Added.
Ako в устройството няма вход с име INP1 или е посочен невалиден телефонен
номер ще бъде върнато съобщение за грешка PHGRUP<Input:INP1>:Operand Error.
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IPHADDALL
Синтаксис: IPHADDALL <Телефонен номер>
Необходими права на достъп: ADMIN
Добавя телефонен номер към всички групи телефони асоциирани със
входове.Ако съответния телефонен номер вече го има в някоя група,командата
не го добавя в нея като нова позиция.Ако в една или повече групи няма
свободни позиции се генерира грешка "IPHADDALL:x Phones not added." където
на мястото на x е броя на групите в които няма свободна позиция.
Параметри:
<Телефонен номер>:Телефонния номер който ще бъде добавян.
Пример: IPHADDALL 0888123456

4.3.6.3

IPHDEL
Синтаксис: IPHDEL <Име на вход>,<Телефонен номер>
Необходими права на достъп: ADMIN
Изтрива телефонен номер от групата телефони асоциирана със съответния
вход.Ако в съответната група не бъде намерен телефонния номер,грешка не се
генерира а в отговора се включва IPHDEL<Input:INP1>:No find.
Параметри:
Пример: IPHADD INP1,0888123456
В съответното устройство INP1 е името на вход първи.Ако опцията "Диалогов
Режим" /Report/ e активирана в съобщението отговор ще бъде включено
IPHDEL<Input:INP1>:Deleted ако е имало такъв телефон в групата асоциирана
със входа.

4.3.6.4

IPHDELALL
Синтаксис: IPHDELALL <Телефонен номер>
Необходими права на достъп: ADMIN
Изтрива телефонен номер от всички групи телефони асоциирани със
входове.Ако в една или повече групи не бъде намерен съответния телефонен
номер,грешка не се генерира а в отговора се включва "IPHDELALL:Not finded
in X grups.",където на мястото на X е включен броя на групи в които номера
не е намерен.
Параметри:
<Телефонен номер>:Телефонния номер който ще бъде изтрит.
Пример: IPHDELALL 0888123456
Тази команда указва да се изтрие 0888123456 от всички групи.При включена
опция "Диалогов режим" в отговора ще се включи:
- Ако устройството има 4 активни входа и само в 2 от съответстващите им
групи телефонни номера има този номер:
IPHDELALL:Not finded in 2 grups.
- Ако устройството има 4 активни входа но в нито една от съответстващите им
групи телефонни номера този не е намерен:
IPHDELALL:Not finded in 2 grups.
- Ако устройството има 4 активни входа и в четирите от съответстващите им
групи телефонни номера този е намерен:
IPHDELALL::Deleted.

4.3.6.5

IPHGR?
Синтаксис: IPHGR? <Име на вход>
Необходими права на достъп: ADMIN
Връща телефоните от групата телефони асоциирана със съответния вход.
Да се има пред вид че командата работи само върху входовете които са
активни. Тоест ако са разрешени три входа командата ще върне грешка
"Operand Error" ако се направи опит да се работи с четвърти вход.
Параметри:
<Име на вход>: Името на входа
Пример: IPHGR? INP1
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В съответното устройство INP1 е името на първи вход.Отговора ще бъде
PHGRUP<Input:INP1>:0888123456,0888234567,0888345678.
Което означава че групата асоциирана с този вход съдържа тези три номера.
4.3.6.6

IPHGR
Синтаксис: IPHGR <Име на вход>,<Телефонен номер 1>,<Телефонен номер 2>.....
<Телефонен номер N>
Необходими права на достъп: ADMIN
Установява телефоните в групата телефони асоциирана със съответния
вход.Да се има пред вид че командата работи само върху входовете които са
активни. Тоест ако са разрешени три входа командата ще върне грешка
"Operand Error" ако се направи опит да се работи с четвърти вход.
Параметри:
<Име на вход>: Името на входа
<Телефонен номер 1...N>: Списък телефонни номера. В списъка може да
има от един до 6 номера.
Пример: IPHGR INP1,0888123456,0888234567,0888345678
В съответното устройство INP1 е името на вход първи.След изпълнението на
тази команда групата асоциирана с този вход ще съдържа три телефонни
номера:
-0888123456
-0888234567
-0888345678

4.3.6.7

IPHGRSET
Синтаксис: IPHGRSET <Телефонен номер 1>,...<Телефонен номер N>
Необходими права на достъп: ADMIN
Установява телефоните във всички групи асоциирани със входове.
Предишното съдържание ще бъде изтрито и в всички групи ще се запишат
указаните телефони.
Параметри:
<Телефонен номер 1..N> Списък телефонни номера. В списъка може да има
от един до 6 номера.
Пример: IPHGRSET 0888123456,0888234567,0888345678
След изпълнението на тази команда всички групи асоциирани с входове ще
съдържат по 3 телефонни номера:
-0888123456
-0888234567
-0888345678
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Работа с паролите

PASS?
Синтаксис: PASS?
Необходими права на достъп: SUSER
Връща паролата за USER.

4.3.8

Контрол на мрежовото напрежение

POWCTR?
Синтаксис: POWCTR?
Необходими права на достъп: USER
Връща информация за настройките за изпращане на съобщения информиращи за
отпадане и възстановяване на захранващото напрежение.
Формат на отговора:
POWCTR:<On/Off>,<Време на филтрация>
<On/Off>: Информация дали опцията е включена
<Време на филтрация>: Времето на филтрация в секунди
Пример: Примерен отговор на тази команда е:
POWCTR?:On,5

POWCTR
Синтаксис: POWCTR <ON/OFF>,<Време на филтрация>
Необходими права на достъп: SUSER
Установява настройките за изпращане на съобщения информиращи за отпадане и
възстановяване на захранващото напрежение.
Параметри:
<On/Off>: Информация дали опцията е включена
<Време на филтрация>: Времето на филтрация в секунди
Пример: POWCTR On,5
Тази команда ще разреши изпращането на съобщения като времевия филтър ще бъде
установен на 5 секунди. Тоест ако захранването отпадне,5 секунди след отпадането му ще бъде
изпратено съответното съобщение.Ако преди изтичането на петте минути захранването бъде
възстановено съобщение няма да бъде изпратено. При обратната ситуация ако захранването е
отпаднало преди време и бъде възстановено,5 секунди след възстановяването ще бъде
изпратено съобщение. Ако пак отпадне преди изтичането на 5 секунди,съобщение няма да бъде
изпратено.

4.3.9

Филтър на входящите телефонни номера

PHFON
Синтаксис: PHFON
Необходими права на достъп: ADMIN
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Включва филтъра за входящи телефонни номера. След активирането му командни
съобщения могат да се получават само от от групата "Phone Filter". Всички останали съобщения
се игнорират.

PHFOFF
Синтаксис: PHFOFF
Необходими права на достъп: ADMIN
Изключва филтъра за входящи телефонни номера.След изключването му командни
съобщения могат да се получават от всеки номер.
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Част

V

PC Софтуер

5

PC Софтуер

5.1

Въведение
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PC Софтуера е предназначен за контрол и настройка на устройства тип HG-07 от
потребители тип USER и SUSER.
Програмата дава възможност за:
-Контрол на входовете и изходите
-Получаване информация за устройството и за състоянието му / статус /.
-Конфигуриране на телефонните номера на които се изпращат съобщения за смяна на
състоянието на входовете / за потребители SUSER /
-Конфигуриране опциите по подразбиране за работа през с устройството през SMS
интерфейса.
-Може да записва лог файл с приетите и изпратени съобщения за времето през което
връзката с устройството е активна.
-Генерира звукови сигнали при приемане и изпращане на съобщения.
Системни изисквания:
- Windows XP.
- Графика с разделителна способност минимум 800x600 пиксела.
- Един USB порт.
Връзката PC <--> HG-07 се осъществява постедством USB интерфейс. CDC драйвера който
обслужва връзката създава виртуален COM порт чрез който PC програмата се свързва към
устройството.
Ако на този компютър не е инсталиран драйвера,то е необходимо да бъде инсталиран.
Процедурата е описана в "Инсталиране на CDC драйверa".
Ако драйвера е вече инсталиран трябва да се види номера на изградения COM порт.Как
става това е описно в края на "Инсталиране на CDC драйверa".
След стартирането на програмата се появява основния прозорец при неустановена връзка с
устройството:

54

HG-07

Предназначението на активните бутони е покзано на илюстрацията. За установяване на
връзка първоначално трябва да се избере типа на потребителя и номера на виртуалния COM
порт. Това става в диалога "Опции на програмата". Той изглежда по следния начин:

Ако се активира отметката "Автоматично свързване при старт" при стартиране на програмата
автоматично се прави опит за установяване на връзка. Ако за съответния тип потребител
системата е настроена да не изисква парола връзката ще се установи. Ако не,ще се появи
диалога за въвеждане на парола.
След избор на желаните опции е необходимо да се излезе с бутона "Запис". При излизане с
бутона "Изход" промените няма да бъдат записани.
За установяване на връзка с устройството се използва бутона "Установи връзка" след което
ако системата е настроена да изисква парола за избрания тип потребител ще се появи
прозореца за въвеждане на парола.

След въвеждането на паролата се активира връзката с устройството. Примерен вид на
програмата след установяване на връзка:
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Състоянието не входове и изходи се индицира с цвета на кръгчето. Когато входа или изхода
е "Off" цвета на кръгчето е тъмно зелен.При "On" е светло зелен. На фигурата всички входове
са в състояние "Off". Първите 3 изхода са в състояние "Off" а последния в "On".
При избиране на "Опции на устройството" се появява съответния диалог ако активния
потребител е SUSER. Работата с него е описана в "Диалог за опциите на системата"
Ako e USER се извежда информация за настройките в логa. Илюстрацията покзава един
примерен вариант:

При избиране на "Телефонни номера в системата" се отваря съответния диалог. Работата с
него е описана в "Диалог за телефонните номера в системата"
Бутона "Ресет на устройството" се използва в случай че нещо не е наред в работата на
системата. Това може да бъде причнино от силно електрическо смущение в мрежата /Падане
на гръм,токов удар и т.н/ Нормално системата автоматично се ресетва при такива случаи. Тази
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възможност е предвидена като вариант за краен случай. Действието на бутона е екивалентно на
изключване захранването на платката и включването му отново.
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Диалог за опциите на системата
Чрез този диалог потребителите тип SUSER имат контрол върху достъпните им опции на
системата.
Диалога има следния вид:

Групата "SMS Интерфейс" съдържа опциите отговарящи за отдалеченоту управление на
системата чрез командни SMS съобщения.
-"Активиране на филтъра за входящи телефонни номера" Ако тази опция е установена
командни съобщения могат да се приемат само от групата телефони "Phone Filter" телефоните
от тази група могат да се видят в менюто "Диалог за телефонните номера в системата".
Право за корекции на тази група имат само потребители тип ADMIN.
- "Диалогов режим" Ако тази опция е активирана на всяко изпратено комадно съобщение
задължително се връща отговор. Ако не е активирано отговор се връща само в случай на
възникване на грешка или при включена команда за изискване на информация /Командите с
символа '?' като последен символ/.
- "Отговор към телефонния номер от който е получено съобщението по подразбиране"
Ако тази опция е активирана то при пристигане на командно съобщение отговора ще бъде
изпратен на телефонния номер от който е изпратено съобщението. Устройството опознава
номерата на повечето безплатни SMS сървъри и ако тази опция е активирана и съобщенито
пристигне от такъв сървър,съобщение отговор няма да бъде изпратено.Ако опцията не е
активирана отговор ще се изпрати на телефонния номер по подразбиране. тоест "Телефонен
номер за отговорите"
- "Проверка на кредита на картата" Тази опция е само за информация. Може да бъде
променяна само от ADMIN потребител. Ако опцията е установена кредита на картата ще бъде
проверяван.
- "Запис". След като се направят необходимите промени в опциите трябва да се кликне на
бутона за да бъдат записани промените в устройството.
- "Опресняване" прочита настройките от устройството отново и опреснява състоянието на
контролите. Това може да бъде необходимо по причина че SMS интерфейса функционира
докато се работи с програмата и междувременно може да се получи командно съобщение което
да промени някоя от тези настройки.При този случай показваното състояние няма да отговаря
на реалното състояние в устройството. След кликване по този бутон несъответсвието се
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коригира.

5.3

Диалог за телефонните номера в системата
Чрез този диалог има достъп дотелефонните номера на които системата изпраща
съобщения при възникване на събития.
Диалога изглежда примерно така:

В списъка "Селектиране на група" се избира с коя група телефонни номера да се работи.

Input<xx> са групи телефонни номера асоциирани с промяна на състоянието на
съответния вход. Текста заграден в < > e името на съответния вход в системата.Входовете са
подредени в поредноста на номерата си. Т.е. първия,най горен в списъка е първи,след него
следва втори и т.н. .
Reserve са групи неактивни в устройството. Не могат да бъдат избирани.
Admins е група с телефоните на потребителите тип ADMIN.
Power Controll е група телефонни номера на която се изпращат съобщенията свързани
отпадане и възстановяване на захранващото напрежение.
Phone Filter Опционално системата може да се програмира да може да приема командни
съобщения само от телефонните номера от тази група.
Service Това е опционална група.При възникване на проблем с работата на системата ако
в тази група има въведени телефони то към тях се изпращат съобщения с информация за
възникналата грешка.
Ако типа на потребителя е USER то всички контроли за работа с групите телефони са
забранени и този диалог се използва само за преглеждане на телефонните номера.За SUSER
има възможност за редакция на съдържанието на групите асоциирани с входове.
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Телефонен номер се добавя като номера се изписва в полета "Телефонен номер за
вмъкване" и се кликва на бутона "Вмъкни>".
Телефонен номер се изтрива като се селектира и се кликне на бутона "Изтриване".
"<Копиране" копира селектирания телефонен номер в полето "Телефонен номер за
вмъкване".
"Изтриване на цялата група" изтрива всички телефони от групата.
"Нов" изтрива полето "Телефонен номер за вмъкване"
След като се направят желаните корекции в избраната група е необходимо те да бъзат
записани в устройството. Това става с бутона "Запис".Ако в съответната група са направени
промени и се направи опит за селектиране на друга група или излизане от диалога се появява
следния прозорец.

При избор на "Да" промените ще бъдат записани.

5.4

Инсталиране на CDC драйверa
При първото свързване на HG-07 към компютъра Windows намира ново устройство и трябва
да се укаже драйвера който да се зареди.Ако драйвера е вече установен на този компютър при
свързването на HG-07 той се зарежда веднага и се изгражда виртулания COM порт. Как да се
види номера му е описано по долу
Следващите стъпки при инсталация на драйвера са илюстрирани поетапно.
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Настройте по посочения начин и изберете "Next>"

Настройте по посочения начин и изберете "Next>"
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Настройте по посочения начин и изберете "Next>"

Горните два варианта вероятно няма да ги има на вашия компютър. Тряба да се избере HG07 и да изберете "Next>"
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Изберете "Continue Anyway"

Изберете "Finish"
С това CDC драйверa e установен и имаме инсталиран виртуален COM порт чрез който
устройството комуникира с PC софтуера си.
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При Windows XP номера на този COM порт може да се види в
Start -> Settings -> Control Panel -> System

Тук се избира "Hardware"
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Тук се избира "Device Menager"
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Тук се вижда че порта е COM5.
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Част

VI
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6

Диагностика и отсраняване на проблеми

6.1

Проблеми по хардуера
Тази част ще бъде завършена скоро

6.2

Проблеми по PC софтуера
Тази част ще бъде завършена скоро

6.3

Други проблеми
Тази част ще бъде завършена скоро

Част

VII
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7

Често задавани въпроси

7.1

Общи въпроси
1.Губят ли се настройките на HG-07 ако се смени SIM картата?
2.Може ли устройството да се захрани от източник на право напрежение а не от 18V
трансформатор?
3. Може ли HG-07 да работи с 6V акумулатор?
4. С карти на кои оператори може да работи устройството?

Често задавани въпроси
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1. Губят ли се настройките на HG-07 ако се смени SIM картата?
Отговор: Не,в сим картата не се съхранява информация важна за работата на
устройството.Смяната на картата не променя нищо в работата му.
2.Може ли устройството да се захрани от източник на право напрежение а не от 18V
трансформатор?
Отговор: Да.
За случай когато ще се зарежда акумулатор с вграденото зарядно е необходим източник на
постоянно напрежение 17- 20V/0,4A което да се подаде на входа за трансформатор
За случай на директно захранване е подходящ захранващ источник 12-24V / 0,4A
3. Може ли HG-07 да работи с 6V акумулатор?
Отговор: Базовата версия не може. Ако се налага може да се произведе партида HG-07
предназначена специално за 6V акумулатор.
4. С карти на кои оператори може да работи устройството?
Отговор: Може да работи с карти и на трите GSM оператора в България. Има
особенност само при работа с Globul. Този оператор не подържа някои сервизи и поради тази
причина устройството не може да проверява сметката на картата и така също не могат да се
ползват командите за зареждане на валчер в картата и е необходимо валчера да се зарежда в
обикновен GSM телефон.
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