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Обща информация

MG08 е устройство предназначено за контрол и управление на електрически вериги в стационарни и мобилни
обекти. Основен приоритет при разработката му е качество и надеждност. Реализиран е с висококачествен GSM
модем, Wavecom Q24xx, покриващ стандартите за използване в автомобилна и промишлена електроника.
Температурния диапазон за работа на устройството е от -20°С до +60. Като има вариант с разширен температурен
диапазон от -20°С до +85.
Освен надеждно проектирания и изпълнен хардуер устройството има и система за самодиагностика която същ о
допринася за надеждността на работа.
Хардуера и софтуера на устройството са изключително гъвкави и позволяват решаването на широк кръг задачи.
Чрез него е възможно да се осъщ естви известяване и управление както със SMS, така и с позвъняване. Софтуера
на устройството е проектиран така че да бъде възможно най-лесно добавянето на допълнителна функционалност
за решаване на специфични задачи чрез написване на допълнителни софтуерни модули като връзката може да се
осъщ естви по GPRS или CSD. Настройването и конфигурацията на устройството може да се прави дистанционно
чрез команди изпращ ани с SMS / SMS интерфейс /. Същ о така това може да се прави и локално с команди през
USB / АТ Интерфейс /. За локално управление и настройка се предлага терминална програма DTerminal за която
има написани макроси и настройки автоматизиращ и въвеждането на команди и различни операции.
Наличието на вграден акумулатор дава възможност да се следи захранващ ото напрежение на контролираната
система като известяване може да бъде програмирано както за отпадане на захранването така и за излизане на
напрежението му от зададени граници.
С използването на специален алгоритъм с опашки за изходящ ите съобщ ения и позвънявания устройството дава
максимално възможната надеждност че за събитията които се контролират щ е бъде известено.
В устройството е реализиран и лог за събития в който се записва информация за последните 100 събития с
датата и часа на възникване.
Следенето кредита на предплатена карта е опция която дава възможност дистанционно да се следи кредита на
картата и при спадането му под зададена стойност да се получи предупреждение чрез съответния SMS. Същ о
така е възможно ваучер да бъде зареден в картата както дистанционно чрез SMS така и локално от АТ Интерфейса
.
Устройството има и часовник за реално време и 6 таймера с които по зададена програма може да се управляват
изходи да се изпращ ат съобщ ения,да се правят позвънявания,да се активира/деактивира устройството и др.
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Хардуер

Възможности на базовата конфигурация на хардуера
2 изхода с релета 3 Ампера / 250VAC.
3 контролирани входа.
Индивидуално за всеки вход програмиране на включването на резистор,от входа към маса или от входа към
вградения акумулатор. / pull-up и pull-down резистори /. Различно прагово напрежение на входа за 2 та
варианта.
Захранване от вграден акумулатор.
Зареждане/Дозареждане на вградения акумулатор от външното захранване.
Индикация посредством светодиод на нормалната регистрация в GSM мрежата.
Светодиод за индикация на възникнали грешки. Управлява се от системата за самодиагностика.
Датчик за температурата в кутията на устройството.
Термозащ ита на вградения акумулатор при зареждане.
Защ ита от повишено напрежение и обратно включване на входа за външно захранване до +/- 50V.
Защ ита на входовете от повишени напрежения +/- 60V.
Разширен температурен диапазон на работа.
Устройството е поместено в профилна алуминиева кутиия.Същ о така се предлага във вариант за вграждане без
кутия. Платката е с размери 60/120/20 mm.
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2.1

Хардуерни Опции
Директно захранване без използване на вграден акумулатор.
Монтиране на акумулатор с по голям капацитет за осигуряване на продължителна независима работа.
USB интерфейс.
Изходи с транзисторни ключове.
Вариант с разширен диапазон на захранващ ото напрежение. При този вариант няма възможност за работа с
релета в изходите.
Захранване от 6V .
Захранване от 24V.
Микрофонен вход.
Изход за маломощ ен високоговорител.
Ако вашето приложение изисква по специфична функционалност,по поръчка може да изготвим специфични за
приложението ви софтуерни и хардуерни модули.За такива случаи е възможна връзка по CSD или GPRS.
Възможно е да изготвим и необходимия ви PC софтуер за локална или CSD/GPRS връзка с устройството.
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2.1.1

Опция USB Интерфейс

Когато тази опция е налична устройството може да се контролира и локално. Връзката по USB представлява
преходник от USB към сериен порт. От гледна точка на софтуера,устройството е свързано чрез сериен порт. Към
този порт може да се свърже и коя да е терминална програма.
При включването на устройството към компютър първоначално е необходимо да се зареди драйвера му. Той е в
комплекта на устройството,а същ о така може да бъде изтеглен от сайта.
USB интерфейса по долу се нарича АТ интерфейс. Начина на работа с него е описан в частта АТ интерфейс. Има
допълнителни команди които могат да се изпълняват през него. Те са описани в частта Команди на AT интерфейса.
При наличен USB интерфейс може да се използва възможността Лог за събития.

2.1.2

Опция Директно захранване

Този вариант на изготвяне е подходящ за случаите в които има налично сигурно външно захранващ о
напрежение. При този случай няма вграден акумулатор.
При този вариант има разширен температурен диапазон на работа -25 - +85.
Да се има пред вид че стандартната серия не може да работи при демонтиране на акумулатора. Там схемата за
директното захранване не е наситена. Има схема за заряд на акумулатора.

2.1.3

Опция Захранване от 6 или 24V

Опционално захранването на устройството може да бъде 6 или 24V. За такъв случай праговете на задействане на
входовете могат да бъдат променени според необходимостта.
За 6 волтовия вариант допустимия диапазон на захранващ ото напрежение е 5-7.5V.
За 24 волтовия вариант е 18-30V.Техническите характеристики за този вариант са описани в частта Технически
характеристики.

2.1.4

Опция Изходи с транзисторни ключове

Едното или двете релета в изходите могат да бъдат заменени с транзисторни ключове комутиращ и към маса. При
този случай между изхода и маса е включен и обратен диод.
Товароспособността на изхода е 3 Ампера и може да комутира напрежения до 30V.
Да се има пред вид че транзисторните изходи нямат защ ита от претоварване.

2.2

1
2

Входно изходен конектор

Означение
OUT1-COM
OUT1-NC

Описание
Изход 1 общ извод на релето
Изход 1 нормално затворен
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3
4
5
6
7
8
9
10

OUT1-NO
OUT2-1
OUT2-2
INPUT1
INPUT2
INPUT3
+V
GND

Изход 1 нормално отворен
Изход 2
Изход 2
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Плюс на захранването
Маса
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Технически характеристики

Електрически характеристики на стандартен вариант на изпълнение.
Номинално захранващо напрежение 12V.
Наименование
Стойност

Забележка

Захранващ о напрежение

10-15

V

DC

Консумация в режим на очакване

1

mA

U = 12V и изключени релета

Максимална консумация

200

mA

U = 12V,включени релета и активен заряд на
акумулатора

Напрежение на вход в състояние "pull-up"

3.3-4.2

V

Определя се от напрежението на вградения
акумулатор. За опцията на захранване без вграден
акумулатор това напрежение е 4V +/- 0,25V

Съпротивление на Pull-Up резисторите

4,7

KOm

Съпротивление на Pull-Down резисторите

47

KOm

Напрежение на задействане на входа
при активиран "pull-down"

8V

V

Напрежение на задействане на входа
при активиран "pull-up"

2,5V

V

Максимално допустимо напрежение
приложено на вход

+/- 60

V

Максимално допустимо захранващ о
напрежение.

+/- 50

V

Товароспособност на изходните релета

3

A

По заявка е възможно изготвяне на партиди
устройства с други стойности на тези резистори.
По долу в текста е използван термина Прагово
напрежение.
Това е напрежението на входа над което
устройството приема че на входа има напрежение.
По заявка е възможно изготвяне на партиди
устройства с други стойности на тези напрежения.

Граници на защ итата от пренапрежение

U < 100V AC/DC

Електрически характеристики на 24V вариант на изпълнение.
Наименование
Стойност

Забележка

Захранващ о напрежение

18-30

V

DC

Консумация в режим на очакване

1

mA

U = 24V и изключени релета

Максимална консумация

110

mA

U = 24V,включени релета и активен заряд на
акумулатора

Напрежение на вход в състояние "pull-up"

3.3-4.2

V

Определя се от напрежението на вградения
акумулатор. За опцията на захранване без вграден
акумулатор това напрежение е 4V +/- 0,25V

Съпротивление на Pull-Up резисторите

4,7

KOm

Съпротивление на Pull-Down резисторите

47

KOm

Напрежение на задействане на входа
при активиран "pull-down"

15V

V

Напрежение на задействане на входа
при активиран "pull-up"

2,5V

V

Максимално допустимо напрежение
приложено на вход

+/- 60

V

Максимално допустимо захранващ о
напрежение.

+/- 50

V

Товароспособност на изходните релета

3

A
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По заявка е възможно изготвяне на партиди
устройства с други стойности на тези резистори
По долу в текста е използван термина Прагово
напрежение.
Това е напрежението на входа над което
устройството приема че на входа има напрежение.
По заявка е възможно изготвяне на партиди
устройства с други стойности на тези напрежения.

Граници на защ итата от пренапрежение

U < 100V AC/DC
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Електрически характеристики на вариант с разширен диапазон
на захранващото напрежение.Изходни релета не са монтирани.
Наименование
Стойност

Забележка

Захранващ о напрежение

8-30

V

DC

Консумация в режим на очакване

1

mA

U = 24V

Максимална консумация

160

mA

U = 24V и активен заряд на акумулатора

Напрежение на вход в състояние "pull-up"

3.3-4.2

V

Определя се от напрежението на вградения
акумулатор. За опцията на захранване без вграден
акумулатор това напрежение е 4V +/- 0,25V

Съпротивление на Pull-Up резисторите

4,7

KOm

Съпротивление на Pull-Down резисторите

47

KOm

Напрежение на задействане на входа
при активиран "pull-down"

6V

V

Напрежение на задействане на входа
при активиран "pull-up"

2,5V

V

Максимално допустимо напрежение
приложено на вход

+/- 60

V

Максимално допустимо захранващ о
напрежение.

+/- 50

По заявка е възможно изготвяне на партиди
устройства с други стойности на тези резистори
По долу в текста е използван термина Прагово
напрежение.
Това е напрежението на входа над което
устройството приема че на входа има напрежение.
По заявка е възможно изготвяне на партиди
устройства с други стойности на тези напрежения.

Граници на защ итата от пренапрежение
V

Механични характеристики на цялостното изделие:
Наименование

Стойност

Единица

Широчина

55

mm

Дължина без конектора

124

mm

Височина

25

mm

Тегло

xx

gr

Механични характеристики на платка за вграждане:
Наименование

Стойност

Едини
ца

Широчина

60

mm

Дължина без конектора

120

mm

Височина

20

mm

Тегло

xx

gr

Присъединителни размери / Отвори за закрепване /

111/56

mm
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Други характеристики:
Наименование

Стойност

Единица

Работен температурен диапазон на
вариант с вграден акумулатор.

-20 - +60

C

Работен температурен диапазон на
вариант без вграден акумулатор

-25 - +85

C

Забележка

При температура над 45 градуса зареждането на
акумулатора се прекратява. По заявка тази
температура може да се увеличи до +55 за сметка
на скъсяване на експлоатационния срок на
акумулатора.

Тип на акумулатора

3,6V / Li-Ion / 0,75 - 1,1 Амперчаса

Използван GSM модем

Wavecom Clasic Q24xx EGSM 900/1800

Конектор за антена
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Възможности на софтуера

Два режима на работа
Активен : Следи се състоянието на входовете и външното захранващ о напрежение. Извършват се
зададените операции при възникване на събития.
Неактивен: Не се следи състоянието на входовете и външното захранващ о напрежение. Всеки от
входовете индивидуално може да се конфигурира да генерира събития и в Неактивен режим.
Установяването на режима на работа е реализирано изключително гъвкаво. Има следните варианти за
контрол:
Твърдо определено от състоянието на зададен вход.
Активиране / Деактивиране от промяна на състоянието на зададен вход или входове.
Активиране / Деактивиране чрез команда през SMS интерфейса.
Активиране / Деактивиране чрез входящ о позвъняване от телефонен номер включен в групата
"Телефонни номера от които е разрешено входящ о повикване" / <call> /
Подробности за режима на работа има в частта Режим на работа.
Управление на изходите.
Чрез команди през SMS Интерфейса.
Чрез команди през AT Интерфейса.
Чрез позвъняване.
От събития от входовете.
Чрез таймери.
Промяната на състоянието може да се прави както директно така и отложено или за определено време чрез
таймери асоциирани със всеки от изходите.
SMS интерфейса има следните възможности:
Диалогов режим: При този режим за всяко получено съобщ ение MG-07 връщ а съобщ ение отговор.
Режим на потвърждение чрез позвъняване: Устройството изпращ а съобщ ения отговор само на
информационните команди и в случай че има грешка в синтаксиса или изпълнението на командата. За
успешно изпълнените конфигурационни и управляващ и команди устройството рапортува с еднократно
позвъняване.
Възможност за изпращане на съобщения при следните събития:
Промяна състоянието на вход.
Отпадане / Възстановяване на външното захранване.
Излизане температурата на устройството извън допустимия за работата му температурен диапазон.
Запалване двигателя на колата. / При монтиране в автомобил /
Спадане на външното захранващ о напрежение под зададена стойност.
Задействане на таймер.
Поддържа лог на събитията,приетите и изпратени съобщения.
За работа с лога е необходим опционалния USB интерфейс. Подробности има в частта Лог за събития.
Поддържа следните групи телефонни номера:
Телефонни номера от които може да се конфигурира и управлява устройството. При активиране на
съответната опция устройството може да получава командни съобщ ения с които да бъде конфигурирано
само от телефонните номера от тази група. Командни съобщ ения променящ и състоянието на изходите
могат същ о да се получават и от следващ ата група телефонни номера.
Телефонни номера от които може да се получават информационни и управляващ и команди. При
активиране на съответната опция изходите могат да се управляват чрез командни съобщ ения идващ и
само от телефонен номер включен в тази или по горната група.
Телефонни номера на които се изпращ а съобщ ение при възникнало събитие. При възникване на събитие
съобщ ение се изпращ а на телефонните номера включени в тази група.
Телефонни номера от които е разрешено входящ о повикване.
Подробности за групите телефонни номера има в частта Телефонни номера
Управление чрез входящо позвъняване. Устройството може да се програмира да изпълнява едно от
следните действия при входящ о позвъняване от телефонен номер включен в съответната група телефонни
номера:
Активиране
Деактивиране
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Установяване на изход в зададено състояние,постоянно или за зададено време.
Изпращ ане на съобщ ение със статуса на устройството на номера от който е направено позвъняването.
Установяване на гласова връзка.
Затваряне и еднократно позвъняване на номера от който е направено позвъняването /Clip/.
Конфигурира се с командата CALLCFG.
8 независими таймера
Имат активен и неактивен режим.Могат да задействат еднократно след като са активирани или да задействат
всеки път при достигане на зададения час. Може да се настройва и поведението им при задействане:
Установяване на изход в определено състояние,постоянно или за зададено време.
Активиране / Деактивиране.
Позвъняване.
Самодиагностика
Открива и индицира следните грешки:
Неизправна SIM карта.
Активиран PIN код на SIM картата.
Блокирана SIM Карта.
Софтуерна неизправност на използвания GSM модем.
Някои видове хардуерни неизправности в модема
Неизправност на паметта за запомняне на лога за събития.
Неизправен акумулатор или схема за заряда му.
Увреждане базата данни с настройки на устройството.
Неизправен термосензор.
Подробности има в частта Система за самодиагностика.
Пълен контрол на конфигурацията и състоянието на устройството дистанционно посредством SMS
интерфейс и локално чрез АТ команди или чрез PC софтуер свързани през USB интерфейса.
Локалното управление е възможно при наличие на опционалния USB Интерфейс.
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5

Работа на устройството

5.1

Режим на работа

Устройството има два режима на работа:
Активен: Следи се състоянието на входовете и входното захранващ о напрежение. Извършват се зададените
операции при възникване на събития.
Неактивен: Не се следи състоянието на входовете и входното захранващ о напрежение.
По заявка може да се изготвят устройства който нямат неактивен режим.При тях всички команди отнасящ и се до
режима на работа или се игнорират или връщ ат съответстващ ото съобщ ение за грешка.
За установяване режима на работа има няколко варианта:
Твърдо определено от състоянието на зададен вход.
Активира се при настройване на вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството". При
конфигуриране чрез SMS интерфейса това става с командата DISI. Когато е конфигуриран вход който да
изпълнява тази функция останалите варианти за контрол на режима са недостъпни и се игнорират.
Активиране / Деактивиране от промяна на състоянието на зададен вход или входове.
Промяната на състоянието на всеки вход може да се използва за активиране или деактивиране на
устройството. Конфигурацията чрез SMS интерфейса става с командата INPCFG.
Активиране / Деактивиране чрез команда през SMS интерфейса с командата ACTIVE.
Активиране / Деактивиране чрез входящо позвъняване от телефонен номер включен в групата
"Телефонни номера от които е разрешено входящо повикване"
Възможно е само активиране или само деактивиране чрез този вариант.Тази опция може да се настройва
чрез командата от SMS интерфейса CALLCFG. Как се манипулира с съдържанието на съответната група телефонни
номера е описано в частта Телефонни Номера
Пример за настройка 1:
Желаната функционалност е следната:
- Активиране: преход от "Off" към "On" на вход 3 след изтичане на 30 секунди след прехода или чрез
команда през SMS. На вход 3 е свързан бутон.
- Деактивиране: Позвъняване или SMS команда.
Хардуерна конфигурация:
Нормално отворения бутон с който устройството щ е се активира се свързва между вход 3 и маса.
Настройка през SMS интерфейса:
- Забранява се входа изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството" ако има конфигуриран такъв с
командата DISI.
- Вход 3 се настройва по следния начин с командата ICFG:
- Инверсия на входа. Отсъствието на напрежение щ е се възприема като състояние "On".
- Вътрешен резистор включен между входа и плюса на вградения акумулатор. Този резистор
установява напрежение на входа когато бутона не е натиснат. При натискане контакта му се затваря и
напрежението на входа щ е бъде 0V. Тъй като е активна инверсия то при натискане на бутона входа е в състояние
"On".
- За събитие се настройва преход от "Off" към "On".
- За действие се задава активиране
- За време след което да се активира се задава 30
Командата заедно с параметрите е следната ICFG 3,INV,PU,RISE,ACTIVE,30
- Ако друг вход е конфигуриран да активира/деактивира устройството пак с командата ICFG това се
забранява.
- В групата "Телефонни номера от които е разрешено входящ о повикване" трябва да присъстват телефоните
от които устройството щ е се деактивира чрез позвъняване.Как може да стане е описано в е частта Телефонни
Номера.
Деактивиране:
При позвъняване устройството отхвърля позвъняването и потвърждава с еднократно позвъняване.
Деактивирането чрез SMS става с командата ACTIV OFF,0
Пример за настройка 2:
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В примера Използване за контрол на достъпа до обект същ о има подробно описан пример за използване на
режимите на работа.
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5.2

Телефонни номера

Групите телефонни номера могат да имат от 0 до 4 телефона. Всеки телефонен номер може да има от 10 до 30
числа като може да започва с '+'.
Съдържанието на групите може да се конфигурира чрез командите:
- PHADD <Група>,<Телефонен номер>
Добавя телефонен номер към посочената група.
- PHDEL<Група>,<Телефонен номер>
Изтрива телефонен номер от посочената група.
- PHGRSET <Група>,<Телефонен номер 1>,<Телефонен номер 2>,<Телефонен номер 3>,<Телефонен номер
4>
Установява телефонните номера в посочената група.
- Устройството има следните групи телефонни номера:
- <Config>
Телефонни номера от които може да се конфигурира и управлява устройството. При активиране на
съответната опция устройството може да получава командни съобщ ения с които да бъде конфигурирано само от
телефонните номера от тази група. Управляващ и и информационни команди могат да бъдат получавани и от
следващ ата група.
- <Command>
Телефонни номера от които може да се получават управляващ и и информационни команди. При активиране
на съответната опция изходите могат да се управляват чрез командни съобщ ения идващ и само от телефонен
номер включен в тази или по горната група.
- <Event>
Телефонни номера на които се изпращ а съобщ ение при възникнало събитие. При възникване на събитие
съобщ ение се изпращ а на телефонните номера включени в тази група.
- <Call>
Телефонни номера от които е разрешено входящ о повикване. Поведението на устройството при входящ о
повикване се конфигурира с командата CALLCFG.
Телефонните номера от групите <Config>, <Command> и <Call> е необходимо да бъдат в пълния формат,тоест
с кода на държавата. За пример: +359885123456.
С първите 2 групи работи филтъра за входящ и телефонни номера. Подробности за работата му има в
съответната част.
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5.3

Изходящи съобщения

Всички съобщ ения изпращ ани от устройството започват с "MG08:<Име на устройството>" след което следва
текста на съобщ ението. Във всички съобщ ения изпращ ани в резултат на възникване на събитие,например промяна
състоянието на вход,в съобщ ението се включва и датата и часа на събитието. Тоест всяко такова съобщ ение
започва с "MG08:<Име на устройството>:<Дата и час на събитието>".
В устройството е предвидена възможност потребителя да задава текста на някои от съобщ енията които се
изпращ ат. Това се отнася за:
Съобщ енията асоциирани с входовете.
Съобщ енията за контрол на външното захранващ о напрежение.
При липса на зададени от потребителя съобщ ения се използват заводски зададените.
Дължината на съобщ енията може да бъде от 5 до 80 символа,като могат да се използват букви цифри и символи
с изключение на символа # ,който при командите за задаване текст на съобщ ение означава край на текста.
Задаваното съобщ ение се разделя със символа / на две части. Частта преди този символ се изпращ а ако
съобщ ението се изпращ а при преход от "Off" към "On",а частта след него след ако прехода е от "On" към "Off". Не
се допуска някоя от частите да съдържа по малко от 2 символа.
При отсъствие на символа / в съобщ ението,текста който се изпращ а при двата прехода е един и същ .
Съобщ енията асоциирани с входовете се задават с командата IMSG и могат да се видят с командата IMSG?.
Съобщ енията които се изпращ ат при отпадане и възстановяване на захранващ ото напрежение се установяват с
командата PWMSG и могат да се проверят с командата PWMSG?.
Пример 1:
Съобщ ението асоциирано с входа е:
Door open/Door close
Ако името на устройството е "Guard1",при преминаване на съответния вход от състояние "Off" в състояние "On"
щ е се изпрати следното съобщ ение:
MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door open
А при преминаване от "On" към "Off" съобщ ението щ е бъде:
MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door close
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5.4

Изпращане на SMS

Устройството е предназначено да работи в условия на мобилност.Това означава работа при променящ се и
понякога отсъстващ сигнал на GSM оператора. При такива условия изпращ ането на SMS не винаги е успешно.
Поради тази причина устройството има усложнен алгоритъм за изпращ ане на SMS. При работа с него е добре да се
познава този алгоритъм. В тази част той детайлно е описан.
За изпращ ане на SMS-и е реализирана опашка от SMS. Когато трябва да се изпрати SMS той се добавя в тази
опашка.
Всеки SMS от опашката има:
- Телефонен номер на който щ е бъде изпратен.
- Текст.
- Време на актуалност.
Времето на актуалност е различно за различните видове съобщ ения на устройството.Тези времена се задават
чрез командата MSGLIVE. Това време започва да тече от момента на добавяне в опашката. Преди всеки опит за
изпращ ане на SMS се проверява дали това време не е изтекло. Ако е изтекло SMS-a се изтрива и не се изпращ а.
Изключение прави съобщ ението за стартиране на устройството. Неговото време на актуалност е твърдо зададено
на 24 часа.
Ако устройството има опционалния лог на събитията,след успешно изпращ ане или изтриване на SMS-a се прави
и съответния запис в лога. Работата на устройството при изпращ ане на SMS е илюстрирана с следващ ата блок
схема.
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След опит за изпращ ане на SMS възникват 2 типа грешки:
- Временни
Това са грешки свързани с временен проблем във връзката с GSM мрежата. Например:
- Липса на сигнал.
- Проблем при изпращ ането на SMS поради слаб сигнал.
- Претовареност на GSM мрежата.
- Други проблеми при оператора
- Устойчиви.
Това са грешки които не зависят от времeнни фактори. Например:
- Липса на кредит при предплатена карта.
- Забрана на изходящ ите обаждания на абоната.
- Устройството е прекратило работа поради блокиращ а грешка открита от Системата за
самодиагностика.
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5.5

Входящи повиквания

Устройството може да се програмира да изпълнява определено действие при входящ о повикване от телефонен
номер включен в групата <Call>. Ako телефонния номер не присъства в тази група повикването се отхвърля
веднага.Програмирането става чрез командата CALLCFG. Текущ ата конфигурация може да се провери с
командата CALLCFG.
Вариантите са следните:
Активиране/Деактивиране
Еквивалентно на изпълнението на командата AVTIV със съответни параметри.
Управление на изход.
Еквивалентно на изпълнението на командата OUT със съответните параметри.
Изпращ ане на съобщ ение със статуса на устройството на номера от който е направено позвъняването.
Еквивалентно на изпълнението на командата STAT? като съобщ ението се изпращ а на телефонния
номер от който е направено входящ ото повикване.
Установяване на гласова връзка.
Устройството отговяря на входящ ото повикване и се установява гласова връзка. Тази възможност е
необходима при наличие на опционалните Микрофонен вход и/или Изход за маломощ ен високоговорител.
Еднократно позвъняване на номера от който е направено входящ ото повикване <Clip>.
Служи за проверка нормалната работа на устройството. Ако устройството работи но има открита
неблокиращ а грешка то няма да бъде върнато позвъняване.
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5.6

Изходящи позвънявания

Особеностите на GSM мрежите правят изходящ ото позвъняване по ненадеждно при използване за известяване
за събитие в сравнение с изпращ ането на SMS . Същ о така то не носи информация за възникналото събитие от
което следва ограничението че за повечето приложения само едно от контролираните от устройството събития е
целесъобразно да бъде настроено да се известява с изходящ о позвъняване.
Причините които могат да възпрепятстват успешното изходящ о позвъняване са много:
Липса на сигнал на оператор,претоварена мрежа или друг проблем с GSM мрежата при устройството или при
абоната към който се прави позвъняването.
Изключен телефон на абоната към който се прави позвъняването.
Абоната към който се прави позвъняването е ограничил входящ ите си повиквания.
Абоната към който се прави позвъняването в момента провежда разговор.Телефона е зает.
Разпадане на връзката по време на позвъняването.
Липса на кредит при използване на предплатена карта от устройството.
Неплатена сметка на картата на устройството.
От друга страна изходящ ото позвъняване има предимството че е безплатно. Това че входящ о позвъняване при
повечето GSM апарати се индицира по продължително и привлича вниманието по добре от приет SMS същ о е
предимство. Същ о така абоната към който се прави позвъняването може да информира устройството чрез
отхвърлянето на позвъняването с Reject че вече е осведомен за събитието.
За различни ситуации устройството може да прави 3 вида изходящ и позвънявания:
<Call> Позвъняване изискващ о потвърждение от от номера към който се прави. Потвърждение се прави с
отхвърляне на входящ ото повикване /Reject/. При приемане на входящ ото повикване устройството веднага
прекъсва връзката и това не се приема за потвърждение.Всяко позвъняване е с продължителност 40 секунди.
Този тип позвъняване не може да се прави коректно към стационарен телефон поради това че няма начин да
бъде реализирано потвърждението. Това е най надеждния вид изходящ о позвъняване. При него има
сигурност че ако до изтичане времето на актуалност се появят условия за успешно позвъняване то щ е бъде
направено и съответния човек щ е бъде информиран за събитието.
<Ring> Позвъняване не изискващ о потвърждение от абоната. Прави се позвъняване с продължителност 40
секунди. Позвъняването може да бъде отхвърлено и това се приема за успешно позвъняване. При приемане
на входящ ото повикване устройството веднага прекъсва връзката и това не се приема за успешно
позвъняване и се продължава със следващ опит. При този тип има сигурност че ако преди изтичането на
времето за актуалност се появят условия за успешно позвъняване то щ е бъде направено. Но за разлика от
предишния тип няма сигурност че съответния човек е информиран за събитието.
<Clip> Еднократно позвъняване. Този тип позвънявания не е подходящ за известяване за събитие. При
него няма сигурност дали позвъняването е успешно направено.
Ако абоната към който се прави позвъняване 2 пъти отговори с приемане на обаждането то изходящ ото
обаждане се изтрива от опашката и се прави съответния запис в лога. При някои случаи оператора отваря линията
и се установява връзка. Това е еквивалентно на приемане на обаждането. Примери за такива случаи са:
Недостатъчен или намалял кредит.на предплатената карта. При някои оператори оператора отваря линията
веднага и съобщ ава за ситуацията след което евентуално се продължава с изходящ ото обаждане.
Телефона към който се прави позвъняването не е в обхват.
Телефона към който се прави позвъняването е блокиран
Телефона към който се прави позвъняването е с активирана гласова пощ а.
При някои проблеми с GSM мрежата.
При липса на тази възможност устройството щ е продължава с опитите за позвъняване към съответния номер до
изтичане на времето на актуалност. А в някои от случаите тези обаждания се таксуват / Примерно случая с
активирана гласова пощ а и обаждане тип <call>/
За осигуряване на възможно най надеждно извършване на изходящ ите позвънявания в описаните по горе
сложни условия устройството има уникален алгоритъм за извършването им. За да се работи с устройството е добре
този алгоритъм да се познава.
Всяко изходящ о позвъняване се добавя в Опашката за позвънявания. Тази опашка има капацитет от 10
позвънявания и за всяко позвъняване добавено в нея се пази телефонния номер към който трябва да бъде
направено,времето на актуалността му и вида на позвъняването.
Времето на актуалност определя до колко време след добавянето в опашката е актуално то да бъде
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направено. При изтичане на времето на актуалност на позвъняването то се отстранява от опашката.Времената на
актуалност могат да се конфигурират с командата CALLLIVE . и по подразбиране /Заводски настройки/ тези
времена са 10 минути.
Позвъняване се прави като се взема първото в опашката позвъняване и се прави опит да бъде осъщ ествено.
При успешно осъщ ествяване то се изтрива и се взема следващ ото ако има такова. При неуспешно позвъняване в
резултат на временна грешка,слаб сигнал,проблем по GSM мрежата,проблем при абоната към който се прави
позвъняването или друг възможно временен фактор,съответното позвъняване се добавя в края на опашката.
Следващ ата блок схема показва работата на устройството при извършване на позвънявания.

Наличието на позвънявания в опашката не възпрепятства приемането и изпращ ането на SMS-и.
Да се има пред вид че изходящ и позвънявания не могат да се правят при установена гласова връзка с
устройството / опцията VOICE на командата CALLCFG / Това прави изходящ ите позвънявания по ненадеждни при
използване на тази опция в сравнение с известяването чрез SMS-и,които могат да се изпращ ат дори при този
случай.
Устройството може да се настрои да извършва изходящ и позвънявания в следните случаи.
Потвърждение на изпълнена команда при работа с SMS Интерфейса. Използват позвънявания тип <Clip>.
Събитие "Промяна състоянието на вход". Конфигурира се с командата ICFG. Може да се използват и трите
вида позвънявания.
Връщ ане на позвъняване при входящ о повикване. Конфигурира се с командата CALLCFG.Използват
позвънявания тип <Clip>.
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5.7

Работа в роуминг

Когато устройството се намира на място където оператора чиято карта се използва /базов оператор/ няма
покритие устройството се регистрира в мрежата на друг оператор,тоест в роуминг.
За тази ситуация е опцията ROAMINGMSG която се активира/деактивира с командата OPT.
Ако опцията не е активирана,както е по подразбиране / заводски настройки /,то изпращ ането на SMS е
блокирано. При тази ситуация изходящ ите SMS се добавят в опашката от SMS-и ,но при изпращ ането се генерира
временна грешка. Тоест ако устройството е монтирано на мобилен обект и той се придвижи преди изтичане на
времето за актуалност на място където базовия оператор има покритие то съответния SMS щ е бъде изпратен.
Подобна ситуация може да се наблюдава и при монтиране на стационарен обект но на място където сигнала на
базовия оператор е много слаб но има сигнал на друг оператор. В такава ситуация се наблюдава често
регистриране в роуминг за някакъв период от време. След което отново устройството се регистрира в мрежата на
базовия оператор.
При активна опция изходящ ите SMS се изпращ ат и при роуминг.
Изходящ и позвънявания се правят независимо дали устройството е регистрирано в роуминг. Да се има пред вид
че ако роуминга е при чужд оператор телефонния номер към който се прави позвъняването трябва да бъде в
пълния си формат,тоест плюс националния код. Поради тази причина е препоръчително и в групата <Еvent>
телефонните номера същ о да бъдат в пълен формат.
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5.8

Автономна работа и изключване

След като акумулатора на устройството е зареден е възможно то да работи автономно в режим на конрол на
състоянието на входовете. За да е възможна работата му по този начин е осигурена възможност то да се изключва
чрез изваждане на SIM картата или чрез командата OFF подадена от SMS интерфейса или AT интерфейса.
За да се изключи устройството е необходимо да се изключи първо външното захранване. След което при
изваждане на SIM-a преминава за известно време в режим на индикация на грешка. След двукратно индикиране на
номера на грешката устройството се изключва. При вкарване на SIM картата устройството щ е се включи отново.
При наличие на външно захранване при изваждане на SIM картата устройството преминава в режим на
индикация на грешка и не се изключва.Същ о така при наличието на външно захранване не се изпълнява
командата OFF.
При отсъствие на външно захранване всички блокиращ и грешки довеждат до изключване на устройството след
като съответната грешка е била индикирана 2 пъти чрез примигване на червения светодиод. Подробности за
видовете грешки и начина на индикацията им има в частта Система за самодиагностика.
При отсъствие на външно захранване,при спадане на напрежението на вградения акумулатор под 3.3V се
изпращ ат предупредителни съобщ ения на телефонните номера от групата <Event> информиращ и за това че
устройството се e изключило,след което устройството се изключва напълно. По този начин се предотвратява
пълното разреждане на акумулатора му. При подаване на външно захранващ о напрежение устройството се
включва отново.
Изключването на устройството е необходимо и в случай че трябва да се съхранява. Преди изключването му
вградения акумулатор трябва да е зареден напълно. След което устройството се изключва и може да бъде
съхранявано за продължителен период от време.
Ако устройството е изключено и се подаде външно захранващ о напрежение устройството се включва
автоматично.
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5.9

Филтър за входящите телефонни номера

За подобряване на сигурността,устройството има филтър за входящ ите телефонни номера. Филтъра позволява
командни съобщ ения да могат да се получават само от зададени телефонни номера. Филтъра опционално може да
се изключва или да се включва частично само за конфигурационните команди. Две от групите телефонни номера на
устройството,<Config> и <Command>,са параметри на филтъра.
При напълно включен филтър,командните съобщ ения идващ и от номер който не присъства в нито една от двете
групи се игнорират независимо дали имат вярна парола за достъп.
Ако филтъра е включен частично само за конфигурационните команди,при получаване на съобщ ение първо се
прави проверка дали то присъства в една от двете групи. Ако не присъства се игнорира веднага. След което се
проверява за валидна парола. Ако паролата е валидна се вземат първо опционалните параметри след което се
декодира командата. Ако командата е конфигурационна се проверява дали телефонния номер присъства в групата
<Config>. Ако не присъства се генерира и изпращ а съответното съобщ ение за грешка с текст "Access Denied!"
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5.10

Следене кредита на предплатена карта

При работа с предплатена карта устройството има възможност да следи кредита и. По подразбиране / заводски
настройки / тази опция не е активирана. При необходимост тя може да се активира чрез командата OPT.
При активна опция:
Проверка на кредита се прави в следните случаи:
Стартиране на устройството.
След изпращ ане на SMS.
Активиране на опцията.
В съобщ ението отговор на командата STAT? и в отговора на командата AT>ATSTAT щ е бъде включен и
кредита на картата.
Командата CREDIT? връщ а цялата информация за картата която оператора предоставя.
При спадане на кредита под 3 лева се изпращ ат еднократно съобщ ения на групата телефони <Event> . Тези
съобщ ения включват цялата информация която оператора предоставя за кредита на картата.
В сметката на предплатената карта може да се зарежда ваучер с командата CREDIT.
Особености:
Възможността за следене на кредита на картата е необходимо да бъде заложена в софтуера на устройството за
всеки оператор отделно. Същ о така не всички оператори предлагат такъв сервиз. За момента тази възможност
работи при следните оператори:
Оператор
MTel
Globul
Vivacom

Страна
България
България
България

Изпращ ането на съобщ ения за спадане на кредита на картата се записва в енергозависимата памет на
устройството. След изключване или ресет на устройството тази информация се губи. При включване се приема, че
за спадане на кредита не е рапортувано и се изпращ ат съответните съобщ ения.
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5.11

Функционалност на входовете

Устройството има 3 входа с еднаква функционалност.Функцията която щ е изпълнява всеки един от тях се
програмира независимо за всеки един от тях с командата ICFG,а текста на съобщ енията които се изпращ ат при
възникване на събитие се задава с командата IMS.
Всеки вход се програмира дали да има резистор включен между входа и маса / Pull-Down / или резистор
включен между входа и плюс на вградения акумулатор /Pull-Up/. Функцията на тези резистори е да зададат
напрежение на входа когато такова няма подадено от външен източник. Напрежението на задействане е различно
за 2 та варианта и може да се види в техническите характеристики на устройството.
Пример за функцията на Pull-Up резистора е следната схема:

Както се вижда от схемата при отворен контакт на бутона напрежение на входа щ е бъде подадено през Pull-Up
резистора и то щ е бъде равно на напрежението на акумулатора. При затваряне на контакта на релето входа щ е
бъде свързан към маса. Напрежението на входа щ е бъде 0 Волта.
Пример за функцията на Pull-Down резистора е следната схема.

Както се вижда от схемата при отворен контакт на бутона напрежението на входа щ е бъде 0 Волта тъй като
входа е свързан с GND през Pull-Down резистора.При затваряне на контакта напрежението на входа щ е бъде равно
на външното захранващ о напрежение +V.
Един от входовете може да се използва за контрол на режима на работа на устройството. Входа изпълняващ
тази функция се задава чрез командата DISI. Детайли относно режима на работа има в частта Режим на работа.
Устройството преминава в Неактивен режим при състояние "On" на входа. Кое физическо състояние,наличие или
отсъствие на напрежение да се приема за "On" се задава с командата ICFG за съответния вход.
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5.12

Лог за събития

Устройството има лог за събития в който се записват следните събития:
Приети съобщения.
Записват се всички приети съобщ ения съдържащ и валидна парола.
Входящи позвънявания.
Добавяне на съобщение в опашката.
Включва пълния текст на съобщ ението и номера към който щ е бъде изпратено.
Добавяне на позвъняване в опашката.
Включва номера към който щ е бъде направено позвъняването и типа на позвъняването.
Резултати от изпращането на съобщения.
Резултати от извършените изходящи позвънявания.
Активиране и деактивиране на устройството.
Възникнали събития на входовете.
Записват се само активните събития на входовете. Те се определят от съответната опция на командата ICFG
Отпадане и възстановяване на външното захранващото напрежение.
Записват се и при неактивна опция PWCTRL.
Контрола на температурата.
Възникнали неблокиращи грешки.
Дължината на лога е 100 събития. Ако лога е пълен и има събитие което да е необходимо да се добави в лога,
най старото събитие се изтрива след което се прави съответния запис.
Лога на събитията може да се използва само при устройствата които имат опционалния USB интерфейс. При тях
през AT интерфейса може да бъде видяно съдържанието му както и да бъде изтрит. Това става чрез командите
LOG? и LOGCL.
Всеки запис в лога за събития започва с датата и часа на събитието след което следва и съответстващ ият текст.
В стандартния тип изпълнение на устройството лога за събития се пази в енергозависимата памет на
устройството. При изключване или ресетване на устройството информацията в него се губи.
По заявка се изготвят устройства с енергонезависима памет в която лога за събития се съхранява
независимо от изключване или ресет на устройството.

ТСК-1 ООД @ 2010

стр.26

5.13

Контрол на температурата

Устройството има датчик за температурата при батерията. Заряда на акумулатора се прекъсва при температура
над 50 градуса. При необходимост от разширен температурен диапазон,по заявка,тази температура може да се
повиши на +55 градуса за сметка на скъсяване живота на акумулатора. При нормализиране на температурата
заряда се възобновява.
Същ о така се следи за повишаване температурата над 60 градуса. При преминаване на тази граница се изпращ а
съобщ ение към групата <Event>.
<Internal Temperature: Rise><T:xx.xC><Batt:xx.xV><Power:xx.xV><Outs:On/Off,On/Off>
<Internal Temperature: ОК><T:xx.xC><Batt:xx.xV><Power:xx.xV><Outs:On/Off,On/Off>
където:
<T:xx.xC> е температурата в Градуси
<Batt:xx.xV> e напрежението на акумулатора във Волтове
<Power:xx.xV> е външното захранващ о напрежение във Волтове
<Outs:On/Off,On/Off> е състоянието на изходите
След като е рапортувано за повишаване на температурата започва да се следи за понижаването и под 50
градуса. При спадане под тази граница се изпращ а съобщ ение към групата <Event>.
<Internal Temperature: OK><T:xx.xC><Batt:xx.xV><Power:xx.xV><Outs:On/Off,On/Off>
Тези събития същ о се записват в Лога за събития.
Измерената температура присъства в отговора на командите:
STAT?
АТ>АТSTATE?

5.14

Система за самодиагностика

Системата за самодиагностика следи работата на устройството и при намиране на софтуерна или хардуерна
неизправност реагира в съответствие с типа и.
Има 2 вида грешки обработвани от системата за самодиагностика:

Блокиращи
При възникване на блокиращ а грешка не е възможно работата на устройството да продължи. То преминава в
режим на индикация на грешка. При влизането в този режим изходите се изключват,устройството се изключва от
GSM мрежата и грешката се индицира чрез премигване на червения светодиод. Номера на грешката се индицира
чрез броя последователни примигвания следвани от пауза на червения светодиод.Ако при възникване на грешката
външното захранващ о напрежение отсъства грешката щ е се индицира 2 пъти след което устройството щ е се
изключи.Повторното включване на устройството става чрез изваждане на SIM картата и вкарването и след минимум
5 секунди.
Номера на блокиращ ите грешки:
Номер
1
2
3
4
5
6

Описание
Ресетване на паролата.
Извадена SIM карта
Неизправна SIM карта
Блокирана SIM карта.
Активиран PIN код.
Софтуерна неизправност на GSM модема.Устройството може да бъде възстановено в специализиран
сервиз.
Хардуерна неизправност. Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.
Увредена база данни с настройки на устройството.

7

След излизане от този режим настройките са установени в състояние заводски
настройки.

8
9

Резервирана
Софтуерен проблем. Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.
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Информационни
При откриване на информационна грешка работата на устройството е възможно да продължи и за възникването и
се рапортува със SMS към групата <Event> и се прави запис в лога за събития. За грешката се рапортува само
веднъж при намирането и. Информацията че за грешката е рапортувано е записана в енергозависимата памет на
устройството. След изключване или рестарт за грешката щ е бъде рапортувано отново.
Такива грешки са.
Покачване на температурата. Изпращ аното съобщ ение е описано в частта Контрол на температурата.
Следващите грешки се генерират от системата за самодиагностика. Те указват повреда на
устройството.
Дефект на термосензора.
<SELF DIAGNOSTIC: ERROR>:<Temperature Sensor Fall>:<Device is damaged>
При дефект на термосензора зареждането на акумулатора е блокирано. Необходимо е устройството да бъде
ремонтирано в специализиран сервиз.
Повреден акумулатор.
<SELF DIAGNOSTIC: ERROR>:<Battery Fall>:<Device is damaged>
Установено е сериозно намаляване на капацитета на акумулатора или повишаване на вътрешното му
съпротивление.Необходимо е акумулатора да се замени.
Покачване напрежението на акумулатора над 4.3V.
<SELF DIAGNOSTIC: ERROR>:<Battery Voltage Rise>:<Device is damaged>
Повреда в схемата на заряд. Необходимо е устройството да бъде изключено и ремонтирано в специализиран
сервиз.
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6

SMS Интерфейс

SMS интерфейс е възможността за управление и конфигурация на MG-08 чрез команди изпращ ани чрез SMS.
Чрез него се реализира пълен дистанционен контрол върху функционалността на устройството.
При MG-08 има 3 вида съобщ ения,като първите два типа се използват от SMS Интерфейса:
Командно съобщ ение.
Това е съобщ ение съдържащ о команда към устройството. Може да бъде изпратено от GSM апарат или
интернет.
Съобщ ение отговор.
Това е съобщ ение което устройството изпращ а в отговор на Командно съобщ ение. При активиране на
диалогов режим за всяко получено командно съобщ ение устройството рапортува с Съобщ ение отговор. В
противен случай се изпращ а само при синтактична грешка.
Съобщ ение за събитие.
Това е съобщ ение което устройството изпращ а при събитие. Например промяна състоянието на вход или
отпадане на външното захранващ о напрежение.
Удачна схема е изпращ ането на командни съобщ ения да става от SMS сървър,а получаването на
Съобщенията отговор на мобилен телефон или с GSM модем свързан към компютър.
Някои оператори като M-Tel предлагат и услуга Mail to SMS. Тя същ о може да се ползва за изпращ ане на
командни съобщ ения.
При необходимост от работа с голям брой устройства използването на свободните SMS сървъри е възможно да
не е удачно решение. TCK-1 OOD предлага платен SMS сървър с който могат да се изпращ ат евтини SMS. Това е
http://www.bsms.bg.
Подобни решения се предлагат и от други доставчици.
Фирмата ни предлага и разработка на софтуер за контрол на мрежа от MG-08 устройства.
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6.1

Формат на командните съобщения

Формата на командното съобщ ение е следния
*<6 цифрена парола><SP>[ <DLG/Call/NRM><SP>] [PH<SP><Tелефонен номер/TH><SP>] <Команда>
<SP>< Параметри на командата >
<SP>
Пауза
[...] Незадължителен параметър който може да се пропусне.
Всяко командно съобщ ение задължително започва с символа *. Непосредствено след него,без да се оставя
пауза следва паролата за достъп. При получаване на ново съобщ ение,то се се претърсва от началото към края за
*. Ако не се открие,съобщ ението се игнорира и изтрива. Ако бъде открито се проверява съдържанието на
следващ ите 6 символа. Ако това е паролата за достъп се започва декодирането на съдържанието по нататък. Ако
не е,съобщ ението се игнорира и изтрива.
След паролата задължително следва един празен интервал след което следват опционалните параметри на
съобщ ението. Това са параметрите заградени с [ ].Те са незадължителни и могат да се пропуснат,при което се
използват настройките на SMS интерфейса направени с командата SMSICFG. Те могат да се получат с командата
SMSICFG?.
<DLG/Call/NRM> Определя начина по който устройството щ е отговори на командното съобщ ение.Значението на
всяка от възможностите е:

NRM

Call
DLG

Устройството щ е изпрати съобщ ение отговор само ако командата е информационна или в случай че
има грешка в синтаксиса или изпълнението и. При вярно приета и изпълнена команда няма да има
отговор.
При вярно приета и изпълнена команда устройството щ е позвъни еднократно за потвърждение.Ако
командата е информационна и в случай че има грешка в синтаксиса или изпълнението и щ е върне
съобщ ение отговор.
Включването на тази опция указва работа в диалогов режим. Тоест устройството щ е върне съобщ ение
отговор задължително.

PH<SP><Tелефонен номер/TH>
Включването на тази опция указва на кой телефонен номер да бъде изпратено съобщ ението отговор или да бъде
направено позвъняването за потвърждение.Параметъра на тази опция може да бъде:
- Телефонен номер:
Валиден телефонен номер който щ е се използва при отговора на командното съобщ ение.
- TH:
Указва да се ползва номера от който това съобщ ение е пристигнало. Ако съобщ ението е
пристигнало от SMS сървър то въпреки тази опция щ е се използва телефонния номер по подразбиране.
<Команда>
Това е командата която устройството трябва да изпълни.След командата следва пауза след което следват
параметрите и разделени с точка или запетая. Ако командата няма параметри,не е задължително след нея да има
пауза,може да бъде и края на SMS-a.
За командите и опциите не се прави разлика между малки и главни букви. Възможно е да се ползват главни и
малки букви в една команда,например може да започва с главна буква.
Пример за цялостно командно съобщ ение:
*123456 Call RH 0888123456 out 1,off
В съответното устройство паролата за достъп е 123456
Call и RH 0888123456 указват след изпълнение на командата устройството да потвърди с позвъняване на
0888123456.
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6.2

Команди

Всички команди на SMS Интерфейса могат да се използват и локално през АТ Интерфейса.
Има 3 вида команди:
- Управляващи.
Служат за управление състоянието на устройството или за стартиране на операции. Списък и
описание има в частта Управляващ и Команди
- Информационни.
Изискват информация за състоянието или настройките на устройството.Това са командите при които
последния символ е '?'. При тези команди винаги се генерира съобщ ение отговор.Списък и описание има в частта
Конфигурационни Команди.
- Конфигурационни.
Конфигурират настройки и опции на устройството.Списък и описание има в частта Информационни
Команди
В описанието на командите,за всяка от тях задължително има 3 секции:
Синтаксис
Описание на синтаксиса чрез символиката описана в частта Символика за синтаксиса на командите.
Кратко описание
Описание на предназначението и действието на командата.
Параметри
Описание на предназначение,формат и допустими стойности на параметрите на командата
Особености
Описание на особености на въвеждането или изпълнението на командата.
За информационните команди има секция Формат на отговора. В нея описва формата и значението на
върнатия отговор.
За повечето команди има и допълнителни секция Пример. В нея има един или няколко примера или линк към
съответен пример от частта Примери за използване.
Всички команди от SMS Интерфейса могат да се изпълняват и през AT Интерфейса.
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6.2.1

Символика за синтаксиса на командите

Някои от командите нямат параметри . При тях синтаксиса е само името на командата. Пример за такава команда
е STAT?. Останалите команди имат по един или няколко параметъра. При тях след командата задължително следва
пауза и започва списъка с параметрите разделени с точка или запетайка. Във всички примери по долу се използва
запетайка.
Има следните видове параметри:
Задължителни. Това са командите заградени само с <>. В синтаксиса на командата изглеждат така:
<Параметър>.
Тяхното включване е задължително. Ако такъв параметър бъде пропуснат,при изпълнение на командата
възниква грешка и устройството рапортува за възникването и.
Незадължителни. Това са командите които освен с <> са заградени и с [, ]. В синтаксиса на командата
изглеждат така: [,<Параметър>]. Тези параметри могат да бъдат пропускани. В описанието на параметъра е
пояснено поведението на командата при невключване на параметъра. Обикновено е използване на стойност по
подразбиране за съответния параметър.
Задължителни при условие. Това са параметри които са задължителни при някакво условие. В синтаксиса
на командата са представени така: {,<Параметър>}. В описанието на командата е пояснено при какви условия
съответния параметър е задължителен. Обикновено включването им зависи от стойноста на някой предходен
параметър.
Самите параметри могат да бъдат представяни по различен начин. Най често са описани чрез списък от
възможните стойности разделени с символа /. Пример за такъв параметър е <REJECT/OUT/VOICE/Clip/ACTIVE/
STAT> на командата CALLCFG. Този параметър може да има само една от тези стойности. При включването на
друга стойност се генерира грешка. В секцията Параметри е описано значението на всяка една от тези стойности.
Някои от параметрите са описани с име. В секцията Параметри съответния параметър е посочен с това име и е
описано значението му,формата и допустимите стойности. Обикновено такива параметри са с числова стойност.
Пример за използване на такъв параметър е командата CALLLIVE.
Има и няколко общ и типове параметри които се означават с име и се използват в повече от една команда. Те са
описани в частта Общ и типове параметри.
Друго представяне на параметър е Списък от опции. Такъв параметър е винаги последен в синтаксиса на
командата и представлява изброяване на опции като се разделят с точка или запетая. Записа му е <Опция 1 |
Опция 2 | Опция 3 .... | Опция N> където Опция 1 .... | Опция N са всички възможни опции които могат да се
включват. Реда на включване в командата не е от значение. Не е допустимо една опция да се включва 2 пъти.
Пример за използване на такъв параметър е командата OPT. В секцията Параметри е обяснено значението на
всяка една от опциите.
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6.2.2

Общи типове параметри

Някои от командите използват идентични типове параметри. Синтаксиса и особеностите им не са описани отделно
за всяка команда. Това е направено в тази част и е валидно за всяка команда която използва съответния тип
параметър.

<Група Телефони>
Този параметър указва група от телефонни номера. Има четири възможни варианта:
- Config
Указва групата Телефонни номера от които може да се конфигурира и управлява устройството.
- Command
Указва групата Телефонни номера от които може да се получават командни съобщ ения за
управление.
- Event
Указва групата Телефонни номера на които се изпращ а съобщ ение при възникнало събитие.
- Call
Указва групата Телефонни номера от които е разрешено входящ о повикване.
Информация относно групите телефонни номера и предназначението им има в частта Телефонни номера.

<Телефонен номер>
Този параметър е номер на телефон. Детайлите за работата с телефонни номера са дадени в частта
Телефонни номера.

<Дата> Формата е ден/месец/година като е задължително използването на 2 цифрено представяне.
Примери:

03:09:08
29:01:08

<Час> Формата е час/минути/секунди ( чч:мм:сс ) като е задължително използването на 2 цифрено
представяне.
Примери: 03:09:00
23:51:08

<Време>
Този параметър указва време. Пълния формат е <часове:минути:секунди> като часовете и минутите или
само часовете могат да бъдат пропуснати. Ако съответната секция не присъства тя се приема за 0. Няма
ограничение за числата в съответната секция. Устройството съхранява и борави с времената в секунди. Времето
което параметъра указва се изчислява по формулата:
Тsek = (часове * 3600) + (минути * 60) + секунди
Интервала стойности които този параметър може да има е указан в описанието на командата в която е използван.
Примери:
Параметър
361
01:10:1
1:10
1::1
12:
10::

Време в формат чч:мм:сс
00:06:01
01:10:01
00:01:10
01:00:01
00:12:00
10:00:00

Време в секунди
361
4201
70
3601
43200
36000

<Вход> Номер на вход. Допустим диапазон от 1 до 3.
<Съобщение> Задава съобщ ение дефинирано от потребителя. Дължината на съобщ енията може да бъде
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от 5 до 80 символа. За край на съобщ ението се използва символа #. Могат да се използват букви цифри и
символи.
Задаваното съобщ ение се разделя със символа / на две части. Частта преди този символ се изпращ а ако
съобщ ението се изпращ а при преход от "Off" към "On",а частта след него след ако прехода е от "On" към "Off". Не
се допуска някоя от частите да съдържа по малко от 2 символа.
При отсъствие на символа / в съобщ ението,текста който се изпращ а при двата прехода е един и същ .
Ако параметъра е само # се изтрива зададеното от потребителя съобщ ение и се изпращ а заводски
програмираното по подразбиране.
При изпращ ане на командата от АТ Интерфейсa този параметър задължително трябва да бъде в кавички.
Пример за такова използване,командата ICFG използвана по този начин:
AT>ICFG=1,"Door Open/Door Close#"
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6.2.3

Управляващи Команди

ACTIVE <ON/OFF>[,<Време>]
Установява състоянието на устройството.Опционално,след зададеното време в секунди.
CREDIT <Секретния номер на ваучер>
Зарежда ваучер в картата на устройството.
OFF
Изключва устройството ако външното захранващ о напрежение отсъства.
OUT <Изход>,<ON/OFF>[,<Време>]
Установява указания изход в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.
OUTS <ON/OFF за Изход 1>,<ON/OFF за Изход 2>[,<Време>]
Установява всички изходи в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.
RESET
Рестартира устройството
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6.2.3.1

ACTIVE

Синтаксис:
ACTIVE <ON/OFF>[,<Време>]
Кратко описание:
Установява състоянието на устройството.Опционално,след зададеното време в секунди.
Параметри:
<ON/OFF>
Състояние в което устройството да се установи
- ON : Активно състояние. Състоянието на входовете и входното напрежение се следи и се
извършват програмираните операции при възникване на събитие.
- OFF: Неактивно състояние. Състоянието на входовете и входното напрежение не се следи.
<Време>
Допустим интервал е 0..600
Ako този опционален параметър присъства устройството щ е премине в указаното състояние след
посоченото от параметъра време в секунди.
Пример:
АCTIVE ON,2:00
Тази команда указва активиране на устройството след изтичане на 2 минути.
Особености:
Ако команда ACTIVE с параметър време все ощ е не е изпълнена поради това че зададеното време не е изтекло и
пристигне нова команда ACTIVE,предишната команда щ е се се игнорира.

6.2.3.2

CREDIT

Синтаксис:
CREDIT <Секретния номер на ваучер>
Кратко описание:
Зарежда ваучер в сметката на картата на устройството. При получаване на командата,устройството
проверява дали дължината на номера е вярна и дали се състои само от цифри. Ако номера не е във верния
формат се връщ а съобщ ение за грешка. Ако е във верен формат се задейства съответния сервиз на оператора
чрез който се прави зареждането на ваучер.
Параметри:
<Секретния номер на ваучер> Секретния номер на ваучера, който се зарежда. При получаване на
командата се проверява дали дължината му е валидна и дали съдържа само числа и ако не е така се връщ а
съобщ ение за грешка с текст Invalid Security Code!
Пример:
При Vivacom зареждането на ваучер в случай че картата е поставена в нормален GSM апарат се прави с команда
от клавиатурата с*101#xxxxxxxxxxxxxxx#, където xxxx.... e 15 цифрения секретен код на ваучера. След
изпълнение на операцията оператора изпращ а информация за новата наличност по сметката и датата до която
картата е валидна.
За зареждане на ваучер тази команда може да се изпрати от произволен или интернет.
Пример за командно съобщ ение съдържащ о тази команда:
*123456 Ph 0888123456 Credit 1234567890123456
123456 - парола на устройството.
Ph 0888123456 - Указва съобщ ението отговор да бъде изпратено на този номер.
1234567890123456 - Секретния номер на ваучера.
Особености:
За разлика от другите управляващ и команди тази команда винаги генерира отговор.
Възможността за работа с тази команда при всеки оператор е необходимо да бъде заложена в софтуера на
устройството. Същ о така не всички оператори предлагат този сервиз. За момента командата работи при следните
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оператори:
Оператор
M-Tel
Vivacom
BG Globul

Страна
България
България
България

Ако опцията за следене кредита на картата не е активна се генерира съобщ ение за грешка:
Card credit control option disabled!
Ако опцията е активна но тази операция не се поддържа се генерира съобщ ение за грешка:
Add Credit operation is Unavailable!
Да се има пред вид че ако неколкократно се направи опит за въвеждане на невалиден номер на
ваучер картата се блокира и за да бъде пусната отново е необходимо да се свържете с оператора!
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6.2.3.3

OFF

Синтаксис:
OFF
Кратко описание:
Изключва устройството ако външното захранващ о напрежение отсъства. Подробности има в частта
Автономна работа и изключване.
Параметри: няма
Особености: Ако при получаване на командата има приложено външно захранващ о напрежение устройството не
изпълнява командата а връщ а съобщ ение за възникналата грешка.

6.2.3.4

OUT

Синтаксис:
OUT <Изход>,<ON/OFF>[,<Време>]
Кратко описание:
Установява указания изход в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.
Параметри:
<Изход> Номер на изхода
ON/OFF Състояние в което изхода да се установи
- ON : Включен.
- OFF: Изключен.
<Време>
Допустим интервал е 0..86400 секунди /24 часа/.
Ako този опционален параметър присъства изхода щ е се установи в указаното състояние за посоченото от
параметъра време в секунди.След изтичане на това време изхода щ е се установи в обратното състояние.
Пример:
OUT 2,on,1:0:0
Тази команда щ е установи изход 2 в състояние "On" за един час. След изтичането на това време изхода щ е се
установи в "Off".
Особености:
Всеки изход има таймер който тази команда активира/деактивира.
Ако параметъра <Време> не е включен в командата,таймера се деактивира ако е бил активиран от предишна
команда OUT или OUTS.
Ако параметъра е включен и различен от нула таймера се инициализира със зададеното време.
Ако таймера е бил активен в момента то той се реинициализира с новото време.
Точността на таймерите е +0/-1 секунда. За пример:
командата OUT 1,on,1 щ е установи изхода в "On" за време между 0 и 1 секунда
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6.2.3.5

OUTS

Синтаксис:
OUTS <ON/OFF за Изход 1>,<ON/OFF за Изход 2>[,<Време>].
Кратко описание:
Установява всички изходи в указаното състояние. Опционално,за указаното време в секунди.
Параметри:
<ON/OFF>
Състояние в което устройството да се установи
- ON : Включен. Релето е включено.
- OFF: Изключен. Релето не е включено.
<Време>
Допустим интервал е 0..86400 секунди /24 часа/.
Ako този опционален параметър присъства,изходите щ е се установят в указаното състояние за посоченото
от параметъра време в секунди.След изтичане на това време изходите щ е се установят в срещ уположното
състояние.
Пример:
OUTS ON,ON,1:30:0
Тази команда щ е установи и двата изхода в състояние "On" за един час и половина. След изтичането на това време
изходите щ е се установят в "Off".
OUTS OFF,OFF,10
Тази команда щ е изключи 2 та изхода за 10 секунди след което пак щ е ги включи. Ако изходите са изключени
ефекта щ е бъде че щ е се включат след 10 секунди. По този начин може да се реализира включване или
изключване след определен интервал.
Особености:
Всеки изход има таймер който тази команда активира/деактивира.
Ако параметъра <Време> не е включен в командата,таймера се деактивира ако е бил активиран от предишна
команда OUT или OUTS.
Ако параметъра е включен и различен от нула таймерите се инициализират със зададеното време.
Ако таймера е бил активен в момента то той се реинициализира с новото време.
Точността на таймерите е +0/-1 секунда. За пример:
командата OUTS 1,on,on,1 щ е установи изходите в "On" за време между 0 и 1 секунда
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6.2.3.6

RESET

Синтаксис: RESET
Кратко описание:
Рестартира устройството. Командата има различно поведение при стартиране от AT Интерфейса.
При получаване на тази команда се изпълнява следната последователност:
Изключват се изходите.
Прекратява се сканирането на входовете за събития.
Ако опашките от SMS и Изходящ и Позвънявания са празни,устройството се ресетира веднага.В противен
случай се задейства се таймер за период 3 минути. Ако преди изтичането на това време опашките се
изпразнят устройството се ресетира. Ако не се изпразнят до това време,устройството се ресетира,като
съобщ енията и позвъняванията останали в опашките щ е бъдат изтрити.
Параметри: няма
Особености: няма
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6.2.4

Конфигурационни Команди

Конфигурират настройки и опции на устройството. Има възможност тази група команди да бъде разрешена само
за съобщ енията идващ и от телефонни номера включени в групата <Config>. Тази възможност е осигурена от
Филтъра за входящ ите телефонни номера.
Списък на тази група команди с кратко описание:
ACTVOFF <NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]
ACTVON <NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]
Задава поведението на устройството при активиране и деактивиране.
CALLCFG <REJECT/OUT/VOICE/Clip/ACTIV/STAT>[,<Параметър 1>][,<Параметър 2>][,<Параметър 3>]
Конфигурира поведението на устройството при входящ о позвъняване.
CallLIVE <Време>,<Време>,<Време>
Конфигурира времената на актуалност на изходящ ите позвънявания.
DISI <Вход>
Установява вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството".
FACTORY <Име на устройството>
Установява заводските настройки на устройството.
ICFG <Вход>,<Inv/Ninv>,<PU/PD>,<NOT/RISE/FALL/CHANGE/IRISE/IFALL/ICHANGE>,<NOT/MSG/ACTIV/
DEACTIV/Clip/Call/Ring>,<Време>
Конфигуриране функционалността на вход.
IMSG <Вход>,<Съобщ ение>
Установява съобщ ението асоциирано с вход.
LOADSTG <BACKUP/EXAMPLE><Име на устройството>
Зарежда резервното копие на настройките или настройките на примера Използване за контрол на достъпа
до обект.
MSGLIVE <Време>,<Време>,<Време>
Установява времената за изпращ ане на изходящ ите SMS.
NAME <Име>
Сменя потребителско задаваното име на устройството. Това име присъства в всички изпращ ани от
устройството съобщ ения.
OPT <EN/DIS><STMSG | PWCTRL | PWLCTRL | CRCTRL | IGNCTRL | RMSG | ATPASS | MSGDIS | CRD >
Установява състоянието на опции на устройството.
PASS <Парола>,<Име на устройството>
Сменя паролата за достъп
PWCHKCFG <On/Off>,<Ulow цяла част>,<Ulow дробна част>,<Ulow Хистерезис>,<Uh цяла част>,<Uh дробна
част>,<Uh Хистерезис>
Конфигурира следенето на външното захранващ о напрежение за излизане извън зададени предели.
PWCTRL <On/Off><Време на филтрация>
Конфигурира контрола на външното захранващ о напрежение.
PWMSG <Съобщ ение>
Установява съобщ енията които се изпращ ат при отпадане и възстановяване на външното захранващ о
напрежение.
PHADD <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Добавя телефонен номер към посочената група.
PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Изтрива телефонен номер от посочената група.
PHGRSETALL <Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен Номер>]
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Установява телефонните номера във всички групи.
PHGRSET <Група Телефони>,<Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен
Номер>]
Установява телефонните номера в посочената група.
SMSICFG <DLG/Clip/NORMAL>,<DPHN/MSG>,<Телефонен номер>,<OFF/CONFIG/ALL>
Конфигурира SMS интерфейса.
SAVESTG
Записва текущ ите настройки на устройството в резервното копие.
TIME [ <+/- Секунди>] / [ <Дата>,<Час> ]
Сверява часовника на устройството.
TIMER <Номер> [,<ACTIVATE/STOP>] [,<ONCE>] <OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>[,<Изход>,<On/Off>,
<Време>]
Установява настройките,активира или дезактивира указания таймер
TIMERS <ON/OFF> < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Aктивира или дезактивира указаните таймери.
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6.2.4.1

ACTVON/ACTVOFF

Синтаксис:
ACTVON <NOT\Clip\Ring\Call\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]
ACTVOFF <NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>[,<Време>,<Време>]
Тези две команди конфигурират поведението на устройството при активиране и деактивиране. Могат да се
изпълнят две операции. При преминаване на устройството в режим Активен се изпълняват операциите зададени с
първата команда. При преминаване в режим Неактивен се изпълняват операциите зададени с втората. Текущ ото
състояние може да се провери с командата ACTVACT?.
Параметри:
<NOT\Call\Clip\STAT>: Задава първата операция:
NOT
Clip
Ring
Call

Първата операция не се изпълнява
Позвъняване от съответния тип към телефоните от групата <Event>. Подробности за видовете
позвънявания има в частта Изходящ и позвънявания.
Изпращ а съобщ ение със статуса на системата на групата телефонни номера <Event>. Еквивалентно на
изпълнение на командата STAT?.

STAT

<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>: Втората операция - Установяване на изходите. Първия параметър се
отнася за Изход 1 а втория за Изход 2.
NOT
ON
OFF

Първата операция не се изпълнява
Позвъняване тип <Ring> към телефоните от групата <Event>.
Позвъняване тип <Clip> към телефоните от групата <Event>.

При ON и ОFF резултата е като от изпълнението на командата OUT със съответния параметър. Ако са
включени следващ ите параметри OUT се изпълнява и с параметър време.
[,<Време>,<Време>] Опционален параметър <Време> за командата OUT. Допустимия интервал е същ ия
както при командата OUT. Първия параметър се отнася за Изход 1 а втория за Изход 2.
Пример: В примера Известяване за преминаване през обект е използвана тази команда.
Особености:
Режима на работа на устройството се записва в енергонезависимата памет. При стартиране на
устройството се изпълняват зададените с тези команди операции с изходите. Първата операция не се
изпълнява. Ако преди изключването режима е бил активен то ще се изпълнят операциите зададени с
ACTVON,в противен случай ще се изпълнят зададените с ACTVOFF.
6.2.4.2

CALLCFG

Синтаксис:
CALLCFG <REJECT/OUT/VOICE/Clip/ACTIVE/STAT>[,<Параметър 1>][,<Параметър 2>][,<Параметър 3>]
Кратко описание:
Конфигурира поведението на устройството при входящ о позвъняване. Направените настройки могат да се
проверят с командата CALLCFG?. По подразбиране / Заводски настройки /
Параметри:
- <OUT/VOICE/Clip/REJECT/ACTIV>
Вида на операцията която се извършва при входящ о позвъняване.
Всяка операция използва по различен начин следващ ите 3 параметъра.Възможни са следните операции:
REJECT

OUT

Отхвърляне на всички входящ и позвънявания. Не изисква други параметри.
Включване/Изключване на изход . Постоянно или за зададено време.
<Параметър 1> е задължителен параметър и е номера на изхода.
<Параметър 2> е задължителен параметър и е състоянието в което щ е се установи изхода. On или
Off.
[,<Параметър 3>] е незадължителен. Ако е включен указва времето за което щ е се включи
съответния изход. Допустимия интервал на параметъра е 0..86400 секунди /24 часа/. Това е

ТСК-1 ООД @ 2010

стр.43

VOICE
Clip
ACTIVE
STAT

параметър тип Време и детайли за използването му има в частта Общ и типове параметри
Установяване на гласова връзка.
Отхвърля повикването и позвънява еднократно на телефона от който е направено позвъняването
С с параметри <Параметър 1> = <On/Off> и <Параметър 2> = <Време>
Отхвърля повикването,Изпълнява командата ACTIVE с посочените параметри.
Отхвърля повикването и изпращ а съобщ ение със статуса на системата на групата телефонни номера
<Event>. Не изисква други параметри. Екивалентно на изпълнение на командата STAT?.

При опциите OUT и ACTIVE,след изпълнение на съответната команда се прави позвъняване тип <Clip> към
телефона от който е направено входящ ото повикване.
Пример:
В примера Използване за контрол на достъпа до обект е използвана и тази команда.
Особености: няма
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6.2.4.3

CALLIVE

Синтаксис:
CallLIVE <Време>,<Време>,<Време>
Кратко описание:
Конфигурира времената на актуалност на изходящ ите позвънявания.Подробностите са описани в частта
Изходящ и позвънявания.
Параметри:
Трите параметъра са времена в минути.
- Първо време: Отнася се за времето на актуалност на позвъняванията които се правят при диалог с
устройството. Допустим интервал 1-10.Такива са:
Позвънявания генерирани от SMS интерфейса.
Позвънявания генерирани в отговор на входящ о повикване.
- Второ време: За позвънявания генерирани от събитие.Допустим интервал 1-1000.
- Трето време: Резервирано за следващ и версии на софтуера. При текущ ата версия може да бъде само 0.
Особености: няма

6.2.4.4

DISI

Синтаксис: DISI <Вход>
Кратко описание: Установява вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството".Подробности
относно предназначението на функцията има в частта Режим на работа.
Параметри: <Вход> номера на входа изпълняващ тази функция. Стойност нула указва че няма вход който
изпълнява тази функция.
Особености: Състоянието на входа което деактивира устройството е "On". Конфигурацията на физическото
състояние на входа което се приема за "On" се прави с командата ICFG.

6.2.4.5

FACTORY

Синтаксис:FACTORY <Име на устройството>
Кратко описание:
Установява заводските настройки на устройството. Параметъра се изисква за предотвратяване на случайно
използване на командата.
Параметри:
<Име на устройството> Името на устройството което се задава с командата NAME.
Особености:
Настройките на устройството се установяват в състояние заводски настройки и предходното им състояние
не може да бъде възстановено!
Опашката за позвънявания и опашката от SMS се изпразват при изпълнение на командата.
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6.2.4.6

ICFG

Синтаксис:
ICFG <Вход>,<Inv/Ninv>,<PU/PD>,<NOT/RISE/FALL/CHANGE/IRISE/IFALL/ICHANGE>,<NOT/MSG/ACTIV/
DEACTIV/Clip/Call/Ring>,<Време>
Кратко описание:
Конфигуриране функционалността на вход.
Чрез тази команда се определя интерпретирането на сигнала на входа и поведението на устройството при
промяна на състоянието му.
Параметри:
Предназначението на параметъра <Време> се променя в зависимост от предхождащ ата го опция.Той е общ
тип параметър и формата му е описан в частта Общ и типове параметри.
- <Вход> Номер на входа който се конфигурира. Допустим диапазон от 1 до 3.
- <Inv/Ninv> Инверсия на входа.Начин по който устройството интерпретира наличието на напрежение на
входа.

Опция
Inv
Ninv

Значение
Липсата на напрежение на входа е състояние "On",наличието "Off".
Наличието на напрежение на входа е състояние "On",отсъствието "Off".

- <PU/PD> Резистор към входа. Да се има пред вид че при двата варианта праговото напрежение на входа
е различно. Праговите напрежения за двата варианта са описани в частта Технически характеристики.

Опция
PU
PD

Значение
Към входа е включен резистор към +3.8V от вградения акумулатор.
Към входа е включен резистор към маса.

- <NOT/RISE/FALL/CHANGE> Указва при каква промяна на състоянието на входа се генерира събитие.

Опция

Значение

NOT

Не се генерира събитие.

RISE

Преход от "Off" към "On"

FALL

Преход от "On" към "Off"

CHANGE

При всяка смяна на състоянието

IRISE / IFALL/
ICHANGE

Като при съответните опции незапочващ и с буквата I. Разликата е че при тези опции
събитие се генерира и при Режим на работа Неактивен
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- <MSG/ACTIV/DEACTIV/Clip/Call/Ring>
Операция която се изпълнява при възникване на събитие и значение на параметъра <Време>:

Опция

Операция при възникване
на събитие

Значение на параметъра <Време>

NOT

Не се изпълнява операция. Тази опция се използва в случай че събитието е необходимо да се
записва в Лога за събития и не е необходимо да се извършва някаква операция.

MSG

Изпращ ане на съобщ ение

ACTIV

Активиране на устройството

DEACTIV

Деактивиране на устройството

Clip

Еднократно позвъняване

Call

Ring

Позвъняване изискващ о отговор от
абоната. Отговора се прави с
отхвърляне на входящ ото
повикване /Reject/. При приемане
на входящ ото повикване
устройството веднага прекъсва
връзката и същ о се приема за
отговор.Всяко позвъняване е с
продължителност 30 секунди
Позвъняване не изискващ о отговор
от абоната.При приемане на
входящ ото повикване устройството
веднага прекъсва връзката.
Позвъняването е с
продължителност 30 секунди

Времето за филтрация на изпращ аните съобщ ения
При възникване на събитие щ е се извика
командата ACTIVE.Първия параметър с който
щ е се извика зависи от активната опция опция,
а втория е <Време>.Допустим интервал е
0..600

ACTIVE ON,
<Време>
ACTIVE OFF,
<Време>

Не се използва

Пример:
ICFG 2,INV,PU,RISE,MSG,600
2 -> Указава че се конфигурира вход номер 2
INV -> Указва че отсъствието на напрежение на входа се приема за "On" а наличието за "Off"
PU -> Към входа е включен е резистор към +3.8V от вградения акумулатор.
RISE и MSG указват че при преход от "Off" към "On" възниква събитие и се изпращ а съобщ ение.
600 е времето за филтрация в секунди. Ако бъде изпратено съобщ ение за промяна състоянието на входа
започва да тече времето на таймер който се инициализира с време 600 секунди. Ако преди изтичане на това време
се генерира отново събитие то съобщ ение няма да бъде изпратено. Изпращ ането щ е бъде възможно едва след
изтичането на това време.
Особености:
Командата ICFG с параметър съответния вход нулира таймера за съобщ енията на този вход.
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6.2.4.7

IMSG

Синтаксис: IMSG <Вход>,<Съобщ ение>
Кратко описание:
Установява съобщ ението асоциирано с указания вход. Когато с командата ICFG петия параметър е
конфигуриран на MSG и възникне събитие,асоциираното към входа съобщ ение се изпращ а на групата <Event>.
Зададеното съобщ ение може да се провери с командата IMSG?.
Параметри:
<Вход>: Номер на входа.
<Съобщ ение>: Задава съобщ енията които се изпращ ат при възникване на събитие при съответния вход.
Подробности за параметъра има в частта Общ и типове параметри.
Пример:
IMSG 1,Door open/Door close#
Тази команда установява асоциираното с вход номер едно съобщ ение на "Door open/Door close".
Ако името на устройството е "Guard1",при преминаване на съответния вход от състояние "Off" в състояние "On"
щ е се изпрати следното съобщ ение:
MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door open
А при преминаване от "On" към "Off" съобщ ението щ е бъде:
MG08:<Guard1>: <05/06/08,5:45> Door close
Особености:
Ако се състои само от символа # то асоциираното съобщ ение щ е се изтрие и при събитие на съответния вход
щ е се използва съобщ ението по подразбиране което е "Input X On/Input X Off" където x е номера на входа.
Когато тази команда се изпълнява от АТ Интерфейса е необходимо параметъра <Съобщ ение> да се загради в
кавички. В противен случай всички паузи /Space/ щ е бъдат изрязани.
Пример: АТ>IMSG=1,"Door open/Door close#"

6.2.4.8

LOADSTG

Синтаксис: LOADSTG <BACKUP/EXAMPLE><Име на устройството>
Кратко описание:
Зарежда резервното копие на настройките или настройките на примера Използване за контрол на достъпа
до обект.Втория параметър се изисква за предотвратяване на случайно използване на командата.
Параметри:
<BACKUP/EXAMPLE>:
BACKUP:
Възстановяване на настройките съхранени с SAVESTG.
EXAMPLE:
Зареждане на настройките от примера "Използване за контрол на достъпа до обект".
<Име на устройството>:
Името на устройството. Проверката не прави разлика между малки и главни букви. При невярно име
командата щ е върне грешка в параметрите.
Особености: Опашката за позвънявания и опашката от SMS се изпразват при изпълнение на командата.
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6.2.4.9

MSGLIVE

Синтаксис: MSGLIVE <Време>,<Време>,<Време>
Кратко описание:
Установява времената за изпращ ане на изходящ ите SMS. Подробности относно времената за изпращ ане
могат да се намерят в часта Изпращ ане на SMS
Параметри:
Трите параметъра са време в минути и могат да бъдат в диапазона 5-2880 /48 часа/
Първо време: Съобщ ения отговор.
Второ време: Съобщ ения за събития по входовете и промяна на външното захранващ о напрежение.
Трето време: Съобщ ения за възникнали грешки.
Особености: Няма

6.2.4.10 NAME
Синтаксис: NAME <Име>
Кратко описание:
Сменя потребителско задаваното име на устройството. Това име присъства в всички изпращ ани от
устройството съобщ ения. Същ о така то се изисква от командите LOADSTG и FACTORY
Параметри:
<Име> Дължина от 4-10 букви.Допустимо е да се използват само букви и цифри.Не може да съдържа паузи.

Пример:
NAME Nomer1
Особености: няма
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6.2.4.11 OPT
Синтаксис:
OPT <EN/DIS><STMSG | PWCTRL | PWCHK | CRCTRL | IGNCTRL | RMSG | ATPASS | MSGDIS | CRD >
Кратко описание:
Установява състоянието на опциите на устройството. Списък на активните опции може да се получи с
командата OPTEN?.
Параметри:
<EN/DIS>: Състояние в което щ е се установят опциите от следващ ия параметър.
<EN/DIS><STMSG | PWCTRL | PWCHK | CRCTRL | IGNCTRL | RMSG | ATPASS | MSGDIS | CRD >
Списък от опции които щ е се установят в указаното от първия параметър състояние.
STMSG
PWCTR

PWCHK

CRCTRL
IGNCTRL

RMSG
ATPASS
MSGDIS
CRD

Изпращ ане на съобщ ение със статуса при стартиране на устройството
Следене на външното захранване и изпращ ане на съобщ ения при отпадането и
възстановяването му.Деактивирането на опцията не деактивира записа на отпадането и
възстановяването на напрежението в Лога за събития.Тази опция може да се променя и с
командата PWCTRL. Състоянието и може да се получи и с командата PWCTRL?.
Съобщ ението което се изпращ а при генериране на събитие се задава с PWMSG, а може да
се провери с PWMSG?
Следене на външното захранващ о напрежение за излизане извън зададени граници.
Следенето се конфигурира с командата PWCHKCFG а състоянието на настройките може да се
провери с PWCHKCFG?.
Следене кредита на предплатена карта. Подробности за тази възможност има в частта
Следене кредита на предплатена карта.
Следене за запалване на двигателя. Използва се при монтиране в автомобил. Детектирането
се осъщ ествява по захранващ ото напрежение. В текущ ата версия на софтуера не е
реализирано.
Разрешава изпращ ането на съобщ ения при роуминг. Изходящ ите позвънявания не се влияят
от нея.
При активирана опция,за въвеждане на команди от AT Интерфейса първоначално се изисква
въвеждането на паролата на устройството с командата AT>PSW
Забрана за изпращ ане на SMS съобщ ения. Тази опция се използва предимно за тестове.
Редуцира изходящ ите позвънявания. Ако опцията е активна при добавяне на изходящ о
позвъняване в опашката се проверява дали в нея има позвъняване от съответния тип към
съответния номер и ако такова е налично не се добавя ново позвъняване

Пример: OPT EN,STMSG,PWCTRL,CRCTR
Тази команда щ е активира трите опции включени в списъка. Състоянието на останалите опции няма да бъде
променено.
Особености:
Опциите в списъка могат да бъдат в произволен ред.
Опцията PWCHK се променя и чрез командата PWCHKCFG.
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6.2.4.12 PASS
Синтаксис: PASS <Парола><Име на устройството>
Кратко описание: Сменя паролата за достъп. Втория параметър се изисква за предотвратяване на случайна
смяна на паролата.
Параметри:
<Парола>: 6 цифрена парола
<Име на устройството>: Името на устройството което се задава с командата NAME.
Особености: няма

6.2.4.13 PWCHKCFG
Синтаксис:
PWCHKCFG <On/Off>[,<Ulow цяла част>,<Ulow дробна част>,<Ulow Хистерезис>,<Uh цяла част>,<Uh дробна
част>,<Uh Хистерезис>]
Кратко описание: Конфигурира следенето на външното захранващ о напрежение за излизане извън зададени
граници.Първия параметър е задължителен а следващ ите 6 параметъра могат и да отсъстват. В този случай
стойноста им не се променя.Това дава възможност чрез съкратен синтаксис на командата да се включва или
изключва този контрол.С командата PWCHKCFG? може да бъде проверено състоянието на тази настройка. В
състояние заводски настройки контрола е забранен.
Параметри:
Параметър
<On/Off>
<Ulow цяла част>
<Ulow дробна
част>

Диапазон
On или
Off

Значение
Включване / Изключване на контрола. При състояние On се изпращ ат съобщ ения
при спадането под зададената граница,при покачване над зададената граница и
при последващ о влизане в нормалните граници.

0 до 30
0 до 999

Ulow V

При спадане на външното захранващ о напрежение под тази граница се
изпращ а предупредително съобщ ение към групата <Event>

Хистерезис на контрола на Ulow в mV.
След като външното захранващ о напрежение е спаднало под Ulow и е изпратено
<Ulow Хистерезис> 1 до 2999
съобщ ение за това,съобщ ение за възстановяването му в нормални граници щ е
бъде изпратено при покачване над Ulow + <Ulow Хистерезис>
<Uh цяла част>
0 до 30
При покачване на външното захранващ о напрежение над тази граница се
Uh V
изпращ а предупредително съобщ ение към групата <Event>
<Uh дробна част> 0 до 999
Хистерезис на контрола на Uh в mV.
След като външното захранващ о напрежение се е покачило над Uh и е изпратено
<Uh Хистерезис>
1 до 2999
съобщ ение за това,съобщ ение за възстановяването му в нормални граници щ е
бъде изпратено при спадането му под Uh - <Uh Хистерезис>12
Пример:
PWCHKCFG on включва контрола. PWCHKCFG off го изключва.
Пример за пълния формат на командата:
PWCHKCFG on,10,2,50,14,55,250
Тази команда включва контрола и установява
Ulow = 10,2V и хистерезис 50mV
Uh = 14,55V и хистерезис 250mV
Особености:
Чрез първия си параметър тази команда активира/деактивира опцията PWCHK.
При активна опция PWCTRL при при отпадане и възстановяване на външното захранващ о напрежение се
получават 2 съобщ ения. Ако желаната функционалност не изисква специално използването и на двете опции
да се използва само една от тях.
Ако захранващ ото напрежение се колебае около някоя от границите е възможно да се генерират множество
SMS-и. При такава ситуация е необходимо да се зададе максимално допустимия за случая хистерезис.
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6.2.4.14 PWCTRL
Синтаксис: PWCTRL <On/Off><Време на филтрация>
Кратко описание: Конфигурира контрола на външното захранващ о напрежение. Направената конфигурация
може да се провери с PWCTRL?
Параметри:
<On/Off>
Включване или изключване на контрола. С този параметър се активира/деактивира опцията
PWCTRL която може да се манипулира и със командата OPT.
<Време на филтрация>
Допустим диапазон 1 до 60000 секунди. Това е времето за което промяната
на статуса на захранването трябва да е стабилна за да се генерира събитие. За пример,ако стойноста му е 10
секунди то при отпадане на мрежовото напрежение за 9 секунди събитие няма да се генерира. Събитие щ е се
генерира на десетата секунда след отпадане на напрежението.
Пример:
PWCTRL on,60
Тази команда включва следенето на външното захранващ о напрежение и установява времевия филтър на 60
секунди. При тази настройка на времевия филтър за промяна на статуса на напрежението за време под една
минута няма да се рапортува.
Особености:
След изпълнение на тази команда се приема че за текущ ия статус на външното захранващ о напрежение е
рапортувано и следенето започва с нулиран брояч.
Деактивирането на контрола на външното захранващ о напрежение не деактивира записа на отпадането и
възстановяването на напрежението в Лог за събития.
Времето на филтрация не се отразява върху записа в Лог за събития на отпадането и възстановяването на
напрежението. В лога те се записват веднага. Изпращ ането на съобщ ение за събитието се записва отделно.

ТСК-1 ООД @ 2010

стр.52

6.2.4.15 PWMSG
Синтаксис: PWMSG <Съобщ ение>
Кратко описание: Установява съобщ енията които се изпращ ат при отпадане и възстановяване на външното
захранващ о напрежение.Зададеното съобщ ение може а се провери с командата PWMSG?.
Параметър: <Съобщ ение> Задава съобщ енията които се изпращ ат при възникване на събитията отпадане и
възстановяване на външното захранващ о напрежение. Подробности за параметъра има в частта Общ и типове
параметри.
Пример:
PWMSG Power Line Up/Power Line Down#
Първата секция "Power Line Up" щ е се изпращ а при възстановяване на захранването а втората,"Power Line
Down" при отпадане.
Особености:
Когато тази команда се изпълнява от АТ Интерфейса е необходимо параметъра да се загради в кавички. В
противен случай всички паузи /Space/ щ е бъдат изрязани.
Пример: АТ>PWMSG="Power Line Up/Power Line Down#"
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6.2.4.16 PHADD
Синтаксис: PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Кратко описание: Добавя телефонен номер в посочената група. В съобщ ението отговор при активиран
диалогов режим на SMS интерфейса щ е бъде включена информация за това че телефонния номер е добавен или
няма че свободно място.
Параметри:
- <Група Телефони> Подробности за този параметър има в частта Команди.
- <Телефонен Номер> Подробности за този параметър има в частта Команди.
Пример:
PHADD EVENT,088812345
Особености: Ако в посочената група телефонния номер присъства той не се дублира на нова позиция. Отговора
в диалогов режим в този случай същ о щ е бъде че телефонния номер е добавен.

6.2.4.17 PHDEL
Синтаксис: PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>
Кратко описание: Изтрива телефонен номер от посочената група. В съобщ ението отговор при активиран
диалогов режим на SMS интерфейса щ е бъде включена информация за това дали телефонния номер е намерен
или не.
Параметри:
- <Група Телефони> Подробности за този параметър има в частта Команди.
- <Телефонен Номер> Подробности за този параметър има в частта Команди.
Пример:
PHDEL Call,088812345
Ако в посочената група присъства този телефонен номер той щ е бъде изтрит.
Особенности: няма
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6.2.4.18 PHGRSET
Синтаксис:
PHGRSET <Група Телефони>,<Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен
Номер>]
Кратко описание: Установява телефонните номера в посочената от първия параметър група.
Параметри:
- <Група Телефони> Избира групата телефонни номера която се установява.Подробности за този параметъра
има в частта Команди.
- <Телефонен Номер> ..... от един до четири телефонни номера. Подробности за този параметър има същ о в
частта Команди.
Пример:
PHGRSET Call,088812345,0885863123
След изпълнението на тази команда в групата Телефонни номера от които е разрешено входящ о повикване
щ е има посочените 2 телефонни номера.
Особености: Няма

6.2.4.19 PHGRSETALL
Синтаксис:
PHGRSETALL <Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен Номер>]
Кратко описание: Установява телефонните номера във всички групи.
Параметри:
- <Телефонен Номер> ..... от един до четири телефонни номера. Подробности за този параметър има същ о в
частта Команди.
Пример:
PHGRSETALL 088812345,0885863123
След изпълнението на тази команда всички групи Телефонни номера щ е съдържат посочените 2 телефонни
номера.
Особености: Няма
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6.2.4.20 SMSICFG
Синтаксис:
SMSICFG <DLG/Clip/NORMAL>,<DPHN/MSG>,<Телефонен номер>,<OFF/CONFIG/ALL>
Кратко описание: Конфигурира SMS интерфейса. Ако в командното съобщ ение не е указано друго,за
изпращ ане на съобщ ението отговор или позвъняването за потвърждение се използват настройките зададени от тази
команда. Същ о така установява режима на Филтъра за входящ ите телефонни номера.
Параметри:
- <DLG/Clip/NORMAL>
- NORMAL: Устройството изпращ а съобщ ения отговор само на информационните команди и в случай
че има грешка в синтаксиса или изпълнението на командата.
- DLG: Диалогов режим на SMS интерфейса. При активиран диалогов режим,за всяко получено
съобщ ение с валидна парола за достъп устройството отговаря с съобщ ение отговор.
- Clip: Устройството изпращ а съобщ ения отговор само на информационните команди и в случай че
има грешка в синтаксиса или изпълнението на командата. За успешно изпълнените на конфигурационните и
управляващ и команди устройството рапортува с еднократно позвъняване <Clip>.
- <DPHN/MSG>
Указва кой телефонен номер да бъде използван за отговора ако в командното съобщ ение не е
указано друго.
- DPHN: Телефонния номер по подразбиране който се задава с следващ ия параметър.
- MSG: Телефонния номер от който е пристигнало съобщ ението.Ако съобщ ението е пристигнало от
интернет сървър и тази опция е активирана то за отговора щ е се използва телефонния номер по подразбиране.
- <Телефонен номер>
Валиден телефонен номер. Това е телефонния номер по подразбиране който се използва от SMS
интерфейса.
- <OFF/CONFIG/ALL>
Този параметър конфигурира филтъра на телефонните номера от които може да се управлява
устройството посредством SMS интерфейса. Детайли за този филтър има в частта Филтър за входящ ите телефонни
номера.
- OFF
Филтъра е изключен.
- CONFIG
Филтъра е включен само за конфигурационните команди.Те могат да бъдат получавани само от
номера включени в групата <Config>. Другите видове команди могат да бъдат получавани от произволен телефонен
номер.
- ALL
Филтъра е включен. От телефони от групата <Config> могат да се получават всички видове
команди. От телефони от групата <Command> могат да се получават само управляващ и и информационни
команди. От телефонни които не присъстват в никоя от групите не могат да бъдат получавани командни съобщ ения.
Пример:
SMSICFG DLG,MSG,+359088812345,OFF
Особености: няма
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6.2.4.21 SAVESTG
Синтаксис: SAVESTG
Кратко описание:
Съхранява текущ ите настройки в енергонезависимата памет на устройството. След като са били съхранени
те могат да се възстановят чрез командата LOADSTG.
Параметри: няма
Особенности: няма

ТСК-1 ООД @ 2010

стр.57

6.2.4.22 TIME
Синтаксис: TIME [ <+/- Секунди>] / [ <Дата>,<Час> ]
Кратко описание:
Сверява часовника на устройството.
Параметри: Има 3 варианта за използване на командата:
Без параметър: Използва за база часа в който съобщ ението е постъпило на сървъра на оператора като добавя
5 секунди,тоест добавя средното време за получаване на съобщ ението. Метода не е точен но GSM мрежата
не предлага по точен метод за получаване времето на сървъра. Този вариант не е достъпен при работа през
AT Интерфейса.
С параметър <+/- Секунди>: Коригира времето на часовника с посоченото време в секунди. Допустим
диапазон 1...3600. Това е метода за установяване на времето с точност до секунда. Последователността на
операции може да бъде следната. В предварително известен час се задейства някой от входовете който е
настроен да изпращ а съобщ ение. В полученото съобщ ение е включен и часа на събитието според часовника
на устройството. Пресмята се разликата между това време и времето в което е задействан входа и се
изпращ а съответната команда за корекция.
С параметри [ <Дата>,<Час> ] Сверява с посоченото време.
Примери:
TIME
TIME +20
TIME 07/12/08,07:10:00
Особености:
Командата изпълнена от АТ Интерфейса действа без закъснение.При изпълнение от SMS интерфейса се
получава закъснение. Обикновено времето от изпращ ане до получаване на съобщ ението е няколко секунди но да
се има пред вид че може да бъде и значително.Особено ако устройството не е в обхват в момента.
Ако часовника е преместен назад с тази команда,таймерите които са вече задействали няма да се задействат
повторно при достигане на часа за който са настроени. Ще задействат в следващ ото денонощ ие.
Ако часовника се премести напред и подмине с повече от минута времето в за което е настроен някой таймер,то
таймера няма да задейства в текущ ото денонощ ие.
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6.2.4.23 TIMER
Синтаксис:
TIMER <Номер>,<On/Off> [,<ONCE/REGULAR>] [,<Час>] [,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>]
{,<Изход>,<On/Off>,<Време>} {,<On/Off>,<Време>}
Кратко описание:
Установява настройките,активира или дезактивира указания таймер.
Параметри:
<Номер>: Номер на таймера. 1 до 8.
Следващ ите параметри са незадължителни.
<On/Off> Установява състоянието на таймера. On го поставя в активно състояние а Off го забранява. Когато
този параметър отсъства се приема че параметъра е със стойност On.
[,<ONCE/REGULAR>]
ONCE
Указва таймера да се деактивира след като задейства.
REGULAR Tаймера задейства всеки път когато се достигне зададения час.
Ако параметъра отсъства то тази настройка запазва предишната си стойност.
[,<Час>]
Указва часа на задействане на таймера. Форматът е чч:мм:сс или чч,мм,сс. чч,мм и сс
задължително трябва да бъдат двуцифрени а указания час да бъде валиден. В противен случай се генерира
съобщ ение за грешка.При отсъствие на този параметър тази настройка запазва предишната си стойност.
[,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>] Указва операцията която се извършва при задействане на таймера:
OUT
Изпълнява командата OUT с указаните от [,<Изход>,<On/Off>,<Време>] параметри.
ClipПрави позвънявания тип <Clip> на групата телефонни номера <Event>
Ring
Прави позвънявания тип <Ring> на групата телефонни номера <Event>
Call Прави позвънявания тип <Call> на групата телефонни номера <Event>
ACTIVE
Изпълнява командата ACTIVE с указаните от {,<On/Off>,<Време>]} параметри.
STAT
Изпращ а съобщ ение със статуса на системата на групата телефонни номера <Event>.
Еквивалентно на изпълнение на командата STAT?.
Следващ ите параметри са задължителни при използването на някои опции на [,<OUT/VOICE/Clip/ACTIVE/
STAT>]
{,<Изход>,<On/Off>,<Време>} Тези параметри са задължителни при използване на вариант OUT. В
останалите случаи не трябва да присъстват и водят до възникване на грешка.
{,<On/Off>,<Време>} Тези параметри са задължителни при използване на вариант ACTIVE. В останалите
случаи не трябва да присъстват и водят до възникване на грешка.

Примери:
TIMER 1 или TIMER 1,On
TIMER 1,Off

Активират Timer 1.

Деактивира таймер 1.

TIMER 3,ONCE,Clip,13:20:00 или TIMER 3,ONCE,Clip,13:20:00
При достигане на 13:20:00 устройството щ е направи позвъняване тип <Clip> и таймера щ е се деактивира.
Командата е използвана и в примера Известяване за преминаване през обект.TIMER 3,ONCE,
OUT,13:20:00,1,On,0, или TIMER 3,ONCE,OUT,13:20:00,1,On,0
Всеки път при достигане на 01:05:10 часа щ е се изпълнява командата OUT 1,On,0
TIMER 1,13:20:00 или TIMER 1,13:20:00
Активира таймера и сменя времето му на задействане. Останалите му настройки остават
Особености:
Използването на командата без незадължителния параметър [,<On/Off>] активира таймера!
Ако времето на задействане на таймера бъде установено на час преди текущ ия то таймера щ е задейства в
указания час на следващ ото денонощ ие.
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6.2.4.24 TIMERS
Синтаксис: TIMERS <ON/OFF> < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >
Aктивира или дезактивира указаните таймери.
Параметри:
<ON/OFF>: Състояние в което щ е се установят посочените от втория параметър таймери.
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > Списък с номера на таймерите които щ е се установят в посоченото от първия
параметър състояние разделени с точка или запетая.Реда на включване в командата не е от значение. Не е
допустимо един номер да се включва 2 пъти.
Примери:
TIMERS ON,1,2,7,8
TIMERS OFF,8,2,1,7,6
TIMERS OFF,8,2,1,7,6,1
Грешка Таймер 1 е включен 2 пъти
Командата е използвана и в примера Известяване за преминаване през обект
Особености: При първи параметър ON,ако в момента на изпълнение на командата часа на задействане на
някой от указаните таймери е вече преминал с повече от минута то таймера няма да се задейства в текущ ото
денонощ ие.
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6.2.5

Информационни Команди

ACTVACT?
Връщ а информация за настройките направени с ACTVON и ACTVOFF.
CALLCFG?
Връщ а информация за конфигурацията на поведението на устройството при входящ о позвъняване.
CallLIVE?
Връщ а времената на актуалност на изходящ ите позвънявания.
DEVINFO?
Връщ а информация за устройството.
DISI?
Връщ а номера на входа изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството".
ICFG? <Вход>
Връщ а информация за конфигурацията на посочения вход.
IMSG? <Вход>
Връщ а съобщ ението асоциирано с посочения вход.
INPS?
Връщ а състоянието на входовете.
MSGLIVE?
Връщ а времената за изпращ ане на изходящ ите SMS.
OPTEN?
Връщ а списък с активираните опции на устройството.
OUTS?
Връщ а състоянието на изходите и съответстващ ите им таймери.
PHGR? <Група>
Връщ а съдържанието на посочената група телефони.
PWMSG?
Връщ а установените съобщ ения които се изпращ ат при отпадане и възстановяване на външното
захранване.
PWCHKCFG?
Връщ а информация за конфигурацията на контрола на напрежението на външното захранващ о напрежение.
SMSICFG?
Връщ а настройките по подразбиране на SMS интерфейса и режима на Филтъра за входящ ите телефонни
номера.
STAT?
Връщ а статуса на устройството.
TIME?
Връщ а датата и часа на часовника на устройството.
TIMER? < Номер | Номер | Номер >
Връщ а информация за конфигурацията на от един до 4 таймера
TIMERТ? < Номер | Номер ... | Номер >
Връщ а информация за времето на задействане на от един до 8 таймера.
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6.2.5.1

ACTVACT?

Синтаксис: ACTVACT?
Кратко описание:
Връщ а информация за настройките направени с ACTVON и ACTVOFF.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Actvact?>:<Deactivate:<NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>,<Време>,<Време> >
:<Activate:<NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>,
<Време>,<Време> >
Първата група параметри се отнася до операциите които се извършват при активиране на устройството а втората
при деактивиране.
Значението на параметрите е описано при командата ACTVOFF
Пример:
Възможен отговор: <Actvact?>:<Deactivate:Clip,On,Not,0,0>:<Activate:Not,Off,Not,0,0>
Особености: няма
6.2.5.2

CALLCFG?

Синтаксис: CALLCFG?
Кратко описание:
Връщ а информация за конфигурацията на поведението на устройството при входящ о повикване.Входящ ото
повикване трябва да бъде от телефонен номер включен в групата <Call>.В противен случай то се отхвърля веднага.
Конфигурацията се прави с командата .
Параметри: няма.
Формат на отговора:
<Callcfg?>:<Reject/Out/Voice/Clip/Active/Stat>[,<Параметър 1>][,<Параметър 2>][,<Параметър 3>]
Параметрите са описани при командата CALLCFG.
Пример:
<Callcfg?>:<Reject>
Този отговор указва че устройството е настроено да отхвърля входящ ите повиквания.
Особености: няма
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6.2.5.3

CALLLIVE?

Синтаксис: CallLIVE?
Кратко описание:
Връщ а времената на актуалност на изходящ ите позвънявания.Подробностите са описани в частта
Изходящ и позвънявания.
Параметри: няма
Формат на отговора: <Calllive?>:<Време,Време,Време>
Трите параметъра са времена в минути.
- Първо време: Отнася се за времето на актуалност на позвъняванията които се правят при диалог с
устройството.Такива са:
Позвънявания генерирани от SMS интерфейса.
Позвънявания генерирани в отговор на входящ о повикване.
- Второ време: За позвънявания генерирани от събитие.
- Трето време: Резервирано за следващ и версии на софтуера. При текущ ата версия е 0.
Особености: няма

6.2.5.4

CREDIT?

Синтаксис: CREDIT?
Кратко описание:
Връщ а информацията която оператора предоставя за кредита на предплатена карта. Обикновено освен
текущ ия кредит се включва и информация за датата до която картата е валидна. Детайли относно следенето на
кредита на картата има в частта "Следене кредита на предплатена карта".
Параметри: няма
Формат на отговора: <Credit?>:<Информация>
Особености:
Ако няма информация за кредита на картата командата връщ а съответната грешка.
Ако опцията CRCTRL е забранена,връща съобщение за грешка "Card credit control option disabled!"
6.2.5.5

DEVINFO?

Синтаксис: DEVINFO?
Кратко описание:
Връщ а информация за устройството.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Тип на устройството><Сериен номер><Софтуерна версия><Потребителско име>
Примерен отговор:
M G -08-F SN :000001 Soft.Ver.1.02 <N am e>:O bekt1
Особености: няма.

6.2.5.6

DISI?

Синтаксис: DISI?
Кратко описание:
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Връщ а номера на входа изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството". Ако върнатия номер е
нула,това означава че няма вход който да изпълнява тази функция. Конфигурирането на този вход става с
командата DISI.
Формат на отговора:
<Disi?>:<Номер>
Параметри: няма
Особенности: няма
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6.2.5.7

ICFG?

Синтаксис: ICFG? <Вход>
Кратко описание:
Връщ а информация за конфигурацията на посочения вход.
Параметри:
<Вход> Номер на входа.
Формат на отговора:
<Input Config>:<Input,Inv/Ninv,PU/PD,Not/Rise/Fall/Change,Msg/Activ/Deactiv/Clip/Call/Ring,Време>[:
<DISABLE FUNCTION>]
- Input
Номер на входа.
- Inv/Ninv
Инверсия на входа.
- Inv Липсата на напрежение на входа е състояние "On",наличието "Off".
- Ninv Наличието на напрежение на входа е състояние "On",отсъствието "Off".
- PU/PD
- PU: Към входа е включен резистор към +3.8V от вградения акумулатор.
- PD: Към входа е включен резистор към маса.
- Not/Rise/Fall/Change
Указва при каква промяна на състоянието на входа се генерира събитие.
- Not: Не се генерира събитие.
- Rise: Преход от "Off" към "On"
- Fall: Преход от "On" към "Off"
- Change: При всяка смяна на състоянието.
- Msg/Activ/Deactiv/Clip/Call/Ring
Операция която се изпълнява при възникване на събитие:
- Msg: Изпращ ане на съобщ ения
- Activ: Активиране на устройството
- Deactiv: Деактивиране на устройството
- Clip: Еднократно позвъняване
- Call: Позвъняване изискващ о отговор от абоната. Отговора се прави с отхвърляне на входящ ото
повикване /Reject/. При приемане на входящ ото повикване устройството веднага прекъсва връзката и същ о се
приема за отговор.Всяко позвъняване е с продължителност 30 секунди.
- Ring:
Позвъняване не изискващ о отговор от абоната.При приемане на входящ ото повикване
устройството веднага прекъсва връзката.Позвъняването е с продължителност 30 секунди.
Време Време за филтрация на изпращ аните съобщ ения в секунди.
<DISABLE FUNCTION> Ако този вход е указан да изпълнява функцията "Деактивиране на устройството" то
щ е бъде включен и този параметър.
Пример:
Евентулален отговор на ICFG 2 e:
<InputConfig>:<2,Inv,PU ,R ise,M sg,600>
2 -> Указава че информацията е за вход номер 2
Inv -> Указва че отсъствието на напрежение на входа се приема за "On" а наличието за "Off"
PU -> Към входа е включен е резистор към +3.8V от вградения акумулатор.
Rise и Msg указват че при преход от "Off" към "On" щ е се изпратят съобщ ения.
600 е времето за филтрация в секунди. Ако бъде изпратено съобщ ение за събитие започва да тече времето
на таймер инициализиран с 600 секунди. Ако преди изтичане на това време се генерира отново събитие то
съобщ ения няма да бъдат изпратени. Изпращ ането щ е бъде възможно едва след изтичането на това време.
Особености:
Командата ICFG с параметър съответния вход нулира таймера за съобщ енията на този вход.
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6.2.5.8

IMSG?

Синтаксис: IMSG? <Вход>
Кратко описание:
Връщ а съобщ ението асоциирано с посочения вход. Съобщ енията асоциирани с входовете се задават с
командата IMSG. Подробности има в частта Изходящ и съобщ ения.
Параметри:
<Вход>: Нимер на входа.
Формат на отговора:
<Imsg?>:<Номер на входа>:<Текст на съобщението>
Пример: Примерен отговор на командата:
<Imsg?>:<1>:<Door open/Door Close>
Особености: Ако съобщ ението е празно отговора има следния вид:
<Im sg?>:<1>:<>

6.2.5.9

INPS?

Синтаксис: INPS?
Кратко описание:
Връщ а състоянието на входовете.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Inputs>:<On,On,Off>
Пример: Примерен отговор:
<Inputs>:<On,On,Off>
Особености: няма

6.2.5.10 MSGLIVE?
Синтаксис: MSGLIVE?
Кратко описание:
Връщ а времената за изпращ ане на изходящ ите SMS. Подробности относно времената за изпращ ане могат
да се намерят в частта Изпращ ане на SMS
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Msg.Live>: <Време,Време,Време>
Трите параметъра са време в минути и могат да бъдат в диапазона 5-2880 /48 часа/
Първо време: За съобщ ения отговор.
Второ време: За съобщ ения за събития по входовете и промяна на външното захранващ о напрежение.
Трето време: За съобщ ения за възникнали грешки.
Особенности: Няма
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6.2.5.11 OPTEN?
Синтаксис: OPTEN?
Кратко описание:
Връщ а списък с активираните опции на устройството.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Opten?>:<STMSG & PWCTRL & PWLCTRL & CRCTRL & IGNCTRL>
Параметъра е списък от активните опции разделени с запетая. Значението на различните опции е обяснено в
описанието на командата OPТ.
Особености: Ако няма активни опции командата щ е върне отговор <Opten?>:<Empty!>
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6.2.5.12 OUTS?
Синтаксис: OUTS?
Кратко описание: Връщ а състоянието на изходите и съответстващ ите им таймери.
Параметри: няма.
Формат на отговора:
<Outs?> :<State:On/Off,On/Off>:<Timers:Време,Време>
State: Състояния на изходите. Първия параметър е състоянието на първи вход.
Timers: Време на таймерите на изходите в секунди. Това е оставащ ото до задействане на таймера време.
При изтичането му състоянието на съответния изход щ е се промени на срещ уположното. Ако времето е 0 това
означава че таймера не е задействан. Допълнителна информация за установяването и работата на таймерите може
да се намери в описанието на командите OUT и OUTS.
Пример:
Пример за възможен отговор:
<Outputs> <State>:On,Off> <Timers>:600,0
Този отговор показва че първи изход е включен а втори изключен.След изтичането на 600 секунди таймера
на първи изход щ е го изключи.
Особености: няма.

6.2.5.13 PHGR?
Синтаксис: PHGR? <Група Телефони>
Кратко описание:
Връщ а съдържанието на посочената от параметъра група телефонни номера. Информация относно работата
с телефонни номера има в часта Телефонни Номера.
Параметри:
<Група Телефони> Описан е в частта Общ и типове параметри.
Формат на отговора:
<Ph.Group>:<Група Телефони>:<Телефонен Номер,Телефонен Номер ..........>
В отговора са включени всички телефонни номера от съответната група.
Пример: Възможен отговор на PHGR? CONFIG
<Phgr?>:<Config>:<0885123456,0886123456>
Командата изисква съдържанието на групата "Телефонни номера от които може да се конфигурира и
управлява устройството". В отговора са включени двата телефонни номера която тя съдържа.
Особености: няма
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6.2.5.14 PWCHKCFG?
Синтаксис:

PWCHKCFG?

Кратко описание: Връщ а информация за конфигурацията на контрола на напрежението на външното захранване.
Връщ а състоянието на настройките установени с командата PWCHKCFG.
Параметри: няма
Особености: няма

6.2.5.15 PWCTRL?
Синтаксис: PWMSG?
Кратко описание: Връщ а настройките за контрол на външното захранващ о напрежение. Те се установяват с
командата PWCTRL,а разрешаване/забраняване може да се направи с командата OPT чрез опцията PWMSG.
Формат на отговора:
<PWMSG?>:<On/Off,XXXsec.>
On/Off състояние на опцията PWMSG.
XXXsec. е времето на филтрация на външното захранващ о напрежение.
Параметри: няма
Особености: няма
6.2.5.16 PWMSG?
Синтаксис: PWMSG?
Кратко описание: Връщ а установените съобщ ения които се изпращ ат при отпадане и възстановяване на
външното захранващ о напрежение. Установяването става с командата PWMSG.
Параметри: няма
Особености: няма
6.2.5.17 SMSICFG?
Синтаксис: SMSICFG?
Кратко описание:
Връщ а настройките на SMS интерфейса.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<SMSICFG?>:<Dlg/Clip/Normal,Dphn/Msg,Телефонен номер,Off/Config/All>
Значението на опциите може да се види в описанието на командата SMSICFG?.
Особености: Ако няма зададен телефонен номер по подразбиране на съответната позиция щ е има текст "Empty"
.

6.2.5.18 STAT?
Синтаксис: STAT?
Кратко описание:
Връщ а информация са статуса на устройството.
Параметри: няма
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Пример: Примерен отговор:
<STAT?>:<26/06/08,18:32><ST:Active><NW:Globul,4><PW:Ext,11.96V><OUP:Off,Off><INP:Off,Off,Off>
Особености: няма

6.2.5.19 TIME?
Синтаксис: TIME?
Кратко описание:
Връщ а датата и часа на часовника на устройството.
Параметри: няма
Формат на отговора:
<Time>:<ден/месец/година,час:минути>
Особености: няма
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6.2.5.20 TIMER?
Синтаксис: TIMER? < Номер | Номер | Номер >
Кратко описание:
Връщ а информация за конфигурацията на от един до 3 таймера
Параметри:
< Номер | Номер | Номер | Номер >: Списък с номера на таймери. От един до четири.
Формат на отговора:
<Timer?>
:< <Номер>,<On/Off>,<ONCE/REGULAR>,<Час>,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT> [,<Изход>][,<On/
Off>,<Време>] >
[ :< <Номер>,<On/Off>,<ONCE/REGULAR>,<Час>,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT> [,<Изход>][,<On/
Off>,<Време>] >]
[ :< <Номер>,<On/Off>,<ONCE/REGULAR>,<Час>,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT> [,<Изход>][,<On/
Off>,<Време>] >]
Отговора започва с <Timer?> и за всеки от посочените таймери се включва съответстващ ата им информация
заградена от < >.
<Номер>: Номер на таймера за който се отнася информацията.
<On/Off>: Състояние,активен или неактивен
<ONCE/REGULAR>: Тип на таймера
<Час>: Час на задействане. Формат час:минути:секунди.
<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>: Операция която се изпълнява при задействане.
[,<Изход>] Изхода чието състояние се променя. Този параметър е включен при операция OUT.
[,<On/Off>,<Време>] Параметри състояние и време. Включени са при операциите OUT и ACTIVE
Тези параметри са подробно описани за командата TIMER.
Особености: няма

6.2.5.21 TIMERT?
Синтаксис: TIMERТ? < Номер | Номер ... | Номер >
Кратко описание:
Връщ а информация за времето на задействане на от един до 8 таймера.
Параметри:
< Номер | Номер ... | Номер >: Списък с номера на таймери. От един до осем.
Формат на отговора:
<Timert?>:< <Номер>,<Час> > ......... :< <Номер>,<Час> >
<Номер>: Номер на таймера за който се отнася информацията.
<Час>: Час на задействане. Формат час:минути:секунди.
Пример:
TIMERТ? 1,8,2
<Timert?>:<1,12:00:00>:<8,10:30:00>:<2,01:10:30>
Командата се използва и в примера Известяване за преминаване през обект.
Особенности: няма
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7

АТ Интерфейс

При наличие на опционалния USB интерфейс е възможно командите да се изпълняват чрез АТ команди
въвеждани чрез терминална програма или от друг софтуер.Този интерфейс дава възможност софтуер написан за
MG-08 да комуникира с устройството.
За работа под Windows в комплекта на устройството присъства и терминалната програма DTerminal разработка
на нашата фирма . В инсталацията и са включени документацията на MG-08 и макроси които улесняват
въвеждането на командите.
Синтаксиса на въвеждане е следния: АТ><Команда>[=<параметри>]
Формата и параметрите са същ ите както са описани в SMS Интерфейса но пред командата има префикса АТ> а
след командата ако тя изисква параметри е не пауза а '='. Отговорът е предхождан от стринга "=> ". Всяка команда
задължително завършва изпълнението си с "=> OK".
Примери за изпълнение на команди през AT интерфейса:
АТ>OUTS=ON,OFF,100
=> ОК
АТ>CREDIT?
=> <Credit?>:<Sumata po Vashata smetka e: 9.87lv. Kartata Vi e validna do 10.06.2009>
=> OK
Със зелен цвят са отговорите които се получават от устройството
Преди започване на комуникация с устройството е необходимо първоначално да се въведе потребителската
парола за разрешаване на комуникацията.Това става с командата
AT>PSW=<Парола>
Ако парола не е била въведена на всяка изпратена команда устройството щ е отговаря с
=> <ACCESS DENIED>
След като комуникацията е била разрешена тя е активна половин час след последната въведена команда. Ако
половин час не бъде въведена команда,комуникацията автоматично се забранява и за подновяването и е
необходимо отново въвеждане на парола. Комуникацията може да бъде забранена и с команда:
АТ>DS
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7.1

Команди на AT интерфейса

Освен командите от SMS Интерфейса през AT Интерфейса могат да се изпълняват следните
команди:
АТ>АТSTATE?
Върнатия резултат е различен от SMS Интерфейс аналога и.
АТ>Call=<Clip/ANS/NANS>,<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call/Телефонен Номер>
Позвънява на всички телефонни номера от посочената група или на посочения телефонен номер. Използва
се за тестове на устройството.
АТ>CFG?
Дава списък от всички конфигурации на устройството.
AT>LOGCL
Изтрива лога за събития.
AT>LOG?
Изисква лога от събития на устройството. Достъпна е при наличие на опционалния лог на събитията.
АТ>MSG=<CFG/CMD/OUT/INP>,<Текст на съобщението>
Изпращ а посоченото съобщ ение на телефонните номера от посочената група. Използва се за тестове на
устройството.
AT>PSW=<Парола>
Активиране на AT Интерфейса.
AT>RSMS=<Телефонен номер>,<"SMS текст">
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7.1.1

АТ>АТSTAT?

Синтаксис: АТ>АТSTAT?
Кратко описание:
Връщ а разширена информация за състоянието на устройството.
Параметри: Няма.
Примерен резултат от изпълнение на командата:
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

<Мode>:<No Active:0>
<Operator>:<M-Tel>
<Signal Quality>:<4>:<-83 Db>
<U External>:<11.96V>
<U Battery>:<4.18V>
<T Battery>:<30.0C>
<Time>:<05/01/08,18:08:16>
<Start Time>:<05/01/08,13:39:18>
<Inputs>:<Off,Off,Off>
<Outs?>:<State:Off,Off>:<Timers:0,0>
<Message Queue>:<0>
<Call Queue>:<0>
<Credit?>:<Sumata po Vashata smetka e: 7.71lv. Kartata Vi e validna do 10.06.2009>
OK

Значение на всеки от редовете на получения отговор:
Режим на работа /Активен/Неактивен/. Цифрата в края е таймера за
активиране/деактивиране в секунди. Той се инкрементира всяка секунда
<Status>:<No Active:0>
и при изтичането му състоянието на опцията се променя на обратното.
Нула означава че таймера не е активен. Този таймер се активира ако
командата ACTIVE се изпълни с параметър <Време> по голям от нула.
<Operator>:<M-Tel>
Оператор към който устройството е регистрирано в момента.
<Signal Quality>:<4>:<-83 Db>
Качество на сигнала. В условни единици 0 до 6 и в Децибели.
<U External>:<11.96V>
Напрежение на външното захранване в Волтове.
<U Battery>:<4.18V>
Напрежение на вградения акумулатор в Волтове.
<T Battery>:<30.0C>
Температура в корпуса на устройството. / На батерията
<Time>:<05/01/08,18:08:16>
Текущ о време на устройството.
<Start Time>:<05/01/08,13:39:18>
Час и дата на стартиране.
<Inputs>:<Off,Off,Off>
Състояние на входовете.
<Outs?>:<State:Off,Off>:<Timers:0,0> Състояние на изходите.
Текущ ата дължина на Опашката от SMS. В случая е празна,тоест няма
<Message Queue>:<0>
съобщ ения които чакат да бъдат направени.
Текущ ата дължина на Опашката за позвънявания В случая е празна,
<Call Queue>:<0>
тоест няма позвънявания които чакат да бъдат направени.
<Credit?>:<Sumata po Vashata smetka Получения от оператора текст за съдържание на сметката. При
e: 7.71lv. Kartata Vi e validna do
различните оператори текста е различен. Тази информация присъства
10.06.2009>
само в случай че опцията CRCTRL е активна.
Особености:
Ако опцията MSGDIS е активна то в началото на отговора се добавя ощ е един ред
=> !##### TEST MODE: MSGDIS option active ####!
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7.1.2

АТ>CALL

Синтаксис:
АТ>Call=<Clip/ANS/NANS>,<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call/Телефонен Номер>
Кратко описание:
Позвънява на всички телефонни номера от посочената група или на посочения телефонен номер. Използва
се за тестове на устройството.
Параметри:
<Clip/ANS/NANS> Типа на позвъняване. Детайли за типовете позвъняване има в частта Изходящ и
позвънявания.
<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call/Телефонен Номер> Група телефонни номера или параметър тип Телефонен
Номер.Предназначението и работата с групите телефонни номера е описано в частта Телефонни номера.
Особености: Няма

7.1.3

АТ>CFG?

Синтаксис: АТ>CFG?
Кратко описание:
Дава списък от всички конфигурации на устройството. Командата последователно изпълнява всички важни
информационни команди последователно.
Параметри:

няма

Пример: Примерен отговор на командата:
=> <Callcfg?>:<Reject>
=> <Calllive?>:<10,10,10>
=> <Devinfo?>:<MG-08-F>:<SN:000001>:<Soft.Ver.1.02>:<Name:MG08>
=> <Disi?>:<0>
=> <Iconf?>:<1>:<NInv,PD,Rise,Msg,0>
=> <Iconf?>:<2>:<NInv,PD,Rise,Msg,0>
=> <Iconf?>:<3>:<NInv,PD,Rise,Msg,0>
=> <Imsg?>:<1>:<Empty!>
=> <Imsg?>:<2>:<Empty!>
=> <Imsg?>:<3>:<Empty!>
=> <Msglive?>:<10,10,10,10>
=> <Opten?>:<STMSG,PWCTRL,CRCTRL>
=> <Rep?>:<Dlg,Dphn,Empty,Off>
=> <Phgr?>:<Config>:<+359885863180>
=> <Phgr?>:<Command>:<+359885863180>
=> <Phgr?>:<Event>:<+359885863180>
=> <Phgr?>:<Call>:<+359885863180>
=> <Timer?>:<1,Off,Once,10:05:00,Call>
=> <Timer?>:<2,Off,Once,10:15:00,Call>
=> <Timer?>:<3,Off,Once,10:20:00,Call>
=> <Timer?>:<4,Off,Once,10:25:00,Call>
=> <Timer?>:<5,Off,Once,10:30:00,Call>
=> <Timer?>:<6,Off,Once,10:35:00,Call>
=> <Timer?>:<7,Off,Once,10:40:00,Call>
=> <Timer?>:<8,On,Regular,10:10:00,Call>
=> OK
Ако опцията MSGDIS е активна то в началото на отговора се добавя ощ е един ред
=> !##### TEST MODE: MSGDIS option active ####!
Особености: няма
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7.1.4

AT>LOGCL

Синтаксис: AT>LOGCL
Кратко описание:
Изтрива лога за събития.
Параметри: няма
Особености: няма

7.1.5

AT>LOG?

Синтаксис: АТ>LOG?
Кратко описание:
Изисква лога за събития.
Параметри: няма
Особености: няма

7.1.6

АТ>MSG

Синтаксис:
АТ>MSG=<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call>,<Текст на съобщ ението>
Кратко описание:
Изпращ а посоченото съобщ ение на телефонните номера от посочената група. Използва се за тестове на
устройството.
Параметри:
<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call> Група телефонни номера.Предназначението и работата с групите
телефонни номера е описано в частта Телефонни номера.
<Текст на съобщ ението>
Свободен текст до 100 символа
Особености: В началото на съобщ ението изпращ а името на устройството и часа на изпращ ането.
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7.1.7

AT>PSW

Синтаксис: АТ>PSW=<Парола>
Кратко описание:
Активиране на AT Интерфейса.При активиране на опцията ATPSW чрез командата OPT,за работа през AT
Интерфейса е необходимо предварително да се въведе паролата на устройството чрез АТ>PSW. Ако това не е
направено при въвеждане на коя да е команда се получава съобщ ение за грешка "=> <ACCESS DENIED>".
Ако работата през AT Интерфейса се преустанови за повече от половин час,тоест не се въвеждат команди,то той
се деактивира и за активирането му отново е необходимо да се въведе парола.
Възможно е АТ интерфейса да се деактивира принудително. Това става като като вместо парола се въведе
SECURE.
Параметри:
<Парола>: Паролата която се задава с командата PASS
Примери:
Успешно активиране
команда:
АТ>PSW=123456
отговор:
=> Password Accepted!
=> ОК
Грешна парола
команда:
АТ>PSW=123451
отговор:
=> ERROR:Bad Password!
=> ОК
Принудително деактивиране
команда:
АТ>PSW=SECURE
отговор:
=> AT Interface is SECURE
=> ОК

7.1.8

AT>RESET

Синтаксис: RESET
Кратко описание: Рестартира устройството незабавно. Командата има различно поведение при стартиране от
SMS Интерфейса.
Параметри: няма
Особености: За разлика от останалите команди не връщ а отговор "=>OK"
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7.1.9

AT>RSMS

Синтаксис: AT>RSMS=<Телефонен номер>,<"SMS текст">
Кратко описание:
Симулира получаване на SMS. Използва се за тестове.
В комбинация с опцията MSGDIS дава възможност на пълни тестове на програмираната функционалност без
реално да се изпращ ат и приемат SMS. Отговор на командата е само =>ОК.
Параметри:
<Телефонен номер>
Номера от който идва съобщ ението.
<"SMS текст">
Текст на съобщ ението. Задължително в кавички.
Пример:
AT>RSMS=+3598881234567,"*000000 ph th stat?"
Тази команда щ е симулира получаването на съобщ ение от номер +3598881234567 с текст *000000 ph th stat?
Особености:
От гледна точка на потребителската функционалност на устройството няма разлика между реално получено и
симулирано съобщ ение.
Пропускането на кавичките не води до грешка но всички паузи /Space/ се елиминират.
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7.2

Парола за достъп по USB

Ако с командата OPT се активира опцията ATPASS,за въвеждане на команди от AT Интерфейса първоначално
се изисква въвеждането на паролата на устройството с командата AT>PSW.
Ако парола не е въведена при опит за изпълнение на команда се получава отговор <ACCESS DENIED>
30 минути след последната въведена команда интерфейса AT интерфейса се деактивира и отново е необходимо
да се въведе парола. Възможно е и принудително деактивиране с командата AT>PSW=SECURE.
Ако изискването на парола е активно и паролата бъде загубена е възможно да се загуби достъп до
устройството. Възстановяването на достъпа е описано в частта Ресетване на паролата.

8

Настройки

Поведението на устройството се определя от базата данни с настройките му. Всички конфигурационни команди
правят промени в тази база. Базата данни се проверява за валидност при всяко използване. Това изключва
възможността за некоректна работа на устройството в случай че поради някаква причина данни в нея са увредени.
Това се прави от Системата за самодиагностика.
Има няколко операции които могат да се извършват върху цялата база от данни едновременно.
Съхраняване/Възстановяване
Възстановяване заводските настройки
Ресетване на паролата
Зареждане на настройки

8.1

Съхраняване/Възстановяване

Настройките на устройството могат да бъдат съхранени в резервно копие. Това се прави с командата SAVESTG.
Съхранените настройки могат да бъдат възстановени с командата LOADSTG. с параметър BACKUP.
След изпълнение на командата устройството се ресетва.
Добра практика е след като устройството е конфигурирано и се направят тестове на програмираната
функционалност настройките му да бъдат съхранени.

8.2

Възстановяване заводските настройки

Устройството се продава със заводски установени настройки,описани в таблицата по долу. При необходимост с
командата FACTORY те могат да се възстановят.

Настройка

Команда

Поведение на устройството при
активиране и деактивиране

ACTVON
ACTVOFF

NOT,NOT,NOT,NOT Не се изпълнява операция.

Поведение на устройството при входящ о
позвъняване

CALLCFG

REJECT

CallLIVE

10,10,10

Време на актуалност на изходящ ите
позвънявания
Задаване на забраняващ вход

DISI

Конфигурация на входовете

ICFG

Съобщ ения асоциирани с входовете

IMSG

Времена на актуалност на изходящ ите
съобщ ения

MSGLIVE

Състояние

0 Няма избран вход
INV,PD,NOT,MSG,0 За всички входове
Празни. Изпращ ат се съобщ енията по подразбиране.
10,10,10

Име на устройството

NAME

MG08

Всички опции

OPT

Забранени

Парола за достъп

PASS

000000

PWCHKCFG
Групи телефонни номера
Конфигурация на SMS Интерфейса
Таймери
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Празни
SMSICFG
TIMER

NORMAL,MSG,Невалиден телефонен номер,Off
STOP,REGULAR,OUT,1,OFF,0 Отнася се за всички
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таймери.
След изпълнение на командата устройството се ресетва.

8.3

Ресетване на паролата

Контрола върху устройството може да се загуби при няколко случая
Забравена парола за достъп. Ако опцията USB Интерфейс е налична
В случай на забравена парола за достъп или включен Филтър за входящ ите телефонни номера в който няма
телефонен номер достъпен за потребителя, и достъпа до устройството е невъзможен. В този случай достъп до
устройството може да се получи само чрез ресетване на настройките чрез Ресетваща SIM карта.При тази
операция всички настройки щ е бъдат установени в състояние Заводски настройки. Всяка GSM SIM карта може
да бъде програмирана да бъде такава. Тя работи само с устройството за което е програмирана. Поставена в
устройство с друг сериен номер тя няма ефект.
При поставяне на такава карта в устройството след ресетване на настройките устройството преминава в режим
на индикация на Грешка 1. Паролата която се установява по подразбиране е "000000".

8.4

Зареждане на настройки

Използването на LOADSTG с параметър EXAMPLE зарежда настройките от примера Използване за контрол на
достъпа до обект. Преди зареждането на тази конфигурация е необходимо да се конфигурират телефонните номера
които щ е се ползват. Te се съхраняват и възстановяват след зареждането и.
След изпълнение на командата устройството се ресетва.
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9

PC софтуер

При налична опция USB Интерфейс е възможно PC софтуер да управлява и конфигурира устройството.
За момента няма специализиран софтуер софтуер за работа с устройството.
Предлага се само терминалната програма DTerminal разработка на нашата фирма за която има написани макроси
помагащ и за въвеждане на командите и автоматизиращ и някои операции. DTerminal може да работи под Windows
XP/Visa/7.
В комплекта на устройството влиза един инсталационен файл,Setup_DTerminal_For_MG.exe, с който се
инсталират:
Документацията на устройството
Програмата DTerminal
Макроси и настройки на DTerminal за работа с MG08
USB драйверите на MG08
След като софтуера се инсталира е необходимо MG да се свърже по USB. Ако на съответния компютър не е бил
инсталиран USB драйвера при инсталацията щ е бъде поискан този драйвер. Той се намира в директорията
Program Files Directory\DTerminal-MG-08-MF\USB_Driver където Program Files Directory e папката за
програмни файлове на Windows.
Следващ ата стъпка е да се укаже верния сериен порт чрез който щ е се установява връзката. Това става в
опциите на програмата в настройки на връзката.

С бутона [...] се извежда менюто за избор на порт което изглежда примерно така:
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В него се селектира Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge и се потвърждава с OK.
Скороста на връзката задължително трябва да бъде 115200 а контрола RTS/CTS.
С бутона Установи промяната се записва и програмата винаги щ е тръгва от тези настройки. За допълнителна
настройка на функционалността на програмата информация има в документацията на DTerminal.
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10

Примери за използване

Примерите които са дадени описват както електрическите връзки така и конфигурацията която трябва да се
направи. Конфигурацията се прави с команди като те могат да бъдат подавани както чрез SMS Интерфейса така и
чрез AT Интерфейса.
При описаната в примерите конфигурация чрез команди се предполага че всички настройки и опции на
устройството са в състояние "Заводски настройки". Ако устройството е било конфигурирано преди това и
настройките му са били променени е необходимо предватително да се изпълни командата FACTORY <Име на
устройството>. Тази команда възстановява заводските настройки.Името на устройството се задава от потребителя
и е включено във всяко изходящ о съобщ ение.Името което е по подразбиране с установяването на "Заводски
настройки" е MG08.

Списък на примерите и кратко описание:
- Използване за контрол на достъпа до обект
Конфигуриране с команди.Контрол на 2 групи микроключета следящ и отварянето на вратите на обекта.
Активиране с бутон. Деактивиране чрез позвъняване.Захранване с 12V/0,5А Адаптер.

- Свързване към алармена система
Конфигуриране с команди.Твърдо активиране и деактивиране с напрежение от алармената система.
Изпращ ане на съобщ ение при задействане на едната зона и позвъняване при задействане на другата. Контрол на
напрежението на акумулатора.

- Известяване за преминаване през обект през неразрешен период на денонощието.
Конфигуриране с команди.Активиране и деактивиране с таймери.
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10.1

Използване за контрол на достъпа до обект

Желаната функционалност е следната:
- Контрол на отварянето на 4 врати на които има монтирани микроключета които отварят контактите си при
отваряне на вратата.
- Активиране една минута след натискане на бутон с нормално отворен контакт.
- Деактивиране чрез позвъняване.
- Захранване чрез адаптер от мрежата.
- Следене на мрежовото захранване на обекта.

Хардуерна конфигурация:
За захранване на устройството се използва адаптер 12V/0.5A. Според техническите характеристики този
адаптер е подходящ за целта.
Четирите врати се групират в две групи по две врати като всяка от групите е свързана към отделен вход.
Връзките са показани на следващ ата схема:

За независимост на следенето на състоянието на контактите на микроключетата и бутона за активиране от липса
на мрежово напрежение се използват Pull-Up резисторите на входовете които са свързани към вградения
акумулатор.При отворен контакт свързан към съответния вход,Pull-Up резистора осигурява наличието на
напрежение.Pull-Up резисторите се активират чрез командите ICFG за всеки от входовете.
Микроключетата на вратите са свързани в две двойки последователно. При отваряне на което и да е от двете
ключета веригата се отваря и на входа има напрежение.
Мрежовото напрежение се следи чрез следенето на външното захранване на устройството +V,което идва от
адаптера.
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Софтуерна конфигурация чрез команди:
- Конфигуриране на вход 1:
ICFG 1,INV,PU,RISE,ACTIV,60
- INV Указва че липсата на напрежение,в случая затварянето на контакта на бутона,щ е се
възприема за състояние "On".
- PU
Указава активиране на Pull-Up резистора за съответния вход.
- RISE Указва генериране на събитие при преход от "Off" към "On",тоест при натискане на бутона.
- ACTIV и 60 Указват устройството да се активира 60 секунди след възникването на събитие,тоест
след натискане на бутона за активиране.
- Конфигуриране на входове 2 и 3:
ICFG 2,NINV,PU,RISE,MSG,600
ICFG 3,NINV,PU,RISE,MSG,600
- NINV Тъй като при отваряне на врата на съответния вход се появява напрежение и тази опция
указва липса на инверсия,то при отворена врата състоянието на входа щ е бъде "On".
- PU
Указава активиране на Pull-Up резистора за съответния вход.
- RISE Указва генериране на събитие при преход от "Off" към "On",тоест при отваряне на врата.
- MSG Указва изпращ ане на съобщ ение при възникване на събитие.
- 600 Указва време на филтрация 600 секунди или 10 минути. Това означава че след като е
изпратено съобщ ение за отварянето на врата свързана към съответния вход започва да тече това време.Ако преди
изтичането му вратата е затворена и отворена пак,съобщ ение няма да се изпрати.
- С командата IMSG за входове 2 и 3 се конфигурират съобщенията които ще се изпращат при
отваряне на врата.
- Конфигуриране на деактивирането на устройството чрез входящо повикване чрез командата
CALLCFG.
CALLCFG DEACT
- Разрешаване на следенето на външното захранващо напрежение.
OPTION EN,PWCTRL
- Задаване на телефонните номера които трябва да се уведомяват за възникналите събития.Това
е групата <Event>.
- Задаване на телефонните номера от които може да се прави деактивиране. Това е групата
<Call>.
- Задаване на телефонните номера от които могат да се приемат командни съобщения. Това са
групите <Config> и <Command>
Ako за всички групи щ е се използват едни и същ и телефонни номера може да се използва командата
PHGRSETALL. Да се има пред вид че в групата <Call>,<Config> и <Command> телефонните номера трябва да
бъдат в пълния си вид,тоест заедно с кода на държавата.За България +359.Работата с групите телефонни номера е
описана в частта Телефонни номера.
След като е сигурно че групите телефонни номера са конфигурирани правилно може да се активира и Филтъра
за входящ ите телефонни номера.Това става с командата SMSICFG. Заедно с активирането на филтъра се
установяват и настройките по подразбиране на SMS интерфейса.
REP Clip,MSG,0885123456,ALL

За подпомагане на усвояването на работата с устройството се предлага и
възможността тази конфигурация да се зареди чрез само една команда.
Това става с командата: LOADSTG EXAMPLE,<Име на устройството>
Преди зареждането на тази конфигурация е необходимо да се конфигурират телефонните номера които щ е се
ползват. Te се съхраняват и възстановяват след зареждането и. Това е важно тъй като филтъра за входящ и
телефонни номера се задейства и в противен случай щ е се загуби контрол върху устройството през SMS
интерфейса.
При тази команда се задават следните съобщ ения при отваряне на вратите:
"Door 3-4 open!" и "Door 3-4 open!"
В конфигурацията на SMS Интерфейса се задава телефонен номер по подразбиране първия от групата
<Command>
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10.2

Свързване към алармена система

Желаната функционалност е следната:
Устройството се активира/деактивира твърдо чрез напрежение постъпващ о от алармена система.
Устройството трябва да е активно при приложено напрежение 12V.
Устройството трябва да изпращ а съобщ ение при затваряне на контакт на реле на алармената система.
Устройството трябва да позвънява при подаване на напрежение 5V от алармената система.
Устройството да следи напрежението на 12V акумулатор на алармената система и при отпадане или спадане
под зададена граница да изпращ а съобщ ение.
Алармената система трябва да може да се деактивира чрез позвъняване. Алармената система има вход
"Stop" който при кратковременно окъсяване към маса я деактивира.

Хардуерна конфигурация:
Напрежението за деактивиране се подава на вход 3. Входа се конфигурира да бъде с включен Pull-Down
резистор за да бъде с по високо напрежение на задействане.
Напрежението 5V се подава на вход 2.Входа се конфигурира да бъде с включен Pull-Up резистор за да
бъде с по ниско напрежение на задействане.Според техническите характеристики това напрежение е 3.3-4.5V,
следователно напрежението подавано от алармената система щ е бъде достатъчно за задействане на входа.
Контакта на релето се свързва между маса и вход 1.Входа се конфигурира да бъде с включен Pull-Up
резистор който да осигурява напрежение на входа при отворен контакт на релето.
Устройството се захранва от акумулатора на алармената система. По този се следи за това напрежение и
устройството дозарежда вградения си акумулатор от него.
Следващ ата схема показва връзките с алармената система:

Софтуерна конфигурация чрез команди:
- Конфигуриране на вход 1:
ICFG 1,INV,PU,RISE,MSG,60
- INV Указва отсъствието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On".
Тоест при задействане на релето състоянието на входа щ е бъде "On".
- PU
Включва Pull-Up резистор към входа.
- RISE и MSG Указват прехода от "Off" към "On" да генерира събитие при което да се изпращ ат
съобщ ения.
- 60
Указва време на филтрация 60 секунди. След като е изпратено съобщ ение за затваряне
контакта на релето започва да тече това време. Ако преди изтичането му релето отвори контакта си и пак го
затвори,съобщ ение няма да се изпрати.
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- Конфигуриране на вход 2:
ICFG 2,NINV,PD,RISE,Ring,0
- NINV Указва наличието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On". Тоест
при подаване на 5V от алармената система,състоянието на входа щ е бъде "On".
- RISE и Ring Указват прехода от "Off" към "On" да генерира събитие при което устройството прави
позвънявания от тип <Ring> на телефонните номера от групата <Event>.
Последния параметър не се използва при опцията Ring.
- Конфигуриране на входа за активиране, вход 3.
Конфигурацията се прави с 2 команди DISI и ICFG.
DISI 3 Указва вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството" да бъде вход 3.
ICFG 3,INV,PU,NOT,MSG,0
- INV Указва отсъствието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On".
Тоест при подаване на 12V от алармената система състоянието на входа щ е е "Off" и тъй като входа е
конфигуриран като вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството",щ е се установи активен режим на
работа.
- PU Включва Pull-Up резистор към входа.
- MSG,0 Тези два параметъра не се използват поради забраната за генериране на събития от този
вход с опцията NOT.
- С командата IMSG за входове 2 и 3 се конфигурират съобщенията които ще се изпращат.
- Конфигуриране на деактивирането на алармената система чрез входящо повикване.
Това става чрез командата CALLCFG.
CALLCFG OUT,1,ON,5
Тази команда конфигурира поведението на устройството при входящ о повикване от телефонен номер
включен в групата <Call>.Поведението щ е бъде като от изпълнение на командата OUT 1,ON,5. Тоест изход 1 щ е се
включи и след 5 секунди щ е се изключи.При включването на изхода нормално отворения контакт на релето му щ е
се затвори и щ е окъси входа "Stop" на алармената система към маса и щ е я деактивира.
- Разрешаване на следенето на външното захранващо напрежение с командата OPTION.
OPTION EN,PWCTRL,PWLCHK
- Задаване на телефонните номера които трябва да се уведомяват за възникналите събития.Това
е групата <Event>.
- Задаване на телефонните номера които може да се прави деактивиране. Това е групата <Call>.
- Задаване на телефонните номера от които могат да се приемат командни съобщения. Това са
групите <Config> и <Command>
Ako за всички групи щ е се използват едни и същ и телефонни номера може да се използва командата
PHGRSETALL. Да се има пред вид че в групата <Call>,<Config> и <Command> телефонните номера трябва да
бъдат в пълния си вид,тоест заедно с кода на държавата.За България +359.Работата с групите телефонни номера е
описана в частта Телефонни номера.
След като е сигурно че групите телефонни номера са конфигурирани правилно може да се активира и Филтъра
за входящ ите телефонни номера.Това става с командата REP. Заедно с активирането на филтъра се установяват и
настройките по подразбиране на SMS интерфейса.
REP Clip,MSG,0885123456,ALL
След тази конфигурация устройството е готово за работа.
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10.3

Известяване за преминаване през обект

Желаната функционалност е следната:
Необходимо е да се задава часови диапазон през който да свети червена лампа указващ а че достъпа до
обекта е забранен. Обекта се контролира с 2 датчика които затварят нормално отворения си контакт за няколко
секунди при преминаване през обекта. При задействане на датчик през забранения период от време се изпращ а
съобщ ение указващ о кой от двата датчика е задействал.
При позвъняване на устройството трябва да връщ а съобщ ение с информация за състоянието в което се намира.

Хардуерна конфигурация:
Използват се 2 входа на устройството които се конфигурират да бъдат с включени Pull-Up резистори които
да осигуряват напрежение на входовете при отворен контакт на релетата на датчиците.
Лампата се включва на нормално отворения контакт на Изход 1.
Следващ ата схема показва връзките които трябва да се направят:

Софтуерна конфигурация чрез команди:
Приема се че устройството е в състояние Заводски настройки. Ако не е с командата FACTORY трябва да се
установят предварително.
- Конфигуриране на вход 1 и вход 2:
ICFG 1,INV,PU,RISE,MSG,60
ICFG 2,INV,PU,RISE,MSG,60
- INV Указва отсъствието на напрежение на входа да бъде възприемано като състояние "On".
Тоест при задействане на релето състоянието на входа щ е бъде "On".
- PU
Включва Pull-Up резистор към входа.
- RISE и MSG Указват прехода от "Off" към "On" да генерира събитие при което да се изпращ ат
съобщ ения.
- 60
Указва време на филтрация 60 секунди. След като е изпратено съобщ ение за затваряне
контакта на релето започва да тече това време. Ако преди изтичането му релето отвори контакта си и пак го
затвори,съобщ ение няма да се изпрати.
- Конфигуриране на съобщенията които е необходимо да се получават при задействане на контакт
на датчик през забранения период.
Прави се с командата IMSG. Подробности за работата с нея има в описанието и.
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- Конфигуриране на Таймерите.
За конфигурация на таймерите се използва командата TIMER. За примера се използва време за активиране
18:00:00 и време на деактивиране 8:00:00. Използват се 2 таймера които дават началото на забранения период.
Първия активира устройството а втория го деактивира.
TIMER 1,on,18:00:00,ACTIVE,on,0
TIMER 2,on,08:00:00,ACTIVE,off,0
С командите ACTVON и ACTVOFF се задава поведението на устройството при активиране и деактивиране.
ACTVON Call,ON,NOT
Указва при активиране да се направи позвъняване тип <Ring> към групата телефони <Event> и Изход 1 да се
включи.
ACTVOFF NOT,OFF,NOT
Указва при деактивиране Изход 1 да се изключи.
- Конфигуриране на изпращането на информация за състоянието на устройството при входящо
повикване.
С командата CALLCFG се настройва да се изпращ а съобщ ение със статуса на устройството при входящ о
повикване.
CALLCFG stat
- Конфигуриране на телефонните номера с които потребителя ще работи
Информация относно конфигурирането на телефонните номера има в частта Телефонни номера.
- Установяване на настройките на SMS интерфейса и опционално активиране на филтъра за
входящите телефонни номера.
Операцията се извършва с командата SMSICFG.
Първите три параметъра се отнасят за настройките на SMS интерфейса. Настройват се спрямо желанието на
потребителя и не са определящ и за работата на устройството.
Последния параметър може да включи филтъра за входящ ите телефонни номера. Ако филтъра щ е бъде
включен,преди да се изпрати командата трябва да има увереност че в групата <Config> присъства телефонен
номер който е достъпен.В противен случай устройството няма да може да се конфигурира през SMS интерфейса.
За устройствата които нямат опционалния USB интерфейс това означава че щ е е необходима ресетващ а карта за
възстановяване контрола върху устройството.
Ако филтъра е изключен командни съобщ ения могат да се получават от произволен номер. Сигурността на
управлението на устройството се определя само от паролата му,която трябва да бъде включена в командното
съобщ ение.
По голяма сигурност гарантира частичното вкючване на филтъра. В този случай конфигурационни команди могат
да се получават само от телефонни номера които са в групата <Config>.
Със SMS идващ произволен номер устройството щ е може:
Да се активира/деактивира
Ако липсва мрежово напрежение устройството щ е може да се изключи с командата OFF. Като при
възстановяване на мрежовото напрежение щ е се включи отново.
Да се управлява състоянието на червената лампа чрез командата OUT
Да се зарежда кредит от ваучер.
Да се изпълняват всички информационни команди.
Но няма да могат да се променят конфигурациите му.
Най голяма сигурност има пълното включване на филтъра. Тогава командни съобщ ения могат да се получават
само от телефоните в групата <Config>.

Работа с устройството:
Активиране може да се направи с команда през SMS Интерфейса по всяко време.
ACTIVE on
Ако устройството е в активно състояние командата не прави нищ о.
Деактивиране:
ACTIVE off
Ако устройството е в неактивно състояние командата не прави нищ о.
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Забрана за автоматично активиране:
TIMER 1,off
Ако устройството в момента е активирано тази команда няма да го деактивира. Тя забранява следващ ото
активиране.
След тази команда устройството се деактивира автоматично в зададеното на Timer 2 време а активирането може
да се прави с със команда ACTIVE on.
Разрешаване на автоматичното активиране:
TIMER 1,on
TIMERS off,1,2
Изключва автоматичното активиране и автоматичното деактивиране
TIMERS on,1,2
ги вкючва.
Смяна на часа за активиране:
TIMER 1,19:00:00
Смяна на часа за активиране:
TIMER 2,07:30:00
Проверка на времената на таймерите с командата TIMERT?:
TIMERT? 1,2
Отговор: <Timert?>:<1,19:00:00>:<2,07:30:00>

Ако в момента на получаване на командното съобщ ение часа на задейсване е вече преминал с повече от
минута то таймера няма да се задейства през текущ ото денонощ ие.
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11

Проблеми и отстраняване

1. Забравена парола.
Как се ресетва паролата е описано в частта Ресетване на паролата.
2. Устройството не работи. Мига червен светодиод.
Възникнала е блокиращ а грешка. Подробности за грешките в частта Система за самодиагностика.
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12

Особенности при работа

При конфигуриране на изходящо обаждане от тип <Call> или <Ring> в групата телефонни номера
<Event> не трябва да има телефони с активирана гласова поща. При активирана гласова оператора отваря
линията и съответното обаждане се таксува. При при обаждане <Call> отварянето на линията не се приема за
потвърждение на приемането на обаждането от абоната и то се повтаря. Устройството прави две такива
позвънявания като след второто обаждането се изтрива от опашката.
Задействане за около една секунда изход 2 при включване.
Този проблем възниква само при варианта с опция USB.
Ако устройството е изключено но USB конектора е включен при подаване на външно захранващ о
напрежение устройството се включва и за около една секунда Изход 2 се включва,след което се изключва и
устройството преминава в нормален работен режим. Ако USB конектора не е включен при подаване на външното
захранване устройството директно преминава в работен режим и Изход 2 не се задейства.
При изпращане на командно съобщение от SMS сървър е необходимо след последния символ на
съобщението да се остави една пауза <SPACE>. Това е необходимо тъй като при някои сървъри се добавя
допълнителен текст след съобщ ението и декодирането щ е даде грешка.
За пример сървъра на MTEL щ е изпрати съобщ ението
*000000 ACTIVE off,0
примерно в такъв вид:
ot Ivan Ivanov<Sarfiray v Neta prez http://live.mtel.bg/www >*000000 ACTIVE off,0<WSMS>
Както се вижда от примера последния параметър става невалиден заради символа < на позицията след него.
Как да се реагира ако поради някаква причина устройството започне да изпраща последователно
някакви нежелани SMS?
Тъй като в приоритетите на операциите свързани с GSM мрежата получаването на командни съобщ ения е с по
голям приоритет от изпращ ането им, може да се изпрати командно съобщ ение което да забрани изпращ ането им.
Има няколко варианта за това:
Ако е възможно,изпращ а се команда с която да се забрани генерирането на събитието за което се изпращ а
съобщ ение.
Забраняват се изходящ ите SMS чрез активиране опцията MSGDIS с командата OPT.
Същ о така устройството може да се блокира ако има локален достъп до него чрез изваждане на SIM картата.
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