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Úvod 
Máte nějakou technologii (elektrické světlo ? Boiler na vodu ? Garážová vrata ? Nebo dokonce 

podlahový konvektor či bazén ?) pro kterou byste potřebovali automatizované řízení, nejlépe se 

síťovým dohledem, a vhodné řešení na trhu prostě není nebo není za rozumnou cenu ? 

Už jste se někdy vzdali nějaké možnosti jen proto, že by se vývoj specializovaného zařízení pro tak 

malou sérii nebo dokonce jedinou instalaci prostě nevyplatil? 

Už jste se někdy smířili s použitím zařízení, které ne zcela úplně vyhovovalo vašim požadavkům jen 

proto, že se nic lepšího nedalo za rozumný peníz sehnat? 

Zajímá vás problematika úspory energií? 

Trápí vás otázky zabezpečení bytu, domku či jiného objektu? 

Potřebujete integrovat prvky domácí či firemní automatizace do jednotné sítě? 

Pak je iDo zařízení právě pro vás. 

Co umí: 
 Nechá si vysvětlit co má dělat, jednoduše, prostřednictvím webového prohlížeče 

 Umí komunikovat po síti Ethernet (http, sntp, syslog) 

 Umí přesně měřit řadu fyzikálních elektrických i neelektrických veličin až 32ma senzory 

současně. 

 Umí sledovat až 16 logických vstupů (tlačítka, kontakty, spínače …) 

 Umí ovládat až 4 přepínací kontakty 

 Umí předat naměřené i vypočtené hodnoty prostřednictvím XML i HTML 

 Podporuje UDP Setup 

 Web upgrade firmware 

 Umí odeslat E-mail (SMTP kompatibilní) podle výsledku programu 

 Zobrazí údaje na externím Displayi (obecně až 127 řádků) 

 Podporuje komentáře v programu (i víceřádkové) 

 obsluha seriové linky s nastavitelnou rychlostí (iDo Pro) 

 až 32 1W devices (iDo Pro) 

 Uživatelsky definovatelná XML 

 Design WWW a XML dokumentů v SPI, tedy upravitelných mimo firmware 

 Podpora ASP 

 Jednotný kód pro všechny typy iDo (liší se jen tabulkou „Bran“ definovanou při překladu) 

 Plná podpora inteligentních čidel (A/D převodníků HW Group) 

 Volitelně vestavěný prohlížeč souborů a podpora customizace 

 Kvadratická interpolace 

 Lineární interpolace 

 Teplotní kompenzace 

 Podpora grafických displayů (včetně fontů, bit-blitteru, scénáře atd.) pouze u DB verze 

 Podpora distribuce pro Charon II development board 
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Co všechno již ovládá: 
 Schodišťové automaty 

 Osvětlení 

 Kompresory 

 Podlahové topné konvektory 

 Garážová vrata 

 Bazénovou technologii 

 Whirpooly 

 Přímotopy na TUV 

 Počítadla provozní doby svářecích automatů 

 Dálkové monitorování kotelen 

Jaké typy čidel jsou k dizpozici 
 Univerzální, galvanicky oddělený A/D převodník pro napětí i proud, dá se snadno nastavit pro 

různé aplikace 

 Teplota 9bit 

 Teplota 12bit 

 iButton, iButton 1k, iButton 4k 

 Relativní vlhkost 

 pH 

 Redox 

 Vodivost 

Čím se liší jednotlivé verze 
Verze 1W 

Sběrnice 
Max čidel Vstupy Výstupy RS232 Zatížení 

relé 

iDo Net 1 8 4 2 0 1A 

iDo Power 2 16 4 2 0 16A 

iDo Pro 4 32 16 4 1 6A 

 

Proč iDo 
Jednoduše proto, že umožňuje snadnou tvorbu a aplikaci „na míru šitých“ řešení v oboru 

automatizace a řízení, včetně integrace do jednotné sítě, za velmi rozumnou cenu. 

Proto, že to dokážete líp. 
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Jak na to 
iDo si umí zapamatovat předpis definující chování výstupů na základě stavu vstupů, teplot a hodnot 

proměnných. Předpis se definuje, testuje a ovládá prostřednictvím běžného prohlížeče webových 

stránek. Žádné vývojové nástroje nejsou potřeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vše co je potřeba k vytvoření, přeložení odladění a běhu programu je již součástí vašeho zařízení iDo. 

  

Běžný internetový 

prohlížeč 

Menu 

Ovládání 

programu 
Adresa iDo Editor 

programu 

Ovládání 

běhu 

Analýza a parametry 

běhu programu 

Ladící nástroje 
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Jak program napsat 
1. Otevřete libovolný internetový prohlížeč 

2. Do řádky s adresou napište adresu zařízení iDo 

3. Klikněte na odkaz „iDo program“ v menu na levé straně 

4. Do okna editoru napište program (můžete jej i zkopírovat z příkladů) 

5. Tlačítkem Test (lišta ovládání běhu) ověřte správnost programu 

6. Tlačítkem Run se program rozběhne 

7. Pokud jste s chováním vašeho iDo programu spokojeni, uložte program stiskem tlačítka Save 

A to je skutečně vše, od této chvíle vykonává iDo váš program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sem napište program 
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Části a příklady kódu 
iDo obsahuje použitelné části a příklady kódu, ty mohou být použity jen jako příklad či inspirace 

a/nebo kopírovány do vašeho vlastního programu. 
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Jak program odladit 
V průběhu tvorby programu se může stát (a je docela pravděpodobné, že se to i stane), že nastanou 

situace, ve kterých si budete chtít ověřit, zda je váš program napsán správně a že skutečně dělá to, co 

od něj očekáváte. K tomuto účelu jsou v zařízení iDo vestavěny ladící nástroje. 

 

Máte-li v okně editoru připraven program a chcete jej vyzkoušet, stačí prostě stisknout tlačítko test. 

Program bude ihned přeložen a jednou spuštěn. Výsledky budou zobrazeny v tabulce pod 

programem. 

 

 

  

Tlačítko Test Délka 

zdrojového 

programu Počet kroků 

pseudokódu 

Doba běhu 

programu 

Zobrazit 

pseudokód 

Zobrazí 

analýzu chyby 

Výsledek 

překladu či běhu 

Výsledek 

programu 
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Pokud vás zajímá kde k chybě došlo, klikněte na odkaz „Analysis“, zobrazí se analýza vašeho kódu 

s červeně zvýrazněnou chybou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Popis chyby 

Červeně 

zvýrazněná část 

kódu s chybou 
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V případě chyby při překladu, je červeně zvýrazněno vše od chyby až do konce programu, protože 

nebylo možné zbytek programu korektně vyhodnotit. Chyba při překladu rovněž zabrání spuštění 

testovacího běhu programu. 

Pokud se podaří program přeložit, následuje zkušební spuštění, při tomto spuštění jsou zachyceny 

chyby při běhu (run-time errors). Pokud se jedná o neopravitelnou chybu zpracování se na ní zarazí a 

v analýze se příslušná část zobrazí červeně. Při setkání s opravitelnou chybou (např. nedefinovaná 

proměnná) pokračuje program dál, v analýze je pak zobrazen poslední výskyt takovéto chyby. 

Chybová hlášení 
iDo rozpoznává následující chyby: 

Chyby při překladu 
Překladač identifikuje pouze zjevné chyby v syntaxi programu, nekontroluje např. počet parametrů 

požadovaných operátory a funkcemi, tyto chyby jsou identifikovány až za běhu. 

Chyba Popis 

Compile: Unrecognised token Nerozpoznaný token, překladač narazil na část kódu, 
kterou není možné jednoznačně identifikovat jako 
konstantu, proměnnou, operátor ani funkci. 

Compile: Expected function or operator Na daném místě kódu je očekávána funkce nebo operátor 
ale v kódu je něco jiného nebo předčasný konec 

Compile: Unmatched bracket Nepárová závorka, byla nalezena ukončovací závorka bez 
párové levé. 

 

Chyby při běhu 
Některé chyby, které se projeví až při běhu, mohou být zapříčiněny chybnou strukturou programu, ty 

jsou považovány za závažné a program je v místě chyby ukončen. Jiné chyby, jako například odkaz na 

nedefinovanou proměnnou, nedefinovaný výsledek matematické operace atd. jsou považovány za 

méně závažné a program doběhne až do konce, podle povahy chyby je chybějící hodnota nahrazena 

buďto 0 „nulou“ (např. v případě chybějící proměnné) nebo hodnotou NAN „Not a Number“ (např. 

v případě dělení nulou). Analyzátor programu pak zobrazí poslední výskyt takovéto chyby. 

Dojde-li při běhu programu k jakékoli chybě, nejsou výsledky programu aplikovány na reálné výstupy 

(např. out.1, out.2, LED, atd.). 
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Chyba Závažná Popis 

Run: Value expected but none found on 
the stack 

Ano Operátor či funkce požaduje chybějící operand 
či argument, jedná se o chybu struktury 
programu 

Run: Symbol expected but none found on 
the stack 

Ano Operátor či funkce požaduje chybějící název 
proměnné, jedná se o chybu struktury 
programu 

Run: Function instead of value Ano Operátor či funkce požaduje hodnotu, místo ní 
je v programu funkce či operátor, jedná se o 
chybu struktury programu 

Run: Function instead of symbol Ano Operátor či funkce požaduje název proměnné, 
místo něj je v programu funkce či operátor, 
jedná se o chybu struktury programu 

Run: Missing token with value Ano Operátor či funkce požaduje hodnotu, jedná se 
o chybu struktury programu 

Run: Missing token with variable Ano Operátor či funkce požaduje proměnnou, 
jedná se o chybu struktury programu 

Run: Undefined variable required Ne Je požadována nedefinovaná proměnná, 
dosazena 0 

Run: Invalid variable name Ano Jméno proměnné je neplatné 

Run: Not a Number Ne Výsledek operace není definován (např. dělení 
nulou), dosazeno NAN 
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Zobrazení proměnných 
V případě, že se program správně překládá i bez chyb běží a presto nedělá to, co byste čekali anebo 

v případě, že se budete chtít jen podívat, jak váš program „přemýšlí“ můžete si zobrazit seznam 

proměnných včetně jejích hodnot. 

To je možné buďto z hlavního menu (levý rámec) nebo přímo z editoru programu. 
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Jak spustit program 
Jakmile máte v zařízení iDo uložen korektní program, běží po nastartování zařízení automaticky ve 

vámi definovaných intervalech, dokud není zařízení vypnuto, nebo pokud není program zastaven 

uživatelem. 

Dojde-li při výkonu programu k chybě, může nastat jedna z následujících situací: 

Chyba je závažná Program se zastaví v místě chyby 

Chyba je opravitelná Program doběhne 

 

V žádném z těchto případů se výsledky neaplikují na reálné výstupy. Stav výstupů se nemění, stav 

proměnných ano. 

I po výskytu chyby je program v další periodě spuštěn znovu. Zabrání se tak zastavení systému 

v důsledku dočasné chyby (např. výpadek senzoru apod.). 

V průběhu ladění nebo v jiných případech můžete běh programu ovládat tlačítky pod editorem 

programu, můžete rovněž stanovit periodu zpracování (tedy délku intervalu, ve kterém bude 

program spouštěn). 

 

 

 

 

 

 

  Jedno spuštění 

Zastaví periodické 

zpracování 

Spustí 

periodické 

zpracování 

Perioda zpracování 

[ms] 

Uložení programu a parameterů 
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Jak uložit program 
 

 

 

 

 

Stiskem tlačítka „save“ uložíte program i periodu spouštění. 

Pravidla pro strukturu programu 
Pro programy platí následující pravidla: 

1. Předpis je tvořen funkcí prog, která může mít libovolný počet argumentů oddělených čárkou. 

Výsledek funkce prog je roven hodnotě posledního argumentu. 

2. Argumenty se skládají z jednoho či více matematicko/logických výrazů. 

3. Výrazy se skládají z konstant, proměnných, funkcí a operátorů. 

4. Výrazy jsou vyhodnocovány podle standardních pravidel pro matematické výrazy. 

5. Každý výraz, včetně přiřazení má hodnotu, kterou je možné dále využít. 

6. Funkce a operátory jsou definovány na pevno v zařízení iDo. 

7. Přístup ke vstupům, výstupům, teploměrům, reálnému času a uživatelskému rozhraní je 

realizován prostřednictvím speciálních proměnných udržovaných systémem. 

8. Uživatel může definovat libovolné vlastní proměnné. 

9. Komentáře jsou uzavřeny ve složených závorkách, komentáře nemohou být vnořené 

 

Příklad: 

Prog( out.1 = 1, out.2 = 0 ) 

Zapne výstupní relé 1 a vypne výstupní relé 2. 

prog( 

 out.1 = !out.1, 

 out.2 = !out.1 

) 

Vytvoří „blikač“ s navzájem inverzními výstupy. 

 

  

Uložení programu a 

parametrů běhu. 
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Proměnné 
Obecně platí, že se proměnná může skládat z libovolné sekvence písmen číslic a „tečky“ s tím, že vždy 

musí začínat písmenem. 

Pokud program vyžaduje nedefinovanou proměnnou, je její hodnota při běhu nahrazena nulou, ale 

výsledky programu NEJSOU APLIKOVÁNY na reálné výstupy. 

Systémové proměnné 
Systém standardně definuje následující sadu proměnných: 

dip.1 Stav DIP 
přepínače 1 

0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Pouze pro čtení 

dip.2 Stav DIP 
přepínače 1 

0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Pouze pro čtení 

out.1 Stav výstupu 1 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Čtení i zápis 

out.x  Stav výstupu x 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Čtení i zápis 

in.1 Stav vstupu 1 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Pouze pro čtení 

in.2  Stav vstupu 2 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Pouze pro čtení 

in.3  Stav vstupu 3 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Pouze pro čtení 

in.x  Stav vstupu x 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto Pouze pro čtení 

sys.time Reálný čas v sekundách od 1/1/1970 Pouze pro čtení 

sys.uptime Čas od zapnutí V sekundách Pouze pro čtení 

sys.disp.line Řádek 
displaye 

Číslo proměnné disp. Na 
prvním řádku displaye 

Čtení i zápis 

prog.cycle Cyklus 
programu 

Cyklus programu Pouze pro čtení 

prog.result Výsledek Poslední výsledek 
programu 

Pouze pro čtení 

prog.time Čas zpracování 
programu 

[ms] Pouze pro čtení 

prog.steps Instrukce Počet instrukcí P-kódu Pouze pro čtení 

prog.len Zdrojový kód Délka programu Pouze pro čtení 

prog.period Perioda 
zpracování 
programu 

[ms] Pouze pro čtení 

led.1 LED zelená 0 = Vyp, 1 = Zap, 2 = bliká 
při běhu 

Čtení i zápis 

led.2 LED červená 0 = Vyp, 1 = Zap, 2 = 
signalizace chyby 

Čtení i zápis 

led.x LED další 0 = Vyp, 1 = Zap Čtení i zápis 

display.jmeno Proměnné 
displaye 

Proměnná k zobrazení na 
displayi 

Čtení i zápis 

 

Systém nastavuje proměnné atomicky před každým spuštěním předpisu. Pokud proběhne předpis 

bez chyb, jsou výstupní proměnné po ukončení běhu atomicky přepsány na reálné výstupy. 

Program může za běhu měnit i proměnné označené pouze pro čtení avšak tato změna je platná 

pouze pro daný cyklus.  
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Řídící proměnné 
Vzhledem k tomu, že je téměř každý program obsahuje nějakou hodnotu, podle níž se řídí jeho 

chování, jako např. požadovaná teplota atd. Umožňuje iDo definovat proměnné které jsou k dispozici 

přímo na domovské stránce zařízení.  

Tyto proměnné se liší pouze tím že začínají prefixem „usr.“ Jejich výchozí hodnotu je pak vhodné 

definovat operátorem „:=“ aby nedocházelo k jejich přepisování při běhu programu. 

Výchozí stránka zařízení: 

 

Počet řídících proměnných není nijak explicitně omezen. 

  

Zobrazení 

proměnné 

usr.MaxTime 

Zobrazení proměnné 

usr.On 

Nastavení nových 

hodnot 
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Proměnné senzorů 
Proměnné senzorů mají vždy tvar: 

 tm.role.vlastnost 

kde „tm.“ je pevný prefix teplotních senzorů, „role“ je role (umístění) daného senzoru zvolená 

v tabulce senzorů a „vlastnost“ je požadovaná vlastnost senzoru.  

Role (nebo jména) jednotlivých senzorů může uživatel zadávat v tabulce senzorů, jméno senzoru 

musí splňovat následující podmínky: 

 Délka v intervalu 1 až 8 znaků 

 Mohou se používat pouze písmena, číslice a „_“ (podtržítko) 

 První znak nesmí být číslice 

 

Vlastnosti jednotlivých senzorů jsou následující: 

Vlastnost Hodnota 

Temp Teplota ve stupních celsia s rozlišením na 1/1000 

State Stav čidla 

Change Čas poslední změny 

Low Uživatelem nastavený dolní limit 

High Uživatelem nastavený horní limit 

 

Příslušná proměnná se vytvoří pouze tehdy, obsahuje-li platnou hodnotu.  

Pokud program vyžaduje nedefinovanou proměnnou, je její hodnota při běhu nahrazena nulou ale 

výsledky programu NEJSOU APLIKOVÁNY na reálné výstupy. 

Příklad: 

Tm.Inside.Temp  

Má hodnotu teploty teplotního čidla s rolí Inside. 
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Proměnné jiných jednotek 
Jednotky iDo spolu navzájem komunikují prostřednictvím sítě Ethernet a protokolu XML. 

Implementace vzájemné komunikace ve vašich programech je velmi prostá, stačí v programu 

definovat proměnnou, jejíž jméno bude začínat jménem jednotky, jejíž proměnná vás zajímá, tečkou 

a jménem proměnné ve vzdálené jednotce. Například: 

out.1 = ovladac.in.1 

způsobí, že výstup jedna bude kopírovat stav vstupu jedna na jednotce s názvem ovladac.  

Aby bylo možné tento trik v programu využít, je nutné nejdříve definovat ty proměnné, které nás 

doopravdy zajímají, aby tedy předchozí příklad fungoval musí být znění celého programu třeba 

následující: 

prog( 

   ovladac.in.1 := 0, 

   ovladac.in.2 := 0, 

 

   out.1 = ovladac.in.1, 

   out.2 = ovladac.in.2 

) 

Na straně vzdáleného iDo přitom není třeba psát ani nastavovat vůbec nic, celý proces je zcela 

automatický a umožňuje přistupovat ke všem definovaným proměnným, tedy nejen k systémovým 

proměnným jako jsou vstupy, výstupy a čidla, ale také k proměnným právě běžícího programu.  

Omezení 

Celý mechanizmus funguje za následujících předpokladů: 

 Jednotky se nacházejí na stejném subnetu 

 Mají adresu platnou v tomto subnetu (může být pevná i přidělená DHCP) 

 Jméno sdílené proměnné nepřesahuje 16 znaků 

 Výměnný XML soubor nepřesahuje 1500 B (velikost a strukturu souboru je možné ověřit na 

adrese http://a.b.c.d/message.xml 

  

http://a.b.c.d/message.xml
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Komunikace 
Vzájemná komunikace probíhá prostřednictvím UDP protokolu na portu 9999. Tento port byl zvolen 

proto, že je již využíván funkcí UDP Config a jednotky na něm trvale naslouchají. Jednotky na tomto 

portu rovněž vysílají svůj stav a to buď to při důležité změně stavu a v pravidelných periodách. Celý 

tento mechanizmus je samozřejmě možné zakázat na straně vysílací jednotky.  

iDo obsahuje plnohodnotný XML parser, takže tento komunikace prostřednictvím sdílení 

proměnných není omezen jen na jednotky iDo, proměnné je možné ovládat i z jiných aplikací, 

důležité je jen zachování struktury a umístění položek name a proměnných. 

Komunikační port i frekvenci relací je možné změnit na stránce Network Setup: 

 

 

 

 

  

XML a UDP config 

port 

Maximální čas 

mezi relacemi. 
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Funkce a operátory 
Programy v zařízení iDo jsou kromě proměnných a konstant tvořeny zejména funkcemi a operátory. 

Ty jsou následující. 

Přiřazovací operátory 
 

Operátor Precedence Popis 

= 1 Přiřazení (proměnná nalevo získá hodnotu výrazu napravo) 

:= 1 Definice (pokud proměnná neexistuje, nebo nemá platnou 

hodnotu pak funguje jako přiřazení, jinak nedělá nic) 

 

Výsledkem obou operátorů je hodnota pravého operandu. 

 

Aritmetické operátory 
 

Operátor Precedence Popis 

+ 10 Aritmetický součet 

- 10 Aritmetický rozdíl 

* 11 Aritmetický součin 

/ 11 Aritmetický podíl 

# 13 Aritmetická negace (unární minus) 

% 11 Modulo (zbytek po dělení)  

pwr 12 Mocnina 

 

Veškeré výpočty s těmito operátory se provádí s přesností double. Pokud jsou operandy 

jiného typu, jsou před provedením operace převedeny na typ double. 

 

Příklad: 1 + 2 * 3 pwr 4  (výsledek je 163) 

Logické operátory 
 

Operátor Precedence Popis 

! 13 Logická negace 

|| 2 Logický součet (or) 

&& 3 Logický součin (and) 

 

Logické operace jsou prováděny v oboru boolean (pravda / nepravda). Je-li hodnota operandu 

rovna 0 (nule), nebo se nejedná o číslo (NAN), má se za to, že je hodnota nepravdivá. Ve 

všech ostatních případech je hodnota operandu pravdivá. 
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Bitové operátory 

Operátor Precedence Popis 

| 4 Bitový součet (bitwise or) 

^ 5 Bitový exkluzivní součet (bitwise xor) 

& 6 Bitový součin (bitwise and) 

<< 9 Bitový posuv vlevo (shl) 

>> 9 Bitový posuv vpravo (shr) 

~ 13 Bitová inverze 

 

Bitové operace probíhají s rozlišením long. Pokud má operátor jiný typ, je na tento typ 

převeden před provedením operace. 

 

Porovnávací operátory 

Operátor Precedence Popis 

== 7 Test rovnosti, jsou-li operandy rovny vrací 1, jinak 0 

!= 7 Test nerovnosti, jsou-li operandy rovny vrací 0, jinak 1 

<= 8 Menší nebo rovno 

>= 8 Větší nebo rovno 

> 8 Větší 

< 8 Menší 

 

Porovnávání probíhá s přesností double. Pokud jsou operandy jiného typu, jsou před 

provedením operace převedeny na typ double. Výsledkem je hodnota 0 nebo 1. 

 

Rozhodovací funkce 

Funkce Argumenty Popis 

iif 3 Pokud má první argument nenulovou hodnotu, je výsledkem 

druhý argument, jinak je výsledkem třetí argument 

 

Rozhodovací funkce vždy nejdříve vyčíslí hodnoty všech argumentů, teprve pak se na základě 

hodnoty prvního z nich rozhodne, zda vrátí hodnotu druhého, či třetího. 
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Konverzní funkce 

Funkce Argumenty Popis 

int 1 Výsledkem je celočíselná část argumentu 

 

Matematické funkce 

Funkce Argumenty Popis 

abs 1 Absolutní hodnota 

min 2 Minimum 

max 2 Maximum 

exp 1 Exponent (e na x-tou) 

ln 1 Přirozený logaritmus 

sqrt 1 Druhá odmocnina 

 

Veškeré výpočty s těmito funkcemi se provádí s přesností double (32bit). Pokud jsou 

argumenty jiného typu, jsou před provedením funkce převedeny na typ double. 

 

Funkce pro práci s časem 

Funkce Argumenty Popis 

minute 1 Výsledkem je hodina [0,59] z časového argumentu 

hour 1 Výsledkem je hodina [0,23] z časového argumentu 

wday 1 Výsledkem je den v týdnu *0,6+ (Neděle =0). 

 

Argumentem těchto funkcí je hodnota času v „seconds since the Epoch“ tedy v sekundách od 

půlnoci 1/1/1970, tento čas je znám také pod názvem „Unix time“. Aktuální hodnota tohoto času je 

v přístupná pomocí proměnné sys.time (tedy za předpokladu, že je správně nastaven systémový čas). 

Pomocné funkce 

Funkce Argumenty Popis 

prog n Výsledkem je poslední argument 

 

Funkce Prog je v podstatě pouze pseudo-funkce, jejím jediným smyslem je uzavřít celý program do 

logické struktury a vrátit systému jeho výsledek. Funkce se nesmí v programu vyskytnout víckrát než 

právě jednou.  
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Pomocné znaky 

Znak Popis 

( Levá závorka, upravuje prioritu zpracování 

) Pravá závorka, upravuje prioritu zpracování 

, Čárka, oddělovač argumentů 

 

Krom těchto znaků se může kdekoliv v programu vyskytnout libovolná sekvence tzv. bílých mezer 

(mezera, konec řádku, tabulátor), tyto mezery nemají na překlad ani běh programu žádný vliv. 

Aktuální sada operátorů a funkcí instalovaných ve vašem zařízení je k dispozici v tabulkové podobě. 
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Senzory 
Nastavení senzorů se provádí pomocí jednoduché tabulky. iDo automaticky scanuje 1W sběrnici 

každých 12sec., nově zjištěné senzory jsou uloženy do tabulky. Pokud adresa senzoru odpovídá 

informaci uložené v SPI Flash jsou senzoru přiřazeny přednastavené hodnoty. 

 

Položky tabulky: 

Položka Význam 

Bus Číslo sběrnice, na které je senzor umístěn (1 až 4) 

Address Adresa senzoru na sběrnici 1W, jednoznačný identifikátor 

Type Typ senzoru (měřená veličina), načteno z čidla 

Name Přiřazený název, u některých čidel může být automaticky načten z čidla 

State Stav senzoru 

Value Aktuální hodnota 

Unit Jednotka měřené hodnoty, načteno z čidla 

Min Uživatelem nastavitelný dolní limit 

Max Uživatelem nastavitelný horní limit 

Age Stáří poslední změny 

 

  

Vymaže tabulku 
Nastaví nové 

hodnoty 

Uloží 

nastavení 

do Flash 
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Předchozí tabulka senzorů vytvoří následující proměnné: 
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Nastavení parametrů iDo 
iDo umožňuje provádět uživatelské modifikace široké škály parametrů, a dokonce i vzhledu a chování 

a aktualizace firmware. Většina z nich je popsána v přílohách 2 a 3. Tato kapitola se věnuje běžným 

uživatelským nastavením. 

Obnovení továrního nastavení 
Než začneme nastavení měnit, je dobré dozvědět se, jak se dá napravit případný omyl a jak vše uvést 

do výchozího stavu. K obnovení firemního nastavení parametrů zařízení a parametrů sítě slouží 

následující postup: 

1. Vypněte iDo 

2. Zapněte oba DIP switche do polohy ON 

3. Zapněte napájení 

4. V průběhu následujících cca 6ti sekund bude zelená LED rychle blikat. Pokud v tomto čase 

oba DIP switche vypnete, dojde k inicializaci nastavení na původní firemní hodnoty. 

Firemní hodnoty klíčových parametrů jsou následující: 

Parametr Hodnota Význam 

DHCP 2 Povoleno, není-li adresa přidělena použije se IP 

IP 192.168.0.178 IP adresa zařízení (není-li přidělována DHCP serverem) 

MASK 255.255.255.0 Maska podsítě (není-li přidělována DHCP serverem) 

GATEWAY 192.168.0.1 (není-li přidělována DHCP serverem) 

SERVER 192.168.0.3 Server pro službu syslog 

NTP 217.31.205.226 Server NTP 

 

Použití DIPů ve vašich aplikacích není tímto mechanizmem nijak dotčeno. 
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Nastavení parametrů aplikace 

 

 

  

Název zařízení 

Čas 

Perioda 

synchronizace 

času s NTP 

serverem 

Úroveň 

Syslogových 

hlášení 
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Nastavení parametrů sítě 

 

iDo má implementovanou podporu DHCP. Výchozí režim DHCP je 2, tedy: 

1. iDo ověří, zda nemá v EEPROM uloženo platné nastavení 

2. Pokud ne pokusí se získat adresu z DHCP serveru 

3. Pokud není adresa přidělena použije se „hardcoded“ adresa 192.168.0.177 

Pokud si nejste jistí jakou má vaše zařízení adresu, můžete pro jeho nalezení (a eventuelní změnu 

adresy) použít aplikaci UDP Config. 

  

Režim DHCP 

IP Adresa 
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UDP Config 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDP Config najde všechna kompatibilní zařízení a umožní změnit jejich nastavení, či otevřít jejich 

Webové stránky. 
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XML Rozhraní 
iDo má implementováno XML rozhraní umožňující přístup ke všem proměnným programu v reálném 

čase prostřednictvím sítě z nadřazeného (dohledového) systému. 

XML data jsou přenášena protokolem http a jsou k dispozici na adrese: 

http://adresa/message.xml 

kde adresa je adresa vašeho zařízení iDo. 

Data mají následující tvar: 
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Syslog 
iDo je vybaven podporou systému syslog. Syslog je standardní protokol pro přenos hlášení v IP sítích. 

Podrobná specifikace je např. v RFC 3164. 

Hlášení se dělí do následujících úrovní: 

Level Description 

0 Emergency: system is unusable 

1 Alert: action must be taken immediately 

2 Critical: critical conditions 

3 Error: error conditions 

4 Warning: warning conditions 

5 Notice: normal but significant condition 

6 Informational: informational messages 

7 Debug: debug-level messages 

 

Odchozí zprávy mohou být filtrovány prostřednictvím nastavení SysLog Level v obrazovce Application 

Setup.  

 

Pro zachytávání a zpracování Syslogu může být použita řada programů. Za ty bezplatné jmenujme 

např. linuxový daemon syslogd (musí být spuštěn s parametrem –r) nebo Windowsový Tftpd32.exe. 

 

  

Bitová maska pro filtrování 

Syslogových úrovní. 

15 = Vše 

0 = nic 

http://tools.ietf.org/html/rfc3164
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Syslog události 
iDo může vysílat hlášení v následujících situacích: 

Událost Úroveň 

Spuštění systému Informational 

Periodický MARKER s periodou 10min. Informational 

Změna výsledku programu Notice 

Překročení nastavených limitů teplot Warning 

Chyba běhu programu Error 

Ladící hlášení Debug 

 

Tvar zpráv je následující: 

<časová značka> <adresa> <název zařízení> <typ zařízení> <verze firmware>: Zdroj;Popis;hodnota 
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E-mail 
iDo vám (nebo I někomu jinému) může posílat e-maily v případě splnění vámi nastavených podmínek. 

Podmínka je v podstatě jen jediná a je jí změna výsledku programu.  

Například program: 

Prog(!(sys.UpTime & 7))  

Pošle e-mail každých 8 sekund. 

Aby to celé fungovalo, je ještě třeba nastavit následující parametry: 

 

V tělě zprávy je možné použít jakékoliv proměnné. Viz ASP soubory popsané v příloze 3. 

  

Váš SMTP server 

Adresa odesilatele 

Adresa příjemce 

Tělo zprávy 
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Display 
U jednotek iDo vybavených seriovým rozhraním (v současnosti jen iDo Pro) je možné využívat vnější 

seriový display. Parametry displaye se nastavují v okně aplikačních nastavení: 

 

V současnosti jsou podporovány následující displaye: 

1. V podstatě jakékoliv co mají RS232C, a znak pro clear a home 

2. Testován byl s velkým zeleným pokladním displayem Posiflex PD2200 

3. Dále s LCD terminálem od HW serveru http://obchod.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=36368  

4. Dále se seriovou televizní tiskárnou, je velmi efektní a k dispozici na dotaz 

Obsluha z aplikačního programu 

Je velmi jednoduchá, slouží k ní proměnné s třídy disp. , vytvoříte li tedy například ve svém programu 

proměnnou s názvem disp.teplota a hodnotou 20: 

Prog(disp.Teplota := 20)  

Zobrazí display na prvním řádku text: 

Teplota: 20 

Komunikační rychlost 

displaye (vždy 8n1) 

Interval aktualizace 

údaje. Pokud se obsah 

proměnných disp. mění 

rychleji, parametr se 

ignoruje. 
Počet 

řádků 

displaye. 
Počet znaků 

na řádku. 

http://obchod.hw.cz/?cls=stoitem&stiid=36368
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Pokud má display více řádků můžete definovat více proměnných disp. jsou pak zobrazovány v pořadí 

svého vzniku. 

A co v případě, že potřebujete zobrazit více hodnot než má váš display řádků? I zde existuje 

jednoduché řešení, tím je systémová proměnná sys.disp.line, s její pomocí můžeme určit, jaká 

proměnná se zobrazí na prvním řádku displaye. 
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Informace o systému 

 

  

Verze Aplikace 

Sestavení Aplikace 

Verze OS 

EtherNut 

Název 

zařízení 

nastavený 

uživatelem 

Čas RTC 

Čas od posledního 

spuštění 

Diagnostika SPI Flash 

Provede restart systému, restart je 

potřebný, aby se projevily některé 

změny v nastavení, zejména v 

parametrech sítě. 
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Informace o síti 

 

 

  

MAC adresa 

vašeho iDo 

Používaná IP adresa 

Maska sítě 

Výchozí brána 
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Doporučené příslušenství 
 

iDo umožňuje připojení až 32 senzorů. 

Senzory mohou být v provedení do vnitřního prostředí, 

 

do vlhka i extrémních teplot. 

 

Ke snadnému vytváření sítí senzorů jsou k dispozici T-boxy a prodlužovací kabely. 

K logickým vstupům jsou k dispozici např: 

 Detektor zaplavení 

 Detektor kouře 

 Detektor hořlavých plynů 

 PIR detektor pohybu osob 

 Dveřní kontakt 

 

Pro napájení je možné použít: 

 Standardní síťový napájecí zdroj 

 Zálohovaný napájecí zdroj 

Pro posílení výstupů a spínání síťových spotřebičů: 

 PowerEgg - Detektor a ovládání střídavého síťového napětí 110 až 230V s galvanickým 

oddělením. Vstupem i výstupem jsou kontakty nízkého napětí. 
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About 
 

No a nakonec několik užitečných odkazů. 

 

 

 

Následují přílohy. 
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Příloha 1 - Úlohy s časem 

Úvod 
Přesto, že má iDo poměrně přesné krystalem řízené hodiny a možnost synchronizace s NTP serverem, 

mohou se při realizaci aplikací využívajících reálný čas vyskytnout některé problémy a omezení. Cílem 

tohoto dokumentu je ukázat, jak se jim vyhnout. 

Skoky zpět v čase 
Možnost synchronizace s NTP servery je velkou výhodou a v podstatě jedinou možností jak udržet 

více zařízení navzájem synchronních. Na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že časová korekce 

může probíhat nejen směrem dopředu ale i zpět. Pokud se tak stane například na hraně minuty, 

může se vrátit i minutový, či dokonce hodinový údaj.  

Aby tento jev nezpůsoboval nežádoucí chování aplikace, doporučujeme nastavit NTP interval tak, aby 

seřizování hodin probíhalo cca 1 až 2x denně a to nejlépe v čase, kdy skok o několik sekund není pro 

aplikaci kritický. 

Perioda programu 
Má-li program využívat určité časové rozlišení, musí být stanovená perioda běhu nižší, než 

požadované časové rozlišení. Například při požadovaném rozlišení 10sec musí být perioda programu 

menší než 10000ms, při rozlišení 1s musí být perioda menší než 1000ms. 

Rozlišení 
iDo používá pro výpočty typ short double, který má rozlišení 32 bitů v plovoucí řádové čárce a je 

výhodný pro práci s desetinnými údaji z čidel teploty vlhkosti atd. U velkých celých čísel však může 

docházet k omezení přesnosti. Takovým případem je i vnitřní reprezentace času. iDo uchovává čas 

jako počet sekund od půlnoci 1/1/1970. A tedy např. v době psaní tohoto článku je čas 1241269920 

avšak po převodu na typ double je pouze 1241269888, změna nastane až v T=1241269951 a to na 

hodnotu 1241270016, rozlišení času při výpočtech je tedy 128sec což činí přibližně 2.13 minuty.  

Vzhledem k tomu, že některé aplikace vyžadují vyšší rozlišení byly od verze 5.09 upraveny některé 

funkce tak, aby nebyly limitovány tímto omezením a pracovaly s plným rozlišením 1sec. Avšak je 

třeba si uvědomit, že tato přesnost může být dosažena jen přímým využitím systémových 

proměnných. Tedy například: 

Minuta=minute(sys.time) vrátí vždy správnou minutu 

Minuta=minute(sys.time + 1) bude skákat  cca po 2 minutách  

Zvýšená přesnost při práci s časem se od verze 5.09 týká následujících funkcí: 

 hour() 

 minute() 

 wday() 

 age() 

 bits() 
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Pokud nechcete provádět upgrade a nevadí vám nižší přesnost, doporučujeme používat při 

porovnávání času jiné operátory než ==. 

Plná přesnost 
Pokud je vaše aplikace orientovaná na čas a nebo z nějakého důvodu vyžadujete při výpočtech plnou 

přesnost u velkých čísel, můžete použít firmware který místo typu short double používá pro výpočty 

celočíselný typ long. Tento firmware je možné obdržet na vyžádání. 
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Příloha 2 - Upgrade 
iDo je vybaven systémem FlashBoot který umožňuje komfortní upgrade prostřednictvím webového 

rozhraní. 

 

Upgrade probíhá v následujících krocích: 

1. Získání souboru .img s firmware (zpravidla na stránkách HW serveru) 

2. Vybráním odkazu System v menu, přejít na stránku systémových informací 

3. Tlačítkem „Browse“ nebo „Procházet“ najít soubor s firmware 

4. Tlačítkem „Upgrade“ přenést soubor do zařízení iDo a zahájit upgrade 

5. Vyčkat cca 1min. na obnovení stránky s informacemi 

V průběhu upgrade dojde k vymazání celé paměti SPI Flash a to znamená ztrátu následujících dat: 

 Uživatelský program 

 Definice a nastavení 1W senzorů 

 Zaznamenané logy 

 Uložené proměnné 

  

Stiskněte tlačítko pro 

vyhledání souboru .img 

Po stisku tlačítka je 

zahájen upgrade proces. 
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Co když se něco nepovede 
Pokud dojde k tomu, že se iDo po provedení upgrade začne chovat „divně“ je dobré vyzkoušet 

následující kroky: 

1. Zkontrolujte, zda nemá název souboru .img délku větší než 15 znaků, s takovým souborem si 

bootloader neporadí a upgrade neprovede. Pomocí pak může být jeden z odkazů na konci 

této kapitoly. 

2. Vymazat „cache“ exporeru a udelat refresh (aby neměl snahu ukazovat něco, co už tam 

dávno není) 

3. Pokud jste naflashovali firmware pro jiné provedení iDo, stačí jen provést nový upgrade se 

správným firmware. Někdy může být v tomto případě potřeba iDo na chvíli odpojit od 

napájení, protože se u některých verzí liší inicializace hardware ethernetu. 

4. Pokud jste naflashovali něco úplně jiného, je situace ještě jednodušší, v podstatě jste pouze 

přemazali SPI flash nesmyslným souborem. Pokud Bootloader nenašel platný image, zůstalo 

v CPU to co tam bylo. Nový upgrade je možné provést prostřednictvím odkazů uvedených na 

konci této kapitoly. 

5. Pokud iDo po upgrade nereaguje ani na http protokol, UDP setup ani na Ping, může být 

potřeba iDo na chvíli odpojit od napájení, to se však stává velmi zřídka a může to spíš 

signalizovat nějaký jiný problém, např. s napájením. 

Záchranné odkazy: 

http://adresa/index.html Pokud je obsah SPI flash v pořádku, zobrazí domovskou 
stránku iDo. Je-li obsah SPI flash neplatný zobrazí hardcoded 
stránku, která umožní provedení upgrade. 

http://adresa/upload.html Tento odkaz funguje v případě, že je neplatný obsah SPI 
flash. Umožní nahrát nový firmware. 

http://adresa/cgi-bin/spi?upload.html Tento odkaz funguje vždy. Zobrazí hardcoded stránku pro  
nahrání nového firmware. 

http://adresa/basics.asp  Tento odkaz funguje je-li vše v pořádku, zobrazí aktuální 
verzi firmware a umožní provést upgrade. 

  

http://adresa/index.html
http://adresa/upload.html
http://adresa/cgi-bin/spi?upload.html
http://adresa/basics.asp
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Příloha 3 - Přizpůsobení a aktualizace 
Jednotky iDo umožňují snadné přizpůsobení svého vzhledu i chování aktuálním potřebám aplikace i 

zákazníka. Téměř veškerý obsah webového rozhraní včetně HTML stránek, obrázků, stylů java skriptů 

atd. je možné změnit pouhým uploadem příslušného balíku přes webové rozhraní. Stejným 

způsobem je možné definovat i výchozí aplikaci (což je výhodné např. při přípravě většího množství 

stejných jednotek). Instalační balík se tvoří prostřednictvím utility mkflashimg, které se coby 

argument předloží seznam souborů a adresářů ze kterých má být balík vytvořen. Pokud se mezi 

soubory nalézá binární obraz aplikace je před vložením aplikace do balíku zašifrována a opatřena 

kontrolními prvky.  

 

 

Po uploadu balíku prostřednictvím webového rozhraní se jednotka restartuje, je-li mezi soubory 

nalezen obraz aplikace, provede se automatické přeprogramování jednotky a obraz aplikace se 

odstraní, čímž se uvolní místo v souborovém systému. Ostatní nahrané soubory jsou přístupné přes 

http protokol na adrese následujícího tvaru: 

http://a.b.c.d/jmenosouboru 

soubor je přenesen s respektováním MIME typu na základě své koncovky.  Tímto způsobem je možné 

zcela změnit vzhled a strukturu stránek vašeho iDo tak aby co nejlépe vyhovoval vašim představám.  

Nový firmware a/nebo 

vzhled můžete nahrát 

prostřednictvím stránky 

systémové informace. 

Sem napište cestu 

k vašemu souboru .img 

Nebo jej nalistujte 

tímto tlačítkem 

Odešle soubor a provede aktualizaci 
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Pokud iDo při startu webového serveru najde v nahraném souborovém systému soubor index.html 

přesune celý kořen (root) do tohoto systému. Tímto způsobem je možné vytvořit zcela individuální 

vzhled vašeho iDo či aplikace. 

Bez zajímavosti možná není ani fakt, že se stejným způsobem můžete dostat i ke zdrojovému kódu 

právě běžícího programu, je uložen v souboru s názvem user.ido, výchozí program tedy ten, který se 

nahraje před tím než do iDo uživatel něco uloží, je přístupný pod názvem default.ido a slouží 

k testování nově vytvořených jednotek.  

Výchozí sada souborů: 
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Tvorba vlastních stránek 
iDo používá standartní HTML stánky s několika málo specifickými rozšířeními. Pokud se podíváte na 

výchozí sadu souborů, zjistíte, že se dělí v zásadě do 3 kategorií: 

 Soubory .html 

 Soubory .asp  

 Ostatní soubory 

HTML Soubory 
Standartní HTML soubory, server je nijak neupravuje, jen je poskytuje klientovi „As is“. 

ASP Soubory 
Ve zdrojovém kódu stránek v základní sadě jistě vám neunikne, že .asp stránky obsahují záhadné 

symboly ve chlupatých závorkách. 

Vysvětlení je prosté: Server je před odesláním uživateli nejdříve interpretuje a nahrazuje symboly 

příslušnými hodnotami, navíc, pokud je .asp stránka vyžádána příkazem GET s parametry, jsou tyto 

parametry interpretovány a aplikovány na příslušné systémové parametry či proměnné programu. 

Tento mechanizmus umožňuje jednoduché vytváření uživatelských formulářů provázaných s aplikací. 

Interpretované symboly: 

 {#soubor} - je prostý include souboru 

 {parametr} - je při zobrazení nahrazen hodnotou parametru. 

Include soubor je vždy vyhledáván nejdříve v nahrané sadě a v případě neúspěchu sáhne systém do 

UROM, pokud není soubor nalezen ani tam, nahrazení se neprovede. 

Parametr může být buďto libovolná proměnná nebo jeden z následujících systémových parametrů: 

 

Parametr Význam 

Version Verze firmware 

Build Sestavení firmware 

NutVersion Verze použitého OS 

Time Systémový čas 

UpTime Čas běhu systému 

Tasks Počet běžících procesů 

RAM Volná RAM 

EthName Jméno Ethernetového rozhraní 

MAC MAC adresa 

IP IP Adresa 

NetMask Maska sítě 

Gateway Výchozí brána 

Syslog IP adresa Syslog serveru 

NTP IP adresa NTP serveru 
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LogLevel Bitová maska pro syslogová hlášení 

NTPTick Interval kontroly času s NTP serverem 

DIP Hodnoty DIP přepínačů 

DHCP DHCP politika 

Name Jméno zařízení 

Flash Stav diagnostiky SPI Flash 

XMLPort XML Port pro vysílání stavových informací (0 = Nevysílat) 

XMLPeriod Perioda odesílání pravidelných stavových hlášení [sec] 

 

Ostatní soubory 
Ostatní soubory jsou přenášeny bez úprav, správný MIME typ je identifikován prostřednictvím 

koncovky jména souboru. Nerozpoznané typy jsou přenášeny jako "text/plain; charset=iso-8859-1". 

Systém rozpoznává následující typy souborů: 

Koncovka MIME typ Použití 

".txt" "text/plain" Obecné textové soubory (readme 

atd.) 

".html" "text/html" Statické Webové stránky 

".shtml" "text/html" Zabezpečené statické Webové stránky 

".asp" "text/html" Active server pages 

".htm" "text/html" Statické Webové stránky 

".gif" "image/gif" Obrázky 

".jpg" "image/jpeg" Obrázky 

".png" "image/png" Obrázky 

".pdf" "application/pdf" Dokumenty a dokumentace 

".js" "application/x-javascript" Java Skripty 

".jar" "application/x-java-

archive" 

Java applety 

".css" "text/css" Kaskádové styly 

".xml" "text/xml" XML data a dokumenty 

 

Tvorba výchozích aplikací 
Mezi soubory v instalační sadě se nachází i soubory s příponou „.ido“. Tyto soubory se používají pro 

ukládání zdrojových kódů aplikačních skriptů. Z pohledu tvorby výchozích aplikací jsou zajímavé tyto 

dva: 

Soubor Popis 

„default.ido“ může obsahovat libovolný skript, ten je nahrán a prováděn, dokud uživatel neuloží 
nějaký vlastní 

„user.ido“ Do tohoto souboru se ukládá uživatelem vytvořený aplikační skript, velikost tohoto 
prázdného souboru určuje maximální velikost uživatelského skriptu. 
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Zpracování obsahu včetně firmware: 

 

Pokud se vám podaří nahrát něco jiného než jste chtěli a nemáte se jak dostat k formuláři 

s uploadem, není nic ztraceno, záchrana je na adrese http://a.b.c.d/upload.html, nebo 

http://a.b.c.d/cgi-bin/upload.html . 

http://a.b.c.d/upload.html
http://a.b.c.d/cgi-bin/upload.html
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Příloha 4 - HTTP rozhraní 
iDo umožňuje využít své http rozhraní nejen k prezentaci svého webového uživatelského rozhraní ale 

také ke zpřístupnění řady užitečných informací. Je tak možné získat například následující údaje: 

 XML soubor s údaji všech proměnných 

 Zdrojový kód uloženého programu 

 Soubor s nastavením a popisem 1W čidel 

 Soubor s uloženými hodnotami uživatelských proměnných 

 Záznamy logu 

 Obecně jakékoliv soubory uložené v SPI flash či CPU flash 

 Dynamicky generované dokumenty na základě ASP a XML vzorů z SPI flash 

 Atd. 

Obecná syntaxe URL pro získání souboru je: 

http://AdresaIdo/jmenosouboru 

Soubory s příponami .asp a .xml jsou nejdříve interpretovány dle pravidel pro ASP soubory 

uvedených v příloze 3. 

Názvy některých užitečných souborů: 

Název souboru Formát Obsah 

user.ido text Zdrojový kód uživatelského programu 

default.ido text Zdrojový kód výchozího programu (factory) 

vars.var text Uložené uživatelské proměnné 

sensors.sns binary Popis a parametry senzorů 

ido.log text, csv Údaje Dataloggeru (není u všech verzí) 

message.xml text XML soubor se stavem zařízení 

 

  

http://adresaido/jmenosouboru
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Příloha 5 - Příkazová řádka 
Ne vždy máme možnost angažovat se při řízení zařízení osobně, nebo bychom uvítali možnost 

komunkace s programem na PC bez přílišného programování, například pro nastavení nějaké 

proměnné nebo vzdálený záznam naměřených hodnot. 

Pro všecny tyto situace můžeme s výhodou využít programy které ovládají http protokol z příkazové 

řádky. Já osobně doporučuji skvělý a pěkně dokumentovaný, volně šiřitelný program wget. 

Umožní vám komunikovat s vaším iDo „bez zásahu lidské ruky“. 

Několik příkladů: 

Příkaz Efekt 

wget –O ido.xml http://adresa/message.xml stáhne stavový XML do souboru ido.xml 

wget –O program.ido http://adresa/user.ido stáhne zdrojový kód vašeho programu do 
souboru program.ido 

 

Nastavení proměnných 
A co když potřebujete iDo vzdáleně ovládat? I to je možné, snadno a elegantně. ASP procesor iDo 

zpracovává všechny požadavky týkající se ASP a XML stránek tak, že před jejich vytvořením nejdříve 

plně interpretuje celý požadavek včetně „formulářových“ dat v GET i POST formátu. 

Pokud data dávají smysl jsou použita i když se zrovna dané stránky či souboru netýkají. 

Délka GET požadavku je však omezena na 255 znaků, délka POST požadavku jen dostupnou pamětí 

RAM. 

Příklady: 

wget -O ido.xml http://192.168.0.178/message.xml?huh=42 

Vytvoří či nastaví proměnnou huh na hodnotu 42 a následně uloží aktuální stav proměnných do 

souboru ido.xml 

Postup operace: 

 

C:\Users>wget -O ido.xml "http://192.168.0.178/message.xml?huh=42" 

--08:13:44--  http://192.168.0.178/message.xml?huh=42 

           => `ido.xml' 

Connecting to 192.168.0.178:80... connected! 

HTTP request sent, awaiting response... 200 Ok 

Length: unspecified [text/xml] 

 

    0K .                                                      @  64.94 KB/s 

 

08:13:44 (62.85 KB/s) - `ido.xml' saved [1995] 

 

  

http://adresa/message.xml
http://adresa/user.ido
http://192.168.0.178/message.xml?huh=42
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Vytvořený soubor ido.xml obsahuje následující data: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
-  <device> 

    <app>iDo</app>  

    <version>5.09 Net</version>  

    <build>May 4 2009 12:33:40</build>  

    <name>ido</name>  

    <event>Request</event>  

-   <variables> 

     <huh>42</huh>  

     <dip.2>1</dip.2>  

     <dip.1>1</dip.1>  

     <in.4>0</in.4>  

     <in.3>0</in.3>  

     <in.2>0</in.2>  

     <in.1>0</in.1>  

     <out.2>0</out.2>  

     <out.1>0</out.1>  

     <prog.cycle>(null)</prog.cycle>  

     <sys.UpTime>55890</sys.UpTime>  

     <sys.time>1241510500</sys.time>  

     <led.2>2</led.2>  

     <led.1>2</led.1>  

     <prog.period>1000</prog.period>  

     <prog.len>1</prog.len>  

     <prog.steps>0</prog.steps>  

    </variables> 

  </device> 

 

Jak je patrno, vygenerovaný XML soubor již obsahuje vámi nastavenou proměnnou s požadovanou 

hodnotou. 

Více proměnných najednou 
Je samozřejmě možné nastavit více proměnných jediným příkazem, v takovém případě však musíme 

oddělit jednotlivé dvojice proměnná=hodnota znakem „&“ (ampersand). 

Tedy například příkaz: 

wget -O ido.xml „http://192.168.0.178/message.xml?huh=42&out.1=1” 

Nejen, že nastaví proměnnou huh ale zároveň zapne výstup 1.  

POZOR ! pokud chcete přímo nastavovat výstupy MUSÍ program běžet, jinak se sice proměnná 

nastaví ale nepřepíše se na výstup. 

Delší URL doporučujeme zavírat do uvozovek. 

Kde vzít wget 
Nejlépe asi přímo u zdroje, tedy tady: 

http://www.gnu.org/software/wget/ 

Najdete zde nejen distribuci pro Windows (funguje i na vistách) ale také pro Linux a spoustu 

dokumentace s dalšími příklady. 

  

file:///C:\Users\Kamil\ido.xml
file:///C:\Users\Kamil\ido.xml
http://192.168.0.178/message.xml?huh=42
http://www.gnu.org/software/wget/
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Příloha 6 - Technická data verze Net 
 

 
 
 
 

 Port 1: Ethernet RJ 45 - 10BASE-T / 10 Mbit/s  

 Port 2: SENSORS - 1-Wire sběrnice (RJ12)  

 Port 3: 4 Dry Contact vstupy pro připojení kontaktů  

 Port 4: 2 přepínací výstupy vnitřních relé  

 Napájení: 12V SS, max. 250mA 
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Tabulkové hodnoty iDo NET 
 

Port 1 - Ethernet port    

Interface  RJ45 (10BASE-T) – 10 Mbit or 10/100 Mbit network compatible 

Podporované protokoly IP: ARP, TCP/IP, HTTP, UDP/IP, SNTP, Syslog, SMTP, XML 

  

Port 2 - 1-Wire sensor bus    

Connector  RJ12  

Senzory / vzdálenost  8 sensors, do celkové délky až 10 m 

  

Port 3 - Dry contact inputs    

4 Contact inputs  Pro přímé připojení kontaktu (dry contact). 

Max vzdálenost Až 30 m 

Proud vstupu Max. 20mA 

  

Port 4 - Relay switch outputs    

2 Digitální výstupy  Přepínací relé 

Izolace Galvanicky odděleno až do 50V DC 

Typ kontaktů Přepínací NO, NC 

Max. zatížení 1A při 24V DC; 0.3A při 50V DC; 0.5A při 50V AC 

  

LED Status  

STATUS Green – Softwarově řízená (Proměnná LED) 

LINK & Activity Yellow - Ethernet připojení a aktivita 

  

DIP SWITCH  

DIP1    Readable via network (http, XML), usable in program script 

DIP2    Readable via network (http, XML), usable in program script 

  

Fyzické parametry   

Napájení 12 - 15V / 250 mA DC  
coaxial napájecí konektor (barrel), Zem na stínění 

Rozměry  35 x 101.6 x 76.2 [mm] (H x W x D )  

Váha  150 g  

 
 
 

 


