Uživatelský manuál REV:202003

iOS/Android aplikace ver. 1.2 pro IPLOG-GAMA
Tento dokument popisuje instalaci a základní konfiguraci programů potřebných pro monitorování a
ovládání PLC IPLOG-GAMA z iOS nebo Android zařízení. Serverová část (opkg balíček) se stahuje a instaluje
přímo do IPLOG jednotek. Klientská část se instaluje do iOS / Android zařízení jako aplikace. Přístup k
jednotlivým vstupům a výstupům konfiguruje administrátor systému centrálně ve webovém rozhraní PLC.
Každý uživatel iOS/Android aplikace tak může mít nastavena rozdílná oprávnění.
.

Systémové požadavky
Verze FW IPLOG jednotky: 12.0.10249 a novější
Verze mobilní aplikace:
IPLOG v1.2 build 1 a novější
Verze opkg balíčku:
metel-mobile-app/0.0.2-10240.064081720.

Verze OS Android:
Verze iOS:

5 a vyšší,
10 a vyšší.

& Po upgradu ze starší verze opkg balíčku dojde ke smazání konfigurace serverové části. Aktuální a
všechny novější verze již zahrnují podporu automatického zálohování konfigurace.

Instalace
Pro instalaci/upgradu balíčku je potřeba mít IPLOG připojený k internetu.
1) Spusťte PuTTY a přihlaste se do IPLOG jednotky jako root uživatel.
2) Zadejte příkaz „opkg update“.

& Příkazem „opkg list“ můžete zobrazit seznam všech dostupných balíčků.
3) Zadejte příkaz „opkg install metel-mobile-app“, který nainstaluje a spustí balíček.
& Pokud upgradujete ze starší verze, zadejte příkaz „opkg upgrade“.

4) Stáhněte IPLOG aplikaci pro iOS / Android zařízení z Apple Store nebo Google Play.

Konfigurace serverové části
Do prohlížeče zadejte IP adresu IPLOGu. Přihlaste se jako technik nebo administrátor. Klikněte na menu
„Nástroje“ a poté na „Mobile-App“. Tím otevřete konfigurační stránku serverové části mobilní aplikace.

Úvodní stránka serverové části mobilní aplikace
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Vytváření a editování uživatelů a skupin
Menu Uživatelé zobrazuje seznam všech uživatelů.
Tito uživatelé mají po zadání správných
přihlašovacích údajů do mobilní aplikace přístup k
povoleným položkám. Pokud potřebujete různým
uživatelům nastavit odlišná oprávnění (čtení/zápis,
zobrazení proměnné v aplikaci...), vytvořte si nejdříve
skupiny a každého uživatele přiřaďte do určité
skupiny. Pokud uživatel nebude patřit do žádné
skupiny, znamená to, že automaticky patří do všech
skupin. V každém editačním poli Uživatelé a Skupiny
je povolena maximální délka textu 50 znaků.

Ukázka seznamu všech vytvořených uživatelů

Ukázka seznamu všech vytvořených skupin
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Obecné informace o proměnných
Každá proměnná je definována jménem proměnné a datovým typem. Datový typ určuje velikost proměnné
v paměti a zároveň do značné míry určuje způsob svého zpracování. Typ proměnné závisí na tom, jaká
informace bude v proměnné uložena (např. typ BOOL pro informace typu ANO-NE, typ INT pro uložení
celých čísel se znaménkem apod.). Proměnné lze rozdělit do třech základních skupin: VSTUPY, VÝSTUPY a
MEMORY proměnné. Seznam proměnných typu VSTUP a VÝSTUP je automaticky generován IPLOGem na
základě použitého hardware. MEMORY proměnné jsou proměnné vytvořené uživatelem. Editace názvů
proměnných a vytváření MEMORY proměnných je možné dělat přes webové rozhraní v menu „Nástroje/
IEC 61131-3“.

Nastavení proměnných
Po první instalaci nebo po přidání/editaci/mazání jakékoliv proměnné v menu „Nástroje/IEC 61131-3“ je
potřeba kliknout na tlačítko „Importovat proměnné“, aby došlo k načtení všech aktuálních proměnných
včetně jejich názvů do seznamu proměnných.
V nastavení proměnných je stránka rozdělena na dvě části. Proměnné zobrazené v mobilní aplikaci a
Proměnné dostupné k zobrazení v mobilní aplikaci.
Proměnné zobrazené v mobilní aplikaci – je seznam všech proměnných, které jsou povoleny jako „Zobrazit
v aplikaci“. Uživatel patřící do skupiny, která toto oprávnění má, jej uvidí v mobilní aplikaci. V tomto
seznamu je možné měnit pořadí, v jakém se budou proměnné v mobilní aplikaci zobrazovat. Pořadí se mění
úchytem proměnné v sloupečku AT adresa a přesunutím na požadované místo. Pokud v editaci proměnné
odškrtnete checkbox „Zobrazit v aplikaci“, automaticky se přesune tato proměnná do seznamu „Proměnné
dostupné k zobrazení v mobilní aplikaci“.
Proměnné dostupné k zobrazení v mobilní aplikaci – je seznam všech dostupných proměnných, které
mohou být zobrazeny v mobilní aplikaci. V editaci proměnné a zaškrtnutím checkboxu „Zobrazit v aplikaci“
se přesune tato proměnná automaticky do seznamu „Proměnné zobrazené v mobilní aplikaci“.
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Nastavení proměnných - Editace proměnné typu vstup/výstup
AT adresy proměnných začínají %I u vstupů a %Q u výstupů. Jsou to v podstatě fyzické vstupy nebo výstupy
přímo na IPLOG jednotce nebo IO modulech připojených k IPLOGu. Tento typ je proto vždy pouze pro čtení.
Pokud chcete ovládat z mobilní aplikace výstupy, je potřeba nejprve vytvořit IDE program a přes MEMORY
proměnné tyto výstupy řídit, viz. příklady na dalších stránkách.
AT adresa - automaticky generovaná adresa.
HW jméno - název vstupu/výstupu, který je jedinečný a
automaticky vygenerovaný.
Alias - uživatelem pojmenovaný vstup/výstup přes menu
Nástroje->IEC 61131-3.
Datový typ - datový typ použité proměnné.
Měřítko - přepočet hodnoty, např. pro teplotu je použité
měřítko 0.1, aby se v mobilní aplikaci zobrazovala
správná hodnota 20.4°C místo hodnoty 204, kterou
poskytuje IPLOG.
Jednotka - měrná jednotka zobrazovaných hodnot. Pro
vstupy/výstupy je jednotka nastavena automaticky.
Uživatelská jednotka - pro proměnné typu vstup/výstup
se neuplatňuje.
Oprávnění čtení - globální informace, zda je proměnná
povolena ke čtení hodnoty.
Oprávnění zápisu - globální informace, zda je možné
zapisovat hodnoty do proměnné. Proměnné typu vstup/
výstup nemají nikdy oprávnění zápisu.
Hodnota - aktuální vyčtená hodnota proměnné.
Enum na text - po zaškrtnutí této volby se v dolní časti
stránky zobrazí tabulka, v níž je možné přidávat číselné
hodnoty, které se budou překládat na textové řetězce a ty se poté zobrazí v mobilní aplikaci.
Zobrazit v aplikaci - možnost povolit zobrazovat tuto proměnnou v mobilní aplikaci. Dále se tato informace
řídí právy uživatele, zda patří do skupiny, která má právo zobrazit tuto proměnnou.
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Nastavení proměnných - Editace proměnné typu MEMORY
Tento typ proměnných začíná AT adresou %M = MEMORY. Je to typ proměnné, kterou si vytváří sám
uživatel a má do ní právo zápisu z mobilní aplikace, pokud patří do skupiny, která toto oprávnění má.
Editační pole se liší podle toho, jestli je proměnná typu BOOL nebo jiného datového typu viz. dále.
AT adresa - uživatelem zapsaná AT adresa při
vytváření proměnné.
HW jméno – automaticky vygenerovaný výchozí
jméno proměnné.
Alias - uživatelem pojmenovaná proměnná.
Datový typ - uživatelem zadaný datový typ při
vytváření proměnné.
Měřítko – u MEMORY proměnných bude vždy 1. To,
jakým způsobem se budou zobrazovat data, lze
ovlivňovat v řídícím programu IDE, který si uživatel
vytváří.
Jednotka – pro MEMORY proměnné se neuplatňuje.
Uživatelská jednotka – jednotka zobrazovaná za
vyčtenou hodnotou proměnné. Toto neplatí, pokud
je hodnota v tabulce „Enum na text“.
Oprávnění čtení – globální informace, jestli je
proměnná povolena ke čtení hodnoty.
Oprávnění zápisu – globální informace, jestli je
možné zapisovat hodnoty do proměnné. Proměnné
typu MEMORY mají oprávnění zápisu.
Hodnota - aktuální vyčtená hodnota proměnné.
Enum na text – po zaškrtnutí této volby se v dolní
časti stránky zobrazí tabulka pro přidávání číselných
hodnot. Ty jsou překládány na textové řetězce
zobrazované v mobilní aplikaci.
Zobrazit v aplikaci - Možnost povolit zobrazovat tuto proměnnou v mobilní aplikaci. Dále se tato
informace řídí právy uživatele, zda patří do skupiny s právem zobrazení této proměnné.

Zobrazení proměnné typu BOOL
Při zobrazování MEMORY proměnné datového typu BOOL se v editačním poli navíc zobrazí položka „Typ
proměnné“, kde lze vybrat, jakým způsobem se má proměnná zobrazovat a nastavovat z mobilní aplikace.
Nastavení je možné pouze v případě, že má uživatel mobilní aplikace právo zápisu do proměnné.
Přepínač – Přepínací prvek, který zapisuje log. 0
nebo log. 1 do proměnné.
Tlačítko – Funguje pouze jako tlačítko, které po
stisku v mobilní aplikaci vždy zapíše hodnotu log. 1
do proměnné. V řídícím programu by proto měla
být vytvořena funkce, která bude automaticky
zapisovat log. 0 do této proměnné, aby bylo možné
opětovné použití tlačítka.

Zobrazení proměnné s právem zápisu
V případě, že je MEMORY proměnná jiného datového
typu než BOOL a uživatel má právo zápisu, bude se
proměnná zobrazovat jako posuvník s boxem pro zápis
hodnoty.
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Nastavení proměnných - Editace - Rozsahy
U analogových proměnných lze nastavit tři rozsahy (Nízká, Střední a Vysoká hodnota) a přiřadit mu barvu
zobrazení. Rozsahy se také používají pro nastavení minimální a maximální hodnoty, která půjde zapsat z
mobilní aplikace do MEMORY proměnné v případě, že je jiného datového typu než BOOL.

Nastavení proměnných - Editace - Práva skupin
Každé skupině může být přiřazeno právo čtení a právo zápisu nezávisle pro každou proměnnou. Právo
zápisu lze nastavovat pouze u MEMORY proměnných. Pokud má skupina nastaveno právo zápisu,
automaticky se této skupině přiřazuje i právo čtení.

Nastavení proměnných - Editace - Ikona
Každé proměnné lze přiřadit vlastní ikonu, která se bude poté zobrazovat v mobilní aplikaci. Operační
systém IPLOGu umožňuje nahrání vlastních ikon ve formátu png s obrysem a průhledným pozadím.
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Nastavení proměnných - Editace - Enum na text
Pokud je zaškrtnutý checkbox „Enum na text“, je možné vytvořit tabulku, která bude překládat číselné
hodnoty na textové řetězce a ty poté zobrazovat v mobilní aplikaci. Maximální povolená délka textu je 50
znaků. Není-li některá číselná hodnota uvedena v tabulce, zobrazí se v mobilní aplikaci číselná hodnota,
kterou obsahuje proměnná tak, jako kdyby nebyl zaškrtnutý checkbox „Enum na text“. V případě, že je
hodnota v tabulce, neuplatňuje se „Uživatelská jednotka“, která se zobrazuje pouze u číselných hodnot.

& Tabulka se neuplatňuje u uživatelů, které mají právo zápisů do MEMORY proměnné.

Do editačního pole „Enum hodnota“ zadejte číselnou hodnotu, která má být přeložena na text uvedený v
poli „Enum text“. Tlačítkem „Odeslat enum“ přidáte záznam do tabulky. Pokud chcete některý text
editovat, zapište do pole „Enum hodnota“ hodnotu, u které chcete text editovat a zapište nový text.
Tlačítkem „Odeslat enum“ se původní text přepíše.

Nastavení proměnných - Editace - Uložení změn u proměnné
Pokud chcete jakoukoliv provedenou změnu uložit k proměnné, musíte kliknout na tlačítko „Aktualizovat
proměnnou“ v dolní části stránky.

Log
V záložce log se zobrazují hodnoty, které byly zapsány do proměnných přes mobilní aplikaci. Maximální
počet záznamů je 1000. Po dosažení maximálního počtu záznamů dochází k postupnému přepisu od
nejstarších záznamů.
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Nastavení
V této záložce se nastavují základní informace, které se budou zobrazovat v mobilní aplikaci. Po zaškrtnutí
checkboxu „Ukázat AT adresy uživateli“, se začnou zobrazovat v mobilní aplikaci kromě jmen proměnných i
jejich AT adresy.
Admin email – kontakt na administrátora systému zobrazovaný v zápatí mobilní aplikace.
Název PLC – název zobrazovaný v seznamu všech PLC v mobilní aplikaci a v hlavičce na listu s proměnnými.

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace IPLOG je dostupná pro systémy Android verze 5 a vyšší a iOS verze 10 a vyšší. Pro navázání
komunikace musí mít mobilní telefon/tablet datové spojení s PLC IPLOG. Lze k tomu využít např.
konfigurace lokální WiFi sítě, OpenVPN pro vzdálený přístup, apod…

Popis menu aplikace
Po prvním spuštění aplikace je zobrazena prázdná obrazovka. Kliknutím na ikonu v levém horním rohu se
zobrazí další možnosti.
Přidat PLC - přidání nového PLC do seznamu PLC. Pro přidání PLC
je nutné vyplnit uživatelské jméno, uživatelské heslo (viz.
Uživatelé) a IP adresu IPLOG jednotky.
Seznam PLC – zobrazí seznam všech PLC jednotek, které jsou
přidány v mobilní aplikaci. Kliknutím na požadované PLC se
zobrazí všechny nakonfigurované proměnné a jejich aktuální
hodnoty. Dlouhým podržením na požadovaném PLC se vyvolá
nabídka pro editaci přihlašovacích údajů nebo pro smazání PLC
ze seznamu.
Nastavení – Automaticky obnovovat stránku PLC – po zaškrtnutí
této volby budou vždy při rozsvícení displeje nebo při přepnutí z
jiné aplikace zpět automaticky obnoveny hodnoty proměnných.
Obnovit PLC stránku každých __ s – pokud bude stránka s proměnnými aktivní, dojde k automatické
obnově každých __ vteřin (vhodné pro trvalý monitoring hodnot např. informační panel umístěný na stěně).
Nejmenší hodnota automatické obnovy je 20 s.
O aplikaci - zobrazí informace o verzi aplikace.

Nastavení

Přidání PLC
Seznam PLC
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Ukázka zobrazení proměnných v mobilní aplikaci
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Příklad ovládání výstupů IPLOG PLC z mobilní aplikace
Pro ilustraci možnosti ovládaní si vytvoříme příklad ovládání osvětlení a brány. Systém bude mít 2 skupiny
uživatelů s různými právy. Skupina Správce bude mít možnost nastavovat čas, jak dlouho bude brána
otevřená, otvírat bránu a ovládat osvětlení. Skupina Uživatel bude moci pouze ovládat bránu a číst
informace o aktuálním stavu osvětlení zapnuto nebo vypnuto.

Vytvoření MEMORY proměnných
Ve webovém rozhraní v záložce „Nástroje/IEC 61131-3“ klikněte na Paměť a vytvořte nové proměnné. Alias
nesmí v názvu obsahovat mezery, háčky a čárky.
& Každá nově vytvořená nebo editovaná proměnná se projeví v seznamu proměnných „Status/IEC 61131
Proměnné“, které se využívají při vytváření GEB programu.

Vytvoření uživatelů a skupin
V serverové konfiguraci mobilní aplikace vytvořte nejdříve skupiny a poté uživatele.
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Nastavení proměnných
Nejdříve klikněte na tlačítko importovat proměnné. Ze seznamu „Proměnné dostupné k zobrazení v mobilní
aplikaci“ vyberte a nastavte vytvořené MEMORY proměnné.

Otevrit_branu
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Vytvoření a spuštění programu v Iplog
Proměnná „Otevrit_branu“ sepne relé výstup bus0_001_re1 na určený čas, který je zapsaný v proměnné
„Cas_brany“. Proměnná osvětlení ovládá výstup bus0_001_oc1.

Přihlášení do mobilní aplikace

Správce
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