Instrukcja użytkownika REV:202003

Aplikacja iOS/Android wer. 1.2 dla IPLOG-GAMA
W tym dokumencie opisano instalację i podstawową konfigurację programów potrzebnych do
monitorowania i kontrolowania sterownika IPLOG-GAMA z urządzeń z systemem iOS lub Android. Część
serwerowa (pakiet opkg) jest pobierana i instalowana bezpośrednio w jednostkach IPLOG. Część kliencka
jest instalowana na urządzeniu z systemem iOS / Android jako aplikacja. Dostęp do poszczególnych wejść i
wyjść konfiguruje administrator systemu centralnie w interfejsie www PLC. Każdy użytkownik aplikacji na
iOS / Android może mieć różne uprawnienia.
.

Wymagania systemowe
Wersja FW jednostki IPLOG: 12.0.10249 lub wyższa
Wersja OS Android: 5 lub wyższa,
Wersja aplikacji mobilnej: IPLOG v1.2 build 1 lub wyższa
Wersja iOS:
10 lub wyższa.
Wersja pakietu opkg:
metel-mobile-app/0.0.2-10240.064081720.
& Aktualizacja ze starszej wersji pakietu opkg spowoduje usunięcie konfiguracji części serwerowej.
Obecne i wszystkie nowsze wersje zawierają już obsługę automatycznych kopii zapasowych konfiguracji.

Instalacja
Aby instalować/aktualizować pakiet, musisz mieć IPLOG-a podłączonego do Internetu.
1) Uruchom PuTTY i zaloguj się do IPLOG jako użytkownik root.
2) Wpisz komendę „opkg update“.

& Możesz także użyć komendy „opkg list" do wyświetlenia listy dostępnych pakietów.

3) Napisz „opkg install metel-mobile-app" aby zainstalować i uruchomić pakiet.
& Jeśli aktualizujesz pakiet do nowszej wersji, napisz „opkg upgrade".
4) Ściągnij aplikację IPLOG dla urządzenia iOS / Android z Apple Store lub Google Play.

Konfiguracja części serwerowej
Wpisz adres IP IPLOG do twojej przeglądarki. Zaloguj się jako technik lub administrator. Kliknij menu
„Tools”, a następnie „Mobile-App”. Otworzy się strona konfiguracji części serwerowej aplikacji mobilnej.

Strona internetowa części serwerowej aplikacji mobilnej
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Aplikacja iOS/Android wer. 1.2 dla IPLOG-GAMA
Tworzenie i edycja użytkowników i grup
Menu
Users
wyświetla
listę
wszystkich
użytkowników. Użytkownicy ci mają dostęp do
wybranych
elementów
po
wprowadzeniu
prawidłowych poświadczeń dla aplikacji mobilnej.
Jeśli musisz ustawić różne uprawnienia dla różnych
użytkowników (odczyt/zapis, wyświetlanie zmiennych
w aplikacji ...), najpierw utwórz grupy i przypisz
każdego użytkownika do określonej grupy. Jeśli
użytkownik nie należy do żadnej grupy, oznacza to, że
automatycznie należy on do wszystkich grup.
Maksymalna dozwolona długość tekstu w każdym
polu edycji Users i Groups wynosi 50 znaków.

Przykładowa lista wszystkich utworzonych użytkowników

Przykładowa lista wszystkich utworzonych grup
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Informacje ogólne o zmiennych
Każda zmienna jest zdefiniowana przez nazwę i typ danych. Typ danych określa rozmiar zmiennej w
pamięci, jednocześnie w dużej mierze determinując sposób jej przetwarzania. Rodzaj zmiennej zależy od
tego, jakie informacje będą przechowywane w zmiennej (np. typ BOOL dla informacji TAK/NIE, typ INT do
przechowywania liczb całkowitych ze znakiem itp.). Zmienne można podzielić na trzy podstawowe grupy:
INPUT, OUTPUT i zmienne MEMORY. Lista zmiennych INPUT i OUTPUT jest automatycznie generowana
przez IPLOG na podstawie używanego sprzętu. Zmienne MEMORY to zmienne tworzone przez użytkownika.
Edycja nazw zmiennych i tworzenie zmiennych MEMORY może odbywać się poprzez interfejs www w menu
„Narzędzia / IEC 61131-3”.

Ustawienia zmiennych
Po pierwszej instalacji lub po dodaniu/edycji/usunięciu dowolnej zmiennej w menu „Narzędzia / IEC 611313” kliknij przycisk „Importuj zmienne”, aby załadować wszystkie bieżące zmienne, w tym ich nazwy, do listy
zmiennych.
W ustawieniach zmiennych strona jest podzielona na dwie części. Zmienne widoczne w aplikacji mobilnej i
zmienne, które mogą być widoczne w aplikacji mobilnej.
Zmienne widoczne w aplikacji mobilnej – to lista wszystkich zmiennych, które są dostępne w „Pokaż w
aplikacji". Użytkownik należący do grupy, która ma to uprawnienie, będzie mógł zobaczyć je w aplikacji
mobilnej. Użyj tej listy, aby zmienić kolejność, w której zmienne pojawiają się w aplikacji mobilnej.
Kolejność zmienia się, przytrzymując zmienną w kolumnie adresu AT i przenosząc ją w wybrane miejsce.
Jeśli odznaczysz pole wyboru „Pokaż w aplikacji" podczas edycji zmiennej, zmienna ta automatycznie
przejdzie do „Zmienne dostępne do wyświetlania w aplikacji mobilnej”.
Zmienne dostępne do wyświetlania w aplikacji mobilnej – to lista wszystkich zmiennych, które mogą być
wyświetlane w aplikacji mobilnej. Kiedy edytujemy zmienną i zaznaczamy checkbox „Pokaż w aplikacji",
Zmienna ta jest automatycznie przenoszona do listy „Zmienne widoczne w aplikacji mobilnej".
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Ustawienia zmiennych – Edycja zmiennych wejścia/wyjścia
Adresy AT zmiennych rozpoczynają się od %I dla wejść i %Q dla wyjść. Są to fizyczne wejścia lub wyjścia
bezpośrednio na urządzeniu IPLOG lub modułach IO podłączonych do IPLOG. Dlatego ten typ jest zawsze
tylko do odczytu. Jeśli chcesz kontrolować wyjścia z aplikacji mobilnej, najpierw musisz utworzyć program
IDE i kontrolować te wyjścia za pomocą zmiennych MEMORY, patrz przykłady na innych stronach.
Adres AT – generowany automatycznie adres.
Nazwa HW – nazwa we/wy. Jest unikalna i generowana
automatycznie.
Alias – definiowana przez użytkownika nazwa we/wy
poprzez menu Narzędzia-> IEC 61131-3.
Typ danych – typ danych używanych przez zmienną.
Skala - ponownie obliczając wartość, np. dla
temperatury, stosuje się skalę 0,1, aby wyświetlić
prawidłową wartość 20,4 ° C w aplikacji mobilnej zamiast
wartości 204 podanej przez IPLOG.
Jednostka - jednostka miary wyświetlanych wartości.
Jednostka jest ustawiana automatycznie dla we/wy.
Jednostka użytkownika - nie dotyczy zmiennych we/wy.
Uprawnienia do odczytu - globalna informacja, czy
zmienna może odczytać wartość.
Uprawnienia do zapisu - globalna informacja, czy
wartości można zapisać do zmiennej. Zmienne we/wy
nigdy nie mają uprawnień do zapisu.
Wartość - aktualna wartość odczytu zmiennej.
Liczba na tekst - po zaznaczeniu, u dołu strony pojawi się
tabela, w której można dodać wartości liczbowe, które
zostaną przetłumaczone na ciągi tekstowe, a następnie
wyświetlone w aplikacji mobilnej.
Pokaż w aplikacji - opcja pozwalająca na wyświetlanie tej zmiennej w aplikacji mobilnej. Ponadto
informacje te podlegają prawom użytkownika, tzn. czy należy do grupy, która ma prawo do przeglądania tej
zmiennej.

www.metel.eu

4/12

www.iplog.eu

Instrukcja użytkownika REV:202003

Aplikacja iOS/Android wer. 1.2 dla IPLOG-GAMA
Ustawienia zmiennej – Edycja zmiennej MEMORY
Ten typ zmiennych zaczyna się od adresów AT %M = MEMORY. Jest to typ zmiennej, którą tworzy
użytkownik i do której może zapisywać z aplikacji mobilnej, jeśli należy do grupy mającej takie
uprawnienie. Pola edycji różnią się w zależności od tego, czy zmienna jest typem BOOL, czy innego typu
danych - patrz dalej
Adres AT - ustalony przez użytkownika adres AT
podczas tworzenia zmiennej.
Nazwa HW – generowana automatycznie domyślna
nazwa zmiennej.
Alias – nazwa zmiennej dla użytkownika.
Typ danych - typ danych określony przez
użytkownika podczas tworzenia zmiennej.
Skala – dla zmiennej MEMORY zawsze będzie
wynosić 1. Na sposób wyświetlania danych można
wpływać w programie sterującym IDE, który tworzy
użytkownik.
Jednostka – nie dotyczy zmiennych MEMORY.
Jednostka użytkownika – jednostka wyświetlana po
odczytanej wartości zmiennej. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy wartość znajduje się w tabeli „Liczba na
tekst".
Uprawnienia do odczytu - globalna informacja, czy
zmienna może odczytać wartość.
Uprawnienia do zapisu - globalna informacja, czy
można zapisywać do zmiennej. Zmienne MEMORY
mają uprawnienia do zapisu.
Wartość - aktualna wartość odczytu zmiennej.
Liczba na tekst - po zaznaczeniu u dołu strony
pojawi się tabela, w której można dodać wartości
liczbowe, które zostaną przetłumaczone na ciągi
tekstowe, a następnie wyświetlone w aplikacji
mobilnej.
Pokaż w aplikacji - opcja pozwalająca na wyświetlanie tej zmiennej w aplikacji mobilnej. Ponadto
informacje te podlegają prawom użytkownika, tzn. czy należy do grupy, która ma prawo do przeglądania
tej zmiennej.

Wyświetlanie zmiennej typu BOOL
Podczas wyświetlania zmiennej MEMORY typu BOOL pozycja „Typ zmiennej” jest również wyświetlana w
polu edycji. Można tam wybrać sposób wyświetlania i ustawiania zmiennej w aplikacji mobilnej. To
ustawienie jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik aplikacji mobilnej ma dostęp do zapisu do zmiennej.
Switch – przełączalny element, który zapisuje
wartości logiczne 0 lub 1 do zmiennej.
Pushbutton – działa tylko jako przycisk, który
zawsze zapisuje wartość logiczną 1 w zmiennej po
naciśnięciu w aplikacji mobilnej. Dlatego w
programie sterującym należy utworzyć funkcję,
która automatycznie zapisuje logiczne 0 do tej
zmiennej, aby ponownie użyć przycisku.

Wyświetlanie zmiennej z prawem do zapisu
Jeśli zmienna MEMORY jest typu innego niż BOOL, a
użytkownik ma dostęp do zapisu, zmienna zostanie
wyświetlona jako pasek przewijania z polem
wprowadzania wartości.
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Ustawienia zmiennych - Edycja - Zakresy
W przypadku zmiennych analogowych można ustawić trzy zakresy (niski, średni i wysoki) i przypisać im
kolor wyświetlania. Zakresy są również używane do ustawiania minimalnych i maksymalnych wartości,
które można zapisać z aplikacji mobilnej do zmiennej MEMORY, jeśli jest ona typu danych innego niż BOOL.

Ustawienia zmiennych - Edycja – Uprawnienia grupowe
Każdej grupie można przypisać prawo odczytu i prawo zapisu niezależnie dla każdej zmiennej. Uprawnienia
do zapisu można ustawić tylko dla zmiennych MEMORY. Jeśli grupa ma dostęp do zapisu, grupie jest
automatycznie przypisywany dostęp do odczytu.

Ustawienia zmiennych - Edycja - Ikony
Każda zmienna może mieć przypisaną własną ikonę, która pojawi się w aplikacji mobilnej. System
operacyjny IPLOG umożliwia przesyłanie własnych ikon w formacie png z konturem i przezroczystym tłem.
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Ustawienia zmiennych - Edycja – Liczba na tekst
Jeśli okno wyboru „Liczba na tekst" jest zaznaczona, możesz utworzyć arkusz, który tłumaczy wartości
liczbowe na łańcuchy tekstowe i wyświetla je w aplikacji mobilnej. Maksymalna dopuszczalna długość to 50
znaków. Jeśli wartości liczbowej nie ma na liście w tabeli, aplikacja mobilna wyświetli wartość liczbową
zmiennej jeśli okno wyboru „Liczba na tekst” nie jest zaznaczona. Jeśli wartość znajduje się w tabeli,
„Jednostka użytkownika”, która jest wyświetlana tylko dla wartości liczbowych, nie ma zastosowania.
& Tabela nie dotyczy użytkowników, którzy mają dostęp do zapisu do zmiennej MEMORY.

W oknie edycji „Wartość wyliczeniowa", wprowadź wartość liczbową do przetłumaczenia na tekst zapisany
w polu „Tekst wyliczeniowy". Kliknij „Zatwierdź wyliczenie” Aby dodać pozycję do tabeli. Jeśli chcesz
edytować jakiś tekst, wprowadź wartość w polu „Wartość wyliczeniowa" i Wprowadź nowy tekst. Przycisk
„Zatwierdź wyliczenie" nadpisze oryginalny tekst.

Ustawienia zmiennych - Edycja – Zapisz zmiany do zmiennych
Jeśli chcesz zapisać zmiany, których dokonałeś do zmiennej, musisz kliknąć przycisk „Uaktualnij zmienną”
na górze strony.

Log
Karta logów pokazuje wartości, które zostały wprowadzone do zmiennych za pośrednictwem aplikacji
mobilnej. Maksymalna liczba rekordów wynosi 1000. Po osiągnięciu maksymalnej liczby rekordów
najstarsze rekordy są stopniowo nadpisywane.
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Ustawienia
Ta zakładka ustawia podstawowe informacje, które będą wyświetlane w aplikacji mobilnej. Po zaznaczeniu
opcji „Pokaż adresy AT użytkownikom", Aplikacja zaczyna wyświetlać dodatkowo prócz nazw zmiennych,
również ich adresy AT.
Admin Email – Kontakt do administratora wyświetlany jest w stopce aplikacji.
Name of PLC – Nazwa wyświetlana na liście wszystkich dostępnych PLC w aplikacji mobilnej i w nagłówku
arkusza zmiennych.

Aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna IPLOG dostępna jest dla Android 5+ i iOS 10+. Aby ustanowić połączenie, telefon
komórkowy/tablet musi mieć połączenie danych z jednostką IPLOG. Można w tym celu np. skonfigurować
lokalną sieć WiFi, OpenVPN dla zdalnego dostepu, itp.

Opis menu aplikacji
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest pusty ekran. Kliknij ikonę w lewym górnym rogu,
aby uzyskać więcej opcji.
Dodaj PLC – dodanie nowego PLC do listy PLC. Aby dodać PLC,
niezbędne jest wypełnienie pól nazwa użytkownika, hasło
użytkownika (patrz Użytkownicy), adres IP jednostki IPLOG.
Lista PLC – wyświetla listę wszystkich jednostek PLC Dodanych do
aplikacji mobilnej. Kliknięcie wybranego PLC wyświetli wszystkie
skonfigurowane zmienne i ich aktualne wartości. Dłuższe
przytrzymanie wybranego PLC otworzy menu edycji danych
logowania lub usuwania PLC z listy.
Ustawienia – odświeża automatycznie stronę PLC – Kiedy ta
opcja jest zaznaczona, wartości zmiennych są automatycznie
odświeżane kiedy wyświetlacz uaktywnia się ponownie lub
następuje przełączenie z innej aplikacji.
Odśwież stronę PLC co __ s – Jeśli strona ze zmiennymi jest aktywna, będzie automatycznie odświeżana co
__ sekund (przydatne do ciągłego monitorowania wartości, np. dla panelu informacyjnego zamontowanego
na ścianie). Minimalna wartość automatycznego odświeżania do 20 sekund.
O aplikacji - wyświetla informację o wersji aplikacji.

Ustawienia

Dodaj PLC
Lista PLC
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Przykłady wyświetlania zmiennych w aplikacji mobilnej
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Przykład kontroli wyjść IPLOG PLC z aplikacji mobilnej
Aby zilustrować możliwość sterowania, tworzymy przykład sterowania oświetleniem i bramą. System
będzie miał 2 grupy użytkowników z różnymi uprawnieniami. Grupa administratorów będzie mogła ustawić
czas otwarcia bramy, otworzyć bramę i sterować oświetleniem. Grupa użytkowników będzie mogła tylko
kontrolować bramę i czytać informacje o aktualnym stanie oświetlenia włączonego lub wyłączonego.

Tworzenie zmiennych MEMORY
W interfejsie www na karcie „Narzędzia / IEC 61131-3” kliknij Pamięć i utwórz nowe zmienne. Alias nie
może zawierać spacji, łączników i przecinków w nazwie.
& Każda nowo utworzona lub edytowana zmienna znajduje odzwierciedlenie na liście zmiennych „Status /
IEC 61131 Variables”, które są używane do tworzenia programu GEB.

Tworzenie użytkowników i grup
W konfiguracji serwera aplikacji mobilnej najpierw utwórz grupy, a następnie użytkowników.
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Ustawienia zmiennych
Najpierw kliknij przycisk importuj zmienne. Wybierz i ustaw zmienne MEMORY z listy „Zmienne dostępne
do wyświetlania w aplikacji mobilnej”.

Open_Gate
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Utwórz i uruchom program w IPLOG
Zmienna „Open_Gate" Zamyka wyjście przekaźnika bus0_001_re1 na wybrany czas, który jest zapisany w
zmiennej „Gate_Timer". Zmienna Lighting Kontroluje wyjście bus0_001_oc1.

Logowanie do aplikacji mobilnej

Użytkownik

Administrator

www.metel.eu

12/12

www.iplog.eu

