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Girder − współpraca
z nadajnikiem RC5
AVT−5104
W†EP3/2003
przedstawiliúmy projekt
uniwersalnego nadajnika
zdalnego sterowania
pracuj¹cego w†systemach RC5
i†SIRC. O†tym, jak moøna
go ìsprz¹cî z†popularnym
Girderem, piszemy na ø¹danie
CzytelnikÛw, ktÛrzy dostrzegli
nowe pola aplikacyjne dla
AVT-5104.
Rekomendacje: artyku³
polecamy elektronikom-fanom
PC, ktÛrzy chc¹ zwiÍkszyÊ
moøliwoúci wspÛ³pracy
komputera z†domowymi
urz¹dzeniami multimedialnymi
i†sprzÍtem AV.
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Nadajnik AVT-5104 (fot. 1)
wspÛ³pracuje z†komputerem poprzez port szeregowy. Do sterowania nim moøna wykorzystaÊ
dowolny program terminalowy na przyk³ad HyperTerminal, bÍd¹cy standardowym wyposaøeniem
Windows. Sterowanie nadajnikiem
za pomoc¹ tego programu jest
utrudnione, gdyø w†celu wys³ania
jednego kodu naleøy wpisaÊ z†klawiatury w†zaleønoúci od systemu
od piÍciu do siedmiu znakÛw.
Dlatego taki sposÛb sterowania
ogranicza siÍ do testowania urz¹dzeÒ pracuj¹cych w†tych systemach niø sterowania nimi za
pomoc¹ klawiatury komputera.
Moøna wprawdzie stworzyÊ w³asn¹ aplikacjÍ steruj¹c¹ nadajnikiem, lecz wymaga to umiejÍtnoúci tworzenia oprogramowania. Na
szczÍúcie moøna znaleüÊ rozwi¹zanie tego problemu i†uzyskaÊ
swobodÍ sterowania bez umiejÍtnoúci programowania. Rozwi¹zaniem jest wykorzystanie gotowych
programÛw, g³Ûwnie umoøliwiaj¹cych zdaln¹ kontrolÍ nad komputerem. Przyk³adem takiego programu jest program Girder.
Program ten w†podstawowej
konfiguracji s³uøy do zdalnego
sterowania komputerem. Za pomoc¹ tego programu moøna, na
przyk³ad dowolnym pilotem, uruchomiÊ kaød¹ aplikacjÍ systemu
Windows. Dodatkowo po uruchomieniu danego programu moøna
zdalnie zmieniaÊ jego parametry.
Funkcje te s¹ przydatne szczegÛlnie przy sterowaniu programami
s³uø¹cymi do odtwarzania plikÛw
audio. Moøna wtedy uøywaÊ komputera jako odtwarzacza CD lub
MP3, kontroluj¹c si³Í g³osu czy
wybieraj¹c numer piosenki za pomoc¹ pilota.
Przedstawione powyøej funkcje
to tylko niewielka czÍúÊ moøliwoúci programu Girder. Moøliwoúci programu mog¹ byÊ zwiÍk-

szane poprzez instalowanie plikÛw plug-in, dziÍki ktÛrym moøliwe jest sterowanie programem
poprzez klawiaturÍ czy port szeregowy.
ChoÊ Girder s³uøy g³Ûwnie do
zdalnej obs³ugi komputera, to
dziÍki wspomnianym ìwtyczkomî
programowym moøliwe jest takøe
sterowanie komputerem do³¹czonych do niego urz¹dzeÒ. DziÍki
temu za jego pomoc¹ moøna
w†prosty sposÛb wysy³aÊ odpowiednie komendy do nadajnika
RC5/SIRC. Dodatkowo program
moøna tak skonfigurowaÊ, øe po
wys³aniu komendy na monitorze
pojawi siÍ wpisany wczeúniej komunikat, odpowiadaj¹cy wys³anej
komendzie.
Jak widaÊ, moøliwoúci tego
programu s¹ ogromne i†mog¹ byÊ
dowolnie powiÍkszane poprzez
stosowanie odpowiednich ìwtyczekî, a†liczba i†rodzaj pe³nionych funkcji zaleøy od stworzonych algorytmÛw. W†zaleønoúci
od wymaganego sposobu dzia³ania
wpisywanie w³asnych funkcji moøe byÊ czasoch³onne, gdyø kaøde
polecenie trzeba niezaleønie skonfigurowaÊ. To jednak jest zalet¹
tego programu, gdyø kaøde polecenie moøna dostosowaÊ do indywidualnych potrzeb. Najwaøniejsz¹ cech¹ Girdera jest fakt, øe jest
on udostÍpniany bezp³atnie.

Konfiguracja ìwtyczekî
Poniewaø sam program nie
umoøliwia wykonywania øadnych
funkcji steruj¹cych, dlatego

Fot. 1. Wygląd nadajnika AVT−5104
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Rys. 2. Wygląd okna Settings

wszystkich reakcji na naciskane
klawisze trzeba go nauczyÊ.
Wczeúniej jednak do katalogu,
w†ktÛrym znajduj¹ siÍ wszystkie
pluginy naleøy skopiowaÊ dodatkowe ìwtyczkiî potrzebne do sterowania nadajnikiem zdalnego sterowania. Domyúlnie katalog ten
znajduje siÍ na dysku - C:\Program files\girder32\plugins. NiezbÍdne ìwtyczkiî znajduj¹ siÍ na
stronie domowej Girdera: http://
www.girder.nl/plugins.php. Do
wspÛ³pracy z†nadajnikiem bÍd¹
potrzebne nastÍpuj¹ce ìwtyczkiî:
- XP_OSD - umoøliwia wyúwietlanie komunikatÛw tekstowych
na ekranie monitora,
- Serial port - odpowiada za
wysy³anie danych poprzez port
szeregowy, dodatkowo za jej
pomoc¹ moøna odczytywaÊ dane z†portu szeregowego, lecz
w†tym zastosowaniu funkcja ta
nie jest wykorzystywana,
- Keyboard Ex - s³uøy do odczytywania komend wydawanych
z†klawiatury komputera.
Tab. 1. Przyporządkowanie klawiszy
klawiatury do wykonywanych
poleceń
Klawisze

Kod
RC5

Kod
SIRC

Dzia³anie

Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+4
Alt+5
Alt+6
Alt+7
Alt+8
Alt+9
Alt+0
Alt++
Alt+Alt+*
Alt+/
Alt+,

R1001
R1002
R1003
R1004
R1005
R1006
R1007
R1008
R1009
R1000
R1032
R1033
R1016
R1017
R1012

S01000
S01001
S01002
S01003
S01004
S01005
S01006
S01007
S01008
S01009
S01016
S01017
S01018
S01019
S01047

Kana³ 1
Kana³ 2
Kana³ 3
Kana³ 4
Kana³ 5
Kana³ 6
Kana³ 7
Kana³ 8
Kana³ 9
Kana³ 0
Program+
ProgramG³os+
G³osW³¹cz/Wy³¹cz
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Po skopiowaniu potrzebnych
ìwtyczekî moøna przejúÊ do konfiguracji programu. W†tym celu
naleøy wybraÊ menu ustawienia:
File->Settings (wygl¹d okna przedstawiono na rys. 2), a†nastÍpnie
User interface. W†pozycji Language wybieramy jÍzyk polski i†zatwierdzamy Apply. Od tej chwili
wszystkie teksty bÍd¹ wyúwietlane po polsku, co u³atwi dalsz¹
zmianÍ parametrÛw.
Teraz przechodzimy do instalowania potrzebnych ìwtyczekî,
wybieraj¹c menu Wtyczki. Ze
wszystkich dostÍpnych wtyczek
naleøy wybraÊ trzy: XP_OSD, Keyboard driver oraz Generic Serial
Support i†zaznaczyÊ opcjÍ Automatycznie w³¹cz urz¹dzenie wejúciowe (rys. 3). Pierwsze dwie
ìwtyczkiî nie wymagaj¹ øadnych
dodatkowych ustawieÒ, dlatego
naleøy je tylko zaznaczyÊ. ìWtyczkaî obs³uguj¹ca port szeregowy
wymaga ustawienia dodatkowych
parametrÛw, dlatego po jej zaznaczeniu naleøy wybraÊ opcjÍ Ustawienia. W†nowo otwartym oknie
naleøy wybraÊ New i†wtedy zostanie otwarte okno s³uø¹ce do konfiguracji portu szeregowego.
Wszystkie parametry naleøy ustawiÊ tak, jak pokazano na rys. 4.
Po ustawieniu odpowiednich
wartoúci naleøy jeszcze wybraÊ
w†menu Message Definitions opcjÍ Transmitt. Wtedy zostanie otwarte kolejne okno umoøliwiaj¹ce
ustawienie dodatkowych parametrÛw transmisji szeregowej (rys. 5).
W†oknie tym trzeba wybraÊ tylko
opcjÍ Terminator, a†jako parametr
wpisaÊ wartoúÊ 0d. Wpis ten
spowoduje, øe na zakoÒczenie
kaødej transmisji poprzez port
szeregowy oprÛcz zadeklarowanych danych dodatkowo zostanie
wys³ana wartoúÊ 0x0D, co odpowiada naciúniÍciu klawisza Enter.
WartoúÊ ta jest interpretowana
przez nadajnik zdalnego sterowania jako zatwierdzenie wczeúniej
podanych wartoúci komendy, dlatego u³atwi to pÛüniejszy etap
programowania komend. Powyøsze
ustawienia moøna wyeksportowaÊ
do pliku, w†ktÛrym zostan¹ zapisane wszystkie parametry transmisji i†w†przypadku dokonania
zmian bÍdzie moøna przywrÛciÊ
ustawione parametry, wczytuj¹c
ten plik. Po ustawieniu parametrÛw naleøy zamkn¹Ê okna usta-

Rys. 3. Wygląd okna instalowania
wtyczek

Rys. 4. Okno konfiguracji
parametrów transmisji szeregowej

wieÒ poprzez zatwierdzanie
wszystkich ustawieÒ i†moøna
przejúÊ do trybu programowania
poleceÒ.

Programowanie w³asnych
poleceÒ
Jako przyk³ad zostanie przedstawiona budowa aplikacji umoøliwiaj¹cej sterowanie odbiornikiem
telewizyjnym firmy Sony, ktÛrego
adres w†systemie zdalnego sterowania SIRC jest rÛwny 01, oraz
tunerem satelitarnym pracuj¹cym
w†systemie RC5 o†adresie urz¹dzenia rÛwnym 10. Budowana
aplikacja bÍdzie umoøliwia³a wysy³anie kodÛw klawiszy numerycznych 0...9, Program+, Program-, G³os+, G³os- oraz w³¹czanie. W†tab. 1 przedstawiono spis
klawiszy klawiatury komputera
przyporz¹dkowanych pe³nionej
funkcji, kody wysy³ane do nadajnika zdalnego sterowania RC5/
SIRC oraz odpowiedü urz¹dzenia
na wys³any kod. Do realizacji
wszystkich funkcji zosta³a wykorzystana czÍúÊ numeryczna klawiatury komputera, jednak konfiguracja klawiszy moøe byÊ dowolnie zmieniana wed³ug w³asnych
potrzeb. Jako klawisze steruj¹ce
mog¹ byÊ rÛwnieø uøyte klawisze
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Rys. 5. Wygląd okna dodatkowych
opcji transmisji szeregowej

funkcyjne F1...F12 oraz inne klawisze dostÍpne w†przypadku klawiatur multimedialnych.
Aby rozpocz¹Ê budowÍ oprogramowania, naleøy przejúÊ do
g³Ûwnego okienka programu
i†w†menu Plik wybraÊ opcjÍ Nowy, a†nastÍpnie Zapisz jako...,
podaj¹c nazwÍ pliku, w†ktÛrym
zostan¹ zapisane wszystkie parametry programowanych funkcji (na
przyk³ad Nadajnik RC5_SIRC)
i†moøna przejúÊ do sk³adania
ìklockÛwî.
Na rys. 6 przedstawiono przyporz¹dkowanie wszystkich poleceÒ. Menu dodawania funkcji otwiera siÍ po klikniÍciu prawym
klawiszem myszki na bia³ym polu. W†menu tym znajduje siÍ
kilkanaúcie dzia³aÒ do wykonania,
jednak na tym etapie tworzenia
wykorzystywana bÍdzie tylko druga grupa. Na pocz¹tku naleøy
utworzyÊ trzy nowe aplikacje funkcj¹ Dodaj aplikacjÍ i†odpowiednio je nazwaÊ (np. tak jak na
rysunku). W†kaødej aplikacji naleøy utworzyÊ makro poleceniem
Dodaj makro. Liczba makr jest
uzaleøniona od liczby wykonywanych funkcji przez nadajnik zdalnego sterowania. W†kaødym makro zawieraj¹ siÍ juø konkretne
dzia³ania, ktÛre bÍd¹ wykonane,
jeúli zostanie odebrany kod zdarzenia zgodny z†wczeúniej zaprogramowanym.
Proces ustawiania parametrÛw
rozpoczniemy od aplikacji
Tuner_RC5. W†aplikacji tej naleøy
utworzyÊ odpowiedni¹ liczbÍ
makr, nazywaj¹c je tak jak na rys.
6. W†pierwszym makro - Prog1 tworzymy dwa polecenia (Dodaj
polecenie) oraz jeden kod zdarzenia. NastÍpnie zaznaczamy kod
zdarzenia i†naciskamy polecenie
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Wczytaj kod. Po tym dzia³aniu
program oczekuje na naciúniÍcie
klawisza klawiatury, ktÛrego pÛüniejsze naciúniÍcie spowoduje wys³anie nadajnikiem zdalnego sterowania kodu o†wartoúci ì1î, zgodnie z†tab. 1. W†tym przyk³adzie
s¹ to klawisze Alt+1.
Teraz naleøy ustawiÊ parametry poleceÒ. Zaczynamy od polecenia o†nazwie ì1î, ktÛre s³uøy
do wys³ania poprzez port szeregowy odpowiedniej sekwencji danych, aby tuner odebra³ je jako
naciúniÍcie klawisza o†numerze
ì1î na klawiaturze standardowego
pilota. Po zaznaczeniu tego polecenia bÍdzie moøliwy wybÛr rodzaju dzia³ania. Dla tego polecenia wybieramy menu Wtyczki,
nastÍpnie zaznaczamy ìwtyczkÍî
Generic Serial Suport i†wybieramy opcje ustawieÒ. Wtedy zostanie otwarte okno przedstawione
na rys. 7, w†ktÛrym naleøy wybraÊ opcjÍ Send data, a†jako parametr wpisaÊ kod, jaki ma byÊ
wys³any do nadajnika RC5/SIRC
poprzez port szeregowy. Dla ustawienia kana³u numer 1, naleøy
wpisaÊ sekwencjÍ r1001 (zgodnie
z†tab. 1). Nadajnik zdalnego sterowania wymaga potwierdzenia
klawiszem Enter podanej sekwencji, ale potwierdzenie jest wykonywane automatycznie, gdyø zosta³o wczeúniej wpisane przy ustawianiu parametrÛw portu szeregowego. Teraz moøna zamkn¹Ê to
okno, zatwierdzaj¹c dane przyciskiem OK. Na tym etapie zosta³o
stworzone polecenie, ktÛre po
naciúniÍciu przyciskÛw Alt+1 wysy³a poprzez port szeregowy sekwencjÍ danych r1001+enter. Aby
wyúwietliÊ na ekranie komputera
informacjÍ o†wys³anej komendzie,

naleøy przejúÊ do w³aúciwoúci
polecenia Wyúwietl 1. Ustawianie
parametrÛw tego polecenia wykonuje siÍ w†analogiczny sposÛb,
wybieraj¹c w†opcjach ìwtyczkÍî
XP OSD i†wchodz¹c w†opcjÍ Ustawienia. Widok okna konfiguracyjnego wyúwietlanych komunikatÛw
przedstawiono na rys. 8. W†oknie
OSD Text naleøy wpisaÊ tekst,
ktÛry ma byÊ wyúwietlony po
wys³aniu komendy przez nadajnik
zdalnego sterowania, w†tym przypadku jest to cyfra ì1î. SposÛb
prezentowania komunikatÛw jest
ustalany indywidualnie i†moøna
ustawiÊ czas wyúwietlania komunikatu, rodzaj oraz wielkoúÊ
czcionki, napis moøe byÊ wyúwietlany na wybranym kolorze
t³a lub bez t³a. Dodatkowo moøna
ustawiÊ przezroczystoúÊ wyúwietlanego komunikatu. W†oknie Size&Position (rys. 9) moøna ustaliÊ
rozmiar okna wyúwietlanych komunikatÛw oraz ich pozycjÍ na
ekranie. PozycjÍ moøna ustaliÊ na
trzy sposoby:
- wybieraj¹c z†menu jedn¹ ze
skrajnych pozycji ekranu lub
úrodek,
- poprzez podanie wspÛ³rzÍdnych
na osi X†i†Y,
- poprzez przeci¹gniÍcie myszk¹
okna komunikatu w†ø¹dane
miejsce ekranu.
W†okienku Background Image
moøna wczytaÊ plik obrazu, ktÛry
bÍdzie t³em wyúwietlanych komunikatÛw. Okno Animation umoøliwia ustalenie efektÛw przy otwieraniu i†zamykaniu okna wyúwietlanych komunikatÛw.
Po ustawieniu wszystkich parametrÛw zosta³o stworzone makro, ktÛre w†wyniku naciúniÍcia
klawiszy Alt+1 spowoduje wys³anie danych przez port szeregowy
do nadajnika RC5/SIRC, ktÛry
z†kolei wyúle odpowiedni¹ komendÍ úwietln¹ do tunera, aby

Rys. 6. Struktura tworzonych
poleceń

Rys. 7. Okno wpisywania komendy
wysyłanej przez port szeregowy
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Rys. 8. Okno ustawiania
parametrów wyświetlanych
komunikatów

ten ustawi³ kana³ o†numerze ì1î.
RÛwnoczeúnie na ekranie monitora zostanie wyúwietlony komunikat w†postaci cyfry ì1î informuj¹cy o†tym fakcie (rys. 10).
Dla pozosta³ych programÛw
i†funkcji trzeba powtÛrzyÊ powyøsze kroki, wpisuj¹c dane odczytywane z†tab. 1. W†celu sterowania odbiornikiem telewizyjnym
w†systemie SIRC rÛwnieø naleøy
wprowadziÊ wszystkie komendy,
zmieniaj¹c parametry wysy³anych
danych przez port szeregowy,
zgodnie z†tab. 1. W†ten sposÛb
zastan¹ stworzone dwie grupy
s³uø¹ce do sterowania tunerem
w†systemie RC5 i†telewizorem
w†systemie SIRC. W†obu grupach
uøyto tych samych klawiszy klawiatury, przez co po naciúniÍciu

Rys. 9. Okno konfiguracji pozycji
wyświetlanych komunikatów
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klawisza dane bÍd¹ wysy³ane najpierw w†systemie RC5, a†nastÍpnie SIRC. Aby zapobiec takiej
sytuacji, poszczegÛlne grupy moøna aktywowaÊ lub dezaktywowaÊ.
Aktywowanie grupy odbywa siÍ
poprzez jej zaznaczenie myszk¹
w†g³Ûwnym oknie programu (rys.
6) i†zaznaczenie opcji W³¹czony.
Wy³¹czanie danej grupy wykonuje
siÍ w†analogiczny sposÛb.
Prze³¹czaj¹c grupy, moøna wysy³aÊ dane niezaleønie do tunera
lub telewizora za pomoc¹ tych
samych klawiszy. Taki sposÛb
prze³¹czania jest niewygodny,
gdyø przy kaødej zmianie systemu
nadawania trzeba uruchamiaÊ okno programu Girder. Aby zautomatyzowaÊ prze³¹czanie pomiÍdzy
grupami, naleøy stworzyÊ dodatkow¹ aplikacjÍ zarz¹dzaj¹c¹ grupami.

Zarz¹dzanie grupami

Rys. 10. Przykład wyświetlania na
ekranie monitora tekstu
przypisanego poleceniu

Ostatni¹ komend¹ jest komenda wy³¹czaj¹ca obydwie grupy,
przez co niezaleønie od stanu
klawiatury komputera øadne dane
nie zostan¹ wys³ane do nadajnika
RC5/SIRC. W†sk³ad tej komendy
wchodz¹ polecenia: 3_Wyúwietl_OFF,
3_SIRC_OFF,
3_RC5_OFF.
PoszczegÛlne komendy s¹ konfigurowane w†analogiczny sposÛb,
jak to mia³o miejsce w†przypadku
komend dla grupy Tuner_RC5.
Odpowiednio dla komendy
1_Wyúwietl_RC5 naleøy wybraÊ
ìwtyczkÍî XP OSD i†wpisaÊ komunikat, jaki ma byÊ wyúwietlony. W†tym przypadku bÍdzie to
tekst RC5. Dla komendy 2_Wyswietl_SIRC tekst bÍdzie mia³ postaÊ SIRC, a†dla komendy 3_Wyúwietl_OFF - OFF.
Polecenie 1_SIRC_OFF s³uøy
do dezaktywacji grupy Telewizor_SIRC, dlatego po jego zaznaczeniu zamiast okna Wtyczki naleøy wybraÊ okno Girder (rys. 12).
Z†menu okna Girder naleøy wybraÊ opcjÍ Wy³¹cz grupÍ, a†nastÍpnie Przegl¹daj. Wtedy zostanie wyúwietlone nowe okno,
w†ktÛrym moøna wybraÊ grupÍ,
ktÛra bÍdzie wy³¹czana tym poleceniem - w†tym przypadku jest
to grupa Telewizor_SIRC. NastÍpnie naleøy zatwierdziÊ wybÛr poleceniem Zastosuj. Dla kolejnego
polecenia - 1_RC5_ON procedurÍ
naleøy wykonaÊ w†taki sam spo-

Do zarz¹dzanie grupami zosta³a stworzona aplikacja o†nazwie
Sterowanie_IR. Aplikacja ta umoøliwia za pomoc¹ jednego klawisza
wykonaÊ nastÍpuj¹ce dzia³ania:
uaktywniÊ nadawanie w†systemie
RC5 (Tuner_RC5), uaktywniÊ nadawanie w†systemie SIRC (Telewizor_SIRC) oraz ca³kowicie wy³¹czyÊ jakiekolwiek nadawanie. Komendy zawarte w†tej aplikacji
przedstawiono na rys. 11. Wszystkie polecenia podzielone s¹ na
trzy g³Ûwne komendy, w†kaødej
z†nich zgrupowane s¹ po trzy
podstawowe polecenia. Pierwsza
komenda g³Ûwna s³uøy do uaktywnienia grupy Tuner_RC5 umoøliwiaj¹cej sterowanie tunerem satelitarnym i†jednoczesn¹ dezaktywacjÍ grupy Telewizor_SIRC, aby
w†danym czasie by³a aktywna tylko jedna grupa. Dodatkowo
na ekranie zostanie wyúwietlony komunikat, øe system
pracuje jako nadajnik RC5.
W†sk³ad tej komendy wchodz¹ polecenia: 1_Wyúwietl_RC5, 1_SIRC_OFF ,
1_RC5_ON.
Druga g³Ûwna komenda
s³uøy do wy³¹czenia grupy
Tuner_RC5, w³¹czenia grupy
Telewizor_SIRC i†wyúwietlenia informacji o†nadawaniu
w†systemie SIRC. W†sk³ad
tej komendy wchodz¹ polecenia: 2_Wyswietl_SIRC , Rys. 11. Aplikacja służąca do zarządzania
2_RC5_OFF, 2_SIRC_ON.
grupami
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Rys. 12. Wygląd głównego okna Girdera z przeglądarką poleceń

sÛb, z†t¹ rÛønic¹, øe w†oknie
Girder naleøy wybraÊ opcjÍ W³¹cz
grupÍ i†wskazaÊ grupÍ Tuner_RC5.
Dla pozosta³ych poleceÒ naleøy
wykonaÊ takie same operacje, w³¹czaj¹c lub wy³¹czaj¹c wskazan¹
w†nazwie polecenia grupÍ.
Po wskazaniu dzia³aÒ wykonywanych przez poszczegÛlne polecenia naleøy wczytaÊ kod zdarzenia. Kod ten jest taki sam dla
wszystkich poleceÒ ca³ej aplikacji,
dla tego przyk³adu jest to klawisz
klawiatury o†nazwie Pause/Break.
W†podstawowej konfiguracji naciúniÍcie tego klawisza spowoduje
wykonanie wszystkich poleceÒ zawartych w†makro ON_OFF, ale
w†przedstawionym przyk³adzie polecenia maj¹ byÊ wykonywane
kolejno, po kaødym naciúniÍciu
klawisza. Po pierwszym naciúniÍciu powinny byÊ wykonane pierwsze trzy polecenia (w³¹czenie
grupy Tuner_RC5), po drugim
naciúniÍciu nastÍpne trzy (w³¹czenie grupy Telewizor_SIRC), a†po
trzecim naciúniÍciu ostatnie trzy

(wy³¹czenie obydwu grup). Do
realizacji kilku rÛønych poleceÒ
za pomoc¹ jednego klawisza trzeba wykorzystaÊ funkcjÍ Ustawienia stanÛw. Funkcja ta umoøliwia
uruchomienie licznika, ktÛry bÍdzie zlicza³ iloúÊ naciúniÍÊ tego
klawisza i†w†zaleønoúci od jego
wartoúci bÍd¹ wykonywane odpowiednie polecenia. Ustawienia stanÛw trzeba wykonaÊ dla wszystkich poleceÒ tego makra. Menu
ustawiania stanÛw otwiera siÍ
poprzez klikniÍcie prawym klawiszem myszki na wybranym poleceniu, jest to to samo menu, ktÛre
by³o uøywane do tworzenia nowych poleceÒ, lecz tym razem
naleøy wybraÊ opcjÍ Ustawiania
stanÛw. Nowo otwarte okno pozwoli na ustalenie wartoúci licznika stanÛw odpowiednio dla kaødego polecenia, widok tego okienka przedstawiono na rys. 13. Dla
wszystkich poleceÒ licznik stanÛw naleøy ustawiÊ na wartoúÊ
rÛwn¹ trzy, poniewaø maj¹ byÊ
rozrÛøniane trzy stany w†zaleønoúci od liczby naciúniÍÊ klawisza Pause/Break. O†tym, ktÛre polecenie bÍdzie wykonane,
decyduje wartoúÊ stanu
pocz¹tkowego. Dla poleceÒ: 1_Wyúwietl_RC5,
1_SIRC_OFF i†1_RC5_ON
wartoúÊ pocz¹tkow¹ naleøy ustawiÊ na ì1î. Dla
poleceÒ: 2_Wyúwietl_SIRC,
2_RC5_OFF,
2_SIRC_ON stan pocz¹tkowy wynosi ì2î. Dla
poleceÒ: 3_Wyúwietl_OFF,
3_SIRC_OFF,
3_RC5_OFF stan ten naleøy ustawiÊ na ì3î.
Rys. 13. Okno konfiguracji licznika stanów
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W†ten sposÛb zosta³a stworzona
funkcja, ktÛra po pierwszym naciúniÍciu klawisza Pause/Break
uaktywni grupÍ Tuner_RC5 i†wyúwietli komunikat RC5, po drugim
naciúniÍciu klawisza zostanie uaktywniona grupa Telewizor_SIRC
i†wyúwietli komunikat SIRC. NaciúniÍcie klawisza po raz trzeci
spowoduje wy³¹czenie obydwu
grup i†nie bÍdzie moøna wys³aÊ
øadnego kodu. Ponowne naciúniÍcie klawisza rozpocznie procedurÍ
od pocz¹tku, aktywuj¹c grupÍ
Tuner_RC5.
Po zaprogramowaniu parametrÛw wszystkich komend naleøy
jeszcze przeprowadziÊ koÒcow¹
konfiguracjÍ programu, aby po
uruchomieniu systemu Windows
by³ gotowy do pracy. W†tym celu
naleøy otworzyÊ okno: Plik->Ustawienia->OgÛlny (rys. 14). W†okienku tym naleøy zaznaczyÊ opcjÍ
Wczytaj przy starcie i†podaÊ úcieøkÍ dostÍpu do stworzonego pliku
Nadajnik_RC5_SIRC.GML spowoduje to, øe podczas uruchamiania
program Girder bÍdzie automatycznie wczytywa³ plik z†zapisanymi parametrami umoøliwiaj¹cymi sterowanie nadajnikiem zdalnego sterowania. NastÍpnie naleøy
zaznaczyÊ opcjÍ Ukryj przy starcie. Powoduje to zamykanie okna
programu po jego starcie i†pojawienie siÍ ikony na pasku zadaÒ.
Dodatkowo moøna zaznaczyÊ opcjÍ Pokaø logo programu przy
starcie, co bÍdzie powodowa³o
wyúwietlenie okienka informacyjnego przy uruchamianiu systemu
Windows. Wprowadzenie tych
ustawieÒ koÒczy proces tworzenia
aplikacji steruj¹cej nadajnikiem
zdalnego sterowania.
Procedura tworzenia poleceÒ
na pierwszy rzut oka wydaje siÍ

Rys. 14. Okno konfiguracji
parametrów startowych Girdera
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Girder − współpraca z nadajnikiem RC5 AVT−5104
Uwaga! Działanie programu
było testowane w systemie
operacyjnym Windows XP
i prawidłowa praca w innych
systemach nie jest
gwarantowana. Przystosowa−
nie programu do pracy
w innych wersjach systemu
Windows może wymagać
zastosowania innych plików−
wtyczek.
doúÊ skomplikowana, jednak po
stworzeniu kilku poleceÒ i†zapoznaniu siÍ z†moøliwoúciami programu okazuje siÍ, øe mozolne deklarowanie kaødego polecenia
moøna zautomatyzowaÊ, dziÍki
moøliwoúci swobodnego kopiowania i†przemieszczania poleceÒ.
W†przypadku stworzonej w†przyk³adzie aplikacji wszystkie makropolecenia i†polecenia moøna wykonaÊ tylko dla pierwszej grupy,
a†nastÍpnie skopiowaÊ je do dru-
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giej i†zmieniÊ jedynie wysy³ane
komendy poprzez port szeregowy.
Dodatkowo dla kaødego polecenia
moøna ustawiÊ parametry wyúwietlania komunikatu, jego wielkoúci czy pozycji na ekranie.
Jak widaÊ, program daje niemal nieskoÒczone moøliwoúci tworzenia poleceÒ, ktÛrych dzia³anie
jest ograniczone jedynie wyobraüni¹ uøytkownika. Dodatkow¹ zalet¹ programu jest fakt, øe pracuje
ìw†tleî, przez co nie trzeba otwieraÊ okna w†celu wys³ania ø¹danej komendy, poniewaø jest ona
wysy³ana po wykryciu wczeúniej
zapisanej sekwencji klawiszy niezaleønie od aktualnie uruchomionej aplikacji systemu Windows.
Daje to moøliwoúÊ szybkiego wykonania ø¹danej komendy,
w†przedstawionym zastosowaniu
moøna bardzo sprawnie sterowaÊ
urz¹dzeniami, bez koniecznoúci
odrywania oczu od monitora, a†informacja tekstowa wyúwietlona na

ekranie monitora znacznie zwiÍksza komfort uøytkowania nadajnika RC/SIRC.
Krzysztof P³awsiuk
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl
W†przedstawionym opisie zosta³y uøyte nastÍpuj¹ce aplikacje:
1. Program: Girder wersja 3.2.9
(http://www.girder.nl/downloadn.php)- autor Ron Bessems
2. Wtyczka: ìKeyboard_Exî
wersja 2.2 (http://www.girder.nl/
plugins.php) - autor Mario Ivankovits
3. Wtyczka ìXP_OSDî wersja
1.3 (http://www.girder.nl/plugins.php) - autor Steven Vibert
4. Wtyczka ìSerial portî wersja
3.0.10 (http://www.girder.nl/
plugins.php) - autor Mark Fiechtner
Pliki stworzone w†przyk³adzie
Nadajnik_RC5_SIRC.GML i†Nadajnik_RC5_SIRC.ini s¹ dostÍpne
na stronie internetowej EP.
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