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Ú vod 

Převodník Global/SGDR byl vyvinut pro 
zákazníky, kteří chtějí rádiovou síť NAM Global 
připojit do jiného software než je NET-G.  
Pro tyto ú čely byl zvolen výstupní komunikační 
formát rádiové sítě Global Basic Signal 
Protocol (dále jen BSP). Tento protokol, který  
je využíván u zařízení Sur-Gard Security 
Systems, je rozš ířen po celém světě. 
 
Rádiová datová síť Global tvoří samostatnou 
kapitolu, která je popsaná ve zvláš tní 
dokumentaci, na kterou se zde budeme 
odkazovat. Nebudeme se zde zabývat montáží 
vysílačů  a sběrných stanic, nastavováním atd., 
ale budeme se detailněji zabývat pouze 
konfigurací, nastavením a vlastnostmi konce 
řetězce systému (viz. Obr. 1 tučně vyznačená 
část obrázku) a odliš nostmi od systému 
rádiová síť Global a software NET-G.  
 
Předpokladem tedy je znalost problematiky 
nastavování sběrných stanic a objektových 
vysílačů  či ú středen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  EZS Vysílač 
TSM  

č. 1234 

„ 35“  „ 1011      1234 31  5“  Global/ 
SGDR   PC 

Rádiová síť 

Přijímací sběrná 
stanice RSN 450-
PCO s buffrem 

Kód události 
Konvertovaná událost ve 
formátu BSP 

Obr. 1: „Příklad cesty kódu události 35 z ú středny EZS do PC“ 
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Převodník Global/SGDR 

Převod dat se realizuje v desce bufferu ve 
sběrné stanici PCO. Až sem funguje síť ve 
formátu NAM Global a z bufferu jdou již zprávy 
ve formátu BSP. Jak a které události lze do 
formátu BSP převést, bude popsáno dále. 
Obecně lze říci, že systém přenese rádiovou 
cestou zprávy z EZS ve formátu 4+2, 4+3 
nebo Contact ID. Kódy jsou pak na pult 
přeneseny tak, jak jsou definovány v EZS. 
Specifikem jsou pak některé technické kódy 
sítě Global, které lze naprogramovat do 
bufferu z PC. 

Odlišnosti Global a Global/SGDR 

Po hardwarové stránce je u Global/SGDR 
přidána jedna deska bufferu. Systém se liš í 
pouze výstupním formátem, ten je tvořen 
programem v paměti flash v desce bufferu. 
Nastavování vysílačů  a sběrných stanic 
zů stává stejné jako v Globalu, tzn. že sběrné 
stanice včetně pultové se nastavují programem 
NetManager. Je vždy potřeba používat verzi 
NetManageru pro danou verzi sw ve sběrných 
stanicích. 

Komunikace mezi RSN 450-PCO a PC 

Jak to funguje v systému Global? Každá 
zpráva určená pro PC dojde do paměti bufferu, 
odkud si ji vyžádá AppDriver a uloží do 
databáze v PC. Tu pak spravuje program 
AppPco. Pokud v paměti žádné zprávy 
nejsou, vrací se odpověď – žádná zpráva.Tato 
komunikace současně slouží ke kontrole 
spojení mezi bufferem a PC. 
 
U Global/SGDR dojde každá zpráva do paměti 

bufferu, provede se test typu zprávy. Pokud se 
zpráva dá převést do formátu BSP, pak se 
převede a odeš le do PC. Tato zpráva se pak 
odesílá tak dlouho, dokud není potvrzená.  
To je jedna z hlavních odliš ností způ sobu 
komunikace mezi bufferem a PC. Pro případ 
kontroly spojení PC s bufferem v době, kdy 
nechodí žádné zprávy, se vysílá tzv. 
HeartBeat zpráva, viz HeartBeat protokol, jejíž 
interval je jedním z konfiguračních parametrů  
bufferu. 

Princip konverze zpráv 

Připomeňme si základní typy zpráv, které 
existují v systému NAM Global, a ve stručnosti 
jejich význam: 
• udržovací – na základě těchto zpráv 

kontrolují sběrné stanice spojení s objekty. 
Tyto zprávy na sběrných stanicích svou 
cestu končí. Na udržovací zprávy se tedy 
konverze vztahovat nebude. 

• udržovací, označené  – tyto zprávy fungují 
stejně jako udržovací, ale projdou až na 
PC 

• stavové  – objektové zprávy, signalizují 
stav objektu – změnu stavu smyček, 
změnu tamperu, poruchu baterie, výpadek 
sítě, ... 

• datové  – zprávy od EZS, technická 
hláš ení, ... 

Technické  události 

Tyto události generuje rádiová síť Global. 
Jejich přehled je v následující tabulce, kde jsou 
zobrazeny i default kódy událostí (X), které se 
jim přiřazují ve formátu BSP (viz Basic Signal 
Protokol). Ty lze samozřejmě změnit. Jejich 
bližš í specifikace je pak přiřazena pozici YYY. 
Viz Basic Signal Protokol.  

Přehled generovaných technických hlášení a jejich default kódy (sběrné  stanice) 
událost kód (X) uživatel/zóna/hodnota (YYY) 
Technické hláš ení T 00 reset v objektu  
Technické hláš ení T 04 přístup ke konfiguraci 
Výpadek spojení s objektem V 00 ÷ 3EH číslo sběrné stanice, která poslala zprávu  

Obnovené spojení s objektem O 00 ÷ 3EH číslo sběrné stanice, která poslala zprávu 
Ilegální vysílač I 00 ÷ 3EH číslo sběrné stanice, která poslala zprávu 
Legalizace vysílače L 00 ÷ 3EH číslo sběrné stanice, která poslala zprávu 
Kvalita signálu S 00 ÷ 63H hodnota síly signálu 
Pozadí P 00 ÷ 63H ú roveň pozadí signálu 
Cizí síť Z 00 ÷ 3EH číslo sběrné stanice, která poslala zprávu 
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Objektové  události 

Buffer zajiš ťuje sdružení stavových a 
označených udržovacích zpráv, které se 
v rádiové síti GLOBAL posílají 15 krát do jedné 
zprávy. Objektové události se generují 
v kodéru vysílače na základě změn stavu 
smyček vysílače. Kontrola změn je pro 
procesor časově náročná operace, proto je 
omezen prostor pro adresování objektů .  
Je nastavená oblast pro sledování max. 1024 
objektů , kde první číslo objektu je 
konfiguračním parametrem, viz dále. V praxi to 
znamená, že se budou zpracovávat zprávy od 
objektů  s čísly První objekt ÷ (První objekt + 
1024). Č íslo objektu je v BSP interpretováno 
na pozici AAAA v BSP, viz Basic Signal 
Protokol. Na základě změny stavu smyčky  
u objektu se pak vygeneruje přednastavený  
kód události viz Obr. 7 Kód aktivace nebo 
Kód obnovy, ten je pak přiřazen pozici X a 
číslo odpovídající smyčky pak pozici YYY. 
Opět viz Basic Signal Protokol.  

Události EZS 

Vysílače TSM 420/460 sítě Global umožňují 
k sobě připojit přes telefonní komunikátor, 
nebo přes rozhraní RS 232 a modul UNI 1, 
ú středny EZS. Na pult se pak přenáš í kódy, 
definované uživatelem v ú středně EZS. Na 
základě pořadí EZS ú středny ve vysílači 
(návod Vysílač TSM 420/460) se pak 
v systému generuje číslo grupy (G) viz Basic 
Signal Protokol. Podíváme-li se např. na  
Obr. 1, kde je ve výsledné zprávě číslo grupy 
1, musí bý t EZS př ipojena na 2. identifikační 
číslo. 
 
Grupou se odliš ují zprávy z EZS a zprávy 
generované samotným vysílačem, protože pod 
číslem vysílače (AAAA) se identifikují jak 
zprávy z připojené ú středny EZS, tak vlastní 
zprávy vysílače. 

Události bufferu 

Samotný  buffer generuje dvě zprávy. Jednu 
technickou zprávu a to reset s číslem objektu 
FFFFH na pozici AAAA, číslo přijímače (RR) je 
01 a číslo kanálu (L) 1. Kód události je stejný  
jako u ostatních objektů  (XYYY), tedy T 00.  
Viz Basic Signal Protokol a Technické události. 
Zpráva reset se generuje po uplynutí času pro 
vyslání zprávy HeartBeat. Druhá zpráva, 
kterou generuje buffer Heart Beat, chodí 
v nastavené periodě. 
 
 
 
 
 
 

 

Př ipojení EZS na: Odpovídající grupa  
1. identifikační číslo Grupa 0 
2. identifikační číslo Grupa 1 
3. identifikační číslo Grupa 2 
4. identifikační číslo Grupa 3 
5. identifikační číslo Grupa 4 
6. identifikační číslo Grupa 5 
7. identifikační číslo Grupa 6 
8. identifikační číslo Grupa 7 
RS 232 Grupa F 
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Nastavení 

Nastavení Global 

Programem NetManager nakonfigurovat 
sběrné stanice, nadefinovat jim kontrolované 
objekty, časy kontroly atd. viz popis sítě 
Global, manuál k NetManageru, manuál ke 
sběrným stanicím. 

Nastavení Bufferu 

K nastavení bufferu byla vytvořena malá 
aplikace SimSOS, která je současně jakási 
testovací utilita pro formát BSP – umožňuje 
zobrazit a potvrzovat př icházející zprávy, 
konfigurovat buffer. 

Program SimSOS 

Ovládání programu SimSOS je velmi 
jednoduché. V podstatě jsou vš echny funkce 
přístupné třemi způ soby: 
• Pomocí Menu 
• Pomocí myš i 
• Pomocí horkých kláves 
Měl by je zvládnout bez problémů  každý  
uživatel. 

Funkce programu SimSOS 

Vlastnosti programu: 
• zobrazovat přijaté zprávy a podle potřeby 

je ukládat do textového souboru. Zapnutí 
ukládání – klávesa F 

• volba COM portu a přenosové rychlosti 
(klávesa S) 

• vymazání okna (klávesa C) 
• vložení Markru (značky) do okna – do 

souboru (klávesa M) 
• možnost nastavit zpoždění vyslání ACK 

(klávesa D). V praxi nemá příliš  význam. 
• umělé vyslání potvrzovacího signálu ACK 

(klávesa A) 
• F1 – nápověda 
• zapnutí zobrazení času příchodu poslední 

zprávy HeartBeat (kl. @) 
• otevření okna konfigurace (klávesa 1) 
• otevření okna kódů  nastavení (klávesa 2) 

Obr. 2: „Hlavní okno programu SimSOS“ 
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Nastavení SimSOS 

V první fázi je nutné správně nastavit COM 
port a přenosovou rychlost. Default nastavení 
je COM2 a 19200 baudů . 

Nastavení komunikace bufferu 

Sur-Gard, kanadský výrobce telefonních pultů , 
uvádí, že BSP se přenáš í 7-mi bitově 
s přenosovou rychlostí 1200 baudů . Náš  
systém vš ak umožňuje přenosovou rychlost 
měnit, takže je lepš í použít rozumnějš í 
přenosovou rychlost, a to např. 19200 baudů  a 
8 datových bitů  v jednom slově. Doporučuji 
použít tuto rychlost a to hlavně z dů vodu 
kompatibility při konfigurování sběrné stanice 
NETManagerem po stejné sériové lince. Pokud 
byste měli rů zné rychlosti, musíte je vždy před 
komunikací změnit. Pokud pro konfiguraci 
rádiové sítě používáte druhou sériovou linku, 
tak není třeba komunikační rychlosti měnit. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3: „Volba portu a přenosové rychlosti“ 

Obr. 4: „Zobrazení času příchodu poslední zprávy HeartBeat“ 
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Nastavení systémových parametrů 

Při otevírání okna se hodnoty automaticky 
aktualizují. 
 
Kanál (L) viz Basic Signal Protokol – číslo 
kanálu, na kterém se budou zprávy vysílat 
(rozmezí je 1 – F), vkládá se do hlavičky 
zprávy. 
 
Č íslo př ijímače (RR) – tento ú daj se rovněž 
vkládá do hlavičky zprávy, viz Basic Signal 
Protokol. 
 
Č as čekání na ACK – čas v sekundách, 
určující, jak dlouho bude buffer při odeslání 
zprávy čekat na signál ACK než znovu 
zopakuje nepotvrzenou zprávu. 

 
Perioda HeartBeat – perioda vysílání 
oživovací zprávy viz HeartBeat Protokol. 
 
Od verze 1.05 je již podporován systémový  
datum a čas. Při otevření tohoto okna se 
zobrazí aktuální datum a čas PC, který  se po 
odeslání nastavení uloží v bufferu a podle něj 
se nastaví vnitřní hodiny.  

Obr. 5: „Nastavení konfigurace komunikace bufferu“ 

Obr. 6: „Chybové hláš ení při selhání komunikace“ 
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Nastavení převodu kódů 

V tomto okně je možné provést konfiguraci pro 
konverzi zpráv. Je možné zde nastavit nebo 
změnit kódy, které se generují u stavových a 
označených udržovacích zpráv. Aktuální  

hodnoty jsou automaticky načteny po otevření 
okna. Vždy je vš ak možné je znovu 
aktualizovat (načíst znova). Pokud komunikace 
neproběhne korektně, je uživatel informován. 
V tomto případě je nutné zkontrolovat př ipojení 
a nastavení přenosové rychlosti. 

Grupa – vloží se do generované zprávy na 
pozici G, viz Basic Signal Protokol. 
 
První objekt – počátek číslování oblasti 1024 
objektů , např. 1 – 1025, nebo 100 – 1125,  
u kterých se budou kontrolovat a konvertovat 
stavové a označené udržovací zprávy. 
 
Skupiny a př iřazení smyček – ve stavových a 
udržovacích zprávách z vysílačů  není obsažen 
kód události (X), ale pouze stav 16 smyček, 
tamperu, baterie a síťového napětí, proto je 
nutné kód vygenerovat. Kód lze předdefinovat 
ve čtyřech skupinách pro aktivaci a obnovený  
stav smyčky, a do jednotlivých skupin pak 

přiřadit libovolnou smyčku ze 16-ti možných. 
Č íslo smyčky pak tvoří druhou polovinu kódu 
(YYY), přičemž 16. smyčka je identifikovaná 
jako 0. Pro tamper, baterii a síť se definují celé 
kódy zvláš ť. 
 
Převodní tabulka kódů – systém Global 
využívá 8 typů  technických hláš ení, kterým 
jsou v systému Global/SGDR přiřazeny kódy 
z tabulky, viz Obr. 7. Lze je samozřejmě 
změnit. 
 
Příklad: Skupina A má definované kódy BSP 
3x a 9x. Do této skupiny je přiřazená smyčka  
č. 1 ÷ 15. Při změně stavu smyčky se budou 

Obr. 7: „Význam položek v okně nastavení kódů “ 



Nastavení 

 
10 

generovat kódy 31 ÷ 3F (aktivace) nebo  
91 ÷ 9F (obnova). Význam kódu je pak dán 
nadefinováním v PC. Smyčka č. 16 je 
zařazená do skupiny B, takže se při změně 
stavu bude generovat kód 40 nebo 50. 
 
Význam tlačítek: 
Default - nastaví vš echny konfigurační 
hodnoty bufferu do prvotního stavu a provede 
aktualizaci hodnot v okně. 
Konec – zavře nastavovací okno bez jakékoli 
akce. 
Načti z ... – provede opětovné načtení hodnot 
z bufferu. 
Ulož do ... – uložení změn a nastavení do 
desky bufferu. 
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Komunikační protokoly 

Obecně 

Mezi sběrnou stanicí RSN 450-PCO 
s bufferem a počítačem probíhá přenos dat 
standardním sériovým rozhraním RS 232. 
Základní default parametry jsou nastaveny 
následovně: 
• přenosová rychlost 19200 baudů  
• 8 datových bitů  
• bez parity 
• 1 stop bit 
Přičemž přenosovou rychlost má uživatel 
možnost měnit. 

Potvrzování 

Každá zpráva, kterou zařízení vygeneruje, 
musí bý t PC potvrzena [ACK]. Potvrzení povolí 
vyslání dalš í zprávy. Pokud zpráva není 
potvrzena do nastavené doby pro potvrzení 
(default je 10 sekund), je vyslána opakovaně. 
Paměť bufferu umožňuje uchovat až několik 
tisíc zpráv, které se pak přenesou do PC po 
jeho připojení.  

Basic Signal Protokol 

Tento protokol je základem celého systému. 
Od jisté míry je sice částečně omezující, ale to 
je dáno jeho vlastnostmi. 
 
1RRLssssssAAAAsXGYYY[DC4] 
 
Kde: 1  : identifikace protokolu 
 RR  : číslo př ijímače 
 L  : číslo kanálu 
 s  : mezera 

AAAA  : číslo objektu (pokud má číslo 
víc jak 4 cifry, jsou využity 
předchozí mezery) 

 X  : kód události 
 G  : grupa (1 – F) 
 YYY  : číslo zóny nebo uživatele 
 [DC4]  : terminátor, 14Hex 

HeartBeat Protokol 

Tato zpráva se využívá ke kontrole spojení 
mezi sběrnou stanicí RSN 450-PCO 
s počítačem. Periody vysílání této zprávy lze 
nastavit v rozsahu 0 (nevysílá se) až 255 
sekund, což je 4,6 minut. Obecně se 

doporučuje vysílání této zprávy každých 30 
sekund. Norma povoluje až 120 s. 
 
1011sssssssssss@ssss[DC4] 
 
Kde: s : mezera 
 @ : zavináč 
 [DC4] : terminátor, 14H 

Contact ID protokol 

5RRLs18AAAAQXYZGGCCC[DC4] 
 
Kde: 5 : identifikace protokolu 
 RR : číslo přijímače 
 L : číslo kanálu 
 s : mezera 

18 : identifikátor formátu Contact 
ID 

 AAAA : číslo objektu 
 Q : kvalifikátor 
 XYZ : kód události 
 GG : grupa 
 CCC : zóna nebo uživatel 
 [DC4] : terminátor, 14Hex 

Č asová informace 

Č asová informace by měla nést ú daj  
o skutečném čase vygenerování zprávy a to 
hlavně v případě odpojení bufferu od PC.1 

 
1RRLssssssAAAAsXGYYYHH:MM:SS-
dd/mm[DC4] 
5RRLs18AAAAQXYZGGCCCHH:MM:SS-
dd/mm[DC4] 
 
Kde: HH : hodina 
 MM : minuta 

SS : sekunda 
dd : den 
mm : měsíc 

                                                           
1 Jelikož vš ak současná verze programu ESO – SIMS, se 
kterou je systém testován, tyto informace nepodporuje, 
posílá se z dů vodu velkého vytížení procesoru bufferu 
pouze aktuální čas při přenosu zprávy. 
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Zpracování dat 

Zprávy lze zpracovat libovolným programem, 
který dokáže zpracovat formát uvedený  
v kapitole Basic Signal Protokol. Jedním z nich 
je ESO-SIMS od firmy SW SIMS Vladimír 
Hrachovina, se kterým byl systém testován. 
Nejvhodnějš í instalace je na platformě 
Windows NT, kde komunikaci s bufferem 
obstarává služba SIMS Service. Zprávy se 
aplikaci předávají prostřednictvím souboru. 
Definování objektů  v programu je věcí ESO - 
SIMS a není možné ani ú čelné jej tady 
popisovat.  
 
• V případě upgrade sběrné stanice PCO 

přes desku bufferu je nutné, aby 
přenosová rychlost byla 19200 baudů , a 
aby byl nastaven čas HeartBeat na 
maximum. Tzn. 255. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Poznámky 
 

 
13 

Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




