
Globomax MVU5xx delegátusi egységek programozási, fejlesztési 

összefoglalója 

A Globomax MVU5xx delegátusi egységek kifejlesztésénél az volt a cél, hogy minél 

egyszerűbben, a bonyolult funkciókat leegyszerűsítve lehessen alkalmazásokat készíteni. A 

felhasználó minden esetben egy külső eszközre (pl. PC) írja a programját, ami hálózaton 

keresztül kommunikál a delegátusi egységgel. Ennél a rendszernél a delegátusi egységeken 

csak egy kommunikációs program fut, ami végrehajtja a hálózat felől érkező parancsokat, 

különböző objektumokat tud létrehozni és megjeleníteni a képernyőn: gombokat, 

szövegdobozokat, szövegeket, képeket. A delegátusi egységek képesek audio stream 

fogadására és küldésére, valamint video stream megjelenítésére. A delegátusi egységek az 

eseményekről üzenetet küldenek, például egy gomb megnyomásakor, vagy az NFC kártya 

behelyezésekor. Ezzel a megoldással bármilyen platformon, bármilyen fejlesztőkörnyezetben 

bármilyen nyelven lehet alkalmazást írni, ami képes kezelni a delegátusi egységeket. Igaz, 

hogy így a delegátusi egységek önállóan nem működőképesek, de a használatuk 

nagymértékben leegyszerűsödik. A delegátusi egységek használatához részletesen 

dokumentált hálózati protokoll áll rendelkezésre. 

Induláskor a delegátusi egységek UDP-n broadcast üzenetet küldenek a hálózatra, amit a 

külső eszköz fogad, majd a külső eszköz TCP szerverként működve felépít egy TCP 

kapcsolatot, amin a kommunikáció folyik. 

A parancsok csoportosítása 

Pult* inicializálással kapcsolatos parancsok 

    Szerver keresés parancs (SERVER_DISCOVERY) 

Rendszerszintű parancsok 

 Rendszeridő lekérdezése (SYSTEM_TIME) 

 Állapot lekérdezés (UNIT_STATE) 

 Pult hálózati kapcsolat életben tartása (HEARTBEAT) 

 Pult alkalmazás újraindítása (RESTART_APP) 

Felület kezelő parancsok (Objektumok) 

 Gombok 

 Gomb létrehozása (BUTTON_DEF) 

 Gomb törlése (BUTTON_DEL) 

 Gomb módosítása (BUTTON_MOD) 

 Szövegdoboz 

 Szövegdoboz létrehozása (TEXTBOX_DEF) 

 Szövegdoboz szövege (TEXTBOX_TEXT) 



 Szövegdoboz törlése (TEXTBOX_DEL) 

 Szövegdoboz módosítása (TEXTBOX_MOD) 

 Objektum XY pozíció (XY_POSITION) 

 Objektum láthatóságának ki-bekapcsolás (OBJ_ON_OFF) 

 Kép objektum 

 Kép objektum beszúrása (IMAGE_INSERT) 

 Kép objektum módosítása (IMAGE_MOD) 

 Kép objektum törlése (IMAGE_DEL) 

 Objektum pozíció lekérdezése (GET_XY_POSITION) 

 Összes objektum eltávolítása (ALL_OBJ_REMOVE) 

 Dokumentum objektum 

 Dokumentum ablak létrehozás (DOCUMENT_WINDOW_DEF) 

 Dokumentum ablak törlés (DOCUMENT_WINDOW_DEL) 

 Dokumentum kiválasztó legördülő menü létrehozás (DOC_COMBO_DEF) 

 Dokumentum kiválasztó legördülő menü törlés (DOC_COMBO_DEL) 

Fájlműveletek  

 Objektum tömbök letárolása (SAVE_STRUCT_ARRAY) 

 Objektum tömbök betöltése (LOAD_STRUCT_ARRAY) 

 Fájl küldés Pc-ről a pultra (RAW_IMG) 

NFC parancsok 

 NFC kártya adat olvasás (NFC_READ) 

 NFC kártya azonosító lekérdezése (NFC_READ_CARD_ID) 

 NFC kártya esemény (NFC_CARD_EVENT) 

 NFC kártya adat írása (NFC_WRITE) 

Haas egység kommunikáció 

 Haas egység írás (HAAS_WR) 

 Haas egység olvasás (HAAS_RD) 

 Távolság információk átküldése (DISTANCE_PARAM) 

 Haas modul engedélyezése (HAAS_ENABLE) 

 HAAS táblázat kiíratása (HAAS_PARAM_LIST) 



Pult oldali események  

 Gomb megnyomás (EVENT_BUTTON_PUSH) 

Hang vezérlés 

 Hangerő állítás (SPK_HP_VOL) 

 Mikrofon bekapcsolás, stream indítás (MIC_STREAM_SET) 

 Mikrofon kikapcsolás, stream leállítás (MIC_STREAM_OFF) 

 Hangszóró és fejhallgató beállítása (SPK_HEADPHONE_SET) 

 Audio vétel leállítás (SPK_HEADPHONE_OFF) 

 Audió állapot lekérdezés (AUDIO_GET_STATE) 

Videó vezérlés 

 Video ablak létrehozás (VIDEO_WINDOW) 

 Video megjelenítés indítása (VIDEO_PLAY) 

 Video leállítás (VIDEO_STOP) 

 Video ablak törlés (VIDEO_WINDOW_DEL) 

 Video státusz (GET_VIDEO_STATUS) 

Dokumentum kezelés 

 Meglévő dokumentumok listájának lekérdezése (GET_DOC_LIST) 

 Meglévő dokumentum megnyitása (OPEN_DOC) 

Hardver kezelés 

 Akkumulátor állapot (GET_BATTERY_STATUS) 

 Rezgőmotor (SET_MOTOR) 

 LED vezérlés (SET_LED) 

 Pult leállítása (UNIT_SWITCH_OFF) 

 Wifi gyári visszaállítás (WIFI_FACTORY_RESET) 

*pult=delegátusi egység 

 

A fenti parancskészletből látható, hogy a delegátusi egységnek nevezett kommunikációs 

eszköz semmilyen konferenciaspecifikus (szókérés, szómegadás, szavazás, tolmácsolás stb.) 

funkciót nem tartalmaz, de például egy PC-n futó program segítségével konferenciarendszerre 

jellemző funkciók kialakíthatók rajta. 

Keresünk olyan alkalmazási lehetőségeket, amelyekkel más kommunikációs célú felhasználás 

is lehetséges, mint konferenciarendszer. 


