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1 Bevezető 
A delegátusi egységen (pulton) futó program egy kommunikációs program, ami az asztali Windows-ra készített API-n 

keresztül, vagy közvetlenül a hálózati protokollon keresztül tart kapcsolatot a felhasználó által írt asztali 

számítógépes alkalmazással. A felhasználói program a következőkben leírt, hálózati kommunikáción keresztül 

használható parancsokkal tudja a delegátusi egység funkcióit, beállításait elérni, valamint a delegátusi egységen 

történt eseményekről információt kapni. A hálózati szintű parancs leírás, lehetővé teszi, hogy mindenki platform és 

programozási nyelvtől függetlenül tudja használni. A hálózati parancsok használatát és megértését a parancs 

leírásokban található példa függvények segítik. Ezek a függvények C nyelven készültek és egy egyszerű Demo 

programban kipróbálhatóak. A Példafüggvények definiálása a dokumentáció végén találhatóak. A Demo program egy 

nagyon leegyszerűsített program, ami felépíti a kapcsolatot UDP-n keresztül, majd a TCP szerverhez elsőként 

csatlakozó pulthoz létrehoz egy TCP sokcet-et. Ezt kapják meg bemenőparaméterként a példa függvények. A Demo 

program egy egyszálon futó konzolos alkalmazás, amiben nincs hiba kezelés, se újra csatlakozási lehetőség. A célja 

csak is az, hogy az egyes parancsokat ki lehessen próbálni. 

2 PARANCS FELÉPÍTÉSE 
A kommunikáció minden esetben parancs -válasz felépítésű. Minden parancshoz tartozik egy válasz, függetlenül, 

hogy melyik oldal kezdeményezte a kommunikációt. A parancsok megfeleltethetőek a delegátusi egységen futó 

program egy-egy visszatérési értékkel rendelkező függvényének, így a továbbiakban, mint hálózaton keresztüli 

függvényhívás is tekinthetünk ezekre a parancsokra. A parancsok részletezésénél hexadecimális alakban vannak az 

értékek feltüntetve, „0x” jelöléssel. Az értékeknél a ponttal „.” jelölt helyek egy hexadecimális értéket jelölnek, 

amelyek az adott parancstól vagy adattól függően vesznek fel értéket. A több bájtos változók big-endian formában 

kerülnek továbbításra. A fájlnevek és elérési útvonalak ANSI karakter kódolásúak, a felületen megjeleníthető 

szövegek pedig UTF-8 karakter kódolásúak. 

2.1 PARANCSKÓD FELÉPÍTÉSE 

  

 

 

 

 

 

Kategóriák: 

ID Description 

0 Rendszerszintű parancsok 

1 Felületkezelő parancsok 

2 Fájl műveletek 

3 NFC parancsok 

4 HAAS modul parancsok 

5 Események 

6 Hang vezérlés  

7 Videó vezérlés  

KÜLDŐ KATEGÓRIA EGYEDI AZONOSÍTÓ 

0x0 – PC küldi 
0x8 – Pult küldi 

0x0 – Rendszer 
0x1 – Felület 
0x2 – Fájl műv. 
0x3 – NFC….stb. 
 

1 byte 

Kategórián belül 
inkrementálódó 
azonosító 

1 byte 
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8 Dokumentum kezelés 

9 Hardver kezelés 

 

2.2 VÁLASZÜZENET FELÉPÍTÉSE 
 

Az összes küldött parancsra a fogadó félnek választ kell küldeni. Ez felfogható egy nyugtázásnak is 

(acknowledgement, röviden ACK), ami a sikeres végrehajtást jelenti. A válaszban a kategória azonosító és az egyedi 

parancs azonosító megegyezik, csak a küldő azonosító változik. A válasz tartalmazhat az adott parancshoz tartozó 

paramétereket is. 

Példa ACK parancsra: 

PC felöli küldött parancs: 

0x02 

Parancs sikeres végrehajtása esetén a pult válasza a PC felé: 

0x82 

A PC mindig 0x0... kezdetű parancsot küld, legyen az válasz vagy kezdeményező parancs. 

A pult mindig 0x8... kezdetű parancsot küld, legyen az válasz vagy kezdeményező parancs. 

3 A parancsok csoportosítása 

3.1 Pult inicializálással kapcsolatos parancsok  

 Szerver keresés parancs (SERVER_DISCOVERY): 
Parancs protokoll: UDP 

A pult bekapcsolása után, a hálózatba elküld egy SERVER_DISCOVERY parancsot UDP protokollon keresztül broadcast 

módon. Ha a hálózatban található szerver, akkor annak a küldött parancsra vissza kell válaszolni a szerver eléréséhez 

szükséges paramétereket (TCP port). 

A SERVER_DISCOVERY parancsot a hálózatban az 4023 UDP portra kell küldeni broadcast-olva. A parancs tartalmazza 

a pult szoftverének verziószámát és a fordítás időpontját, a pontos azonosításhoz. 

Pult küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8001 2 Parancskód 

2. 0x…. 2 Parancs hossza 

3.  6 Pult típus pl: ’M’ ’V’ ’U’ ’5’ ’x’ ’x’ 

4. 0x…. 2 Verziószám (pl. 186) 

5. 0x…. 2 Évszám 

6. 0x.. 1 Hónap 

7. 0x.. 1 Nap 

8. 0x.. 1 Óra 

9. 0x.. 1 Perc 

10. 0x.. 1 Másodperc 

 

Példa: 

SERVER_DISCOVERY parancsra: 

0x80 0x01 0x00 0x09 0xBA 0x07 0xE2 0x03 0x05 0x0A 0x2E 0x1A 
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0x8001|9|186|2018|3|5|10|46|26 

 

Válasz a parancsra: 
Parancs protokoll: UDP 

Ezt a választ a szerver a SERVER_DISCOVERY parancsra küldi vissza válaszüzenetben a pult felé. 

A visszaküldött válasz tartalmazza a szerver TCP port számát egy Word értékben és a szerver által használt protokoll 

verzió számot. 

PC válasza a pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0001 2 Parancs kód 

2. 0x0004 2 Adat hossz 

3. 0x…. 2 TCP Port 

4. 0x.. 1 Protokoll fő verziója 

5. 0x.. 1 Protokoll al verziója 

 

3.2 Rendszerszintű parancsok 
Ezen csoportba az alacsony szintű rendszer parancsok tartoznak (pl.: idő szinkronizáció, kapcsolat életben 
tartás, stb.) 
 

 Rendszeridő lekérdezése (SYSTEM_TIME) (0x.0..) 
Parancs protokoll: TCP 

A pult ennek a parancsnak az elküldésével tudja lekérdezni a szerver aktuális idejét. A válaszban a szerver az időt 
yy.mm.dd hh:nn:ss (év-hónap-nap-óra-perc-másodperc) formában adja vissza. Ezt a parancsot a szerver felé kell 
küldeni TCP protokollon keresztül. 

Pult küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8002 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

 Példa a SYSTEM_TIME parancsra: 

0x80 0x02 0x00 0x00 

Válasz a parancsra: 
Parancs protokoll: TCP 

A szerver ezt az üzenetet a SYSTEM_TIME parancsra válaszolja a pult felé. 

A visszaküldött válasz adta mezője tartalmazza a szerver aktuális órájának állapotát 6 byte-ban: yy mm dd hh nn ss. 

PC válasza a pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0002 2 Parancskód 

2. 0x0006 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 1. adat byte yy, év 

4. 0x.. 1 2. adat byte mm, hónap 

5. 0x.. 1 3. adat byte dd, nap 

6. 0x.. 1 4. adat byte hh, óra 
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7. 0x.. 1 5. adat byte nn, perc 

8. 0x.. 1 6. adat byte ss, másodperc 

 

 Állapot lekérdezés (UNIT_STATE) 
Parancs protokoll: TCP 

A pult teljes állapotának lekérdezése. Ezzel le lehet kérdezni, hogy egy pult vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton 

csatlakozik. Vezeték nélküli esetben, lekérdezhető az akkumulátor töltöttsége és töltés állapota, és a WIFI vételi 

jelszint. Tartalmaz-e a pult NFC kártya olvasót. Készenlétben van vagy rendesen üzemel. Lekérdezhető az aktuálisan 

beállított hangszóró hangerő. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0004 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

A pult elküldi a szervernek az aktuális állapotát. 

Pult válasza a PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8004 2 Parancskód 

2. 0x.... 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 Akkumulátoros=1; Vezetékes=0 

4. 0x.. 1 
Akkumulátor töltöttség (0-100%), ha nincs 
akkumulátor vagy töltés alatt van, ez nem valós 
érték 

 0x.. 1 
Töltődik? (0=nem, 1=igen) , ha nincs akkumulátor 
ez nem valós érték 

5. 0x.. 1 WiFi van-e? (0=nincs, 1=igen) 

6. 0x.. 1 WiFi Jelszint (dbi) , ha nincs wifi ez nem valós érték 

7 0x.. 1 van-e NFC (0=nincs, 1=van) 

8. 0x.. 1 készenléti mód (0=nem, 1=igen) 

9. 0x…. 2 hangerő érték 

 

Példa függvény definíció:  
int Unit_State(SOCKET socket, BYTE * battery, BYTE * battery_level, BYTE * battery_charge, BYTE * 
wifi, BYTE * wifi_level, BYTE * nfc, BYTE * standby, unsigned int * volume); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

battery Kimenet Itt kapjuk meg, hogy akkumulátoros, vagy vezetékes az egység 

battery_level Kimenet Itt kapjuk meg az akkumulátor töltöttségi szintet 

battery_charge Kimenet Itt kapjuk meg, hogy töltés alatt van-e az akkumulátor 

wifi Kimenet Itt kapjuk meg van-e wifi modul a készülékben 

wifi_level Kimenet Itt kapjuk meg a wifi vételi jelszintet 

nfc Kimenet Itt kapjuk meg van-e NFC modul a készülékben 

standby Kimenet Itt kapjuk meg készenléti állapotban van-e a készülék 

volume Kimenet Itt kapjuk meg a hangszóró hangerőt 

 
A függvény hálózati hiba esetén hibával tér vissza. 
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Konkrét példa: Kérdezzük le a delegátusi egység állapotát. 
 
int result;  
BYTE battery, battery_level, battery_charge, wifi, wifi_level, nfc, standby; 
 unsigned int volume; 
 result = Unit_State(ClientSocket, &battery, &battery_level, &battery_charge, &wifi, 
&wifi_level, &nfc, &standby, &volume); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("State OK: battery=%d, battery_level=%d, battery_charge=%d, wifi=%d, 
wifi_level=%d, nfc=%d, standby=%d, volume=%d", battery, battery_level, battery_charge, wifi, 
wifi_level, nfc, standby, volume); 
 } 
 else 
 { 
  printf("State fail, error code: %d", result); 
 } 
 

 Pult hálózati kapcsolat életben tartása (HEARTBEAT) 
Parancs protokoll: TCP 

Miután a pult sikeresen csatlakozott a szerverhez, azután a pultnak 5 másodpercenként küldeni kell a szívverés 

parancsot a szerver felé. Ez arra szolgál, hogy a szerver folyamatosan informálva legyen a csatlakoztatott pultokról és 

hogy azon a program megfelelően fut. Ha a pult nem küldi a parancsot, akkor a szerver úgy veheti, hogy a pult 

lecsatlakozott, a kommunikáció megszakadt vagy a pult program megállt.  

Pult küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8005 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

 

Válasz a parancsra: 

A PC nem válaszol vissza! 

 

 Pult alkalmazás újraindítása (RESTART_APP) 
Ennek hatására a pult oldali alkalmazás újraindul. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0006 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

 

Válasz a parancsra: 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8006 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 
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Hibakódok: 

Code Description 

0 sikeres újraindítás 

1 sikertelen újraindítás 

 
Példa függvény definíció:  
int Restart_App(SOCKET socket); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Indítsuk újra az alkalmazást. 
 
int result;  
result = Restart_App(ClientSocket); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Restart OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Restart fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3  Felület kezelő parancsok (Objektumok) (0x.1..) 
Az alábbi leírás a gombok és más objektumok (szövegdoboz, ablak) elhelyezésének algoritmusát mutatja be. 

Az algoritmus megoldást nyújt arra, hogy a végfelhasználó, tetszőleges képernyőt építsen fel, azon például gombokat 

vagy más objektumokat helyezzen el, gombokat vagy más objektumokat jelenítsen meg vagy kapcsoljon ki. A 

gombokat (szöveg dobozokat, ablakokat) egy előre definiált gombkészletből választhatja ki. Az algoritmus 

automatizmusokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy a képernyőtervezés során, ne legyen a képernyőről „kilógó” 

objektum vagy képernyőtervezés és használat közben ne legyen egymással átfedésben lévő objektum. 

A gombokat és más objektumokat kezelő parancsok hívását a bemenő paraméterekkel az asztali számítógépen futó 

alkalmazás fogja küldeni a WEC2013-on (másnéven CE8) futó programnak.  

 Gombok 

3.3.1.1 Gomb létrehozása (BUTTON_DEF): 
Parancs bemenő paraméterei: 

Első közelítésben fix, általunk előre definiált gombokat használunk. A gombra hivatkozás az előre definiált gombok 

fájlnevével történik. A gombokhoz tartozó képek bmp fájlok lehetnek. Az átlátszóság 32bites, alfacsatornás bmp 

formátumban lehetséges. A gombokat a WEC2013 FlashDisk könyvtárában helyezzük el.  

A parancs első bemenő paramétere a gomb fájlnevének hossza és maga a fájlnév. 

A parancs második paramétere az x-y pozíció. 

A gombot a kijelző tetszőleges pontján el lehet helyezni. A gomb bal felső sarkának x-y pozícióját kell megadni. A 

kijelző felbontása 1920x1200. 

A parancs harmadik paramétere, hogy a gomb érintés érzékeny legyen-e Touch (true, false). 

A parancs funkciói: 

Nyilvántartás a gombokról: 
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Valamilyen formában nyilvántartást kell vezetni a képernyőre rajzolandó gombokról. A pulton ez egy struktúrában 

van letárolva. Ennek a felépítése a következő: 

ID File name x1 x2 y1 y2 touch on-off 

 

ID: Gomb azonosító 

File name: A gomb fájlneve. 

x1-x2: A gomb x irányban elfoglalt helye 

y1-y2: A gomb y irányban elfoglalt helye  

touch: Ha igaz, akkor az érintésérzékelés kezeli a gombot. 

on-off: Ha igaz akkor a gombok be vannak kapcsolva, azaz látszanak a képernyőn. (A button_def függvény mindig 

bekapcsolja a gombot.) 

A nyilvántartásban egy azonosító szükséges a felhasználónak, ami alapján hivatkozni tud a gombra. Ez az azonosító 

(ID) a parancs visszatérési paraméterei között is szerepel. A felhasználó által írt alkalmazás ez alapján azonosítja az 

általa adott pozícióba elhelyezett gombokat. Például érintésérzékelés esetén ezt az azonosítót kapja majd vissza a 

pulttól. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

 
1. 

0x0101 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 fájlnév hossza 

4. 0x….n fájlnév hossza beillesztendő kép fájlneve (flashdisken lévő) 

5. 0x…. 2 x pozíció 

6. 0x…. 2 y pozíció 

7. 0x.. 1 touch 

 

Válasz a parancsra: 
Hibakód: 0: nincs hiba, 1: hibás bemenő paraméter.  2: gomb kilóg a képernyőről. 3: Gombtár megtelt. 

Gomb azonosító: A továbbiakban a felhasználó által használandó gombazonosító.  

Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8101 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x…. 2 generált gomb azonosítója 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

2 gomb kilóg a képernyőről 

3 gombtár megtelt 

 
Példa függvény definíció:  
int Button_Def(SOCKET socket, char * file_name, int X, int Y, char touch, unsigned int * ID); 
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Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

file_name Bemenet A kirajzolni kívánt gomb, fájlnevét tartalmazó stringra mutató pointer 

X Bement A gomb X koordinátája 

Y Bemenet A gomb Y koordinátája 

touch Bemenet A touch funkció engedélyezése-tiltása 

ID Kimenet Itt kapjuk meg a gomb azonosítóját 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Hozzuk létre a felületen a back_active.bmp fájlnevű gombot a [100;100] pozícióba, touch opció 
nélkül. 
 
unsigned int ID; 
int result;  
result = Button_Def(ClientSocket, "back_active.bmp", 100, 100, 0, &ID); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Button created, ID = %d", ID); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Create fail, error code: %d", result); 
 } 

 

3.3.1.2 Gomb törlése (BUTTON_DEL) 
A parancs az adott azonosítójú gomb törlésére szolgál. A törlés után a gomb azonosító felszabadul, így újabb gomb 

létrehozáskor újra kiosztásra kerül. 

Függvény bemenő paraméterei: 

gomb ID: A törölni kívánt gomb azonosítója 

PC küldi: 

No. Code Byte Description 

1. 0x0102 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 gomb ID 

 

Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8102 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres gombtörlés 

1 Sikertelen gombtörlés 

 
Példa függvény definíció:  
int Button_Del(SOCKET socket, unsigned int ID); 
Paraméterek: 
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Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Törölni kívánt gomb azonosítója 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Töröljük a 100-as azonosítójú gombot: 
 
int result;  
result = Button_Del(ClientSocket, 100); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Delete OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Delete fail, error code: %d", result); 
 } 

 

3.3.1.3 Gomb módosítása (BUTTON_MOD) 
Ahhoz szükséges, hogy a meglévő gomb azonosítója megmaradjon, de a felületét ki lehessen cserélni, például 

benyomott gomb állapotnál. Csak az eredetivel azonos méretű képre célszerű módosítani, mert a gomb méretét ez a 

parancs nem módosítja. 

Függvény bemenő paraméterei: 

gomb ID: A módosítani kívánt gomb azonosítója 

fájlnév hossza: A beillesztendő kép fájlnevének a hossza 

beillesztendő kép fájlneve: Az új kép fájl neve 

touch: érintésre reagáljon-e? 

PC küldi a Pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0103 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 gomb ID 

4. 0x…. 2 fájlnév hossza 

5. 0x…. fájlnév hossza beillesztendő kép fájlneve 

6. 0x.. 1 touch 

 

Válasz a parancsra: 

Pult küldi a PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8103 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres módosítás 

1 Sikertelen módosítás 
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Példa függvény definíció:  
int Button_Mod(SOCKET socket, unsigned int ID, char * file_name, char touch); 
 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Módosítani kívánt gomb azonosítója 

file_name Bemenet A kirajzolni kívánt gomb, fájlnevét tartalmazó stringra mutató pointer 

touch Bemenet A touch funkció engedélyezése-tiltása 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Módosítsuk a 100-as azonosítóval rendelkező gombot, a back_gray.bmp képpel, touch nélkül. 
 
int result;  
result = Button_Mod(ClientSocket, 100, "back_gray.bmp", 0 ); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Button modified"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Modify fail, error code: %d", result); 
 } 
 

 Szövegdoboz 

3.3.2.1 Szövegdoboz létrehozása (TEXTBOX_DEF) 
A képernyő tetszőleges pozíciójában szöveges feliratokat is meg kell jelenítenünk. Ahhoz, hogy a képernyőn a 

szöveges feliratok rendezett módon, a gombokkal összhangban jelenjenek meg, célszerű szövegdobozba foglalni 

őket. A textbox_def parancs nem szövegeket jelenít meg, hanem különböző méretű szövegdobozokat a kívánt 

pozícióba definiál a képernyőn.  

A szövegdoboz abban különbözik a gomboktól, hogy a szövegdoboz felülete homogén, egyszínű, sok esetben 

megegyezik a háttér színével.  A szövegdobozokat kerettel is el lehet látni, hogy szöveg keretezve jelenjen meg.  A 

szövegdoboz definiálása is különbözik a gomboktól. A gomboknál egy meglévő gombkészletből választunk, a 

szövegdobozoknál pedig megadjuk a doboz méretét pixelben (x-y), megadjuk a szövegdoboz felületének színét, és 

azt is meg kell adnunk, hogy kerettel vagy anélkül jelenjen meg. A keret többféle lehet. A szövegdoboz X-Y méretébe 

a keret is beletartozik. 

A gombok tároló helyéhez hasonlóan a szövegdobozok nyilvántartása is hasonló tömbben történik. A szövegdoboz 

tömb részben azonos adatokat tartalmaz, mint a gombtömb, de vannak szövegdoboz specifikus mezői is. 

ID width height x y touch on-off color frame transparent 

 

ID: Szövegdoboz azonosító 

color: Szövegdoboz specifikus mező. A szövegdoboz felületének színét határozza meg RGB  színtér adatok 

megadásával. 

transparent: Szövegdoboz specifikus mező. A szövegdoboz felületét átlátszóvá teszi. 

frame: Szövegdoboz specifikus mező. Megadja, hogy az előre definiált keretek közül melyik fogja körbe a 

szövegmezőt. 0= nincs keret, 1-255= az előre definiált keret sorszáma. 

width: A szövegdobozszélessége 
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height: A szövegdoboz magassága 

x: A pozíció X koordinátája 

y: A pozíció Y koordinátája 

touch: Ha igaz, akkor az érintésérzékelés kezeli a szövegdobozt. 

on-off: Ha igaz akkor a szövegdoboz be van kapcsolva, azaz látszik a képernyőn. (A textbox_def parancs mindig 

bekapcsolja a szövegdobozt.) 

A textbox_def parancs bemenő paraméterei: 

Első bemenő paramétere a szövegdobozmérete. A méretet pixelben kell megadni. A maximális méret a teljes 

képernyő, azaz 1920x1200 pixel.  

A második bemenő paramétere az x-y pozíció. 

A szövegdobozokot a kijelző tetszőleges pontján el lehet helyezni. A gomb bal felső sarkának x-y pozícióját kell 

megadni. A kijelző felbontása 1920x1200. 

A harmadik bemenő paramétere, hogy a szövegdobozérintés érzékeny legyen-e Touch (true, false). 

Az negyedik bemenő paraméter a szövegdobozfelületének színe RGB megadással (három byte). 

A ötödik paraméter a keret sorszámának megadása. Választás az előre definiált keretekből. A nulladik sorszám 

jelenti, hogy nincs keret. 

A hatodik paraméter a szövegdobozt átlátszóvá teszi, a beállított színtől függetlenül. 

PC küldi a Pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0104 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 szélesség 

4. 0x…. 2 magasság 

5. 0x…. 2 x pozíció 

6. 0x…. 2 y pozíció 

7. 0x.. 1 touch (érintésérzékeny, 0=nem, 1=igen) 

8. 0x…… 3 RGB színkód (pl. 255 255 255) 

9. 0x.. 1 frame (0 = nincs keret; 1-255 = előre definiált keret 
sorszáma) 

10. 0x.. 1 átlátszó (0 = nem átlátszó, 1 = átlátszó) 

 
Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8104 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x…. 2 szövegdoboz azonosító 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 



15 
 

2 objektum kilóg a képernyőről 

3 szövegdoboz tömb megtelt 

 

Példa függvény definíció:  
int Textbox_Def(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, char touch, char R, char G, char 
B, char frame, char transparent, unsigned int * ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Szövegdoboz magassága 

height Bemenet Szövegdoboz szélessége 

X Bemenet Szövegdoboz X pozíciója 

Y Bemenet Szövegdoboz Y pozíciója 

touch Bemenet A touch funkció engedélyezése-tiltása 

R Bemenet Szövegdoboz hátterének piros komponense 

G Bemenet Szövegdoboz hátterének zöld komponense 

B Bemenet Szövegdoboz hátterének kék komponense 

frame Bemenet Szövegdoboz keretének típusa (0 = nincs, 1-255 előre definiált) 

transparent Bemenet Átlátszóvá teszi a szövegdobozt 

ID Kimenet Itt kapjuk vissza a létrehozott gomb azonosítóját 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Hozzunk létre egy 600x800 pixel méretű szövegdobozt a [150;150] pozícióba, touch nélkül, keret 
nélkül, piros háttérrel. 
 
unsigned int ID; 
int result;  
result = Textbox_Def(ClientSocket, 600, 800, 150, 150, 0, 255, 0, 0, 0, 0, &ID); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Text box created, ID = %d", ID); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Text box fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3.2.2 Szövegdoboz szövege (TEXTBOX_TEXT) 
Ezzel a paranccsal lehet szöveget elhelyezni a Textbox_Def paranccsal definiált szövegdobozba vagy a Button_Def 

paranccsal létrehozott gombra. Ezzel a paranccsal a már meglévő szöveg felülírható. 

A parancs bemenő paraméterei: 

textbox ID: az adott textbox vagy gomb azonosítója, amelyen a szöveget módosítani akarjuk 

dőlt: igen vagy nem 

félkövér: igen vagy nem 

aláhúzott: igen vagy nem 

áthúzott: igen vagy nem 

betűméret: igen vagy nem 
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betűtípus: kódtáblázat alapján megadható, amely a protokoll leírásban szerepel (Arial, Comic Sans MS, Courier New 

Georgia, Microsoft Sans Serif, Segoe UI, Symbol, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Webdings, 

Wingdings) 

igazítás: balra, középre, jobbra 

szín: a betűnek a színe, 3 bájtos RGB kód 

szöveg hossza: a kiírni kívánt szöveg hossza 

szöveg: maga a kiírni kívánt szöveg 

PC küldi a Pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0105 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 textbox/gomb ID 

4. 0x.. 1 dőlt (0=nem, 1=igen) 

5. 0x.. 1 félkövér (0=nem,1=igen) 

6. 0x.. 1 aláhúzott (0=nem, 1=igen) 

7. 0x.. 1 áthúzott (0=nem, 1=igen) 

8. 0x…. 2 betűméret (pixel) 

9. 0x.. 1 betűtípus* 

10. 0x.. 1 igazítás (0=balra,1=vízszintes középre,2=jobbra, 
3=vízszintes és függőleges közép) 

11. 0x…… 3 szöveg színe RGB kóddal 

12. 0x…. 2 szöveg hossza 

13. 0x.. szöveg hossza szöveg 

 

*Betűtípus: 

Code Byte Description 

0x00 1  Arial (default) 

0x01 1 Comic Sans MS 

0x02 1 Courier New 

0x03 1 Georgia 

0x04 1 Microsoft Sans Serif 

0x05 1 Segoe UI 

0x06 1 Symbol 

0x07 1 Tahoma 

0x08 1 Times New Roman 

0x09 1 Trebuchet MS 

0x0A 1 Verdana 

0x0B 1 Webdings 

0x0C 1 Wingdings 

Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8105 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 
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Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

 

Példa függvény definíció:  
int Textbox_Text(SOCKET socket, unsigned int ID, char italic, char bold, char underline, char 
crossed_line, int letter_size, char type, char alignment, char R, char G, char B, int lenght, char * 

text)Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Textbox azonosító 

italic Bemenet Dőlt betű (0 = nem, 1 = igen) 

bold Bemenet Félkövér (0 = nem, 1 = igen) 

underline Bemenet Alulhúzott (0 = nem, 1 = igen) 

crossed_line Bemenet Áthúzott (0 = nem, 1 = igen) 

letter_size Bemenet Betű méret pixelben 

type Bemenet Betű típus kódja (lásd fenti táblázat) 

aligment Bemenet Igazítás 

R Bemenet Betűszín piros komponens 

G Bemenet Betűszín zöld komponens 

B Bemenet Betűszín kék komponens 

lenght Bemenet Szöveghossz 

text Bemenet A kiíratandó szöveg 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Írjuk be az „Új szöveg” szöveget a 200 azonosítójú szövegdobozba, betű formázás nélkül, 12-es 
betűmérettel, Segoe UI betűtípussal, balra igazítva, fekete színnel. 
 
int result;  
result = Textbox_Text(ClientSocket, ID, 0, 0, 0, 0, 12, 5, 0, 0, 0, 0, strlen("Új szöveg"), "Új 
szöveg"); 
  if (result == 0) 
  { 
   printf("Text box created, ID = %d", ID); 
  } 
  else 
  { 
   printf("Text box fail, error code: %d", result); 
  } 

3.3.2.3 Szövegdoboz törlése (TEXTBOX_DEL) 
Törli a Textbox_Def paranccsal létrehozott szövegdobozt. 

A parancs bemenő paramétere: 

textbox ID: az adott textbox azonosítója, amelyet törölni szeretnénk. 

PC küldi a Pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0106 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 szövegdoboz azonosító 

 

Válasz a parancsra: 
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Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8106 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 nem sikerült a törlés 

 

Példa függvény definíció:  
int Textbox_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Textbox azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Törüljük a 200-as azonosítójú szövegdobozt. 
 
int result;  
result = Textbox_Del(ClientSocket, 200); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Text box deleted"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Text delete fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3.2.4 Szövegdoboz módosítása (TEXTBOX_MOD) 
A már létrehozott szövegdoboz módosítására szolgál, az eredeti azonosító megtartásával. 

Bemenő paraméterei: 

ID: módosítani kívánt textbox azonosítója 

szélesség: pixel 

magasság: pixel 

x pozíció: pixel 

y pozíció: pixel 

touch: igen vagy nem 

RGB színkód: egymás utáni 3 tagú számsorozat, amely meghatározza a textbox háttérszínét 

frame: keret 

átlátszóság: átlátszóvá teszi a szövegdobozt 

 

PC küldi a Pult felé: 
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NO. Code Byte Description 

1. 0x0107 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 ID (szövegdoboz azonosító) 

4. 0x…. 2 szélesség 

5. 0x…. 2 magasság 

6. 0x…. 2 x pozíció 

7. 0x…. 2 y pozíció 

8. 0x.. 1 touch (érintésérzékeny, 0=nem, 1=igen) 

9. 0x…… 3 RGB színkód 

10. 0x.. 1 frame (0 = nincs keret; 1-255 = előre definiált keret 
sorszáma) 

11. 0x.. 1 átlátszó (0 = nem átlátszó, 1 = átlátszó) 

 

Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8107 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

 
Példa függvény definíció:  
int Textbox_Mod(SOCKET socket, unsigned int ID, int width, int height, int X, int Y, char touch, 
char R, char G, char B, char frame, char transparent); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

ID Bemenet A módosítani kívánt szöveg doboz azonosítója 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Szövegdoboz magassága 

height Bemenet Szövegdoboz szélessége 

X Bemenet Szövegdoboz X pozíciója 

Y Bemenet Szövegdoboz Y pozíciója 

touch Bemenet A touch funkció engedélyezése-tiltása 

R Bemenet Szövegdoboz hátterének piros komponense 

G Bemenet Szövegdoboz hátterének zöld komponense 

B Bemenet Szövegdoboz hátterének kék komponense 

frame Bemenet Szövegdoboz keretének típusa (0 = nincs, 1-255 előre definiált) 

transparent Bemenet Átlátszó szövegdoboz 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Módosítsuk a 200-as azonosítójú szövegdobozt , állítsuk a méretét 800x800-ra, helyezzük a [150;150] 
koordinátára, touch és keret nélkül, piros háttérrel. 
 
int result;  
result = Textbox_Mod(ClientSocket, 200, 800, 800, 150, 150, 0, 255, 0, 0, 0, 0); 
  if (result == 0) 
  { 
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   printf("Text box modified\n"); 
  } 
  else 
  { 
   printf("Text box modify fail, error code: %d", result); 
  } 

 Objektum XY pozíció (XY_POSITION) 
Már definiált gombok, (szövegboxok, ablakok) áthelyezését valósítja meg. 

Függvény bemenő paraméterei: 

A függvény első paramétere az objektum azonosító, ami tartozhat gombhoz, szöveghez, ablakhoz. 

A függvény második paramétere az új x-y pozíció. 

PC küldi a Pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0108 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 objektum ID 

4. 0x…. 2 x pozíció 

5. 0x…. 2 y pozíció 

 

Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8108 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

2 objektum kilóg a képernyőről 

 
Példa függvény definíció:  
int XY_Position(SOCKET socket, unsigned int ID, int X, int Y); 
 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Módosítani kívánt gomb azonosítója 

X Bemenet Az új X koordináta 

Y Bemenet Az új Y koordináta 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Helyezzük át a 100-as azonosítóval rendelkező gombot a [500;500] pozícióba. 
 
int result;  
result = XY_Position(ClientSocket, 100, 500, 500); 
 if (result == 0) 
 { 
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  printf("Button replaced"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Position fail, error code: %d", result); 
 } 
 

 Objektum láthatóságának ki-bekapcsolás (OBJ_ON_OFF) 
A parancs a letárolt objektum adott eleméhez tartozó on-off kapcsoló jelzőjét állítja, majd megjeleníti vagy 

eltünteti az objektumot a képernyőről. 
 

A parancs bemenő paraméterei: 

A parancs első paramétere az objektum azonosító, ami tartozhat gombhoz, szöveghez, ablakhoz. 

A parancs második paramétere mondja meg, hogy kikapcsoljuk vagy bekapcsoljuk a gombot. 

A parancs funkciói: 

Az első paraméter által megadott objektum ki-be kapcsoló jelzőjét a második paraméternek megfelelően állítja be. 

Ha a letárolt ki-be kapcsoló értéke megegyezik a bemenő paraméterben szereplő értékkel, akkor a parancs visszatér 

és hibakóddal jelzi, hogy nem történt változás. 

PC küldi a Pult felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0109 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 objektum ID 

4. 0x 1 0 = rejtett; 1 = látható 

 
Válasz a parancsra: 
A parancs visszatérési paraméterei: 

Hibakód: 0: Nincs hiba a gomb megjelent, vagy eltűnt a képernyőről. 1: Hibás bemenő paraméter (pl. nem létező 

gombra hivatkozás). 3: Nem történt változás, mert a második bemenő paraméter megegyezik a tömbben tárolt 

értékkel. 

Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8109 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

2 nem történt változás 

 
Példa függvény definíció:  
int Obj_On_Off(SOCKET socket, unsigned int ID, char on_off); 
 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 
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socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Módosítani kívánt gomb azonosítója 

on_off Bemenet Az adott gombot láthatóvá teszi (1) vagy eltünteti (0) 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: a 100-as azonosítóval rendelkező gombot kapcsoljuk ki. 
 
int result;  
result = Obj_On_Off(ClientSocket, 100, 0); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("On_Off OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("On_Off fail, error code: %d", result); 
 } 

 Kép objektum 

3.3.5.1 Kép objektum beszúrása (IMAGE_INSERT) 
Meghatározott területre képet is be lehet illeszteni. A képet nem méretezi át, ha a kép nagyobb, mint a 

meghatározott terület, akkor a kép széleit levágja, ha kisebb, akkor pedig szimplán beilleszti a bal felső sarokba. A 

képek lehetnek JPG, BMP vagy 32 bites alfacsatornás BMP. A képeket a Raw_Img paranccsal lehet a pultra letölteni. 

Bemenő paraméterei: 

szélesség: A kép terület szélessége pixelben 

magasság: A kép terület magassága pixelben 

x pozíció: A kép terület x koordinátája 

y pozíció: A kép terület y koordinátája 

fájlnév: A beillesztendő kép fájlneve 

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0110 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 szélesség 

4. 0x…. 2 magasság 

5. 0x…. 2 x pozíció 

6. 0x…. 2 y pozíció 

7. 0x…. 2 fájlnév hossza (flashdisken lévő) 

8. 0x….n fájlnév hossza fájlnév 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8110 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x…. 2 Kép azonosító 
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 Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres létrehozás 

1 Sikertelen létrehozás 

 

Példa függvény definíció:  
int Image_Insert(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, char * file_name, unsigned int 
* ID); 
 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Képterület magassága 

height Bemenet Képterület szélessége 

X Bemenet Képterület X pozíciója 

Y Bemenet Képterület Y pozíciója 

file_name Bemenet A letárolt kép fájlneve 

ID Kimenet Itt kapjuk vissza a képterület azonosítóját 

  
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Jelenítsük meg a "teszt.jpg" képet a [0;0] pozícióba, egy 100x100 pixeles területen. 
 
unsigned int ID; 
int result;  
result = Image_Insert(ClientSocket, 100, 100, 0, 0, "teszt.jpg", &ID); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Image created, ID = %d", ID); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Image fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3.5.2 Kép objektum módosítása (IMAGE_MOD) 
Ez a parancs a már meglévő kép módosítására szolgál, anélkül, hogy a képhez tartozó azonosító megváltozna. A 

paranccsal módosítható a képterület mérete, pozíciója és maga a képtartalom. 

Bemenő paraméterei: 

azonosító: A már előzőleg létrehozott kép azonosítója 

szélesség: A kép terület szélessége pixelben 

magasság: A kép terület magassága pixelben 

x pozíció: A kép terület x koordinátája 

y pozíció: A kép terület y koordinátája 

fájlnév: A beillesztendő kép fájlneve 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0111 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 
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3. 0x…. 2 kép azonosító 

3. 0x…. 2 szélesség 

4. 0x…. 2 magasság 

5. 0x…. 2 x pozíció 

6. 0x…. 2 y pozíció 

7. 0x…. 2 fájlnév hossza 

8. 0x….n fájlnév hossza fájlnév 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8111 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

  

Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres létrehozás 

1 Sikertelen létrehozás 

 
Példa függvény definíció:  
int Image_Mod(SOCKET socket, unsigned int ID, int width, int height, int X, int Y, char * 
file_name); 
 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

ID Bemenet A módosítani kívánt kép azonosítója 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Képterület magassága 

height Bemenet Képterület szélessége 

X Bemenet Képterület X pozíciója 

Y Bemenet Képterület Y pozíciója 

file_name Bemenet A letárolt kép fájlneve 

  
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Módosítsuk a 300-as azonosítójú "teszt.jpg" képet, tegyük a [50;50] pozícióba, egy 100x100 pixeles 
területen. 
 
int result;  
result = Image_Mod(ClientSocket, ID, 100, 100, 50, 50, ""teszt.jpg""); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Image modified, ID = %d", ID); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Image modify fail, error code: %d", result); 
 } 

 

3.3.5.3 Kép objektum törlése (IMAGE_DEL) 
A paranccsal törölhetjük az Image_Insert paranccsal létrehozott képeket. 
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Bemenő paramétere: 

azonosító: A már előzőleg létrehozott kép azonosítója 

 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0112 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 kép azonosító 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8112 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 

 Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres törlés 

1 Sikertelen törlés 

 

Példa függvény definíció:  
int Image_Del(SOCKET socket, unsigned int ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

ID Bemenet A törölni kívánt kép azonosítója 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

  
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Módosítsuk a 300-as azonosítójú "teszt.jpg" képet, tegyük a [50;50] pozícióba, egy 100x100 pixeles 
területen. 
 
int result;  
result = Image_Del(ClientSocket, 300); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Image deleted"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Image delete fail, error code: %d", result); 
 } 

 

 Objektum pozíció lekérdezése (GET_XY_POSITION) 
Ezzel a paranccsal le lehet kérdezni bármelyik létrehozott objektum (gomb, szövegdoboz, kép) pozícióját, méretét és 

az objektum típusát. 

Bemenő paramétere: 
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azonosító: A már előzőleg létrehozott objektum azonosítója. 

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0115 2 parancskód 

2. 0x0002 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 Objektum azonosító 

 

Ha az adott azonosító nem létezik, akkor a parancsra csak a hibakód a válasz. 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8115 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x.. 1 Objektum azonosítóhoz tartozó objektum típus(0= 
nem releváns, 1= gomb, 2=kép, 3=szövegdoboz, 
4=video) 

5. 0x…. 2 Objektum szélessége 

6. 0x…. 2 Objektum magassága 

7. 0x…. 2 Objektum X pozíciója 

 0x…. 2 Objektum Y pozíciója 

  

 Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres lekérdezés 

1 Nincs létrehozva vagy törölt azonosító 

2 Nem valós azonosító 

 

Példa függvény definíció:  
int Get_XY_Position(SOCKET socket, unsigned int ID, char * object_type, int * width, int * height, 
int * X, int * Y); 
 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet A törölni kívánt kép azonosítója 

object_type Kimenet Az azonosítóhoz tartozó objektum típus 

width Kimenet Az objektum szélessége 

height Kimenet Az objektum magassága 

X Kimenet Az objektum X pozíciója 

Y Kimenet Az objektum Y pozíciója 

  
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kérdezzük le a 100-as azonosítójú objektum pozícióját. 
 
int result;  
char  object_type; int  width; int  height; int  X; int  Y; 
 result = Get_XY_Position(ClientSocket, 100, &object_type, &width, &height, &X, &Y); 
 if (result == 0) 
 { 
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  printf("Type: %d, width: %d, height: %d, x: %d, y: %d", object_type, width, height, X, 
Y); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Fail, error code: %d", result); 
 } 

 Összes objektum eltávolítása (ALL_OBJ_REMOVE) 
Ezzel a paranccsal lehet a képernyő felületről az összes létrehozott objektumot (gomb, szövegdoboz, kép) 

eltávolítani. Ennek hatására az összes objektum azonosítója felszabadul, azok legközelebb újra felhasználásra 

kerülnek. 

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0116 2 parancskód 

2. 0x0000 2 parancshossz 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8116 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

  

 Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres törlés 

1 Hiba törlés közben 

 

Példa függvény definíció:  
int All_Obj_Remove(SOCKET socket); 

 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Töröljünk minden eddig létrehozott objektumot. 
int result;  
result = All_Obj_Remove(ClientSocket); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Remove"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Remove fail, error code: %d", result); 
 } 
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 Dokumentum objektum 

3.3.8.1 Dokumentum ablak létrehozás (DOCUMENT_WINDOW_DEF) 
A delegátusi egység alkalmas dokumentumok megjelenítésére is. Ehhez egy dokumentum ablakot kell definiálni a 

felületen, amiben a kívánt dokumentum meg fog jelenni. A dokumentumok szélességét automatikusan az ablak 

méretéhez igazítja. A dokumentumok görgethetőek, ha nem fér be az ablakba, vagy ha több oldalból állnak. Ez a 

parancs csak a méretét és a pozícióját állítja be az ablaknak. Maga a dokumentum megjelenítés DOC_COMBO_DEF 

paranccsal létrehozott legördülő menüből választható ki a pulton vagy az OPEN_DOC paranccsal PC oldalról is 

kiválasztható, a pulton előre letárolt dokumentumok közül. 

Bemenő paraméterei: 

Szélesség, magasság: A dokumentum ablak mérete 

X, Y pozíció: A dokumentum ablak pozíciója a képernyőn. 

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0113 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 szélesség 

4. 0x…. 2 magasság 

5. 0x…. 2 x pozíció 

6. 0x…. 2 y pozíció 

 

A Pult egy hibakóddal és a dokumentum ablak azonosítójával tér vissza. 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8113 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x…. 2 ID 

  

 Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres létrehozás 

1 Sikertelen létrehozás 

 

Példa függvény definíció:  
int Document_Window_Def(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, unsigned int * ID); 

 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Dokumentum ablak szélessége 

height Bemenet Dokumentum ablak magassága 

X Bemenet Dokumentum ablak X pozíció 

Y Bemenet Dokumentum ablak Y pozíció 

ID Kimenet Dokumentum ablak azonosító 

 



29 
 

A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Hozzunk létre egy 1920x1100 méretű dokumentum ablakot a [0;100] pozícióba. 
int result;  
result = Document_Window_Def(ClientSocket, 1920, 1100, 0, 100, &ID); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Document window created, ID = %d", ID); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Document window fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3.8.2 Dokumentum ablak törlés (DOCUMENT_WINDOW_DEL) 
Ezzel a paranccsal a már létrehozott dokumentum ablakot lehet törölni. 

Bemenő paramétere: 

Azonosító: A dokumentum ablak azonosítója, ami a törölni kívánt dokumentum ablakhoz tartozik. 

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0114 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 ID 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8114 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

  

Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres törlés 

1 Nem volt létrehozva dokumentum ablak, vagy már be lett 
zárva 

2 hiba 

 

Példa függvény definíció:  
int Document_Window_Del(SOCKET socket, unsigned int ID); 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Törölni kívánt dokumentum ablak azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Töröljük az előzőleg létrehozott 400-as azonosítójú dokumentum ablakot. 
int result;  
result = Document_Window_Del(ClientSocket,400); 
 if (result == 0) 
 { 
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  printf("Document window deleted"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Document window delete fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3.8.3 Dokumentum kiválasztó legördülő menü létrehozás (DOC_COMBO_DEF) 
Ezzel a paranccsal létre lehet hozni egy legördülő menüt a felületen, amiből a felhasználó választhatja ki a pultra 

előre letárolt dokumentumot, ami a kiválasztást követően megjelenik a már előre létrehozott dokumentum 

ablakban.  

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0117 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 ID 

4. 0x…. 2 szélesség 

5. 0x…. 2 magasság 

6. 0x…. 2 x pozíció 

7. 0x…. 2 y pozíció 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8117 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

  

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 nem lehet létrehozni 

2 nincs szabad hely 

 

Példa függvény definíció:  
int Combo_Box_Def(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, unsigned int ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Választó menü szélessége 

height Bemenet Választó menü magassága 

X Bemenet Választó menü X pozíció 

Y Bemenet Választó menü Y pozíció 

ID Bemenet Dokumentum ablak azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Hozzunk létre egy választó menüt a 400-as azonosítójú dokumentum ablakhoz, egy 400x100-as 
méretben a [0;10] pozícióba. 
int result;  
result = Combo_Box_Def(ClientSocket, 400, 100, 0, 10, 400); 
 if (result == 0) 
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 { 
  printf("Combo Box created"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Combo Box fail, error code: %d", result); 
 } 

3.3.8.4 Dokumentum kiválasztó legördülő menü törlés (DOC_COMBO_DEL) 
A DOC_COMBO_DEF paranccsal létrehozott legördülő menüt lehet törölni. 

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0118 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 ID 

 

Pult válasza: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8118 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

  

Hibakódok: 

Code Description 

0 Sikeres törlés 

1 Sikertelen törlés 

 

Példa függvény definíció:  
int Combo_Box_Del(SOCKET socket, unsigned int ID);Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet ID 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Töröljük a 400-as azonosítójú dokumentum ablakhoz létrehozott választó menüt. 
int result;  
result = Combo_Box_Del(ClientSocket, 400); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Combo Box deleted"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Combo Box delete fail, error code: %d", result); 
 } 

3.4 Fájlműveletek (0x.2..)   

 Objektum tömbök letárolása (SAVE_STRUCT_ARRAY) 
A parancs funkciói: 
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A parancs a delegátusi egység egy meghatározott könyvtárába menti az aktuálisan érvényes pult felületet, a 

létrehozott objektumokkal együtt. Ebből az adatból visszaállítható a lementett képernyőábra. Lementésre kerülnek 

az objektumok azonosítói is, így visszatöltéskor azok továbbra is használhatóak. 

Bemenő paramétere: 

Fájl név.  

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0201 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 fájlnév hossza 

4. 0x…. fájlnév hossza fájlnév 

 

Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza a PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8201 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba, a mentés sikerült 

1 hibás formátumú fájlnév 

2 nincs elég hely a tárolásra 

 
Példa függvény definíció:  
int Save_Struct_Array(SOCKET socket, char * file_name); 

 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

file_name Bemenet A mentéshez használt fájlnév, amire hivatkozva, később vissza lehet tölteni. 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Mentsük az aktuális képernyőtartalmat a struct_array1 nevű fájlba. 
int result;  
result = Save_Struct_Array(ClientSocket, "struct_array1"); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Save OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Save fail, error code: %d", result); 
 } 

 

 Objektum tömbök betöltése (LOAD_STRUCT_ARRAY) 
A parancs funkciói: 
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Visszatölti a bemenő paraméterben megadott fájlnév alapján a lementett pult felületet a gombokkal, ablakokkal, és 

egyéb objektumokkal. 

Bemenő paramétere: 

Fájl név.  

 

 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0202 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 fájlnév hossza 

4. 0x…. fájlnév hossza fájlnév 

 
Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza a PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8202 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba, a betöltés sikerült 

1 hibás fájlnév 

2 sérült, nem létező vagy nem megfelelő fájl 

 

Példa függvény definíció:  
int Load_Struct_Array(SOCKET socket, char * file_name); 

 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

file_name Bemenet A visszatölteni kívánt fájl neve. 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 

Megjegyzés: 

Ha változtatni szeretnénk konferencia közben a képernyőt két lehetőségünk van: 

1. Az összes gombot, szövegboxot, ablakot definiálom a tömbökben, majd az 

obj_on_off függvény segítségével ki-be kapcsolgatom az éppen szükséges 

gombokat, esetleg át helyezem az objektumokat a xy_ position függvény 

segítségével. 

2. Csak az adott képernyőhöz tartozó objektumokat definiálom és lementem 

save_arrays függvény segítségével. A képernyők közötti váltás a load_arrays 

függvényhívásokkal történik. 
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Konkrét példa: Töltsük vissza az előzőleg lementett képernyőtartalmat a struct_array1 nevű fájlból. 
int result;  
result = Load_Struct_Array(ClientSocket, "struct_array1"); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Load OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Load fail, error code: %d", result); 
 } 

 Fájl küldés Pc-ről a pultra(RAW_IMG) 
Ezzel a paranccsal fájlt tudunk másolni a pult adott mappájába. A paranccsal az eszköz háttértárának (FlashDisk) a 

gyökerébe vagy azon belüli mappába lehet fájlokat másolni. Ha a cél útvonal olyan mappa elérést tartalmaz, ami 

nem létezik, akkor az létre lesz hozva. A cél útvonal a gyökérbe másolás esetén üres, mappa esetén a mappa nevét 

kell beírni, fájlnév nélkül. Például, ha a célútvonal „Almappa”, a fájl a teszt.txt, akkor a fájl, a 

FlashDisk\Almappa\teszt.txt helyre fog kerülni. A pultra jelenleg csak képfájlokat érdemes küldeni, mivel csak azokat 

dolgozza fel a pult oldali szoftver, ezen belül is csak a jpg, bmp és alfa csatornás bmp-t tud kezelni. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0203 2 parancskód 

2. 0x…….. 4 parancshossz 

3. 0x…. 2 fájlnév hossza 

4. 0x…. fájlnév hossza fájlnév kiterjesztéssel együtt 

5. 0x.. 2 cél útvonal hossza 

6. 0x..n cél útvonal cél útvonal 

7. 0x…. 4 fájl mérete bájtban (max 4 gb) 

8. 0x….n fájl mérete bájtban maga a fájl  

 

Válasz a parancsra: 
 
Pult válasza a PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8203 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hiba a fájl fogadásakor 

 

Példa függvény definíció:  
int Raw_Img(SOCKET socket, char * file_name, char * destination, FILE * file); 

 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

file_name Bemenet A fájl neve, amivel a pultoldalon lementésre kerül 

destination Bemenet A hely, ahova a pulton szeretnénk elmenteni a fájlt 
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file Bement Megnyitott fájl azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Mentsük le a „test.jpg” fájlt a pult gyökérkönyvtárába. 
int result;  
FILE * f; 
 f = fopen("test.jpg", "rb"); 
 result = Raw_Img(ClientSocket, "test.jpg", "", f); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("File load OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("File load fail, error code: %d", result); 
 } 
 fclose(f); 

3.5 NFC parancsok (0x.3..) 
A pultok tartalmazhatnak NFC kártya olvasót, ami MIFARE vagy azzal kompatibilis kártyák olvasására és írására 

használható. A következő táblázat tartalmazza a MIFARE Classic memória struktúráját (forrás: nxp.com). A címzés a 0 

szektor 0 blokkjától indul. Minden blokk 16 bájtos. A „Data”-val jelölt területek szabadon írhatóak, olvashatóak. A 

„Manufacture” blokk a kártya és gyártó azonosítót tartalmazza. Az írás és olvasás nem használ titkosítást, így a 

kártyára írt adatokat más eszközzel is lehet írni-olvasni. 
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 NFC kártya adat olvasás (NFC_READ) 
Parancs protokoll: TCP 

Adat kiolvasása az NFC kártya adott címéről. A cím 0 a nulladik szektor nulladik blokkjának felel meg. A cím maximum 

63 lehet a MIFARE Classic 1K kártya esetén. Az adatok olvasása blokkonként, azaz 16 bájtosával olvashatók. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0301 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Kártya memória cím 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8301 2 Parancskód 

2. 0x0011 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 
Állapot: 0 = nincs kártya behelyezve, 1 = van kártya 
behelyezve, 2 = egyéb hiba, 3 = nincs kártya olvasó 
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4.  16 16 bájt adat 

 
Példa függvény definíció:  
int Nfc_Read(SOCKET socket, unsigned int address, unsigned char * data); 
Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

address Bemenet Az olvasni kívánt blokk címe 

data Kimenet 16 bájtos tömb pointer, ide kapjuk meg a blokk tartalmát 

 
A függvény az állapot kóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Olvassuk ki az NFC kártya 1-es blokkjának a tartalmát. 
int result;  
unsigned char data[16]; 
 result = Nfc_Read(ClientSocket, 1, data); 
 if (result == 1) 
 { 
  for (char d = 0; d < 16; d++) 
  { 
   printf("NFC data %x\n", data[d]); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  printf("NFC fail, error code: %d", result); 
 } 
 

 NFC kártya azonosító lekérdezése (NFC_READ_CARD_ID) 
Parancs protokoll: TCP 

A kártya azonosító lekérdezése. Ez a parancs a kártya egyedi azonosítóját küldi vissza tartalmazza. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0302 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8302 2 Parancskód 

2. 0x0011 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 
Állapot: 0 = nincs kártya behelyezve, 1 = van kártya 
behelyezve, 2 = egyéb hiba, 3 = nincs kártya olvasó 

4.  16 16 bájt kártya azonosító 

 

Példa függvény definíció:  
int Nfc_Read_Card_Id(SOCKET socket, unsigned char * data); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

data Kimenet 16 bájtos tömb pointer, ide kapjuk meg a kártya azonosítóját 
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A függvény az állapot kóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Olvassuk ki az NFC kártya 1-es blokkjának a tartalmát. 
int result;  
unsigned char data[16]; 
 result = Nfc_Read_Card_Id(ClientSocket, data); 
 if (result == 1) 
 { 
  for (char d = 0; d < 16; d++) 
  { 
   printf("NFC ID %x\n", data[d]); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  printf("NFC fail, error code: %d", result); 
 } 

 NFC kártya esemény (NFC_CARD_EVENT) 
Parancs protokoll: TCP 

A kártya állapotának változásakor a Pult küldi a PC-nek. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8303 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 0 = kártya ki lett húzva, 1 = kártya be lett rakva 

 

Példa függvény definíció:  
int Nfc_Event(SOCKET socket); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény az állapot kóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Figyeljük a kártya állapot változását. 
int result;  
while (1) 
 { 
  result = Nfc_Event(ClientSocket); 
  if (result == 0) 
  { 
   printf("NFC card removed\n"); 
  } 
  else 
  { 
   printf("NFC card inserted\n"); 
  } 
 } 

 NFC kártya adat írása (NFC_WRITE) 
Parancs protokoll: TCP 

Adat beírása az NFC kártya adott blokkjába. Adatot csak blokkonként, azaz 16 bájtos csomagban lehet írni.  

PC küldi: 
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NO. Code Byte Description 

1. 0x0304 2 Parancskód 

2. 0x0012 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Kártya memória blokk cím 

4.  16 16 bájt adat 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8304 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 
Állapot: 0 = nincs kártya behelyezve, 1 = van kártya 
behelyezve írás sikeres, 2 = egyéb hiba, 3 = nincs 
kártya olvasó 

 

Példa függvény definíció:  
int Nfc_Write(SOCKET socket, unsigned int address, unsigned char * data); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

address Bemenet Az olvasni kívánt blokk címe 

data Bemenet 16 bájtos tömb pointer, ide adjuk át a beírni kívánt adatot tartalmazó tömböt 

 
A függvény az állapot kóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Írjuk be az 1-es blokkba az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokat. 
int result;  
unsigned char data[16] = { 1,2,3,4,5,6 }; 
 result = Nfc_Write(ClientSocket, 1, data); 
 if (result == 1) 
 { 
  printf("NFC write OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("NFC fail, error code: %d", result); 
 } 

3.6 Haas egység kommunikáció (0x.4..) 

 Haas egység írás (HAAS_WR) 
Parancs protokoll: TCP 

A Haas egység paramétereinek írása. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0401 2 Parancskód 

2. 0x0006 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 2 Haas regiszter cím 

4. 0x…….. 4 Haas regiszter adat 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 
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Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8401 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

1.  0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

 

 Haas egység olvasás (HAAS_RD) 
Parancs protokoll: TCP 

A Haas egység paramétereinek olvasása. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0402 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 Haas regiszter cím 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8402 2 Parancskód 

2. 0x0005 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 0 = hiba, 1 = olvasás rendben 

4. 0x……. 4 Haas adat 

 

 Távolság információk átküldése (DISTANCE_PARAM) 
Parancs protokoll: TCP 

A távolság mérés eredményének letárolása a pultba. Minden pulthoz az alábbi paraméterek tartoznak: IP cím, 

távolság (mm), késleltetés (us), relatív hangerő csillapítás 1 dB lépésekben és az iránykarakterisztika paraméter (0-7).  

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0403 2 Parancskód 

2. 0x 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Paraméter blokkok szám 

4. 0x…. 4 1. blokk: Pult IP cím (1. bájt = első szám) 

5. 0x…. 2 1. blokk: Távolság mm-ben 

6. 0x… 4 1. blokk: Késleltetés (us) 

7. 0x.. 2 1. blokk: Relatív csillapítás (1 dB) 

8. 0x…. 2 1. blokk: Iránykarakterisztika paraméter 

   2. blokk:……. 

Válasz a parancsra: 
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Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8403 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 0 = hiba, 1 = letárolás rendben 

 

 Haas modul engedélyezése (HAAS_ENABLE) 
Parancs protokoll: TCP 

A Haas egység engedélyezése és tiltása. Tiltás esetén nincs késleltetés és iránykarakterisztika beállítás. Az 

engedélyezés kiadásakor töltődnek be a távolság adatok és az innentől a hozzászólótól függően állítódnak a 

paraméterek. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0404 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 1 
0 = Haas működés kikapcsolása, 1 = Haas működés 
bekapcsolása 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8404 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 0 = hiba, 1 = sikeres beállítás 

 

 HAAS táblázat kiíratása (HAAS_PARAM_LIST) 
Parancs protokoll: TCP 

A pultban előzőleg letárolt HAAS táblázat paramétereit kiíratja a képernyőre. Hiányzó fájl esetén hibával tér vissza. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0405 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8405 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 0 = hiba, 1 = sikeres kiíratás 
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3.7  Pult oldali események (0x.5..) 

 Gomb megnyomás (EVENT_BUTTON_PUSH) 
A pult akkor küldi ezt a parancsot, ha a pulton létrehozott gombot megnyomták és annak a Touch funkciója 
engedélyezve volt. A parancs a létrehozott gombnak az azonosítóját küldi el. 
Pult küldi a PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8501 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 Gomb azonosító (ID) 

 

Példa függvény definíció:  
int Event_Push_Button(SOCKET socket); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Figyeljük a gomb megnyomást. 
int result;  
while (1) 
 { 
  result = Event_Push_Button(ClientSocket); 
  printf("Button %d pushed\n", result); 
 } 

3.8  Hang vezérlés (0x.6..) 

 Hangerő állítás (SPK_HP_VOL) 
Parancs protokoll: TCP 

Az adott pult hangszórójának és fejhallgatójának hangerejének állítása. 0 -> némítás, 100 -> maximum hangerő. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0601 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 Fejhallgató hangerő 

4. 0x 1 Hangszóró hangerő 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8601 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

2.  0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 
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Példa függvény definíció:  
int Spk_Hp_Vol(SOCKET socket, unsigned char headphone_volume, unsigned char speaker_volume); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

headphone_volume Bemenet Fejhallgató hangerő 

speaker_volume Bemenet Hangszóró hangerő 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Állítsuk be mindkét hangerő értéket 50-re. 
int result;  
result = Spk_Hp_Vol(ClientSocket, 50, 50); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Volume OK\n"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Volume fail, error code: %d", result); 
 } 

  Mikrofon bekapcsolás, stream indítás (MIC_STREAM_SET) 
Parancs protokoll: TCP 

Mikrofon bekapcsolás és stream elindítása. A paraméterben a cél IP címet, portot és logikai csatornát lehet megadni. 

Ha a csatornaszám 0-127 közt van, akkor azokat a pult összekeverve szólaltatja meg. A 128-255 közötti tartományba 

a fejhallgatóra ki lehet választani egyet (tolmácsolt nyelv). 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0602 2 Parancskód 

2. 0x0007 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 4 IP cím 

4. 0x.. 2 Port 

5. 0x.. 1 Csatornaszám 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8602 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3.  0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hálózati hiba 

2 audio hiba 

3 registry hiba 

4 már el van indítva 

 

Példa függvény definíció:  
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int Mic_Stream_Set(SOCKET socket, DWORD IP, WORD port, unsigned char channel); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

IP Bemenet Cél IP cím 

port Bemenet Cél port 

channel Bemenet Csatornaszám 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Indítsuk el az audio stream-et a 239.0.0.1 multicast címre, a 1235 portra és az 1-es logikai csatornára. 
result = Mic_Stream_Set(ClientSocket, inet_addr("239.0.0.1"), 1235, 1); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Stream started\n"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Stream fail, error code: %d", result); 
 } 

 Mikrofon kikapcsolás, stream leállítás(MIC_STREAM_OFF) 
Parancs protokoll: TCP 

Mikrofon kikapcsolás és stream leállítása.  

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0603 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8603 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

4.  0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hiba, nem volt elindítva stream 

 

Példa függvény definíció:  
int Mic_Stream_Off(SOCKET socket); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Állítsuk le az audio stream-et. 
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result = Mic_Stream_Off(ClientSocket); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Stream stopped\n"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Stream stop fail, error code: %d", result); 
 } 

 Hangszóró és fejhallgató beállítása (SPK_HEADPHONE_SET) 
Hang vétel elindítása. A csatornaszám a fejhallgatóban hallgatni kívánt csatornaszám. A csatornaszám 128-255 

között lehet, egyéb esetben a 1-127 csatornák kevert jelét lehet hallani. A vételi puffer méret a hálózati átviteltől 

függhet, vezeték nélküli átvitelnél nagyobbra van szükség.  

PC küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0604 2 Parancskód 

2. 0x0008 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 fejhallgató csatornaszám 

4. 0x…. 2 Portszám 

5. 0x.. 1 Vételi puffer méret, 0-10 

6. 0x.. 4 Multicast group IP cím 

 

Válasz a parancsra: 

Pult küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8604 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

5.  0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hálózati hiba 

2 audio hiba 

3 már el van indítva 

 

Példa függvény definíció:  
int Spk_Headphone_Set(SOCKET socket, unsigned char channel, WORD port, unsigned char buffer_size, 
DWORD IP); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

channel Bemenet Fejhallgató csatornaszám. 

port Bemenet Stream port. 

buffer_size Bemenet Vételi puffer méret 

IP Bemenet Multicast group IP cím 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
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Konkrét példa: Indítsuk el a stream fogadást a 239.0.0.1 címről és 1235 portról, a Fejhallgatón a 128-as csatornát 
hallgassuk, buffer méretnek állítsuk be az 1-et. 
result = Spk_Headphone_Set(ClientSocket, 128, 1235, 1, inet_addr("239.0.0.1")); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Speaker-headphone OK\n"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Speaker-headphone set fail, error code: %d", result); 
 } 

 Audio vétel leállítás (SPK_HEADPHONE_OFF) 
Parancs protokoll: TCP 

Audio vétel leállítás 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0605 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8605 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

6.  0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 nem volt elindítva 

 

Példa függvény definíció:  
int Spk_Headphone_Off(SOCKET socket); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Állítsuk le a stream fogadást. 
result = Spk_Headphone_Off(ClientSocket); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Stream receive stopped\n"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Stream receive stop fail, error code: %d", result); 
 } 
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 Audió állapot lekérdezés (AUDIO_GET_STATE) 
Audio állapot lekérdezés a pulttól.  

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0606 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

 

Válasz a parancsra: 

Pult küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8606 2 Parancskód 

2. 0x0005 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 Küldés státusz: 1 = Mikrofon aktív || 2 = stream OK 

4. 0x.. 1 
Fogadás státusz: 1 = vétel engedélyezése || 2 = 
fejhallgató vétel OK || 4= hangszóró vétel OK,  

5. 0x.. 1 fejhallgató csatornaszám 

6. 0x.. 1 Hangszóró hangerő 

7. 0x.. 1 Fejhallgató hangerő 

 

Példa függvény definíció:  
Audio_Get_State(SOCKET socket, unsigned char * send_state, unsigned char * receive_state, unsigned 
char * channel, unsigned char * speaker_volume, unsigned char * headphone_volume); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

send_state Kimenet Küldési állapot 

receive_state Kimenet Fogadási állapot 

channel Kimenet Vételi csatornaszám 

speaker_volume Kimenet hangszóró hangerő 

headphone_volume Kimenet fejhallgató hangerő 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kérdezzük le az audio stream küldés-fogadás állapotát. 
unsigned char send_state, receive_state, channel, speaker_volume, headphone_volume; 
 result = Audio_Get_State(ClientSocket, &send_state, &receive_state, &channel, 
&speaker_volume, &headphone_volume); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Audio state:\nsend_state: %d, receive_state: %d, channel: %d, speaker_volume: 
%d, headphone_volume: %d\n", send_state, receive_state, channel, speaker_volume, headphone_volume); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Audio state fail, error code: %d", result); 
 } 

3.9 Videó vezérlés (0x.7..) 

 Video ablak létrehozás (VIDEO_WINDOW) 
Parancs protokoll: TCP 

A PC küldi a pultnak, megadja, hogy mekkora ablakban és hol jelenjen meg a video.  
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PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0704 2 Parancskód 

2. 0x0008 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 szélesség 

4. 0x…. 2 magaság 

5. 0x…. 2 x pozíció 

6. 0x…. 2 y pozíció 

 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek, és jelzi a hibakód paraméterben, hogy létrejött 

az ablak vagy nem, valamint visszaküldi az ablak azonosítóját, amivel az ablakra lehet hivatkozni. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8704 2 Parancskód 

2. 0x0003 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x…. 2 Video ablak azonosító 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

2 már folyamatban van video megjelenítés 

3 nem lehet több video ablak 

 

Példa függvény definíció:  
int Video_Window(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, unsigned int * ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

width Bemenet Video ablak szélesség 

height Bemenet Video ablak magasság 

X Bemenet Video ablak X pozíció 

Y Bemenet Video ablak Y pozíció 

ID Kimenet Létrehozott videó ablak azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Hozzunk létre egy 1920x1080-as felbontású videó ablakot a [0;0] pozícióba. 
unsigned int ID 
result = Video_Window(ClientSocket, 1920, 1080, 0, 0, &ID); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Video_Window created, ID = %d", ID); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Video_Window fail, error code: %d", result); 
 } 
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 Video megjelenítés indítása (VIDEO_PLAY) 
Parancs protokoll: TCP 

A PC küldi a pultnak, megadja, hogy melyik porton és milyen multicast címről várja a videó stream-et. A parancs csak 

akkor hajtódik végre, ha előtte a VIDEO_WINDOW paranccsal létrehoztunk egy video ablakot és annak az 

azonosítóját küldtük el. Létező ablaknál és folyamatban lévő video stream-nél a video a parancs kiadását követően 

megjelenik a felületen. A video mérete az ablak méretéhez fog igazodni. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0701 2 Parancskód 

2. 0x0008 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Video ablak azonosító 

4. 0x…. 2 video portszám 

5. 0x.. 4 Multicast group IP cím 

 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8701 2 Parancskód 

2. 0x0003 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter, nincs video ablak létrehozva 

2 már folyamatban van video megjelenítés 

 
Példa függvény definíció:  
int Video_Play(SOCKET socket, unsigned int ID, WORD port, DWORD IP); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Video ablak azonosító 

port Bemenet Video stream port  

IP Bemenet Video stream IP 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Indítsuk el a video stream megjelenítést a 90-es azonosítójú video ablakban, fogadás az 1234 porton 
és 239.0.0.1 IP-ről. 
result = Video_Play(ClientSocket, 90, 1234, inet_addr("239.0.0.1")); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Video_Play created"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Video_Play fail, error code: %d", result); 
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 } 

 Video leállítás (VIDEO_STOP) 
Parancs protokoll: TCP 

A PC küldi a pultnak, ennek hatásárára leállítja a video megjelenítést, a stream fogadását és bezárja a video ablakot. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0702 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Leállítani kívánt video ablak azonosító 

 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8702 2 Parancskód 

2. 0x…. 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hiba, nem volt létrehozva video ablak 

2 hiba, nem volt elindítva video megjelenítés 

 

Példa függvény definíció:  
int Video_Stop(SOCKET socket, unsigned int ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Video ablak azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Állítsuk le a video stream megjelenítést a 90-es azonosítójú video ablakban. 
result = Video_Stop(ClientSocket, 90); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Video stop OK"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Video Stop fail, error code: %d", result); 
 } 

 Video ablak törlés (VIDEO_WINDOW_DEL) 
Parancs protokoll: TCP 

A PC küldi a pultnak, törli a megadott azonosítóval rendelkező video ablakot és leállítja a video megjelenítést és 

stream fogadást, ha az elvolt indítva. 

PC küldi: 
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NO. Code Byte Description 

1. 0x0705 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Törölni kívánt video ablak azonosító 

 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8705 2 Parancskód 

2. 0x0003 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba, törlés sikeres 

1 hibás bemenő paraméter 

2 nem volt létrehozva az adott azonosítóval ablak 

3 egyéb hiba 

 

Példa függvény definíció:  
int Video_Window_Del(SOCKET socket, unsigned int ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

ID Bemenet Video ablak azonosító 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Zárjuk be a 90-es azonosítójú videó ablakot. 
result = Video_Window_Del(ClientSocket, ID3); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Video Window Delete "); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Video Window Delete fail, error code: %d", result); 
 } 

 Video státusz (GET_VIDEO_STATUS) 
Parancs protokoll: TCP 

A PC küldi a pultnak, a megadott azonosítóval rendelkező video ablakhoz tartozó video állapotot adja vissza. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0703 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x…. 2 Video ablak azonosító 
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Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8703 2 Parancskód 

2. 0x0003 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

4. 0x.. 2 

Video dekóder státusz: 1 =  
VIDEO_DEC_WAIT_FOR_PARAMETER_SLICE, 2 = 
VIDEO_DEC_WORKING, 3 = VIDEO_DEC_STOP, 4 = 
VIDEO_DEC_NETWORK_ERROR, 5 = 
VIDEO_DEC_VPU_ERROR,  6 = 
VIDEO_DEC_NOT_STARTED 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba, video megjelenítés folyamatban 

1 hiba, nem volt létrehozva video ablak 

2 nem volt elindítva video megjelenítés 

 

Példa függvény definíció:  
int Get_Video_Status(SOCKET socket, unsigned int * video_status); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

video_status Kimenet Video státusz 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kérdezzük le a video megjelenítés státuszát. 
unsigned int video_status; 
 result = Get_Video_Status(ClientSocket, &video_status); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Video status: %d\n", video_status); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Video status fail, error code: %d", result); 
 } 

3.10 Dokumentum kezelés 

 Meglévő dokumentumok listájának lekérdezése (GET_DOC_LIST): 
A parancs lekérdezi a pulton letárolt dokumentumok listáját. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

 
1. 

0x0801 2 parancskód 

2. 0x0000 2 parancshossz 

 
A pult válasz paraméterei: 
Dokumentumok száma: A pulton letárolt összes dokumentum darabszáma 
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Dokumentum azonosítója: Az egyes dokumentumokhoz rendel azonosító, amivel a dokumentum megnyitáskor 
azonosítható 
Dokumentum nevének hossza 
Dokumentum neve: A tényleges dokumentum név 
Több dokumentum esetén az utóbbi három paraméter kerül ismételt elküldésre, annyiszor, ahány dokumentum 
található a pulton. 

 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8801 2 parancskód 

2. 0x…. 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 dokumentumok száma 

4. 0x…. 2 Első dokumentum azonosítója 

5. 0x…. 2 Első dokumentum név hossza 

6. 0x név hossza Első dokumentum neve 

7. 0x…. 2 Második dokumentum azonosítója, ha van és így 
tovább 

.. .. ..  

 
Példa függvény definíció:  
int Get_Doc_List(SOCKET socket, unsigned int * count, struct doc_list * doc_list); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

count Kimenet A pulton lévő dokumentumok száma 

doc_list Kimenet A dokumentumok azonosítóját és nevét ebbe a struktúrába kapjuk meg 

 
A függvény a hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kérjük le a pulton található dokumentumokat és írassuk ki az azonosítójukat és nevüket. 
int result;  
unsigned int  count; 
doc_list  doc_list[20]; 
result = Get_Doc_List(ClientSocket, &count, doc_list); 
if (result == 0) 
{ 
 printf("Document count: %d, list:\n", count); 
 for(int i = 0; i < count; i++)printf("ID: %d, Name: %s\n", doc_list[i].ID, doc_list[i].name); 
} 
else 
{ 
 printf("Document list fail, error code: %d", result); 
} 
 

 Meglévő dokumentum megnyitása (OPEN_DOC): 
Ezzel a paranccsal a pultra előzőleg letöltött dokumentumot tudunk megnyitni, az előzőleg létrehozott dokumentum 

ablakba. 

Parancs bemenő paramétere: 

Dokumentum azonosító: A GET_DOC_LIST paranccsal lekért dokumentum azonosító, amit szeretnénk megjeleníteni 

az előre létrehozott dokumentum ablakban. 

Dokumentum ablak azonosító: Az előre létrehozott dokumentum ablakot azonosítja, ahova a dokumentumot 

szeretnénk megjeleníteni. 

PC küldi: 
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NO. Code Byte Description 

 
1. 

0x0802 2 parancskód 

2. 0x0002 2 parancshossz 

3. 0x…. 2 Dokumentum ablak azonosító 

4. 0x…. 2 Dokumentum azonosító 

 
Pult válasza PC felé: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8802 2 parancskód 

2. 0x0001 2 parancshossz 

3. 0x.. 1 hibakód 

 
Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter, nem létező azonosító 

2 nincs létrehozva dokumentum ablak 

3 egyéb hiba 

 

Példa függvény definíció:  
int Open_Doc(SOCKET socket, unsigned int window_ID, unsigned int document_ID); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

window_ID Bemenet A dokumentum ablak azonosító 

document_ID Bemenet A dokumentum azonosító 

 
A függvény hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Nyissuk meg a nullás azonosítójú dokumentumot a 400-as azonosítójú dokumentum ablakban: 
int result;  
result = Open_Doc(ClientSocket, 400, 0); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Document opened\n"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Document open fail, error code: %d", result); 
 } 

4 Hardver kezelés (0x.9..) 

4.1 Akkumulátor állapot (GET_BATTERY_STATUS) 
Parancs protokoll: TCP 

Vezetéknélküli módnál, az akkumulátor állapot lekérdezése. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0901 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 
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Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8901 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 
0 = nincs akkumulátor, 1 = akkumulátor detektálva, 
2 = töltés   

4. 0x.. 1 Töltöttség 0-100, érvénytelen esetben 255 

 
Példa függvény definíció:  
int Get_Battery_Status(SOCKET socket, unsigned char * battery_state, unsigned char * battery_level); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

battery_state Kimenet Akkumulátor állapot 

battery_level Kimenet Akkumulátor töltöttség 

 
A függvény hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kérdezzük le az akkumulátor állapotát: 
int result;  
unsigned char battery_state, battery_level; 
 result = Get_Battery_Status(ClientSocket, &battery_state, &battery_level); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Battery status: %d, battery level: %d", battery_state, battery_level); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Battery status fail, error code: %d", result); 
 } 

4.2 Rezgőmotor (SET_MOTOR) 
Parancs protokoll: TCP 

Rezgőmotor beállítása. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0902 2 Parancskód 

2. 0x0002 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 
0 = kikapcsolva, 1 = érintéshez rendelés, 2 = 
rezgetés az adott ideig 

4. 0x.. 1 Rezgetés ideje (1-255)* 10ms 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8902 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 
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Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

 

4.3 LED vezérlés (SET_LED) 
Parancs protokoll: TCP 

LED-ek beállítása. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0903 2 Parancskód 

2. 0x0003 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 Piros LED fényereje 

4. 0x.. 1 Zöld LED fényereje 

5. 0x.. 1 Kék LED fényereje 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8903 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hibás bemenő paraméter 

 

Példa függvény definíció:  
int Set_Led(SOCKET socket, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

red Bemenet Piros LED fényerő 

green Bemenet Zöld LED fényerő 

blue Bemenet Kék LED fényerő 

 
A függvény hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kapcsoljuk be pirosra a LED-eket: 
int result;  
result = Set_Led(ClientSocket, 255, 0, 0); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Set LED ok"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Set LED fail, error code: %d", result); 
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 } 

4.4 Pult leállítása (UNIT_SWITCH_OFF) 
Parancs protokoll: TCP 

Akkumulátoros üzem esetén a pultot távolról le lehet kapcsolni. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 

1. 0x0904 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8904 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 nem lehet leállítani 

 

Példa függvény definíció:  
int Unit_Switch_Off(SOCKET socket); 

Paraméterek: 

Paraméter Irány Leírás 

socket Bemenet Az adott pulthoz létrehozott TCP socket 

 
A függvény hibakóddal tér vissza. 
 
Konkrét példa: Kapcsoljuk ki a pultot: 
int result;  
result =  Unit_Switch_Off(ClientSocket); 
 if (result == 0) 
 { 
  printf("Switch off ok"); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Switch off ok fail, error code: %d", result); 
 } 

4.5 Wifi gyári visszaállítás (WIFI_FACTORY_RESET) 
Parancs protokoll: TCP 

Wifis verziónál, a VM5G wifi modult visszaállítja alaphelyzetbe, ilyenkor hotspot-ként indul el és hozzá csatlakozva 

webes felületen keresztül lehet konfigurálni. 

PC küldi: 

NO. Code Byte Description 
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1. 0x0905 2 Parancskód 

2. 0x0000 2 Parancs hossza 

Válasz a parancsra: 

Ha a parancs végrehajtása sikeres, akkor a pult válaszol a szervernek. 

Pult küldi 

NO. Code Byte Description 

1. 0x8905 2 Parancskód 

2. 0x0001 2 Parancs hossza 

3. 0x.. 1 hibakód 

 

Hibakódok: 

Code Description 

0 nincs hiba 

1 hiba 
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Példa függvény definíciók: 

Parancs összeállítását segítő függvények, a pointer értékét az adathosszával növeli hozzáadás után: 
void add_data_2_packet(char ** pointer, char data) 
{ 
 memcpy(*pointer, (char*)&data, 1); 
 *pointer += 1; 
} 
 
void add_data_2_packet(char ** pointer, int data) 
{ 
 data = Swap2Bytes(data); 
 memcpy(*pointer, (char*)&data, 2); 
 *pointer += 2; 
} 
 
void add_data_2_packet(char ** pointer, WORD data) 
{ 
 data = Swap2Bytes(data); 
 memcpy(*pointer, (char*)&data, 2); 
 *pointer += 2; 
} 
 
void add_data_2_packet(char ** pointer, char* data) 
{ 
 memcpy(*pointer, data, strlen(data)); 
 *pointer += strlen(data); 
} 
 
void add_data_2_packet(char ** pointer, DWORD data) 
{ 
 data = Swap2Bytes_dword(data); 
 memcpy(*pointer, (char*)&data, 4); 
 *pointer += 4; 
} 

 
 
int Button_Def(SOCKET socket, char * file_name, int X, int Y, char touch, unsigned int * ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(strlen(file_name)));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, touch);//touch 
  
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
         
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)BUTTON_DEF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
  
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
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  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == BUTTON_DEF) 
  { 
   *ID = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[6] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[5]); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
 
int Button_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char; //pointer a parancs elejére mutat 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)BUTTON_DEL);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)2);// parancshossz 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(ID));//gomb ID 
 
 send(socket, temp_char, 4 + 2, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == BUTTON_DEL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Button_Mod(SOCKET socket, unsigned int ID, char * file_name, char touch) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer az adatra mutat 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(ID));//gomb ID 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(strlen(file_name)));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, touch);//touch 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)BUTTON_MOD);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
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 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == BUTTON_MOD) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int XY_Position(SOCKET socket, unsigned int ID, int X, int Y) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(ID));//gomb ID  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)XY_POSITION);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == XY_POSITION) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Obj_On_Off(SOCKET socket, unsigned int ID, char on_off) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(ID));//gomb ID  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, on_off);//on-off 
 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
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 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)OBJ_ON_OFF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == OBJ_ON_OFF) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Textbox_Def(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, char touch, char R, char G, char 
B, char frame, char transparent, unsigned int * ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//szöveg doboz szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//szöveg doboz magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, touch);//touch 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, R);//háttérszín piros komponense 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, G);//háttérszín zöld komponense  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, B);//háttérszín kék komponense 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, frame);//keret típusa 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, transparent);//átlátszó 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)TEXTBOX_DEF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == TEXTBOX_DEF) 
  { 
   *ID = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[6] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[5]); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
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} 
 
int Textbox_Text(SOCKET socket, unsigned int ID, char italic, char bold, char underline, char 
crossed_line, int letter_size, char type, char alignment, char R, char G, char B, int lenght, char * 
text) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position,(WORD) ID);//szöveg doboz azonosító 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, italic);//dőlt 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, bold);//félkövér 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, underline);//aláhúzott  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, crossed_line);//áthúzott  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, letter_size);//betű méret 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, type);//betű típus 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, alignment);//igazítás 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, R);//betűszín piros komponense 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, G);//betűszín zöld komponense  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, B);//betűszín kék komponense 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, lenght);//szöveg hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, text);//szöveg 
  
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)TEXTBOX_TEXT);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == TEXTBOX_TEXT) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Textbox_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//szöveg doboz azonosító 
  
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)TEXTBOX_DEL);//parancs kód 
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 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == TEXTBOX_DEL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Textbox_Mod(SOCKET socket, unsigned int ID, int width, int height, int X, int Y, char touch, 
char R, char G, char B, char frame, char transparent) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//módosítani kívánt szövegdoboz 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//szöveg doboz szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//szöveg doboz magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, touch);//touch 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, R);//háttérszín piros komponense 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, G);//háttérszín zöld komponense  
 add_data_2_packet(&temp_char_position, B);//háttérszín kék komponense 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, frame);//keret típusa 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, transparent);//átlátszó 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)TEXTBOX_MOD);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == TEXTBOX_MOD) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
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int Image_Insert(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, char * file_name, unsigned int 
* ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//a kép terület szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//a kép terület magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(strlen(file_name)));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév  
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)IMAGE_INSERT);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == IMAGE_INSERT) 
  { 
   *ID = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[5] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[6]); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Image_Mod(SOCKET socket, unsigned int ID, int width, int height, int X, int Y, char * file_name) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//a kép terület szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//a kép terület szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//a kép terület magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(strlen(file_name)));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév  
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)IMAGE_MOD);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
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 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == IMAGE_MOD) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Image_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//szöveg doboz azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)IMAGE_DEL);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == IMAGE_DEL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Get_XY_Position(SOCKET socket, unsigned int ID, char * object_type, int * width, int * height, 
int * X, int * Y) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//szöveg doboz azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
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 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)GET_XY_POSITION);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == GET_XY_POSITION) 
  { 
   if (TCP_inputbuffer[4] == 0)//nincs hiba 
   { 
    *object_type = TCP_inputbuffer[5]; 
    *width = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[7] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[6]); 
    *height = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[9] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[8]); 
    *X = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[11] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[10]); 
    *Y = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[13] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[12]); 
   } 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int All_Obj_Remove(SOCKET socket) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char; //pointer a parancs elejére mutat 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ALL_OBJ_REMOVE);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)0);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, 4 , 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == ALL_OBJ_REMOVE) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Save_Struct_Array(SOCKET socket, char * file_name) 
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{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(strlen(file_name)));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév  
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)SAVE_STRUCT_ARRAY);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == SAVE_STRUCT_ARRAY) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Load_Struct_Array(SOCKET socket, char * file_name) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)(strlen(file_name)));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév  
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)LOAD_STRUCT_ARRAY);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == LOAD_STRUCT_ARRAY) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
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  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Document_Window_Def(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, unsigned int * ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//a kép terület szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//a kép terület magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)DOCUMENT_WINDOW_DEF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == DOCUMENT_WINDOW_DEF) 
  { 
   *ID = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[6] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[5]); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Document_Window_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//Dokumentum ablak azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)DOCUMENT_WINDOW_DEL);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
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  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == DOCUMENT_WINDOW_DEL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Combo_Box_Def(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//Dokumentum ablak azonosító 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//Combobox szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//Combobox magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//Combobox x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//Combobox y pozíció 
  
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)DOC_COMBO_DEF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == DOC_COMBO_DEF) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Combo_Box_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//Dokumentum ablak azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
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 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)DOC_COMBO_DEL);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == DOC_COMBO_DEL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
 
int Get_Doc_List(SOCKET socket, unsigned int * count, doc_list * doc_list) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 WORD doc_name_len; 
 char TCP_inputbuffer[500]; 
 char * buf_position; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)GET_DOC_LIST);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 500, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == GET_DOC_LIST) 
  { 
   *count = (TCP_inputbuffer[5] << 8) | TCP_inputbuffer[4]; 
   buf_position = &TCP_inputbuffer[6];// első dokumentum ID-ra mutat 
   for (int a = 0; a < *count; a++) 
   { 
    doc_list[a].ID = (buf_position[1] << 8) | buf_position[0]; 
     
    doc_name_len = (buf_position[3] << 8) | buf_position[2]; 
    *doc_list[a].name = 0; 
    strncat(doc_list[a].name, &buf_position[4], doc_name_len); 
    buf_position += (doc_name_len + 4);//ID + hossz + név 
   } 
   return 0; 
  } 
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 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Open_Doc(SOCKET socket, unsigned int window_ID, unsigned int document_ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)window_ID);//Dokumentum ablak azonosító 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)document_ID);//Dokumentum azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)OPEN_DOC);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == OPEN_DOC) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Unit_State(SOCKET socket, BYTE * battery, BYTE * battery_level, BYTE * battery_charge, BYTE * 
wifi, BYTE * wifi_level, BYTE * nfc, BYTE * standby, unsigned int * volume) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char; //pointer a parancs elejére mutat 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)UNIT_STATE);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)0);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == UNIT_STATE) 
  { 
   *battery = TCP_inputbuffer[4]; 
   *battery_level = TCP_inputbuffer[5]; 
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   *battery_charge = TCP_inputbuffer[6]; 
   *wifi = TCP_inputbuffer[7]; 
   *wifi_level = TCP_inputbuffer[8]; 
   *nfc = TCP_inputbuffer[9]; 
   *standby = TCP_inputbuffer[10]; 
   *volume = ((unsigned char)TCP_inputbuffer[11]) << 8 | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[12]; 
   return 0; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Restart_App(SOCKET socket) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char; //pointer a parancs elejére mutat 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)RESTART_APP);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)0);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == RESTART_APP) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Video_Window(SOCKET socket, int width, int height, int X, int Y, unsigned int * ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, width);//a video terület szélesség 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, height);//a video terület magasság 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, X);//x pozíció 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, Y);//y pozíció 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)VIDEO_WINDOW);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
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  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == VIDEO_WINDOW) 
  { 
   *ID = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[6] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[5]); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Video_Play(SOCKET socket, unsigned int ID, WORD port, DWORD IP) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//a video ablak azonosító 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, port);//a video stream port 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, IP);//video stream multicast cím 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)VIDEO_PLAY);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == VIDEO_PLAY) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Video_Stop(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//a video ablak azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)VIDEO_STOP);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 



75 
 

 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == VIDEO_STOP) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Video_Window_Del(SOCKET socket, unsigned int ID) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)ID);//a video ablak azonosító 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)VIDEO_WINDOW_DEL);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == VIDEO_WINDOW_DEL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Get_Video_Status(SOCKET socket, unsigned int * video_status) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)GET_VIDEO_STATUS);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
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 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == GET_VIDEO_STATUS) 
  { 
   *video_status = (((unsigned char)TCP_inputbuffer[5] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[6]); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Raw_Img(SOCKET socket, char * file_name, char * destination, FILE * file) 
{ 
 char * temp_char = (char*)calloc(5000000, sizeof(char));//nagyobb terület foglalása a fájl 
miatt 
 char * temp_char_position = temp_char + 6; //pointer a parancs adatrészére, itt 4 bájtos a 
parancs méret 
 WORD cmd_code; 
 DWORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 DWORD size; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)strlen(file_name));//fájlnév hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, file_name);//fájlnév 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)strlen(destination));//cél útvonal hossza 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, destination);//cél útvonal 
 
 fseek(file, 0, SEEK_END); // seek to end of file 
 size = ftell(file); // get current file pointer 
 fseek(file, 0, SEEK_SET); 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, size);//fájl mérete 
 fread(temp_char_position, 1, size, file); 
 temp_char_position += size; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 6);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)RAW_IMG);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (DWORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 6, 0);//TCP csomag küldése 
 free(temp_char); 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == RAW_IMG) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
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} 
 
int Nfc_Read(SOCKET socket, unsigned int address, unsigned char * data) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)address);//kártya blokk cím 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)NFC_READ);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == NFC_READ) 
  { 
   memcpy(data, &TCP_inputbuffer[5], 16); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Nfc_Read_Card_Id(SOCKET socket, unsigned char * data) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)NFC_READ_CARD_ID);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == NFC_READ_CARD_ID) 
  { 
   memcpy(data, &TCP_inputbuffer[5], 16); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
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 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Nfc_Write(SOCKET socket, unsigned int address, unsigned char * data) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)address);//kártya blokk cím 
 memcpy(temp_char_position, data, 16);//kártya adat 
 temp_char_position += 16; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)NFC_WRITE);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == NFC_READ) 
  { 
   memcpy(data, &TCP_inputbuffer[5], 16); 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Nfc_Event(SOCKET socket) 
{ 
 WORD cmd_code; 
 char TCP_inputbuffer[10]; 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == NFC_CARD_EVENT) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Event_Push_Button(SOCKET socket) 
{ 
 WORD cmd_code; 
 char TCP_inputbuffer[10]; 
 do 
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 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == EVENT_BUTTON_PUSH) 
  { 
   return (((unsigned char)TCP_inputbuffer[4] << 8) | (unsigned 
char)TCP_inputbuffer[5]); 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Spk_Hp_Vol(SOCKET socket, unsigned char headphone_volume, unsigned char speaker_volume) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, headphone_volume);//fejhallgató hangerő 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, speaker_volume);//hangszóró hangerő 
  
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)SPK_HP_VOL);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == SPK_HP_VOL) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Mic_Stream_Set(SOCKET socket, DWORD IP, WORD port, unsigned char channel) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, IP);//cél IP 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, port);//cél port 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, channel);//audio csatorna 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
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 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)MIC_STREAM_SET);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == MIC_STREAM_SET) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Mic_Stream_Off(SOCKET socket) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)MIC_STREAM_OFF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == MIC_STREAM_OFF) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Spk_Headphone_Set(SOCKET socket, unsigned char channel, WORD port, unsigned char buffer_size, 
DWORD IP) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, channel);//audio csatorna 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, port);//port 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, buffer_size);//vételi buffer méret 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, IP);//IP 
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 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)SPK_HEADPHONE_SET);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == SPK_HEADPHONE_SET) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Spk_Headphone_Off(SOCKET socket) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)SPK_HEADPHONE_OFF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == SPK_HEADPHONE_OFF) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Audio_Get_State(SOCKET socket, unsigned char * send_state, unsigned char * receive_state, 
unsigned char * channel, unsigned char * speaker_volume, unsigned char * headphone_volume) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
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 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)AUDIO_GET_STATE);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == AUDIO_GET_STATE) 
  { 
   *send_state = TCP_inputbuffer[4]; 
   *receive_state = TCP_inputbuffer[5]; 
   *channel = TCP_inputbuffer[6]; 
   *speaker_volume = TCP_inputbuffer[7]; 
   *headphone_volume = TCP_inputbuffer[8]; 
   return 0; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Get_Battery_Status(SOCKET socket, unsigned char * battery_state, unsigned char * battery_level) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)GET_BATTERY_STATUS);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == GET_BATTERY_STATUS) 
  { 
   *battery_state = TCP_inputbuffer[4]; 
   *battery_level = TCP_inputbuffer[5]; 
   return 0; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Set_Motor(SOCKET socket, unsigned char mode, unsigned char time) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
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 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, mode);//mód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, time);//idő 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)SET_MOTOR);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == SET_MOTOR) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Set_Led(SOCKET socket, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue ) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (char)red);//piros 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (char)green);//zöld 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (char)blue);//kék 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)SET_LED);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == SET_LED) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
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} 
 
int Unit_Switch_Off(SOCKET socket) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)UNIT_SWITCH_OFF);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == UNIT_SWITCH_OFF) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 
 
int Wifi_Factory_Reset(SOCKET socket) 
{ 
 char temp_char[50];//ebbe a tömbbe rakjuk össze a parancsot 
 char * temp_char_position = temp_char + 4; //pointer a parancs adatrészére 
 WORD cmd_code; 
 WORD cmd_len; 
 char TCP_inputbuffer[50]; 
 
 cmd_len = temp_char_position - (temp_char + 4);//parancs hossz a fejrész nélkül 
 temp_char_position = temp_char;//pointer az parancs elejére 
 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)WIFI_FACTORY_RESET);//parancs kód 
 add_data_2_packet(&temp_char_position, (WORD)cmd_len);// parancshossz 
 
 send(socket, temp_char, cmd_len + 4, 0);//TCP csomag küldése 
 
 do 
 { 
  if (recv(socket, TCP_inputbuffer, 50, 0) == SOCKET_ERROR)//válasz fogadása 
  { 
   return -1; 
  } 
  cmd_code = (TCP_inputbuffer[0] << 8) | TCP_inputbuffer[1];//bejövő parancskód 
  cmd_code &= 0x7fff; 
  if (cmd_code == WIFI_FACTORY_RESET) 
  { 
   return TCP_inputbuffer[4]; 
  } 
 } while (cmd_code == HEARTBEAT);//ha heartbeat csomag jött nem vesszük figyelembe 
 return -1; 
} 


