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PROGRAM PRO EDITACI ČIPŮ PRO KARTY VPS1 

Program pro editaci čipů je samostatně spustitelný soubor, který lze získat na internetu na adrese http://www.elso-
ostrava.cz/cs/data_pro_web/doc/vps1/vpsswb.zip 

 
PŘIPOJENÍ VPS1 K PC A OVLÁDANÍ PROGRAMU 
Pro připojení karty použijte kabel VPSPC. Připojení provedeme do volného portu na PC a konektoru COM na kartě VPS1. Po propojení a spuštění programu se 
objeví okno programu VPS Manager, kde máme následující možnosti: 
NASTAVENÍ -  Výběr COM portu v počítači 
PŘEHLED KOMUNIKACE - Vypisuje data probíhající komunikace 
MAPA PAMĚTI -  Přehled paměti karty VPS 
KLÍČE -   Editace čipů 
 
Programování čipů rychlý přehled: 
Kabelem VPSPC propojíme kartu VPS1 s PC podle výše uvedených pokynů  
 

1. V záložce „Nastavení“ provedeme výběr COM portu počítače, na který je karta VPS1 připojena.  

2. V záložce Přehled komunikace zkontrolujeme zda VPS1 komunikuje s PC (je nutno při prvním zapojení karty s PC) 

1. Klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos  

2. vypíše se průběh komunikace s hláškou CRC ERROR 

3. Znovu klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos 

4. vypíše průběh komunikace CRC OK a vyskočí okno s hlášením Přenos O.K. 

3. V záložce „Klíče“ (pozor: nemačkat ikonu s klíčem) klávesou F3  (IKONA načíst z VPS) nahrajeme již nadefinované klíče z karty VPS1 (pokud 

programujete novou kartu VPS1 je tabulka prázdná) 

4. Označíme políčko „Ukládat komentáře do VPS“ a zadáme maximální délku komentáře (tj. maximální počet znaků). Pod políčkem „Max. délka 

komentáře“ máme údaj o počtu čipů, které lze nahrát do karty VPS1. S větší délkou komentáře se počet čipů snižuje.  

5. Postup přidání nového klíče: 

1. Na půl sekundy přiložíme čip k připojené čtečce čipů 

2. Klávesou F5 (IKONA posledně přiložený klíč) načteme čip do tabulky  

3. V okně „Aktuální klíč“  smažeme název „Novy klíč č.1“, napíšeme námi zvolené jméno a potvrdíme klávesou ENTER   

4. Pro přiřazení výstupů k čipu, zaškrtáváme políčko 1 až 24. Logika je taková, že pokud je políčko zaškrtnuté, tak výstup sepne po přiložení čipu. 

Políčko 1 odpovídá výstupu A1 B1 … políčko 24 pak odpovídá výstupu A24 B24.  

6. Pro přidání dalšího klíče opakujeme celý bod 5 

7. Klávesou F4  (IKONA nahrát do VPS) nahrajeme aktuální tabulku čipů do paměti karty VPS  

8. Program zobrazí informační okno Přenos O.K. 

9. Klávesami Ctrl+S  (IKONA posledně přiložený klíč) uložíte tabulku do souboru pro zálohu 

 

Mazání čipů rychlý přehled:  

1. V záložce Nastavení provedeme výběr COM portu počítače, na který je karta VPS1 připojena.  

2. V záložce Přehled komunikace zkontrolujeme zda VPS1 komunikuje s PC (je nutno při prvním zapojení karty s PC)  

1. Klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos  

2. vypíše se průběh komunikace s hláškou CRC ERROR 

3. Znovu klávesou F3 (IKONA načíst z VPS) aktivujeme přenos 

4. vypíše průběh komunikace CRC OK a vyskočí okno s hlášením Přenos O.K. 

3. V záložce Klíče (pozor: nemačkat ikonu s klíčem) klávesou Ctrl+N (IKONA Vyčistit soubor) smažeme všechny čipy z tabulky. 

4. Klávesou F4  (IKONA nahrát do VPS) nahrajeme prázdnou aktuální tabulku čipů do paměti karty VPS  

5. Program zobrazí informační okno Přenos O.K. 

 

POPIS PROGRAMU 

 

SOUBOR: 
NOVÝ (IKONA vyčistit soubor) – Vymaže čipy z tabulky v záložce klíče. Pokud tuto prázdnou tabulku nahrajeme do paměti VPS, smažeme i data v paměti VPS !!! 
OTEVŘÍT (IKONA načíst ze souboru) – Načte čipy do tabulky z již uloženého souboru na pevném disku počítače. Data mají příponu vps. 
ULOŽIT (IKONA uložit do souboru) – Uloží čipy v tabulce na pevný disk počítače s příponou vps. Tyto data můžeme později kdykoliv otevřít programem VPS  
Manager a dále editovat. Doporučujeme si uložením tabulky čipů po každé úpravě vytvořit zálohu, pro případ ztracení dat v jednotce VPS. 
TISK (IKONA tiskárna) – Vytiskne na požadovanou tiskárnu obsah tabulky. Do vytisknutého dokumentu lze dopisovat poznámky o názvu objektu a o každém 
uživateli. 
KONEC – Ukončí program VPS Manager 
VPS: 
NAČÍST Z VPS (IKONA načíst z VPS) – Načte čipy z paměti karty VPS1 do tabulky v počítači. 
ZAPSAT DO VPS (IKONA nahrát do VPS) - Zapíše čipy v tabulce počítače do paměti karty VPS1. 
KLÍČ: 
NAČÍST PŘILOŽENÝ (IKONA posledně přiložený klíč) – Načte do tabulky v počítači naposled přiložený klíč, který můžeme dále editovat. V případě že je čip již 
v tabulce načtený, vyskočí okno s hlášením „klíč nalezen v databázi“  a modré zvýraznění označí v seznamu tento naposledy přiložený klíč. Lze použít pro 
identifikaci čipů. 
PŘIDAT (IKONA přidat klíč) – Lze ručně přidat čip zapsáním jeho unikátního kódu do prvního řádku v kolonce Aktuální klíč. Po této volbě se vyplní políčko 
„Aktuální klíč“ samými nulami. Tyto nuly musíme přepsat kódem, který je vepsaný na dallas čipu. Kód vždy začíná 01 a dál pokračuje unikátním číslem napsaným 
v jednom řádku. Číslo píšeme bez mezer a včetně písmen. Vepsané hodnoty potvrdíme klávesou ENTER. 
SMAZAT (IKONA smazat klíč) – Smaže čip, který je označen modře. 
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