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Abstrakt

Centrallasarettet i Växjö (CLV) har ett befintligt patientsignalsystem utplacerat på
avdelningarna. Dess främsta funktion är att patienterna, med en knapptryckning, ska kunna
larma och kalla till sig personal vid behov. Systemet kan hantera två olika typer av signaler –
kallelselarm som patienter ger och nödlarm som närvarande personal ger då ytterligare
resurser krävs. Till detta system hör även korridorsdisplayer som är placerade synligt i
korridorer och liknande. När ett larm sker visas patientplats och rum på displayen och sumrar
ljuder i de rum personal är närvarande.
   Vad som saknas i systemet är först och främst möjligheten att enkelt kunna ändra texterna
som visas på korridorsdisplayerna, till exempel vid omstruktureringar och ombyggnationer av
lokalerna. För att personalen själv ska kunna ändra systemet har två Windows-baserade
program skrivits som enkelt låter dem programmera vad displayerna ska visa. Möjligheten att
kunna programmera om texterna har krävt att hela signalsystemet byggts upp från grunden
och alla dess funktioner har återimplementerats enligt CLV:s önskemål.

Abstract

The central hospital in Växjö (CLV) has an existing nursecallingsystem installed in different
departments. Its purpose is to have a system where patients can call for help with just the
press of a button, if need be. The system is capable of managing two kinds of signals: calling
signals, which the patients themselfs trigger; and emergency signal, which is triggered by the
present staff if the situation is urgent. Along with the systems comes a possibility to see who
is calling in the corridors on a display. When an alarm is triggered a buzzersignal is transfered
to the locations with staff present and the display shows the alarming roomnumber.
   What is missing to the system is mainly the possibility to change the sentences shown on
the display. Two Windows-based programs has been developed to provide an easy way for
the staff themselfs to change the displaytexts. To integrate this feature, the system had to be
totally reconstructed and all of its functions reimplemented.
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1   Bakgrund och problemställning

1.1   Historik

För att kunna ta fram ett nytt system behövde det befintliga systemets funktioner analyseras
och lämpligt tillvägagångssätt tas fram. Förslag till implementeringar och en tidig modell
fanns till förfogande och hade tagits fram av CLV:s drifttekniker Ulf Bolander. Till vår hjälp
fanns även material i form av kod och kretskort från ett tidigare försök till implementation
som inte nått ända fram, utan resulterat i ett dött system. Detta material, framför allt
hårdvaran, har använts som grund i utvecklingen av det nya systemet. Ett antal modifikationer
har gjorts för att få hårdvaran att fungera och större delen av förslaget till assemblerkod har
skrivits om samt utökats med ytterligare funktioner.
   Det första utkastet baserades runt en av Microchips mikroprocessorer av typen Peripheral
Interface Controller (PIC) vid beteckning 16F84, vilken klarade de mest grundläggande
funktionerna. Processorn visade sig dock vara otillräcklig, vilket ledde till att en kraftigare
processor, 16C77, var nödvändig. När projektet senare skulle återupptas under 2001 föreslogs
ytterligare en uppgradering av processorn – 16F877, som visade sig vara fullt kapabel att
utföra de funktioner som krävdes. Främsta fördelen med 16F877 är att den kan programmeras
om när den fortfarande är monterad på kretskortet, i motsatts till 16C77 som måste raderas
med UV-ljus mellan omprogrammeringarna.

1.2   Systemets funktioner

Det existerande systemet på CLV saknar möjligheten att låta driftteknikerna själva på ett
relativt enkelt sätt ändra grundläggande inställningar i systemet. Utvecklingen av systemet ger
däremot dessa möjligheter, då det dels innefattar användarvänliga Windows-program som
snabbt låter personalen ändra texter och typsnitt och dels ger dem tillgång till källkoden för att
kunna gå in i programmet och implementera nya funktioner i systemet, allt efter att önskemål
dyker upp.
   Systemet är uppbyggt kring en mikroprocessorbaserad centralenhet till vilken avdelningens
alla larmknappar och korridorsdisplayer är kopplade. Centralenheten scannar över alla enheter
i en form av polling. En larmande knapp drar ner det scannande pulståget i rätt ögonblick
varpå centralenheten uppfattar var larmet kommer från och skickar vidare signalen till resten
av systemet, det vill säga korridorsdisplayer och rum med personal närvarande.
   Rumsenheterna består av två sju-segmentssiffor som visar larmande rumsnummer, och två
knappar, en grön och en röd. Personalen indikerar närvaro genom att trycka på den gröna
knappen varje gång de kommer in eller lämnar ett rum. Därmed kommer alla former av larm
endast gå ut till rum där någon ur personalen är närvarande, detta för att undvika att störa
oberörda patienter. Då personalen anser situationen allvarlig och vill tillkalla ytterligare
personal gör de detta genom att efter närvaroindikeringen även trycka på den röda knappen på
rumsenheten. Systemet ger då ett nödlarm, vilket indikerar en mer akut situation.
   Till varje rumsenhet kan det kopplas upp till sex patientknappar som placeras vid
patientsängar eller i utrymmen som toaletter och liknande. Då ett larm sker från en av
patientknapparna fungerar detta på samma sätt som från rumsenheten med skillnaden att
larmet endast kan återställas från den gröna knappen på rumsenheten.
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   Varje säng och rum tilldelas en unik textrad för att informera om var larmet kommer från.
Då ett larm sker visas ett rumsnummer och en textrad som anger vilken säng som larmar. För
att kunna urskilja vilken typ av larm som har skett finns det två olika signalvarianter: För
kallelselarm blinkar avsedd text i displayen och en kort ljudpuls avges och för nödlarm sker
samma sak fast sju gånger i en snabb följd.
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2   Utvecklingsmiljöer

2.1   MPLAB

Microchips fritt tillgängliga utvecklingsprogram för PIC-processorer bestående av kompilator
och simulator. Kompilatorn kan hantera såväl C- som assembler-syntax, men på grund av
begränsad mängd minne och den kontroll av hårdvaruprogrammeringen som krävdes
utnyttjades främst assembler. Simulatorfunktionen gjorde det möjligt att följa variabler och
registervärden steg för steg i exekveringen, vilket visade sig vara väldigt underlättande under
utvecklingen. Vid kompilering skapas en hex-fil av assemblerkoden som kan programmeras
ner direkt till processorn.
   Programmet är väldigt lätthanterligt med undantag för viss inkompatibilitet med Windows
32-bitarsgränssnitt.

2.2 P16PRO

Programmeringen av processorn gjordes med ett program utvecklat av Bojan Dobaj speciellt
anpassat för Microchips processorer. P16PRO är ett DOS-baserat program som hanterar
programmeringen av hex-filer till PIC-processorn.

2.3   Microsoft Visual C++

Den Windows-baserade mjukvaran utvecklades med hjälp av VC++ för att kunna
åstadkomma ett så användarvänligt och standardiserat gränssnitt som möjligt. Denna
utvecklingsmiljö har levt upp till förväntningarna och inte orsakat några nämnvärda problem.
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3   Hårdvara

3.1   Centralenheten

Hårdvaran som används är i detalj beskriven av Victoria Augustsson och Fredrik Ekstrand i
deras examensarbete Mikroprocessorbaserat patientsignalsystem från 1999. Följande material
kommer att ta upp de väsentligaste komponenterna och de nödvändiga modifikationer som
var tvungna att göras för att få enheten att fungera.

             Figur 1 – Centralenhetens kretslayout.

Spänningsförsörjning
Spänningsmatning sker med 16 V, vilket omvandlas till 5 V för att kunna driva kretsarna och
12 V för att kunna driva de yttre enheterna. Då systemet ska spänningsförsörja även de yttre
enheter, såsom rumsenheter, patientknappar och korridorsdisplayer, krävs en stabil matning
eftersom strömbehovet ökar för varje komponent. Speciellt displayerna, som består av ett stort
antal dioder, har ett kraftigt behov av stabil ström.

Anslutningar
Kopplas till larmknappar och korridorsdisplayer. Upp till 99
rumsenheter kan kopplas in parallellt, med upp till sex
patientknappar per rumsenhet. Även korridorsdisplayerna
kopplas in parallellt med övriga enheter. Anslutningsbenen
beskrivs i tabell 1.
   På ben 2 kommer klockpulsen. Klockan ligger hög i 26 ms
varpå klocktåget startar och scannar samtliga rum. När någon
enhet larmar jordas pulsen ner och processorn känner av detta
och kan vidta åtgärder. Vid inledande mätningar på kortet

Ben Benämning
1 +12 V
2 Klock
3 Jord
4 Signal
5 Display-data
6 Används ej
7 +12 V
8 Jord

Tabell 1 – Benbeskrivning.
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upptäcktes att pulståget var oerhört störkänsligt, varpå signalen sporadiskt försvann.
Problemet löstes genom att en resistor kopplades in mellan processorben 34 (se tabell 3) och
jord för att minska störkänsligheten.
   Summertonen skickas ut på ben 4 och genererar ljud i de inbyggda summerkretsarna på
varje berörd enhet.
   Data hämtas från det externa minnet och skickas ut till korridorsdisplayerna på ben 5. Datan
är anpassad för att stämma överens med den logik som finns i korridorsdisplayerna, där datan
innehåller såväl displaydata som klocka och strobe-signal. Logiken beskrivs närmare i senare
avsnitt om displayen.

Parallellport
Används för att koppla enheten till en dator för programmering av PIC-processorn med hjälp
av programmet P16PRO. Kretsen SN7406 och de kringliggande komponenterna bildar ett
interface (konstruerat av Bojan Dobaj) för att kunna programmera processorn direkt på kortet.

Serieport
Interfacet för kommunikation mellan centralenheten och en Windows-baserad PC, främst för
att programmera det yttre minnet, kretsen M24C64. Kretsen MAX232E konverterar RS232-
nivåerna till motsvarande CMOS-nivåer och tvärtom. Detta för att spänningsnivåerna enligt
RS232-standarden ligger mellan –25 V och +25 V samtidigt som de övriga kretsarna
identifierar digital information på spänningsnivåer mellan 0 och +5 V.

Reset
Nollställer processorn via ingången MCLR (Master clear), så att det inprogrammerade
programmet startar om.

Summergenerering
Kretsarna HEF40106 (schmittriggeruppsättning), 74LS33 (NOR-grindar) och 74HC4060
(binärräknare) hanterar summergenerering, vilken initieras av processorn. HEF40106 används
bland annat för att få fram en negativ puls på –10 V som tystar sumrarna. Binärräknaren
ordnar, tillsammans med värdet på sina yttre komponenter, en behaglig summerton på 40 Hz.

M24C64
Det yttre minnet, av typen seriellt EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory), är en minnestyp som är specificerad att följa dataöverföringsstandarden för
protokollet I2C. Detta minne krävs eftersom all data som ska visas på korridorsdisplayerna
inte får plats i processorns interna minne. Vad som behöver lagras här är 255 bytes för
bitmönstret av typsnittet och 6336 bytes för de strängar som ska visas på
korridorsdisplayerna, totalt 6591 bytes. För en mer detaljerad beskrivning, se avsnitt 4.2 om
Fonteditorn.
   I2C-protokollet är hårdvarumässigt enkelt då det endast kräver en ledning för att kunna
skicka data i båda
riktningarna. Utöver
detta krävs ytterligare
en ledning som fung-
erar som klocka för
I2C-kretsen. Proto-
kollet kan hantera ett
flertal kretsar med
endast dessa två led-

Ben Benämning Beskrivning
1 E0 Chip enable (jordad)
2 E1 Chip enable (jordad)
3 E2 Chip enable (jordad)
4 VSS Signaljord
5 SDA Seriedata
6 SCL Serieklocka
7 WC Write Control (jordad)
8 VCC +5 V

       Tabell 2 – Minnets benbeskrivning.

M24C64

Figur 2 –
Minnets ben-
konfiguration
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ningar, där kretsarna identifieras via tre chip enable-ben som anges hårdvarumässigt på
portarna E0, E1 och E2. Eftersom minnet i det här fallet är ensamt på I2C-bussen, är alla chip
enable-benen jordade och ger därmed minnet chip enable-koden 000.
   Write Control-funktionen kan eventuellt användas om man vill ha ett säkrare skydd vid
skrivning till minnet, men detta är inte nödvändig, utan är här satt till jord. Benkonfiguration
och beskrivningar visas i figur 2 respektive tabell 2.
   För att få kretsen att fungera störningsfritt behövs två pull up-resistorer från SDA- och
SCL-ledningarna till VCC. Dessa bör enligt specifikationen ligga mellan 1 och 10 kΩ och har i
det här fallet valts till 4,7 kΩ.
   Minnet var inledningsvis kopplat till processorn på ben 23 och 24 vilket visade sig ställa till
problem: Processorn är fördefinierad för I2C på ben 18 (SCL) och 23 (SDA), något som
kräver att man använder de hårdvaruimplementade funktionerna. Eftersom benen ändå var
tvungna att flyttas gjordes bedömningen att enklaste lösningen var att helt undvika de
hårdvaruimplementerade funktionerna och utveckla egna mjukvarulösningar. Valet medförde
att ben 2 (SCL) och 24 (SDA) används och ligger som vanliga in/ut-pinnar.
   I2C-protkollet beskrivs i detalj i avsnitt 4.1.3 om I2C-kommunikation.

PIC16F877
Hjärnan i systemet består av
Microchips PIC-processor som
klockas av en kristalloscillator på
4 MHz. Processorn är av RISC-
arkitektur (Reduced Instruction
Set Computer) och utnyttjar
endast 34 olika instruktioner.
   Då någon aritmetisk uppgift
ska utföras av processorn
placeras resultatet av operationen
i ett arbetsregister, ackumulatorn.
Ackumulatorn kan även an-
vändas för att lagra temporära
variabler innan de beräknas.
   Processorn har hela 40 ben till
förfogande, men endast arton av
dessa utnyttjas. Vissa av benen är
anpassade för många av pro-
cessorns inbyggda funktioner,
men i regel har mjukvarulösningar använts där benen satts som vanliga in/ut-pinnar. Vilka
ben som används till vad visas i tabell 3.

Ben Bennamn In/Ut Beskrivning
1 MCLR In Reset
2 Port A, RA0 Ut SCL, klocka på I2 C-bussen.
11 VDD In Spänningsmatning
12 VSS In Signaljord
13 CLKIN In Oscillatoringång
14 CLKOUT Ut Oscillatorutgång
24 Port C, RC5 In/Ut SDA, data på I2 C-bussen.
25 Port C, RC6 Ut TX, transmit på RS-232.
26 Port C, RC7 In RX, receive på RS-232.
31 VSS In Signaljord
32 VDD In Spänningsmatning
33 Port B, RB0 In Klockavkänning
34 Port B, RB1 Ut Klockpuls
35 Port B, RB2 Ut Displaydata
36 Port B, RB3 Ut Hög signal tystar summern.
37 Port B, RB4 Ut Hög signal upphäver nöd.
39 Port B, RB6 In Programmeringsport
40 Port B, RB7 In/Ut Programmeringsport

Tabell 3 – Processorns benbeskrivning.
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3.2   De yttre enheterna

Rumsenhet
I varje patientrum eller annan lokal där larmknappar behövs sitter
en rumsenhet till vilken upp till sex patientknappar kan kopplas.
Rumsenheterna identifieras i systemet med ett 8-bitarstal kodat
enligt BCD-standard (Binary Coded Decimal), som ger utrymme
för upp till 99 rum. Vid larm från rummen läses detta som ett
vanligt 8-bitarstal vilket gör att en konvertering krävs innan
centralenheten kan ange vilket rum som har larmat.

Patientknapp
De patientknappar som kopplas till rumsenheten identifieras dels
av rumsenhetens ID och dels av en bygel på patientknappens
baksida. Detta gör att patientknappen identifieras av rumsenhetens
värde plus patientknappens värde och därmed får alla
patientknappar en unik identifikation. Figur 5 visar hur
larmknapparna är kopplade till resten av systemet.

Korridorsdisplay
Displayen består av åtta diodmatriser där varje
matris i sin tur består av 5x7 dioder. För att tända
eller släcka en diod skickar man in en etta
respektive nolla på dess givna position i matrisen.
En display-rad i taget tänds, vilket innebär att 40
bitar strobas ut samtidigt med början från
understa raden och vidare uppåt. Denna
uppdatering sker med en frekvens på över 60 Hz.
   Displayens logik är ganska komplicerad då den tar både data, strobe, chip enable och klocka
ur samma seriella dataström. Detta uppnås genom att skicka dataflödet genom ett nät av
logikgrindar och RC-kretsar. När data skickas måste den kombineras med diverse delayer då
datakanalen ligger hög och laddar upp kondensatorerna. Varje reell databit representeras i
dataströmmen av en serie bitar som är beroende på vilken bitförändring som görs. Hur dessa

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

+
CLK
-
SIG

Figur 5 – Systemets inkopplingschema.

Till centralenhet Rumsenhet Patientknapp Patientknapp

Figur 3 – Rumsenhet.

Figur 4 – Patientknapp.

Figur 6 – Korridorsdisplay.
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förändringar sker beskrivs i figur 7. Efter att en
bit sänts görs en delay på 5 µs för att generera en
klockpuls. När alla bitar som representerar en
databit har skickats görs en längre delay på 20 µs
för chip enable-signalen och slutligen när 40
databitar har skickats strobas samtliga värden ut
med en lång delay på 440 µs. Den här proceduren
startas sedan om inför nästa rad.
   Bitströmmen som ska skickas in till displayen
kompliceras ytterligare då displayen är fylld av
skiftregister som ska konvertera den seriella
datan till parallell data innan den skickas ut till
diodmatriserna.

1 till fortsatt 1

1 till 0

0 till fortsatt 0

0 till 1

Figur 7 – Bitmönster för displaydatan.
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4   Mjukvara

Källkoden på den medföljande CD-ROM:en kommer både i editerad och oediterad form. Den
oediterade varianten är den senast fungerande versionen och innehåller rutiner som inte längre
används eller är nödvändiga, men som ligger kvar i fall av framtida vidareutveckling då
koden kan visa sig vara användbar. Den editerade är densamma som medföljer i appendix A
och B, som kommenterats tydligare och anpassats för utskrift.
   Eftersom algoritmer är komplexa att beskriva i ord, hänvisas läsaren även till koden och
kodkommenteringen i appendix-avsnitten för att lättare förstå programflödet.

4.1   Centralenhetsprogrammet

Processorn är i huvudsak programmerad i assemblerkod som är kompatibel med PIC16F87X-
serien. Med viss modifiering kan koden anpassas till flera av de vanligare 16XXXX-
processorerna.
   Delar av koden som används är i grunden baserad på ett projekt utvecklat av Ulf Bolander
vid CLV och som i sin tur utvecklades i examensarbetet Mikroprocessorbaserat
patientsignalsystem. Koden är därefter kraftigt utökad och omstrukturerad för att passa
16F877-processorn och uppfylla alla önskade behov.

4.1.1   Huvudfilen - main.asm

Programmet inleds med definitioner av
processorn som används. Raden include
<p16f877.inc> anropar en standardfil
som deklarerar portar, konstanter och
register och är unika för processorn.
Därpå följer en konfigurationsbitström
som bestämmer hur processorn ska
fungera med omgivningen (se figur 8).
Flaggor, register (variabler) och kon-
stanter deklareras och förbereder start av
program. För en mer detaljerad be-
skrivning, se kodkommenteringen i
appendix A.1.

INIT
Nollställer register, rensar portarna som används och sätter processorpinnarnas datariktningar.
Även datariktningen för I2C-benen sätts här, men då riktningen på dataledningen (SDA)
kommer ändras beroende på om skrivning eller läsning sker mot minnet, görs detta dynamiskt
i I2C-rutinerna.
   Vad som bestämmer ett bens datariktning är hur bitarna i tris-registren för motsvarande port
är ställda. För att kunna sätta dessa datariktningar måste man byta bank i processorns minne
för att komma åt tris-registren. Vid vanliga operationer ligger man oftast i bank 0, men
datariktningarna kan endast ändras då man befinner sig i bank 1. Eftersom tris-register och
portar ligger på motsvarande plats, fast i olika minnesbanker, krävs stor vaksamhet så inte
datariktningen på ett ben ändras då man egentligen vill förändra benets datavärde.

__CONFIG  B'11111100110001'

Bit 0-1 Anger att processorn klockas av en
XT-oscillator.

Bit 2 Watchdog timer av.
Bit 3 Power up-timer på.
Bit 4-5 Program code protection-bitar av.
Bit 6 Brown out reset av.
Bit 7 RB3 anges som vanlig in- utpinne

istället för programmeringspinne.
Bit 8 Data code protection-bitar.
Bit 9 Write enable.
Bit 10 Oimplementerad.
Bit 11 Debugger av.
Bit 12-13 Ytterligare code protection-bitar.

Figur 8 – Konfigurationsbitström.
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START
Huvudloopen. Här nollställs alla flaggor som indikerar någon form av larm och återställer
patient- och rumsräknaren. Därefter anropas i tur och ordning procedurerna STARTP, SCANNA,
RSCHECK och KOLL.

STARTP
Lägger ut en etta på RB1 i 26 ms för att återställa patientsignalsystemet och göra de yttre
enheterna redo för en ny scanning.

SCANNA
Sänder pulståget på RB1 och söker genom alla rum och patientplatser efter larm. Pulståget
identifierar ett rum som första puls och de nästkommande sju som det rummets patientplatser.
Då en enhet larmar genom att jorda ner just sin puls, känner SCANNA av det på RB0 och sätter
därmed flaggan PULS så att rutinen KOLL senare kan vidta rätt åtgärder beroende på vilken typ
av larm som skett.
   Mellan varje patientpuls ökas den interna patienträknaren PATRÄKN med ett. Varje
patientplats kollas en efter en och när sju platser kollats ökas rumsräknaren RUMRÄKN med ett.
Därefter kontrolleras nästa rum och dess patientplatser. Detta fortsätter tills alla 99 rum är
kontrollerade och medför då att flaggan OK2040 sätts.

KOLL
Kontrollerar vilken typ av larm som har skett och vidtar rätt åtgärd. Då PULS-flaggan är satt
har ett nödlarm skett och KOLL hoppar till NÖDIG. Om PULS-flaggan inte är satt går
programmet vidare och kontrollerar flaggan OK2040. Är den aktiverad betraktas det som en
kallelse och KOLL anropar TUTKALL. Då dessa utvärderingar och eventuella åtgärder har
genomförts, hoppar KOLL tillbaka till SÖK som fortsätter sin rumsscanning.

NÄRVARO
Proceduren nollställer först rumsräknare och patienträknare. Sedan kopieras variabeln NÖD1
över till den temporära variabeln NÖD2, detta för att programmet ska komma ihåg föregående
nödsituationer. Sedan läggs klockutgången låg i 800 ms för att indikera för de yttre enheterna
att en ny genomsökning är på gång. SCANNA anropas härifrån och går igenom rummen
ytterligare en gång, den här gången kontrolleras i vilka rum personal är närvarande. Denna
genomsökning sker på samma sätt som tidigare förklarats och avslutas först då OK2040-
flaggan är satt och visar att alla 99 rum är kontrollerade. Det här medför att de olika formerna
av larm endast går ut till de rumsenheter där personal är närvarande.

NÖDIG
Den här proceduren sköter de ljud- och ljussignaler som ska gå ut till de yttre enheterna vid
ett nödlarm. Variabeln NÖDVARV nollas först och räknas sedan upp till sex i loopen PIP. I varje
varv anropas TUTKALL som genererar själva signalerna samt även en kortare delay på 198 ms
för att justera pausen mellan varje summerljud och ljussignal. Då sju varv är gjorda hoppar
proceduren vidare till NPULS. I NPULS lägger processorn ut en etta på RB4 i 4 ms vilket
generar en puls på –10 V. Denna puls ser till att de yttre enheterna släpper sin jordning av
klockan så att scanningen kan fortsätta.

TUTKALL
Skickar ut ljudsignaler till de yttre enheterna och anropar DISPSTART som tar hand om
korridorsdisplayerna. Först nollställs binärräknaren med en nolla ut på RB3 som aktiverar
sumrarna. Sedan anropas proceduren GETCHR för att hämta in de tecken som ska skrivas ut på
korridorsdisplayerna. Därpå sker ett antal anrop av proceduren DISPSTART som kör ut dessa
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tecken till displayerna. Då displayerna varit aktiva en viss tid stängs summersignalen av, men
displayerna fortsätter att lysa en liten stund till. Detta för att man ska hinna läsa texten,
samtidigt som summerljudet inte ska hinna bli irriterande långt.
   Beroende på om larmet är kallelse eller nöd så anropas TUTKALL en eller sju gånger per
scanning för att enkelt skilja på hur akut larmet är.

DELAY
På många ställen i programmet behövs en paus innan man fortsätter exekveringen för att
signaler ska hinna uppfattas på olika sätt. Innan man anropar DELAY så läggs ett värde på
ackumulatorn i processorn som anger hur många varv DELAY ska loopas, det vill säga hur lång
tid pausen ska vara. Läggs en etta på ackumulatorn innan anrop fås en paus på ungefär 2,01
ms. Då processorn enbart kan hantera 8-bitarstal (max 255) anropas DELAY flera gånger vid
längre pauser.
   Rutinen använder sig av inbyggda timer-funktioner där hårdvaran räknar ner från det givna
värdet 7 (för lämplig pauslängd) och kontrollerar INTCON-registret om overflow har inträffat
genom att se om bit 2 (T0IF) har satts. Vid overflow hoppar rutinen ur innersta loopen och
räknar ner det först givna värdet som lagts på ackumulatorn innan anropet, tills värdet är noll
och pausens önskade längd uppnåtts.

ADRESS
Då någon form av larm inträffar ligger variablerna för rumsräknare och patienträknare kodade
i BCD-format. Med BCD-kodat tal menas att en byte används för att representera ett
tvåsiffrigt tal, där de övre fyra bitarna representerar tiotalet och de fyra låga bitarna entalet.
Då larm sker från till exempel rum 79 ligger talet lagrat  som 01111001, där 0111 är 7 och
1001 är 9. Eftersom rumstexterna ligger lagrade i minnet med åtta bytes mellanrum måste
talet göras om till vanlig binärkod (i det här exemplet 1001111) så att linjär adressering i det
externa EEPROM:et blir möjlig.
   För en mer detaljerad beskrivning av minnesorganisationen se avsnitt 4.2 om Fonteditorn
och appendix C om teckenadressering och bitmönster.

Det sista som sker i huvudfilen är inkluderingar av filer som innehåller rutiner för hantering
av seriekommunikationen med en PC-dator via RS232, I2C-rutiner och display-rutiner. De
ligger inkluderade för att strukturera upp assemblerkoden.

4.1.2   RS232-kommunikation – RS232.inc

Då programmering av det externa minnet ska göras sker detta från en PC via RS232-
protokollet till processorn. Efter varje mottagen byte skickar processorn i sin tur vidare
informationen till EEPROM:et och skickar sedan tillbaka samma byte till PC:n för att få en
form av felkontroll. Rutinen inleds med funktioner som generar de variabler och konstanter
som endast beror på den önskade baudhastigheten och klockningen av processorn. För att
göra programmet så enkelt och snabbt som möjligt ligger de vanligaste funktionerna
deklarerade som makron. Rutinerna arbetar i baudhastigheten 28800 vilket har visat sig vara
optimalt då hastigheten är relativt hög och överföringarna sker så gott som felfritt, även med
väldigt långa kablar.

DELAYBIT
Fördröjer vid önskade tillfällen en bittid. Det ska ske varje gång en bit skickas eller tas emot
för att uppnå rätt baudhastighet. Här används ett sorts högnivåspråk som stöds av
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utvecklingsverktyget för att förenkla programmeringen. Makrots enda uppgift är att vänta ett
antal instruktioner innan programmet kan skicka eller ta emot nästa bit.

DELAYHALFBIT
Fördröjer likadant som DELAYBIT fast med halva bittiden. Används för att dubbelkolla
mottagna bitar då systemet inte ska vara störkänsligt. Detta makro är uppkopierat i fyra
varianter beroende på vilken byte som tas emot där det enda som skiljer är makronamnen och
goto-satserna. Uppgiften för varje rutin är identiskt men eftersom programmet är väldigt
tidskritiskt ansågs detta vara en av de bättre lösningarna.

RSCHECK
Anropas i huvudloopen i main.asm efter varje genomförd scanning för att ge signal till
eventuell inkopplad PC. Signalen talar om för PC:n att den är redo att ta emot ny information
och väntar sedan på svar från PC:n i en halv millisekund i rutinen UARTRX. Om inget svar
erhålls går programmet vidare till nästa scanning.

UARTTX
Sänder en byte till PC:n. Den byte som ska skickas placeras först i ackumulatorn innan
anropet sker. Varje bytesändning består av 10 bitar med inledande startbit och avslutande
stoppbit för att initiera respektive terminera RS232-överföring. Efter startbiten stegas byten i
ackumulatorn igenom och varje bit utvärderas samt överförs.

UARTRX
Tar emot fyra bytes från PC:n. Då en förfrågan sker om överföring från proceduren RSCHECK
lägger sig UARTRX i vänteläge och lämnar inte rutinen förrän efter en halv millisekund utan
data. En utvärdering kollar RX-benet på processorns port C efter RS232-startbit och fördröjer
sedan en halv bittid och kollar igen, för att vara säker på att det inte var en störning som
uppfattades. Efter den fördröjningen väntar proceduren ytterligare en hel bittid för att hamna
mitt i nästa bit så att den kan utvärderas korrekt i GETLOOP.
   GETLOOP nollar först carry-biten och sätter
den endast om en utvärdering på processorns
RX-ben visar att biten är en etta. Mellan
varje utvärdering skiftas sedan variabeln
CHARBUF åt höger, vilket innebär att carry-
biten roteras runt och blir MSB (Most
Significant Bit). Då åtta bitar tagits emot
roteras CHARBUF en sista gång för att lägga
alla bitar rätt. Den först mottagna biten
ligger då som LSB (Least Significant Bit)
och bytemottagningen är färdig. Det sista
som sker är att den mottagna byten läggs på
ackumulatorn och skickas tillbaka över RS232 för att PC:n ska kunna kontrollera så att
överföringen skett felfritt.
   Mottagningen upprepas sedan tre gånger till för att de önskade bytarna ska tas emot, fast
med skillnaden att CHARBUF-variabeln kopieras över till andra variabler för att inte förstöras i
nästa bytemottagning.
  Då fyra bytes är mottagna ska dessa skickas över till minnet via I2C. Denna överföring är det
sista som sker innan UARTRX går tillbaka och väntar på nästa fyra bytes.

Carry

CHARBUF

Figur 9 - Rotering av register åt höger.

LSBMSB
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4.1.3   I2C-kommunikation – I2C.inc

Kommunikation med det externa EEPROM:et sker via protokollet I2C. Hårdvarumässigt blir
systemet enkelt då man endast behöver två ben på vardera krets för att kommunicera – en för
databussen och en för klockan. Dataledningens riktning behöver alltså vändas allteftersom
data ska skickas eller tas emot.
   För att skilja på data och start- och stoppbitar under en överföring får data endast ändras då
klockan ligger låg. En startbit identifieras genom att data går låg då klockan ligger hög och en
stoppbit genom att data går hög då klockan ligger hög. Se figur 10.

   För att kunna adressera i det 64 kbit stora minnet krävs en adress på 13 bitar vilket innebär
att två bytes (en hög och en låg adress) måste skickas för att kunna adressera i minnet. På
varje minnesplats får det i sin tur plats en byte.
   En skrivning till EEPROM:et inleds med att en startbit skickas som sätter EEPROM:et i
vänteläge. Därefter skickas en deviceselect-adress som anger vilken I2C-enhet som adresseras
om flera kretsar skulle funnits på samma buss. När endast en krets finns på bussen adresseras
den som 10100000 där LSB anger att en skrivning ska ske (sätts till 1 för läsning). Master,
som i det här fallet är processorn, inväntar sedan en acknowledgebit från minnet. Biten
kontrolleras inte i programmet utan väntas bara ut. Därpå skickas två bytes till, en hög och en
låg adress, vardera med varsin acknowledgebit mellan. Adressbytarna anger var i minnet en
skrivning av den fjärde och sista byten ska göras. Kommunikationen avslutas till sist med en
stoppbit (se figur 11).
   Enligt protokollstandarden finns det flera olika varianter av läsning och skrivning. I
programmet används byte write för skrivning och sequential random read för läsning. Byte
write fungerar på samma sätt som beskrivits ovan, medan sequential random read är en
variant på denna (se figur 12). Dubbla device-adresser skickas, då en adress först skrivs till
minnet och data därpå kan läsas från den adressen. En sequential random read avslutas med
en NO ACK innan stoppbiten för att indikera sista överförda byte.

SCL

SDA

Startvillkor Stoppvillkor

SDA
Ingångsdata

SDA
Förändring

Figur 10 - I2C-protokollet.
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STARTBIT
Sätter dataledningen till utgång och lägger därefter dataledningen hög. Klockledningen sätts
hög i fem klockcykler varpå datan sätts låg. Därmed har startbiten genererats. Klockan sätts
åter låg för att nollställa klocktåget inför nästa bit.

STOPBIT
Sätter dataledningen till utgång och lägger därefter dataledningen låg. Klockledningen sätts
hög i fem klockcykler varpå datan sätts hög. Därmed har stoppbiten genererats. Klockan sätts
åter låg för att nollställa klocktåget inför vila.

I2CSEND
Då en byte ska skickas över I2C läggs den i ackumulatorn och I2CSEND anropas.
Ackumulatorns innehåll kopieras över till TXBUF innan datalinjen sätt som utgång. MSB
skickas först och en utvärdering görs som sätter datalinjen antingen hög eller låg beroende på
värdet i bit 7. Biten strobas ut genom att sätta klockan hög i 5 µs och därmed är första
databiten skickad. En biträknare räknas ner för att se till att alla åtta bitar skickas och rutinen
hoppar tillbaks om det finns fler bitar att skicka.
   När alla bitar är skickade sätts datalinjen till ingång och programmet klockar in en ACK
från minnet som bekräftar mottagen byte.

I2CRECEIVE
När man anropar I2CRECEIVE skickar man med en ACK-bit eller en NO ACK-bit beroende
på om det är sista byten som ska tas emot eller inte. Den biten läggs i samma variabel som
den mottagna byten senare kommer hamna i.
   Den här gången inleds loopen med en utvärdering som kontrollerar att alla åtta bitarna har
tagits emot. Är mottagningen klar så hoppar rutinen till I2CR_ACK som skickar ut ACK eller
NO ACK-biten. Har inte alla bitar tagits emot minskas biträknaren med 1 och exekveringen
fortsätter. Klockan sätts låg och en databit klockas in varpå registret RXBUF skiftas ett steg åt
vänster för att ge plats åt en ny bit. Klockan sätts hög och rutinen hoppar tillbaks till början.

Start Start

DEV SEL DEV SELBYTE-ADR BYTE-ADR DATA UT 1 DATA UT N

ACK ACK ACK ACK ACK ACK NO ACK

R/W R/W Stopp

Figur 12 – Sequential random read.

Start R/W Stopp

ACK ACKACK ACK

DEV SEL BYTE-ADR DATA INBYTE-ADR

Figur 11 – Byte write.
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   När alla åtta bitar har tagits emot ska en ACK-bit alternativt NO ACK-bit skickas. Är den
lästa byten den sista i en serie bytes ska en NO ACK-bit skickas, vilket avgörs av den
medskickade biten som efter alla rotationer har hamnat som carry-bit. Vid NO ACK ska en
etta skickas med och en etta läggs alltså ut på datalinjen. Annars läggs en nolla ut för att
generera en ACK-bit. Den mottagna byten ligger efter alla operationer i RXBUF.

4.1.4   Hantering av korridorsdisplayer – display.inc

Rutinerna fungerar som ett gränssnitt mellan EEPROM:et och korridorsdisplayerna. Den
består i stort sett av två huvudprocedurer, GETCHR och DISPSTART.
   Vid varje form av larm anropas först GETCHR. Rutinen anropar i sin tur ADRESS som
konverterar rumsräknaren och patienträknaren till den position i minnet som representerar
aktuell larmplats. Med rätt adress i variablerna EADRH och EADRL hämtas sedan rätt texter från
EEPROM:et och läggs i processorns RAM-minne. Hur EEPROM:et är strukturerat beskrivs i
avsnitt 4.2 om Fonteditorn.
   DISPSTART använder sig av den data som är framtagen av GETCHR och omvandlar det till
information som korridorsdisplayerna kan hantera enligt avsnitt 3.2 om korridorsdisplayen.
   Displayen skriver ut en radhalva i taget med start på nedersta vänstra radhalvan och arbetar
sig sedan uppåt till översta raden. Därefter görs detsamma med den högra halvan av
displayen. För att allt ska fungera krävs att de första 20 bitarna består av de teckenbitar som är
nödvändiga för att tända rätt dioder för de önskade tecknen. Därpå följer fyra don’t care bitar
som skickas med enbart för att bitarna ska hamna på rätt position i hårdvaran. Nästkommande
två bytes talar om för displayen vilken rad och om vänster eller höger displayhalva ska tändas.
Den ena lämnas tom och den andra har en bit tänd som avgör vilken rad som ska tändas.
   Då till exempel de fyra första bokstäverna i alfabetet ska visas på den första halvan av
korridorsdisplayerna kommer bitströmmarna ha utseendet som illustreras i figur 13.

GETCHR
Anropar ADRESS för att få adressen till texten i EEPROM:et. En sequential random read inleds
med start på den erhållna adressen och åtta nya adresser hämtas och läggs på variablerna
DISP0-DISP7. Den här gången hämtas adresserna till alla tecken som ska läsas in och läggas i
RAM-minnet. Processorns interna pekare (FSR - File Select Register) sätts att peka på adress
0x50 och en ny sequential random read startas. För varje hämtad byte ökas FSR-pekaren ett
steg och alla tecken som läses in läggs på RAM-minnet mellan 0x50 och 0x78.  När fem bytes

7 X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X
5 X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X
2 X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X

Figur 13 – Förtydligande av bitströmmar som skickas till displayen.

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Figur 14 - Bitström för den understa raden i figur 13.
       Den sista satta biten talar om för hårdvaran att det just är den understa raden på första halvan av displayen
    som ska tändas. Den understa raden strobas ut först. Därpå är det den näst understa radens bitströms tur.



19

(ett helt tecken) har hämtats från EEPROM:et avslutas läsningen och en ny läsning tar vid
med början på nästa teckenadress. Proceduren upprepas tills alla åtta tecken (40 bytes) är
inlästa och är redo att användas i DISPSTART.

DISPSTART
Anropar ALLTSEND två gånger. Första gången för att skicka ut vänstra displayhalvan (tecknen
mellan adress 0x50 och 0x63) och andra gången för att skicka ut högra displayhalvan
(tecknen mellan adress 0x64 och 0x78). Rutinen är uppbyggd av flera smårutiner.

ALLTSEND
Innan ALLTSEND anropas läggs startadressen som rutinen ska läsa tecken från på
ackumulatorn. FSR-pekaren sätts till den adressen i början av ALLTSEND samtidigt som övriga
variabler initialiseras. Variabeln SLUTBITAR sätts till 00000010 och används i slutet på
ALLTSEND för att generera radbytarna. DISPBINPEKTEMP och DISPDATAPEKTEMP är temporära
variabler för att spara undan FSR-pekaren eftersom den kommer att användas på flera ställen
under exekveringen.

LUTLOOP
I ALLTSENDs huvudloop anropas makrot LUTLOOP flera gånger. Valet att lägga rutinen
som makro gjordes av optimeringskäl då problem uppstod med att få displayens
uppdateringsfrekvensen att bli hög nog. På det viset undviks loopar, alternativt
subrutingsanrop, vilket sparar tid då uppgifterna utförs ett flertal gånger för varje byte
som skickas. Nackdelen är att minne förbrukas och efter ytterligare optimeringar kan
denna optimering anses vara försumbar.
   Rutinen läser första biten i varje byte som ska skickas ut till displayen och lägger
bitarna i DISPDATATEMP. Varje gång information har lästs från RAM-minnet skiftas
byten ett steg (utan carry) för att göra rutinen redo för en ny läsning nästa varv.
Proceduren upprepas åtta gånger tills DISPDATATEMP är fylld.

Efter LUTLOOP-makrona sparas FSR-pekaren undan i en temporär variabel och ett nytt
pekarvärde laddas in. FSR pekar därmed på nästa minnesblock som börjar på adress 0x40 och
håller de bytes som senare ska skickas till displayen. Det LUTLOOP tog fram och lagrade på
DISPDATATEMP kommer i sin tur att lagras på den nya pekarpositionen. FSR återgår till att
peka i minnesblocket mellan 0x50 och 0x78.
   ALOOP upprepas tills tre bytes har lästs in och fortsätter sedan till SLUTBYTES.

SLUTBYTES
Lägger till de två sista bytarna som ska skickas till displayen som avgör vilken rad och
vilken halva av displayen tecknen ska visas på. En utvärdering avgör först vilken halva
som gäller genom att kontrollera vilken adress som lades på ackumulatorn innan
ALLTSEND anropades. Är adressen 0x64 ska en byte bestående av nollor läggas in i
minnet först, vilket innebär att tecknen ska visas på andra halvan. Är adressen 0x50
läggs nollbyten sist och de första fyra tecknen ska visas. På den andra platsen i vardera
fallen ska en radbyte finnas, som endast är till för att displayens skiftregister ska mata
alla bitarna på rätt plats. SLUTBITAR innehåller aktuell rad och läggs i minnet. Därefter
roteras SLUTBITAR ett steg och är redo att representera nästa rad.

Slutligen anropas RADSEND som ser till att bitarna skickas iväg till displayen. Programmet
hoppar tillbaka till ALOOP tills alla rader har behandlats.
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SKIFTMACRO
När alla rader har behandlats kommer varje byte i minnet mellan 0x50 och 0x78 vara
skiftat ett steg för lite och de hämtade teckenbytarna felaktiga. För att kunna få ut
samma text nästa gång DISPSTART anropas, skiftas minnet rätt i SKIFTMACRO.

RADSEND
Stegar igenom minnet från adress 0x40 och fem bytes uppåt och anropar BYTESEND för varje
byte som ska skickas till displayen.

BYTESEND
Den byte som RADSEND har tagit fram stegas i sin tur igenom av BYTESEND. Makrot BSLOOP
avgör om bitarna är 0 eller 1 och nollar eller sätter flaggan CURRENTBIT som proceduren
BITSEND använder sig av. För varje utvärderad bit anropas BITSEND.

BITSEND
Som beskrivs i avsnitt 3.2 och figur 7 kan man se att speciella bitmönster krävs för att
displayen ska kunna tolka datan korrekt. Beroende på föregående bit avgörs därför nästa
bitström till displayen. BITSEND kontrollerar värdet på föregående och aktuell bit och
genererar därefter en bitström. Varje nivå ligger ute exakt den tid som displayens RC-kretsar
kräver för att logiken ska kunna identifiera bitförändringar, strobe, chip enable och klocka.
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4.2   Fonteditorn

Med hjälp av fonteditorn kan man enkelt programmera om EEPROM:ets typsnitt.
Möjligheten finns att ändra typsnittens utseende och även att helt byta ut tecken mot
egendefinierade varianter. Tecknen är uppbyggda av matriser av kryssrutor där varje kryssruta
representerar en diod på displayen. Genom att kryssa för eller kryssa av rutorna kan man själv
konstruera egna tecken, eller ändra på de befintliga. Totalt finns det 49 editerbara tecken som
är organiserade enligt vanlig American Standard Code for Information Interchange-ordning
(ASCII). I EEPROM:et finns plats för 50 tecken, där det sista är definierat som <space>.
Tecknet är inte editerbart eftersom det används i programmet för att redigera ogiltiga tecken
och formatera textraderna innan dom skickas iväg till EEPROM:et.
   De första 255 bytarna på
EEPROM:et är reserverade till
typsnittet där varje tecken tar upp 5
bytes. Ett tecken adresseras alltså
genom att peka på adressen till den
första byten, vilket är 0, 5, 10, 15 …
250. Minnesorganisationen visas i
tabell 4. Den höga adressen ändras
inte eftersom allt får plats på 255
bytes. Först i Rumseditorn används
den höga adressen.
   För att få över informationen till
EEPROM:et  krävs endast ett klick
på knappen ”Programmera”. Då
inväntar programmet en klarsignal
från centralenheten, varpå en
sändning startas. Fås ingen signal på
sex sekunder avbryts överförings-
försöket och programmet ger ett
felmeddelande.

Fonteditorns databas och användargränssnitt
Teckenobjekten är organiserade i
en länkad lista bestående av 49
noder. Varje nod innehåller
boolesk information om de 35
kryssrutorna, där en kryssad ruta
är sann och en okryssad ruta är
falsk. För varje nod anges vilket
ASCII-värde noden representerar
och inom parentes det faktiska
tecknet.
   För att navigera mellan noderna
finns knappar för att flytta sig
fram och tillbaka ett steg i taget
och även knappar för att hoppa till
första eller sista noden. Dessutom
kan ett hopp till valfri nod göras

Hög adress Låg adress Byte ASCII Tecken
0x00 0x00 00000000 44 ,
0x00 0x01 00000001 44 ,
0x00 0x02 00000010 44 ,
0x00 0x03 00000000 44 ,
0x00 0x04 00000000 44 ,
0x00 0x05 00000000 45 -
0x00 0x06 00001000 45 -
0x00 0x07 00001000 45 -
0x00 0x08 00001000 45 -
0x00 0x09 00000000 45 -

0x00 0xF5 00001111 93 Å
0x00 0xF6 00010100 93 Å
0x00 0xF7 01010100 93 Å
0x00 0xF8 00010100 93 Å
0x00 0xF9 00001111 93 Å

Tabell 4 – Minnesorganisation.

Figur 14 – Fonteditorn.
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genom att skriva det decimala ASCII-värdet för det önskade tecknet i edit-rutan och klicka på
Hoppa.

Metoder och funktioner
För att få bättre kontroll på koden och för att kunna göra ändringar utan allt för mycket arbete
krävs tillgång till projekt-, resource-, header- och binärfiler. Alla dessa filer finns på den
medföljande CD-ROM-skivan.
   Programutveckling med Microsoft Visual C++ innebär att viss kod genereras automatiskt,
främst för själva användargränssnittet. Nedan tas de viktigaste algoritmerna upp för att
förklara logiken i systemet.

4.2.1   Fonteditor.cpp

Själva grunden till programmet initieras och samtliga headerfiler samlas. Större delen av filen
består av automatiskt genererad kod för att anpassa programmet till Windows-miljön och
starta upp en ny instans av programmet. Visual C++ anger vilka klasser programmet bygger
på och att programmet är en Single Document Interface-applikation (SDI), vilket innebär att
programmet arbetar med endast ett fönster aktivt (jämför Notepad, Harpan och liknande). Här
definieras även de registerändringar som sker, däribland Recent files-listan i Arkiv-menyn.

4.2.2   MainFrm.cpp

Programfönstret initieras, där menyer och arbetsfält knyts samman. Det som genereras här är
vad användaren kommer att se.

4.2.3   Tecken.cpp

Definierar konstruktor och destruktor för klassen CTecken som databasen ska
hantera. Initierar alla kryssrutor till FALSE för att lämna dem tomma vid
uppstart. Två varianter av konstruktorer finns där den ena tar en pekare till ett
CDocument-objekt som inparameter och den andra anropas utan inparameter.
   Klassmetoden Serialize skapas för att kunna spara objekt till fil och
öppna fil med sparade objekt.

4.2.4   FonteditorDoc.cpp

Databasklassen med konstruktor, destruktor och dess metoder. I princip en vanlig
dubbellänkad lista.

BOOL CFonteditorDoc::OnNewDocument()
Initierar ett nytt dokument och skapar första noden i databasen.

CTecken* CFonteditorDoc::AddNewRecord()
Skapar en pekare till ett nytt CTecken-objekt. Det vill säga skapar en ny nod i databaslistan.
Minneskontroll görs också för att undvika allokering av obefintligt minne.

Figur16 –
Teckenmatrisen.
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int CFonteditorDoc::GetTotalRecords()
Returnerar storleken på databasen.

int CFonteditorDoc::GetCurRecordNbr()
Returnerar aktuell position i databasen.

CTecken* CFonteditorDoc::GetCurRecord()
Returnerar det aktuella tecknet.

CTecken* CFonteditorDoc::GetFirstRecord()
Returnerar första tecknet i databasen

CTecken* CFonteditorDoc::GetNextRecord()
Returnerar nästkommande tecken i databasen. Finns inget tecken efter aktuell position och
färre än 50 tecken har skapats, anropas AddNewRecord() som skapar ett nytt objekt.

CTecken* CFonteditorDoc::GetPrevRecord()
Returnerar föregående tecken i databasen såvida aktuell position inte är den första noden.

CTecken* CFonteditorDoc::GetLastRecord()
Returnerar sista tecknet i databasen.

void CFonteditorDoc::DeleteContents()
Tar bort alla skapade objekt.

BOOL CFonteditorDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)
Kallas när ett nytt dokument har öppnats och pekar på första tecknet.

CTecken* CFonteditorDoc::GetHoppaRecord(int iGo)
Tar emot en integer och returnerar önskat objekt. Anropas av OnBhoppa då Hoppa-knappen
har tryckts ner. Hoppar till databasens första position om ett för lågt ASCII-värde har angivits
och till databasens sista position om ett för högt ASCII-värde har angivits.

4.2.5   FonteditorView.cpp

Hanterar alla knapphändelser med underliggande funktioner och all kommunikation via
RS232.

void CFonteditorView::PopulateView()
Skriver ut aktuellt objekts ASCII-värde, det tecken som representeras av det värdet samt ritar
upp teckenmatrisen.

void CFonteditorView::OnBnext()
Hanterar knapphändelsen för knappen >> och anropar GetNextRecord(). Om sista möjliga
tecknet i databasen hämtats skuggas knappen >> för att visualisera att inga fler tecken finns
efter aktuellt tecken.

void CFonteditorView::OnBprev()
Anropar GetPrevRecord() om knappen << har klickats. Även denna knapp skuggas om
aktuellt tecken är databasens första.
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void CFonteditorView::OnBhoppa()
Läser av en tvåsiffrig integer från edit-rutan och skickar med talet i anropet av
GetHoppaRecord().

void CFonteditorView::OnCheck1() … void CFonteditorView::OnCheck35() –
Hanterar kryssrutornas booleska värde.

void CFonteditorView::OnChangeEdit1()
Kontrollerar edit-rutan och uppdaterar den om den skulle ändras.

void CFonteditorView::NewDataSet()
Anropar OnBfirst() om ett nytt dokument har skapats.

void CFonteditorView::OnBfirst()
Hanterar knappen Första. Hoppar till första objektet i databasen. Knappen << skuggas ut för
att undvika onödiga tryckningar.

void CFonteditorView::OnBlast()
Hanterar knappen Sista. Hoppar till databasens sista objekt. Om tecknet är det sista möjliga
(ASCII = 94) skuggas knappen >> ut.

void CFonteditorView::OnBprog()
Hanterar knappen Programmera. Alla funktioner för kommunikation via RS232 finns i den
här metoden.
   Metoden inleds med en konfirmation om programmering verkligen ska ske som en extra
säkerhet för att undvika felprogrammering av EEPROM:et. Om svaret blir ”Ja” fortsätter
exekveringen, annars avbryts programmeringsförsöket.
   Muspekaren byter skepnad till ett timglas för att illustrera vänteläge. RS232-kommunikation
initieras till 28800 baud, ingen paritetsbit, 8 bitars bytestorlek, enkel stoppbit och en timeout
på 6000 ms.
   OnBfirst() anropas och startar sändningen från första objektet i basen. Makrot mucro.h
lägger sig i vänteläge och väntar på att ASCII-värdet för ’E’ ska upptäckas på RS232-porten.
Om ingen signal ges inom sex sekunder inträffar en timeout; ett felmeddelande ges och
programmeringen avslutas. Om en signal har tagits emot fortsätter exekveringen till nästa if-
sats där signalen utvärderas. Ett fel resulterar i en serie åtgärder: Dels kontrolleras antalet fel
som har skett. Överstiger dessa 100 anses överföringen vara för instabil för att fortsättas och
avbryts med ett felmeddelande till användaren. Om felen är få inväntar programmet en ny
klarsignal från centralenheten och försöker skicka om den felaktiga byten. De sista
funktionerna fyller ingen funktion i första anropet av makrot, men för att spara kod och
utrymme används samma makro här som senare i programmet.
   For-loopen börjar skicka device select-adressen till centralenheten eftersom den ska skicka
informationen vidare till EEPROM:et. Efter skickad byte anropas mucro.h som kontrollerar
att samma byte skickas tillbaka. Felkontrollen utförs likadant efter varje skickad byte.
Därefter skickas hög och låg adress på samma sätt. Den låga adressen ökas för varje gång den
skickas så att teckenbytarna hamnar på rätt position i EEPROM:et. Första kolumnen i
teckenmatrisen utvärderas och konverteras till en byte innan även den skickas. Utvärderingen
kollar om en ruta är ikryssad och adderar ett tal till variabeln Checksumma. Varje kryssruta
viktas så att MSB (rutan längst upp) får värdet 64 vidare ner till LSB (rutan längst ner) som
får värdet 1. På det sättet kan en kolumn representeras som ett binärt tal och hamna rätt i
EEPROM:et. Se figur 17.
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X 1 * 64 = 64
0 * 32 = 0
0 * 16 = 0

⇒ 0 * 8 = 0
X 1 * 4 = 4
X 1 * 2 = 2
X 1 * 1 = + 1

71 = 01000111

Figur 17 - En kolumn ur teckenmatrisen konverteras
till ett binärt tal innan det skickas. I det här exemplet
motsvarar de ikryssade rutorna värdet 64+4+2+1=71,
som representeras i EEPROM:et som byten 01000111.

Hög adress Låg adress Byte Tecken-
adress

Tecken

0x01 0x00 10111110 0xBE R
0x01 0x01 11001101 0xCD U
0x01 0x02 10100101 0xA5 M
0x01 0x03 11111010 0xFA <space>
0x01 0x04 00011001 0x19 1
0x01 0x05 11111010 0xFA <space>
0x01 0x06 11111010 0xFA <space>
0x01 0x07 11111010 0xFA <space>

Tabell 5 – Minnesorganisation. Exempel på  vad som kan ligga
lagrat för den första strängen i det första rummet. Tecknens
adresser kan ses i appendix C.

Figur 18 – Rubjarls gränsnitt.

   Det här händelseförloppet upprepas för alla fem kolumner och sist i loopen anropas
OnBnext() för att nästa teckenmatris ska skickas. Då alla tecken har skickats, programmeras
slutligen ett <space> och ett klarmeddelande
ges att överföringen skett ordentligt. RS232-
kommunikationen stängs av och muspekaren
återställs till den vanliga pilen.

4.3   Rumstexteditorn – Rubjarl

För att kunna definiera de
meningar som ska skrivas ut på
korridorsdisplayerna har pro-
grammet Rubjarl utvecklats.
Programmet förser användaren
med ett enkelt gränssnitt där åtta
meningar till varje rum kan
editeras. Meningsrutorna är
uppbyggda av vanliga edit-rutor
där upp till åtta tecken per plats
kan skrivas in. De texter systemet
ska kunna hantera för varje rum
är: rumstexten, en personsöks-
sträng och sex sängplatser. Databasen kan lagra upp till 99 rum, vilket även är gränsen för vad
de yttre enheterna kan hantera. Bokstäverna representeras i EEPROM:et i form av adressen
till första byten av respektive teckenmatris (se tabell 5 och appendix C).

Rubjarls databas och användargränssnitt
Programmet är uppbyggt på
samma sätt som Fonteditorn och
utnyttjar en dubbellänkad lista
för att lagra posterna. Skillnaden
är att det som lagras på noderna
inte är booleska värden för
kryssrutor utan istället åtta
strängar för varje nod. Navi-
gering och programmering sker
på samma sätt som i Fonteditorn
med knappar för att stega sig
fram och tillbaka och snabb-
tangenter för att komma till
första och sista noderna. Även
här finns en Hoppa-knapp för
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snabb navigering till enskilda noder. Gränssnittet illustreras i figur 18.

Metoder och funktioner
Av samma skäl som under avsnittet om Fonteditorn tas endast de viktigaste algoritmerna upp
som inte är rent genererade av Microsoft Visual C++. För full förståelse hänvisas läsaren till
filerna på den medföljande CD-ROM:en.
   Filerna Rubjarl.cpp och MainFrm.cpp fungerar på samma sätt som Fonteditor.cpp
respektive Mainfram.cpp. För närmare beskrivning av dessa filers funktioner hänvisas till
avsnittet om Fonteditorn.

4.3.1   Room.cpp

Definierar konstruktor och destruktor för klassen CRoom som
databasen ska hantera. Initierar alla strängar till NULL för att
lämna edit-rutorna tomma vid uppstart. Två varianter av
konstruktorer finns där den ena tar en pekare till ett
CDocument-objekt som inparameter och den andra anropas
utan inparameter.
   Klassmetoden Serialize skapas för att kunna spara objekt
till fil och öppna fil med sparade objekt.

4.3.2   RubjarlDoc.cpp

Databasklassen med konstruktor, destruktor och dess
metoder. I princip en vanlig dubbellänkad lista.

BOOL CRubjarlDoc::OnNewDocument()
Initierar  ett nytt dokument och skapar första noden i databasen.

CRoom* CRubjarlDoc::AddNewRecord()
Skapar en pekare till ett nytt CRoom-objekt. Minneskontroll görs för att undvika allokering av
obefintligt minne.

int CRubjarlDoc::GetCurRecordNbr()
Returnerar aktuell position i databasen.

CRoom* CRubjarlDoc::GetFirstRecord()
Returnerar första posten i databasen

CRoom* CRubjarlDoc::GetNextRecord()
Returnerar nästkommande post i databasen. Finns ingen post efter aktuell position och färre
än 99 poster har skapats, anropas AddNewRecord() som skapar ett nytt objekt.

CRoom* CRubjarlDoc::GetPrevRecord()
Returnerar föregående post i databasen såvida aktuell position inte är den första noden.

CRoom* CRubjarlDoc::GetLastRecord()
Returnerar sista posten i databasen.

Figur 19 – Rumssträngar.
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void CRubjarlDoc::DeleteContents()
Tar bort alla skapade objekt.

BOOL CRubjarlDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)
Kallas när ett nytt dokument har öppnats och pekar på första posten.

CRoom* CRubjarlDoc::GetGoRecord(int iGo)
Tar emot en integer och returnerar önskat objekt. Anropas av OnBhoppa då Hoppa-knappen
har tryckts ner. Hoppar till sista positionen om ett för högt ASCII-värde har angivits.

4.3.3   RubjarlView.cpp

Hanterar alla knapphändelser med underliggande funktioner och all kommunikation via
RS232.

void CRubjarlView::NewDataSet()
Anropar OnBfirst() om ett nytt dokument har skapats.

void CRubjarlView::PopulateView()
Skriver ut aktuellt objekts strängar.

void CRubjarlView::OnBfirst()
Hanterar knappen Första. Hoppar till första objektet i databasen. Knappen << skuggas ut för
att undvika onödiga tryckningar.

void CRubjarlView::OnBlast()
Hanterar knappen Sista. Hoppar till databasens sista objekt. Om posten är den sista möjliga
(99) skuggas knappen >> ut.

void CRubjarlView::OnBnext()
Hanterar knapphändelsen för knappen >> och anropar GetNextRecord(). Om sista möjliga
posten i databasen hämtats skuggas knappen >> för att visualisera att inga fler poster finns
efter aktuell post.

void CRubjarlView::OnBprev()
Anropar GetPrevRecord() om knappen << har klickats. Även denna knapp skuggas om
aktuell post är databasens första.

void CRubjarlView::OnChangeEbed1() … void CRubjarlView::OnChangeEbed6()
Hanterar patientplatsernas strängar.

void CRubjarlView::OnChangeEperson()
Hanterar personsöksträngen.

void CRubjarlView::OnChangeEroom()
Hanterar rumsträngen.

void CRubjarlView::OnBgo()
Läser av en tvåsiffrig integer från edit-rutan och skickar med talet i anropet av
GetGoRecord().
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void CRubjarlView::OnChangeEroomcount()
Kontrollerar edit-rutan för hopp och uppdaterar den om den skulle ändras.

BOOL CRubjarlView::IsEdit( CWnd* pWnd ),
void CRubjarlView::OnUpdateNeedSel(CCmdUI* pCmdUI),
void CRubjarlView::OnUpdateNeedClip(CCmdUI* pCmdUI)
Initierar klippminnes-funktioner (clipboard) enligt Windows-standard. Ligger inte aktiv från
start utan behöver definieras med hjälp av ett antal standardfunktioner.

void CRubjarlView::OnEditCopy()
Hanterar kopieringshändelser från både menyn och Verktygsfältet . Lägger den kopierade
strängen på klippminnet.

void CRubjarlView::OnEditCut()
Hanterar klipphändelser från både menyn och Verktygsfältet. Lägger urklippet på
klippminnet.

void CRubjarlView::OnEditPaste()
Hanterar klisterhändelser från både menyn och Verktygsfältet. Klistrar in strängen från
klippminnet.

void CRubjarlView::OnEditCopyall()
Hanterar utökade kopieringshändelser från både menyn och Verktygsfältet. Kopierar alla
strängar i en post och lägger informationen i en serie globala variabler. Ansågs nödvändigt då
de flesta rum använder sig av identiska textrader.

void CRubjarlView::OnEditPasteall()
Hanterar utökade klisterhändelser från både menyn och Verktygsfältet. Klistrar in alla
strängar som lagrats i de globala variablerna på aktuell post.

void CRubjarlView::OnBprog()
Hanterar knappen Programmera. Initierar RS232 och inleder kommunikation med
centralenheten på samma sätt som Fonteditorns metod void CFonteditorView::OnBprog().
Istället för felkontrollsmakrot mucro.h inkluderas här istället mucro2.h som startar
omsändningen från början till skillnad från mucro.h som startade om sändningen från senast
felaktiga byte.
   I OnBprog:s huvudloop formateras först varje sträng i metoden CString
CRubjarlView::FormaI2Ctext(CString TextV1) innan den skickas iväg. Därpå anropas
makrot smucro.h som skickar iväg kontrollinformation, adresser till EEPROM:et och
strängarna, tecken för tecken. Mellan varje tecken görs en felkontroll i mucro2.h där
programmet tar emot samma tecken som senast skickats.
   Efter avslutad programmering av EEPROM:et bekräftas överföringen och anger eventuellt
om fel uppstått.

CString CRubjarlView::FormaI2Ctext(CString TextV1)
Metod som formaterar textsträngarna och returnerar dem innan de skickas vidare till
EEPROM:et.
   Metoden stegar sig igenom varje sträng och kontrollerar vilka tecken som skrivits i edit-
rutorna och ändrar dem så strängarna som ska lagras i EEPROM:et representeras av rätt
adress. <space> byts ut mot ’^’, då adressen till ’^’ i EEPROM:et ersatts av ett blanksteg av
utrymmesskäl. Vidare ersätts tecknen å, ä och ö med ASCII-kodning istället för Windows
teckenkodning, gemener ändras till versaler och tecken mindre än ASCII-värde 45 och större
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än 125 ersätts med blanksteg. Textrader som innehåller färre än åtta tecken fylls ut med
blanksteg för att undvika att stöta på NULL mitt i en sändning.
   Sista åtgärden är att konvertera alla ASCII-värden till de adresser tecknen ska ligga på i
EEPROM:et enligt  ekvationen adress = (ASCII_värde – 44) * 5, där –44 gör att adresserna
börjar på 0x00 och multiplikation med 5 för att varje tecken kräver fem bytes.
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5   Slutord

Patientsignalsystemet fungerar enligt erhållen specifikation och är färdigt för installation eller
användas för det primära ändamålet, att felsöka det befintliga systemet. Utvecklingen av
systemet har varit väldigt lärorik och kunskaper erhållna under tiden på Växjö universitet har
utnyttjats till fullo. Projektet har knutit samman såväl hårdvara som mjukvara och gett tillfälle
att testa kunskaper genom att analysera och lösa reella problem.
Det enda problemet som försenade utvecklingen var en veckas stiltje under implementationen
av I2C-kommunikationen, som löstes med hjälp av Jim Bengtsson på Växjö universitet. Vi vill
tacka honom för den värdefulla hjälp som bistods.
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Appendix A: Assemblerkod

Appendix A.1 – main.asm

list p=16f877
;********************** Jarl – Hanterar ett patientsignalsystem på CLV **********************

;***** Val av processor *****
include <p16f877.inc>
__CONFIG  B'11111100110001' ;Processorinställningar.

;***** Deklareringar av flaggor *****
SVAR EQU 01H ; Ettställs om någon enhet har kallat på NÖD.
NÖD1 EQU 02H ; Kopia av SVAR's flaggan för att komma ihåg NÖD under

; nästkommande SCAN.

NÖD2 EQU 03H ; Nästan samma som NÖD1. Används som komplement.
PULS EQU 05H ; Nollställs vid NÖD.
OK2040 EQU 06H ; Flagga för kontroll att alla enheter var kontrollerade.
MASKL EQU B'00001111' ; Används i ADRESS för att maska ut EADRH och EADRL
MASKH EQU B'11110000' ; Används i ADRESS för att maska ut EADRH och EADRL

;***** Deklareringar av register, räknare & variabler *****
FLAGGA EQU 20H ; Flaggregister.
RUMRÄKN EQU 21H ; Räknare för antalet genomscannade rum.
PATRÄKN EQU 22H ; Räknare för antalet genomscannade sängar i rummet.
VARV EQU 23H ; Varvräknare i delay. För att kunna anropa DELAY med

; vilket argument som helst.

NÖDVARV EQU 24H ; Varvräknare vid NÖD. Så att alla tut erhålls.
BITADR EQU 25H ; Bitadress
CHARBUF EQU 25H ; Receive/transmit skiftregister
EADRL EQU 26H ; Minnesadress lågbyte
EADRH EQU 27H ; Minnesadress högbit
TEMP EQU 28H ; Temporär lagring
BITCOUNT EQU 29H ; Biträknare. För att se så att alla RS232bitar sänts.
BAUDCOUNT EQU 2AH ; Bitdelay. För att få rätt baudhastighet mellan bitarna.
TUTTEMP EQU 2CH ; SPARAR UNDAN TUTRÄKNAREN SÅ ATT DEN INTE FÖRSTÖRS.
TXBUF EQU 2DH ; Tx buffer
RXBUF EQU 2EH ; Rx buffer
COUNTB EQU 2FH ; Biträknare
DISP0 EQU 3AH ; Adress för datan till dislayen
DISP1 EQU 3BH ; Adress för datan till dislayen
DISP2 EQU 3CH ; Adress för datan till dislayen
DISP3 EQU 3DH ; Adress för datan till dislayen
DISP4 EQU 3EH ; Adress för datan till dislayen
DISP5 EQU 3FH ; Adress för datan till dislayen
DISP6 EQU 4BH ; Adress för datan till dislayen
DISP7 EQU 4CH ; Adress för datan till dislayen
SLUTBITAR EQU 46H ; Ordnar till radbytarna.
DISPADRESS EQU 47H ; Växlar mellan 0x50 och 0x64 för chr1 och 2.

;***** PIC:ens benkonfiguration *****
;***** PORTB *****
CLOCKIN EQU 0 ; Definierar pinne 33(RB0) som klockavkänning(ingång).
CLOCKUT EQU 1 ; Definierar pinne 34(RB1) som klockutgång(utgång).
DISPDATA EQU 2 ; Definierar pinne 35(RB2) som displaydata(utgång).
SUMMER EQU 3 ; Definierar pinne 36(RB3) som aktiverar summersignalen

; med nolla(utgång).

NEGPULSUT EQU 4 ; Definierar pinne 37(RB4) som tystar NÖD med negativ
; puls.

;***** PORTC *****
RX EQU 7 ; Receive RS232-pinne (RC7), TTL nivåer.
TX EQU 6 ; Transmit RS232-pinne (RC6), TTL nivåer.

;***** I2C BITAR *****
SDA EQU 5 ; Definierar pinne 24(RC5) som SDA-ben.
SCL EQU 0 ; Definierar pinne 2(RA0) som SCL-ben.

;***** Konstanter *****
MAXRUM EQU D'255'
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MASKL EQU B'00001111' ; För att maska ut låg adress.
MASKH EQU B'11110000' ; För att maska ut hög adress.

;********** Programstart **********
ORG 00H ; Resetvektorn
GOTO MAIN ; Programstart.

MAIN CALL INIT ; Hoppar till INIT för initiering av portarnas
; datariktingar.

CLRF EADRL ; Nollställer EADRL och EADRH
CLRF EADRH

MOVLW D'10' ; Lägger 10 på ackumulatorn…
CALL DELAY ; …och genererar startupdelay på 20 ms

GOTO START ; Hoppar till START

START BCF FLAGGA,OK2040 ; Nollställ alla flaggor och variabler.
BCF FLAGGA,SVAR
BCF FLAGGA,PULS
CLRF RUMRÄKN ; Nollar Rumsräknaren

MOVF RUMRÄKN, 0 ; Lägger rumsräknaren på ackumuilatorn…
ADDLW B'00000011' ; Ökar ackumulatorn med tre för att synka.
MOVWF RUMRÄKN ; Lägg ackumulatorn på rumsräknaren.

CLRF    PATRÄKN ; Nollställ patienträknaren.
INCF PATRÄKN,1 ; Öka patienträknaren med 1 för att inte krocka med

; personsök

CALL STARTP ; Ger 26ms startpuls.
SÖK CALL SCANNA ; Scannar efter kallelse/NÖD.

CALL RSCHECK ; Rutin för att se efter om extern skrivning till
; EEPROMet ska göras.

GOTO KOLL ; Kontrollera varför SCAN upphörde.
ÅTER GOTO SÖK ; Scannar igen.

;********** Procedurer **********
;***** Initiering av PIC:en och portarnas datariktingar *****
INIT BCF STATUS,RP0   ; Väljer bank0 för att hamna rätt i minnet och kunna

; rensa register.

BCF STATUS,RP1 ; Väljer bank0 för att hamna rätt i minnet och kunna
; rensa register.

CLRF PORTA ; Rensar PORTA.
CLRF PORTB ; Rensar PORTB.
CLRF PORTC ; Rensar PORTC.
CLRF INTCON ; Nollställ Intcon-registret för att nolla TMR0 och WDT.
BSF STATUS, RP0 ; Väljer bank1 för att hamna rätt i minnet och kunna

; ställa datariktingar.

MOVLW B'00000000' ; Etta motsvarar ingång.
MOVWF TRISA^80H ; Sätter datariktningar för port A.
MOVLW B'11100001' ; Etta motsvarar ingång.
MOVWF TRISB^80H ; Sätter datariktningar för port B.
MOVLW B'10010100' ; Etta motsvarar ingång.
MOVWF TRISC^80H ; Sätter datariktningar för port C.

BCF STATUS,RP0 ; Väljer bank0 i minnet för att inte datariktingarna
; skall kunna ändras.

BSF PORTB,DISPDATA ; Lägg ut 1:a på dispdata
BSF PORTB,SUMMER ; Summern tystas genom reset av binärräknaren (4060).

CLRF NÖDVARV ; Nollställ varvräknaren som används vid nöd.
CALL DISPINIT ; Initierar displayrutinen.
CLRF DISP0 ; Nollställer displayvariablerna
CLRF DISP1
CLRF DISP2
CLRF DISP3
CLRF DISP4
BSF PORTC,TX ; RS232 initiering. Ligger höga för att indikera nolla.
BSF PORTC,RX
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MOVLW D'2' ; Gör en liten fördröjning (2*2ms)
CALL DELAY ; Anropa fördröjningsrutinen
RETURN ; Gå tillbaka till MAIN

;***** Delay - en rutin för fördröjning (2,01ms/varv) *****
DELAY MOVWF VARV ; Lägg in antalet varv som ska fördröjas från

; ackumulatorn.

CLRWDT ; Nollställer WDT och Prescaler.
BSF STATUS,RP0 ; Väljer bank1 i minnet för att kunna adressera

; OPTION_REG.

MOVLW 02H ; Väljer Timer0 och anger nytt prescalervärde.
MOVWF OPTION_REG^80H ; Anger klockan som källa.
BCF STATUS,RP0 ; Tillbaka till bank0 för att inte adressera fel.
MOVLW 07H ; Anger från vilket värde klockan ska räkna ner, dvs hur

; lång DELAY är.

DELA2 MOVWF TMR0 ; Laddar in värdet i Timer0.
CLRF INTCON ; Nollställ Intcon-registret.

DELA1 BTFSS INTCON,2 ; Kontrollera i Intcon-registret om overflow har
; inträffat, dvs DELAY är klar.

GOTO DELA1 ; Om inte - gå tillbaka och kontrollera igen.
DECFSZ VARV,1 ; Om overflow har skett - räkna ner varvräknaren med 1.
GOTO DELA2 ; Om varvräknaren inte är noll - gå tillbaka och räkna

; ner igen.

CLRF INTCON ; Nollställ Intcon-registret.
RETURN ; Return då delay är utförd.

;***** Genererar startpuls = 26 ms 1:a *****
STARTP BSF PORTB,CLOCKUT ; Lägg ut 1:a på klocken.

CLRWDT ; Nollställning av WDT och Prescaler
BSF STATUS, RP0 ; Väljer bank1 i minnet för att kunna adressera

; OPTION_REG.

MOVLW B'00000110' ; Väljer Timer0 och anger nytt prescalervärde.
MOVWF OPTION_REG^80H ; Anger klockan som källa.
BCF STATUS, RP0 ; Tillbaka till bank0 i minnet.
MOVLW D'53' ; Anger från vilket värde klockan ska räkna ner.
MOVWF TMR0 ; Laddar in värdet i Timer0.
CLRF INTCON ; Nollställ Intcon-registret.

DRÖJ BTFSS INTCON,2 ; Kontrollera i Intcon-registret om overflow har
; inträffat, dvs att startpulsen har legat hög i 26ms.

GOTO DRÖJ ; Om inte - kontrollera igen.
BCF PORTB,CLOCKUT ; Lägg ut 0:a på clocken.
CLRF INTCON ; Nollställ Intcon-registret.
RETURN ; Return då etta legat ute i 26 ms.

;***** SCAN-rutin på ömsom låg, ömsom 2,5kHz. Går igenom alla patient- och rumsenheter och söker
;***** efter larm-/nöd-signal *****
SCANNA BCF FLAGGA,OK2040 ; Nollställ OK2040flaggan. Flaggsättning för förväntning

; av kallelse/NÖD.

BSF FLAGGA,SVAR ; Ettställ svarsflaggan. Flaggsättning för förväntning av
; kallelse/NÖD.

BSF FLAGGA,PULS ; Ettställ pulsflaggan. Flaggsättning för förväntning av
; kallelse/NÖD.

NYPULS BCF PORTB,CLOCKUT ; Generera 0:a på klockutgången.
MOVLW D'66' ; 66 varv låg.
MOVWF VARV ; Lägg in i varvräknaren.

LOOP0 DECFSZ VARV,1 ; Räkna ner VARV med 1.
GOTO LOOP0 ; Om ej noll – fortsätt räkna ner.
BSF PORTB,CLOCKUT ; Generera 1:a på klockutgången.
MOVLW D'37' ; 37 varv hög.
MOVWF VARV ; Lägg in i varvräknaren.

LOOP2 BTFSC PORTB,CLOCKIN ; Kolla insignal efter nerjordning.
BCF FLAGGA,PULS ; Om CLOCKIN är ett – nolla PULS.
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DECFSZ VARV,1 ; Fördröj – hoppa över nästa instruktion om klar.
GOTO LOOP2 ; Ej klar – kolla vidare.
BTFSS PORTB,CLOCKIN ; Svar gavs. Hoppa ur och kolla orsak.
GOTO SCNSLUT ; Annars – färdigscannat.
INCF PATRÄKN,1 ; Öka patienträknaren med ett.
MOVLW 07H ; Lägg ’7’ i ackumulatorn.
ANDWF PATRÄKN,1 ; OCH:ar 7 med patienträknaren för att se om alla platser

; är scannade.

BTFSC STATUS,Z ; Om patienträknaren är 7…
INCF RUMRÄKN,1 ; …Räkna upp rumsnummer med ett.
MOVLW MAXRUM ; Lägger MAXRUM på ackumulatorn.
SUBWF RUMRÄKN,0 ; Kolla om alla rum är scannade.
BTFSS STATUS,Z ; Kolla Z-biten i statusregistret för kontroll om alla

; rum är scannade.

GOTO NYPULS ; Om inte – fortsätt scanna.
BCF FLAGGA,SVAR ; Inget svar från enheter. Nolla SVAR.
BSF FLAGGA,OK2040 ; Ettställ OK2040 då inget larm skett.

SCNSLUT BCF PORTB,CLOCKUT ; Lägg ut nolla på klockan.
NOP
RETURN

; ***** Kontrollera varför scanning upphörde *****
KOLL BTFSC FLAGGA,PULS ; Kontrollerar om NÖD förekommit under SCAN.

GOTO    NÖDIG ; Om så, hoppa till NÖDIG för att generera sju tut.
CLRF NÖDVARV ; Nollställer varvräknaren i NÖDIG.
BTFSC FLAGGA,OK2040 ; Kontrollera OK2040-flaggan. Dvs om alla enheter var

; kontrollerade.

GOTO NÄRVARO ; Om 1:a är alla rummen genomscannade för
; nöd - hoppa till NÄRVARO.

BTFSS FLAGGA,PULS ; Kontrollera pulsflaggan om kallelse skett.
GOTO KALLA ; Om så - hoppa till KALLA för att generera ett tut/scan.
GOTO ÅTER ; Hoppar till ÅTER för att scanna om från början.

KALLA CALL TUTKALL ; Anropa TUTKALL för generering av kallelsesignal.
GOTO ÅTER ; Hoppar till ÅTER för att scanna om från början.

;***** Rutin för kontroll av närvaro *****
NÄRVARO CLRF PATRÄKN ; Nollställ Patienträknaren

CLRF RUMRÄKN ; Nollställ Rumräknaren
BCF FLAGGA,NÖD2 ; Nollställ Nöd2, för att kunna kopiera över eventuella

; nya NÖD.

BTFSC FLAGGA,NÖD1 ; Kopierar förra scanningens NÖD till nästa.
BSF FLAGGA,NÖD2 ; Om ja - ettställ Nöd2.

NÄRV1 BCF PORTB,CLOCKUT ; Lägg ut 0:a på RB1 i 800 ms.
MOVLW D'200' ; Fördröjer 400 ms.
CALL DELAY ;
MOVLW D'200' ; Fördröjer 400ms.
CALL DELAY ;
CALL SCANNA ; Kontrollera om svar finns från enhet.
BTFSS FLAGGA,OK2040 ; Kontrollerar om alla enheter var kollade.
GOTO NÄRV1 ; Alla rum ej genomsökta. Sök efter fler närvarande

; enheter.

BCF PORTB,CLOCKUT ; Lägg ut 0:a i 800ms
MOVLW D'200' ; Fördröjer 400ms.
CALL DELAY ;
MOVLW D'200' ; Fördröjer 400ms.
CALL DELAY ;
GOTO START ; Hoppa till START, ger startpuls och börjar scanna om.

;***** Rutin vid nöd. Genererar sju tut på summern i händelse av NÖD *****
NÖDIG CLRF NÖDVARV
PIP INCF NÖDVARV,1 ; Räkna ner nödvarv med 1 för att hålla reda på antal

; varv/tut.

BSF FLAGGA,NÖD1 ; Sätt Nöd1 för att komma ihåg NÖD under scannet.
CALL TUTKALL ; Anropa rutin för nödtut.

MOVLW 99 ; Lägger en fördröjning på
CALL DELAY ; 2*99 ms mellan varje tut i NÖD-läge.
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MOVLW D'6' ; Ladda ackumulatorn med 6. Medför 7 tut.
SUBWF NÖDVARV,0 ; Dra bort innehållet i nödvarv.
BTFSC STATUS,Z ; Testa om resultatet blev 0.
GOTO NEGPULS ; Om så - hoppa till NEGPULS, sju tut uppnådda.
GOTO PIP ; Annars hoppa tillbaka och tuta igen tills sju tut

; uppnås.

NEGPULS CLRF NÖDVARV ; Nollställ nödvarv, sju tut uppnådda.
CALL NPULS ; Anropa NPULS för att stänga av summern och få enheterna

; att släppa jordning.
GOTO ÅTER ; Hoppa ut till ÅTER och scanna om.

;*** Generering av negativ puls för upphävning av NÖD ***
NPULS BSF PORTB,SUMMER ; Tysta summern med 1:a ut på RB3. Dvs reset av

; binärräknaren 4060.

BSF PORTB,NEGPULSUT ; Lägg ut 1:a på RB4 för generering av -10 V puls, för
 ; att enheterna ska släppa jordning.

MOVLW 02 ; Ladda fördröjningsvärde.
CALL DELAY ; Fördröj 4 ms.
BCF PORTB,NEGPULSUT ; Ger enheterna möjlighet att jorda klockan igen.
MOVLW 02 ; Ladda fördröjningsvärde.
CALL DELAY ; Fördröj 4 ms.
RETURN

;*** Generering av tutning vid kallelse och NÖD ***
TUTKALL BCF PORTB,SUMMER ; Aktivera binärräknaren (4060) med 0:a på RB3.

; Resulterar i den 40Hz-modifierade summersignalen ut
; från 4060.

CALL GETCHR ; Anropar GETCHR för att få fram larmande enhets korrekta
; EEPROM-adress samt får fram deras motsvarande tecken.

CALL DISPSTART ; Visa de hämtade tecknen på displayerna.
CALL DISPSTART ; Upprepar samma anrop för att undvika utvärdering i loop
CALL DISPSTART ; och slöa ner displayfrekvensen.
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART

BSF PORTB,SUMMER ; Tysta summern men fortsätt visa tecken en liten stund
; till. För att lättare ge möjlighet att läsa
; displaytexten.
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CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART
CALL DISPSTART

MOVLW 02 ; Ladda fördröjningsvärde.
CALL DELAY ; Fördröj 4 ms.
RETURN

;***** Tar fram adressen för texten till anropande enheten *****
ADRESS CLRF TEMP ; Nollställning av flaggor och variabler.

CLRF EADRL
CLRF EADRH
CLRF BITADR
MOVLW MASKL
ANDWF RUMRÄKN,0 ; Hämta rumsräknarens värde och maska ut lågbyten.
MOVWF EADRL ; Lågbyten sparas.
MOVLW MASKH
ANDWF RUMRÄKN,0 ; Hämta rumsräknarens värde och maska ut högbyten.
MOVWF EADRH ; Högbyten sparas.
RRF EADRH,1 ; Högerskifta högbiten ett steg.
MOVF EADRH,0 ; Kopiera högbiten...
MOVWF TEMP ; ..till TEMP
RRF TEMP,1 ; Högerskifta tre steg.
RRF TEMP,1
RRF TEMP,1
MOVLW MASKL
ANDWF TEMP,1 ; Maska bort skräp.
MOVF TEMP,0
ADDWF TEMP,1 ; Addera TEMP*2.
MOVF TEMP,0
ADDWF EADRH,1 ; Addera EADRH.
MOVF EADRH,0
ADDWF EADRL,0 ; Addera EADRH, lagra i W-reg.
MOVWF BITADR ; Kopiera till BITADR.
MOVLW B'01111100' ; Maska ut 5 MSB i bitadressen ur BITADR.
ANDWF BITADR,0
MOVWF EADRH ; Kopiera till EADRH.
RRF EADRH,1 ; Högerskifta 2 steg för att matcha minnesadressen.
RRF EADRH,1
MOVLW B'00000011'
ANDWF BITADR,0 ; Maska ut de 2 LSB i bitadressen ur BITADR.
MOVWF EADRL ; Kopiera till EADRL.
RLF EADRL,1 ; Vänsterskifta 6 steg för att matcha minnesadressens.

; placering.

RLF EADRL,1
RLF EADRL,1
RLF EADRL,1
RLF EADRL,1
RLF EADRL,1
MOVLW B'00000111'
ANDWF PATRÄKN,0 ; Hämta värdet av PATRÄKN och maska bort ev. skräp.
MOVWF TEMP ; Lagra tillfälligt i TEMP.
RLF TEMP,1 ; Vänsterskifta 3 steg för att matcha minnesadressens

; placering.
RLF TEMP,1
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RLF TEMP,1
MOVLW B'00111000'
ANDWF TEMP,1
MOVF TEMP,0 ; Hämta värdet av TEMP och maska bort ev. skräp.
ADDWF EADRL,1 ; Addera till EADRL.

UTHOPP RETURN

INCLUDE <I2C.inc> ; Inkluderar I2C-rutinerna.
INCLUDE <RS232.inc> ; Inkluderar R232-rutinerna.
INCLUDE <display.inc> ; Inkluderar displaydatarutinerna.

END ; Programslut.



41

Appendix A.2 – RS232.inc

;***** Inställbara konstanter *****

OSCCLOCK                EQU     .4000000 ; Definierar den externa klockan (oscillatorn).
BAUDRATE                EQU     .28800  ; Sätt önskad baudhastighet här (2400-xxxx)
OVERHEAD                EQU     .11 ; Overheadvarning
INSTPERBIT              EQU     ((2*OSCCLOCK/(4*BAUDRATE))+1)/2 ; instruktion/bittid
INSTPERHALFBIT          EQU     ((2*OSCCLOCK/(8*BAUDRATE))+1)/2 ; instruktion/halv bittid
DELAYBAUD               EQU     (INSTPERBIT-OVERHEAD)/3
NUMBAUDNOPS             EQU     INSTPERBIT-(3*DELAYBAUD)-OVERHEAD
DELAYHALFBAUD           EQU     (INSTPERHALFBIT-OVERHEAD)/3
NUMHALFBAUDNOPS         EQU     INSTPERHALFBIT-(3*DELAYHALFBAUD)-OVERHEAD

;***** RS232 MACROn *****
DELAYBIT MACRO
        LOCAL   DLYLABELS

MOVLW   DELAYBAUD          ; Placerar bauddelayen i ackumulatorn.
MOVWF   BAUDCOUNT          ; Flyttar bauddelayen till BAUDCOUNT.
VARIABLE NOPCOUNT
NOPCOUNT = NUMBAUDNOPS
WHILE NOPCOUNT > 0        ; Lägg till rätt antal NOP.

    NOP                        ; Ytterliggare en väntecykel.
NOPCOUNT--
ENDW

DLYLABELS
DECFSZ  BAUDCOUNT,1 ; Minska bauddelayräknaren. Hoppa tills det

; blivit noll.
GOTO    DLYLABELS         ; Hoppa tillbaka.
ENDM

;***** Makro för att avvakta med en halv bittids intervall. *****
DELAYHALFBIT MACRO

MOVLW   DELAYHALFBAUD   ; Placera halva bauddelayen i ackumulatorn.
        MOVWF   BAUDCOUNT        ; Flytta bauddelayen till BAUDCOUNT.
        VARIABLE NOPCOUNT

NOPCOUNT = NUMHALFBAUDNOPS
        WHILE NOPCOUNT > 0
        NOP                     ; Avvakta ytterliggare en cykel.

NOPCOUNT--
        ENDW
DLYHALFLABELS
        DECFSZ  BAUDCOUNT,1      ; Minska bauddelayräknaren. Hoppa tills det blivit noll.
        GOTO    DLYHALFLABELS    ; Hoppa tillbaka och avvakta ytterliggare.
        ENDM

DELAYHALFBIT2 MACRO
        MOVLW   DELAYHALFBAUD     ; Placera halva bauddelayen i ackumulatorn.
        MOVWF   BAUDCOUNT         ; Flytta bauddelayen till BAUDCOUNT.
        VARIABLE NOPCOUNT

NOPCOUNT = NUMHALFBAUDNOPS
        WHILE NOPCOUNT > 0
        NOP                      ; Avvakta ytterliggare en cykel.

NOPCOUNT--
        ENDW
DLYHALFLABELS2
        DECFSZ  BAUDCOUNT,1     ; Minska bauddelayräknaren. Hoppa tills det blivit noll.
        GOTO    DLYHALFLABELS2    ; Hoppa tillbaka och avvakta ytterliggare.
        ENDM

DELAYHALFBIT3 MACRO
MOVLW   DELAYHALFBAUD    ; Placera halva bauddelayen i ackumulatorn. MOVWF
BAUDCOUNT              ; Flytta bauddelayen till BAUDCOUNT.

        VARIABLE NOPCOUNT
NOPCOUNT = NUMHALFBAUDNOPS

        WHILE NOPCOUNT > 0
        NOP                      ; Avvakta ytterliggare en cykel.

NOPCOUNT--
        ENDW

DLYHALFLABELS3
        DECFSZ  BAUDCOUNT,1      ; Minska bauddelayräknaren. Hoppa tills det blivit noll.
        GOTO    DLYHALFLABELS3   ; Hoppa tillbaka och avvakta ytterliggare.
        ENDM
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DELAYHALFBIT4 MACRO
        MOVLW   DELAYHALFBAUD    ; Placera halva bauddelayen i ackumulatorn.
        MOVWF   BAUDCOUNT         ; Flytta bauddelayen till BAUDCOUNT.
        VARIABLE NOPCOUNT

NOPCOUNT = NUMHALFBAUDNOPS
        WHILE NOPCOUNT > 0
        NOP                      ; Avvakta ytterliggare en cykel.

NOPCOUNT--
        ENDW
DLYHALFLABELS4
        DECFSZ  BAUDCOUNT,1       ; Minska bauddelayräknaren. Hoppa tills det blivit noll.
        GOTO    DLYHALFLABELS4    ; Hoppa tillbaka och avvakta ytterliggare.
        ENDM

;********** Subrutiner **********
;***** RS232 rutin. Sänder/tar emot TTL-nivåer till MAX232 kretsen. *****
;***** Koll efter varje SCAN om PC-programmet vill programmera EEPROM via RS232 *****
;***** Bittider och halva bittider är endast beroende av konstanterna OSCCLOCK och BAUDRATE *****
RSCHECK MOVLW 45H ; Lägger initieringsbyte i acku.

CALL UARTTX ; Skickar initieringsbyte till PCn.
; PCn svarar om den vill programmera.

CALL    UARTRX ; Kollar efter varje SCAN om programmering av enheten
; ska ske. Tar i så fall emot fyra bytes från PCn. Och
; portar ut dem till EEPROMet.
; Returnar efter 255*255 cykler till en ny SCAN om ingen
; programmering ska ske.

RETURN

;***** uarttx RS-232. Sänder en byte på RS-232*****
UARTTX  MOVWF   CHARBUF            ; Placera byten som ska sändas i CHARBUF.
        MOVLW   .10                ; Total mängd bitar som ska skickas....
        MOVWF   BITCOUNT        ; …läggs i BITCOUNT.
        BSF     STATUS,C          ; Initiera Carry med RS-stopbit.
        BCF     PORTC,TX         ; Skicka en RS-startbit.
        GOTO    LOOPDELAY        ; Delayar för att startbiten skall komma fram.
SENDBIT RRF     CHARBUF,1         ; Placera nästa bit som ska sändas i Carry.
        BTFSC   STATUS,C           ; Hoppa om nästa bit är noll.
        GOTO    SETTXOUT           ; Skickar en etta.
        NOP                        ; Lägg till en cykel för att synka ordentligt.
        BCF     PORTC,TX           ; Skickar en etta.
        GOTO    LOOPDELAY          ; Uppdaterar utgången. Bitsend klar.
SETTXOUT
        BSF     PORTC,TX           ; Skickar en nolla.
        GOTO    $+1                ; Lägg till två cykler för att synka ordentligt.
LOOPDELAY
        DELAYBIT                   ; Fördröj en bittid.
        DECFSZ  BITCOUNT,1         ; Minska biträknaren med ett. Hoppa om alla bitar klara.
        GOTO    SENDBIT            ; Skicka nästa bit i byten.
        RETURN

;***** UARTRX RS-232. Tar emot en byte i taget från RS (totalt fyra bytes) och skriver till *****
;***** EEPROMet enligt I2C-specifikationen. *****

UARTRX

;***** Ta emot byte nr 1 *****
MOVLW   .09          ; Sätt ingångsbiträknaren.

        MOVWF BITCOUNT    ; Placera biträknaren i BITCOUNT.

MOVLW D'255’ ; Lägg 255 i acku.
MOVWF NÖDVARV ; Placera i variablen NÖDVARV

MOVLW D'255' ; Lägg 255 i acku.
MOVWF VARV ; Placera i variablen VARV

GETWAIT ; Väntar 255 varv på RS-startbit
BTFSS PORTC, RX ; Kolla om RS-startbit finns.
GOTO DLG ; Om den finns - Hoppa till rutin som läser in en byte.
DECFSZ VARV, 1 ; Annars - minska varvräknaren med ett och hoppa om 255

; varv är klara.

GOTO GETWAIT ; Hoppa tillbaka och kolla efter RS-startbit igen.
DECFSZ NÖDVARV,1 ; Kolla allt 255*255 varv.
GOTO GETWAIT
RETURN ; Hoppar ut ur UARTRX om ingen startbit erhållits.

; Dvs PCn vill inte programmera
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DLG DELAYHALFBIT            ; Fördröj med en halv bittid.
GETLOOP DELAYBIT                 ; Fördröj med en bittid.
        BCF     STATUS,C          ; Nolla Carrybiten.
        BTFSC   PORTC,RX           ; Hoppa om nästa bit är en nolla.
        BSF     STATUS,C           ; Sätt Carrybiten.
        GOTO    $+1                ; Fördröj två cykler.
        NOP                        ; Fördröj två cykler.
        RRF     CHARBUF,1          ; Skifa ner nästa emottagna bit.
        DECFSZ  BITCOUNT,1         ; Minska biträknaren och hoppa om e byte är mottagen.

GOTO    GETLOOP           ; Gå tillbaka om en byte inte är klar.
        RLF     CHARBUF,1          ; Skifta rätt CHARBUF.

;***** Varje mottagen byte skall läggas ut på I2C, *****
;***** samt skickas tillbaka på RS för att kontrollera korrekt överföring*****

;CALL I2CSEND ; Byte nr 1 skickas (deviceselect, är alltid
; B'10100000').
; Görs efter att alla 4 bytarna är mottagna istället.
; Eftersom DEVICESELECT alltid är samma.

MOVF CHARBUF,0 ; Placera CHARBUF i acku.
CALL UARTTX ; Skicka tillbaka DEVICESELECT till PCn för felkontroll.

;***** Ta emot byte nr 2. Varje bytemottagning är identisk (förutom funktions-/makronamnen)
;***** Är därför okommenterad. *****

MOVLW   .09                   
MOVWF   BITCOUNT

MOVLW D'255'
MOVWF NÖDVARV
MOVLW D'255'
MOVWF VARV

GETWAIT2
BTFSS PORTC, RX
GOTO DLG2
DECFSZ VARV, 1
GOTO GETWAIT2
DECFSZ NÖDVARV,1
GOTO GETWAIT2
RETURN

DLG2 DELAYHALFBIT2
GETLOOP2

DELAYBIT
        BCF     STATUS,C
        BTFSC   PORTC,RX
        BSF     STATUS,C
        GOTO    $+1
        NOP
        RRF     CHARBUF,1
        DECFSZ  BITCOUNT,1
             GOTO    GETLOOP2
        RLF     CHARBUF,1

;***** Varje mottagen byte skall läggas ut på I2C, *****
;***** samt skickas tillbaka på RS för att kontrollera korrekt överföring*****

MOVF CHARBUF,0 ; Byte nr 2 (EADRH) placeras i acku.
MOVWF TEMP ; Byte nr 2 (EADRH) placeras i den lokala variabeln TEMP
MOVF CHARBUF,0 ; Placera EADRH i acku.
CALL UARTTX ; Skickar tillbaka till PCn för felkontroll.

;***** Ta emot byte nr 3 *****
MOVLW   .09

        MOVWF   BITCOUNT

MOVLW D'255'
MOVWF NÖDVARV
MOVLW D'255'
MOVWF VARV

GETWAIT3
BTFSS PORTC, RX
GOTO DLG3
DECFSZ VARV, 1
GOTO GETWAIT3
DECFSZ NÖDVARV,1
GOTO GETWAIT3
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RETURN

DLG3 DELAYHALFBIT3
GETLOOP3 DELAYBIT       
        BCF     STATUS,C
        BTFSC   PORTC,RX
        BSF     STATUS,C
        GOTO    $+1
        NOP
        RRF     CHARBUF,1   
        DECFSZ  BITCOUNT,1
            GOTO    GETLOOP3
        RLF     CHARBUF,1

;***** Varje mottagen byte skall läggas ut på I2C, *****
;***** samt skickas tillbaka på RS för att kontrollera korrekt överföring*****

MOVF CHARBUF,0 ; Byte nr 3 (EADRL) placeras i acku.
MOVWF TUTTEMP ; Byte nr 3 (EADRL) placeras i den lokala variabeln TEMP.
MOVF CHARBUF,0 ; Placera EADRL i acku.
CALL UARTTX ; Skicka tillbaka EADRL till PCn för felkontroll.

;***** Ta emot byte nr 4 *****
MOVLW   .09

        MOVWF   BITCOUNT

MOVLW D'255'
MOVWF NÖDVARV
MOVLW D'255'
MOVWF VARV

GETWAIT4
BTFSS PORTC, RX
GOTO DLG4
DECFSZ VARV, 1
GOTO GETWAIT4
DECFSZ NÖDVARV,1
GOTO GETWAIT4
RETURN

DLG4 DELAYHALFBIT4
GETLOOP4 DELAYBIT
        BCF     STATUS,C
        BTFSC   PORTC,RX
        BSF     STATUS,C
        GOTO    $+1
        NOP
        RRF     CHARBUF,1
        DECFSZ  BITCOUNT,1

        GOTO    GETLOOP4
        RLF     CHARBUF,1

;***** Varje mottagen byte skall läggas ut på I2C, *****
;***** samt skickas tillbaka på RS för att kontrollera korrekt överföring. *****
;***** Använder sig av lokala variblerna TUTTEMP och TEMP för att spara variabler. *****
;***** Byte Write-Programmering enligt specifikation. *****

CALL STARTBIT ; Skickar I2C startbit
MOVLW B'10100000' ; Lägg in byte nr 1 (DEVICESELECT) i acku.
CALL I2CSEND ; Skicka DEVICESELECT
MOVF TEMP,0 ; Lägg in byte nr 2 (EADRH) i acku.
CALL I2CSEND ; Skicka EADRH
MOVF TUTTEMP, 0 ; Lägg in byte nr 3 (EADRL) i acku.
CALL I2CSEND ; Skicka EADRL
MOVF CHARBUF,0 ; Lägg in byte nr 4 (Databyten) i acku.
CALL I2CSEND ; Byte nr 4 (Databyte) skickas
CALL STOPBIT ; Bytesendrutinen klar. Stoppa I2C.

MOVF CHARBUF,0 ; Placera CHARBUF i acku.
CALL UARTTX ; Skicka tillbaka databyten till PCn för felkontroll.

GOTO UARTRX ; Går tillbaka och kollar efter ytterliggare bytes på RS.

RETURN ; Om ingen mer data vill sändas på RS, hoppa ut och
; scanna igen.
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Appendix A.3 – I2C.inc

;***GENERERA STARTBIT***
STARTBIT ;  Skickar I2C-startbit.

BCF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 0.
BCF STATUS,RP1
CLRF PORTA ; Nollställ PORTA.
BSF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 1
BCF STATUS,RP1
BCF TRISC^80H, SDA ; Sätt SDA till utgång.

BCF TRISA^80H, SCL ; Sätt SCL till utgång.
BCF STATUS,RP0 ;Tillbaka till bank 0.

  BSF    PORTC, SDA  ; Sätt datalinjen hög…
GOTO   $ + 1 ; …i fyra klockcykler.
NOP

BSF PORTA, SCL  ; Sätt klockan hög…
GOTO   $ + 1       ; … i sex klockcykler.
GOTO   $ + 1
NOP
BCF PORTC, SDA  ; Dra ner dataledningen för att generera startvillkor.
GOTO   $ + 1       ; … i sex klockcykler.
GOTO   $ + 1
NOP
BCF    PORTA, SCL ; Sätt igång klocktåget.
GOTO   $ + 1
RETURN

;***GENERERA STOPPBIT***
STOPBIT ;  Send the Stop Bit to the I2C Bus

BCF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 0.
BCF STATUS,RP1
CLRF PORTA ; Nollställ PORTA.
BSF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 1.
BCF STATUS,RP1
BCF TRISC^80H, SDA ; Sätt SDA till utgång.
BCF STATUS,RP0 ; Tillbaka till bank 0.

BCF     PORTC, SDA      ; Nolla datalinjen…
GOTO    $ + 1 ; …i fyra klockcykler.
GOTO    $ + 1
BSF     PORTA, SCL      ; Sätt klocklinjen till etta…
GOTO    $ + 1 ; …i fyra klockcykler.
GOTO    $ + 1
BSF     PORTC, SDA      ; Datalinjen sätts hög för att generera stoppvillkor.
GOTO    $ + 1
BCF     PORTA, SCL      ; Nolla klockan igen.
GOTO    $ + 1
NOP
RETURN

;***** Bytesend, skriver en byte till EEPROMet *****
I2CSEND

MOVWF  TXBUF       ; Lagra den byte som ska skickas i TXBUF.
BSF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 1.
BCF TRISC^80H, SDA ; Sätt SDA till utgång.
BCF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 0.
MOVLW  8     ; Åtta bitar ska skickas.

I2CWLoop                         ; Loopa runt här tills alla bitar är skickade.
BTFSC TXBUF, 7 ; Kolla MSB-värdet.
GOTO   I2CWHIGH     ; Skicka en etta om MSB-värdet är satt.
NOP ; Synka rätt.
BCF PORTC, SDA   ; Nolla datalinjen.
GOTO   I2CWStrobe ; Stroba iväg klockan.

I2CWHIGH                         
BSF    PORTC, SDA ; Sätt datalinjen hög.
GOTO   I2CWStrobe ; Stroba iväg klockan.

I2CWStrobe                       
BSF    PORTA, SCL ; Sätt klocklinjen hög…
GOTO   $ + 1 ; …i 4 klockcykler.
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GOTO   $ + 1
BCF    PORTA, SCL ; Nolla klocklinjen.
RLF TXBUF, 1 ; Skifta allt åt vänster innan nästa bit ska skickas.
ADDLW  0 - 1      ; Minska antal skickade bitar med ett.
BTFSS  STATUS, Z    ; Kolla om alla bitar är skickade.
GOTO   I2CWLoop ; Om inte – gå tillbaka och skicka nästa bit.
GOTO   $ + 1       ; Annars – ligg stilla och ta emot ACK-bit.

BSF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 1.
BSF TRISC^80H, SDA ; Sätt SDA till ingång.
BCF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 0.

GOTO   $ + 1
BSF PORTA, SCL ; Sätt klockan hög…
GOTO   $ + 1 ; …i fem klockcykler.
GOTO   $ + 1
BCF PORTA, SCL ; Nolla klocklinjen…
GOTO   $ + 1 ; …i fem klockcykler.
GOTO   $ + 1
BCF PORTC, SDA ; Nolla datalinjen.
RETURN

;***** Byteread, läser en byte i EEPROMet *****
I2CRECEIVE

MOVWF  RXBUF      ; Spara eventuell NO ACK-bit.

BSF STATUS,RP0  ; Ligg i bank 1.
BSF TRISC^80H, SDA ; Sätt SDA till ingång.
BCF STATUS,RP0 ; Tillbaka till bank 0.
MOVLW  8         ; Ta emot åtta bitar.

I2CRLoop                         ; Loopa här tills alla bitar är mottagna

IORLW  0           ; Är alla åtta bitar skickade?
BTFSC  STATUS, Z
GOTO  I2CR_Ack    ; Japp, skicka ACK-/NO ACK-bit
ADDLW  -1        ; Minska loopräknaren.
BSF    PORTC, SDA ; Sätt datalinjen hög i väntan på ACK.

BCF    PORTA, SCL  ; Nolla klocklinjen.

RLF    RXBUF, 1  ; Skifta upp byten så att nästa kan tas emot.
BCF RXBUF, 0 ; Anta att invärdet är noll.
BTFSC  PORTC, SDA  ; Kontrollera datalinjens värde.
BSF RXBUF, 0 ; Om etta – sätt bit 0.
BSF    PORTA, SCL  ; Stroba ut klockan…
GOTO   $ + 1 ; … i fyra klockcykler.
GOTO   $ + 1

GOTO   I2CRLoop   ; Gå tillbaka och kolla om mer bitar ska skickas
I2CR_Ack                         ; Skickar ACK-/NO ACK-biten

BCF    PORTA, SCL  ; Nollar klocklinjen.
BSF STATUS,RP0 ; Ligg i bank 1.
BCF TRISC^80H, SDA ; Sätt SDA till utgång.
BCF STATUS,RP0 ; Tillbaka till bank 0.
BSF    PORTC, SDA  ; Anta att det är en NO ACK.
BTFSS  STATUS, C ; Kolla om det är en NO ACK.
BCF   PORTC, SDA   ; Nehe det var det inte.
BSF    PORTA, SCL  ; Stroba ut ACK:en…
GOTO   $ + 1 ; i fem klockcykler
GOTO   $ + 1
BCF    PORTA, SCL ; Nolla klocklinjen.

MOVF RXBUF, 0 ; Lägger mottagna byten på acku.
RETURN
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Appendix A.4 – display.inc

;***** Variabler *****

DISPBIT EQU 30H ; Register för aktuell och föregående bit till BITSEND
LASTBIT EQU 0
CURRENTBIT EQU 1

DISPBINPEKTEMP EQU 36H ; Temporär variabel för att spara undan FSR-pekaren.
DISPDATAPEKTEMP EQU 37H ; Temporär variabel för att spara undan FSR-pekaren.

DISPTEMP EQU 39H ; Temporär variabel för att ;spara undan data som skicka
; till displayen.

DISPDATATEMP EQU 31H ; Temporärt register innan bitarna stoppas i DISP40BIT

DVARV1 EQU 32H ; Varvräknare
DVARV2 EQU 33H
DVARV3 EQU 34H
DVARV4 EQU 35H

DISP40BIT EQU 40H ; 40-4A - För de 40 bitarna som ska ut till DISPDATA
DISPBIN EQU 50H ; Minne för displaydatan. 50H-78H.

;***** Organiseras bitarna i dispdatatemp innan de skickas ut *****
LUTLOOP MACRO

RLF DISPDATATEMP, 1 ; Skifta undan inför nästa bit
BCF DISPDATATEMP, 0 ; Anta att bit 0 är noll.
BTFSC INDF, 0 ; Kontrollera värdet.
BSF DISPDATATEMP, 0 ; Om etta, sätt bit 0.

RRF INDF, 1 ; Skifta undan inför nästa omgång bitar
BCF INDF, 7 ; Skifta UTAN carry…
BTFSC STATUS, C ; …genom att sätta bit 7…
BSF INDF, 7 ; …till carry-värdet.

INCF FSR, 1 ; Öka adresspekaren till nästa 
; byte i minnet.

ENDM

;***** Formatera rätt bytarna så att minnet kan användas i nästa omgång också *****
SKIFTMACRO MACRO

RRF INDF, 1 ; Skifta undan inför nästa omgång bitar
BCF INDF, 7 ; Skifta UTAN carry.
BTFSC STATUS, C ; …genom att sätta bit 7…
BSF INDF, 7 ; …till carry-värdet.
INCF FSR, 1 ; Öka adresspekaren till nästa byte i

; minnet
ENDM

;***** Avgör om bitarna som ska skickas är 0 eller 1 *****
BSLOOP MACRO

BCF DISPBIT, CURRENTBIT ; Anta att CURRENTBIT är noll.
BTFSC DISPTEMP, 7 ; Testa bit 7.
BSF DISPBIT, CURRENTBIT ; Om etta, sätt CURRENTBIT.
CALL BITSEND ; Anropa BITSEND.
RLF DISPTEMP, 1 ; Mata fram nästa bit.
ENDM

;***** Initiera displayvariabler *****
DISPINIT

BCF DISPBIT, CURRENTBIT ; Nollställ flaggor och variabler.
BCF DISPBIT, LASTBIT
CLRF DISPDATATEMP
CLRF DISPBIN
BCF STATUS, IRP ; Använd indirekt pekare.
MOVLW 0x50 ; Sätt FSR-pekaren till adress 0x50.
MOVWF FSR
RETURN

DISPSTART
MOVLW 0x50 ; Lägg adress 0x50 på acku.
MOVWF DISPADRESS ; Stoppa in den.
CALL ALLTSEND ; Anropa ALLTSEND.

MOVLW 0x64 ; Lägg adress 0x64 på acku.
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MOVWF DISPADRESS ; Stoppa in den.
CALL ALLTSEND ; Anropa ALLTSEND.
RETURN

;***** Alltsend ***** (Skicka allt)
ALLTSEND

MOVF DISPADRESS, 0  ; Lägg DISPADRESS på acku.
MOVWF FSR ; Lägg adressen på FSR.

MOVLW B'00000010' ; Sätt radbyten i…
MOVWF SLUTBITAR ; …slutbitar.

MOVF DISPADRESS, 0 ; Lägg DISPADRESS på acku.
MOVWF DISPBINPEKTEMP ; Lägg adressen i temp-variabeln.
MOVLW 40H ; Lägg startpekarvärdet…
MOVWF DISPDATAPEKTEMP ; på DISPDATAPEKTEMP.

MOVLW D'8' ; Sätt varvräknarna.
MOVWF DVARV1
MOVLW D'3'
MOVWF DVARV2
MOVLW D'7'
MOVWF DVARV3

ALOOP
LUTLOOP ; Anropa makrorutiner. För optimering.
LUTLOOP
LUTLOOP
LUTLOOP
LUTLOOP
LUTLOOP
LUTLOOP
LUTLOOP

MOVF FSR, 0 ; Spara undan binadresspekaren.
MOVWF DISPBINPEKTEMP
MOVF DISPDATAPEKTEMP, 0 ; Läs in dataadresspekaren.
MOVWF FSR

MOVF DISPDATATEMP, 0 ; Flytta över DISPDATATEMP till bufferten.
MOVWF INDF

INCF FSR, 1 ; Öka pekaren med ett.

MOVF FSR, 0
MOVWF DISPDATAPEKTEMP ; Spara undan datapekaren.
MOVF DISPBINPEKTEMP, 0 ; Läs tillbaka binpekaren.
MOVWF FSR

DECFSZ DVARV2,1 ; Kontrollera om alla varv är utförda.
GOTO ALOOP ; Annars – loopa lite.

MOVLW D'3' ; Återställ varvräknaren.
MOVWF DVARV2

; ***** Sätt de sista bytarna i varje sänd rad. *****
SLUTBYTES

MOVF DISPDATAPEKTEMP, 0 ; Läs in dataadresspekaren
MOVWF FSR

BTFSS DISPADRESS, 2 ; Är adressen 0x64 ska nollorna ut först.
GOTO SLUTBYTESHOPP ; Nollorna ut sist.
MOVLW B'00000000' ; Stoppa nollor i acku.
MOVWF INDF ; Stoppa in nollorna i minnet.
INCF FSR, 1 ; Öka pekaren inför nästa byte.

SLUTBYTESHOPP
MOVF SLUTBITAR, 0 ; Lägg radbyten på acku.
MOVWF INDF ; Lägg den i minnet.
INCF FSR, 1 ; Öka pekaren inför nästa byte.
BCF STATUS, C ; Nolla carry för att slippa skräp i

SLUTBITAR.
RLF SLUTBITAR, 1 ; Skifta för att ange nästa rad i nästa



49

; omgång.

BTFSC DISPADRESS, 2 ; Är adressen 0x50 ska nollorna ut sist.
GOTO SLUTBYTESUT ; Nollorna ska ut först.
MOVLW B'00000000' ; Lägg nollor på minnet.
MOVWF INDF

SLUTBYTESUT

; **********

CALL RADSEND ; Anropa RADSEND för att skicka en rad till
; displayen.

MOVF DISPADRESS, 0 ; Lägg DISPADRESS…
MOVWF FSR ; …på FSR.

DECFSZ DVARV3,1 ; Gå igenom alla rader.
GOTO ALOOP

; ***** Skifta rätt bitarna *****
SKIFTMACRO ; Effektivt makro!
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO
SKIFTMACRO

MOVF DISPADRESS, 0 ; Lägg DISPADRESS…
MOVWF FSR ; …på FSR.
RETURN

;***** Radsend. Skicka en 40-bitarsrad. *****
RADSEND

MOVLW D'5' ; Initialisera varvräknare. Fem bytes ska
; skickas.

MOVWF DVARV4
MOVLW 40H ; Ange startadressen…
MOVWF FSR ; …och lägg den på FSR.

RADLOOP
MOVF INDF, 0 ; Flytta över DISPDATATEMP till bufferten…
MOVWF DISPTEMP ; …och lägg den på DISPTEMP.

CALL BYTESEND ; Anropa BYTESEND för att skicka en byte.
INCF FSR, 1 ; Öka adresspekaren.

DECFSZ DVARV4,1 ; Kontrollera att allt är skickat.
GOTO RADLOOP ; Om inte – skicka mer.
MOVLW 40H ; Återställ…
MOVWF DISPDATAPEKTEMP ; …den temporära pekarvariabeln.

RETURN

;***** Bytesend. Skicka en hel byte. *****
BYTESEND

BSLOOP ; Skicka bitarna i byten…
BSLOOP ; …en i taget.
BSLOOP
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BSLOOP
BSLOOP
BSLOOP
BSLOOP
BSLOOP
RETURN

;***** Bitsend ***** (för dom olika varianterna av bitströmmar)
BITSEND BTFSC DISPBIT, LASTBIT ; Kolla förra bitens värde.

GOTO ETT2 ; Gå till ett2 om biten var en etta.
; Fortsätt rakt på om den var en nolla.

NOLL2 BSF PORTB, DISPDATA ; Sätt DISPDATA.

BTFSC DISPBIT, CURRENTBIT ; Kolla nuvarande bitens värde
GOTO NOLL2ETT ; Gå till noll2ett om biten var en etta

NOLL2NOLL ; Fortsätt rakt på om den var en nolla
; Bitströmmen för 0-0 (med delay): 10

NOP ; Vänta i 5 us.
NOP
NOP
BCF PORTB, DISPDATA ; Nolla DISPDATA.

; En full delay behövs inte. Resten av
; delayen kommer automatisk från senare
; mnemonics.

RETURN

NOLL2ETT ; Bitströmmen för 0-1: 1
BSF DISPBIT, LASTBIT ; Stoppa nuvarande bit i lastbit för nästa

; omgång.
RETURN

ETT2 BCF PORTB, DISPDATA ; Nolla DISPDATA.
BTFSC DISPBIT, CURRENTBIT ; Kolla nuvarande bitens värde.
GOTO ETT2ETT ; Gå till ett2ett om biten var en etta.

ETT2NOLL ; Fortsätt rakt på om den var en nolla.
; Bitströmmen för 1-0: 010

NOP
NOP
NOP
BSF PORTB, DISPDATA ; Sätt DISPDATA.
CALL DELAY5US ; Vänta i 5 us.
BCF PORTB, DISPDATA ; Nolla DISPDATA.

BCF DISPBIT, LASTBIT ; Stoppa nuvarande bit i lastbit för nästa
; omgång

RETURN

ETT2ETT ; Bitströmmen för 1-1: 01
NOP
NOP
NOP
BSF PORTB, DISPDATA ; Sätt DISPDATA.
RETURN

;***** delay5us - kort delay för dispdatabitströmmen (anrop + return + sats = 5 us) *****
DELAY5US

NOP
RETURN

;***** Fyll registret med tecken *****
GETCHR

CALL ADRESS ; Omvandla RUMRÄKN och PATRÄKN till en adress för aktuell
; patientplats.

; ***** Hämta in adresserna till de tecken som ska sökas efter senare. *****
CALL STARTBIT ; Börja en läsning på I2C.
MOVLW B'10100000' ; Skicka device-select.
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0 ; Skicka hög adress.
CALL I2CSEND
MOVF EADRL, 0 ; Skicka låg adress.
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT ; Skicka startbit.
MOVLW B'10100001' ; Skicka device-select – starta läsning.
CALL I2CSEND
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CLRW                    ; Töm ackumulatorn för att få ACK mellan bytarna.
CALL I2CRECEIVE ; Hämta in adressen för tecknet som ska skrivas.
MOVWF DISP0 ; Lägg det hämtade på DISP0.
CLRW                    ; Och fortsättningsvis sammalika för alla åtta tecken.
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP2
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP3
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP4
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP5
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP6
MOVLW 1 ; Lägg en etta i ackumulatorn för att få NO ACK efter

; sista byten.
CALL I2CRECEIVE
MOVWF DISP7

CALL STOPBIT ; Alla åtta teckenadresserna är hämtade och ligger i
; DISP0-DISP7.

CLRF EADRH ; Nolla den höga adressen.
MOVLW 0x50 ; Sätt FSR-pekaren till adress 0x50.
MOVWF FSR

; ***** Hämta in tecknen från adresserna i DISP0-DISP7 *****
; ***** Tecken 1 *****
CALL STARTBIT ; I stort sett samma…
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP0, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF ; Lägg den hämtade byten på registret.
INCF FSR, 1 ; Öka adresspekaren inför nästa byte.
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF ; Sammalika.
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT ; Fem bytes inlästa (ett tecken). Stoppbit anropas.

; ***** Tecken 2 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP1, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
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CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

; ***** Tecken 3 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP2, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

; ***** Tecken 4 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP3, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
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CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

; ***** Tecken 5 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP4, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

; ***** Tecken 6 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP5, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
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CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

; ***** Tecken 7 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP6, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

; ***** Tecken 8 *****
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100000'
CALL I2CSEND
MOVF EADRH, 0
CALL I2CSEND
MOVF DISP7, 0
CALL I2CSEND
CALL STARTBIT
MOVLW B'10100001'
CALL I2CSEND
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
CLRW
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1
MOVLW D'1'
CALL I2CRECEIVE
MOVWF INDF
INCF FSR, 1

CALL STOPBIT

RETURN
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Appendix B: C++ kod

Appendix B.1 – Fonteditorn

Fonteditor.cpp

// Fonteditor.cpp : Defines the class behaviors for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "Fonteditor.h"

#include "MainFrm.h"
#include "Tecken.h"
#include "FonteditorDoc.h"
#include "FonteditorView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorApp

BEGIN_MESSAGE_MAP(CFonteditorApp, CWinApp)
//{{AFX_MSG_MAP(CFonteditorApp)
ON_COMMAND(ID_APP_ABOUT, OnAppAbout)

// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
//    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!

//}}AFX_MSG_MAP
// Standard file based document commands
ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, CWinApp::OnFileNew)
ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CWinApp::OnFileOpen)
// Standard print setup command
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_SETUP, CWinApp::OnFilePrintSetup)

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorApp construction

CFonteditorApp::CFonteditorApp()
{

// TODO: add construction code here,
// Place all significant initialization in InitInstance

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// The one and only CFonteditorApp object

CFonteditorApp theApp;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorApp initialization

BOOL CFonteditorApp::InitInstance()
{

AfxEnableControlContainer();

// Standard initialization
// If you are not using these features and wish to reduce the size
//  of your final executable, you should remove from the following
//  the specific initialization routines you do not need.

#ifdef _AFXDLL
Enable3dControls(); // Call this when using MFC in a shared DLL

#else
Enable3dControlsStatic(); // Call this when linking to MFC statically

#endif

// Change the registry key under which our settings are stored.
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// TODO: You should modify this string to be something appropriate
// such as the name of your company or organization.
SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications"));

LoadStdProfileSettings();  // Load standard INI file options (including MRU)

// Register the application's document templates.  Document templates
//  serve as the connection between documents, frame windows and views.

CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(

IDR_MAINFRAME,
RUNTIME_CLASS(CFonteditorDoc),
RUNTIME_CLASS(CMainFrame),       // main SDI frame window
RUNTIME_CLASS(CFonteditorView));

AddDocTemplate(pDocTemplate);

// Enable DDE Execute open
EnableShellOpen();
RegisterShellFileTypes(TRUE);

// Parse command line for standard shell commands, DDE, file open
CCommandLineInfo cmdInfo;
ParseCommandLine(cmdInfo);

// Dispatch commands specified on the command line
if (!ProcessShellCommand(cmdInfo))

return FALSE;

// The one and only window has been initialized, so show and update it.
m_pMainWnd->ShowWindow(SW_SHOW);
m_pMainWnd->UpdateWindow();

// Enable drag/drop open
m_pMainWnd->DragAcceptFiles();

return TRUE;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CAboutDlg dialog used for App About

class CAboutDlg : public CDialog
{
public:

CAboutDlg();

// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CAboutDlg)
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
//}}AFX_DATA

// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:

//{{AFX_MSG(CAboutDlg)
// No message handlers

//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
{

//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_INIT

}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
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//}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)

// No message handlers
//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

// App command to run the dialog
void CFonteditorApp::OnAppAbout()
{

CAboutDlg aboutDlg;
aboutDlg.DoModal();

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorApp message handlers

MainFrm.cpp

// MainFrm.cpp : implementation of the CMainFrame class
//

#include "stdafx.h"
#include "Fonteditor.h"

#include "MainFrm.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame

IMPLEMENT_DYNCREATE(CMainFrame, CFrameWnd)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)
//{{AFX_MSG_MAP(CMainFrame)

// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
//    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code !

ON_WM_CREATE()
//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

static UINT indicators[] =
{

ID_SEPARATOR,           // status line indicator
ID_INDICATOR_CAPS,
ID_INDICATOR_NUM,
ID_INDICATOR_SCRL,

};

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame construction/destruction

CMainFrame::CMainFrame()
{

// TODO: add member initialization code here

}

CMainFrame::~CMainFrame()
{
}

int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{

if (CFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
return -1;



58

if (!m_wndToolBar.CreateEx(this, TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_TOP
| CBRS_GRIPPER | CBRS_TOOLTIPS | CBRS_FLYBY | CBRS_SIZE_DYNAMIC) ||
!m_wndToolBar.LoadToolBar(IDR_MAINFRAME))

{
TRACE0("Failed to create toolbar\n");
return -1;      // fail to create

}

if (!m_wndStatusBar.Create(this) ||
!m_wndStatusBar.SetIndicators(indicators,
  sizeof(indicators)/sizeof(UINT)))

{
TRACE0("Failed to create status bar\n");
return -1;      // fail to create

}

// TODO: Delete these three lines if you don't want the toolbar to
//  be dockable
m_wndToolBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
DockControlBar(&m_wndToolBar);

return 0;
}

BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{

if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs) )
return FALSE;

// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
//  the CREATESTRUCT cs

return TRUE;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CMainFrame::AssertValid() const
{

CFrameWnd::AssertValid();
}

void CMainFrame::Dump(CDumpContext& dc) const
{

CFrameWnd::Dump(dc);
}

#endif //_DEBUG

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame message handlers

Tecken.cpp

// Tecken.cpp: implementation of the CTecken class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include "stdafx.h"
#include "Fonteditor.h"
#include "Tecken.h"

#ifdef _DEBUG
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[]=__FILE__;
#define new DEBUG_NEW
#endif

IMPLEMENT_SERIAL (CTecken, CObject, 1)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Construction/Destruction
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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// Konstruktor utan inparameter.
CTecken::CTecken()
{

// Initierar klassvariablerna
m_bCheck1 = FALSE; // En boolsk variabel för varje kryssruta.
m_bCheck2 = FALSE;
m_bCheck3 = FALSE;
m_bCheck4 = FALSE;
m_bCheck5 = FALSE;
m_bCheck6 = FALSE;
m_bCheck7 = FALSE;
m_bCheck8 = FALSE;
m_bCheck9 = FALSE;
m_bCheck10 = FALSE;
m_bCheck11 = FALSE;
m_bCheck12 = FALSE;
m_bCheck13 = FALSE;
m_bCheck14 = FALSE;
m_bCheck15 = FALSE;
m_bCheck16 = FALSE;
m_bCheck17 = FALSE;
m_bCheck18 = FALSE;
m_bCheck19 = FALSE;
m_bCheck20 = FALSE;
m_bCheck21 = FALSE;
m_bCheck22 = FALSE;
m_bCheck23 = FALSE;
m_bCheck24 = FALSE;
m_bCheck25 = FALSE;
m_bCheck26 = FALSE;
m_bCheck27 = FALSE;
m_bCheck28 = FALSE;
m_bCheck29 = FALSE;
m_bCheck30 = FALSE;
m_bCheck31 = FALSE;
m_bCheck32 = FALSE;
m_bCheck33 = FALSE;
m_bCheck34 = FALSE;
m_bCheck35 = FALSE;

m_iTeckenval = 44; // Börja på tecknet med ASCII = 44.
}

// Alternativ konstruktor. Tar emot en inparameter.
CTecken::CTecken(CDocument* pDoc)
{

// Initierar klassvariablerna
m_bCheck1 = FALSE;
m_bCheck2 = FALSE;
m_bCheck3 = FALSE;
m_bCheck4 = FALSE;
m_bCheck5 = FALSE;
m_bCheck6 = FALSE;
m_bCheck7 = FALSE;
m_bCheck8 = FALSE;
m_bCheck9 = FALSE;
m_bCheck10 = FALSE;
m_bCheck11 = FALSE;
m_bCheck12 = FALSE;
m_bCheck13 = FALSE;
m_bCheck14 = FALSE;
m_bCheck15 = FALSE;
m_bCheck16 = FALSE;
m_bCheck17 = FALSE;
m_bCheck18 = FALSE;
m_bCheck19 = FALSE;
m_bCheck20 = FALSE;
m_bCheck21 = FALSE;
m_bCheck22 = FALSE;
m_bCheck23 = FALSE;
m_bCheck24 = FALSE;
m_bCheck25 = FALSE;
m_bCheck26 = FALSE;
m_bCheck27 = FALSE;
m_bCheck28 = FALSE;
m_bCheck29 = FALSE;
m_bCheck30 = FALSE;
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m_bCheck31 = FALSE;
m_bCheck32 = FALSE;
m_bCheck33 = FALSE;
m_bCheck34 = FALSE;
m_bCheck35 = FALSE;

m_iTeckenval = 44;
}

// Destruktor.
CTecken::~CTecken()
{

}

// Sparar eller laddar in fil.
void CTecken::Serialize(CArchive &ar)
{

CObject::Serialize(ar);

if (ar.IsStoring())
ar << m_bCheck1 << m_bCheck2 << m_bCheck3 << m_bCheck4
<< m_bCheck5 << m_bCheck6 << m_bCheck7 << m_bCheck8
<< m_bCheck9 << m_bCheck10 << m_bCheck11 << m_bCheck12
<< m_bCheck13 << m_bCheck14 << m_bCheck15 << m_bCheck16
<< m_bCheck17 << m_bCheck18 << m_bCheck19 << m_bCheck20
<< m_bCheck21 << m_bCheck22 << m_bCheck23 << m_bCheck24
<< m_bCheck25 << m_bCheck26 << m_bCheck27 << m_bCheck28
<< m_bCheck29 << m_bCheck30 << m_bCheck31 << m_bCheck32
<< m_bCheck33 << m_bCheck34 << m_bCheck35 << m_iTeckenval;

else
ar >> m_bCheck1 >> m_bCheck2 >> m_bCheck3 >> m_bCheck4
>> m_bCheck5 >> m_bCheck6 >> m_bCheck7 >> m_bCheck8
>> m_bCheck9 >> m_bCheck10 >> m_bCheck11 >> m_bCheck12
>> m_bCheck13 >> m_bCheck14 >> m_bCheck15 >> m_bCheck16
>> m_bCheck17 >> m_bCheck18 >> m_bCheck19 >> m_bCheck20
>> m_bCheck21 >> m_bCheck22 >> m_bCheck23 >> m_bCheck24
>> m_bCheck25 >> m_bCheck26 >> m_bCheck27 >> m_bCheck28
>> m_bCheck29 >> m_bCheck30 >> m_bCheck31 >> m_bCheck32
>> m_bCheck33 >> m_bCheck34 >> m_bCheck35 >> m_iTeckenval;

}

FonteditorDoc.cpp

// FonteditorDoc.cpp : implementation of the CFonteditorDoc class
//

#include "stdafx.h"
#include "Fonteditor.h"

#include "Tecken.h"
#include "FonteditorDoc.h"
#include "FonteditorView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorDoc

IMPLEMENT_DYNCREATE(CFonteditorDoc, CDocument)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CFonteditorDoc, CDocument)
//{{AFX_MSG_MAP(CFonteditorDoc)

// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
//    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!

//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorDoc construction/destruction
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// Konstruktor.
CFonteditorDoc::CFonteditorDoc()
{

// TODO: add one-time construction code here

}

// Destruktor.
CFonteditorDoc::~CFonteditorDoc()
{
}

// Initierar ett nytt dokument.
BOOL CFonteditorDoc::OnNewDocument()
{

if (!CDocument::OnNewDocument())
return FALSE;

if (!AddNewRecord())
return FALSE;

POSITION pos = GetFirstViewPosition();
CFonteditorView* pView = (CFonteditorView*)GetNextView(pos);
if (pView)

pView->NewDataSet();

return TRUE;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorDoc serialization

void CFonteditorDoc::Serialize(CArchive& ar)
{

m_oaTecken.Serialize(ar);
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorDoc diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CFonteditorDoc::AssertValid() const
{

CDocument::AssertValid();
}

void CFonteditorDoc::Dump(CDumpContext& dc) const
{

CDocument::Dump(dc);
}
#endif //_DEBUG

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorDoc commands

// Lägger till en post i databasen.
CTecken* CFonteditorDoc::AddNewRecord()
{

CTecken *pTecken =  new CTecken(this);

// Kontrollera att det finns minne för att skapa en ny post.
try
{

m_oaTecken.Add(pTecken);
SetModifiedFlag();
m_iCurPosition = (m_oaTecken.GetSize() - 1);

}

// Fånga upp eventuellt minnesundantag.
catch (CMemoryException* perr)
{

AfxMessageBox("Out of memory", MB_ICONSTOP | MB_OK);
if (pTecken)
{

delete pTecken;
pTecken = NULL;

}
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perr->Delete();
}
return pTecken;

}

// Returnerar antalet poster i databasen.
int CFonteditorDoc::GetTotalRecords()
{

return m_oaTecken.GetSize();
}

// Returnerar aktuell posts nummer.
int CFonteditorDoc::GetCurRecordNbr()
{

return (m_iCurPosition +1);
}

// Returnerar aktuell post.
CTecken* CFonteditorDoc::GetCurRecord()
{

if (m_iCurPosition >= 0)
return (CTecken*)m_oaTecken[m_iCurPosition];

else
return NULL;

}

// Returnerar första posten.
CTecken* CFonteditorDoc::GetFirstRecord()
{

//Kontrollera om någon post är skapad.
if (m_oaTecken.GetSize()>0)
{

m_iCurPosition = 0;
return (CTecken*)m_oaTecken[0];

}
else

return NULL;
}

// Returnerar nästkommande post.
CTecken* CFonteditorDoc::GetNextRecord()
{

// Kontrollera att det finns en post efter aktuell post.
// Lägg annars till en ny post om inte alla 49 tecken redan är skapade.
if (++m_iCurPosition<m_oaTecken.GetSize())

return (CTecken*)m_oaTecken[m_iCurPosition];
else
{

if ( m_iCurPosition < (94 - 44) )
return AddNewRecord();

else
{

m_iCurPosition = (93 - 44);
return NULL;

}
}

}

// Returnerar föregånde post.
CTecken* CFonteditorDoc::GetPrevRecord()
{

// Kontrollera att det finns en post bakom. Annars returneras första posten.
if (m_oaTecken.GetSize()>0)
{

if (--m_iCurPosition<0)
m_iCurPosition=0;

return (CTecken*)m_oaTecken[m_iCurPosition];
}
else

return NULL;
}

// Returnerar sista posten.
CTecken* CFonteditorDoc::GetLastRecord()
{

// Kontrollera att det finns poster och returnera den sista av dem.
if (m_oaTecken.GetSize()>0)
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{
m_iCurPosition = (m_oaTecken.GetSize() - 1);
return (CTecken*)m_oaTecken[m_iCurPosition];

}
else

return NULL;
}

// Ta bort alla poster i databasen.
void CFonteditorDoc::DeleteContents()
{

int liCount = m_oaTecken.GetSize();
int liPos;

if (liCount)
{

for (liPos = 0; liPos<liCount; liPos++)
delete m_oaTecken[liPos];

m_oaTecken.RemoveAll();
}

CDocument::DeleteContents();
}

// Öppnar ett sparat dokument.
BOOL CFonteditorDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)
{

if (!CDocument::OnOpenDocument(lpszPathName))
return FALSE;

POSITION pos = GetFirstViewPosition(); // Starta i första posten.
CFonteditorView* pView = (CFonteditorView*)GetNextView(pos);
if (pView)

pView->NewDataSet();

return TRUE;
}

// Hoppar till vald post.
CTecken* CFonteditorDoc::GetHoppaRecord(int iGo)
{

if (iGo < 45) // Lägsta möjliga post är 44.
iGo = 44;

iGo = iGo - 44; // Dra ifrån 44 för att kunna indexera i databasen
// (som indexerar mellan 1-49).

if (iGo>=(m_oaTecken.GetSize() -1)) // Är vald post för stor …
iGo = m_oaTecken.GetSize() -1; // … hoppa till sista posten.

m_iCurPosition = iGo;
if (m_iCurPosition >= 0)

return (CTecken*)m_oaTecken[m_iCurPosition];
else

return NULL;
}

FonteditorView.cpp

// FonteditorView.cpp : implementation of the CFonteditorView class
//

#include "stdafx.h"
#include "Fonteditor.h"

#include "Tecken.h"
#include "FonteditorDoc.h"
#include "FonteditorView.h"

#include "time.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorView

IMPLEMENT_DYNCREATE(CFonteditorView, CFormView)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CFonteditorView, CFormView)
//{{AFX_MSG_MAP(CFonteditorView)
ON_BN_CLICKED(IDC_BNEXT, OnBnext)
ON_BN_CLICKED(IDC_BPREV, OnBprev)
ON_BN_CLICKED(IDC_BHOPPA, OnBhoppa)
ON_BN_CLICKED(IDC_BPROG, OnBprog)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK1, OnCheck1)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK10, OnCheck10)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK11, OnCheck11)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK12, OnCheck12)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK13, OnCheck13)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK14, OnCheck14)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK15, OnCheck15)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK16, OnCheck16)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK17, OnCheck17)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK18, OnCheck18)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK19, OnCheck19)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK2, OnCheck2)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK20, OnCheck20)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK21, OnCheck21)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK22, OnCheck22)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK23, OnCheck23)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK24, OnCheck24)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK25, OnCheck25)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK26, OnCheck26)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK27, OnCheck27)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK28, OnCheck28)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK29, OnCheck29)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK3, OnCheck3)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK30, OnCheck30)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK31, OnCheck31)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK32, OnCheck32)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK33, OnCheck33)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK34, OnCheck34)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK35, OnCheck35)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK4, OnCheck4)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK5, OnCheck5)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK6, OnCheck6)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK7, OnCheck7)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK8, OnCheck8)
ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK9, OnCheck9)
ON_EN_CHANGE(IDC_EDIT1, OnChangeEdit1)
ON_BN_CLICKED(IDC_BFIRST, OnBfirst)
ON_BN_CLICKED(IDC_BLAST, OnBlast)
//}}AFX_MSG_MAP
// Standard printing commands
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, CFormView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, CFormView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, CFormView::OnFilePrintPreview)

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorView construction/destruction

// Konstruktor.
CFonteditorView::CFonteditorView()

: CFormView(CFonteditorView::IDD)
{

//{{AFX_DATA_INIT(CFonteditorView)
m_sPosition = _T(""); // Info-rad om aktuell post.
m_bCheck1 = FALSE;
m_bCheck10 = FALSE;
m_bCheck11 = FALSE;
m_bCheck12 = FALSE;
m_bCheck13 = FALSE;
m_bCheck14 = FALSE;
m_bCheck15 = FALSE;
m_bCheck16 = FALSE;
m_bCheck17 = FALSE;
m_bCheck18 = FALSE;
m_bCheck19 = FALSE;
m_bCheck2 = FALSE;
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m_bCheck20 = FALSE;
m_bCheck21 = FALSE;
m_bCheck22 = FALSE;
m_bCheck23 = FALSE;
m_bCheck24 = FALSE;
m_bCheck25 = FALSE;
m_bCheck26 = FALSE;
m_bCheck27 = FALSE;
m_bCheck28 = FALSE;
m_bCheck29 = FALSE;
m_bCheck3 = FALSE;
m_bCheck30 = FALSE;
m_bCheck31 = FALSE;
m_bCheck32 = FALSE;
m_bCheck33 = FALSE;
m_bCheck34 = FALSE;
m_bCheck35 = FALSE;
m_bCheck4 = FALSE;
m_bCheck5 = FALSE;
m_bCheck6 = FALSE;
m_bCheck7 = FALSE;
m_bCheck8 = FALSE;
m_bCheck9 = FALSE;
m_iTeckenval = 0;
//}}AFX_DATA_INIT
// TODO: add construction code here

}

// Destruktor.
CFonteditorView::~CFonteditorView()
{
}

void CFonteditorView::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CFormView::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CFonteditorView)
DDX_Control(pDX, IDC_BHOPPA, m_bHoppa);
DDX_Control(pDX, IDC_BLAST, m_bLast);
DDX_Control(pDX, IDC_BFIRST, m_bFirst);
DDX_Control(pDX, IDC_BPREV, m_bPrev);
DDX_Control(pDX, IDC_BNEXT, m_bNext);
DDX_Text(pDX, IDC_POSITION, m_sPosition);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK1, m_bCheck1);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK10, m_bCheck10);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK11, m_bCheck11);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK12, m_bCheck12);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK13, m_bCheck13);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK14, m_bCheck14);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK15, m_bCheck15);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK16, m_bCheck16);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK17, m_bCheck17);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK18, m_bCheck18);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK19, m_bCheck19);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK2, m_bCheck2);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK20, m_bCheck20);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK21, m_bCheck21);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK22, m_bCheck22);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK23, m_bCheck23);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK24, m_bCheck24);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK25, m_bCheck25);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK26, m_bCheck26);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK27, m_bCheck27);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK28, m_bCheck28);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK29, m_bCheck29);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK3, m_bCheck3);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK30, m_bCheck30);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK31, m_bCheck31);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK32, m_bCheck32);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK33, m_bCheck33);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK34, m_bCheck34);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK35, m_bCheck35);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK4, m_bCheck4);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK5, m_bCheck5);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK6, m_bCheck6);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK7, m_bCheck7);
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DDX_Check(pDX, IDC_CHECK8, m_bCheck8);
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK9, m_bCheck9);
DDX_Text(pDX, IDC_EDIT1, m_iTeckenval);
DDV_MinMaxInt(pDX, m_iTeckenval, 1, 93);
//}}AFX_DATA_MAP

}

BOOL CFonteditorView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{

// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
//  the CREATESTRUCT cs

return CFormView::PreCreateWindow(cs);
}

void CFonteditorView::OnInitialUpdate()
{

CFormView::OnInitialUpdate();
GetParentFrame()->RecalcLayout();
ResizeParentToFit();

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorView printing

BOOL CFonteditorView::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo)
{

// default preparation
return DoPreparePrinting(pInfo);

}

void CFonteditorView::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{

// TODO: add extra initialization before printing
}

void CFonteditorView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{

// TODO: add cleanup after printing
}

void CFonteditorView::OnPrint(CDC* pDC, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{

// TODO: add customized printing code here
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorView diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CFonteditorView::AssertValid() const
{

CFormView::AssertValid();
}

void CFonteditorView::Dump(CDumpContext& dc) const
{

CFormView::Dump(dc);
}

CFonteditorDoc* CFonteditorView::GetDocument() // non-debug version is inline
{

ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CFonteditorDoc)));
return (CFonteditorDoc*)m_pDocument;

}
#endif //_DEBUG

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CFonteditorView message handlers

// Uppdaterar gränssnittet.
void CFonteditorView::PopulateView()
{

CFonteditorDoc* pDoc = GetDocument();
// Finns ett dokument så uppdatera all aktuell postinformation.
if (pDoc)

m_sPosition.Format("ASCII: %d   ( %s )",
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pDoc->GetCurRecordNbr()+43, CString(char(pDoc->
GetCurRecordNbr()+43)));

if (m_pCurTecken)
{

// Kontrollera status för alla variabler.
m_pCurTecken->SetTeckenval(44);
m_iTeckenval = m_pCurTecken->GetTeckenval()+1;
m_bCheck1 = m_pCurTecken->GetCheck1();
m_bCheck2 = m_pCurTecken->GetCheck2();
m_bCheck3 = m_pCurTecken->GetCheck3();
m_bCheck4 = m_pCurTecken->GetCheck4();
m_bCheck5 = m_pCurTecken->GetCheck5();
m_bCheck6 = m_pCurTecken->GetCheck6();
m_bCheck7 = m_pCurTecken->GetCheck7();
m_bCheck8 = m_pCurTecken->GetCheck8();
m_bCheck9 = m_pCurTecken->GetCheck9();
m_bCheck10 = m_pCurTecken->GetCheck10();
m_bCheck11 = m_pCurTecken->GetCheck11();
m_bCheck12 = m_pCurTecken->GetCheck12();
m_bCheck13 = m_pCurTecken->GetCheck13();
m_bCheck14 = m_pCurTecken->GetCheck14();
m_bCheck15 = m_pCurTecken->GetCheck15();
m_bCheck16 = m_pCurTecken->GetCheck16();
m_bCheck17 = m_pCurTecken->GetCheck17();
m_bCheck18 = m_pCurTecken->GetCheck18();
m_bCheck19 = m_pCurTecken->GetCheck19();
m_bCheck20 = m_pCurTecken->GetCheck20();
m_bCheck21 = m_pCurTecken->GetCheck21();
m_bCheck22 = m_pCurTecken->GetCheck22();
m_bCheck23 = m_pCurTecken->GetCheck23();
m_bCheck24 = m_pCurTecken->GetCheck24();
m_bCheck25 = m_pCurTecken->GetCheck25();
m_bCheck26 = m_pCurTecken->GetCheck26();
m_bCheck27 = m_pCurTecken->GetCheck27();
m_bCheck28 = m_pCurTecken->GetCheck28();
m_bCheck29 = m_pCurTecken->GetCheck29();
m_bCheck30 = m_pCurTecken->GetCheck30();
m_bCheck31 = m_pCurTecken->GetCheck31();
m_bCheck32 = m_pCurTecken->GetCheck32();
m_bCheck33 = m_pCurTecken->GetCheck33();
m_bCheck34 = m_pCurTecken->GetCheck34();
m_bCheck35 = m_pCurTecken->GetCheck35();

m_iTeckenval = m_pCurTecken->GetTeckenval();
}
UpdateData(FALSE);  // Uppdatera vyn.

}

// Hanterar ”>>”-knappen.
void CFonteditorView::OnBnext()
{

CFonteditorDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_bPrev.EnableWindow(TRUE); // Tänd ”<<”-knappen.
m_pCurTecken = pDoc->GetNextRecord();
// Om sista post – skugga ut ”>>”-knappen.
if ((pDoc->GetCurRecordNbr() + 44> 93))

m_bNext.EnableWindow(FALSE);
if (m_pCurTecken)

PopulateView();
}

}

// Hanterar ”<<”-knappen.
void CFonteditorView::OnBprev()
{

CFonteditorDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_bNext.EnableWindow(TRUE); // Tänd ”>>”-knappen.
m_pCurTecken = pDoc->GetPrevRecord();
// Om första post – skugga ut ”<<”-knappen.
if (pDoc->GetCurRecordNbr() + 44 < 46)

m_bPrev.EnableWindow(FALSE);
if (m_pCurTecken)

PopulateView();
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}
}

// Hanterar ”Hoppa”-knappen.
void CFonteditorView::OnBhoppa()
{

CFonteditorDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_pCurTecken = pDoc->GetHoppaRecord(m_pCurTecken->GetTeckenval());
if (m_pCurTecken)

PopulateView();
}

}

// Hanterar kryssrutorna 1-35.
void CFonteditorView::OnCheck1()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck1(m_bCheck1);
}

void CFonteditorView::OnCheck2()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck2(m_bCheck2);
}
void CFonteditorView::OnCheck3()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck3(m_bCheck3);
}
void CFonteditorView::OnCheck4()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck4(m_bCheck4);
}
void CFonteditorView::OnCheck5()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck5(m_bCheck5);
}
void CFonteditorView::OnCheck6()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck6(m_bCheck6);
}
void CFonteditorView::OnCheck7()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck7(m_bCheck7);
}
void CFonteditorView::OnCheck8()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck8(m_bCheck8);
}
void CFonteditorView::OnCheck9()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck9(m_bCheck9);
}
void CFonteditorView::OnCheck10()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck10(m_bCheck10);
}
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void CFonteditorView::OnCheck11()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck11(m_bCheck11);
}
void CFonteditorView::OnCheck12()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck12(m_bCheck12);
}
void CFonteditorView::OnCheck13()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck13(m_bCheck13);
}
void CFonteditorView::OnCheck14()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck14(m_bCheck14);
}
void CFonteditorView::OnCheck15()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck15(m_bCheck15);
}
void CFonteditorView::OnCheck16()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck16(m_bCheck16);
}
void CFonteditorView::OnCheck17()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck17(m_bCheck17);
}
void CFonteditorView::OnCheck18()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck18(m_bCheck18);
}
void CFonteditorView::OnCheck19()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck19(m_bCheck19);
}
void CFonteditorView::OnCheck20()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck20(m_bCheck20);
}
void CFonteditorView::OnCheck21()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck21(m_bCheck21);
}
void CFonteditorView::OnCheck22()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck22(m_bCheck22);
}
void CFonteditorView::OnCheck23()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck23(m_bCheck23);
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}
void CFonteditorView::OnCheck24()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck24(m_bCheck24);
}
void CFonteditorView::OnCheck25()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck25(m_bCheck25);
}
void CFonteditorView::OnCheck26()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck26(m_bCheck26);
}
void CFonteditorView::OnCheck27()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck27(m_bCheck27);
}
void CFonteditorView::OnCheck28()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck28(m_bCheck28);
}
void CFonteditorView::OnCheck29()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck29(m_bCheck29);
}
void CFonteditorView::OnCheck30()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck30(m_bCheck30);
}
void CFonteditorView::OnCheck31()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck31(m_bCheck31);
}
void CFonteditorView::OnCheck32()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck32(m_bCheck32);
}
void CFonteditorView::OnCheck33()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck33(m_bCheck33);
}
void CFonteditorView::OnCheck34()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck34(m_bCheck34);
}
void CFonteditorView::OnCheck35()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetCheck35(m_bCheck35);
}

// Hanterar edit-rutan.
void CFonteditorView::OnChangeEdit1()
{
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UpdateData(TRUE);
if (m_pCurTecken)

m_pCurTecken->SetTeckenval(m_iTeckenval);
}

// Hanterar new-händelse.
void CFonteditorView::NewDataSet()
{

OnBfirst(); // Första positionen i ett nytt dokument.
}

// Hanterar ”Första”-knappen.
void CFonteditorView::OnBfirst()
{

CFonteditorDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_pCurTecken = pDoc->GetFirstRecord();
if (m_pCurTecken)

PopulateView();
}
m_bPrev.EnableWindow(FALSE); // Skuggar ut ”<<”-knappen.
m_bNext.EnableWindow(TRUE); // Tänder ”>>”-knappen.

}

// Hanterar ”Sista”-knappen.
void CFonteditorView::OnBlast()
{

CFonteditorDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_pCurTecken = pDoc->GetLastRecord();
// Om sista tecknet är det sista möjliga …
// … skugga ut ”>>”-knappen.
if (  pDoc->GetCurRecordNbr() + 44 > 93 )

m_bNext.EnableWindow(FALSE);
else
// Annars – tänd den.

m_bNext.EnableWindow(TRUE);
if (m_pCurTecken)

PopulateView();
}
m_bPrev.EnableWindow(TRUE); // Tänd ”<<”-knappen.

}

// Hanterar ”Programmera”-knappen + programmering.
void CFonteditorView::OnBprog()
{

int iResults; // Lagrar bekräftelsevalet.
// Visa ett bekräftelsefönster för att vara säker på att användaren inte busar.
iResults = MessageBox("Vill du programmera hela alfabetet?", "Fonteditor",
MB_YESNO | MB_ICONEXCLAMATION); // Text, fönstertitel, Ja/Nej, utropstecken.
switch (iResults)
{

case IDYES:
break; // Fortsätt exekveringen.

case IDNO:
return; // Avbryt och återgå.

}

// Ändra muspekaren till timglas.
HCURSOR lhCursor;
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_WAIT);
SetCursor(lhCursor);

// Variabler för RS232-hantering.
BOOL     m_bPortReady;
CString  m_sComPort;
DCB      m_dcb;
COMMTIMEOUTS m_CommTimeouts;
BOOL     bWriteRC;
DWORD iBytesWritten;
BOOL bReadRC;
DWORD iBytesRead;
HANDLE  m_hCom;
unsigned char sBuffer[1];
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// Sätter upp RS232-kommunikation.
m_sComPort = "Com1";
// Förbereder för skrivning till port.
m_hCom = CreateFile(m_sComPort,

GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, // Exklusiv tillgång.
NULL, // Ingen säkerhet.
OPEN_EXISTING,
0, // Ingen duplex.
NULL);

m_bPortReady = SetupComm(m_hCom, 128, 128); // Buffer-storlek.

m_bPortReady = GetCommState(m_hCom, &m_dcb); // Kontrollera att porten är ledig.
m_dcb.BaudRate = 28800; // Baudhastighet = 28800
m_dcb.ByteSize = 8; // Bytestorlek.
m_dcb.Parity = NOPARITY; // Ingen paritet.
m_dcb.StopBits = ONESTOPBIT; // En stopbit.
m_dcb.fAbortOnError = TRUE; // Avbryt om det blir fel.

// Tar över porten.
m_bPortReady = SetCommState(m_hCom, &m_dcb);
// Kontrollera timeout.
m_bPortReady = GetCommTimeouts (m_hCom, &m_CommTimeouts);
// Sätter timeout till 6 sekunder.
m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 6000;
// Sätter timeout-värden.
m_bPortReady = SetCommTimeouts (m_hCom, &m_CommTimeouts);

// Variabler för texthantering.
unsigned char Text[1];
CString str;

int CheckSumma; // Lagrar beräknat bytevärde för kryssrutorna.
BOOL sendready = FALSE; // Inte redo att skicka.
clock_t start = clock(); // Börjar räkna ticks.
int adrl = 0; // Låg adress. Börja på 0x00.

// Felkontroll-variabler.
int raknare = 0;
int antal_fel = 0;
int i = 44;
BOOL bFel = FALSE;

// ***** Starta överföringen. *****

OnBfirst(); // Börja sändningen från första posten.

Text[0] = 'E'; // Lägg ett ’E’ Text som initieringsbyte.

#include "mucro.h" // Vänta på att centralenheten skickar ett ’E’.

// Skicka alla poster.
for (; i<94; i++) //44-94
{

bFel = FALSE;  // Inga fel.
// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue; // Avbryt om fel har uppstått.

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl);
adrl++; // Öka adressen med 1.
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
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if (bFel)
continue;

// ***** Skicka DATABYTEN *****
// Adderar ihop första kolumnen i posten (Se dokumentation).
CheckSumma = 0;
if ( m_pCurTecken->GetCheck1() )

CheckSumma += 64;
if ( m_pCurTecken->GetCheck2() )

CheckSumma += 32;
if ( m_pCurTecken->GetCheck3() )

CheckSumma += 16;
if ( m_pCurTecken->GetCheck4() )

CheckSumma += 8;
if ( m_pCurTecken->GetCheck5() )

CheckSumma += 4;
if ( m_pCurTecken->GetCheck6() )

CheckSumma += 2;
if ( m_pCurTecken->GetCheck7() )

CheckSumma += 1;

Text[0] = char(CheckSumma); // Skicka kolumnsumman.
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// Upprepa förloppen för alla fem kolumner i posten.
// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl);
adrl++;
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DATABYTEN *****
CheckSumma = 0;
if ( m_pCurTecken->GetCheck8() )

CheckSumma += 64;
if ( m_pCurTecken->GetCheck9() )

CheckSumma += 32;
if ( m_pCurTecken->GetCheck10() )

CheckSumma += 16;
if ( m_pCurTecken->GetCheck11() )

CheckSumma += 8;
if ( m_pCurTecken->GetCheck12() )

CheckSumma += 4;
if ( m_pCurTecken->GetCheck13() )

CheckSumma += 2;
if ( m_pCurTecken->GetCheck14() )

CheckSumma += 1;

Text[0] = char(CheckSumma);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
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#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl);
adrl++;
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DATABYTEN *****
CheckSumma = 0;
if ( m_pCurTecken->GetCheck15() )

CheckSumma += 64;
if ( m_pCurTecken->GetCheck16() )

CheckSumma += 32;
if ( m_pCurTecken->GetCheck17() )

CheckSumma += 16;
if ( m_pCurTecken->GetCheck18() )

CheckSumma += 8;
if ( m_pCurTecken->GetCheck19() )

CheckSumma += 4;
if ( m_pCurTecken->GetCheck20() )

CheckSumma += 2;
if ( m_pCurTecken->GetCheck21() )

CheckSumma += 1;

Text[0] = char(CheckSumma);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl);
adrl++;
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DATABYTEN *****
CheckSumma = 0;
if ( m_pCurTecken->GetCheck22() )

CheckSumma += 64;
if ( m_pCurTecken->GetCheck23() )

CheckSumma += 32;
if ( m_pCurTecken->GetCheck24() )

CheckSumma += 16;
if ( m_pCurTecken->GetCheck25() )

CheckSumma += 8;
if ( m_pCurTecken->GetCheck26() )
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CheckSumma += 4;
if ( m_pCurTecken->GetCheck27() )

CheckSumma += 2;
if ( m_pCurTecken->GetCheck28() )

CheckSumma += 1;

Text[0] = char(CheckSumma);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl);
adrl++;
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DATABYTEN *****
CheckSumma = 0;
if ( m_pCurTecken->GetCheck29() )

CheckSumma += 64;
if ( m_pCurTecken->GetCheck30() )

CheckSumma += 32;
if ( m_pCurTecken->GetCheck31() )

CheckSumma += 16;
if ( m_pCurTecken->GetCheck32() )

CheckSumma += 8;
if ( m_pCurTecken->GetCheck33() )

CheckSumma += 4;
if ( m_pCurTecken->GetCheck34() )

CheckSumma += 2;
if ( m_pCurTecken->GetCheck35() )

CheckSumma += 1;

Text[0] = char(CheckSumma);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;
// Om alla poster inte är skickade – hoppa till nästa post.
if (i<93)

OnBnext();
}

// Fixa ett <SPACE> i slutet. (Ligger inte med i databasen.)
for (i=0; i<5; i++)
{

// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
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if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl);
adrl++;
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka DATABYTEN *****
Text[0] = char(0);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;
}

// Meddelanderuta om lyckad programmering.
MessageBox("Programmeringen genomförd.", "Klart!", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

// Klart ... Släpper COM-porten.
CloseHandle(m_hCom);
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);
return;

}

mucro.h

sendready = FALSE;
start = clock();
sBuffer[0] = NULL;

raknare++;

while (!sendready)
{

// Väntar i max 6 sekunder på en byte på RS232-porten.
bReadRC = ReadFile(m_hCom, &sBuffer, 1, &iBytesRead, NULL);

// Har vi fått ngt i bufferten så är det klart att skicka.
if (int(sBuffer[0])>0)

sendready = TRUE;
if (Text[0] == char(0))

sendready = TRUE;
if ( (clock() - start) > (6*CLOCKS_PER_SEC) )
{

// Time out! Något är fel med kommunikationen.
MessageBox("Enheten svarar inte. \nKontrollera att enheten är
påslagen och att kablaget är korrekt kopplat.", "Fel!", MB_OK |
MB_ICONEXCLAMATION);
CloseHandle(m_hCom); // Släpper COM-porten.
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
}

}

// Felkontroll: Tog vi emot samma tecken som vi skickade?
if ( (Text[0] != sBuffer[0])  )
{

bFel = TRUE; // Fel har uppstått.
// Korrigera for-loopen så att vi börjar från senaste felaktiga byte.
antal_fel++; // Öka antal fel.
i--; // Sätt tillbaks i så vi kan skicka rätt byte igen.

// Om fler än 100 (?) fel – avbryt, för något är galet.
if (antal_fel>100)
{
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// Felmeddelanderuta.
MessageBox("Flera fel upptod under överföringen.\nKontrollera att
korrekt kabel är inkopplad och att enheten är påslagen.", "Fel!",
MB_OK | MB_ICONSTOP);
CloseHandle(m_hCom);
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
}
adrl = adrl - adrl%5; // Korrigera adressen för att börja om for-loopen.

// Vänta på att centralenheten ska timea ut.
while (clock() - start < (0.5*CLOCKS_PER_SEC) );
sendready = FALSE;
start = clock();
sBuffer[0] = NULL;

// Vänta på att centralenheten ska skicka ett nytt ’E’ för att signalera
// att den är klar för vidare kommunikation.
Text[0] = 'E';
while (!sendready)
{

bReadRC = ReadFile(m_hCom, &sBuffer, 1, &iBytesRead, NULL);
// Har vi fått ngt i bufferten så är det klart att skicka.
if (int(sBuffer[0])>0)

sendready = TRUE;
if (Text[0] == char(0))

sendready = TRUE;
// Time out! Något är fel med kommunikationen.
if ( (clock() - start) > (6*CLOCKS_PER_SEC) )
{

MessageBox("Enheten svarar inte. \nKontrollera att
enheten är påslagen och att kablaget är korrekt
kopplat.", "Fel!", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
CloseHandle(m_hCom);
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->
LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
}

}

// Felkontroll: Tog vi emot samma tecken som vi skickade?
if ( (Text[0] != sBuffer[0])  )
{

MessageBox("Flera fel upptod under överföringen.\nKontrollera att
korrekt kabel är inkopplad och att enheten är påslagen.", "Fel!",
MB_OK | MB_ICONSTOP);
CloseHandle(m_hCom);
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
}

}
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Appendix B.2: Rumstexteditorn – Rubjarl

// Rubjarl.cpp : Defines the class behaviors for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include <afxcmn.h>
#include "Rubjarl.h"

#include "MainFrm.h"
#include "Room.h"
#include "RubjarlDoc.h"
#include "RubjarlView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlApp

BEGIN_MESSAGE_MAP(CRubjarlApp, CWinApp)
//{{AFX_MSG_MAP(CRubjarlApp)
ON_COMMAND(ID_APP_ABOUT, OnAppAbout)

// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
//    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!

//}}AFX_MSG_MAP
// Standard file based document commands
ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, CWinApp::OnFileNew)
ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CWinApp::OnFileOpen)
// Standard print setup command
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_SETUP, CWinApp::OnFilePrintSetup)

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlApp construction

CRubjarlApp::CRubjarlApp()
{

// TODO: add construction code here,
// Place all significant initialization in InitInstance

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// The one and only CRubjarlApp object

CRubjarlApp theApp;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlApp initialization

BOOL CRubjarlApp::InitInstance()
{

AfxEnableControlContainer();

// Standard initialization
// If you are not using these features and wish to reduce the size
//  of your final executable, you should remove from the following
//  the specific initialization routines you do not need.

#ifdef _AFXDLL
Enable3dControls(); // Call this when using

MFC in a shared DLL
#else

Enable3dControlsStatic(); // Call this when linking to MFC statically
#endif

// Change the registry key under which our settings are stored.
// TODO: You should modify this string to be something appropriate
// such as the name of your company or organization.
SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications"));
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LoadStdProfileSettings();  // Load standard INI file options (including MRU)

// Register the application's document templates.  Document templates
//  serve as the connection between documents, frame windows and views.

CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(

IDR_MAINFRAME,
RUNTIME_CLASS(CRubjarlDoc),
RUNTIME_CLASS(CMainFrame),       // main SDI frame window
RUNTIME_CLASS(CRubjarlView));

AddDocTemplate(pDocTemplate);

// Enable DDE Execute open
EnableShellOpen();
RegisterShellFileTypes(TRUE);

// Parse command line for standard shell commands, DDE, file open
CCommandLineInfo cmdInfo;
ParseCommandLine(cmdInfo);

// Dispatch commands specified on the command line
if (!ProcessShellCommand(cmdInfo))

return FALSE;

// The one and only window has been initialized, so show and update it.
m_pMainWnd->ShowWindow(SW_SHOW);
m_pMainWnd->UpdateWindow();

// Enable drag/drop open
m_pMainWnd->DragAcceptFiles();

return TRUE;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CAboutDlg dialog used for App About

class CAboutDlg : public CDialog
{
public:

CAboutDlg();

// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CAboutDlg)
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
//}}AFX_DATA

// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:

//{{AFX_MSG(CAboutDlg)
// No message handlers

//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
{

//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_INIT

}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_MAP

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
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//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
// No message handlers

//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

// App command to run the dialog
void CRubjarlApp::OnAppAbout()
{

CAboutDlg aboutDlg;
aboutDlg.DoModal();

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlApp message handlers

MainFrm.cpp

// MainFrm.cpp : implementation of the CMainFrame class
//

#include "stdafx.h"
#include "Rubjarl.h"

#include "MainFrm.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame

IMPLEMENT_DYNCREATE(CMainFrame, CFrameWnd)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)
//{{AFX_MSG_MAP(CMainFrame)
ON_WM_CREATE()
//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

static UINT indicators[] =
{

ID_SEPARATOR,           // status line indicator
ID_INDICATOR_CAPS,
ID_INDICATOR_NUM,
ID_INDICATOR_SCRL,

};

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame construction/destruction

CMainFrame::CMainFrame()
{

// TODO: add member initialization code here

}

CMainFrame::~CMainFrame()
{
}

int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{

if (CFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
return -1;

if (!m_wndToolBar.CreateEx(this, TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_TOP
| CBRS_GRIPPER | CBRS_TOOLTIPS | CBRS_FLYBY | CBRS_SIZE_DYNAMIC) ||
!m_wndToolBar.LoadToolBar(IDR_MAINFRAME))

{
TRACE0("Failed to create toolbar\n");
return -1;      // fail to create
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}

if (!m_wndStatusBar.Create(this) ||
!m_wndStatusBar.SetIndicators(indicators,
  sizeof(indicators)/sizeof(UINT)))

{
TRACE0("Failed to create status bar\n");
return -1;      // fail to create

}

// TODO: Delete these three lines if you don't want the toolbar to
//  be dockable
m_wndToolBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
DockControlBar(&m_wndToolBar);

return 0;
}

BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{

if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs) )
return FALSE;

// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
//  the CREATESTRUCT cs

return TRUE;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CMainFrame diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CMainFrame::AssertValid() const
{

CFrameWnd::AssertValid();
}

void CMainFrame::Dump(CDumpContext& dc) const
{

CFrameWnd::Dump(dc);
}

#endif //_DEBUG

Room.cpp

// Room.cpp: implementation of the CRoom class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include "stdafx.h"
#include "Rubjarl.h"
#include "Room.h"

#ifdef _DEBUG
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[]=__FILE__;
#define new DEBUG_NEW
#endif

IMPLEMENT_SERIAL (CRoom, CObject, 1)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Construction/Destruction
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Konstruktor utan inparameter.
CRoom::CRoom()
{

// Initiera klassvariablerna
m_sBed1 = ""; // Sex sängar i varje rum.
m_sBed2 = "";
m_sBed3 = "";
m_sBed4 = "";
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m_sBed5 = "";
m_sBed6 = "";
m_sPerson = ""; // En persomsök/rum.
m_sRoom = "";  // Strängen för rummet.
m_ieRoomcount = 0; // Rumsnumret. Börja på 0.

}

// Konstruktor med inparameter.
CRoom::CRoom(CDocument* pDoc)
{

// Initiera klassvariablerna
m_sBed1 = "";
m_sBed2 = "";
m_sBed3 = "";
m_sBed4 = "";
m_sBed5 = "";
m_sBed6 = "";
m_sPerson = "";
m_sRoom = "";
m_ieRoomcount = 0;

}

// Destruktor.
CRoom::~CRoom()
{

}

// Sparar eller laddar in fil.
void CRoom::Serialize(CArchive &ar)
{

CObject::Serialize(ar);

if (ar.IsStoring())
ar << m_sBed1 << m_sBed2 << m_sBed3 << m_sBed4 << m_sBed5
<< m_sBed6 << m_sPerson << m_sRoom << m_ieRoomcount;

else
ar >> m_sBed1 >> m_sBed2 >> m_sBed3 >> m_sBed4 >> m_sBed5
>> m_sBed6 >> m_sPerson >> m_sRoom >> m_ieRoomcount;

}

RubjarlDoc.cpp

// RubjarlDoc.cpp : implementation of the CRubjarlDoc class
//

#include "stdafx.h"
#include "Rubjarl.h"

#include "Room.h"
#include "RubjarlDoc.h"
#include "RubjarlView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlDoc

IMPLEMENT_DYNCREATE(CRubjarlDoc, CDocument)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CRubjarlDoc, CDocument)
//{{AFX_MSG_MAP(CRubjarlDoc)
//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlDoc construction/destruction

// Konstruktor.
CRubjarlDoc::CRubjarlDoc()
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{
// TODO: add one-time construction code here

}

// Destruktor.
CRubjarlDoc::~CRubjarlDoc()
{
}

// Hanterar new-händelser.
BOOL CRubjarlDoc::OnNewDocument()
{

if (!CDocument::OnNewDocument())
return FALSE;

if (!AddNewRecord()) // Går det inte att lägga till en ny post …
                     // … returnera FALSE.

return FALSE;

// Hämta en pekare till visningen.
POSITION pos = GetFirstViewPosition();
CRubjarlView* pView = (CRubjarlView*)GetNextView(pos);
if (pView)

pView->NewDataSet();

return TRUE;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlDoc serialization

void CRubjarlDoc::Serialize(CArchive& ar)
{

m_oaRooms.Serialize(ar); // Skicka serialiseringen till objektvektorn.
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlDoc diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CRubjarlDoc::AssertValid() const
{

CDocument::AssertValid();
}

void CRubjarlDoc::Dump(CDumpContext& dc) const
{

CDocument::Dump(dc);
}
#endif //_DEBUG

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlDoc commands

// Skapar ny post i databasen.
CRoom* CRubjarlDoc::AddNewRecord()
{

CRoom *pRoom = new CRoom(this);
// Kontrollera om minne finns tillgängligt för att skapa ny post.
try
{

m_oaRooms.Add(pRoom); // Lägg till det nya rummet i objektvektorn.
SetModifiedFlag(); // Markera dokumentet som felaktigt.

m_iCurPosition = (m_oaRooms.GetSize()-1); // Ange den
               // nya positionsmarkören.

}
// Uppstod ett minneundantag?
catch (CMemoryException* perr)
{

AfxMessageBox("Out of memory", MB_ICONSTOP | MB_OK);
// Skapade vi ett linjeobjekt så ta bort det.
if (pRoom)
{

delete pRoom;
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pRoom = NULL;
}
perr->Delete(); // Ta bort undantagsobjektet.

}
return pRoom;

}

// Returnerar nuvarande post.
int CRubjarlDoc::GetCurRecordNbr()
{

return (m_iCurPosition+1);
}

// Returnerar första posten.
CRoom* CRubjarlDoc::GetFirstRecord()
{

// Kontrollerar att det finns poster.
if (m_oaRooms.GetSize() > 0)
{

m_iCurPosition = 0; // Returnerar första posten.
return (CRoom*)m_oaRooms[0];

}
else

return NULL;
}

// Returnerar nästa post.
CRoom* CRubjarlDoc::GetNextRecord()
{

// Kontrollerar om det finns en nästa post, annars skapas en.
if (++m_iCurPosition < (m_oaRooms.GetSize()))

// Om det finns ett rum, returnera det.
return (CRoom*)m_oaRooms[m_iCurPosition];

else
{

// Skapar ny post om färre än 99.
if (m_iCurPosition < 99)

return AddNewRecord();
else
{

// Annars ligg kvar i sista posten.
m_iCurPosition = 98;
return NULL;

}
}

}

// Returnerar föregående post.
CRoom* CRubjarlDoc::GetPrevRecord()
{

if (m_oaRooms.GetSize() > 0) // Finns det några poster?
{

if (--m_iCurPosition < 0) // Om det är första, låt stå.
m_iCurPosition = 0;

// Returnera rumspositionen.
return (CRoom*)m_oaRooms[m_iCurPosition];

}
else

return NULL;
}

// Returnera sista posten.
CRoom* CRubjarlDoc::GetLastRecord()
{

// Kontrollera att det finns poster skapade.
if (m_oaRooms.GetSize() > 0)
{

m_iCurPosition = (m_oaRooms.GetSize() -1);
return (CRoom*)m_oaRooms[m_iCurPosition];

}
else

return NULL;
}

// Tar bort alla poster.
void CRubjarlDoc::DeleteContents()
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{
int liCount = m_oaRooms.GetSize();
int liPos;

// Ta bort alla objekt.
if (liCount)
{

for (liPos = 0; liPos < liCount; liPos++)
delete m_oaRooms[liPos];

m_oaRooms.RemoveAll();
}

CDocument::DeleteContents();
}
// Hanterar öppning av sparat dokument.
BOOL CRubjarlDoc::OnOpenDocument(LPCTSTR lpszPathName)
{

if (!CDocument::OnOpenDocument(lpszPathName))
return FALSE;

// Hämta en pekare till visningen.
POSITION pos = GetFirstViewPosition();
CRubjarlView* pView = (CRubjarlView*)GetNextView(pos);
if (pView)

pView->NewDataSet();

return TRUE;
}

// Returnerar vald post.
CRoom* CRubjarlDoc::GetGoRecord(int iGo)
{

if (iGo>=(m_oaRooms.GetSize() -1))
iGo = m_oaRooms.GetSize() -1;

m_iCurPosition = iGo;
if (m_iCurPosition >= 0)

return (CRoom*)m_oaRooms[m_iCurPosition];
else

return NULL;
}

RubjarlView.cpp

// RubjarlView.cpp : implementation of the CRubjarlView class
//

#include "stdafx.h"
#include "Rubjarl.h"

#include "Room.h"
#include "RubjarlDoc.h"
#include "RubjarlView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

// Klippminne för att kunna spara ett standardrum.
CString KlippminneBed1;
CString KlippminneBed2;
CString KlippminneBed3;
CString KlippminneBed4;
CString KlippminneBed5;
CString KlippminneBed6;
CString KlippminnePerson;
CString KlippminneRoom;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlView

IMPLEMENT_DYNCREATE(CRubjarlView, CFormView)
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BEGIN_MESSAGE_MAP(CRubjarlView, CFormView)
//{{AFX_MSG_MAP(CRubjarlView)
ON_BN_CLICKED(IDC_BFIRST, OnBfirst)
ON_BN_CLICKED(IDC_BLAST, OnBlast)
ON_BN_CLICKED(IDC_BNEXT, OnBnext)
ON_BN_CLICKED(IDC_BPREV, OnBprev)
ON_EN_CHANGE(IDC_EBED1, OnChangeEbed1)
ON_EN_CHANGE(IDC_EBED2, OnChangeEbed2)
ON_EN_CHANGE(IDC_EBED3, OnChangeEbed3)
ON_EN_CHANGE(IDC_EBED4, OnChangeEbed4)
ON_EN_CHANGE(IDC_EBED5, OnChangeEbed5)
ON_EN_CHANGE(IDC_EBED6, OnChangeEbed6)
ON_EN_CHANGE(IDC_EPERSON, OnChangeEperson)
ON_EN_CHANGE(IDC_EROOM, OnChangeEroom)
ON_BN_CLICKED(IDC_BGO, OnBgo)
ON_BN_CLICKED(IDC_BPROG, OnBprog)
ON_EN_CHANGE(IDC_EROOMCOUNT, OnChangeEroomcount)
ON_COMMAND(ID_EDIT_COPY, OnEditCopy)
ON_COMMAND(ID_EDIT_CUT, OnEditCut)
ON_COMMAND(ID_EDIT_PASTE, OnEditPaste)
ON_COMMAND(ID_EDIT_COPYALL, OnEditCopyall)
ON_COMMAND(ID_EDIT_PASTEALL, OnEditPasteall)
//}}AFX_MSG_MAP
// Standard printing commands
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, CFormView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, CFormView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, CFormView::OnFilePrintPreview)

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlView construction/destruction

// Konstruktor.
CRubjarlView::CRubjarlView()

: CFormView(CRubjarlView::IDD)
{

//{{AFX_DATA_INIT(CRubjarlView)
m_sBed1 = _T(""); // Alla editrutor skall vara tomma vid initiering.
m_sBed2 = _T("");
m_sBed3 = _T("");
m_sBed4 = _T("");
m_sBed5 = _T("");
m_sBed6 = _T("");
m_sPerson = _T("");
m_sRoom = _T("");
m_sRoomcount = _T("");
m_ieRoomcount = 0;
//}}AFX_DATA_INIT
// TODO: add construction code here

}

// Destruktor.
CRubjarlView::~CRubjarlView()
{
}

void CRubjarlView::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CFormView::DoDataExchange(pDX);

//{{AFX_DATA_MAP(CRubjarlView)
DDX_Text(pDX, IDC_EBED1, m_sBed1);
DDV_MaxChars(pDX, m_sBed1, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_EBED2, m_sBed2);
DDV_MaxChars(pDX, m_sBed2, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_EBED3, m_sBed3);
DDV_MaxChars(pDX, m_sBed3, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_EBED4, m_sBed4);
DDV_MaxChars(pDX, m_sBed4, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_EBED5, m_sBed5);
DDV_MaxChars(pDX, m_sBed5, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_EBED6, m_sBed6);
DDV_MaxChars(pDX, m_sBed6, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_EPERSON, m_sPerson);
DDV_MaxChars(pDX, m_sPerson, 8);
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DDX_Text(pDX, IDC_EROOM, m_sRoom);
DDV_MaxChars(pDX, m_sRoom, 8);
DDX_Text(pDX, IDC_SROOMCOUNT, m_sRoomcount);
DDX_Text(pDX, IDC_EROOMCOUNT, m_ieRoomcount);
DDV_MinMaxInt(pDX, m_ieRoomcount, 0, 99);

    DDX_Control(pDX, IDC_BNEXT, m_bNext); // För att kunna skugga ut NEXT.
    DDX_Control(pDX, IDC_BPREV, m_bPrev); // För att kunna skugga ut PREV.

//}}AFX_DATA_MAP
}

BOOL CRubjarlView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{

// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
//  the CREATESTRUCT cs

return CFormView::PreCreateWindow(cs);
}

// Initierar gränsnittet vid uppstart.
void CRubjarlView::OnInitialUpdate()
{

CFormView::OnInitialUpdate();
GetParentFrame()->RecalcLayout();
ResizeParentToFit();
m_bPrev.EnableWindow(FALSE); // Skuggar ut ”<<”-knappen.

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlView printing

BOOL CRubjarlView::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo)
{

// default preparation
return DoPreparePrinting(pInfo);

}

void CRubjarlView::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{

// TODO: add extra initialization before printing
}

void CRubjarlView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{

// TODO: add cleanup after printing
}

void CRubjarlView::OnPrint(CDC* pDC, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{

// TODO: add customized printing code here
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlView diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CRubjarlView::AssertValid() const
{

CFormView::AssertValid();
}

void CRubjarlView::Dump(CDumpContext& dc) const
{

CFormView::Dump(dc);
}

CRubjarlDoc* CRubjarlView::GetDocument() // non-debug version is inline
{

ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CRubjarlDoc)));
return (CRubjarlDoc*)m_pDocument;

}
#endif //_DEBUG

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRubjarlView message handlers
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// Hanterar new-händelser.
void CRubjarlView::NewDataSet()
{

OnBfirst();
}

// Uppdaterar gränsnittet och hämtar vad som ska stå i rutorna.
void CRubjarlView::PopulateView(){

CRubjarlDoc* pDoc = GetDocument(); // Hämta en pekare till det aktuella
        // dokumentet.

if (pDoc)
// Skriv ut vilket rum som visas.
m_sRoomcount.Format("Rum %d av 99", pDoc->GetCurRecordNbr());

if (m_pCurRoom)
{

// Hämta in alla värden som ska skrivas ut på skärmen.
m_pCurRoom->SetRoomcount(0);
m_ieRoomcount = m_pCurRoom->GetRoomcount()+1;
m_sBed1 = m_pCurRoom->GetBed1();
m_sBed2 = m_pCurRoom->GetBed2();
m_sBed3 = m_pCurRoom->GetBed3();
m_sBed4 = m_pCurRoom->GetBed4();
m_sBed5 = m_pCurRoom->GetBed5();
m_sBed6 = m_pCurRoom->GetBed6();
m_sPerson = m_pCurRoom->GetPerson();
m_sRoom = m_pCurRoom->GetRoom();

}
UpdateData(FALSE); // Uppdatera visningen.

}

// Hanterar ”Första”-knappen.
void CRubjarlView::OnBfirst()
{

CRubjarlDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_pCurRoom = pDoc->GetFirstRecord();
if (m_pCurRoom)

PopulateView();
}
m_bPrev.EnableWindow(FALSE); // Skuggar ut ”<<”-knappen.
m_bNext.EnableWindow(TRUE); // Tänder ”>>”-knappen.

}

// Hanterar ”Sista”-knappen.
void CRubjarlView::OnBlast()
{

CRubjarlDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_pCurRoom = pDoc->GetLastRecord();
if ((pDoc->GetCurRecordNbr()>98))

m_bNext.EnableWindow(FALSE);
else

m_bNext.EnableWindow(TRUE);
if (m_pCurRoom)

PopulateView();
}
m_bPrev.EnableWindow(TRUE); // Tänder ”<<”-knappen.

}

// Hanterar ”>>”-knappen.
void CRubjarlView::OnBnext()
{

CRubjarlDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_bPrev.EnableWindow(TRUE); // Tänder ”<<”-knappen.
m_pCurRoom = pDoc->GetNextRecord();
if ((pDoc->GetCurRecordNbr()>98))

m_bNext.EnableWindow(FALSE); // Skuggar ut ”>>”-
  // knappen.

if (m_pCurRoom)
PopulateView();

}
}
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// Hanterar ”<<”-knappen.
void CRubjarlView::OnBprev()
{

CRubjarlDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_bNext.EnableWindow(TRUE); // Tänder ”>>”-knappen.
m_pCurRoom = pDoc->GetPrevRecord();
if ((pDoc->GetCurRecordNbr()<2))

m_bPrev.EnableWindow(FALSE); // Skuggar ut ”<<”-
  // knappen.

if (m_pCurRoom)
PopulateView();

}
}

// Hanterar förändringar i alla åtta editrutorna.
void CRubjarlView::OnChangeEbed1()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetBed1(m_sBed1);
}

void CRubjarlView::OnChangeEbed2()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetBed2(m_sBed2);
}

void CRubjarlView::OnChangeEbed3()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetBed3(m_sBed3);
}

void CRubjarlView::OnChangeEbed4()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetBed4(m_sBed4);
}

void CRubjarlView::OnChangeEbed5()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetBed5(m_sBed5);
}

void CRubjarlView::OnChangeEbed6()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetBed6(m_sBed6);
}

void CRubjarlView::OnChangeEperson()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetPerson(m_sPerson);
}

void CRubjarlView::OnChangeEroom()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetRoom(m_sRoom);
}

// Hanterar ”Hoppa”-knappen.
void CRubjarlView::OnBgo()
{
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CRubjarlDoc* pDoc = GetDocument();
if (pDoc)
{

m_pCurRoom = pDoc->GetGoRecord(m_pCurRoom->GetRoomcount());
if (m_pCurRoom)

PopulateView();
}

}

// Hanterar editrutan för rumsnummer.
void CRubjarlView::OnChangeEroomcount()
{

UpdateData(TRUE);
if (m_pCurRoom)

m_pCurRoom->SetRoomcount(m_ieRoomcount-1);
}

// Sex metoder för att kunna hantera standardiserade kopiera-, klipp- och klistra-
// funktionerna i programmet. (Källa: MSDN.)
BOOL CRubjarlView::IsEdit( CWnd* pWnd )
{

ASSERT( pWnd != NULL );
HWND hWnd = pWnd->GetSafeHwnd();
if (hWnd == NULL)

return FALSE;

TCHAR szClassName[6];
return ::GetClassName(hWnd, szClassName, 6) &&

_tcsicmp(szClassName, _T("Edit")) == 0;
}

void CRubjarlView::OnUpdateNeedSel(CCmdUI* pCmdUI)
{

// get the current focus & determine if its on a CEdit control
CWnd* pWnd = GetFocus();
if (NULL == pWnd || !IsEdit( pWnd ))
{

pCmdUI->Enable( FALSE );
}
else
{

CEdit* pEdit = (CEdit*)pWnd;
int nBeg, nEnd;
pEdit->GetSel( nBeg, nEnd );
pCmdUI->Enable( nBeg != nEnd );

}
}

void CRubjarlView::OnUpdateNeedClip(CCmdUI* pCmdUI)
{

// get the current focus & determine if its on a CEdit control
      // also check to see if the control is read-only.
      CWnd* pWnd = GetFocus();
      if (  NULL == pWnd ||
            !IsEdit( pWnd ) ||
            (pWnd->GetStyle() & ES_READONLY) != 0 )
      {
         pCmdUI->Enable( FALSE );
      }
      else
         pCmdUI->Enable(::IsClipboardFormatAvailable(CF_TEXT));
}

void CRubjarlView::OnEditCopy()
   {
      CEdit* pEdit = (CEdit*)GetFocus();
      ASSERT( IsEdit( pEdit) );
      pEdit->Copy();
   }

void CRubjarlView::OnEditCut()
{
      CEdit* pEdit = (CEdit*)GetFocus();
      ASSERT( IsEdit( pEdit) );
      pEdit->Cut();
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}

void CRubjarlView::OnEditPaste()
{
      CEdit* pEdit = (CEdit*)GetFocus();
      ASSERT( IsEdit( pEdit) );
      ASSERT(::IsClipboardFormatAvailable(CF_TEXT));
      pEdit->Paste();
}

// Hanterar kopiering av alla textsträngar i aktuell post.
void CRubjarlView::OnEditCopyall()
{

if (m_pCurRoom)
{

KlippminneBed1 = m_pCurRoom->GetBed1();
KlippminneBed2 = m_pCurRoom->GetBed2();
KlippminneBed3 = m_pCurRoom->GetBed3();
KlippminneBed4 = m_pCurRoom->GetBed4();
KlippminneBed5 = m_pCurRoom->GetBed5();
KlippminneBed6 = m_pCurRoom->GetBed6();
KlippminnePerson = m_pCurRoom->GetPerson();
KlippminneRoom = m_pCurRoom->GetRoom();

}
}

// Hanterar inklistring av kopierad post.
void CRubjarlView::OnEditPasteall()
{

if (m_pCurRoom)
{

m_pCurRoom->SetBed1(KlippminneBed1);
m_pCurRoom->SetBed2(KlippminneBed2);
m_pCurRoom->SetBed3(KlippminneBed3);
m_pCurRoom->SetBed4(KlippminneBed4);
m_pCurRoom->SetBed5(KlippminneBed5);
m_pCurRoom->SetBed6(KlippminneBed6);
m_pCurRoom->SetPerson(KlippminnePerson);
m_pCurRoom->SetRoom(KlippminneRoom);

}
PopulateView();

}

// Hanterar ”programmera”-knappen och RS232-kommunikation.
void CRubjarlView::OnBprog()
{

int iResults; // Lagrar bekräftelsesvaret.
// Poppar upp en ruta och ber användaren bekräfta programmering.
iResults = MessageBox("Vill du programmera samtliga rum?", "Rubjarl", MB_YESNO |
MB_ICONEXCLAMATION); // Text, fönstertitel, ja/nej, utropstecken.
switch (iResults)
{

case IDYES:
break; // Fortsätt exekveringen.

case IDNO:
return; // Avbryt och hoppa tillbaks.

}

// Ändra muspekaren till timglas.
HCURSOR lhCursor;
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_WAIT);
SetCursor(lhCursor);

// Variabler för RS232-kommunikation.
BOOL     m_bPortReady;
HANDLE   m_hCom;
CString  m_sComPort;
DCB      m_dcb;
COMMTIMEOUTS m_CommTimeouts;
BOOL     bWriteRC;
BOOL     bReadRC;
DWORD iBytesWritten;
DWORD iBytesRead;
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unsigned char sBuffer[1];

// Sätter upp RS232-kommunikation.
m_sComPort = "Com1";
// Förbereder för skrivning till port.
m_hCom = CreateFile(m_sComPort,

GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, // Exklusiv tillgång.
NULL, // Ingen säkerhet.
OPEN_EXISTING,
0, // Ingen duplex.
NULL);

m_bPortReady = SetupComm(m_hCom, 128, 128); // Buffer-storlek.

m_bPortReady = GetCommState(m_hCom, &m_dcb); // Kontrollera att porten är ledig.
m_dcb.BaudRate = 28800; // Baudhastighet = 28800.
m_dcb.ByteSize = 8; // Bytestorlek.
m_dcb.Parity = NOPARITY; // Ingen paritet.
m_dcb.StopBits = ONESTOPBIT; // En stopbit.
m_dcb.fAbortOnError = TRUE; // Avbryt om det blir fel.

// Tar över porten.
m_bPortReady = SetCommState(m_hCom, &m_dcb);
// Kontrollera timeout.
m_bPortReady = GetCommTimeouts (m_hCom, &m_CommTimeouts);
// Sätter timeout till 6 sekunder.
m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 6000;
// Sätter timeout-värden.
m_bPortReady = SetCommTimeouts (m_hCom, &m_CommTimeouts);

// Variabler för texthantering.
unsigned char Text[1];
CString formText;

CString str;
BOOL sendready = FALSE; // Inte reda att skicka.
clock_t start = clock(); // Börjar räkna ticks.
int adrl = 0; // Låg adress. Börja på 0x00.
int adrh = 1; // Hög adress. Börja på 0x01.

// Felkontroll-variabler.
int raknare = 0;
int antal_fel = 0;
int i = 0;
int j = 0;
BOOL bFel = FALSE;

// ***** Start överföringen *****

OnBfirst(); // Börja sändningen från första posten.

Text[0] = 'E'; // Lägg ett ’E’ i Text som initieringsbyte.

#include "mucro2.h" // Vänta på att centralenheten skickar ett ’E’.

// Skicka alla 99 poster.
for (; i<99; i++)
{

bFel = FALSE; // Nollställ felmeddelandet.
// Skicka iväg textsträng till FormaI2Ctext för att konvertera.
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetRoom() ) ;
#include "smucro.h" // Skicka sträng och felkolla.
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetPerson() );
#include "smucro.h"
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetBed1() );
#include "smucro.h"
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetBed2() );
#include "smucro.h"
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetBed3() );
#include "smucro.h"
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetBed4() );
#include "smucro.h"
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetBed5() );
#include "smucro.h"
formText = FormaI2Ctext( m_pCurRoom->GetBed6() );
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#include "smucro.h"
// Gå till nästa post om aktuell post inte är den sista.

if (i<98)
OnBnext();

}

// Om fel har uppstått under överföringen – meddela detta.
if (antal_fel>0)

MessageBox("Fel upptod under överföringen men rumsinformationen
programmerades korrekt.\nEventuell omprogrammering av alfabetet kan
krävas.", "Information", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

else
// Annars – tala om att det var en lyckad programmering.
MessageBox("Programmeringen genomförd.", "Klart!", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

CloseHandle(m_hCom); // Släpp COM-porten.
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

}

// Metod för att formatera textsträngarna som ska skickas till centralenheten.
// Ersätter <SPACE> med '^' och fyller ut strängen med '^' för att undvika NULL-terminerade
// strängar.
CString CRubjarlView::FormaI2Ctext(CString TextV1)
{

unsigned char TextV2[8];
int x = strlen(TextV1);

// Konvertera små till stora, ersätt ogiltiga tecken med <SPACE> och fixa åäö.
for (int i=0; i<x; i++)
{

TextV2[i] = TextV1[i];
if (TextV2[i] == ' ')

TextV2[i] = '^';
if ( int((TextV2[i]) == 228) || int((TextV2[i]) == 196)) // ä och Ä

TextV2[i] = 91;
if ( int((TextV2[i]) == 246) || int((TextV2[i]) == 214)) // ö och Ö

TextV2[i] = 92;
if ( int((TextV2[i]) == 229) || int((TextV2[i]) == 197)) // å och Å

TextV2[i] = 93;
if ( int(TextV2[i]) >= 97 )

TextV2[i] = TextV2[i] - char(32);
if ( (int(TextV2[i]) < 44) || (int(TextV2[i]) >  125) )

TextV2[i] = '^';
}
// Fyll ut oskrivna tecken med <SPACE>.
for (int j=x; j<8; j++)

TextV2[j] = '^';

for (i=0; i<8; i++)
{

// Gör om ASCII-koden till adresserna för motsvarande tecken i
// EEPROMet.
TextV2[i] = unsigned char( (int(TextV2[i]) - 44)*5 );
if (TextV2[i] == NULL)

// Sätt till char(1) om tecknet skulle
// vara NULL (',');
TextV2[i] = unsigned char(1);

}

return TextV2;
}

mucro2.h

sendready = FALSE;
start = clock();
sBuffer[0] = NULL;

raknare++;

while (!sendready)
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{
bReadRC = ReadFile(m_hCom, &sBuffer, 1, &iBytesRead, NULL);
// Har vi fått ngt i bufferten så är det klart att skicka.
if (int(sBuffer[0])>0)

sendready = TRUE;
if (Text[0] == char(0))

sendready = TRUE;
if ( (clock() - start) > (6*CLOCKS_PER_SEC) )
{

// Time out! Något är fel med kommunikationen.
MessageBox("Enheten svarar inte. \nKontrollera att enheten är
påslagen och att kablaget är korrekt kopplat.", "Fel!", MB_OK |
MB_ICONEXCLAMATION);
CloseHandle(m_hCom); // Släpp COM-porten.
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->
LoadStandardCursor(IDC_ARROW);SetCursor(lhCursor);

return;
}

}

// Felkontroll: Tog vi emot samma tecken som vi skickade?
if ( (Text[0] != sBuffer[0])  )
{

bFel = TRUE; // Fel har uppstått.
antal_fel++;
adrl = 0; // Börja om från början.
adrh = 1; // Börja om på nytt.
i = 0; // Börja på första posten.
OnBfirst(); // Hoppa till första posten.

// Avbryt om fler än två fel har uppstått.
if (antal_fel>2)
{

MessageBox("Flera fel upptod under överföringen.\nKontrollera att
korrekt kabel är inkopplad och att enheten är påslagen.", "Fel!",
MB_OK | MB_ICONSTOP);

CloseHandle(m_hCom); // Släpp COM-porten.
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()-> LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
}

// Vänta på att centralenheten timear ut.
while (clock() - start < (0.5*CLOCKS_PER_SEC) );
sendready = FALSE;
start = clock();
sBuffer[0] = NULL;

// Vänta på ett nytt ’E’ från centralenheten som ger klartecken för omsändning.
Text[0] = 'E';
while (!sendready)
{

// Invänta tecken från RS232.
bReadRC = ReadFile(m_hCom, &sBuffer, 1, &iBytesRead, NULL);
// Har vi fått ngt i bufferten så är det klart att skicka.
if (int(sBuffer[0])>0)

sendready = TRUE;
if (Text[0] == char(0))

sendready = TRUE;
if ( (clock() - start) > (6*CLOCKS_PER_SEC) )
{
// Time out! Något är fel med kommunikationen.

MessageBox("Enheten svarar inte. \nKontrollera att
enheten är påslagen och att kablaget är korrekt
kopplat.", "Fel!", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
CloseHandle(m_hCom); // Släpp COM-porten.
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->
LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
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}
}

// Felkontroll: Tog vi emot samma tecken som vi skickade?
if ( (Text[0] != sBuffer[0])  )
{

MessageBox("Flera fel upptod under överföringen.\nKontrollera att
korrekt kabel är inkopplad och att enheten är påslagen.", "Fel!",
MB_OK | MB_ICONSTOP);
CloseHandle(m_hCom); // Släpp COM-porten.
// Återställ muspekaren.
lhCursor = AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW);
SetCursor(lhCursor);

return;
}

}

smucro.h

// Skickar hela strängen, 8 tecken.
j = 0;
for (; j<8; j++)
{

// ***** Skicka DEVICE-select *****
Text[0] = char(160);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro2.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.

if (bFel)
continue;

// ***** Skicka den HÖGA adressen *****
Text[0] = char(adrh);
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro2.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;

// ***** Skicka den LÅGA adressen *****
Text[0] = char(adrl); //adrl
bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro2.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;
Text[0] = formText[j];

if ( Text[0] == char(1) )
Text[0] = char(0);

bWriteRC = WriteFile(m_hCom, CString(Text),1,&iBytesWritten,NULL);
#include "mucro2.h" // Kolla om vi får samma byte tillbaks.
if (bFel)

continue;
adrl++;

// Om den låga adressbyten har nått 256 ska den höga byten ökas.
if (adrl==256)
{

adrl = 0;
adrh++;

}
}
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Appendix C: Teckenadressering och bitmönster

Bit
7 X X X X X X X
6 X X X X X X X X
5 X X X X X X
4 X X X X X X X X X
3 X X X X X X
2 X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X

Adress 0x00 0x05 0x0A 0x0F 0x14 0x19 0x1E

Bit
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Adress 0x23 0x28 0x2D 0x32 0x37 0x3C 0x41

Bit
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Adress 0x8C 0x91 0x96 0x9B 0xA0 0xA5 0xAA

Bit
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Adress 0x69 0x6E 0x73 0x78 0x7D 0x82 0x87

Bit
7 X X X X X X
6 X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X
3 X X X X X X X X X
2 X X X X X
1 X X X X X

Adress 0x46 0x4B 0x50 0x55 0x5A 0x5F 0x64
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Bit
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X

Adress 0xAF 0xB4 0xB9 0xBE 0xC3 0xC8 0xCD

Bit
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X X X X X X X

Adress 0xD2 0xD7 0xDC 0xE1 0xE6 0xEB 0xF0

Bit
7 X
6
5 X X X
4 X X
3 X X X X X
2 X X
1 X X

Adress 0xF5 0xFA 0xFF
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Appendix D: Manualer

Appendix D.1 - Fonteditorn

Fonteditorn är ett program för editering och programmering av centralenhetens typsnitt. Dess
främsta funktion är att vid byte eller förlust av centralenhetens externa minne, på ett enkelt sätt
kunna ladda ner tecknen på nytt. Önskas variationer i typsnittet eller om andra tecken behövs finns
även möjligheten att ändra utseende på varje enskilt tecken.

Systemkrav
CPU: IBM/AT-kompatibel Pentium eller bättre.
RAM: 8 MB för Windows 9x, 16 MB för Windows NT 4.0.
Hårddiskutrymme: Minst 355 473 byte eller CD-ROM.
Mjukvara: Windows 9x/NT 4.0. Fungerar med reservationer under Windows 2000.

Installation och start
Kopiera Fonteditor-mappen till hårddisken och starta programmet genom att dubbelklicka på
Fonteditor.exe. Programmet kan även köras direkt från CD-ROM.
   Koppla ihop datorn med centralenheten via en ledig COM-port med en seriekabel. Se till att
centralenheten är påslagen under programmering. Centralenheten behöver inte vara påslagen
under normalt arbete med Fonteditorn.

Funktioner
Fonteditorn styrs via ett fåtal, enkla funktioner. I editeringsfältet väljs hur tecknet ska vara
uppbyggt genom att kryssa i eller av rutorna. Varje kryssruta representerar en diod på
korridorsdisplayen. För att navigera mellan tecknen kan man antingen stega sig fram med
knapparna << och >> eller skriva ett ASCII-tal i Hoppval-rutan och därefter klicka på knappen
Hoppa. För att snabbt komma till första eller sista tecknet finns knapparna Första respektive Sista.

Editeringsfält

Hoppa till början

Stega bakåt Stega framåt Hoppa till slutet

Programmera
alla tecken

Informationsfält. ASCII-värde
och teckenmotsvarighet

Hoppa till valt tecken

Hoppval
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   När teckenuppsättningen är redo att föras över till centralenheten klickar användaren på
Programmera och godkänner sedan programmeringen i en bekräftelseruta. En överföring startar
och varar uppemot fem sekunder, då programmet slutligen meddelar överföringens status.

En uppsättning standardtecken följer med programmet och finns i filen ascii.rft.

Teknisk support
Frågor och kommentarer skickas till:
johan@albrektsson.com
magnus@kol14.com

Programmet är freeware, får spridas fritt och modifieras så länge den ursprungliga källan anges.
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Appendix D.2 – Rumstexteditorn - Rubjarl

Rubjarl är ett program för editering och programmering av centralenhetens texter. Om behovet
finns kan man enkelt ändra de texter som visas upp på korridorsdisplayerna vid kallelse och nöd.
   Rumstext, personsöktext och sex sängplatser för upp till 99 rum kan editeras.

Systemkrav
CPU: IBM/AT-kompatibel Pentium eller bättre.
RAM: 8 MB för Windows 9x, 16 MB för Windows NT 4.0.
Hårddiskutrymme: Minst 352 256 byte eller CD-ROM.
Mjukvara: Windows 9x/NT 4.0. Fungerar med reservationer under Windows 2000.

Installation och start
Kopiera Rubjarl-mappen till hårddisken och starta programmet genom att dubbelklicka på
Rubjarl.exe. Programmet kan även köras direkt från CD-ROM.
   Koppla ihop datorn med centralenheten via en ledig COM-port med en seriekabel. Se till att
centralenheten är påslagen under programmering. Centralenheten behöver inte vara påslagen
under normalt arbete med Rubjarl.

Funktioner
Rubjarl styrs via ett fåtal, enkla funktioner. Varje rum har åtta rader för alla sex sängarna,
personsökning och rumstext vars texter syns i textrutorna. För att navigera mellan rummen kan
man antingen stega sig fram med knapparna << och >> eller skriva ett rumsnummer i Hoppval-
rutan och därefter klicka på knappen Hoppa. För att snabbt komma till första eller sista rummet
finns knapparna Första respektive Sista.
   Då många rum kan ha identiska textrader finns funktioner som kopierar och klistrar in alla åtta
textraderna på en gång för att snabba upp editeringen av rumstexterna. Dessa funktioner nås
genom att klicka på motsvarande rutor i verktygsfältet eller genom att välja dem i Redigera-
menyn.

Hoppa till valt rum
Hoppa till början

Rumstexter

Stega bakåt Stega framåt Hoppa till slutet

Programmera
alla rum

InformationsfältHoppval
Kopiera allt Klistra in allt
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   När rumstexterna är redo att föras över till centralenheten klickar användaren på Programmera
och godkänner sedan programmeringen i en bekräftelseruta. En överföring startar och varar
uppemot 20 sekunder, då programmet slutligen meddelar överföringens status.

Teknisk support
Frågor och kommentarer skickas till:
johan@albrektsson.com
magnus@kol14.com

Programmet är freeware, får spridas fritt och modifieras så länge den ursprungliga källan anges.


