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1

Prefácio

O Gerador de Aplicativos foi projetado para permitir aos usuários do Terminal de Dados Portátil
definir seus próprios modelos de coleta de dados de forma rápida, fácil e sem precisar escrever uma
única linha de programa. Uma nova aplicação pode ser projetada em alguns de minutos, carregada no
Terminal e a coleta de dados pode começar imediatamente.
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2

Começando

Clicando o botão direito do mouse sobre a imagem do coletor ou o botão esquerdo do mouse na tecla
POWER ON (MENU) abre-se o menu principal do programa.

•
•
•

New: Criar uma nova aplicação.
Open: Abrir uma aplicação já existente.
Save: Salva a aplicação que está sendo editada.

•
•

Save As: Salva a aplicação que está sendo editada em outro arquivo.
Edit: Altera a aplicação que foi aberta ou inicia uma nova aplicação.

•
•

COM port: Possibilita selecionar a porta COM e a taxa de comunicação do PC.
Download Application: Possibilita carregar a aplicação no coletor de dados.

•

Download Lookup File: Possibilita carregar arquivos Lookup no coletor. Arquivos Lookup
são arquivos de dados que podem ser utilizados para consultas e atualização pela
aplicação.

•
•
•

Receive Data: Possibilita receber os dados coletados.
About: Exibe informações do programa Gerador de Aplicativos.
Exit: Sai do programa Gerador de Aplicativos.
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3

Criando uma Aplicação

Uma aplicação é principalmente composta de dois componentes: Formulário (Form) e Menu.
Formulários são usados para exibir informações e para que o usuário possa inserir dados, enquanto
menus são usados para selecionar qual formulário será exibido. É possível também utilizar arquivos
de base de dados (Lookup), fazer configuração de código de barras e configuração da ‘inicialização’.
Caso seja necessário que os dados de um formulário sejam referentes a um arquivo de lookup, seu
formato precisa ser especificado na página de propriedades de Lookup. A página de código de barras
(Barcode) é usada para habilitar ou desabilitar padrões de código de barras, bem como para
configurar parâmetros para os mesmos. As especificações do sistema podem ser configuradas e
iniciadas através da página de configurações (Settings). Na página de ‘inicialização’ (Startup), o
usuário precisa especificar qual é o primeiro formulário ou menu que deve ser executado quando a
aplicação é iniciada.
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4

FORM (Formulário)

Um FORM é uma tela de coleta de dados. Os dados que foram inseridos em um FORM vão para o
arquivo de dados coletados automaticamente após todos os campos do Form terem sido preenchidos
(podendo ser salvos no arquivo lookup atualizando-o, o que pode ser visto posteriormente). O
comprimento e tipo de dado a ser inserido em cada campo podem ser especificados. O comprimento
máximo dos campos de dados é de 80 caracteres. Cada Form pode conter até 8 linhas para entrada
e/ou exibição de dados. Podemos definir até 10 forms diferentes para uma aplicação.

4.1 Name
Seleciona o formulário.
4.2 Font
Pode-se especificar dois tipos de fontes:
Fonte Pequena (6x8) - neste caso podemos escrever 8 linhas de 16 caracteres no display do
coletor
Fonte Grande (8x16) - neste caso podemos escrever 4 linhas de 12 caracteres no display do
coletor.
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4.3 Esc
Especifica qual o formulário ou menu a ser exibido caso o usuário pressione a tecla [ESC].
Normalmente esta tecla é usada para voltar ao formulário ou ao menu anterior.
4.4 Next
Especifica qual o formulário ou menu a ser exibido após o usuário ter inserido o último dado em um
formulário.
4.5 Lookup
Especifica qual o arquivo de lookup a ser usado pelo formulário corrente.
4.6 Record (Registro)
Especifica como processar os dados inseridos no Form:
•

Save: Salva os dados em um registro do arquivo de dados coletados.

• Update lookup: Se um arquivo de Lookup for usado pelo Form, o usuário pode optar por
atualizar este arquivo com os dados de entrada do Form.
• Save & Update: Salva os dados no registro do arquivo de dados coletados e também atualiza
o arquivo de lookup utilizado.
•
•

Pass down: Não salva os dados, apenas passa os dados para o próximo Form.
Output record: Efetua o output do registro em COM port sem salvar.

•

Output screen: Efetua o output de toda a tela, inclusive os “prompts” e o dado coletado.

4.7 Time stamp
Possibilita escolher o formato da hora a ser acrescentada em cada registro do arquivo de dados
coletados. O Time Stamp pode ser posicionado no começo do registro (Added to the top of record) ou
no fim do registro (appended to the bottom of the record). ‘Nil’ não adiciona Time stamp.
Os campos que podem ser selecionados são os demonstrados na figura:

Gerador de Aplicatiovs -8-

4.8 Data type
Especifica o tipo de dado para cada campo. Existem os seguintes tipos disponíveis:
•

Nil: Deixa a linha vazia.

•
•

Text: Pode ser qualquer caracter (ex. $1a2b3c+-*/...)
Integer: Número inteiro (ex. 123)

•
•

Real: Número real (ex. 4.56)

•
•
•

Letter: Letras do alfabeto apenas (de A a Z)
Auto(+/-): Automaticamente incrementa 1 or decrementa 1 ao valor original do campo de
lookup a que se refere.
Boolean: Aceita apenas as entradas ‘0’, ‘1’, ‘Y’ or ‘N’.
Lookup: o dado de entrada do campo virá do arquivo Lookup especificado sempre que o
dado de um campo de entrada de dados conferir com campo de chave do arquivo Lookup. Os
dados vindos do arquivo Lookup não podem ser alterados pelo usuário.

•

Fixed data: não é um campo de entrada de dados, apenas a linha definida no campo será salva
no registro do arquivo de dados coletados.

•

Prompt: não é um campo de entrada de dados, e a linha definida no campo não será salva no
registro do arquivo de dados coletados.

•

Counter: não é um campo de entrada de dados, mas exibe a contagem de registros.

•

Pass down: O dado deste campo virá do formulário ou menu anterior cujo Record (registro)
foi especificado como pass down.

•

Extension: Usa o mesmo tipo de dado da linha anterior (‘prompts’ não podem ser colocados
nesse campo). O comprimento máximo do dado é determinado pelo tamanho máximo do dado
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do campo anterior menos o comprimento do prompt da linha anterior.
•

Pause: Campo de entrada que serve para que uma pausa seja feita, sendo que o aplicativo só
prossegue após o usuário pressionar alguma tecla.

•

Alphameric: Campo de entrada que aceita dígitos numéricos (0 a 9) e letras do alfabeto (A à
Z).

4.9 Prompt
Especifica o ‘prompt’ para cada linha de entrada ou exibição de dados.
4.10 Input source
Especifica a fonte de entrada de dados, pode ser teclado (keypad), leitor ótico (scanner) ou ambos
(both).
4.11 Min length
Especifica o número mínimo de caracteres do campo de entrada de dados. Caso o dado de entrada seja
menor do que o especificado, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.
4.12 Max length
Especifica o número máximo de caracteres do campo de entrada de dados. Se o dado de entrada for
maior que o Max Length haverá um deslocamento para a esquerda ou o dado será exibido no próximo
campo se este for um campo de extensão.
4.13 Lookup
Especifica o campo do arquivo Lookup a que se refere este campo de dado. Se o campo do arquivo
Lookup especificado for o campo chave (KEY) e houver uma coincidência do dado de entrada com o
campo chave de algum registro do arquivo Lookup, todos os campos do Form que fazem referência a
campos do arquivo Lookup serão preenchidos neste momento com os dados do registro do arquivo
Lookup.

4.14 Properties
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•

Fixed Field length: Se esta função estiver selecionada poderemos especificar como será
tratado o tamanho do dado de entrada. Se esta função estiver selecionada o comprimento do
dado de entrada no arquivo de dados coletados será fixado por este valor. Se o dado entrado
for mais longo que este valor, será truncado; se for menor que este valor, espaços ou zeros
poderão ser colocados a esquerda ou à direita do dado até completar o tamanho
especificado para o dado. As opções são as seguintes:

Left aligned (padded with space) - dado alinhado à esquerda e preenchido com espaços à
direita.
Right aligned (filled with space) - dado alinhado à direita e preenchido com espaços à esquerda.
Left aligned (padded with 0) - dado alinhado à esquerda e preenchido com zeros à direita.
Right aligned (filled with 0) - dado alinhado à direita e preenchido com zeros à esquerda.
•

Initial value or text: Permite definir um valor ou texto inicial (padrão) para o campo de
dados.

•

Add prefix code: Adiciona um prefixo ao dado inserido. O código do prefixo pode ser
qualquer texto ou códigos ASCII separados por um espaço. Basta clicar no caixa de edição
e selecionar o(s) código(s) pela tabela.

•

Add suffix code: Adiciona um sulfixo ao dado inserido. O código do prefixo pode ser
qualquer texto ou códigos ASCII separados por um espaço. Basta clicar no caixa de edição
e selecionar o(s) código(s) pela tabela.

•

Show input mark: exibe sinais de entrada (por exemplo, ‘_’) neste campo, indicando o
tamanho máximo do dado que ainda pode ser preenchido.
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•

Read partial barcode: Por padrão, o sistema retornará o código de barras inteiro que foi
decodificado. Se esta opção for escolhida, o sistema apenas retornará a parte do código
especificada pela posição inicial (start position) e tamanho máximo (maximum length). O
padrão é posição inicial 1 e tamanho máximo 20.

•

Check leading code: Permite especificar até 6 caracteres que devem fazer parte do início
do código de barras lido para que o código seja aceito.

•

Auto ENTER: Permite anexar ao código de barras lido o caractere [ENTER] de modo que
o usuário não necessite pressionar a tecla [ENTER] para passar para o campo seguinte.

4.15 Exemplos de Opções de Properties
•

Fix data length
Value
4
4
10
10

•

Settings
Left-aligned (padded with space)
Right-aligned (padded with space)
Left-aligned (padded with space)
Right-aligned (filled with 0)

Código Lido
123456789
123456789
7654321
7654321

Dado gravado
1234,
6789,
7654321 ,
0007654321,

Barcode Input
- Read partial barcode (for all barcode types)
Start Position
2
2

Max Length
10
3

Código Lido
9876543210
9876543210

Dado gravado
876543210
876

- Check Leading Code
Leading Code
9
3

Código Lido
9876543210
9876543210

Dado gravado
9876543210
(Error: Wrong leading code)

- Read partial barcode + Check Leading Code
Start Pos.
2
2

Max Length
7
7

Leading Code
8
9

Código Lido
Dado gravado
9876543210
8765432
987654321 (Error: wrong leading code)

Se o start position é, por exemplo, o 2.º caracter, o dígito de leading code também será o 2.º
caracter do código de barras.
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5

MENU

Um MENU é uma lista de itens de seleção. Pode-se definir até 10 MENUs diferentes em uma
aplicação. Abaixo estão as especificações para cada campo de um menu,

•

Name: Seleciona o menu a ser editado.

•

Font: Especifica o tamanho da fonte a ser usada para este menu.

•

Esc: Especifica qual FORM ou MENU a ser exibido quando o usuário pressiona a tecla [ESC].
Normalmente esta tecla é usada para voltar ao menu ou formulário anterior.

•

Menu caption: Especifica o título para o menu. É opcional.

•

Item Name: Especifica o nome para cada ítem de menu.

•

Next: Especifica qual FORM ou MENU a ser exibido se o ítem corrente é selecionado.

•

Save caption: Adiciona o título do menu ao arquivos de dados coletados se algum ítem do
menu for utilizado.

•

Save selected item: salva o nome do item do MENU no arquivo de dados coletados caso este
item seja utilizado.

•

Pass down: apenas passa para o próximo MENU ou FORM o caption e/ou o item
selecionado.

•

Save the collected data for each form to separate data files: Salva os dados coletados de
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cada FORM em arquivos separados.
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6

LOOKUP

Um arquivo Lookup é um arquivo de dados importado para o Terminal com a finalidade de ser uma
referência de informação. Até três arquivos Lookup podem ser carregados no Coletor. Um arquivo
lookup inclui as seguintes propriedades:

•
•
•
•
•
•

Name: Define qual dos 3 possíveis arquivos Lookup está sendo definido.
Member length: Especifica o tamanho máximo do registro para o arquivo de lookup.
Number of fields: Especifica o número de campos para o arquivo de lookup.
Offset: Especifica a posição inicial para cada campo do arquivo de lookup. A posição do
primeiro campo deve ser 1.
Length: Especifica o tamanho para cada campo do arquivo de lookup.
Key field: Seleciona o campo chave para indexação do banco de dados. Se um campo de
entrada se refere a um campo chave, o dado de outro campo referenciando o lookup será
exibido caso o dado inserido coincida com o dado no campo chave.

•

Field property: Especifica se o campo de dados tem tamanho fixo (Fixed length) ou é
delimitado por caractere (Delimiter).

Fixed length: os campos do arquivo Lookup tem sempre o mesmo número de caracteres. Neste
caso devemos definir no campo acima mencionado (Member Length) um valor igual ao número
de caracteres do registro do arquivo Lookup.
Gerador de Aplicatiovs -15-

Delimiter: podemos definir um delimitador entre os campos do registro do arquivo de Lookup
(definido em código ASCII).
•

Lookup data can be uploaded: Caso esta opção esteja selecionada, o arquivo Lookup
poderá ser enviado novamente para o PC.

•

Action when the input has no match: Caso se tenha definido um campo do FORM que
esteja vinculado ao campo chave do arquivo Lookup e este campo não confere com nenhum
registro do arquivo Lookup pode-se optar pelas seguintes ações:

Continue: continua sem nenhuma ação.
Show warning message: exibe mensagem.
Insert to lookup file: insere novo registro no arquivo Lookup.
Show warning message & Insert: exibe mensagem e insere novo registro no arquivo Lookup
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7

BARCODE

A página de propriedades Barcode inclui todos os códigos de barra suportados pelo sistema. O
usuário pode habilitar ou desabilitar cada um deles e configurar seus parâmetros de acordo com os
requisitos da aplicação.

Os códigos e seus parâmetros:
7.1

Code39
•

Standard / Full ASCII Code 39: Usuário pode optar em usar o código padrão, Standard
Code 39, ou Full ASCII Code 39.

•

Start/Stop Transmission: Especifica se os caracteres de início/parada do Code 39 são
incluídos nos dados transmitidos.

•

Checksum Verification: Especifica se o leitor irá realizar verificação de checksum na
decodificação de código de barras. Se o checksum estiver incorreto, o código não será
lido.

•

Checksum Transmission: Especifica se os caracteres de checksum são incluídos nos
dados transmitidos.
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7.2

Italian / French Pharma-code
Para Italian /French Pharma-code, sempre há um caractere de checksum incluído no código de
barras. Portanto, a verificação de checksum é sempre realizada na decodificação destes códigos.
O usuário então pode escolher se o caractere de checksum deve ser transmitido ou não. O start /
stop da transmissão deste código possui a mesma configuração do Code 39.
•

7.3

Checksum Transmission: Especifica se os caracteres de checksum são incluídos nos
dados transmitidos.

Industrial / Interleave / Matrix 25
•

Start / Stop Selection: Este parâmetro provê a leitura de todos variantes do código 2 de 5.
Por exemplo, bilhetes de vôo usam um código Industrial 25, mas com start / stop do
Interleave 25. Para leitura desse código, o parâmetro start / stop selection do Industrial
25 deve estar em ‘Interleave 25’.

•

Checksum Verification: Especifica se o leitor irá realizar verificação de checksum na
decodificação de código de barras. Se o checksum estiver incorreto, o código não será
lido.

•

Checksum Transmission: Especifica se os caracteres de checksum são incluídos nos
dados transmitidos.

•

Code Length Qualification: Devido a frágil estrutura dos códigos 2 de 5, uma leitura
parcial tem uma alta probabilidade de decodificação válida mas curta de códigos 2 de 5
(conhecido como short scan). Para prevenir esse tipo de leitura indesejável, os ajustes de
Code Length (tamanho de código) podem ajudar a assegurar que o código correto é lido
pela qualificação do tamanho de código permissível. Os parâmetros de tamanho de código
podem ser configurados de dois modos: Fixed Code Length ou Max / Min code length.
Se Fixed code length (tamanho fixo) é selecionado, até 2 tamanhos fixos podem ser
especificados. E se Max / Min code length (tamanho máximo/mínimo) é selecionado,
max length e min length devem ser especificados, e o scanner apenas aceitará os códigos
com comprimentos entre max / min especificado.

•

7.4

Read Odd Number of Digits: Este parâmetro é disponível apenas para o Interleave 25.
Este parâmetro deve ser habilitado para permitir a leitura de rótulos Interleave 25 que
contém número ímpar de dígitos.

Codabar
•

Start/Stop Transmission: Especifica se os caracteres de start/stop são incluídos nos
dados transmitidos.

•

Start / Stop Selection: Existem quatro diferentes pares start/stop disponíveis:
abcd / abcd
abcd / tn*e
ABCD / ABCD
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ABCD / TN*E
•

7.5

CLSI Conversion: Se este parâmetro é habilitado, o scanner realizará a conversão CLSI
quando um código Codabar de 14 dígitos é lido.

MSI
•

Checksum Verification: Três tipos de cálculo de checksum podem ser implementados no
código MSI: Single Modulo 10, Double Modulo 10, ou Modulo 11 & 10. Se o caractere
de checksum está incorreto, o código de barras não será lido.

•

Checksum Transmission: O usuário pode controlar como o checksum é transmitido
configurando estes parâmetros:
1) Transmitted
2) Last digit not transmitted
3) Last 2 digits not transmitted

•

Devido a frágil estrutura do código MSI, uma leitura parcial tem uma alta probabilidade
de decodificação válida mas curta de códigos MSI (conhecido como leitura curta). Para
prevenir esse tipo de leitura indesejável, os ajustes de Code Length (tamanho de código)
podem ajudar a assegurar que o código correto é lido pela qualificação do tamanho de
código permissível. Os parâmetros de tamanho de código podem ser configurados de dois
modos: Fixed Code Length ou Max / Min code length. Se Fixed code length (tamanho
fixo) é selecionado, até 2 tamanhos fixos podem ser especificados. E se Max / Min code
length (tamanho máximo/mínimo) é selecionado, max length e min length devem ser
especificados, e o scanner apenas aceitará os códigos com comprimentos entre max / min
especificados.

7.6

7.7

Plessey
•

Convert to UK Plessey: Se este parâmetro estiver habilitado, o scanner irá alterar cada
ocorrência do caractere ‘A’ para caractere ‘X’ neste código.

•

Checksum Transmission: Se este parâmetro estiver habilitado, os caracteres de
checksum (dois characters) serão transmitidos juntos com os dados.

UPCE
•

System Number Selection: O UPCE vem em 2 variantes: System Number 0 e System
Number 1. Os dois diferem no modo em que os dados são codificados. O system number
1 é a nova extensão UPCE para a UPCE comum (system number 0). O usuário pode ter a
escolha de habilitar ambos os sistemas numéricos ou apenas o system number 0.
Cuidado: Devido ao modo em que o system number 1 é codificado, se ambos os sistemas
estiverem habilitados, o usuário pode ter leituras curtas de códigos UPCA ou EAN13 para
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UPCE system number 1.

7.8

•

Convert to UPCA: Se este parâmetro estiver habilitado, a leitura UPCE será expandida
para UPCA, e processamento seguinte seguirá os parâmetros configurados para UPCA.

•

System Number Transmission: Se este parâmetro estiver habilitado, o system number
será incluído nos dados transmitidos.

•

Checksum Transmission: Se este parâmetro estiver habilitado, o caractere de checksum
será incluído aos dados transmitidos.

EAN8
•

Convert to EAN13: Se este parâmetro estiver habilitado, a leitura EAN8 será expandida
para EAN13, e o processamento seguinte seguirá os parâmetros configurados para
EAN13.

•

7.9

Checksum Transmission: Se este parâmetro estiver habilitado, o caractere de checksum
será incluído aos dados transmitidos.

EAN13 & UPCA
•

ISBN / ISSN Conversion: Se estes parâmetros estiverem habilitados, o scanner
converterá o código lido para código ISBN ou ISSN se os formatos estiverem corretos
(códigos EAN13 começam com 978 ou 979 para ISBN, e 977 para ISSN).

•

Transmit Checksum: Se este parâmetro estiver habilitado, o caractere de checksum será
incluído aos dados transmitidos.

•

Transmit UPCA System Number: Se este parâmetro estiver habilitado, o system
number será incluído aos dados transmitidos.

•

Transmit UPCA Checksum: Se este parâmetro estiver habilitado, o caractere UPCA de
checksum será incluído aos dados transmitidos.

•

Convert UPCA to EAN13: Se este parâmetro estiver habilitado, o código UPCA será
expandido para EAN13 e seguirá as configurações de EAN13.

7.10 Telepen
•

Original Telepen: Suporta apenas numéricos.

•

AIM Telepen: Suporta código ASCII completo, incluindo todos os alfanuméricos e
caracteres especiais.

7.11 Scan Mode
Existem oito modos de leitura suportados pelo leitor de código de barras. O usuário pode
escolher o modo de leitura desejado de acordo com os requisitos da aplicação. Os modos de
leitura suportados estão descritos abaixo:
•

Auto Off Mode: O scanner começará a varredura uma vez que o botão é pressionado. A
varredura continua até que um código de barras seja lido ou um período pré-determinado
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de varredura (Scanner Time-out Duration) expire.
•
•

Continuous Mode: O scanner lê continuamente.
Auto Power Off Mode: O scanner começará a varredura uma vez que o botão é
pressionado. A varredura continua até que um código de barras seja lido ou um período
pré-determinado de varredura (Scanner Time-out Duration) expire. Diferentemente de
Auto Off mode, o scanner continuará a ler e o período de leitura é re-contado cada vez que
houver uma leitura correta.

•

Alternate Mode: O scanner começará lendo uma vez que o botão é pressionado. O
scanner continuará a varredura até que o botão seja pressionado novamente.

•
•

Momentary Mode: O scanner irá realizar a varredura enquanto o botão é pressionado.
Repeat Mode: O scanner está sempre em varredura assim como em Continuous Mode.
Mas agora o botão atua como um “botão de re-transmissão”. Se o botão é pressionado com
1 segundo após uma leitura válida, o mesmo dado será transmitido novamente sem uma
real leitura do código de barras. Este “botão de re-transmissão” pode ser acionado quantas
vezes o usuário desejar, desde que o tempo entre um acionamento e outro não ultrapasse 1
segundo. Este modo de leitura é útil quando um mesmo código de barras precisa ser lido
muitas vezes.

•

Laser Mode: Este é modo de leitura mais freqüentemente usado em scanners laser. O
scanner começará a varredura assim que o botão é pressionado. A varredura continua até
que um código de barras seja lido, o botão seja liberado ou um período pré-determinado de
leitura (Scanner Time-out Duration) seja expirado.

•

Test Mode: O scanner está sempre em varredura. Ele decodificará repetidamente com o
mesmo código de barras.

•

Aiming Mode: selecionando este modo, o usuário precisa pressionar duas vezes para a
decodificação. Isto é, a primeira vez é apenas para ‘engatilhar’, enquanto a segunda irá
realmente iniciar a decodificação. Depois de pressionar uma primeira vez, o scanner
continua a varredura por um segundo e então o usuário pode alvejar o código. Mas o
usuário precisa pressionar uma segunda vez neste período (padrão: um segundo), caso
contrário o processo será re-iniciado e o usuário deverá repetir o processo de alvejar. Este
modo é usado quando dois códigos de barra consecutivos são impressos tão próximos que
o usuário precisa mirar e ter certeza que não lerá o código errado. Há uma variável global
do sistema (AIMING_TIMEOUT) que pode ser usada para alterar o padrão de duração do
time-out (um segundo). A unidade para esta variável é de 5ms.

7.12 Read Redundancy (Redundância de Leitura)
Este parâmetro é usado para especificar os níveis de segurança de leitura (decodificação). Se No
Redundancy (sem redundância) é selecionada, apenas uma decodificação correta pode acarretar
a leitura válida. Se Three Times Redundancy (redundância em três vezes) é selecionada, serão
tomadas 3 decodificações corretas para fazer a leitura como válida. É óbvio que quanto mais
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redundância o usuário selecionar, maior será a segurança na leitura e também a sua lentidão. O
usuário deve pesar entre segurança e velocidade de decodificação, caso segurança seja algo
necessário.
7.13 Time out
Este parâmetro é usado para limitar o período máximo de varredura quando o modo de leitura
estiver em Auto Off Mode ou Auto Power Off Mode. Este time-out é especificado em unidades
de segundo. A duração padrão de time-out é dez segundos.
7.14 Read Negative Barcode
O scanner CCD pode ser configurado para ler código de barras negativos. Normalmente,
códigos de barras são impressos com a cor das barras mais escura do que a dos espaços. Mas
para códigos negativos, estes são impressos do jeito inverso (como negativos fotográficos). Os
espaços de códigos negativos são impressos com a cor mais escura do que a cor das barras.
7.15 Simbologias Suportadas:
A maioria dos padrões de códigos de barras é suportada. Cada tipo de código pode ser habilitado
ou desabilitado individualmente. O sistema irá automaticamente discriminar e reconhecer todos
os códigos que estiverem habilitados. Os tipos suportados estão listados a seguir:
•
•

Code 39 (Standard / Full ASCII)
Italian Pharma-code

•
•

French Pharma-code
Industrial 25

•
•

Interleave 25
Matrix 25

•
•

Codabar (NW-7)
MSI

•
•

Plessey
Code 93

•
•

Code 128
UPCE (com ou sem Addon)

•
•

EAN8 (com ou sem Addon)
EAN13 (com ou sem Addon)

•
•

UPCA (com ou sem Addon)
EAN 128

•
•

Telepen
RSS (Standard, Limited & Expanded)
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8

SETTINGS (Configurações)

As configurações da aplicação incluem:
Upload Port: Configura o tipo de porta para fazer o upload (Acoustic Port disponível apenas para o
modelo 8020 e Blue Tooth apenas para 8060).
Download Port: Configura o tipo de porta para fazer o download (Blue Tooth disponível apenas para
o modelo 8060).
Baud Rate: Define a taxa de transmissão.
Backlight: Opção para ligar ou desligar o backlight.
Turn backlight off if idle for: Desliga o backlight após período ocioso especificado.
Data Deletion: define o modo como os dados são apagados após a descarga de arquivos.
Manual: o usuário define no momento o que deve ser apagado.
Auto: o coletor apaga automaticamente os arquivos.
Entry Options: opção do modo
Stay in LCD: tempo em que a mensagem fica na tela.
Press any key to continue: espera o usuário teclar [ENTER].
Key click: configura o tipo de som emitido ao se pressionar uma tecla.
Barcode good read: configura o tipo de som emitido para uma leitura válida de um código de barras.
Warning beep: configura o tipo de som emitido na ocorrência de mensagens de aviso.
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Ainda em settings, existem as opções:
Security: caso desejado, pode ser definida uma senha (até 10 dígitos) para verificação de segurança
na ocorrência de eventos padrão.
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Acoustic Coupler: Configuração dos parâmetros para acoplador acústico.

Function Key: pode-se configurar teclas de atalho usando a Function Key ([FN+ n.º], n.º de 1 a 7)
para funções padrão do coletor.
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9

STARTUP

•

Program start from: Especifica o que deve ser executado em primeiro lugar quando o
programa se inicia.

•

Data field delimiter: Especifica um delimitador para os campos de dados. O delimitador
pode ter até dois caracteres.

•

Use large font for all prompts: Especifica quando usar fonte grande para todos os ‘prompt’ e
mensagens ou não usar. Se você precisar exibir caracteres de dois dígitos (como os Chineses e
Japoneses), você deve habilitar essa caixa de seleção e então redefinir os ‘prompts’ e
mensagens.

•

Import Prompts and Messages: Ao invés de redefinir todos os ‘prompts’ e mensagens uma
a uma, caso você tenha um arquivo AGX, você pode abri-lo e usar seus ‘prompts’ e
mensagens para colocar no lugar dos correntes.

•

Redefine Prompts and Messages: Todos os prompt e as mensagens utilizadas pelo Gerador
de Aplicativos podem ser traduzidos para a linguagem do usuário.
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10 Software Utilities (Utilitários de Software)
Existem diversos utilitários disponíveis para o Gerador de Aplicativos.
10.1 Download Program (Carregar Programa)
Existem dois utilitários para carregar o programa do usuário (*.shx) para o coletor. O programa do
usuário previamente carregado para o coletor é o AG runtime, às vezes sendo necessário atualizá-lo
para o coletor. Estes são os utilitários necessários: o DOWNLOAD.EXE permite carregar programas
via interface RS-232, enquanto IRLOAD.EXE é via IR cradle (berço). Ambos utilitários aceitam
argumentos de linha de comando como segue:
IRLOAD [filename],[COM port],[Baud rate]
filename:

o nome do arquivo de programa a ser carregado.

COM port:

1~8
1 -- 115200 bps

Baud rate:

2 -- 57600 bps
3 -- 38400 bps
4 -- 19200 bps
5 -- 9600 bps
Exemplo:
IRLOAD U8300-114.SHX,2,1

// COM2, 115200 bps

Se os argumentos de linha de comando não são fornecidos, a caixa de diálogo de abertura de arquivo
ou a de propriedades de comunicação será aberta para que o usuário selecione os parâmetros
apropriados.
No coletor, para carga do programa na área ativa da memória deve-se entrar no menu do sistema
(System Menu). Com o coletor desligado, pressione 7+9 simultaneamente ao ligar o coletor. Escolha
Load Program.
10.2 Read Data (Leitura dos Dados)
Para receber arquivos de coleta de dados ou da base de dados do coletor para o PC, você deve usar o
IR_READ.EXE para IR cradle (berço) ou 232_READ.EXE para cabo serial. Ambos suportam
argumentos de linha de comando como os que seguem:
IR_READ [filename],[COM port],[Baud rate],[File mode],[Add Carriage Return],
[Add Line-Feed],[Show Error],[View Data],[Show DialogBox],[Keep Online]
filename:

o nome do arquivo para recebimento de dados.

COM port:

1~8
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Baud rate:

1 -- 115200 bps
2 -- 57600 bps
3 -- 38400 bps
4 -- 19200 bps
5 -- 9600 bps

File mode:

“Keep Online” desabilitado

“Keep Online” habilitado

1 -- overwrite
2 -- append

1 -- auto
2 -- append

3 -- new name
4 -- auto

3 -- overwrite

Add Return: 1 -- adiciona caracter de Retorno para cada registro
0 -- não adiciona caracter de Retorno
Line-Feed:

1 -- adiciona caracter de Avanço de Linha para cada registro
0 -- não adiciona Avanço de Linha

Show Error: 1 -- exibe mensagens no caso de erro
0 -- não exibe mensagens de erro
View Data:

1 -- visualiza os dados recebidos
0 -- não visualiza os dados recebidos

Show Dialog: 1 -- exibe sempre esta caixa de diálogo
0 -- não exibe esta caixa de diálogo
Keep Online: 1 -- permanece online para recepção de dados automaticamente
0 – não permanece online
Polling Time: 1 ~ 9999 sec
Exemplos:
ir_read data.txt,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0
// File Name, COM1, 115200 bps, overwrite,
// Add Return, Add Line-feed, Show Error,
// View Data, Show Dialog, Keep Online,
// Polling Time
ir_read data.txt,1,1,1

// filename, COM port, Baud rate, File mode

ir_read data.txt,2,2 // filename, COM port, Baud rate
ir_read data.txt,3

// filename, COM port

ir_read

// select from dialog box
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Se os argumentos de linha de comando não são fornecidos, a caixa de diálogo de abertura de arquivo
ou a de propriedades de comunicação será aberta para que o usuário selecione os parâmetros
apropriados.

10.3 Download do arquivo de Lookup
Caso você tenha definido arquivo(s) de lookup para sua aplicação, então você pode usar tanto o
Gerador de Aplicativos quanto o DLOOKUP.EXE para carregar arquivos de lookup (*.TXT) para o
coletor. O DLOOKUP.EXE também suporta argumentos de linha de comando conforme segue:
DLOOKUP [filename],[COM port],[Baud rate],[Interface],[Show dialog]
COM port:

1 ~ 255, default: 1

Baud rate:

1 ~ 5, default: 1
1 -- 115200 bps, 2 -- 57600 bps, 3 -- 38400 bps, 4 -- 19200 bps, 5 -- 9600 bps

Interface:

1 ~ 2, default: 1
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1 -- via RS-232 ou IrDA,
Show dialog: 0 ~ 1, default: 0
0 -- oculta,

2 -- via IR Cradle

1 -- exibe

Exemplos:
DLOOKUP LOOKUP.TXT,1,1

// COM1, 115200bps, RS-232

DLOOKUP LOOKUP.TXT,2,1,1 // COM2, 115200bps, IR Cradle

Se os argumentos de linha de comando não são fornecidos, o usuário pode selecionar os parâmetros
apropriados pela caixa de diálogo.

10.4 Download de arquivos AGX (Gerador de Aplicativos)
O utilitário AGX_LOAD.EXE permite que o usuário faça o download do arquivo de programa do
Gerador de Aplicativos (*.AGX) para o terminal sem a necessidade de se abrir o próprio executável
do Gerador de Aplicativos. O AGX_LOAD.EXE suporta os seguintes argumentos de linha de
comando:
AGX_LOAD [filename][Interface],[COM port],[Baud rate]
Interface:

0 -- via RS-232 or IrDA
1 -- via IR Cradle

COM port: 1 ~ 8
Baud rate:

1 -- 115200 bps
2 -- 57600 bps
3 -- 38400 bps
4 -- 19200 bps
5 -- 9600 bps

Exemplo:
AGX_LOAD SAMPLE.ATX,1,1,3

// IR Cradle,COM1, 38400 bps

Se os argumentos de linha de comando não são fornecidos, o usuário pode selecionar os parâmetros
apropriados pela caixa de diálogo.
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