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sieci¹ Ethernet a†por-
tami szeregowymi.
Rodz ina urz¹ -
dzeÒ NPort Ser-
v e r obe jmu j e
urz¹dzenia 1-, 2-
, 4-, 8-†i†16-por-
towe, dlatego za-
leønie od potrzeb
aplikacji kaødy moøe
dobraÊ odpowiedni model.
Najnowszym produktem Moxy z†tej

rodziny jest NPort Express, reklamo-
wany pod has³em Make your serial de-
vices Internet ready, co oznacza, øe
urz¹dzenie umoøliwia bezpoúrednie
w³¹czenie do sieci Ethernet tradycyj-
nych urz¹dzeÒ szeregowych, bez
zmian w†sposobie, w†jaki komputer
komunikuje siÍ z†nimi. Z†punktu wi-
dzenia systemu operacyjnego, urz¹dze-
nie z†interfejsem szeregowym nadal
pod³¹czone jest do portu szeregowego
komputera.
NPort Express pracuje pod kontrol¹

Windows NT/95/98/ME/2000, Linux,
Unix Ware, SCO Open Server i†jest
widziany przez system operacyjny ja-
ko fizyczny port COM. Urz¹dzenie nie
potrzebuje wolnych przerwaÒ i†adre-
sÛw I/O - to nie b³¹d! Nie okreúlono
zak³adki, nie powoduje zatem konflik-
tÛw sprzÍtowych. W†odrÛønieniu od
kart wieloportowych pozwala na
wspÛ³dzielenie portu szeregowego,

dziÍki temu urz¹dzenie z†interfejsem
szeregowym moøe byÊ wspÛ³dzielone
przez kilka komputerÛw w†podobny
sposÛb, w†jaki wspÛ³dzielone s¹ dru-
karki w†biurach.
NajwiÍksz¹ zalet¹ nowego serwera

Moxy jest to, øe nie narzuca praktycz-
nie øadnych ograniczeÒ co do maksy-
malnej odleg³oúci miÍdzy komputerem
a†urz¹dzeniem szeregowym, poniewaø
moøna siÍ z†nim skomunikowaÊ rÛw-
nieø przez sieÊ rozleg³¹. Na z³¹czu
DB9 s¹ dostÍpne wszystkie sygna³y
steruj¹ce opisane w†standardzie RS232
(DSR, CTS, RTS, DTR, DCD). Przepus-
towoúÊ portÛw moøna programowaÊ
w†zakresie od 50bps do 230kbps, d³u-
goúÊ s³owa moøe wynosiÊ 7†lub 8†bi-
tÛw, moøna teø wybraÊ jeden z†trzech
trybÛw kontroli parzystoúci.
Za pomoc¹ bardzo przyjaznego me-

WydawaÊ by siÍ mog³o, øe RS232 jest przeøytkiem epoki

ìtranzystorowychî komputerÛw, ale - jak dowodzi prezentowane

w†artykule opracowanie firmy Moxa - w†wielu dziedzinach

komunikacji nie ma konkurencji.

Interfejs szeregowy RS232 (Recom-
mended Standard) zosta³ wprowadzo-
ny w†1962 roku przez Electronic In-
dustries Association (EIA) i†pomimo
up³ywu czasu jest wci¹ø bardzo popu-
larny wúrÛd producentÛw urz¹dzeÒ
przemys³owych i†komercyjnych. Za po-
úrednictwem RS-a komunikuj¹ siÍ
m.in. sterowniki przemys³owe, apara-
tura kontrolno-pomiarowa, modemy,
kasy fiskalne, czytniki kodÛw kresko-
wych itd. WiÍkszoúÊ komputerÛw PC
wyposaøona jest tylko w†2†porty RS-
232, co zatem zrobiÊ, jeúli aplikacja
wymaga pod³¹czenia kilku lub kilku-
nastu urz¹dzeÒ z†interfejsem szerego-
wym? W†takiej sytuacji siÍga siÍ zwyk-
le po karty wieloportowe, nie zawsze
jednak jest to rozwi¹zanie wystarcza-
j¹ce, g³Ûwnie z†powodu niewielkiego
zasiÍgu RS-232. Moøe to stanowiÊ po-
waøny problem w†systemach automaty-
ki przemys³owej, systemach rejestracji
czasu pracy i†kontroli dostÍpu, gdzie
np. czytniki kart magnetycznych roz-
proszone s¹ na kilkunastu piÍtrach bu-
dynku.
W†takich sytuacjach warto rozwaøyÊ

propozycjÍ firmy Moxa, ktÛra opraco-
wa³a specjalizowane modu³y NPort
Server, ktÛre s¹ mostkiem pomiÍdzy
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nu moøna wybraÊ jeden z†trzech try-
bÛw pracy: Host Based, Pair-Connec-
tion i†Raw-Connection.
Host-Based wymaga zainstalowania

sterownika (do³¹czonego do sprzÍtu)
na kaødym komputerze, ktÛry bÍdzie
korzysta³ z†portu szeregowego NPorta.
Sterownik ten symuluje w†systemie
operacyjnym fizyczne porty COM,
dziÍki czemu umoøliwia przezroczyst¹
komunikacjÍ z†urz¹dzeniami szerego-
wymi przez Ethernet. W†takim trybie
pracy jeden z†komputerÛw moøe byÊ
administratorem, ktÛry przydziela pra-
wa dostÍpu dla pozosta³ych kompute-
rÛw.
Pair-Connection powala na po³¹cze-

nie dwÛch NPortÛw w†tandem, w†celu
zniwelowania limitu odleg³oúci jaki
narzuca RS-232. Komputer pod³¹czamy
do portu szeregowego NPort Express,
a†do portu szeregowego drugiego ser-
wera pod³¹czamy urz¹dzenie z†interfej-
sem szeregowym. NastÍpnie naleøy
ustanowiÊ po³¹czenie pomiÍdzy dwo-
ma NPortami poprzez Ethernet. Moøe
to byÊ zarÛwno sieÊ lokalna, jak i†roz-
leg³a. W†takim trybie pracy NPort Ser-
wery stanowi¹ przeüroczyste ³¹cze sze-
regowe o†praktycznie nieograniczonej
d³ugoúci, dziÍki czemu moøna po³¹-
czyÊ ze sob¹ 2†dowolne urz¹dzenia
szeregowe. Modu³ DE-311, bo takie
jest oznaczenie NPort Express, uøywa
w ³ a sn e go op r o g r amowan i a do
transmisji danych pomiÍdzy portami
RS-232, dlatego nie jest potrzebny
komputer PC. Jest to bardzo przydat-
ne, gdy kontrolerem jest urz¹dzenie
inne niø komputer PC, np. palmtop.
W†trybie Pair-Connection jest moøliwe
po³¹czenie wiÍkszej liczby serwerÛw
NPort Express, wtedy dane mog¹ byÊ
przesy³ane jednoczeúnie do kilku urz¹-
dzeÒ z†interfejsem szeregowym.
Raw-Connection jest to komunikacja

miÍdzy kart¹ sieciow¹ a†NPort Serve-
rem, co oznacza, øe do portu szerego-
wego DE-311 moøna odwo³ywaÊ siÍ
bezpoúrednio przez sieÊ - ten tryb pra-
cy dzia³a z†kaødym systemem opera-
cyjnym z†VxWorks, AIX i†HP Unix
w³¹cznie.
Poniewaø do portu szeregowego ser-

wera NPort Express moøna ìdostaÊ
siÍî przez sieÊ rozleg³¹, urz¹dzenie
posiada 2-stopniowe zabezpieczenie
przed nieautoryzowanym uøyciem por-

tu. W†przypadku, gdy serwer pod³¹-
czony jest do sieci Internet, zabezpie-
czenia takie s¹ niezbÍdne. Przede
wszystkim konfiguracja serwera chro-
niona jest has³em, a†po³¹czyÊ siÍ
z†NPortem mog¹ tylko komputery
o†numerze IP wczeúniej zdefiniowa-
nym.
Jeúli siÍ weümie pod uwagÍ wszys-

tkie zalety serwera NPort Express, na-
suwa siÍ pytanie czy kartÍ wielopor-
tow¹ moøna zast¹piÊ NPortem?
W†praktyce NPort serwery s¹ karta-

mi wieloportowymi z†t¹ rÛønic¹, øe
zamiast do slotu ISA lub PCI pod³¹-
czamy je do karty sieciowej. DziÍki te-
mu jedynym ograniczeniem co do licz-
by portÛw szeregowych s¹ moøliwoúci
systemu operacyjnego, np. dla Win-
dows NT do 256 portÛw COM.
Oczywist¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania

jest rÛwnieø to, øe urz¹dzenia szere-
gowe moøna pod³¹czyÊ bezpoúrednio
do sieci Ethernet, dziÍki temu moøna
zaoszczÍdziÊ znaczne úrodki na zaku-
pie dodatkowego komputera PC, ktÛry
by³by interfejsem pomiÍdzy urz¹dze-
niami szeregowymi a†sieci¹ Ethernet.
NPort Server, oprÛcz niskiej ceny, ma
tÍ przewagÍ nad komputerem z†kart¹
wieloportow¹, øe jest urz¹dzeniem
bezobs³ugowym oraz daje moøliwoúÊ
zcentralizowanej kontroli wielu roz-
proszonych urz¹dzeÒ z†interfejsem sze-

regowym.
Rozwaømy np. sieÊ sklepÛw typu

supermarket lub hipermarket. PrzeciÍt-
ny sklep wyposaøony jest w†kilka lub
kilkanaúcie punktÛw kasowych i†tak¹
sam¹ liczbÍ czytnikÛw kodÛw kresko-
wych. Za pomoc¹ odpowiedniej liczby
NPort serwerÛw moøna pod³¹czyÊ
wszystkie kasy i†czytniki kodÛw kres-
kowych do jednego centralnego kom-
putera. W†ten sposÛb moøna monitoro-
waÊ stopieÒ aktywnoúci zarÛwno poje-
dynczego punktu kasowego, jak i†ca³ej
sieci sklepÛw rozproszonych po ca³ym
kraju. Informacje takie pozwalaj¹ na
analizÍ zachowaÒ rynkowych konsu-
mentÛw, a†w†rezultacie na efektywne
zarz¹dzanie magazynem.
Za rozwi¹zaniem, ktÛre zapropono-

wa³a Moxa, przemawia rÛwnieø popu-
larnoúÊ, jak¹ cieszy siÍ obecnie sieÊ
Ethernet oraz jej korzystny wspÛ³czyn-
nik ceny do moøliwoúci, poniewaø ce-
ny kart sieciowych, koncentratorÛw
i†routerÛw stale spadaj¹, a†urz¹dzenia
te s¹ powszechnie dostÍpne. Rozwojo-
wi sieci Ethernet sprzyja rÛwnieø nie-
ustanny wyúcig technologiczny i†ceno-
wy wúrÛd potentatÛw rynku urz¹dzeÒ
sieciowych.
Wydaje siÍ wiÍc, øe NPort Express

powsta³ w†wyniku rosn¹cych wymagaÒ
integratorÛw systemÛw automatyki
przemys³owej oraz systemÛw rejestra-
cji czasu pracy i†kontroli dostÍpu.
Dziesi¹tki milionÛw sensorÛw, sterow-
nikÛw PLC i†innych urz¹dzeÒ czekaj¹
na rozwi¹zanie, ktÛre umoøliwi³oby
pod³¹czenie ich do sieci TCP/IP.
NPort Express jest urz¹dzeniem, ktÛ-

re idealnie siÍ do tego nadaje, ponie-
waø oprÛcz duøej funkcjonalnoúci wy-
rÛønia siÍ bardzo stabiln¹ prac¹.
W†przypadku utraty po³¹czenia z†sieci¹
automatycznie je nawi¹zuje, bez po-
trzeby ponownego uruchamiania kom-
putera, ktÛry korzysta z†portu szerego-
wego NPort serwera. NPort Express
jest urz¹dzeniem typu hot-swap, co
oznacza, øe w†przypadku, gdyby trze-
ba by³o z†pewnych wzgl¹dÛw wymie-
niÊ DE-311 na inny, moøna to zrobiÊ
ca³kowicie ìbezboleúnieî, przenosz¹c
ustawienia na inn¹ jednostkÍ za pomo-
c¹ specjalnego kreatora.
NPort Express spotka³ siÍ rÛwnieø

z†duøym zainteresowaniem producen-
tÛw urz¹dzeÒ z†interfejsem szerego-
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wym, poniewaø coraz wiÍcej
urz¹dzeÒ posiada wbudowa-
ny interfejs Ethernet oraz
moøliwoúÊ zarz¹dzania za
pomoc¹ przegl¹darki WWW.
Z†myúl¹ o†takich klientach,
Moxa wypuúci³a na rynek
wersjÍ OEM serwera 1†portu
RS-232. NPort Express Mo-
dule, bo taka jest jego na-
zwa kodowa, jest gotowym
rozwi¹zaniem, ktÛre pozwala
dotrzymaÊ kroku konkuren-
cji. Koszt przeprojektowania
tradycyjnych urz¹dzeÒ z†in-
terfejsem szeregowym jest
wysoki. Dla firmy, ktÛra
produkuje urz¹dzenia w†ma-
³ych seriach moøe to ozna-
czaÊ znaczny wzrost ceny
produktu koÒcowego. Dodat-
kowym a tu t em se rwe r a
NPort Express jest to, øe nie
trzeba wprowadzaÊ zmian
w†istniej¹cym oprogramowa-
niu, co rÛwnieø wi¹øe siÍ ze
znacznymi oszczÍdnoúciami.
Ponadto, wszystkie NPort
Serwery wyposaøone s¹
w†profesjonalne narzÍdzia
programistyczne z†bogatymi
bibliotekami do wiÍkszoúci
jÍzykÛw wysokiego poziomu
oraz oprogramowanie do
diagnostyki i†monitorowania
portÛw szeregowych. Progra-
miúci nie musz¹ zatem stu-
diowaÊ Win32 COMM API
Microsoftu, aby stworzyÊ
profesjonaln¹ aplikacje 32-
bitow¹.
Zastosowanie NPort Serve-

rÛw daje uøytkownikowi no-
we moøliwoúci wykorzysta-
nia tradycyjnych urz¹dzeÒ

z†interfejsem szeregowym,
poniewaø pozwala na pod³¹-
czenie takich urz¹dzeÒ bez-
poúrednio do sieci Ethernet.
Z†punktu widzenia uøytkow-
nika , NPor t jes t czarn¹
skrzynk¹ z†portami szerego-
wymi po jednej stronie i†in-
terfejsem Ethernet po dru-
giej, dziÍki temu nie trzeba
znaÊ protoko³u TCP/IP, aby
zastosowaÊ NPort Server
w†swojej aplikacji. Oprogra-
mowanie odwo³uje siÍ do ta-
kiego portu jak do zwyk³ego
portu COM, podczas gdy
u r z ¹d z en i e moøe byÊ
umieszczone gdziekolwiek,
np. na rÛønych piÍtrach bu-
dynku, w†innym mieúcie lub
nawet innym kontynencie.
Zwaøywszy na liczbÍ i†rÛø-
norodnoúÊ urz¹dzeÒ z†inter-
fejsem szeregowym, jakie
moøna obecnie spotkaÊ na
rynku, potencjalne aplikacje
dla tego produktu moøna
znaleüÊ wszÍdzie.
Cezary Kalista,
Elmark Automatyka
ck@elmark.com.pl
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