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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z “Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Sprawdzanie poczty elek-
tronicznej naleøy do co-
dziennych czynnoúci
kaødego internauty. Czy
nie by³oby dobrze, øeby
ìcoúî sprawdza³o, czy
jest nowa poczta i†in-
formowa³o nas o†tym
w†jakiú przyjemny sposÛb?
Komputer moøe sobie smacz-
nie ìspaÊî, monitor moøe byÊ
wy³¹czony, a†my i†tak bÍdzie-
my wiedzieÊ, czy mamy no-
w¹ pocztÍ, pod warunkiem øe
jesteúmy na sta³e do³¹czeni
do Internetu.

Sygnalizator poczty
mail2led sk³ada siÍ z†dwÛch
czÍúci: sprzÍtowej (schemat
uk³adu na rys. 1) i†programo-
wej (okno programu pokaza-
no na rys. 2).

Budowa uk³adu sygnaliza-
tora jest tak prosta, øe nawet
ktoú, kto nie trzyma³ nigdy

lutownicy w†rÍce poradzi so-
bie w†5†minut! Diody LED
sygnalizatora moøemy zamo-
cowaÊ na wolnej zaúlepce
obudowy lub moøna obudo-
waÊ wed³ug w³asnego
pomys³u. Moøemy takøe†za-
stosowaÊ diody dwukoloro-
we, np. lubiane przez uøyt-
kownikÛw PC niebieskie
i†bia³e. W†modelowym uk³a-
dzie zastosowano zielone
i†czerwone diody LED o†úred-
nicy 5†mm.

Nadruk na zaúlepce moø-
na wykonaÊ nastÍpuj¹co: dru-
kujemy ìnaklejkÍî na zwyk-
³ym papierze, przyklejamy do
zaúlepki, wiercimy otworki, a
nastÍpnie obklejamy bezbar-
wn¹, samoprzylepn¹ szerok¹
taúm¹. Na koniec naleøy zro-
biÊ otworki w†taúmie i†zamo-
cowaÊ diody. Efekt jest na-
prawdÍ zadowalaj¹cy.

Gotowy uk³ad naleøy pod-
³¹czyÊ do wolnego gniazda

RS232 w†kom-
puterze. Oczywiúcie, do
sprawdzania stanu kont pocz-
towych potrzebny jest jeszcze
odpowiedni program. Jest on
darmowy (freeware) i†moøna
go rozpowszechniaÊ do woli.

Po uruchomieniu progra-
mu (dzia³a pod wszystkimi
Windowsami, pocz¹wszy od
Windows 95) pojawia siÍ ok-
no konfiguracyjne (rys. 2),
umoøliwiaj¹ce wybranie
portu, do ktÛrego pod³¹czony
jest sygnalizator. W†tym ok-
nie moøemy takøe aktywowaÊ
funkcjÍ uruchamiania progra-
mu razem z†Windows (bar-
dzo zalecane!), a†takøe zablo-
kowaÊ pojawianie siÍ okienek
popup informuj¹cych o†no-
wej poczcie lub b³Ídzie. Na
nastÍpnych zak³adkach okna
wpisujemy dane naszych
kont pocztowych, a†takøe
ustawiamy czas, po ktÛrym
program bÍdzie sprawdza³
dane konto w†poszukiwaniu
nowych listÛw.

Gdy wszystko jest dobrze,
pozostaje nam tylko klikniÍ-
cie przycisku Zapisz i†za-
mknij. Wszystkie ustawienia
programu przechowywane s¹
w†rejestrze Windows. Has³a
do kont e-mail s¹ szyfrowane
algorytmem Bluefish, aby za-
pewniÊ choÊ odrobinÍ bez-
pieczeÒstwa danych.

Po zamkniÍciu okna usta-
wieÒ program natychmiast
rozpoczyna dzia³anie. Oczy-
wiúcie, w†kaødym momencie
moøemy klikn¹Ê prawym kla-

mail2led − sygnalizator e−maili dla PC
KtÛø z†nas chcia³by

byÊ natychmiast
informowany o nowej
poczcie elektronicznej
nawet przy uúpionym

komputerze? Odpowiedü
jest prosta - kaødy!

W³aúnie dlatego
mail2led zainteresuje

chyba kaødego
komputerowca.
Rekomendacje:
uk³ad, dziÍki

odpowiedniemu
oprogramowaniu, jest

dos³ownie dla kaødego.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1 200Ω
Półprzewodniki
LED1, LED3, LED5 dioda LED
zielona
LED2, LED4, LED6 dioda LED
czerwona
Różne
J1: wtyk DB9 żeński + ew.
obudowa
przewód 4−żyłowy

wiszem myszy na ikonÍ na
pasku zadaÒ i†przywo³aÊ me-
nu podrÍczne (rys. 3).

Gdy ustawienia s¹ wpisa-
ne do rejestru, program roz-
poczyna odmierzanie czasu
i†sprawdzanie poczty. Jeúli
jest nowa poczta, to program
wyúwietli okienko popup
(rys. 4) i†zaúwieÊi siÍ zielona
dioda na interfejsie. Jeúli s¹
jakieú nieprawid³owoúci, wte-
dy wyúwietli siÍ okienko po-
pup z†odpowiednim b³Ídem,
diody zaczn¹ úwieciÊ na prze-
mian, a†lista b³ÍdÛw bÍdzie
wyúwietlona  w oknie b³Í-
dÛw, ktÛre moøna wybraÊ po-
leceniem B³Ídy... z†menu
podrÍcznego.

Jeúli projekt mail2led zys-
ka przychylnoúÊ Czytelni-
kÛw, to powstanie wersja ob-
s³uguj¹ca dial-up (specjalnie
dla modemowcÛw!), a†takøe
rÛøne wersje jÍzykowe.

MyúlÍ, øe po przeczytaniu
tego artyku³u kaødy posia-
dacz komputera zbuduje
sobie sygnalizator i†bÍdzie
zawsze wiedzia³, czy na od-
leg³ych skrzynkach poczto-
wych nie leøy jakaú korespon-
dencja.

Czekam na sugestie
CzytelnikÛw i†pytania pod
adresem: biela@hot.pl.
Pawe³ Bielawski

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu mail2led

Rys. 2. Widok okna ustawień
programu mail2led

Rys. 3. Menu podręczne przy−
wołane prawym przyciskiem
myszy

Rys. 4. Okienko popup infor−
mujące o nowej poczcie


