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1. Opis programu 

Oprogramowanie SYSLOG-SMS umo�liwia automatyczne wysyłanie przez SMS zawarto�ci plików 
tekstowych (logów) z wykorzystaniem modułu telemetrycznego SMS-4. W momencie, kiedy we 
wskazanym pliku tekstowym (w logu) pojawi si� nowa linia, zostanie ona wysłana jako wiadomo�� 
SMS na numer wskazany w konfiguracji modułu SMS-4. 
 
Program umo�liwia �ledzenie do pi�ciu plików logów, przy czym wpisy z ka�dego logu przesyłane 
s� na oddzielny numer telefonu, okre�lony w konfiguracji modułu SMS-4. 
 
Zaleca si�, aby pliki logów były okresowo opró�niane (kasowane lub przenoszone do innego 
katalogu), np. raz dziennie, tak aby skróci� czas przegl�dania logów w programie. W momencie 
wykrycia braku pliku z logiem, lub pliku pustego, oprogramowanie automatycznie rozpoznaje nowe 
linie w pliku ju� od pierwszej pozycji. 
 
Program pracuje w systemie Windows. Aby zapewni� ci�gło�� działania usługi, program SYSLOG-
SMS.EXE powinien by� on cały czas uruchomiony. Zaleca si� dodanie odno�nika do programu do 
grupy menu Autostart. 
 
2. Instalacja 

Program SYSLOG-SMS.EXE oraz plik konfiguracyjny SYSLOG-SMS.CFG nale�y skopiowa� do 
katalogu, w którym znajduj� si� pliki z logami. Oprogramowanie nie wymaga specjalnej instalacji. 
 

3. Konfiguracja oprogramowania 

W pliku SYSLOG-SMS.CFG przechowywane s� dane konfiguracyjne programu, takie jak nazwy 
plików z logami, numer portu COM i okres przegl�dania plików. Poni�ej przedstawiono 
przykładow� zawarto�� pliku CFG wraz z opisem. 
 
; Numer portu COM, do którego podł �czony jest moduł SMS-4 
COM=1 
 
; Nazwa pliku z logiem do wysyłania na numer telefo nu 1 
LOG1=sms1.txt 
 
; Nazwa pliku z logiem do wysyłania na numer telefo nu 2 
LOG2=sms2.txt 
 
; Nazwa pliku z logiem do wysyłania na numer telefo nu 3 
LOG3= 
 
; Nazwa pliku z logiem do wysyłania na numer telefo nu 4 
LOG4= 
 
; Nazwa pliku z logiem do wysyłania na numer telefo nu 5 
LOG5= 
 
; Okres sprawdzania zawarto �ci logów [sekundy] 
CHKPER=8 

 
Okres sprawdzania zawarto�ci logów powinien by� ustawiany tak, aby program nie powodował 
zb�dnego obci��enia systemu. Zaleca si� wpisanie warto�ci od 5 do 60 sekund. W przypadku bardzo 
długich plików okres powinien wynosi� przynajmniej 10 sekund. 
 
Plik SYSLOG-SMS.CFG powinien si� znajdowa� w tym samym katalogu, co program SYSLOG-
SMS.EXE. 
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4. Konfiguracja modułu SMS-4 

W konfiguracji modułu SMS-4 przechowywane s� takie ustawienia, jak numer PIN karty SIM, 
numer centrum SMSC oraz numery telefonów, na które b�d� przesyłane wpisy z logów. 
 
Aby wprowadzi� konfiguracj�, moduł SMS-4 nale�y podł�czy� do komputera PC za pomoc� 
dostarczonego kabla serwisowego. W module nale�y zainstalowa� kart� SIM (p. 4.7 w Instrukcji 
obsługi modułu SMS-4), doł�czy� anten� GSM, a nast�pnie nale�y wł�czy� zasilanie modułu. 
 
Na komputerze PC nale�y zainstalowi� i uruchomi� program Konfigurator SMS-4 (p. 7 w 
Instrukcji obsługi SMS-4). W oknie Ustawienia ogólne nale�y wpisa� numer SMSC, numery 
powiadamianych telefonów oraz numer PIN dla karty SIM. 

 
Po zamkni�ciu okna przyciskiem Wprowad� nale�y wysła� now� konfiguracj� do modułu SMS-4, 
klikaj�c na przycisku Wy�lij do modułu . Po wysłaniu konfiguracji mo�na zamkn�� program 
Konfigurator SMS-4 i uruchomi� aplikacj� SYSLOG-SMS.EXE. 
 
Warto zaznaczy�, �e pozostałe funkcje modułu SMS-4 (np. powiadamianie o temperaturze lub 
raporty) nadal mog� by� wykorzystywane zgodnie z ustawieniami modułu. 
 
5. Dodatkowe pliki programu 

Program SYSLOG-SMS przechowuje informacje niezb�dne do jego pracy w kilku dodatkowych 
plikach tekstowych. Plików tych nie nale�y modyfikowa� ani usuwa�: 
 
sms_cnt_n.dat  – licznik linii odczytanych z pliku logu n (1…5) i wysłanych przez SMS, 
sms_sent_cnt.dat  – licznik wysłanych do tej pory wiadomo�ci SMS. 
 
 


