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ЕЛЕКТРОНИКА & ИНФОРМАТИКА:
ОГРАНИЧЕН ПРИСТАП
Zo& Со (' усilешна .~шкеотн ·1-.· а

ф11р.на.

Clll-lOl/ll.H .Ј(/ ('J1t'l\lТifJOJll/Kl1&1111фop.нmТi111'·a. 1/() вп нето

fl/}('.H<' 11 с1111онt1.н за квалтТtеtТi&прuzшш.шост. Г/о('(Тtо11 Пm~еќе "iт)шш. 11ро11.1педувај1;·11 сПеци

ја 11ш 1111фор.ш1тич1-:о

- e.u•1-.·tТi1u,11( ка оГtре.ип.

За ИflФор.ш1 .зборува д11pe1,tТtopmТi на
/[„Форма: Он кога nостои
llГI'\>

Zo&Co

и со

'Н1Ш!\1<1Ва?

Ct.:

поетон од

Zo&C11 Zo&Co

L991

и ct: 1ннн

ш11ш со р;нвuј на спецпј;шна електртт
ка.

хuрдвср.

и11i111Хатпвсн

н

систсмскп

соф111ср. 1111цустрнска контро:~а. си<..1е::ш1
за регнстра1~111а

ua

работното

Rpe\fe,

алармнн С11стем11. с1к1t:!'.ш ·ш оrратtчсп

кристал. сnсте\nт за набљудукиње 11 с1111 \1ање 11т11

Zo&Co, z <)1111.

Зоран Велкт.:ки.

11рсп~шатели. Во следната фа ia на нашиот

С++. ЈЗо onoJ момент апл11ка·пmт1от
софтвер работ11 110 ООЅ средина. Сt,rа111-

ри·шој планираме 11 11м11чеме::нт<iЦИја на

ш1те вер 11111 н<~

ски линии GиЈ10 преку 11оставсш1тс радио

дале•тинсF..'ЈЈ
на

yrrp<in) 11иње:: 11 моmтторирање

пндустриск11

nостро1кп. преку ннu111

контролери базЈrрани н:.~

RISC

rt•ш

CISC

lfнФор.на: Дал11 каuнпе производи се
с<1мо хардверски односно софтnс.:рскп?

Z()&Co . Повеќето наип~ 11ро11 шо11и r1рс·г
H<t хард11ср и софт

ст:шуваат ивтеrрац111н

еснра11а 'За нов 11 111ен)Џ>"в11 но обл11ста 1 ш

вер. На пример с11ст1:мсn· ·н1 рсгистрац11ј<1

елсктрt>н11к<1та, и1·1форматнк<1п1 и сс што

па работното нреме:: 011 хt1рп1.;рски компо

е ВоФорма. Што од тоа може дн понуди

н~:нти содржи читач на \.ШГНt::ТН11

Zo&Co?

картички. ДЈЈСЈТ:lеЈ , LIPS 1а 11е11р1:чс110 на11ојувањ1:, RS232 to 4!б lntcrfac.:c. Гор..:на
ведt::н11-гс: KO}IШOHCHТll Ct: П!ЈП t)}1 наше

Zo&C11

Практично спте наши прошво1н1

111111 индuрсктно поврзанп со

r1epi:ш1a.11mтc ко11mјутерn. Тука би ги
11ста1-."нале 1ашт11тата на са~mтс КОМПЈУ·
тери односно пристап на корисниц11те до

11одато11;итс, реnтстрnрањс: на pafior11oтo
времt.:.

апл11ка1111и

·нi

·1големуnшbе

на

продукт111тuста на адЈvшнпстра11ијата,
систем 'Ја кон·rрола на раб<УГа нн стра

жарска служба, апmткацип за контроли и

11<1

бележење

1·слефонск11те разговор11,

ком11јутср11зпрr~ни алар~1н11 е11стем11 нт11.
JiнФop.1tn: Комунш::ацmпе ее нов треt1д
1'.ај нас л во снетот. Кол1''У Zo&Co ro слс-

1\11 тоЈ

rpe н;1?

-

11.111 •шn

производство 1tли со 1шша mпервеицnја
во постоечката елск1-роmrха. Од дpyr<t
страна пак це.i!ТIОТ с11сте'1 се управува и

контролпр<1 софrнеrски. Слnчна ков
г~еn~1ија 11.ма н с11стсмот ·Ја ограничен

тот. Системот за контрот1 Н<• стражар
ската служб<t се бн тр<1 на хорнстењс: на
t1оват;:~

·1ouch button" технологија. додека

у1травувањето

п

мон11тор11р11њсто

далечински објект11 се

fia111pa

на

на

„touch

ла ш1 те.псфонскпте ра·11·шшри. додека

11

еден

11on начин

на рuботн но

се р<1 !м11с.r1ува. Ваквиот начт1 на работа
11одразбнра палечински управување. ~10ниторирањс

и

контро.:ш

ни

одда:~с•1m1

1шдустр11ск11пострОЈКПи1>бјект11. Zo&Co
го тшрав11 11рu11от чс::кор во OB<lil uб.1<11:т·
рnзв11ен11

ct:

иторнрањс

системп за ДЗЈ1с::чи11ск11 М()Н

n

управување

ни

хuцроцсн-

i:o н<1111н

оц ш1uл1те ст~стс1<m.

Отеt:ко1· н1 е.1сктроmrк<ѕ е з~1до.1жен 1<1
ра·шо1

11

11~111.1tе.\1е11таrџтЈа на

нпвт1 хард

верск11 с11стсми. Неколкуте u.1армн11
CIICTCMll ра·звнt:Нll 01\ ОНОЈ OTCt:K nooJllIIT(I
не заuста11у11<1<1т по кnаmпет L1Ц ув<п1111те

а.1арм11и с11стем11 . За n~mлемента111тЈа на
нашнте

rорснавсде•m nрпи·Јвод11

111:011-

'<']'(ен е ра !Lloj 11 ШtlL1t:MCIПШЏIJ<I на Mll·
кропроцс::соr.:.-11 снсте~т би..10 како 1·к
стсрн11 урс.:д11 бн:ш како посебни ·шр;1нер·

c1m карт11чк11

Zo&Co

в;та.нnра разв1.>1 11<1

B<IKBH CllCТt:\nt вu ралm oб.1t1CTlf на llHl\~C·
триЈаТа 11 11рt11ПВОДСТ!\()Т()

И11Форма: Кажете 11н нешто Ја можнос
ви сској}Ј.1iеВно1·0 ж11неење?

и движењето н<1 nработе1111тс во објек

rрафск~rпречки н1 добивање ит1 праќ:~ње

ќе донесе

работа

со што целосно се контролира nр11 с-ги11от

м11кроrrроцссорск11 с111.·те~111.

11ндустр11р1тн ·ш кој денес сеуш 1·е малку

4 сср11с1'.,1 noprn,

хардАерск11 карти•LКЈЈ.„) па се сеуште

тите на 1111формат11ката п слектроtf11к.~т11

11&( 11 Несомнено крајот на ОВОЈ век ќе
С>идс ,,1nамстен по ексnло11шн.иот развој
на кому1111кацшпс. Веќе не постојат гео

на 11нформац11ја до било кој )\ел од t.:BC·
тот. Овuј комуникацискu развој со себе

со 3 u:iи

прпстат на простор11ите ио некој објект

~crccn" техно:1оruЈа 11 на vпотреба на напm

z

\ 1/indows ceyrm·e 11.маат
(сm~ултана рабt1та

нерешсшt nроб.,сми

недовсртrвн 1:1 lf\flТ:Те\tентација Hi:l lle!{(lll

арх1пектура.

Ј111Фор.11а: ИнФор.ма секогаш е:: ·iа11нтс:р

се директно

11

Zo&Co . Ci: добива

впечат11к дека инфор 

матиката сеунпс 11е е новот10 uaвm.;·1e11a

110 секојдн<:внпот живuт. Денешнот1> н1111<1
Н11 развој H<I 'Гt:\НОЈIОП!ј<11·н му ORO'l\IOЖYlla
на чопе~.:от да 11ма сд~mствен слектронс·

к11 .-.1уч (Kilprnчкa) со кој ќе го 11р11ја1111
своето доаtањt:: на ра(Јотн. ќе Ја отпор11

CBOJt1Ta канцелаr111а. ќе овозможи пр11-

Како ч·исто софтвсрск11 проrпвод би ro
11·1двоил системот i<I бележење n контро·

стап на СВОЈОТ ком11,1утt::р. Прек\' ко~ш
Јутер ке провери дал11 некој nретхо11110
влегувал во неговата канцеларија. ќе п1

се алнrм

провери тслсфоnскнте pa3гouor11 ко11 rн

е11имање и

DO/teJI, ќе ги 11ајдс.: потребните ДOKVMC::HTll

надг!lсдувањс, домuфuttск11тс и впдео

нли /\<IЛC'l}lllCKИ Ќt: ro СЛt:/\1 1 fl у11ра11у11а

фонските систе,111 1п11

пндустр11ск11от о(Јјс::к'Т' Пр~l влегувањето

чисто хардве::рск11 uрmпnоди
ннте системи, систем11те

·ш

ИнФор.•1а:Каквае оргаm1'3а~џmната пос
тавсносr на

Zo&Co

Во

Zo&Co?

Zo&Co

отсек. отсек за

во

кан11ел.1р•1Јнта

се изгасна1

постоп ко\111ј~'1'СрсКИ

е:~ектро11и.-а

11

отсек за

свстплките

ски ќе се вклучат. а

11

rrp11

автомат

11.iТЈ.еrунањето ќе

ќс се акТЈ.1вира а.~армн11от

систе\1 Во ..-~:кот на р<tботата ќt.: може.: да
ги наб.1,удуnа nрабптсните во другите

инстал<11џтј<1. Коr.~пјуrсрскпот отсек е:: Ј~i

простор1111 611:10 на поссбс::н екр<111

дt~лжен Ја р<1звој на систсмск1111 а11т1ха

на компјутерскиот монн1'ор. Мож11ос1111 е

()11.1111

1-рал11, днспечt::рt:кll цеuтри и друп1 Шi

п111е11 софтвер. С11сте\1t.:киот софТ11ер

нн дене11111ап1 тсхно;~ог11ја се rолсм11,

Јtустр11ски 061с.·к·111 оддале•1ени од матич

вклучува paзmr резидентни r1porpaм11 иm1

треба само да се нскористат.

нnтн ба·т Коr.1уm1к<1цијата се имплемен

управу11<1•1кf1

м~кронроце 

Ана К<1је11ска,

тира б11ло преку nостојаmпе телефон-

сорски системи ра1А1111а11и во Asembler, С,

Арменд Снлну

ИнФор.ма
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