CREACIÓ DE UN CODEPLUG DES DE ZERO

v1.01

Aquesta guia pretén ajudar-vos en el procés de creació d’un Codeplug des de el començament (des de Zero).
S’ha fet servir el C.P.S. del GD-77 v3.1.1 però gairebé tots els C.P.S. tenen les mateixes seccions o semblants i encara
que no, l’ordre de creació d’elements es totalment aplicable.
Aquest ordre s’ha triat per tal de fer la feina més fàcil, així que aconsellem seguir-ho tal com s’explica.

INDEX DE CONTINGUT.
C.P.S. i les seves seccions:
- Informació Bàsica
- Benvinguda (Intro Screen)
- Paràmetres Generals
- Definició de Botons
- Missatges Pre-Registrats
- Privacitat (Encriptació)
- Contactes (TGs)
- Grups de Recepció (RX Groups)
- Canals
- Scan Lists

Creació del Codeplug, ordre recomanat per crear elements.
- Creació del “Code”

INFORMACIÓ BÀSICA
Exemple:

CAMP
Frequency Range 1 (Mhz)
Frequency Range 2 (Mhz)
Model Name
NO MODIFICABLES:
Serial Number
CPS Version
Hardware Version
Last Programed Date
Firmware Version
DSP Version

SIGNIFICAT
Marges de QRG de treball
Marges de QRG de treball
Model d’equip

VALOR
Recomanat UHF
Recomanat VHF
Segons correspongui

Nº de sèrie del equip
Versió del CPS
Versió del Hardware
Data d’última programació
Versió de Firmware
Versió Software DSP

El que correspongui
Valor visible a “About”
Segons correspongui
Data i Hora gravació al walkie.
El que correspongui
Segons correspongui
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BENVINGUDA
Exemple:
Comportament de la pantalla en engegar l’equip.

Tipus:
Char String (Text)
Picture: Imatge predefinida per fabricant.
Line 1: Text personalitzat, 1ª línia
Line 2: Text personalitzat, 2ª línia

Activar password d’arrencada.
Password d’arrencada.
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PARÀMETRES GENERALS
Exemple:

CAMP
Radio Name
Radio ID
Tx Preambule Duration (ms)
Rx Low Battery Interval (ms)
Monitor Type
Private Call
TX Inhibit Quick Key Override
Disable All LED
Program Password
Vox Sensivity

SIGNIFICAT
Indicatiu Propi
Nº ID DMR
Duració Capçalera DMR
Temps entre avisos Baixa Bateria
Tipus d’acció del “MONITOR”
Permet Crides Privades
Permet TX en Canal A.Ocupat
Mantenir Apagats els LEDs
Clau de re-programació
Sensibilitat del VOX Control

VALOR
El vostre Indicatiu
L’ID DMR vostre
360 *
40 *
Open Squelch *
Marcat
Marcat (Doble PTT en 1 seg)
Desmarcat
Segons convingui
Segons convingui

Disable All Tone
Channel Free Indication Tone
Self Test Pass Tone
Talk Permit Tone
Call Alert Tone Duration
ARTS Tone
Unifamiliar Number Tone
Reset Tone
Tx Exit Tone
Preamble
Receive
Response Timer
Reminder Timer
Group Call Hang Time
Private Call Hang Time

Des habilitar els tons d’alerta
To indicador de canal lliure
To de confirmació de posada en marxa
To pots PTT en canal permès per TX
Alerta de Trucada Digital selectiva rebuda
Alerta de RX activat
Alerta de RX NO en llista coneguda
To en perdre captura ( veure Hang Time)
To en deixar anar el PTT ó TOT
Estalvi de bateria a la Capçalera
Estalvi de bateria en Recepció
“Home Mort” Temps de resposta
“Home Mort” Temps de recordatori
Temps de Retenció de TG per TX
Temps de Retenció de Privada per TX

Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Segons convingui
Marcat
Marcat
Desmarcat
Desmarcat
Segons convingui*
Segons convingui**

* Útil quan NO tenim el TG programat i volem poder. Si fem PTT abans que passi aquest temps, emetrem a aquell TG encara que no el tinguem programat.
** Útil quan NO tenim el PC programat i volem poder. Si fem PTT abans que passi aquest temps, emetrem a aquell PC encara que no el tinguem programat.
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DEFINICIÓ DE BOTONS
Exemple:

Les funcions que podeu assignar a cada botó les podeu veure al desplegable.
Curiositat del model GD77S, la funció Monitor ON (Promiscu) NOMÉS es pot assignar als botons SK2 i TK com a funció
SECUNDARIA. Aquesta “limitació” no es habitual a d’altres models/marques.
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MISSATGES PRE-REGISTRATS
Exemple:
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PRIVACITAT (Encriptació)
Exemple:

Aquí escrivim les claus d’encriptació que podrem fer servir al canal/s que ho decidim i/o necessitem.
El model GD77 / GD77S NO SON COMPATIBLE Motorola a aquest nivell.
El model MD2017/RT82/V2107 “omplint amb zeros a l’esquerra en Avançat” SON COMPATIBLES amb Motorola
bàsic.
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CONTACTES (TGs) -NO AGENDAExemple:

Secció per gestionar la llista de TGs, no heu de confondre amb la “Agenda de Contactes” que sols estar guardada a
un altre espai previst al efecte. Tot i així, si voleu, podeu desar la vostra agenda en aquest espai.
(NOTA: Sols ser força limitat, 256, 512 ó 1024 registres, així que avalueu si es prou per les vostres necessitats).
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GRUPS DE RECEPCIÓ (RX Group Lists)

Exemple:

Des d’aquí es poden Crear Grups, Afegir i/o Treure Contactes dels grups.
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ZONES
Exemple:

Des d’aquí es poden Crear Grups, Afegir i/o Treure canals de les Zones.
Si un canal no és a cap zona, no el podrem seleccionar a l’equip.

NOTA:
En alguns models/marques, fent doble click a la branca corresponent de l’arbre podem triar la zona i canal per
defecte en posar en marxa l’equip tot just després de la seva programació.

Tornar a l’Índex

CANALS
Exemple:

Aquí es defineixen les característiques dels canals, també es poden crear nous o esborrar-los fent servir el selector
de registres a la part superior:
Les característiques de cada canal es poden treure dels diferents llocs web allà on es pot trobar informació de la
xarxa a la que podem pertànyer en cada cas.
NOTA:
En alguns models/marques, fent doble click a la branca corresponent de l’arbre podem importar/exportar/eliminar
el contingut d’aquesta secció. Al cas del C.P.S. 3.1.1 del GD77, NO permet EDITAR però si esborrar des de aquí.
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SCAN LIST
Exemple:

Aquí es podem crear grups de canals que s’escanegen junts, afegir o eliminar canals a cada grup.
NOTA:
En alguns models/marques, fent doble click a la branca corresponent de l’arbre podem configurar paràmetres
específics del Scan:
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CREACIÓ DEL NOSTRE CODEPLUG
Ara que ja coneixem les seccions del C.P.S., anem a crear el Codeplug.
Les dades de les seccions:
- INFORMACIÓ BÀSICA
- PARÀMETRES GENERALS
- DEFINICIÓ DE BOTONS
- MISSATGES PRE-REGISTRATS (Si els heu de fer servir) i
- PRIVACITAT (Si la heu de fer servir)
Les hauríeu de emplenar/adaptar ABANS de començar amb la resta.

Ordre recomanat per crear la resta dels elements és:
1.- Contactes i TG’s
2.- RX Groups
3.- Scan Lists (Si les heu de fer servir) Les creareu buides.
4.- Canals
5.- Zones

Es convenient que deseu el fitxer en cada secció que creeu o modifiqueu, també quan la quantitat d’informació
manipulada sigui molta o abans de fer cap canvi que no tingueu clar els seus efectes.
Cada copia (versió), per evitar pèrdues d’informació, es convenient que tingui nom diferent.
Creació de TG’s :
Els TG’s configurats com a Group Call més habituals a BM son :
91 Tot el Món
92 Europa
914 Parla hispana
214 Tot EA
2141 Regional EA1
2142 Regional EA2
2143 Regional EA3
2144 Regional EA4
2145 Regional EA5
2146 Regional EA6
2147 Regional EA7
2148 Regional EA8
2149 Regional EA9
21460 Catalunya
21462 Tècnic
9990 Lloro (aquest contacte es configura a BM com a Private Call)
Els TG’s configurats com a Group Call més habituals a DMR+ son :
1 Tot el Món
2 Europa
8 Regional
14 Parla hispana
9990 Lloro

Els TG’s configurats com a Group Call més habituals compartits a les dues xarxes DMR+ i BM son :
TG-9 Local
TG-99 Simplex
La configuració en simplex del TG-99 i altres TG’s en DMO’s es al slot 2 i el TG-9 es pot posar el qualsevol slot, ja que
els repetidors estan preparats per operar en qualsevol d’ells.
Els TG’s 1, 2, 91, 92, 14, 914, i 214, normalment van al slot 1, la resta al slot 2.
Aquets TG’s es creen a la carpeta de CONTACTES com a Group Call i els contactes personals com a Private Call,
excepte el TG9990 de BM que va com a Private Call.
També hem de crear un TG-9900 Broadcast com a Group Call per configurar després els RX Group List.
Llista de TG’s “mínima” habitual:
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Creació de RX Group list :
Els RX Group List es creen individualment tal i com s’explica al quadre següent :
Llista de RX Groups “mínima” habitual:

Un cop fets aquets passos, ja podem anar a crear canals, per que, al crear canals digitals ens demana el TG, el RX
Group List i el grup d’escàner, per això els hem creat abans.

Situant el cursor sobre CHANNEL click amb el botó de la dreta del ratolí s’obre aquest submenú on podem
seleccionar ADD i afegeixes un canal. Un cop afegit pots obrir-lo per poder configurar.
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Omplint les dades de configuració del canal :

MODE : tenim dues opcions, la primera es Digital i la segona Analògic, hem de seleccionar el desitjat, en aquest cas
anem per el Digital.
NAME : hem de posar el nom del canal per identificar-lo.
RX Freq [MHz] : aquí hem de posar la freqüència de recepció del canal. Si la freqüència de RX es igual a la de TX
podem prémer >> i se’ns copia a la casella de TX, si no l’hem d’introduir manualment.
Power Level : Podem seleccionar entre LOW o HIGH en cada canal, després ho podem canviar en el polsador
corresponent, però no afecta a la programació, dons si marxem d’aquest canal i després tornem tindrem aquesta
dada en la posició programada.
TOT [s] : la quantitat de segons màxim que podem transmetre en aquest canal.
TOT Rekey Delay [s] : es el temps que hem de deixar entre exhaurir el temps del TOT fins a poder transmetre un
altre cop.
Vox : si marquem aquesta opció s’activa l’opció VOX i no cal prémer el PTT per parlar, no es massa recomanable per
evitar transmissions fortuïtes.
Admin Criteria : tenim 3 opcions, Always, Channel Free i Color Code.
- Always, es l’opció més utilitzada, vol dir sempre.
- Channel Free, vol dir que només podem utilitzar el canal si estar lliures els DOS TS.
- Color Code, podem utilitzar el canal sempre que el TS estigui “Lliure”.

Scan List : aquí poden seleccionar a quin grup de escaneig volen tenir el canal, per això hem dit abans que s’havien
de crear els grups de escaneig abans que els canals.
Auto Scan : Activa el escaneig automàtic del canal encara que no sigui a un SCAN GRUP.
Lone Work : “Home Mort” Funció emprada a àmbits professionals que no té gaire sentir al mon d’aficionats.

Allow Talkaround : Permet transmetre a la “sortida” d’un repetidor, semblança amb reverse d’analògics.
Rx Only : Inhibeix la transmissió en aquest canal quan està marcat.
DIGITAL :
Privacy : Encriptació ó no de la transmissió
Privacy Group : Clau d’encriptació a fer servir, si la casella anterior és marcada.
RX Group List : RX Group que escoltarem si NO obrim Monitor (Promiscu)
Color Code : Codi de color DMR del canal.
Emergency System :
Contact : T.G. ó Private Call que emetrem per defecte a aquest canal.
Repeater Slot : TS del canal.
Private Call Confirmed :
Data Call Confirmed :
Emergency Alarm Ack :
Dual Capacity Direct Mode :
ANALÒGIC :
Si a la primera opció (MODE) heu triat analògic, la part DIGITAL queda inhibida i només es pot accedir a la analògica.
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