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1.  zenon і Windows CE 
 
! zenon CE Runtime може працювати на різних апаратних засобах, які 
використовують Windows CE. Загалом, CE версія zenon пропонує ту ж 
функціональність, що і версія PC zenon, проте вона має деякі обмеження, пов’язані з 
апаратними ресурсами CE пристроїв.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 



2.  Загальна інформація 
Windows CE – це відкрита, масштабована платформа, яка забезпечує під’єднання 
великої кількості пристроїв, промислову обробку даних. Взагалі Windows CE – це 
звичайна операційна система, з якої урізали усе зайве. Вона може встановлюватися 
на обладнання, яке має дуже слабкі апаратні ресурси. 
Windows CE – це 32 розрядна операційна система яка підтримує функції 
багатозадачності.  
Windows CE має відкриту структуру і підтримує велику кількість пристроїв. Windows 
CE компактний, тому має високу продуктивність навіть з малими ресурсами пам'яті.  
   

2.1  Екскурс в історію  
Випуск zenon для операційної системи Windows CE почався у 1997 році. Порівняно із 
стандартними операційними системами PC, Windows CE має деякі обмеження. 
  

2.2  Що таке Windows CE 
 
! Абревіатура CE, згідно з Microsoft Knowledge Base 166915 розшифровується як 
компактний і ефективний.   
  

2.3  Структура Windows CE 
Windows CE – це масштабована операційна система Microsoft, яка підтримує 
Unicode.  Кожен виробник може індивідуально вирішувати які компоненти повинна 
містити операційна система. Для Windows CE потрібно набагато менше апаратних 
ресурсів. 
  

2.4  Використання Windows CE в промисловості 
Більшість промислових пристроїв CE обладнані флеш пам'яттю (карта) яка може 
працювати в режимі реального часу. Завдяки мінімальним системним вимогам zenon 
і Windows CE – це ідеальна комбінація для HMI систем. 
  

2.5  Переваги Windows CE 
- Швидке завантаження системи. Це пов’язане з тим, що Windows CE під час 
завантаження не розпаковує свої файли.   
- Оскільки на цю операційну систему самовільно не може встановлюватися 
програмне забезпечення, відсутня небезпека зламу системи або потрапляння на неї 
вірусів. 
- Пристрої Windows CE адаптовані до вібрації і ударів, оскільки не мають рухомих 
частин. 
 

2.6  Що пропонує zenon для CE 
Загалом, CE версія пропонує ту ж функціональність, що і система управління для РС, 
проте з деякими обмеженнями, які пов’язані зі слабкими апаратними ресурсами. 

 
2.7  Недоліки Windows CE 
- Доступний не повний Windows API (Application Programming Interface).  
- Повільне читання і запис інформації на карту пам’яті. 
- Нетривалий термін життя CompactFlash. 
  

2.7.1  Обмеження 
Встановлення значень 



Якщо на CE пристрої встановлене оператором значення відправлене HD змінній 
(наприклад, за допомогою елементу Universal slider), то реалізація цієї дії буде 
виконана з певною затримкою. Це пов’язано з обмеженими швидкісними 
можливостями карт пам’яті. Затримки можуть також відбуватися при реєстрації 
значень в CEL. 
  
Список перехресних зв’язків  
Якщо в CE проекті кнопка зв'язана з функцією, яка не доступна під Windows CE, в 
Runtime режимі вона буде мати позначку Function deleted.  
 
Права кнопка миші  
Під Windows CE, підтвердження тривог на статусній строкі правою клавішею миші 
неможливе. Подвійне натискання правої клавіші миші також не підтримується.  
 
Розподілене проектування 
Windows CE не підтримує розподілену розробку проектів. Одночасно може бути 
запущено тільки один проект. Створення ієрархічної структури неможливе. 
Це обмеження не стосується глобальних проектів.  
 
Роздільна здатність СЕ пристроїв і відображення діалогу фільтру AIL і CEL 
Alarm administration і Chronologic Event List підтримують налаштування фільтру в 
Runtime, але це можливе тільки для пристроїв з роздільною здатністю 800x600 і 
вище. Profile Administration у вікнах MDI не доступний. Як результат, MDI кнопки Save 
і Delete не працюють. Діалог Print також не може виконуватися в Windows CE, 
оскільки відповідні кнопки MDI не активні.  
 
*.WMF і *.EMF 
Використання мета файлів (*.wmf) і (*.emf) неможливе.  
 
Установка значень 
Встановлення значень змінних за допомогою макрокоманд або програм для 
елементів або функцій неможливе. Ця задача реалізується лише через стандартні 
діалогові елементи. 
 
Модулі що не підтримуються: 
- Archive Server  
- ETM Extended Trend 
- Report Generator 
- Recipe group manager 
- Message Control including Text To Speech Enginge  
- zenon OPC Server  
- zenon Process Gateway  
- S7Graph  
- VBA  
- Industrial Maintenance Manager  
 
Наступні додатки не можливі в СЕ:  
- PFS (Production and Facility Scheduler) 
- zenon SQL Server  
- zenon WEB Server (PRO)  
- Webclient  
- Industrial Performance Analyzer  
- straton Monitoring Viewer 
 



Наступні модулі доступні тільки в Windows CE 6.0 і вище: 
- Extended Trend Starter Edition  
- Archive Server Starter Edition 
 
Елемент Circle arc   
В Windows CE статичний елемент Circle arc відображується коректно тільки з 
товщиною лінії 1. 
 
Мережева ліцензія Windows CE  
Якщо пристрій CE буде використовуватися в мережі, потрібно замовляти спеціальну 
мережеву ліцензію. 
  
Реєстрація елементів ActiveX під Windows CE   
Перед використанням Active X елементів вони повинні бути зареєстровані. 
 
Динаміка   
Обертання, зміна висоти і ширини або положення не доступні. 
 
3D можливості 
3D палітри доступні, але вимагають залучення додаткових графічних ресурсів CE 
терміналів. Отже їх використання не рекомендується.  
 
Векторні елементи 
Для векторних елементів доступні тільки наступні палітри:   
Full і Without.  
Для векторних елементів доступні тільки наступні типи ліній:   
Full, Dashed, Without. 
 
Лінії 
Лінії не можуть бути показані з заокругленими кутами. Навіть якщо в проектних 
властивостях Graphical design функція Extended graphic function відключена, 
заокруглені кути не вимальовуються. 
   
Ефекти заповнення  
Заповнення нерухомих елементів має дещо інше відображення ніж на PC. 
 
Ліцензування 
Ліцензування CE терміналів Dongle-ключами не здійснюється. 
  
Резервування  
Резервування, об’єднане з CE терміналом можливе лише як Клієнт. СЕ термінал не 
може виконувати в повній мірі роль резервного Серверу.  
  
Головне меню 
Під Windows CE відображується тільки стандартне головне меню. Для них не 
можливо змінювати колір, розмір або тип шрифту.  
 
Драйвер  
Одночасно може бути запущений тільки один драйвер. Наприклад, не можливо 
одночасно запустити два драйвера симуляції.  
 
Анімація 



Під Windows CE, GIF файли без модифікації найчастіше не відображуються. Для 
коректного відображення анімації Вам необхідно на СЕ терміналі розмістити файл 
IMGDECEMP.dll, який Ви можете отримати в департаменті підтримки COPA-DATA. 
 
Обмеження проектного розміру 
У Windows CE, доступна тільки певна кількість пам'яті. Загалом, додаток може бути 
запущений тільки на Slot0. Це зумовлює обмеження в 32Mб. При запуску Windows 
CE, залишок пам'яті, залежно від розміру зображень (15-19Mб) – виділяється для 
zenon.  
Як правило, після завантаження всіх зображень zenon, 20 відсотків пам'яті повинні 
бути вільні. Якщо такого запасу пам’яті не буде ми не гарантуємо безперебійну 
роботу zenon. 
 
Профілі 
Під Windows CE в Runtime режимі профілі не працюють.  
  

2.8  Створення проектів для CE 

Редактор – це інструмент для створення як малих, середніх, так і великих проектів.   
Інструмент розробки завжди використовується один. Проекти не залежать від 
роздільної здатності апаратних засобів. zenon забезпечує повну взаємозамінність 
проектних даних.  
 
Для CE проектів в Редакторі повинна бути активізована опція Properties/General/ 
Windows CE Project. Таким чином, користувачу будуть доступні лише функціональні 
можливості Windows CE. Всі інші функції – не доступні. Виключення VBA: у Редакторі 
VBA може використовуватися для майстрів, проте в он-лайн режимі вони не 
працюють.   
Залежно від ліцензії Редактор обмежується 16.000 Тегами.  
 

2.9  Ліцензування  
Для Windows CE ліцензування здійснюється через інструмент Remote Transport. При 
встановленні підключення до цільової системи з’явиться відповідне вікно, в якому Ви 
повинні ввести сарійний і ліцензійний номер. Серійний номер зберігається на CE 
терміналі у файлі zenOn6.ini. Ліцензійний номер зберігається в реєстрі.  
   
! Введена ліцензія активується після перезапуску СЕ терміналу. 
   
Приклад:  

ДЕМО-ліцензійний номер для CE 6.0:  0.59211400.0.-256.0.  
  
Демонстраційна версія для CE 4.x/5.0/PPC2003/WME 2005 обмежена 2,048 змінними 
і режимом виконання тривалістю 10 хвилин. Ліцензія включає Process Control Engine і 
WEB Server Pro.   
Демонстраційна версія для CE 6.0 обмежена 4,096 змінними і режимом виконання 
тривалістю 10 хвилин. Додатково ліцензія включає:  
Process Control Engine (PCE)  
Extended Trend Module (Starter Edition)  
Archive Server (Starter Edition)  
Web Server (PRO)   
  
  
 
 
 



3.  Вимоги 
Під Windows CE система управління працює на різних пристроях незалежно від 
виробника апаратних засобів. 
 
Мінімальні вимоги до CE пристрою – це 64 Mб оперативної пам'яті і 16 Мб вільної 
пам'яті на карті. Оскільки швидкість процесора залежить від типу процесора, 
мінімальні вимого по цьому параметру важко визначити. Але загалом ми 
рекомендуємо використовувати процесор з тактовою частотою не нижче 266 МГц. 
Оптимально, пристрій повинен мати не менше 64 Мб оперативної пам’яті і 64 Мб 
вільного місця на карті пам’яті, мережеву карту і процесор з частотою 400 МГц.  
   
CE панелі з сенсорним екраном зазвичай мають низьку роздільну здатність екрану. 
Це треба мати на увазі при створенні проектів. Деякі діалоги можуть відображатися 
на екрані не в повному обсязі.  
   
! PC версія zenon і CE версія повинні співпадати (та ж версія, сервіспак).   
 

3.1  Версії CE / підтримувані процесори 
Нижче наведено таблицю відповідності версій системи і типів процесорів.   

 
 



 

  
 
Починаючи з версії 5.21 SP3 Windows CE 2.xx більше не підтримується. 
Теж саме стосується версії 6.20 SP3 для Windows CE 3.0 
   
! Якщо в наведеній таблиці відсутній Ваш тип процесора, за інформацією зверніться 
в технічну підтримку. 



4.  Системні файли 
Режим виконання системи управління передбачає наявність певних системних 
файлів. Якщо один з цих файлів відсутній, операційна система в режимі Runtime 
посилає оператору повідомлення про помилку.  
Це такі файли:  
MFCCEx00.dll   Необхідний для Runtime режиму. При відсутності цього файлу 

з’явиться відповідне повідомлення про помилку. 
OLECEx00.dll   Необхідний для Runtime режиму. При відсутності цього файлу 

з’явиться відповідне повідомлення про помилку. 
ATLCEx00.dll   Необхідний для використання драйверів і мережевого зв’язку. 
IMGDECMP.dll   Необхідний для відображення GIF файлів. Починаючи з версії 

6.21 і CE 4, цей файл більше не потрібен. В Windows CE анімація 
не підтримується.  

VBSCRIPT.dll +  
JSCRIPT.dll  Необхідний для PCE (Process Control Engine).   
 
Деякі з цих файлів знаходяться в підкаталозі системи Windows CE 
\\CE\\CEx.xx_xxxx\\System і можуть бути переміщені на пристрій за допомогою 
інструменту Remote Transport або UpdateCE.  
 

4.1  Правило 20% 

 
 
Для завантаження програми в Windows CE NET (4.xx) та CE 5.0 необхідно мінімум  
32 Мб пам’яті. Windows CE розроблений для низькопродуктивних технічних засобів. 
Тільки декілька пристроїв CE мають активне охолодження процесора. Процесор 
пристроїв CE здійснює обчислення, керує графікою, комунікацією TCP/IP і т.п. 
 
Максимальний розмір проекту залежить від можливостей апаратних засобів. 
  
! Якщо під час роботи режиму виконання відкрити усі зображення, для гарантування 
безпомилкового функціонування системи, необхідно щоб 20% об’єму карти пам’яті 
були вільними. 
 
Починаючи з CE 6.0, згадане вище правило не застосовують. Доступна пам'ять може 
повністю використовуватися додатком. Проте, оскільки пам'ять обмежується 128Mб, 
все ще існує можливість її недостатку. Особливо, якщо Ви використовуєте Extended 
Trend & Archive Server Starter Edition. 



4.2  Runtime 
Режим виконання системи управління для Windows CE складається з декількох 
файлів.  
zenOnrCE.exe  Runtime додаток. 
Cd_tooCE.dll    Необхідний для Runtime режиму.  
ZennetsrvCE.dll    Мережевий сервіс. Необхідний для мережевих проектів. 
SysSrvCE.exe    Інструмент віддаленої передачі даних.  
LogCliLibCE.dll    Клієнтський сервер реєстрації.  
Zenon6.ini   Текстовий файл з установками стартового проекту, мови 

режиму виконання, і т.п.   
UpdateCE.exe   Додаток, необхідний для інструменту CE Update. 
RgermaCE.dll    Німецький мовний файл.  
RengliCE.dll    Англійський мовний файл.  
RfrancCE.dll    Французький мовний файл. 
RitaliCE.dll    Італійський мовний файл. 
RrussiCE.dll    Російський мовний файл. 
RspaniCE.dll    Іспанський мовний файл. 
 
Установка Runtime на CE пристрій здійснюється через Update-Programme в меню 
Option. 
Додатково існує багато драйверів для реалізації апаратних комунікацій. Якщо тип CE 
процесора розпізнаний Редактором, Remote Transport автоматично передасть усі 
використовувані в проекті драйвери. Кількість переданих файлів відображується у 
Вихідному вікні Редактора. Ці файли повинні бути однієї версії з CE системою.  
 
! При запуску zenonrce.exe, файл syssrvce.exe також запускається на виконання. Це 
гарантує встановлення TCP зв'язку.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Мережа 
zenon під Windows CE гарантує ефективну мережеву роботу. CE термінал може бути 
або Сервером або Клієнтом в комбінації з іншими терміналами або стандартними 
PC. Також CE термінал може використовуватися як Сервер даних в комбінації з PC.  
 
Резервування під Windows CE не підтримується. Проте, якщо PC використовуються 
як основний Сервер, CE термінал може під'єднатися як Клієнт, і у разі переходу на 
резервний Сервер автоматично з'єднається з поточним Сервером.  
   
! Розподілена розробка проектів не підтримується під Windows CE. Проте, декілька 
CE проектів можуть бути об'єднані в один інтеграційний проект на PC.   
   
Якщо CE Runtime буде використовуватися в мережі, необхідно дотримуватись 
наступних вимог:  
- мережевий зв’язок з терміналом CE;  
- TCP/IP мережа повинна мати усі відповідні налаштування; 
- унікальне ім'я і IP адреса комп'ютеру; 
- наявність відповідних системних файлів; 
- відповідна Runtime ліцензія. 
 
! Для роботи в мережі на CE терміні повинна бути установлена відповідна ліцензія. 
Для реалізації зв’язку по Remote Transport мережева ліцензія не потрібна.  
Якщо мережева ліцензія відсутня, zenon стартує в автономному режимі, і кожен CE 
термінал встановлює власний зв'язок з PLC.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  CE-термінал як Сервер 

У цьому випадку проект на CE терміналі – це серверний проект (з обмеженою 
функціональністю). Всі інші комп'ютери, які з'єднуються з терміналом, являються 
Клієнтами (PC, CE, Web). 
Використовувані драйвери запускаються на CE терміналі. Оскільки функціональність 
Серверу (СЕ термінал) обмежена, то і функціональність Клієнтських PC також 
обмежена. Використання CE терміналу в якості резервного Серверу не можливе. 

  
Характеристики цієї моделі 
CE проект має обмежену функціональність, тобто тут відсутнє ведення архівів, 
додаткові модулі не доступні. 
CE термінал відправляє усі дані процесу до під’єднаних Клієнтських станцій. Система 
адміністрування, REMA, математичні обчислення здійснюються на СЕ терміналі.  
Велика кількість Клієнтів призводить до значного завантаження мережі. 
 
Проект 
Для того, щоб визначити CE термінал як Сервер, в проектній конфігурації його ім’я 
необхідно ввести як Сервер. Переконайтеся, що воно введене заголовними 
літерами. Після закінчення проекту, Runtime файли за допомогою інструменту 
Remote Transport необхідно передати на термінал. Потім одноразово Вам 
доведеться передати ці ж файли всім Клієнтам.  
Для усієї системи необхідно створити тільки один проект. Після внесення змін до 
проекту їх необхідно тільки перезавантажити на Сервер. Усі Клієнти автоматично 
отримають нові проектні дані.  
 
У проекті повинна використовуватись тільки та функціональність, яка підтримується 
на СЕ терміналах. Не використовуйте модулі (зображення, функції, і т.п.), які не 
підтримує Windows CE. 



7.  CE-термінал як Клієнт 
У цьому випадку проект на CE терміналі не є серверним проектом. Проект на CE 
терміналі з'єднується з Сервером як Клієнт. Сервером може бути або PC або інший 
CE термінал.  

  
 
Характеристики цієї моделі 
CE проект на Клієнті має обмежену функціональність. Архіви, Тренди, Звіти не 
доступні. Проте, серверний проект може мати всі ці модулі, оскільки Сервер – це PC.  
Для того щоб не вводити в оману користувача система управління має опцію Visible 
under CE. Якщо ця опція активована, відповідний елемент відображається на CE 
терміналі.  
Мережеве навантаження на CE Клієнта незначне, оскільки він формує лише один 
зв'язок з Сервером. Усі драйвери запускаються на Сервері.  
 
Проект 
Для всієї системи створюється тільки один проект. Цей проект повинен бути 
запущений на Сервері. 
 
Розробка здійснюється на PC. Створені Runtime файли завантажуються на Сервер і 
Клієнти за допомогою інструменту Remote Transport. 
Після внесення змін до проекту їх необхідно завантажити на Сервер. Усі Клієнти 
обновлять свої локальні проекти за допомогою функції Reload project online. 
Функції, які не підтримуються на CE терміналі виконуватись не будуть. 



8.  CE-термінал як Сервер даних 
Для того, щоб реалізувати архівний збір даних, використати такі модулі, як наприклад 
Extended Trend або Report Generato, забезпечити цілий ряд Клієнтів даними без 
втрати продуктивності, необхідно реалізувати наступну конфігурацію системи: 

 
 
Характеристики цієї моделі 
Тут CE термінал працює в якості Серверу даних. Всі дані драйверів в фоновому 
режимі будуть передаватися на інший комп'ютер (Сервер PC), який буде виконувати 
реальну роль Серверу. Тут дані можуть бути поміщені в архів, реалізовано AIL і CEL 
управління, використані модулі Recipegroup Manager, Message Control, SQL Server, 
Extended Trend. В той же час, цей термінал являється Клієнтом і отримує дані від PC 
Серверу. 
 
У разі відмови Серверу, CE термінал перебирає на себе повноваження 
адміністрування, управління AIL і CEL.  
   
! В той час, доки Сервер неактивний, CE термінал не зберігає тривоги і записи CEL. 
Модулі, які не підтримуються під CE, не працюватимуть. CE термінал не постачатиме 
підключених Клієнтів даними. 
   
При виникненні комунікаційних проблем, у відповідних елементах з’явиться 
блакитний квадрат.  
 
В системі резервування PC являється основним Сервером, а СЕ термінал – 
резервним. 



 
При виході з ладу Серверу даних, втрата комунікації буде негайно відображена 
червоним квадратом на елементах на Сервері і всіх Клієнтах. Сервер безпосередньо 
не з'єднується з PLC! При виходу з ладу Серверу даних зв’язок з PLC втрачається. 
  
Проект 
Розробка здійснюється на PC. Створені Runtime файли завантажуються на Сервер і 
Клієнти за допомогою інструменту Remote Transport. 
Усі Клієнти (Сервер даних також) обновлюють свої локальні проекти за допомогою 
функції Reload project online.  
  
! У проектній конфігурації ім'я PC вводиться як Сервер, а ім'я СЕ терміналу – як 
резервний Сервер. Додатково необхідно активізувати опцію Standby as  
Dataserver.  
   
Опція CE project повинна бути дезактивована. Для проекту доступна повна 
функціональність zenon. Проте, Ви повинні пам’ятати про обмежені можливості СЕ 
терміналів. 
 
Обмеження Серверу даних 
Управління системними і математичними драйверами здійснюється тільки Сервером. 
Тому Сервер даних не отримує значень від цих драйверів. Ці драйвери стартують на 
Сервері даних тільки якщо Сервер виходить з ладу. Отже математичні змінні 
працюють не коректно в даній моделі системи. 
 
Глобальні змінні системного драйверу, такі як імена Клієнтів, їх кількість, поточний 
Сервер, управляються Сервером. Сервер не направляє цих даних на Сервер даних. 
Отже Сервер даних показує лише свою власну інформацію. Єдине виключення 
складають Локальні змінні системного драйверу, такі як вільна оперативна пам'ять, 
вільне місце на диску, і т.п. Ці змінні завжди обновляються локально на відповідному 
комп'ютері. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9.  Мережеві налаштування  
Для реалізації мережевого зв’язку, на CE терміналі і PC необхідно ввести ім’я і IP  
адресу пристрою. В /Windows/System32/Drivers/ETC на PC знаходиться HOSTS 
файл, в якому заголовними літерами повинні бути введені IP адреса і ім’я СЕ 
терміналу, наприклад, 192.168.0.100 WINDOWSCE2.  
   
! При збереженні файлу, контролюйте, щоб у ньому було відсутнє розширення.txt!  
   
Windows CE не має HOSTS файлу. Ім'я і IP адреса вводиться в zenOn.ini і zenOn6.ini. 
Тут потрібні наступні дані: 
 
[IPADDR]   
My computer name=my IP address   
CE terminal name =CE terminal IP address  
SERVERNAME=192.168.1.152 
 
Під SERVERNAME введіть ім’я Серверу і IP адресу.  
Приклад: ім’я Серверу PC0815 і IP адреса 192.52.9.32. Ви повинні ввести 
PC0815=192.52.9.32 (контролюйте щоб ім’я було введене великими літерами).  
  
! Використовуйте статичний IP адрес.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Можливості діагностування 
СЕ термінал як Сервер 
Для того, щоб переконатися, що CE термінал дійсно працює як Сервер, Ви можете 
спробувати видалити файл драйверу з середовища операційної системи під час 
роботи режиму виконання. Якщо це можливо, то СЕ термінал працює не як Сервер.   
Ймовірно ім'я терміналу задано не коректно або Runtime не має відповідної 
мережевої ліцензії.  
  
СЕ термінал як Клієнт  
Якщо Клієнт не може встановити зв'язок з Сервером, це відображається блакитними 
квадратами на динамічних елементах. У вікні властивостей для елементів необхідно 
активізувати опцію Display status.  
  
Системний драйвер 
Системний драйвер пропонує велику кількість змінних для діагностування мережі.  
  
Інше  
Якщо CE термінал використовується в мережі, повинна бути можливість встановити з 
ним зв'язок за допомогою команди telnet COMPUTER NAME 1100: 
COMPUTER NAME – ім’я CE терміналу; 
1100 – комунікаційний порт zennetsrvce.dll.   
  
Якщо зв'язок через Telnet не може бути встановлений, використовувана ліцензія не 
коректна або системний файл ATLCEx00.dll відсутній на терміналі.  
 
У випадку, якщо Клієнти періодично втрачають з'єднання, це може бути пов’язане з 
тим, що ці станції мають однакову ІР адресу. У цьому випадку Windows CE не 
генерує повідомлення про помилку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Кишенькові PC і Windows Mobile Edition 
Якщо на кишеньковому РС або пристрої Windows Mobile під час роботи режиму 
виконання Ви натисните на кнопку X, zenon не закриється, а почне працювати в 
фоновому режимі. 
Для уникнення додаткового запуску zenon на Вашому пристрої, ми створили 
інструмент Start_CERT.exe, який виводить запущений додаток на передній план. 
 
Ми рекомендуємо на кишенькових РС або пристроях Windows Mobile запускати 
систему управління через файл Start_CERT.exe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Recipegroup Manager  
Для того, щоб під Windows CE використовувати модуль RGM, його дані повинні 
зберігатися альтернативно до БД MS Access. В Windows CE дані зберігаються у 
двійковому форматі у файловій структурі.  
 
Якщо ви активізуєте Project properties/General/Windows CE projects, дані для RGM 
автоматично будуть зберігатися в двійковому форматі. 
 
! Конвертація даних з БД MS Access у двійкову або іншу систему не можлива.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 


