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1. Bevezetés 

Az anyaggazdálkodási rendszerben a szervezeti egységek (raktárak – telephelyek – fınökségek 
– PSZH-k – GIR) közötti adatforgalmak pontos és ellenırizhetı lebonyolítása érdekében a 
LeloSoft Kft. a következıkben leírt rendszert dolgozta ki.  

A kézi karton-nyilvántartás tervezett elhagyása is szükségessé tette az adatáramlás átgondolt 
leszabályozását. Az alábbi rendszer, új szolgáltatásai mellett, ezt a célt is szolgálja. 

A feladandó állományok a feladó oldaltól a fogadó oldalig egy szoftver által biztosított 
zártkörő útvonalon kerülnek át a fogadó oldal MATÉRIA rendszerébe. Az állományok 
mindvégig, a rendszer környezeten kívül is, titkosított állapotban mozognak. A külsı 
beavatkozást a rendszer érzékeli és a fogadó oldalon az érkezett feladást nem fogadja el.  

Az adatok elıállítását és fogadását a MATÉRIA program végzi, míg a titkosítást, tömörítést, 
továbbítást és adminisztrálást egy – erre a célra fejlesztett – MATFEFO nevő szoftver. A 
MATFEFO program közvetlenül a MATÉRIA által elıállított fájlokat kezeli, tehát emberi 
beavatkozásra (megfelelı beállítás esetén) nincs szükség. 

Az 1.3-as verziótól kezdve a feladási fájlokat a MATFEFO is elı tudja állítani. Ilyenkor a 
MATFEFO a MATÉRIA konfigurációs állományaiból dolgozik, a feladás tehát mindkét esetben 
megegyezı eredményt ad.  

Ebben a dokumentációban a MATFEFO általi feladással kapcsolatos és a korábbi verzióhoz 
képest lényeges változásokat a bal margón elhelyezett v1.3 szimbólum mutatja. 

A MATÉRIA feladás fogadás vázlata: 
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A feladás és fogadás részletesebb leírását a MATÉRIA kézikönyv __ fejezete tartalmazza, az 
alábbiakban a MATFEFO programot ismertetjük. 

 

v1.3 
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2. Általános információk 

2.1 Minimális rendszerkövetelmények: 

- MS Windows 98/ME/2000/NT4 operációs rendszer, és az op. rendszer biztonságos 
futásához szükséges hardver. 

- MS Windows 95 OSR2 esetén a következı (Microsoft honlapról letölthetı) telepítések 
még szükségesek:  

• WinSock2 

• DCOM 1.3-as verzió 

Fontos! A program WINDOWS 95 OSR2 elıtti rendszeren nem fut. 

Az 1.3-as verziótól kezdve a programhoz DLL fájlok is tartoznak. Ezeket célszerő abba a 
könyvtárba helyezni, ahol a MATFEFO.EXE is található, de a rendszer PATH elérést szabályozó 
környezeti változójában megadott útvonalak bármelyikében is lehetnek. Lényeg, hogy a Windows 
a MATFEFO indításakor megtalálja ezeket a fájlokat. 

2.2 Indítás 

A MATFEFO programot szokásos Windows-programként indíthatjuk el: a megfelelı 
könyvtárban duplán kattintva a programfájlra, vagy kitehetjük az asztalra is ikonként. Parancssori 
indítás esetén lehetıség van néhány opció használatára is. Ebben az esetben, ha a 
MATFEFO.EXE az aktuális alkönyvtárból nem indítható, akkor az elérési úttal együtt kell 
indítanunk. 

2.2.1 Paraméterfájl megadása 

Indítás parancssorból: 

MATFEFO –parf <paraméterfájl neve> 

Akkor kell így indítanunk a programot, ha nem az alapértelmezett (MATFEFO.PAR) 
paraméterfájlt akarjuk betölteni. A beállítások módosítása esetén kilépéskor az itt megadott fájlba 
menti a program a változásokat. Ha elérési út nélkül adjuk meg a paraméterfájlt, akkor az aktuális 
alkönyvtárban keresi a program. 

Ezzel a módszerrel indítva a programot lehetıségünk van több konfiguráció alkalmazására, ha 
például többféle MATERIA.CFG-t használunk, és/vagy ha más-más helyekre akarjuk elküldeni a 
feladási csomagokat. 

2.2.2 Adminfájl tartalmának megtekintése 

Indítás parancssorból: 

MATFEFO –adminf <adminfájl neve> 

Ebben az esetben a program egy ablakban megmutatja a megadott adminfájl tartalmát és utána 
kilép. A fájl tartalma kimásolható (CTRL-C / CTRL-V).  

v1.3 
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2.2.3 Eseménynapló megtekintése 

Indítás parancssorból: 

MATFEFO –log <naplófájl neve> 

Ez a parancs a megadott eseménynapló fájlokat nyitja meg. Csak a .LOG kiterjesztéső fájl 
nevét kell megadni, a program automatikusan a hozzátartozó .DAT kiterjesztéső fájlt is keresni 
fogja. Ha egy másik feldolgozási hely eseményeit akarjuk megtekinteni, akkor ezt a két fájlt kell 
bemásolnunk a program könyvtárába (természetesen lementve vagy átnevezve az eredeti fájlokat) 
és ezzel a paraméterrel indítsuk a programot. Az eseménynaplóról lásd: 9. fejezetben. 

2.2.4 Csomagfájl kibontása 

Indítás parancssorból: 

MATFEFO –unpack <csomagfájl neve> 

A program a megadott csomagfájlt kibontja. A kibontáshoz napi jelszó szükséges, amit a 
LeloSoft Kft-tıl lehet kérni telefonon. 

2.2.5 Indítás automatikus módban 

Parancssor: 

MATFEFO –auto 

Ha automatikus módban indítjuk a programot, akkor nem jelenik meg a nyitó képernyı, 
hanem a Windows tálcára kerül egy ikon, ami jelzi, hogy a MATFEFO program mőködik. Ha a 
Windows indítópultjára helyezzük ezzel a paraméterrel a programot, akkor minden Windows 
indításkor a MATFEFO is elindul és a beállításoknak megfelelıen kezeli a feladásokat és 
fogadásokat. Az automatikus mód leírását lásd: 10. fejezetben. 

2.2.5.1 Indítás automatikus módban paraméterfájllal 

Parancssor: 

MATFEFO –auto –parf <paraméterfájl neve> 

Automatikus módban is többféle konfigurációval indíthatjuk a program, ami nagy 
rugalmasságot biztosít, hiszen tetszés szerinti beállításokkal mőködhet a háttérben a program. Ha 
egy batch fájlba írjuk be a parancsot, akkor elég egy kattintás a különbözı beállítású automatikus 
mőködések elindítására. Természetesen egyszerre csak egy MATFEFO program futhat a gépen. 

v1.3 
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2.2.6 Normál indítás 

Normál indítás esetén a program az aktuális alkönyvtárban keresi a beállításokat tartalmazó 
MATFEFO.PAR állományt és ennek betöltése után jelenik meg a nyitó panel. 

Indítás utáni képernyı: 

 

A nyitó panelen három keretben található gombok mutatják a fı funkciókat. A felsı keret a 
MATÉRIA rendszerrel kapcsolatos, a középsı az RSMAT raktári készlettel, míg az alsó keretben 
a kiegészítı és beállító funkciókat találhatjuk. 

A program fıbb moduljai: 

• Feladás, küldés: a feladási állományokat állítja elı, majd ha a megfelelı könyvtárban talál 
feladási fájlokat (sikeres feladás, vagy korábbi el nem küldött feladás esetén) megjeleníti a 
becsomagolás, elküldés panelt. 

• Egyedi becsomagolás, küldés: az elıállított feladási állományokat ellenırzi, csomagolja 
be, és küldi el. (A MATFEFO 1.3 elıtti verziójának megfelelı funkció.) 

• Egyedi letöltés, kibontás: az érkezett csomagot ellenırzi és kibontja.  

• RSMAT feladás: a MATÉRIA rendszer raktári készleteit adja fel.  

• RSMAT fogadás: az országos készletet tölti le. 

• Beállítások: a program mőködését alapvetıen meghatározó paraméterek beállítása. 

• Parancsfájl: egy parancsokat tartalmazó fájl szerkesztése és elindítása. 

• Eseménynapló: minden hibát és lényeges mőveletet tartalmazó napló megnyitása. 

• Automatikus mód: az automatikus beállítások ellenırzése után a programot automatikus 
módba helyezi. 

A beállításokat kilépéskor elmenti a program egy MATFEFO.PAR (vagy az indításkor 
megadott) állományba. Ha ez a fájl nem létezik, vagy hibás beállítást tartalmaz, akkor indításkor 
hibaüzenetet kapunk, és amíg nem adjuk meg a helyes beállításokat, addig nem indul el a 
program. 

v1.3 
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3. Feladás, küldés 

Ez a modul a MATFEFO program 1.3-as verziójától kezdve indítható, és – a korábban csak a 
MATÉRIA programmal elıállítható – feladási fájlokat készíti el. 

3.1 Feladás 

A modulba való belépéshez jelszót kell megadni. Ez a jelszó megegyezik a MATÉRIA 
rendszerben felvett jelszóval, és ennek alapján dönti el a program, hogy a felhasználó jogosult-e 
feladást készíteni. A felhasználót azonosító jogkódot a program naplózáskor bejegyzi.  

Feladási panel: 

 

Az itt látható beállítások megegyeznek a MATÉRIA rendszer feladásának beállításaival.  

A panel jobb felsı sarkában található „Napló” gombbal a feladási naplót tekinthetjük meg. Ez 
tartalmazza az összes feladás adatait. Itt láthatjuk a MATÉRIA rendszer feladásait is, mert mind a 
két rendszer ugyanazt a naplót használja. (Ez a napló nem azonos a MATFEFO rendszer 
eseménynaplójával.) 

A feladás típusától függıen a program különbözı feladási fájlokat készít. Az alábbi táblázat 
(3.1.1 pont) mutatja a jelenlegi (1.3) verzió által feladott fájlokat. A partner törzs és a 
menetigazolványok csak akkor jelennek meg módosíthatóan (engedélyezett jelölınégyzettel), ha 
feladásuk opcionális. 

v1.3 
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3.1.1 Feladási fájlok és fájlnevek  

(K = kötelezı, O = opcionális, N = nem adódik fel) 
 

DBF neve 
Normál Idegen Központi AB-VU VPOP 

Fájlnév 
kezdıbető 

Megjegyzés 

UT K K K K K A  

UTD K K K K K C UT-vel együtt képzıdik 

UTE K K K K K M UT-vel együtt képzıdik 

MPARTNER K O O O K E  

RK K N N N K G  

AS K N N N K I  

JOG K K K K K K  

MENETIG K O N N K V  

A fájlnevek további része a telephelykódból és a napi dátumból állnak össze. A fájlnév 
kiterjesztés utolsó karaktere az egy napon készített, többi részében azonos fájlneveket 
különbözteti meg az angol abc növekvı karaktereivel. Ezzel összefüggésben egy napon legfeljebb 
24 azonos típusú feladás készíthetı. 

Fontos! A fájlok a MATFEFO program „Beállítások / MATÉRIA feladás/fogadás / 
Becsomagolás / Feladásra elıkészített fájlok helye” mezıben megadott 
könyvtárban keletkeznek, nem pedig a MATERIA.CFG-ben megadott feladási 
könyvtárban.  

Ha a feladás típusa nem normál vagy VPOP, akkor a panel közepén látható lesz egy mezı, 
ahol meg kell adni a költségviselı, vagy a feladandó szolgálati hely kódját. Erre a mezıre duplán 
kattintva egy szolgálati helyeket tartalmazó tábla jelenik meg, amibıl szintén dupla kattintással, 
vagy a „Rendben” gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a szükséges kódot. A törzstáblák 
kezelésének részletesebb leírását lásd: 3.1.2 pont alatt. 

A feladandó rekordok számát tekintve, kétféle feladást készíthetünk: 

• Csak a feladandókat: azokat a rekordokat adja fel a program, amelyek a kiválasztott 
feladási típusban még nem lettek feladva. Természetesen minden, az utolsó feladás 
óta keletkezett rekord is ide tartozik. 

• Minden adatot újból: minden, a MATÉRIA beállításoktól függı (telephelykód, 
fınökség, stb.) rekordot felad. 

A feladás elkészülte után a program felajánlja egy kísérı lap nyomtatását. Ezen a lapon a 
feladás alapvetı információi találhatók. 

Sikeres feladás után, és/vagy ha a beállított alkönyvtárban vannak (esetleg régebbi el nem 
küldött) feladási fájlok, akkor a program azonnal a „Becsomagolás, küldés” panelt jeleníti meg, 
melynek választó mezıjében („Adminfájl neve”) idırendben (legfrissebb legfelül) mutatja a 
feladás adminisztrációs állományait. 

Automatikus módban az alapértelmezett beállítás a normál feladás. A Beállítások / MATÉRIA 
feladás panelen megadhatjuk, hogy automatikus módban minden adatot, vagy csak a feladandókat 
adja fel. 

Feladás típusa 



MATFEFO  k é z i k ön yv  1 1 .  o l d a l  

3.1.2 Törzstáblák kezelése 

A törzstáblák a megfelelı törzsállományból való választást segítik. Ha például szolgálati hely 
kódot bekérı mezıre duplán kattintunk, akkor egy szolgálati helyeket tartalmazó törzstábla 
jelenik meg. A megfelelı sorra duplán kattintva, vagy a sor kiválasztása után a Rendben gombot 
megnyomva, a kiválasztott szolgálati hely kód bekerül az input mezıbe. 

A MATFEFO program a MATÉRIA rendszer adat- és indexállományait használja. Nem 
teszi lehetıvé a táblák karbantartását, bıvítését, módosítását, csak megjeleníti azokat a megfelelı 
adat kiválasztása érdekében. 

 

Mozgás a táblában 

A táblában a szokásos módokon (kurzor mozgató billentyők, PGUP, PGDOWN, HOME, END, 
gördítı sávok) mozoghatunk. Ezeken kívül az eszköztáron található navigációs gombokat is 
használhatjuk. 

 Jelentésük sorrendben: ugrás elsı, elızı, következı, utolsó rekordra. 

Oszlopok áthelyezése 

A táblában az oszlopok sorrendje átrendezhetı: kattintsunk a megfelelı oszlop fejlécére és az 
egér bal gombját lenyomva, húzzuk az oszlopot a kívánt helyre. 

Oszlopok átméretezése 

Az oszlopok szélességét a következı módon módosíthatjuk: kattintsunk a fejlécen a két 
oszlopot elválasztó vonalra, tartsuk lenyomva az egér bal gombját és állítsuk be a kívánt 
oszlopszélességet. 
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Keresési módok: 

• Indexelt keresés: az éppen aktuális rendezettségi kulcs szerint kereshetünk. A mezıbe 
begépelve a kívánt értéket, a táblában a rekordmutató (bal szélen) azonnal az értéknek 
megfelelı sorra ugrik. 

•  Szekvenciális keresés: A gombra kattintva (vagy az F7 billentyőt lenyomva), írjuk 
be a keresett szöveget vagy szövegrészt. A program az aktuális sortól kezdve végig 
megy a rekordokon, és minden mezıben keresi a megadott szöveget. Ha megtalálja, 
akár részegyezıség esetén is, a megfelelı sorra ugrik, és eltérı színnel jelöli az 
egyezıséget tartalmazó mezıket. Például, ha a keresett szöveg: „ács”:  

 

Ha nem találja, akkor figyelmeztetı üzenet után a tábla elsı sorától újra kezdi a 
keresést.  

•  A Következı (F3) gomb megnyomására az elızıleg beírt szöveget keresi tovább az 
aktuális rekordtól.  

Fontos! Szekvenciális keresés alatt a program nem tesz különbséget kis- és nagybetők között. 

 Rendezettség megváltoztatása: Az aktuális rendezettségi kulcsot a Rendezettség gombra 
kattintással tudjuk megváltoztatni. Ekkor megjelenik egy, a MATÉRIA rendszerben definiált 
index kulcsokat tartalmazó választó panel.  

 

A kulcs kiválasztása után a táblában automatikusan az új kulcs szerinti sorrendben jelennek 
meg a rekordok. 

Fontos! A program a MATÉRIA rendszer indexfájljait használja a rendezéshez, és nem 
ellenırzi az index aktualizáltságát. Ezért hiba, vagy bizonytalan mőködés esetén a 
MATÉRIA programmal el kell végeztetni az indexfájlok karbantartását. 
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4. Egyedi becsomagolás, küldés 

A feladással elıállított állományokat tudjuk ebben a program modulban egyesével is elküldeni. 
Az állományok között egy adminisztrációs információkat tartalmazó fájl (továbbiakban adminfájl) 
is található (a fájlnév kezdı karaktere: $), ennek a tartalma a további mőveletek, ellenırzések 
alapja. Ebben a fájlban található a feladás telephelye, módja, a feladott állományok nevei, 
rekordszámuk, stb. A MATFEFO program a Beállítások / Becsomagolás panelen megadott 
könyvtárban keresi az elküldendı állományokat.  

Az „Adminfájl neve” mezıben dátum szerint (legfrissebb legfelül) jelennek meg az 
állományok nevei. A kiválasztott adminfájl tartalma azonnal megjelenik az ellenırzés 
eredményeivel együtt. Ha nincs hiba, akkor a „Becsomagolás, küldés” gombbal tudjuk a feladási 
csomagot elkészíteni, illetve (ha megadtuk a küldés módját) elküldeni. 

A képernyı kép: 

 

Az „Információk” mezıben az adminfájl tartalma jelenik meg. A megjelenítéssel egy idıben a 
program ellenırzést is végez, és ha hibát talál (pl. fájlok száma, mérete eltér), akkor hibaüzenet 
formájában jelzi azt a felhasználónak. 

Az elküldés a „Beállítások / Küldés” panelen megadott módokon történik. Ha az egyes 
küldési módokhoz megadtuk a „Legnagyobb küldhetı fájlméret”-et is, akkor küldés elıtt a 
program szétdarabolja a csomagfájlt az adott küldési módhoz tartozó fájlméretre, ellátja a fogadó 
oldali összerakáshoz szükséges ellenırzı információkkal, és egyenként küldi el a részfájlokat. 
(Minden küldési módhoz más-más fájlméret adható meg.) 

A „Korábbi csomagfájlok közvetlen küldése” gombra kattintva utólag is elküldhetünk 
csomagfájlokat, ha a korábbi küldés esetleg nem sikerült. A megjelenı panelen a SHIFT és a CTRL 
billentyők nyomva tartásával egyszerre több fájlt is kiválaszthatunk. Utána meg kell adnunk a 
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küldés módját és a kiválasztott fájlokat a program elküldi. (Ezen a módon természetesen 
bármilyen más fájlt is el tudunk küldeni.) 

Becsomagolás és elküldés után a fogadó oldalon, a megadott alkönyvtárban megjelenik a 
csomagfájl. A fenti példa esetében ez a _7682805.13H nevő fájl lesz. A fogadó oldali MATFEFO 
program „Fogadás” gombjára kattintva tudjuk a csomagfájlokat ellenırizni és kicsomagolni. 

Ha a program végzett egy csomag elküldésével, akkor újra ellenırzi az adott könyvtárat, és ha 
további feladási fájlokat talál, akkor újra megjelenik ez a panel. Mindez addig folytatódik, amíg 
vagy elfogynak a fájlok, vagy a felhasználó megszakítja az elküldést a „Mégse” gombra 
kattintással. Ha a Beállítások / Becsomagolás / Tömörített fájlok törlése nincs bejelölve, 
akkor az elküldött fájlok nem törlıdnek a könyvtárból, tehát a program újra és újra meg fogja 
találni és fel fogja ajánlani küldésre. 
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5. Egyedi letöltés, kibontás 

Ez a modul a csomagfájlok közvetlen letöltését és kibontását végzi. Sok esetben nincs szükség 
a közvetlen letöltésre, mert a feladó oldalon beállított küldéssel már a megfelelı könyvtárba 
kerülnek a csomagok (pl. hálózatra küldés). 

Ha a beállított könyvtárban már van csomagfájl, akkor azt automatikusan ellenırzi, és az 
információkat megjeleníti. Ha hiba fordult elı, akkor az egy hibaüzenetben jelenik meg. 
Kicsomagolás után a következı csomagfájlt mutatja mindaddig, amíg vagy a felhasználó 
megszakítja („Mégse” gombra kattintással), vagy elfogynak a fájlok. 

Képernyıkép: 

 

Az érkezett csomagfájl a „Csomagfájl neve” legördülı listából választható ki. Ha az ellenırzés 
gombra kattintunk, akkor megjelenik az érkezett csomag adminfájl tartalma és lefut az ellenırzés. 
Ha nincs hiba, akkor a „Kicsomagolás” gombbal tudjuk az állományokat a MATÉRIA program 
számára is meghatározott (MATERIA.CFG „adatfogadás helye”) könyvtárba kicsomagolni. A 
MATÉRIA program fogadáskor szintén ellenırzi az érkezett fájlokat az adminfájl alapján. 

Ha a csomagfájl daraboltan érkezett, akkor az „Összerakás” gombra kattintva tudjuk 
elıállítani a teljes csomagfájlt. A megjelenı panelen meg kell adni valamelyik részfájlt és a 
program megpróbálja összerakni az eredeti csomagot. Ennek során többszörös ellenırzést végez 
(fájlok száma, mérete, CRC kód, stb), és hiba esetén figyelmeztet. 
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6. RSMAT feladás / fogadás 

Az RSMAT feladás célja egy országos adatbázis létrehozása, melyben minden raktár, összes 
cikkre vonatkozó készletei megtalálhatók. A MATÉRIA rendszerek közti adatfeladástól 
függetlenül az RSMAT naponkénti feladása automatizálható (lásd: 8.2 és  8.4 pontban), és az 
optimalizálásnak köszönhetıen mérete kicsi, adatkommunikációs igénye jelentéktelen. Ha ezt a 
feladást minden telephelyen, vagy koncentrátoron elvégzik, akkor az egész MÁV-ot érintı napi 
raktárkészletet kapunk. A MATFEFO program ezt az országos készletet naponta, automatikusan 
letöltheti az ftp eléréssel rendelkezı telephelyekre, így a teljes, naprakész MÁV raktárkészlet a 
MATÉRIA programmal lekérdezhetı.  

Az ftp kapcsolattal rendelkezı raktárakban is célszerő ezt beállítani, hogy az adatok keletkezési 
helyérıl aktualizálódjon az országos készlet. Ezzel a módszerrel a MATÉRIA-MATÉRIA 
adatfeladások között eltelt idı is áthidalható. 

RSMAT feladáskor a programnak ez a modulja a Beállítások / MATÉRIA panelen megadott 
könyvtárak szerint a raktári készlet állományból (RK.DBF) elkészít egy kivonatot, amit a 
beállítások szerint elküld (RSMAT feladás / fogadás).  

Letöltéskor a MATFEFO, a beállított ftp helyrıl letölti az országos készletet, és a 
MATERIA.CFG-ben megadott („RSMAT_DBF =” kezdető sor) helyen felülírja az 
RSMAT.DBF állományt.  
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7. Parancsfájl 

Ez a modul általános fájl átviteli célokra használható. A parancsfájl egy olyan állomány, 
amiben a MATFEFO program küldési, fogadási parancsait állíthatjuk össze. Tetszıleges fájlokat, 
könyvtárakat küldhetünk, vagy tölthetünk le. Egy parancsfájlba az összetartozó mőveleteket 
adhatjuk meg, pl. egy fájl elküldése több helyre, többféle módon. A Parancsfájl gombra kattintva 
a Parancsfájl szerkesztı nyílik meg.  

 

Oszlopok: 

Végrehajtás - jelölı négyzet, amelyben egyesével tilthatjuk vagy engedélyezhetjük az adott 
sor végrehajtását.  

Kész - itt jelzi a program, hogy a parancs sikeresen lefutott-e vagy sem. 
Típus - a parancs típusa: FTP, Email, Hálózat, Modem. Ahol nincs megadva, ott az 

elızı sor típusa érvényes. Mindegyik parancstípus a beállításokban 
megadott paraméterekkel rendelkezik (Beállítások / MATÉRIA feladás / 
fogadás), és ezek alapján hajtódik végre. 

Telefonszám - modemes parancs esetén a hívandó telefonszám. Ha nincs megadva, akkor 
az elızı telefonszám felhívása után ez a parancs is le fog futni.  

Parancs - jelenleg két parancsot adhatunk meg: UPL a küldésre, DNL a letöltésre. 
Forrás - küldés esetén a gépünkön, letöltéskor a letöltés helyén lévı állomány(ok) 

pontos neve elérési úttal. Használhatók a joker karakterek több fájl 
megadásához.  

 Cél - könyvtárnév, ahova szeretnénk a fájlokat küldeni, vagy letölteni (saját gép). 

Gombok: 

Betöltés - az elmentett parancsfájlt tölthetjük be. A parancsfájlok kiterjesztése: MPF 
(MATFEFO parancsfájl). 

Indítás - a parancsok sorrend szerinti lefuttatása. Csak azokat a sorokat veszi 
figyelembe a program, ahol a jelölınégyzet be van jelölve. Ha a listában  
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hibás sor található (pl. küldés esetén nem létezik a forrás könyvtár), akkor a 
végrehajtás nem indítható. 

Mind kijelölése: - az összes sort megjelöli. 
Új sor: - új sor hozzáfőzése a listához. 
Sor beszúrása - a kiválasztott sor elé egy új parancsot szúr be. 
Szerkesztés - a kiválasztott sor szerkeszthetı. 
Sor törlése - a kiválasztott parancs törölhetı a listából. 
Mind törlése - az összes sor törlése a listából. 
Mentés - a lista parancsfájlba mentése. 
Kilépés - kilépés a szerkesztıbıl. 

 Megszakítás - a parancsok futásának megszakítása. Az éppen aktuális parancs végrehajtását 
nem szakítja meg, hanem a következı parancs már nem indul el. 

Új sor, beszúrás, szerkesztés esetén, vagy ha egy sorra duplán kattintunk, megnyílik a 
parancsszerkesztı ablak: 

 

Az itt található mezık értelemszerően a felsorolt oszlopoknak felelnek meg. A Típus mezıben 
adjuk meg a kommunikáció típusát. Ennek paramétereit a Beállítások panel MATÉRIA feladás / 
fogadás részében állíthatjuk be. A Telefonszám mezıre duplán kattintva a Telefonlistából 
választhatunk (lásd: telefonjegyzék).  

Minden parancs csak az elızı végrehajtása után indul el. A program a végrehajtás sikerességét 
vagy sikertelenségét egy ikonnal jelzi a „Kész” oszlopban. Itt egyben azt is láthatjuk, hogy éppen 
melyik sornál tart a végrehajtás.  

A parancslistát célszerő úgy összeállítani, hogy az azonos típusú és fıként az azonos 
telefonszámhoz tartozó parancsok egymás alá kerüljenek.  
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8. Beállítások 

A program helyes mőködésének feltétele a pontos és korrekt paraméterezés. Ezeket a 
Beállítások paneljein adhatjuk meg, illetve módosíthatjuk. Mivel a program számtalan beállítással 
rendelkezik, a panelek fa struktúrában jelennek meg a könnyebb eligazodás érdekében. Az 
alábbiakban részletesen is leírjuk a MATFEFO program beállításait. A beállításokat minden 
esetben a „Rendben” gomb megnyomására ellenırzi és érvényesíti a program. Kilépéskor az 
összes beállítás egy paraméterfájlba (MATFEFO.PAR) kerül, ahonnan a következı induláskor 
újra betöltıdik. Ha ez a fájl nem létezik, akkor induláskor a program figyelmeztet és kinyitja a 
Beállítások ablakot.  

A paraméterfájl egy szabványos Windows ini fájl, egyszerő szövegszerkesztıvel is 
szerkeszthetı, természetesen a megadott struktúra figyelembe vételével. Így akár többféle 
konfigurációban is el tudjuk indítani a programot (lásd: 2.2.1 pont). A beolvasott paramétereket 
induláskor ellenırzi a program és ha hibát talál, akkor figyelmeztet. 

8.1 MATÉRIA feladás/fogadás beállításai 

 

Automatikus módban a MATÉRIA feladások alapértelmezett módon történnek. Egyetlen 
beállítási lehetıség jelenleg, hogy minden adatot vagy csak a feladandókat adja fel. Ez a beállítás 
tehát csak az automatikus módban történı feladásra vonatkozik. 

v1.3 
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8.1.1 Becsomagolás beállításai 

 

Feladásra elıkészített fájlok helye: 

- Azt a könyvtárat kell itt megadni, ahova feladáskor a MATÉRIA program a feladandó 
állományokat teszi. Ez a könyvtár a MATÉRIA program konfigurációs beállításaiban 
található (MATERIA.CFG – „A kommunikációs adatfeladás helye”), szokásos neve: 
\UPLOAD. 

Küldésre váró, becsomagolt fájlok helye: 

- A MATFEFO program a fent megadott könyvtárban található fájlokat az adminisztrációs 
fájl alapján (MATÉRIA állítja elı) becsomagolja (egy fájlba tömöríti) és az itt megadott 
helyre teszi. Amikor elküldésre kerül a sor, akkor az ebben a könyvtárban található 
fájlokat fogja elküldeni. 

Hiba esetén az összetartozó fájlok törlése: 

- Ha ezt a beállítást bejelöljük, akkor hiba esetén a program törölni fogja az egy feladáshoz 
tartozó fájlokat. Hiba akkor fordulhat elı, ha az adminisztrációs fájl tartalma és a 
tényleges fájlok száma, mérete eltérı, vagy a becsomagolás (tömörítés) sikertelen. Ilyen 
esetben a feladást a MATÉRIA programmal meg kell ismételni. Ha ez a beállítás nincs 
bejelölve, akkor nem törlıdnek ugyan a fájlok, de a becsomagolás sem fog elkészülni és a 
fájlokat nem lehet elküldeni.  

Becsomagolás után a fájlok törlése: 

- Ha ez a beállítás be van jelölve, akkor a program sikeres becsomagolás után az eredeti 
fájlokat letörli a „Feladásra elıkészített fájlok helye” könyvtárból. Ezután a csomag az 
elküldésre várókat tartalmazó könyvtárban található meg.  
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8.1.2 Küldés beállításai 

 

Elküldés módja(i): 

- Ha a Feladás panelen a „Becsomagolás, küldés” gombra kattintunk, akkor a program az 
ellenırzés és becsomagolás után az itt megadott módo(ko)n megpróbálja elküldeni a 
csomagot. Ha több módot is bejelölünk, akkor minden bejelölt küldés elindul. 
Automatikus módban szintén az itt megadott módok fognak elindulni. 

Elküldés után: 

- Két lehetıségünk van elküldés után: az elküldött csomag törlése, vagy archívumba 
helyezése. Utóbbi esetben meg kell adnunk az „Elküldött csomagfájlok helye” mezıben 
azt a könyvtárat, ahova az elküldött csomagok kerüljenek. Szükség esetén a csomag innen 
más módon (nem MATFEFO programmal) újra elküldhetı. 
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8.1.2.1 MATÉRIA ftp küldés beállításai: 

 

- IP cím: az FTP szerver IP címe 

- Port: a szerver FTP portszáma 

- Név: a bejelentkezési azonosító, ha nem szükséges, akkor hagyjuk üresen. 

- Jelszó: a bejelentkezés jelszava, ha nincs, akkor hagyjuk üresen 

- Távoli könyvtár: itt adhatjuk meg azt az FTP szerveren lévı könyvtárnevet, ahova az 
elküldés során a csomagfájlt szeretnénk feltölteni. 

- Passzív mód használata: bizonyos esetekben (pl. tőzfal esetén) szükség lehet erre a 
beállításra. 

- Legnagyobb küldhetı fájlméret: ha itt 0-nál nagyobb értéket adunk meg, akkor küldés 
elıtt a program szétdarabolja a csomagfájlt az itt megadott mérető fájlokra. Legkisebb (de 
0-nál nagyobb) érték 100 kbyte lehet. 
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8.1.2.1.1 MATÉRIA ftp küldés, tőzfal beállítások 

 

- Tőzfal használata: lehet hogy csak tőzfalon keresztül érjük el az FTP szervert. Ilyen 
esetben be kell ezt jelölnünk és meg kell adnunk a tőzfal beállításait. 

- Kapcsolódás módja: a tőzfal kapcsolat módját kell megadni. 

- Tőzfal IP cím, port, név, jelszó: itt kell megadni a tőzfal beállításait. 

8.1.2.2 MATÉRIA email küldés 
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Küldı szerver: 

- SMTP szerver neve (domain név), amin keresztül a csomagot el akarjuk küldeni 

Címzett email címe:  

- azt az email címet kell itt megadni, ahova a csomagot küldeni szeretnénk. Vesszıvel 
elválasztva több címet is megadhatunk, és ebben az esetben mindegyik címzettnek elmegy 
a feladási csomag. 

Feladó email címe:  

- saját email címünket kell itt megadnunk.  

Legnagyobb küldhetı fájlméret: 

- az itt megadott méret szerint fogja a MATFEFO program szétdarabolni a csomagfájlt és 
darabonként elküldeni. Ez azért fontos, mert vannak olyan szerverek, ahol korlátozzák a 
csatolt fájl méretét. Minimális (de 0-nál nagyobb) méret 100 kbyte. Ha itt 0 értéket adunk 
meg, akkor nem történik darabolás. 

8.1.2.3 MATÉRIA hálózatra küldés beállításai 

 

Cél könyvtár: 

- Itt kell megadnunk a hálózaton lévı könyvtár pontos elérési útját. A kis sárga mappára 
kattintva a program felkínálja az elérhetı hálózati helyeket, csak ki kell választanunk a 
megfelelıt. 

Legnagyobb küldhetı fájlméret:  

- az itt megadott méret szerint fogja a MATFEFO program szétdarabolni a csomagfájlt és 
darabonként elküldeni. Minimális (de 0-nál nagyobb) méret 100 kbyte. Ha itt 0 értéket 
adunk meg, akkor nem történik darabolás. 
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8.1.2.4 MATÉRIA modemes küldés beállításai 

A modemes alapbeállításokat lásd: 8.3.1 pntban. 

 

Tárcsázási szám:  

- A fogadó oldalon lévı modemhez ezen a telefonszámon keresztül tudunk kapcsolódni. 
Ha duplán kattintunk a mezıre, akkor megjelenik a telefonlista, amibıl könnyen 
választhatunk. A program csak a mezıben lévı számjegyeket és vesszıket veszi 
figyelembe. A következı példák esetén tehát ugyanazt a számot (0699123456) fogja 
tárcsázni: 06 99 123-456; 06/99/123-456; 06 (99) 123-456. A vesszık helyén tárcsázáskor 
2 mp-es szünetet tart a program. Erre bizonyos régi telefonközpontok esetén lehet 
szükség, pl. a körzetszám tárcsázása után: 06, 99 123-456.  

A kapcsolat bontása a küldés befejezése után:  

- az elküldés befejeztével a program bontja a vonalat. 

Tárcsázás most:  

- a gomb megnyomására a program felhívja a megadott számot. Ezzel egy közvetlen 
kommunikációt kezdeményezhetünk. Természetesen a túloldali számítógépnek és a 
hozzákapcsolt modemnek is üzemkésznek kell lenni, hogy a hívást fogadni tudja. 

Legnagyobb küldhetı fájlméret:  

- az itt megadott méret szerint fogja a MATFEFO program szétdarabolni a csomagfájlt és 
darabonként elküldeni. Minimális (de 0-nál nagyobb) méret 100 kbyte. Ha itt 0 értéket 
adunk meg, akkor nem történik darabolás. 
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8.1.3 MATÉRIA letöltés beállításai 

 

Fogadás módjai: 

- Ha a Fogadás panelen a „Letöltés” gombra kattintunk, akkor a program az itt megadott 
módon megpróbál új csomagot letölteni. Ha több módot is bejelölünk, akkor minden 
bejelölt letöltés elindul. Automatikus módban szintén az itt megadott módok fognak 
elindulni. 

Kicsomagolás után: 

- Két lehetıségünk van kicsomagolás után: a kibontott csomag törlése, vagy archívumba 
helyezése. Utóbbi esetben meg kell adnunk az „Csomagolt fájlok archív helye” mezıben 
azt a könyvtárat, ahova a már kibontott csomagok kerüljenek. Szükség esetén a csomag 
innen újra bemásolható a „Beérkezett csomagolt fájlok helye” mappába és újra fogadható. 

A letöltés egyéb beállításai hasonlóak a küldéshez, itt már nem részletezzük. A letöltés módjai 
(FTP, Email, hálózat) szerinti paramétereket a Letöltés pont alatti paneleken kell megadni. 

Fontos: FTP letöltéskor a program törli az FTP szerverrıl a sikeresen letöltött fájlokat. Azokat a 
fájlokat, melyeket szeretnénk az FTP szerveren tartani, egy másik könyvtárba töltsük fel. 
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8.1.4 MATÉRIA kicsomagolás beállításai 

 

Kibontott fájlok könyvtára: 

- Azt a könyvtárat kell itt megadni, ahol kicsomagolás után a MATÉRIA program a 
fogadandó állományokat keresni fogja. Ez a könyvtár a MATÉRIA program 
konfigurációs beállításaiban található (MATERIA.CFG – „A kommunikációs adatfogadás 
helye”), szokásos neve: \DOWNLOAD. 

Beérkezett csomagolt fájlok helye: 

- Letöltés után az érkezett csomagfájlok ebbe a könyvtárba kerülnek. A MATFEFO 
program innen fogja kicsomagolni és ellenırizni a csomagot az érkezett adminisztrációs 
fájl alapján. 

Hiba esetén a csomagolt fájl törlése: 

- Ha ezt a beállítást bejelöljük, akkor hiba esetén a program törölni fogja az érkezett 
csomagfájlt. Hiba akkor fordulhat elı, ha az adminisztrációs fájl tartalma és a tényleges 
fájlok száma, mérete eltérı, vagy a kicsomagolás sikertelen. Ilyen esetben vagy a letöltést, 
vagy a feladó oldalról a feladást meg kell ismételni. 
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8.2 RSMAT feladás / fogadás beállításai 

 

Elküldésre váró RSMAT helye:  

- a program ebbe a könyvtárba készíti el az RSMAT állományt.  

Fogadott RSMAT helye 

- fogadáskor ide érkezik a tömörített RSMAT állomány (ez nem az RSMAT.DBF helye!) 

Elküldés módja(i) 

- az RSMAT állomány elküldésének módjai. 

Az elküldés ftp beállításai hasonlóak a MATÉRIA küldéshez: 

 

Itt kell megadni az RSMAT letöltéséhez szükséges adatokat is, mivel a feltöltés és a letöltés is 
ugyanarról a szerverrıl történik. Ha a program nem tudja a paraméterfájlból betölteni ezeket a 
beállításokat, akkor automatikusan az ábra szerinti paramétereket használja.  
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8.3 Modemes kapcsolat beállításai 

8.3.1 Alap beállítások 

 

Tárcsázási elıtag: 

- az itt megadott számot minden híváskor a telefonszám elıtt tárcsázza a program. Erre 
akkor lehet szükség, ha pl. a városi vonal eléréséhez az alközpont egy speciális számot 
kér. A 2 mp-es várakozás helyére itt is vesszıt kell tennünk, ha szükséges. 

Saját telefonszám 

- a MATFEFO program a modemes kapcsolat biztonságát (lásd: 11. fejezet) a kapcsolatban 
résztvevı számítógépek hitelesítésével oldja meg. Ehhez szükséges elküldeni a saját 
telefonszámunkat, amit ebben a mezıben kell megadni. 

Telefonjegyzék 

- a gomb megnyomására a Telefonjegyzék (lásd: 13. fejezet) ablak jelenik meg. Itt karban 
tarthatjuk saját telefon jegyzékünket. 

Biztonság 

- a biztonsági beállításokat tartalmazó (lásd: 11. fejezet) panel jelenik meg. 
 

8.3.2 Modemes fogadás 

Modemes fogadás esetén a kapcsolatot hívás fogadási módra kell állítani. Ilyenkor a program 
automatikusan érzékeli, ha a másik oldali gép fájl átvitelét kezdeményezi.  
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Fájl fogadáskor 

- A beállított könyvtárba automatikusan töltse le: fájl fogadásakor a Beállításokban 
megadott könyvtárakba kerülnek az érkezett fájlok. Automatikus módban ezt a beállítást 
használjuk. 

- Elıbb lehessen könyvtárt választani: ha a program fájl érkezését érzékeli, akkor 
elıször megkérdezi, hogy hova töltse le a fájlt. Ezt a beállítást csak akkor szabad 
használni, ha fájl átvitelkor valaki meg tudja adni a kért könyvtárat. Automatikus módban 
(tehát, amikor esetleg nincs senki a gép elıtt) ezt ne használjuk. 

Bontás 

- Itt megadhatjuk, hogy a hívásfogadási módból a program mennyi idı lépjen ki. Ha a 
„Bontás” jelölınégyzet nincs bejelölve, akkor a program nem bontja a kapcsolatot 
automatikusan. Élı kapcsolat alatt a beállítás megváltoztatása hatástalan. Elıbb meg kell 
szakítani a kapcsolatot, majd újra hívásfogadási módba kell állni 

Fontos: a megadott idı letelte után a program mindenképpen megszakítja a kapcsolatot, 
még akkor is, ha éppen fájlátvitel történik. 

Hívás fogadása most 

- Ezzel a gombbal tudjuk gépünket hívás fogadási módba állítani. Külsı modem esetén 
ügyeljünk arra, hogy a modem legyen bekapcsolva és megfelelıen csatlakoztatva a 
számítógéphez. 
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8.3.3 Kapcsolat 

 

Soros port  

- azt a soros kommunikációs portot kell megadni, amelyiken elérhetı a modem. A Teszt 
gombra kattintva a program megkeresi, hogy melyik soros porton található modem. 
Természetesen – ha külsı modemrıl van szó – a modemet be kell kapcsolni. 

- Sebesség: a legördülı listából választhatjuk ki az adatátviteli sebességet bit/sec (bps) 
egységben. Ha problémák vannak az átvitellel, állítsuk ezt a sebességet kisebb értékre. 

- Adatbitek, stop bit és paritásbit: szokásos értékük: 8 adatbit, 1 stop bit és nincs 
paritásbit. Szükség esetén (ha az ellenoldali modem is másképp van állítva) kell csak 
megváltoztatni ezeket az értékeket. 

- Folyamatvezérlés: a soros vonali kommunikáció beállítása. Fontos, hogy mindkét gépen 
ugyanaz a folyamatvezérlési mód legyen megadva. Általában az „Rts/Cts” (hardveres 
vezérlés) a legtöbb modem esetén megfelelı. 

Modem 

- Inicializáló string: a modem inicializálását végzı speciális utasításokat kell itt megadni. 
Általában (szabványos Hayes kompatibilis modemek esetében) nem szükséges kitölteni. 

- Híváskor hány másodpercig várjon a tárcsahangra: egyes (régebbi) központok nem 
adnak azonnal tárcsahangot, ilyenkor kell itt megadnunk egy várakozási idıt. 

- Fogadáskor hány csengetés után vegye fel a modem: itt adhatjuk meg, hogy hívásra 
váró üzemmódban bejövı hívás esetén hány csengetés után vegye át a modem a vonalat. 

Átviteli protokoll 

- Protokoll: jelenleg egyetlen átviteli protokollt támogat a program: a fájlok átvitelére 
jelenleg legalkalmasabb ZModem protokollt.  

- Max. hiba szám: átvitel esetén ennyi hiba után a program bontani fogja a kapcsolatot és 
az átvitelt meg kell ismételni. Alapértelmezett értéke: 10. 
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- Timeout (idıtúllépés): adatátvitel esetén, ha ennyi milliszekundum után sem érkezik 
válasz, akkor a program megnöveli a hibaszámlálót és megpróbálja folytatni az átvitelt. Ha 
a hibaszámláló eléri a „Max. hiba szám”-ban megadott értéket, akkor meg kell ismételni 
az átvitelt. Alapértelmezett értéke: 5000. 

Folyamatos naplózás: 

- a modemes kapcsolat alatti információk folyamatos mentése fájlba. Csak hibakeresés 
esetén célszerő bekapcsolni. A legutóbbi kapcsolat információi megtalálhatók a 
$$MODEM.LOG fájlban  

8.4 Automatikus mőködés beállításai 

A program automatikus módban (részletesen lásd: 10. fejezet) a beállításoknak megfelelıen 
emberi beavatkozás nélkül tudja a feladásokat és fogadásokat kezelni. Alapvetıen három 
mőveletet kétféle módon tudunk automatizálni: 

• MATÉRIA feladás 
• MATÉRIA fogadás 
• RSMAT feladás 
• RSMAT fogadás 

A kétféle mód: 
• adott idıközönként (pl. 2 óránként) 
• meghatározott idıben (pl. 15 órakor) 

Ennek megfelelıen a beállítások: 

 

A beállításokban értelemszerően mind a négy mővelet mindkét módjához megadhatjuk az 
értékeket. Ha az idıközönkénti és meghatározott idejő értékeket is megadjuk egy mővelethez, 
akkor a program az idıközönkénti beállítást veszi elsıdlegesnek, tehát az automatikus mőködés 
alatt ez lesz a mérvadó. 

v1.3 
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Ha az automatikus mővelet valamilyen hiba miatt sikertelen, a program 2 perc múlva, de 
legfeljebb 3-szor, megismétli a mőveletet. Ezért célszerő a Beállításokban az idıket úgy megadni, 
hogy egy-egy esemény között legalább 10 perc, de inkább félóra legyen. 

Ha napi egyszeri, meghatározott idıt adunk meg, akkor a mővelet a beállított idıben lefut. 
Sikeres végrehajtás esetén a program többet már nem indítja el a mőveletet. Ha újabb idıpontot 
szeretnénk megadni, akkor ki kell lépni az automatikus módból, be kell állítani az új értéket, és 
újra el kell indítani az automatikus módot. 

Az idıközönkénti beállításban legkisebb érték 30 perc.  

A 0 (nulla) értéket a program az adott mővelet kikapcsolásaként értelmezi. 

Fontos: a helyes mőködés érdekében a számítógép rendszeridejét megfelelıen be kell állítani. 
Ezt, Windows operációs rendszer esetén, a tálcán lévı idı-kijelzésre duplán kattintva 
tudjuk megtenni. 

A beállítások életbe léptetéséhez a programot legalább naponta egyszer el kell indítani. 
Olyan gép esetében, amelyet lekapcsolás nélkül, több napon át folyamatosan 
mőködtetünk, ezt figyelembe kell venni. 

8.5 MATÉRIA rendszerrel kapcsolatos beállítások 

A programnak szüksége van néhány olyan paraméterre is, amelyek a MATÉRIA rendszerhez 
tartoznak. Ezek elsısorban könyvtárak és konfigurációs fájlok nevei. Ezeket pontosan meg kell 
adni a helyes mőködés érdekében. Ha ezek a beállítások nem jók, vagy hiányoznak, akkor a 
program nem indul el. 

 

Konfigurációs fájl (MATÉRIA.CFG) pontos helye és neve: 

- A MATÉRIA program számára egy konfigurációs fájl adja a jó beállításokat, amibıl a 
MATFEFO program is dolgozik. Ennek a fájlnak (szokásos neve: MATERIA.CFG) a 
pontos helyét kell itt megadni.  



MATFEFO  k é z i k ön yv  3 6 .  o l d a l  

MAT_CFG.BDF fájl pontos helye és neve 

- További konfigurációs beállítások a MATÉRIA rendszerhez. 

RK.DBF fájl pontos helye és neve 

- Raktári készleteket tartalmazó adatállomány az RSMAT feladáshoz. 

8.6 Rendszer 

Jelszó megváltoztatása 

- Ez a jelszó kell a modemes biztonsági beállításokhoz. Elıször meg kell adnunk a régi 
jelszót, majd kétszer egymás után az újat. A beállított jelszón kívül létezik egy napi jelszó 
is, amit a LeloSoft Kft-tıl lehet kérni telefonon abban az esetben, ha pl. elfelejtettük a 
régi jelszót. A napi jelszó a napi dátumból képzıdik, tehát egy napig érvényes. 
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9. Az eseménynapló 

A program eseménynaplóba rögzít minden fontosabb eseményt és minden elıforduló hibát, 
segítségével nyomon követhetık a feladás és fogadás eseményei. A feladó és fogadó oldal 
eseménynaplóinak összevetésével ellenırizhetı, hogy egy adott esetben hibátlanul megtörtént-e 
az érkezett fájl ellenırzése, kicsomagolása. Két fájlt használ erre a célra: a MATFEFO.LOG és a 
MATFEFO.DAT nevő állományokat. A két fájl összetartozik. Ha nem léteznek, akkor a program 
létrehozza ıket. 

 

Minden olyan sorra, ahol egy csomagfájl található, kétszer kattintva, vagy az „Adminfájl” 
gombot megnyomva megjelenik az adott eseményhez tartozó adminisztrációs fájl tartalma: 
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Az eseménynapló megnyitásakor a legutolsó bejegyzést azonnal láthatjuk. 

A dátum szerinti fa struktúrában a „+” és „-” gombok kibontják, illetve összezárják az adott 
dátumhoz tartozó bejegyzéseket. A „++” gombbal a kiválasztott elem alatti teljes struktúra 
kibontható, a „--” gombbal pedig az egész összecsukható.  

A hibára utaló bejegyzések pirossal jelennek meg. A „Csak a hibákat mutassa” jelöléssel 
leszőkíthetjük a látható eseményeket csak a hibákra. A hibakódok listája a 14. fejezetben található. 

A „Bejegyzés típusa” mezıben kategóriák közül választhatunk és csak a megadott kategória 
eseményei jelennek meg a naplóból. Ha vissza akarunk váltani a teljes listára, akkor vagy töröljük 
ennek a mezınek a tartalmát, vagy a „Minden bejegyzés”-t kell kiválasztanunk.  

Ha –log paraméterrel indítjuk a programot, akkor a paraméter után megadott naplófájlt fogja 
a program megjeleníteni. Lásd: 2.2.3 pontot. 
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10. Automatikus mőködés 

10.1 Automatikus mód indítása 

Kétféle módon indíthatjuk el az automatikus mőködést: 
• a programot –auto paraméterrel indítva (Lásd: 2.2.5 pont.) 
• a fıpanelrıl az „Automatikus mód” gomb megnyomásával. 

Automatikus módba kapcsolás elıtt a program ellenırzi az automatikus módra vonatkozó 
beállításokat (lásd: 8.4 pont). Ha nincs megadva egyik mővelethez sem valamilyen idıköz, vagy 
idıpont, akkor az automatikus mőködés nem indul el. Ha olyan idıpontot adtunk meg 
valamelyik beállításban, amely azon a napon már elmúlt, a program figyelmeztet.  

Fontos: a helyes mőködés érdekében a számítógép rendszeridejét megfelelıen be kell állítani. 
Ezt, Windows operációs rendszer esetén, a tálcán lévı idı-kijelzésre duplán kattintva 
tudjuk megtenni. 

Automatikus módban nem jelenik meg a felhasználói felület, hanem csak egy ikon kerül a 
Windows tálcára (system tray), melynek „lebegı” helpje a „MATFEFO” felirat.  

 
Ha erre az ikonra jobb gombbal kattintunk, akkor a megjelenı menübıl közvetlenül is 

indíthatunk feladásokat vagy fogadásokat:  

 

Az „Auto módból vissza” menüpont visszaállítja a normál mőködést, kikapcsolja az 
automatikus funkciókat és megjelenik a fıpanel. A „Beállítások” és „Eseménynapló” 
menüpontok az automatikus funkciók megtartása mellett lehetıvé teszik a beállítások 
megváltoztatását és az eseménynapló megtekintését. Némelyik beállítás csak akkor érvényesül, ha 
újra indítjuk az automatikus módot. 

Fontos: Egyszerre csak egy MATFEFO program futhat a gépen. Ez azt jelenti, hogy ha 
automatikus módban fut a program, akkor nem tudjuk újra elindítani.  
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10.2 Az automatikus mőködés leírása 

Automatikus módban a program a Beállításokban megadott idıközönként vagy egy adott 
idıpontban elindítja a megfelelı mőveletet. Minden ugyanúgy zajlik, mintha közvetlenül 
indítottunk volna egy feladást vagy fogadást. A folyamat ideje alatt a program ikonja pirosra 
változik: 

 
Ez mutatja, hogy éppen feladás vagy fogadás zajlik. Ha a mőködés során hiba fordult elı, 

akkor nem jelenik meg hibaüzenet, csak ha kilépünk a programból, vagy visszaváltunk normál 
mőködésre, kapunk egy figyelmeztetı üzenetet arról, hogy hiba volt. Utólag az eseménynaplóban 
láthatjuk a hibaüzeneteket. 

 

Ha egy folyamat hibával zárul, a program 1 perc múlva újból megpróbálja végrehajtani. Ezt 3-
szor ismétli meg, ezután egy bejegyzést tesz az esemény naplóba, és többször nem próbálkozik. 
Ezért célszerő a Beállításokban az idıket úgy megadni, hogy egy-egy esemény között legalább 10 
perc, de inkább félóra legyen. 

10.2.1 Feladás automatikus módban 

Automatikus feladáskor a program, a beállításokban megadott idıpontban, az alapértelmezett 
feladási módon (normál feladás) elkészíti a feladási fájlokat, és a könyvtárban lévı összes 
állományt becsomagolja és megpróbálja elküldeni a beállítások szerint. Ha tehát elızıleg a 
MATÉRIA programmal már több feladást is készítettünk, akkor a MATFEFO automatikus 
mőködése alatt minden összetartozó állomány feladásra kerül. 

Sikertelen küldés esetén a program egy percenként, max. 3-szor újra megkísérli az elküldést. 
Ha harmadszorra sem sikerül, akkor a program többször már nem próbálkozik. Összecsomagolás 
után a beállításokban megadott könyvtárban találhatók a csomagfájlok, hiba esetén innen 
manuálisan újra elküldhetık. 

v1.3 
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Megfelelı ütemezés esetén teljesen automatikussá tehetı több telephely feladása egy központi 
gép felé. Az alábbi ábrán a telephelyek naponta meghatározott idıpontban adnak fel teljesen 
automatikusan: 

Hívást fogadó gép
Automatikus feladás

pl. 14 órakor

Automatikus feladás
pl. 14.30-kor

Automatikus feladás
pl. 15 órakor  

10.2.2 Automatikus mód modemes kapcsolattal 

Csak megfelelı biztonsági beállításokkal fog a modemes kapcsolat mőködni (lásd: 11. fejezet). 

A modemnek természetesen üzemkésznek (külsı modem bekapcsolva) és megfelelıen 
csatlakoztatva kell lennie. A fogadó számítógép modemje hívást fogadó módban legyen.  

Modemes küldéskor látható a kapcsolat alatti kommunikációs ablak. A folyamat befejezése 
után ez az ablak eltőnik, de addig szükség esetén a kommunikáció alatt manuálisan is 
beavatkozhatunk a folyamatokba. 
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11. Biztonság 

A modemes kapcsolatot a MATFEFO program a biztonság érdekében speciális módon kezeli. 
Híváskor a kapcsolatban résztvevı számítógépek hitelesítik egymást, mindegyik eldönti, hogy a 
másik számára milyen hozzáférési jogokat enged meg. Bármelyik gép elutasíthatja a kapcsolatot, 
ha nem tudja azonosítani, vagy hitelesnek elfogadni a másikat.  

A program 4 biztonsági szintet kezel:   
1. csak kapcsolat, pl. a hívó gép letölthet, de a hívott nem tehet semmit. 
2. csak olvasható mód: olyan (elıre meghatározott) mővelet futhat, ami nem módosít a 

távoli gépen, csak olvassa azt. 
3. módosítás: bármilyen (elıre meghatározott) mővelet futhat, ami módosít a távoli gépen 
4. bármilyen parancs, vagy program elindítása a távoli gépen 

Az elıre meghatározott parancsok azok, amelyeket a MATFEFO program hajt végre. 
Ezekhez csak a MATFEFO programnak kell futnia mindkét gépen. A 4. szinten azonban 
bármilyen (távoli gépre telepített) alkalmazás elindítható. Ezek további kezelésére és leállítására 
azonban már nincs lehetıségünk, ezért ezeket az alkalmazásokat megfelelı paraméterekkel kell 
indítani. Windows NT / 2000 / XP operációs rendszereken csak azok a programok futtathatók, 
amelyek az éppen bejelentkezett felhasználó számára elérhetık. (A modemes kapcsolat nem egy 
új bejelentkezés.) 

Mindegyik szinthez egy jelszót kell megadnunk. A hitelesítéskor dönti el mindegyik gép, hogy 
a másik által küldött jelszó alapján melyik biztonsági szintet engedélyezi. Ez tehát azt jelenti, hogy 
mindegyik számítógépen két jelszó listát kell tárolni és karbantartani. Egyikben a saját gépünkhöz 
való hozzáférés 4 jelszavát (biztonsági szintek szerint), másikban pedig az általunk elérni kívánt 
számítógépek telefonszámát és az ottani 4 szint valamelyikének jelszavát.  

 

A jelszó legalább 4, de maximum 10 karakter lehet. 

Csak az itt megadott telefonszámok felhívásával tudunk modemes kapcsolatot létesíteni a 
MATFEFO programmal. A telefonszámokat (csak a számjegyek tekintetében) pontosan úgy kell 
megadni, ahogy a távoli gép „Saját telefonszám” beállításában szerepel, hiszen ezt fogja a távoli 
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gép hitelesítéskor elküldeni, és ez alapján dönti el, hogy milyen hozzáférésünk lesz a távoli 
géphez. 

Példa: tegyük fel, hogy a mi gépünk a fenti ábrán szereplı beállításokat tartalmazza.  Ha a 06 
99 123-456 telefonszámról érkezik egy hívás, ami az „olvas” jelszót küldi el, akkor a mi 
gépünk 2. szintő hozzáférést biztosít a hívó gép számára az ábrán szereplı felsı lista 
szerint. Ezután, az alsó lista alapján elküldi a „2iras” jelszót a távoli gépnek. Ha a távoli 
gép „felsı listája” tartalmazza ezt a jelszót, akkor az annak megfelelı szintet biztosítja 
számunkra és létrejön a kapcsolat. 

A biztonsági beállításokhoz is csak jelszóval férünk hozzá, ez az úgynevezett „Rendszergazdai 
jelszó” (lásd: 8.6 pont).  

Az „Új tétel” gombbal új telefonszámot vehetünk fel a listába. 

A telefonjegyzék kezelését lásd: 13. fejezetben. 
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12. Modemes kapcsolat 

A modemes kapcsolat a MATFEFO program egyik nagy és bonyolult modulja. Segítségével a 
rendszergazda könnyen és egyszerően el tudja végezni a MATÉRIA rendszerrel kapcsolatos 
feladatokat egy távoli gépen.  

Lényeges tulajdonságai és szolgáltatásai a következık: 

• biztonságos, hitelesítés után jöhet csak létre a kapcsolat (lásd: 11. fejezet) 
• a távoli gép bizonyos fokú „menedzselése”, fájlkezelések, lekérdezések a távoli gépen 
• közvetlen fájl letöltés, és fájl feltöltés lehetısége 
• megszakadt fájlátvitel esetén legközelebb folytatódik, nem kell elölrıl kezdeni (ZModem) 
• szükség esetén bármilyen parancs vagy program elindítása a távoli gépen (csak teljes jogú 

hozzáféréssel) 
• telefonjegyzék 
• folyamatos naplózás 

12.1 Kapcsolat létrehozása 

A modemes kapcsolat vagy automatikusan elindul, amikor szükséges, vagy közvetlenül 
indítható a Beállítások-ból a MATÉRIA vagy RSMAT modemes küldés panelen lévı „Tárcsázás 
most” gombbal. A távoli gépen a modemnek hívást fogadó állapotban kell lennie. Ezt a 
Beállítások / Modem / Modemes fogadás „Hívás fogadása most” gombbal érhetjük el. 
Automatikusan a modem nem tud ebbe a módba kerülni, tehát mindenképpen nekünk kell 
megtenni. Mindegyik esetben a modem legyen bekapcsolt, üzemkész állapotban. Természetesen 
fontosak a megfelelı kapcsolati beállítások is (lásd 8.3 pont).  

A program kommunikációs ablaka: 
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Az ablaknak két része van: a felsıben a kiadott parancsok és válaszok láthatók, az alsóban 
pedig a soros porton átmenı adatok, kódok. Ez utóbbi természetesen szőrve, pl. fájl átvitel alatt. 
Az itt megjelenı információkat a program kilépéskor automatikusan menti egy $$MODEM.LOG 
fájlba. Mőködés alatt mi magunk is bármikor menthetünk a „Kapcsolat információk mentése” 
menübıl, vagy gombbal egy tetszıleges fájlba. Ha folyamatos naplózást szeretnénk, akkor a 
Beállítások / Modem / Kapcsolat / Folyamatos naplózás-t kell bejelölnünk. Ekkor a program 
$$MODEM.LOG fájlt folyamatosan írja, így késıbb is visszanézhetık a modemes kapcsolat 
eseményei, jellemzıi.  

Ha a program automatikusan indítja el a modemes kapcsolatot, akkor a megjelenı ablakban 
rögtön láthatók az események (pl. fájl átvitel).  

Az ablak felsı részében látható a biztonsági szint is. Ez a 11. fejezetben részletezett szint, 
amelyen a távoli gép hozzáfér a mi gépünkhöz. A hitelesítés érdekében, mindkét számítógépen 
megfelelıen tárolni kell a telefonszámokat és jelszavakat (lásd: 11. fejezet). 

12.2 Parancsok 

Kézi indítás esetén magunk adhatunk ki különféle parancsokat. A MATFEFO által kezelt 
parancsokat menübıl vagy az eszköztár gombjaival indíthatjuk el. Ezek: 

Parancs Leírás 
Szükséges 
biztonsági 

szint 

Szabad helyek A program lekérdezi a távoli gép elérhetı meghajtóit és 
kiírja a szabad helyeket. Fontos lehet ez az információ pl. 
nagyobb mennyiségő feltöltés elıtt. 

2 

Könyvtár 
lekérdezése 

A megadott könyvtár tartalmát listázza ki. Ha nem létezik a 
távoli gépen a kért könyvtár, akkor hibaüzenetet ad. 
Menübıl indítva a parancsot lehetıségünk van név, méret 
vagy dátum szerinti rendezett listát kérni. 

2 

Fájl másolása A megadott fájlt megpróbálja átmásolni a távoli gépen egy 
másik helyre.  

3 

Fájl törlése A megadott fájlt megpróbálja törölni a távoli gépen. 3 

MATÉRIA.CFG 
helye 

Lekérdezi a távoli gépen futó MATFEFO programot az 
ottani MATERIA.CFG fájl helyérıl és azt kiírja. 

2 

Fájl letöltés Fájl letöltése a távoli géprıl. 2 

Fájl feltöltés Fájl küldése távoli gépre.  3 

Megszakítás Ez a parancs az éppen folyó mőveletet megszakítja. 
Ha nincs mővelet, akkor bontja a kapcsolatot. 

- 

Fontos tudnunk, hogy a fenti parancsokat a távoli gépen futó MATFEFO program hajtja 
végre, és a végrehajtás eredményét elküldi a mi gépünkre.  

További lehetıség a parancsok kiadására a „Parancs küldése távoli gépre” mezı (továbbiakban 
parancsmezı). Ebbe a mezıbe bármit írhatunk, ha a „Küld” gombra kattintunk, akkor a program 
a beírt szöveget elküldi és a távoli gép operációs rendszere megpróbálja végrehajtani. A fenti 
parancsok is kiadhatók innen, mivel azonban nincsenek párbeszéd ablakok, megfelelıen 
paraméterezni kell. Ezt a mezıt tehát inkább akkor használjuk, amikor speciális parancsot 
szeretnék kiadni. A hozzáférési szintnek ebben az esetben legalább 4-esnek kell lennie. 
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Mivel sok esetben nem nyerhetı vissza az operációs rendszer által lefuttatott utasítás 
eredménye, mindenképpen célszerő magunknak is meggyızıdnünk arról, hogy sikeresen hajtotta-
e végre a távoli gép a parancsot. 

Példa: Tegyük fel, hogy egy, a távoli gépen lévı C:\Upload könyvtár teljes tartalmát szeretnénk 
letölteni a mi gépünk C:\Download könyvtárába.  

• 2-es vagy 3-as hozzáférési szint esetén kattintsunk a Fájl letöltés menüpontra, a megjelenı 
ablakba írjuk be: c:\upload\*.*, majd a következı ablakban válasszuk ki saját gépünk 
C:\Download könyvtárát. Ezután elindul a letöltés. 

• Ha 4-es hozzáférési szinttel rendelkezünk, akkor elıször lefuttathatunk egy tömörítı 
programot, ami összecsomagolja a könyvtár tartalmát. Ehhez a következı parancsot írjuk 
be a parancsmezıbe: 

arj a c:\upload\csomag c:\upload\*.* 

Ekkor létrejön a távoli gép c:\upload alkönyvtárában egy csomag.arj állomány. (Az 
ARJ programnak természetesen megfelelı módon, a keresési útvonalban elérhetıen, a 
távoli gépen kell lennie. Ha tudjuk a pontos elérési útját, akkor írjuk eléje, például: 
c:\util\arj). Ezután már a 2-es vagy 3-as szintnek megfelelı módon, menübıl 
letölthetjük a csomag.arj fájlt. 

• Ha meg akarunk gyızıdni a letölteni kívánt könyvtár tartalmáról, akkor beírhatjuk a 
parancsmezıbe a következı parancsot: dir c:\upload\*.*, vagy kattintsunk a Távoli 
gép / Könyvtárak lekérdezése menüpontra. 
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13. Telefonjegyzék 

A MATFEFO program a modemes kapcsolatok kezelésének könnyítésére egy 
telefonjegyzéket is tárol és kezel. Belépés a telefonjegyzékbe a Beállítások / Modem panelrıl 
történhet: 

 

A listában csak két oszlop található: megnevezés és telefonszám. A gombokkal értelemszerően 
kezelhetı a lista. A jegyzéket a program egy TELLIST.TXT állományban tárolja. Itt tárolódnak a 
jelszavak is, ezért nem célszerő ezt a fájlt közvetlenül szövegszerkesztıvel módosítani. 
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14. Hibakódok 

A program által gyakrabban küldött hibakódok jegyzéke. 

Feladás 
311 Nem volt küldés, vagy a küldés során hiba fordult elı, amit egy másik hibakód is jelez. A 

csak 311-es kód azt is jelentheti, hogy nem volt bejelölve semmilyen küldési mód.  

Küldés 
411 FTP küldés nem sikerült 
413 FTP távoli könyvtár (nincs jól megadva, nem létezik, stb) 
414 FTP login error (user név, jelszó) 
420 Email küldés nem sikerült 
421 SMTP connect hiba (szerver beállítás, autentikáció, stb) 
430 Hálózati célkönyvtár nem létezik. 
 
430< Hány fájlt nem sikerült a hálózaton elküldeni 

CopyFile hibakódjai: 
1 - forrás nyitási hiba 
2 - célnyitási hiba 
3 - másolási hiba 
4 - átnevezési hiba 
5 - dátum hiba 
Pl. 439-es hiba, ha 3 fájlt nem sikerült átmásolni (= 430 + 3 * 3) 
Egy hibakódhoz több kombináció is tartozhat. 

Letöltés 
510 Nem volt letölthetı fájl (csak RSMAT letöltéskor hiba) 
511 Egy fájl FTP-rıl való letöltése nem sikerült 
512 FTP directory tartalom (LIST) letöltése hibás 
513 FTP távoli könyvtára hibás (nincs jól megadva, nem létezik, stb) 
514 FTP bejelentkezés hibás (Login Error) 
530 Hálózati forráskönyvtár nem létezik. 
530< Hány fájlt nem sikerült hálózaton letölteni (lásd: 430) 

Fogadás 
603 Az utolsó darabfájlt nem lehet megnyitni (lehet, hogy nem érkezett meg) 
605 A darabolt fájlok száma nem egyezik 
606 Folytonossági hiba a darabolt fájlokban 
607 Méret nem egyezik az eredeti mérettel 
608 CRC hiba 
609 Az összerakás sikertelen 
611 Az adminfájl száma nem 1 (hiányzik vagy több is van) 
612 Zip fájl sérült (nem tudja kicsomagolni) 

Modem 
801 Tárcsázás nem sikerült 
810 Biztonsági szint nem megfelelı 
811 ZModem átvitel nem sikerült 
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