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Informace o NET-G 

Monitorovací software NET−G se zrodil  
z narůstajících potřeb policií a bezpeč nostních 
agentur zpracová vat data z pultů 
centralizované ochrany rychle a bezpeč ně, 
využ ívat síťový provoz dispeč inků, z potřeby 
skloubit dohromady střež ení objektů ve městě 
se střež ením a monitorová ním polohy 
zá sahových vozidel č i s monitorová ním 
technologických stavů atd. 
 
Software je postaven na Interbase SQL 
databá zi, která  je velmi spolehlivá , o č emž  
hovoří i její použ ívá ní ve zdravotnictví a 
armá dě USA. Tato databá ze umož ňuje 
kdykoliv za plného provozu provést zá lohová ní 
nebo využ ít mož nosti prová dět aktivní kopii 
databá ze na jiný disk.  
 
Podporová n a zá roveň doporuč ová n je 
vzdá lený přístup k systému přes modem, což  
umož ňuje sprá vci systému pracovat se 
softwarem při napojová ní objektů u zá kazníka 
a nebo řediteli firmy přímo z bydliště ze svého 
notebooku. Zá roveň je společ nost NAM 
system, a.s. schopna servisně podporovat 
tento systém.  
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Podporovaná zařízení  

K programu NET−G lze prostřednictvím 
komunikač ních portů a pomocí dodá vaných 
ovladač ů připojit celou řadu pultů centrá lní 
ochrany a EZS (Elektronických 
Zabezpeč ovacích Zařízení) různých výrobců.  
 
Jsou to:  
• Rá diová  síť NAM v pá smu 300 MHz  
• Rá diová  síť NAM Global v pá smu  

450 MHz  
• Rá diová  síť RADOM v pá smu 300 MHz  
• Rá diová  síť firmy GREGOR (Elektronreg 

Fryč ovice)  
• Pult centrá lní ochrany NAM system 2000  
• Telefonní karta TF 98  
• Telefonní karta MATILDA GS 51  
• Pult centrá lní ochrany MLR 2 firmy 

Sur−Gard  
• GSM pult firmy HaSaM  
• GSM pult firmy ELVIA  
• GSM pult AM−1 firmy ABAS  
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Požadavky na PC  

Pro spolehlivou funkci celého systému je 
potřeba dobře volit výběr poč ítač e. Zde jsou 
uvedeny minimá lní pož adavky na poč ítač :  
• Pentium III 466 MHz  
• 256 MB RAM  
• Hardisk 20 GB  
• CD rom 52x speed  
• Grafika do AGP s rozlišením 1024*768, 16 

bit barev  
• Monitor 17"  
• Myš do PS/2  
• Klá vesnice do PS/2 bez sleep tlač ítek  
• Zvuková  karta libovolná  kompatibilní 

Sound Blaster  
• Reproduktory ke zvukové kartě  
• Síťová  karta 10/100 MB/s  
• LPT port  
• COM port (podle poč tu připojených 

zařízení)  
• Operač ní systém − Windows 2000 + SP2, 

XP Proffesional + SP 2 
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Moduly systému  

Software NET−G se sklá dá  z několika modulů. 
Některé z nich jsou souč á stí hlavní instalace, 
některé jsou zvlá šť samostatně placené. 
Kterýkoliv z těchto modulů lze kdykoliv 
doinstalovat a rozšířit tak mož nosti celého 
systému.  

Přehled modulů 

Modul AppPCO −
 

hlavní dispeč erský modul 
slouž ící k obsluze, zadá vá ní objektů, výpisům 
historie apod.  
 
Modul AppDriver − modul zabezpeč ující 
zpracová ní dat přijatých ze zařízení  
 
Manuál NET−G − kompletní manuá l ve 
formá tu HTML  
 
Modul AppMail −

 
modul slouž ící  

k hromadnému zpracová ní výpisů mailem, 
faxem, tiskem 
 
Modul KeyAdministrator – modul slouž ící  
k dá lkové konfiguraci HW klíč e  
 
Modul WatchDog − modul slouž ící k hlídá ní 
běhu všech zvolených programových souč á stí 
na jednom PC nebo na všech PC v síti 
 
Modul ClientSiren – modul slouž í k zá loze 
zvukové karty a reproduktorů. Krom houká ní 
přes zvukovou kartu, houká  tento modul 
pomocí interního reproduktorku PC. 
 
Modul WatchDogTCP – modul slouž ící ke 
kontrole propustnosti PC sítě mezi jednotlivými 
poč ítač i s moduly NET−G  
 
Modul Statistika − tento modul lze využ ít pro 
tvorbu statistických ú dajů z udá lostí. Modul 
vytvá ří tabulky a přehledné grafy v MS Excel. 
 
Modul AppServis – modul samostatně 
nepouž itelný, slouž ící k distribuci dat pro 
ná sledující servisy: 
• Servis Print − modul vznikl na zá kladě 

pož adavků ČSN. Pomocí tohoto modulu 
lze tisknout v rež imu ON−LINE Vá mi 
definované udá losti. 

• Servis Sound − modul slouž ící  
k přehrá vá ní definovaných Wav souborů a 
zá roveň využ ívá  COM port PC  
k zaklíč ová ní radiostanice, přes kterou se 

potom přená ší přehrá vané zvuky. Použ ívá  
se u tzv. bezobsluž ných PCO. 

• Servis SMS − díky tomuto modulu se 
můž e automaticky při příchodu definované 
udá losti na definovaný objekt odeslat Vá mi 
připravená  SMS na přednastavená  
telefonní č ísla. 

• Servis SMS+ − modul slouž ící k hlídá ní 
bdělosti operá tora a k hlídá ní č asu 
potvrzení důlež ité zprá vy + tísňové volá ní 
operá tora. Tento modul doplňuje NET−G 
pro homologaci CI ČAP. 

• Servis COM − tento servis zajišťuje 
odeslá ní jakéhokoliv příkazu ve formá tu 
RS 232 do sériového portu poč ítač e. 
Vyvinut byl pro spoluprá ci softwaru NET−G 
s kamerovými systémy. 
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Instalace  

Pro pohodlné instalová ní softwaru na Vá š 
poč ítač  slouž í instalač ní průvodce. Po založ ení 
Instalač ního CD do mechaniky se automaticky  

spustí průvodce. Pokud má te automatické  
spouštění zaká zá no, otevřete si v okně 
průzkumníka instalač ní disk CD a poklepejte 
na soubor SETUP.EXE.  
 
Zobrazí se Vá m takovéto okno: 

Kliknutím na tlač ítko další se zobrazí licenč ní 
smlouva, u níž  kliknutím na tlač ítko ANO 
potvrdíme ná š souhlas. V dalším okně zadá me 
naše jméno a jméno společ nosti.  
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V ná sledujícím okně si můž eme vybrat způsob 
instalace. Zda chceme instalovat DEMO verzi, 
nebo zda budeme instalovat Server verzi na 
jednom poč ítač i (samostatná  instalace nebo 
na serveru), nebo zda budeme instalovat další 
síťové pracoviště Klient verzi. Volbu 
"Výběrová instalace pro správce" 
doporuč ujeme jen pokroč ilým už ivatelům a 
sprá vcům systému NET−G.  
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Instalace DEMO verze  

Při dotazu instalač ního průvodce zvolíme 
"Demo". Po kliknutí na tlač ítko Další má me  

mož nost vybrat umístění, kam se má  
nainstalovat startovní verze databá ze. 
Doporuč ujeme nechat ná mi přednastavené 
hodnoty, vyhnete se tím pozdější nutné ú pravě 
konfigurač ních souborů.  

Dalším krokem je výběr umístění slož ek 
programu. I zde platí naše doporuč ení  
o zachová ní předvolených umístění.  

 



Instalace DEMO verze 

 
16 

Poslední volba výběru umístění se týká  
instalač ního adresá ře Interbase. I zde platí 
naše doporuč ení o zachová ní předvolených 
umístění.  

Po kliknutí na tlač ítko Další, se zobrazí okno  
s přehledem všech doposud zvolených 
parametrů. Zkontrolujeme, zda je vše  
v pořá dku a klikneme na tlač ítko 
INSTALOVAT.  
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Průběh instalace bude zná zorněn rostoucím 
grafem s procentuá lní hodnotou již  
nainstalovaných č á stí. Po ukonč ení instalač ní 
procedury se zobrazí okno, které se ná s ptá , 
zda chceme instalovat ovladač  "PORT 95/NT" 
pro podporu zařízení PCO 2000. Pokud 
budeme chtít zařízení použ ívat, musíme před 
stisknutím tlač ítka "Dokončit" zaškrtnout toto 
pole.  

Tímto jsme ukonč ili celou instalaci DEMO 
verze NET−G. Pro sprá vnou funkci všech nově 
instalovaných komponent je potřeba 
restartovat poč ítač .  
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Instalace na serveru  

Při dotazu instalač ního průvodce zvolíme 
"Instalace samostatně nebo na serveru".  
Po kliknutí na tlač ítko Další má me mož nost  

vybrat verzi databá ze Interbase 5.1 nebo 6.0. 
Zvolme si zde verzi 6.0. Verze 5.1 byla starší 
verze použ ívaná  do této doby. Nová  verze 6.0 
je lépe optimalizovaná  pro nové operač ní 
systémy a pro použ ití v síti.  
 

V tomto okně má me mož nost vybrat 
komponenty NET−G, které chceme 
nainstalovat. Předvolené jsou zá kladní moduly 
potřebné pro funkci softwaru. Po výběru 
pož adovaných komponent stiskneme tlač ítko 

Další. Nabídne se ná m mož nost vybrat 
umístění, kam se má  nainstalovat startovní 
verze databá ze. Doporuč ujeme nechat ná mi 
přednastavené hodnoty, vyhnete se tím 
pozdější nutné ú pravě konfigurač ních souborů.  
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Dalším krokem je výběr umístění slož ek 
programu. I zde platí naše doporuč ení  
o zachová ní předvolených umístění.  

Poslední volba výběru umístění se týká  
instalač ního adresá ře Interbase. I zde platí 
naše doporuč ení o zachová ní předvolených 
umístění.  
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Po kliknutí na tlač ítko Další se zobrazí okno  
s přehledem všech doposud zvolených 
parametrů. Zkontrolujeme zda je vše v pořá dku 
a klikneme na tlač ítko "INSTALOVAT".  

Průběh instalace bude zná zorněn rostoucím 
grafem s procentuá lní hodnotou již  
nainstalovaných č á stí. Po uplynutí 100 % 
instalace vyskoč í okno instalace ovladač e HW 
klíč e.  
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Stiská ním tlač ítek "Next" projdeme tuto 
instalaci. Po ukonč ení instalač ní procedury se 
zobrazí okno, které se ná s ptá , zda chceme 
instalovat ovladač  "PORT 95/NT" pro podporu 
zařízení PCO 2000. Pokud budeme chtít 
zařízení použ ívat, musíme před stisknutím 
tlač ítka "Dokončit" zaškrtnout toto pole.  

Tímto jsme ukonč ili celou instalaci NET−G.  
Pro sprá vnou funkci všech nově instalovaných 
komponent je potřeba restartovat poč ítač .  
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Instalace klienta v síti  

Při dotazu instalač ního průvodce zvolíme 
"Instalace klienta na stanici v síti". Po kliknutí  

na tlač ítko Další má me mož nost vybrat verzi 
Klienta databá ze Interbase 5.1 nebo 6.0. 
Zvolme si zde verzi 6.0. Verze 5.1 byla starší 
verze použ ívaná  do této doby. Nová  verze 6.0 
je lépe optimalizovaná  pro nové operač ní 
systémy a pro použ ití v síti.  
 

V tomto okně má me mož nost vybrat 
komponenty NET−G, které chceme 
nainstalovat. Předvolené jsou zá kladní moduly 
potřebné pro funkci softwaru. Po výběru 
pož adovaných komponent stiskneme tlač ítko 
Další. Otevře se konfigurač ní okno, v němž  
zadá vá me:  
• Název serveru − jedná  se o jméno 

poč ítač e v síti, na němž  je spuštěn 
Interbase server. Můž eme zde zadat i jeho 
IP adresu.  

• Cesta k databázi na serveru − udá vá , 
kde se na poč ítač i se spuštěným Interbase 
serverem nachá zí databá ze.  

• Jméno pracoviště − uvedeme jedineč né 
jméno instalovaného pracoviště. 
Doporuč ujeme uvá dět workplace 1−x.  

• Heslo pracoviště − zadá me heslo pro 
dané pracoviště, tak jak je definová no  
v Interbase serveru, v sekci User security.  
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Dalším krokem je výběr umístění slož ek 
programu. Doporuč ujeme zachovat 
přednastavené umístění, vyhnete se tak 
pozdější nutné ú pravě konfigurač ních souborů.  
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Poslední volba výběru umístění se týká  
instalač ního adresá ře Interbase. I zde platí 
naše doporuč ení o zachová ní předvolených 
umístění.  

Po kliknutí na tlač ítko Další se zobrazí okno  
s přehledem všech doposud zvolených 
parametrů. Zkontrolujeme, zda je vše  
v pořá dku a klikneme na tlač ítko 
"INSTALOVAT".  
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Průběh instalace bude zná zorněn rostoucím 
grafem s procentuá lní hodnotou již  
nainstalovaných č á stí. Po ukonč ení instalač ní 
procedury se zobrazí okno, které se ná s ptá , 
zda chceme instalovat ovladač  "PORT 95/NT" 
pro podporu zařízení PCO 2000. Pokud 
budeme chtít zařízení použ ívat, musíme před 
stisknutím tlač ítka "Dokončit" zaškrtnout toto 
pole.  

Tímto jsme ukonč ili celou instalaci NET−G.  
Pro sprá vnou funkci všech nově instalovaných 
komponent je potřeba restartovat poč ítač .  
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Modul AppPCO 

Po př ihlá šení už ivatele se zobrazí výchozí 
obrazovka se dvěma okny a lištou ikon. 

Toto je zá kladní obrazovka, ve které se 
operá toři pohybují ve většině č asu. Kliknutím 
na jednotlivé č á sti se zobrazí příslušné 
informace.  
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Spuštění programu 

Spuštění modulu AppPco lze provést dvěma 
způsoby: 

 
1. Spuštění zástupcem na ploše 

Na ploše se nachá zí zá stupce programu  
s ikonou pochodně na modrém podkladě. 
Dvojitým poklepá ním na tuto ikonu 
program spustíme. 

 
2. Spuštění z nabídky programů  

Klikněte na tlač ítko "START" na liště 
Windows, z rozbalené nabídky najeďte na 
"PROGRAMY", v další rozbalené nabídce 
zvolte NET−G. Po otevření nabídky 
klikněte myší na "NET−G AppPCO".  
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Během spouštění modulu se objeví okno 
informující ná s o průběhu nač ítá ní souč á stí 
programu. Během tohoto nač ítá ní se mimo jiné 
testuje i přítomnost Hardwarového klíč e. Proto 
je tedy nutno v tuto chvíli mít zasunut HW 
klíč do LPT portu!!!  

Pokud se při instalaci neprojevily ž á dné potíž e, 
objeví se zá kladní okno programu. 
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Přihlášení a odhlášení  

Kaž dý už ivatel se musí do systému přihlá sit.  
Toto přihlá šení bude ú spěšné pouze  

v případě, ž e už ivatel korektně zadá  své 
přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací dialog 
lze vyvolat buď prostřednictvím menu 
Přístup|Přihlášení operátora ..., nebo 

stiskem tlač ítka  na panelu tlač ítek a dialog 
vypadá  ná sledovně:  

Přihlašovací jméno můž ete zadat nebo vybrat 
ze seznamu, přihlašovací heslo je masková no, 
aby se zabrá nilo neoprá vněnému zneuž ití 
už ivatelského ú č tu. Ná mi předdefinované 
hodnoty jsou tyto:  
 

JMÉ NO  HESLO 
     supervisor       pcovisor 

lada   lada 
 
Při zadá vá ní hesla je potřeba důsledně 
rozlišovat velká  a malá  písmena!!!  
 
Pokud jsou tyto ú daje zadá ny dobře, dojde  
k ú spěšnému přihlá šení už ivatele. O jménu 

aktuá lně přihlá šeného už ivatele jste 
informová ni ve stavovém řá dku aplikace:  
 

 
 
Po ukonč ení prá ce je nutné se odhlá sit a 
případně uvolnit místo dalšímu operá torovi. 
Odhlašovací dialog lze vyvolat prostřednictvím 
menu Přístup|Odhlá šení operá tora ..., nebo 

stiskem tlač ítka  na panelu tlač ítek. 
Vypadá  takto:  

Pro odhlá šení je potřeba zadat platné heslo 
odhlašovaného operá tora.  
 
Všimněte si zaškrtá vacího políč ka vpravo dole 
"Uložit změny prostředí provedené během 

posledního přihlášení". Pokud toto pole 
nebude při odhlá šení zaškrtnuté, tak všechny 
změny grafického zobrazení nebudou ulož eny. 
Jedná  se zejména o nastavení sloupců, typů 
písma atd. Toho ale také lze využ ít, dojde−li při 
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nastavová ní k takové ú pravě, která  
znemož ňuje běž nou prá ci, a zá roveň by bylo 
velmi pracné nadefinovat zpět původní 
podobu. Zrušíte−li tedy při odhlá šení toto pole, 
zachová  se původní nastavení tak, jak bylo 
ulož eno př i posledním odhlá šení. 
 
V praxi se můž e stá t, ž e přihlá šený operá tor 
odejde a neodhlá sí se. Víme již , ž e pro 
odhlá šení potřebujeme zná t heslo, a proto 
bychom se nemohli př ihlá sit pod svým 
jménem. K tomuto slouž í tzv. přehlá šení 
operá tora. Prová dí se tak, ž e zavolá me 
přihlašovací dialog (výše uvedeným 

postupem). Po kliknutí na ikonu přihlá šení 
se otevře okno upozorňující vá s na to, ž e je 
přihlá šen jiný operá tor. Pokud potvrdíte 
přihlá šení, původní operá tor bude odhlá šen, 
ale nedojde k ulož ení změn v jeho grafickém 
nastavení, provedených během posledního 
přihlá šení.  
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Změna jména a hesla  

Systém umož ňuje změnit operá torovi své 
jméno a přihlašovací heslo. Jedná  se však jen 
o jméno, které se zobrazuje v přihlašovacím 
dialogu př i přihlašování operátora a  
v informaci o přihlá šeném operá torovi na 
stavové liště. Pokud by došlo k zapomenutí 

hesla, je mož no pod supervisorským 
oprá vněním heslo operá torovi opětovně zadat. 
Změnu jména a hesla lze provést vždy jen 
pro aktuálně přihlášeného operátora!!  
 
Změnu jména − provedeme buďto přes 
textové menu Přístup|Změna jména... nebo 

stiskem tlač ítka  na liště ikon. Poté se 
zobrazí dialogové okno:  

Nejprve je potřeba zadat platné heslo 
operá tora, jenž  chce měnit své jméno. Poté 
zadat nové jméno a potvrdit jej v ná sledující 
kolonce. Sprá vnost provedení si můž eme 
ověř it ihned po stisknutí tlač ítka OK tím, ž e na 
stavové liště se změní jméno přihlá šeného 
operá tora.  
 
Změnu hesla − provedeme buďto přes textové 
menu Přístup|Změna hesla. nebo stiskem 

tlač ítka  na liště ikon. Poté se zobrazí 
dialogové okno:  
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Pro změnu hesla se musíme autorizovat 
zadá ním původního hesla do kolonky "Staré 
heslo" a poté dvakrá t zadat Vá mi pož adované 
nové heslo. Jestliž e vše bylo provedeno v 
pořá dku, bude toto nové heslo po ná s 
pož adová no už  při odhlášení operátora.  
 
Informace o př ihlá šeném operá torovi a ná zvu 
pracoviště lze zobrazit přes textové menu 
Přístup|Identifikace nebo stisknutím tlač ítka 

 na liště ikon. V zobrazeném okně lze 
vyč íst jak jméno přihlá šeného operá tora, tak i 
ná zev pracoviště, na kterém se nachá zíme.  
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Okno běžných událostí 

V okně jsou zobrazová ny příchozí udá losti, 
které mají být zpracová vá ny na daném 
pracovišti. V uká zce je vidět průběž ný stav 
udá lostí, které jsou operá torovi zobrazová ny  
v tomto okně. Jsou v řá dku barevně odlišeny 
podle důlež itosti jednotlivých udá lostí. Můž ou 
zde nastat tři stavy:  
• černá barva − běž né udá losti (odchody, 

příchody, periodické testy apod.)  

• červená barva − POPLACHY, kromě 
optického odlišení tyto zprá vy navíc 
aktivují zvuk sirény a vyž adují odbavení 
operá torem  

• fialová barva − důlež ité udá losti (výpadek 
sítě, porucha AKU apod.), kromě 
optického odlišení tyto zprá vy navíc 
aktivují zvuk sirény a vyž adují odbavení 
operá torem  

 
Při příchodu nové udá losti je generová n zvuk 
podle výchozího nastavení zvuku (Ovlá dací 
panely − Zvuky).

Na obrá zku vidíme klasické zná zornění se 
sloupci nastavenými pro optimá lní rozlišení. 
Význam jednotlivých sloupců je ná sledující:  
• PO (potvrzení) − u zprá v, které jsou 

důlež ité nebo poplachové se zobrazí 
zaškrtá vací znak jako informace  
o potvrzení udá losti operá torem.  

• Č as příjmu − zde se vypisuje skuteč ný 
č as příchodu dané udá losti.  

• Zdroj události − jedná  se o to, jak byla 
zprá va přijata (rá diovou cestou, telefonní 
kartou, nebo zda byla zprá va 
vygenerová na softwarem).  

• Kanál − je upřesňující informace o příjmu 
udá lostí (u telefonní karty např. Linka 1 č i 
Linka 2)  

• ČOZ (č íslo objektu na zařízení) − zde se 
objeví č íslo objektu tak, jak bylo př ijato.  
V levém sloupci ve formá tu HEXa a  
v pravém ve formá tu DEC.  

• Objekt − textový překlad č ísla objektu. 
Tento text je Vá mi definovatelný při 
definová ní objektu do NET−G.  

• ČZZ (č íslo zprá vy ze zařízení) − jedná  se  
o přijatý přenosový kód. V levém sloupci 
ve formá tu HEXa a v pravém ve formá tu 
DEC.  

• Zpráva − opět textový překlad 
přenosového kódu. Překlad je zá vislý na 
použ ité převodní tabulce zprá v.  

• COD − kód slouž ící k dalšímu zpracová ní 
pro upřesnění příchozí informace.  
U formá tu 4+1, 4+2, 4+3 tvořený 
kopírová ním přenosového kódu, u formá tu 
Contact ID jde o skuteč né upřesnění 
zprá vy.  

• Objekt kódu − upřesňující informace 
vztahující se ke zprá vě. Např. při zprá vě 
"ODCHOD Z OBJEKTU" se zde můž e 
objevit "UŽ IVATEL Č . 1".  

• Textová položka události − operá toř i 
mohou vklá dat vlastní doplňující informace 
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k příchozím udá lostem. Ty se potom 
zobrazují v tomto sloupci.  

 
Kaž dý tento sloupec lze upravit podle Vašich  

představ. Klepnutím levým tlač ítkem myši na 
ná zev sloupce se zobrazí okno umož ňující 
nastavit vlastnosti sloupce.  
 

• Odškrtnutím políč ka "Zobrazovat tento 
sloupec" můž eme ú plně zrušit jeho 
zobrazení.  

• V poli "Nadpis" lze změnit zobrazovaný 
popis sloupce.  

• Š ířku sloupce lze editovat buďto změnou 
hodnoty v políč ku nebo při běž ném 
zobrazení Okna běž ných udá lostí taž ením 
myši.  

• Ve sloupci lze nastavit také použ ité písmo 
a zvolit podbarvení sloupce. Vá mi vybrané 
písmo a barva se zobrazí v ná hledu  
v řá dku pod tlač ítky. Při volbě fontu písma 
a podbarvení sloupce postupujme 
obezřetně. Volme takovou barvu, aby v ní 
byl jasně č itelný text všech udá lostí, tedy 
písma v barvě č erné, fialové, č ervené.  

 
Další pole, které můž ete vidět na obrazovce je 

, toto pole zobrazuje kolik udá lostí 
zpět se má  uchová vat v okně běž ných  

udá lostí. Pokud potřebujete z jakéhokoliv 
důvodu zachovat vyšší poč et udá lostí, stač í 
jen přepsat toto č íslo a provést obnovu dat. 
Nedoporuč ujeme ale tuto hodnotu přílišně 
zvětšovat, neboť při kaž dé aktualizaci tohoto 
okna by dochá zelo k nač ítá ní velkého poč tu 
zprá v, a tím i ke zpomalová ní systému.  
 
Nastavení sloupců − po stisku tohoto tlač ítka 
se zobrazí seznam všech sloupců, které lze  
v okně běž ných udá lostí zobrazit. Pokud jsme 
si při nastavová ní vlastností jednotlivých 
sloupců omylem zrušili jeho viditelnost , 
můž eme jej zde opět zobrazit. Poslední volbou 
v tomto okně je "Převzít nastavení z okna 
událostí/důl. událostí". Pomocí tohoto 
tlač ítka můž eme provést překopírová ní 
nastavení sloupců z jednoho okna do druhého. 
Cílem kopírová ní je vž dy okno z kterého tuto 
volbu volá me.  
 
Volby − po stisku se zobrazí ná sledující 
nabídka:
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• obnova dat − ruč ní aktualizace 
zobrazených dat. Nutno provést po změně 
hodnoty udá vající poč et zobrazených 
udá lostí.  

• zachovat nalistovanou − pokud budeme 
v tomto okně vyhledá vat nějakou starší 
zprá vu a budeme rolovat v okně, tak při 
kaž dé nově příchozí zprá vě se kurzor 
automaticky nastaví na tuto novou zprá vu. 
Zaškrtneme−li tuto volbu, kurzor ná m bude 
stá le stá t na vá mi vybrané zprá vě. 
POZOR: pokud tuto volbu necháte 
zaškrtnutou, nebudou se vám 
automaticky zobrazovat v tomto okně 
nejnovější události, ale bude stále 
aktivní událost vámi zvolená.  

• všechny události −  některé udá losti 
mohou být sprá vcem systému nastaveny 
jako skryté, protož e nemají výraznější 
význam pro operá tora. Jsou to například 
"poloha GPS" apod. Vybrá ním této volby 
způsobíte jejich zobrazová ní v okně 
běž ných udá lostí  

 
Pro zjednodušení prá ce operá tora a pro 
zrychlení reakcí na jednotlivé podněty je  
mož nost použ ití odkazů z udá lostí. Tuto 
mož nost vyvolá me stiskem pravého tlač ítka 
myši na zvolené udá losti. Pro jednotlivé volby 
lze použ ít "rychlé klávesy". Přehled těchto 
klá ves je napravo od jednotlivých voleb.  
 

• ukaž pracoviště − zobrazí podrobné 
informace a konfiguraci pracoviště, na 
kterém byla tato udá lost př ijata a 
zpracová na.  

• ukaž zdroj − zobrazí podrobné informace 
a konfiguraci zařízení, kterým byla tato 
udá lost př ijata a zpracová na.  

• ukaž objekt − rychlý skok na objekt, ze 
kterého byla udá lost př ijata.  

• objekt kódu − rychlý skok na smyč ku 
nebo na osobu, která  byla identifiková na 
jako zdroj udá losti.  

• vložení vlastní události − tato volba 
umož ňuje vlož ení vlastní informace 
operá tora k udá losti. Lze předdefinovat 
libovolný poč et zprá v, které můž e operá tor 
vlož it, můž e si vybrat zda chcete udá lost 
přiřadit objektu, ze kterého jste tuto 
mož nost zavolali, nebo k jinému objektu 
definovanému v systému. Dá le lze doplnit 
vlastní operá torův text do tř iceti znaků 
nebo v poli "vlastní rozsáhlý text" bez 
omezení poč tem znaků.  
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• informace o události − zobrazí informace 
o č ase potvrzení udá losti a o operá torovi, 
který udá lost potvrdil. 
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Okno významných událostí 

V okně jsou zobrazová ny příchozí udá losti,  

které mají být zpracová vá ny na daném 
pracovišti a které mají nastavenu ú roveň jako 
Důlež ité nebo Poplach. V uká zce je vidět 
průběž ný stav udá lostí, které jsou operá torovi 
zobrazová ny v tomto okně.  

Při příchodu nové udá losti je generová n zvuk 
podle výchozího nastavení zvuku (Ovlá dací 
panely − Zvuky) a zá roveň je spuštěna siréna.  
 
Na obrá zku vidíme klasické zná zornění, se 
sloupci nastavenými pro optimá lní rozlišení. 
Význam jednotlivých sloupců je ná sledující:  
• PO (potvrzení) − u zprá v, které jsou 

důlež ité nebo poplachové se zobrazí 
zaškrtá vací znak jako informace  
o potvrzení udá losti operá torem.  

• Č as příjmu − zde se vypisuje skuteč ný 
č as příchodu dané udá losti.  

• Zdroj události − jedná  se o to, jak byla 
zprá va přijata (rá diovou cestou, telefonní 
kartou, nebo zda byla zprá va 
vygenerová na softwarem).  

• Kanál − je upřesňující informace o příjmu 
udá losti (u telefonní karty např. Linka 1 č i 
Linka 2)  

• ČOZ (č íslo objektu na zařízení) − zde se 
objeví č íslo objektu tak, jak bylo př ijato.  
V levém sloupci ve formá tu HEXa a  
v pravém ve formá tu DEC.  

• Objekt − textový překlad č ísla objektu. 
Tento text je vá mi definovatelný př i 
definová ní objektu do NET−G.  

• ČZZ (č íslo zprá vy ze zařízení) − jedná  se  
o přijatý přenosový kód. V levém sloupci 
ve formá tu HEXa a v pravém ve formá tu 
DEC.  

• Zpráva − opět textový překlad 
přenosového kódu. Překlad je zá vislý na 
použ ité převodní tabulce zprá v.  

• COD − kód slouž ící k dalšímu zpracová ní 
pro upřesnění příchozí informace.  
U formá tu 4+1, 4+2, 4+3 tvořený 
kopírová ním přenosového kódu, u formá tu 

Contact ID jde o skuteč né upřesnění 
zprá vy.  

• Objekt kódu − upřesňující informace 
vztahující se ke zprá vě, např. Při zprá vě 
"ODCHOD Z OBJEKTU" se zde můž e 
objevit "UŽ IVATEL Č . 1".  

• Textová položka události − operá toř i 
mohou vklá dat vlastní doplňující informace 
k příchozím udá lostem. Ty se potom 
zobrazují v tomto sloupci.  

 
Kaž dý tento sloupec lze upravit podle vašich 
představ. Klepnutím levým tlač ítkem myši na 
ná zev sloupce se zobrazí okno umož ňující 
nastavit vlastnosti sloupce.  
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• Odškrtnutím políč ka "Zobrazovat tento 
sloupec" můž eme ú plně zrušit jeho 
zobrazení.  

• V poli "Nadpis" lze změnit zobrazovaný 
popis sloupce.  

• Šířku sloupce lze editovat buďto změnou 
hodnoty v políč ku, nebo při běž ném 
zobrazení Okna běž ných udá lostí taž ením 
myši.  

• Ve sloupci lze nastavit také použ ité písmo 
a zvolit podbarvení sloupce. Vá mi vybrané 
písmo a barva se zobrazí v ná hledu  
v řá dku pod tlač ítky. Při volbě fontu písma 
a podbarvení sloupce postupujme 
obezřetně. Volme takovou barvu, aby v ní 
byl jasně č itelný text všech udá lostí, tedy 
písma v barvě fialové a č ervené.  

 
Nastavení sloupců − po stisku tohoto tlač ítka 
se zobrazí seznam všech sloupců, které lze  
v okně významných udá lostí zobrazit. Pokud 
jsme si při nastavová ní vlastností jednotlivých 
sloupců omylem zrušili jeho viditelnost, 
můž eme jej zde opět zobrazit. Poslední volbou 
v tomto okně je "Převzít nastavení z okna 
udá lostí". Pomocí tohoto tlač ítka můž eme 
provést překopírová ní nastavení sloupců  
z jednoho okna do druhého. Cílem kopírová ní 
je vž dy okno, z kterého tuto volbu volá me.  
 
Volby − po stisku se zobrazí ná sledující 
nabídka:  
• obnova dat − ruč ní aktualizace 

zobrazených dat. Nutno provést po změně 
hodnoty udá vající poč et zobrazených 
udá lostí.  

• zachovat nalistovanou − pokud budeme 
v tomto okně vyhledá vat nějakou starší 
zprá vu, a budeme rolovat v okně, tak při 
kaž dé nově příchozí zprá vě se kurzor 
automaticky nastaví na tuto novou zprá vu. 

Zaškrtneme−li tuto volbu, kurzor ná m bude 
stá le stá t na vá mi vybrané zprá vě. 
POZOR: pokud tuto volbu necháte 
zaškrtnutou, nebudou se vám 
automaticky zobrazovat v tomto okně 
nejnovější události, ale bude stále 
aktivní událost vámi zvolená.  

• všechny události − některé udá losti 
mohou být sprá vcem systému nastaveny 
jako skryté, protož e nemají výraznější 
význam pro operá tora. Jsou to například 
"poloha GPS" apod. Vybrá ním této volby 
způsobíte jejich zobrazová ní v okně 
významných udá lostí  

 
Pro zjednodušení prá ce operá tora a pro 
zrychlení reakcí na jednotlivé podněty je 
mož nost použ ití odkazů z udá lostí. Tuto 
mož nost vyvolá me stiskem pravého tlač ítka 
myši na zvolené udá losti. Pro jednotlivé volby 
lze použ ít "rychlé klávesy". Přehled těchto 
klá ves je napravo od jednotlivých voleb.  
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• ukaž pracoviště − zobrazí podrobné 
informace a konfiguraci pracoviště, na 
kterém byla tato udá lost př ijata a 
zpracová na.  

• ukaž zdroj − zobrazí podrobné informace 
a konfiguraci zařízení, kterým byla tato 
udá lost př ijata a zpracová na.  

• ukaž objekt − rychlý skok na objekt, ze 
kterého byla udá lost př ijata. 

• objekt kódu − rychlý skok na smyč ku 
nebo na osobu, která  byla identifiková na 
jako zdroj udá losti. 

• potvrzení události − tato mož nost slouž í  
k potvrzení přijetí důlež ité nebo 
poplachové udá losti a zá roveň vypíná  
akustickou signalizaci.  

• vyloučení významné události − jestliž e je 
poplach vyřízen, lze jej z okna 
významných udá lostí odmazat. Toto 
doporuč ujeme prová dět vzhledem  
k přehlednosti o stavu jednotlivých akcí. 
Udá lost se odmaž e pouze z tohoto okna, 
nikoliv z databá ze.  

• připojení k akci − tato volba je nefunkč ní, 
je připravena pro budoucí použ ití.  

• vložení vlastní události − tato volba 
umož ňuje vlož ení vlastní informace 
operá tora k udá losti. Lze předdefinovat 
libovolný poč et zprá v, které můž e operá tor 
vlož it, můž e si vybrat zda chcete udá lost 
přiřadit objektu, ze kterého jste tuto 
mož nost zavolali, nebo k jinému objektu 
definovanému v systému. Dá le lze doplit 
vlastní operá torův text do tř iceti znaků 
nebo v poli "vlastní rozsá hlý text" bez 
omezení poč tem znaků.  

• informace o události − zobrazí informace 
o č ase potvrzení udá losti a o operá torovi, 
který udá lost potvrdil.  
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Okno průzkumníka objektů  

Okno průzkumníka objektů je spolu s oknem 
udá lostí a oknem důlež itých udá lostí 
nejvýznamnějším oknem v aplikaci. Zvlá dnutí 
prá ce s tímto oknem a pochopení principů, 
podle kterých se v okně pracuje, je zá kladním 
předpokladem zvlá dnutí ovlá dá ní celé 
aplikace. Toto okno má  hlavně organizač ní 
funkci, tzn. pomá há  udrž ovat objekty − 
přidá vat, upravovat, sledovat aktuá lní stav 
jejich vlastností, apod.  

 
Nejprve je nutné si uvědomit, ž e pojmem 
objekt není myšlen pouze hlídaný objekt, ale 
objekt obecně, tzn. například pult PCO, 
poč ítač , operá tor, č idlo i hlídaný objekt. Jak je 
patrné, tyto objekty jsou různého typu a mají 
přiřazeny různé vlastnosti různých typů −  
s typy se pracuje prostřednictvím okna 
průzkumníka typů. Okno průzkumníka objektů 

lze otevřít klepnutím na ikonu  na liště ikon 
nebo klá vesou F4. Po prvním otevření vypadá  
takto:  

Pro prá ci s objekty je potřeba nač íst celou 
strukturu do okna. Toto lze provést pomocí 
menu Objekty|Nač ti strom ...  

 
Menu vlastnosti − kliknutím se zobrazí 
nabídka:  
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• načti vlastnosti objektu − znovunač tení 
vlastností objektu na kterém stojíme  

• najdi vlastnost typu − slouž í pro 
vyhledá ní urč itého typu vlastnosti u objektu  

• bez formulářových − u kaž dého objektu 
jsou urč ité vlastnosti, které jsou obsahem 
formulá ře objektu. Standardně nejsou 
běž ně vidět jako jednotlivé polož ky, ale  

pouze jejich obsahy. Zrušením tohoto 
zaškrtnutí zobrazí tyto vlastnosti.  

• bez status − touto volbou lze vypnout 
zobrazová ní informač ního řá dku, který 
zobrazuje ná zev, typ a č íslo vlastnosti  
v systému.  

 
Menu objekty − po kliknutí se rozbalí volba: 

• načti strom objektů − tuto volbu je nutno 
provést vž dy př i prvním otevření "okna 
průzkumníka objektů". Pomocí tohoto  

menu provedete nač tení objektů, jejich 
vlastností a obsahů.  

 

Tímto ú konem se vyplní strom objektů, který 
zná zorní strom objektů. Okno průzkumníka 
objektů je rozděleno na tři č á sti:  
• Okno objektů 
• Okno vlastností 
• Okno obsahu vlastností 

Okno objektů 

Při ná vrhu aplikace se vychá zelo z toho, ž e 
poč et objektů není omezený a ž e můž ou být  
jeho poč ty různé. Proto bylo nutné navrhnout 
vhodnou strukturu, která  jednoduchým a 
přehledným způsobem zorganizuje velké 
množ ství objektů. Byla př ijatá  stromová  
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struktura, která  je apliková na i v jiných oknech 
aplikace. 

 

Kaž dému už ivateli se zobrazí ve stromu pouze 
objekty, které má  přístupné − na které má  
přiděleno prá vo. Pouze supervisor má  
implicitně vž dy zobrazeny všechny objekty 
definované v systému, nicméně i ostatní 
už ivatelé mohou mít zobrazeny všechny 
objekty v případě, ž e mají takové prá va.  
 
Pokud má te na to prá vo, můž ete měnit 
strukturu stromu objektů, tzn. přidat, opravit 
nebo zrušit objekt. K těmto akcím se dostanete  

přes menu, které se Vá m objeví pokud 
stisknete pravé tlač ítko (Oprav objekt ..., Přidej 
objekt ..., Vymaž  objekt ...). Veškeré tyto akce 
se pak prová dějí prostřednictvím průvodce, 
takž e jste navá dění v tom, co a jak má te dělat. 
V celém programu se díky stromové 
architektuře budeme setká vat s výrazy 
"Nadřízený objekt", "Objekt na stejné 
úrovni", "Podřízený objekt". Je to dá no 
zařazením objektu do stromové struktury.  
 

Na tomto příkladu je objekt "MAPY" nadřízený 
objekt pro objekty "Mapy Města, Půdorys 
Orlovka, Půdorys Ticket rest.". Objekt 
"Půdorys Orlovka" je na stejné ú rovni jako  
objekt "Mapy Města", ale zá roveň je 
podřízeným objektem objektu "mapy" a 
nadřízeným objektem objektu "1. poschodí" a 
"Přízemí". Vž dy je důlež ité uvědomit si, odkud 
daný objekt budeme přidá vat.  

Okno vlastností  

Kaž dý objekt má  urč itý poč et různých druhů 
vlastností. Seznam jednotlivých vlastností se 
zobrazí po kliknutí na vybraný objekt  
v prostředním sloupci "okna průzkumníka 
objektů". 



Okno průzkumníka objektů 

 
43 

I zde se zobrazí pouze ty vlastnosti, ke kterým 
má  daný operá tor prá vo přístupu a viditelnosti. 
Pokud má te prá vo, můž ete prová dět ú pravy  
v tomto seznamu, tzn. akce Oprav vlastnost ..., 
Přidej vlastnost ..., Vymaž  vlastnost ... Tyto 
operace jsou opět přístupné prostřednictvím 
menu, které se objeví po stisku pravého 
tlač ítka myši nad tímto panelem. Veškeré akce 
se prová dějí prostřednictvím příslušného 
průvodce.  
 
Jak zjistíte sami, mají některé typy vlastností 
č á steč ně upraven vzhled strá nek svých 
průvodců (jedná  se především  
o "odkazové" typy, kdy se jako přípustné 
hodnoty vlastnosti nabízí pouze objekty typově 
odpovídající těmto vlastnostem). Na druhé 
straně existuje také velká  skupina typu 
vlastností, která  použ ívá  průvodce 
univerzá lního. Významy jednotlivých vlastností 
budou popisová ny dá le v manuá lu. 
 

Okno obsahu vlastností  

Většina vlastností má  své hodnoty, kterými 
blíž e charakterizuje daný objekt. Jejich 
zobrazení se liší v zá vislosti na typu dané 
vlastnosti a některé typy vlastnosti ani svoji 
hodnotu nezobrazují.  
 
Na uká zku např. obsah vlastnosti typu obrá zek 
můž e vypadat takto: 
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Pokud nemá  vlastnost definované rozhraní, 
jste o tom informová ni příslušným textem: 

 

Vybrá ním jiné vlastnosti dojde k zá pisu změny 
provedené na předchozí vlastnosti. 
Představení rozhraní všech typů vlastností by 
bylo zdlouhavé a navíc stá le není a asi nikdy 
nebude koneč ný jejich poč et (bude se podle 
potřeb doplňovat). Plyne to z principu, který 
charakterizuje celou aplikaci, kdy jsme se 

snaž ili zachovat maximá lně mož ně otevřenou 
cestu a neklá st zbyteč ná  omezení.  
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Okno systémových zpráv  

V rá mci programu NET−G bylo vytvořeno okno 
systémových zprá v, které by mělo alespoň 
č á steč ně informovat v případě potíž í se 
spuštěním nebo provozem programu NET−G. 
Obsahuje seznam zprá v, které informují  

o chová ní programu v jednotlivých č asových 
okamž icích. Jelikož  má  slouž it především jako 
ná stroj administrá tora programu, bylo by 
vhodné podle toho také definovat přístupová  
prá va na toto okno. Okno lze otevřít stiskem 

ikony  na panelu tlač ítek, nebo přes 
textové menu Servis − Systémové zprávy. 
Vypadá  takto:  

Tyto zprá vy program uklá dá  rovněž  do 
souboru na disku C:\. O přesném umístění a 
ná zvu souboru jste informová ni na horní liště 
okna. 

Dá le je zde lišta funkč ních tlač ítek, jejichž  
význam je takovýto: 
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- stiskem tohoto tlač ítka se provede nená vratné vymazá ní souboru (nejdříve je 

nutné tuto operaci ještě jednou potvrdit). 

 
- 

stiskem tohoto tlač ítka se zobrazí dialog pro ulož ení souboru generovaných 
systémových zprá v. Touto cestou lze soubor ulož it i pod jiným jménem a tedy 
urč itým způsobem zá lohovat. 

 
- stiskem tohoto tlač ítka se zobrazí dialog pro tisk souboru se všemi 

vygenerovanými systémovými zprá vami. 

 
- stiskem tohoto tlač ítka se zobrazí dialog pro tisk souboru se zprá vami, které 

jsou zobrazeny podle aktuá lního typu filtru. 

 
- stiskem tohoto tlač ítka se zobrazí dialog pro nastavení tisku a tiská rny. 

 
- stiskem tohoto tlač ítka ukonč íte prá ci s oknem systémových zprá v - dojde k 

jeho zavření. 

 
- 

stiskem tohoto tlač ítka se vyvolá  dialog pro nastavení data, od kterého chcete 
vybrat(filtrovat) zprá vy. Je to tedy filtr pro výběr zprá v od urč itého data. O 
změně typu výpisu jste ihned informová ní ve stavovém řá dku. 

 
- 

stiskem tohoto tlač ítka se vyvolá  dialog pro nastavení data, do kterého chcete 
vybrat(filtrovat) zprá vy. Je to tedy filtr pro výběr zprá v do urč itého data. O 
změně typu výpisu jste ihned informová ní ve stavovém řá dku. 

 
- 

stiskem tohoto tlač ítka se postupně vyvolají dva dialogy pro zadá ní data od a 
data, do kterého chcete vybrat (filtrovat) zprá vy. Jedná  se tedy o filtr pro výběr 
zprá v mezi daty. O změně typu výpisu jste ihned informová ní ve stavovém 
řá dku. 

 
- 

stiskem tohoto tlač ítka se vyvolá  dialog pro zadá ní data, ze kterého chcete 
vybrat zprá vy. Jedná  se tedy o filtr pro výběr zprá v z urč itého dne. O změně 
typu výpisu jste ihned informová ní ve stavovém řá dku. 

 
- 

stiskem tohoto tlač ítka se zruší jakýkoliv předchozí filtr a zobrazí se všechny 
vygenerované systémové zprá vy. O změně typu výpisu jste ihned informová ní 
ve stavovém řá dku. 

 
- tlač ítko pro posun na zač á tek souboru v rá mci tohoto editoru. 

 
- tlač ítko pro posun na konec souboru v rá mci tohoto editoru. 

 
- stiskem tohoto tlač ítka se vyvolá  dialog pro nastavení typu, velikosti a barvy 

písma v rá mci tohoto editoru. 

 
- stiskem tohoto tlač ítka se vyvolá  dialog pro vybrá ní barvy pozadí v rá mci 

daného editoru. 

 
- 

toto tlač ítko můž e zaujímat dvě polohy. Pokud je zamá č knuté, nedoplňuje se 
aktuá lně editovaný soubor o nové zprá vy generová né systémem. A nic Vá s v 
rá mci jejich editace neruší. Pokud je vymá č knuté, jsou ihned doplňová ny nové 
zprá vy do editoru. 
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Potom ná sleduje popis a seznam systémových 
hlá šení:  

V nejniž ším (stavovém) řá dku jste aktuá lně 
informová ni o typu výpisu hlá šení, který 
můž ete sami měnit (pokud na to má te prá vo): 
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Průzkumník číselníků zpráv 

Jedním z dalších oken je okno průzkumníka 
č íselníku zprá v. V rá mci tohoto okna lze 
definovat nové zprávy, opravovat stávající  

zprávy a mazat zprávy. Na tyto zprá vy jsou 
(podle definované převodní tabulky zprá v) 
překlá dá ny příchozí zprá vy. Okno průzkumníka 

č íselníku zprá v lze otevřít stisknutím ikony   
nebo přes textové menu: Servis − průzkumník 
č íselníku zprá v. Po otevření vypadá  takto:  
 

Vidíme, ž e je zpoč á tku prá zdné. Pro nač tení je 
nutné z menu Akce vybrat polož ku Nač ti. 
Potom již  okno obsahuje seznam zprá v:  
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Pro zobrazení č ísel jednotlivých zprá v zvolte 
nabídku Zobrazit a Zobrazit zprávy s číslem.  

Potom jsou u jednotlivých zprá v zobrazeny 
jejich č ísla v č íselníku:  

V levé č á sti se nachá zí seznam všech 
nadefinovaných zprá v. V této č á sti lze 
upravovat význam jednotlivých zprá v, případně 
doplňovat nové zprá vy do systému. Význam 
jednotlivé zprá vy zjistíte kliknutím na ni ve 
sloupci seznamu zprá v. V pravé horní č á sti se 
nachá zí pod zá lož kou Popis − popis zprá vy 
(její č íslo, důlež itost, zařazení do skupiny). 
Některé zprá vy lze také charakterizovat tak, 
aby nešly jednoduše zrušit (tento parametr pak 
lze samozřejmě změnit − nicméně toto můž e 
provést pouze osoba, která  má  na to prá vo).  
 
V dolní č á sti jste informová ní, zda je k této 
zprá vě přiřazen nějaký spustitelný objekt 
(Odeslá ní SMS, příkazu do COM portu, 

Vytisknutí ON−Line, Promluvení). Pokud má te 
nadefinová n takovýto spustitelný objekt, 
můž ete ho přiřadit ke zprá vě; pokud pak tato 
zprá va přijde, automaticky se provede spuštění 
tohoto objektu:  
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V rá mci zá lož ky Typ jste informová ní o typu 
akce, která  je svá zaná  s touto zprá vou, tzn. po 
příchodu této zprá vy se tato akce provede:  

Přidání nové zprávy 

Pro jednodušší prá ci je k dispozici průvodce, 
který vá s celou procedurou provede. Přidá ní 
nové zprá vy provedeme kliknutím pravým 
tlač ítkem myši kamkoliv ve sloupci seznamu 
zprá v. Ze zobrazené nabídky vybereme Přidej.  
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Otevře se okno průvodce přidá ním nové 
zprá vy: 

Klinutím na tlač ítko Další se přesunete do 
okna zadá vá ní: 

Zde zadá me:  
• číslo zprávy − zadá me č íslo jež  ještě není 

použ ito v systému. Zadá vá me č íslo 
ná sledující za poslední zprá vou.  
V systému je již  předefinová no několik 
zprá v. V případě zadá vá ní Vašich 
doplňujících zprá v, použ ijte č íslo 13000 a 
vyšší.  

• číslo ikony − zde urč íme přidělením č ísla, 
která  ikona se bude u zprá vy zobrazovat. 
Vzhled ikony lze zobrazit a definovat  
v Průzkumníku ikon.  

• text zprávy − zadejme text, který chceme 
zobrazovat při přijetí zprá vy.  

• typ zprávy − urč íme důlež itost zprá vy.  
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• skupiny zprávy − systémová  (− generuje 
ji systém), objektová  (− přichá zí od 
hlídaných objektů), doplňková  (− je 
doplněna už ivatelem k objektovým a 
systémovým).  

• typ akce − souvisí s nastavová ní stavů 
hlídaných objektů. 

• speciální kód akce − jestliž e v typu akce 
není Vá mi pož adovaný stav objektu,  

můž ete jej př idělit jako speciá lní akci, která  
se bude zobrazovat v mapových 
systémech NET−G.  

• Může se zrušit? − odškrtneme−li toto 
políč ko, zabrá níme tím nechtěnému 
vymazá ní zprá vy z č íselníku.  

 
Stiskem tlač ítka další se přesuneme  
k přiřazová ní spustitelných akcí ke zprá vě:  

Na této strá nce můž ete k dané zprá vě přiřadit 
objekt, který se má  automaticky spustit po 
příchodu dané zprá vy. Pokud se rozhodnete 
tento objekt přidat, vyberte vhodný ze stromu  
v levé polovině okna a stiskněte tlač ítko 
Přidat. Vybraný objekt by se měl nyní zobrazit 
v kolonce Vybraný spustitelný objekt. Pokud 
se rozhodnete nepř iřadit ž á dný, stač í stisknout 

tlač ítko Další. Pokud chcete zrušit přiřazení 
spustitelného objektu stiskněte tlač ítko 
Odebrat.  
 
Více o definici spustitelných objektů se dozvíte 
v sekcích, týkajících se doplňkových servisů  
k NET−G.  
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Pomocí tohoto okna můž ete zapsat 
nadefinované ú daje do databá ze, s tím, ž e 
tento zá pis je již  definitivní. Prá ci s průvodcem 
ještě před tím můž ete stornovat stiskem 
příslušného tlač ítka. Po zapsá ní se objeví 
tlač ítko Dokončit, kterým korektně ukonč íte 
prá ci s průvodcem. 

Oprava stávající zprávy 

Ve sloupci seznamu zprá v nalezneme ná mi 
pož adovanou zprá vu, klikneme na ni pravým 
tlač ítkem myši a z nabídky vybereme Oprav.  
 

Opět se ná m otevře průvodce:  
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Můž eme upravit jakýkoliv ú daj kromě č ísla 
zprá vy v aplikaci. Stisknutím tlač ítka Další  

můž eme již  existující zprá vě přiřadit nově 
vytvořený spustitelný objekt.  

Stiskem tlač ítka Další zprá vu ulož íme do 
databá ze.  

Vymazání existující zprávy 

Vymazá ní zprá vy se provede kliknutím pravým 
tlač ítkem myši na zprá vu v seznamu zprá v a  

zvolením Vymaž z nabídky. Pokud nemá te 
povoleno volbu Vymaž i přesto, ž e na to má te 
mít prá vo, podívejte se, zda daná  zprá va nemá  
v Popisu Zprávu nelze zrušit. V případě, ž e jí 
chcete urč itě smazat, musíte změnit pomocí 
opravy tento atribut a až  potom půjde vymazat.  

Pokud stisknete tlač ítko Storno, zavře se 
průvodce aniž  by byla zprá va smazá na. 

Stiskem tlač ítka Zrušit zprá vu dojde  
k faktickému zrušení zprá vy. 
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Průzkumník ikon 

Toto okno umož ňuje prohlíž ení ikon použ itých  

v systému, č ísla jim přiřazené, import a export 

ikon do  systému. Otevřít jej můž eme 
stiskem ikony na panelu tlač ítek  
nebo přes textové menu Servis − Průzkumník 
číselníku ikon. 

Pro zobrazení ikon je potřeba kliknout na 
menu Akce. Přes toto menu lze provést 
několik č inností: 
• Nač ti ikony objektů  
• Nač ti ikony stavů  
• Nač ti ikony do systému  

Načtení ikon objektů 

Po zvolení této volby se Vá m zobrazí seznam 
ikon, které je mož no př iřadit jednotlivým typům 
objektů, vlastností a také systémovým 
zprá vá m v č íselníku zprá v: 
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Jak je vidět, kaž dá  ikona má  své č íslo, které 
pak přiřazujeme danému typu objektu, 
vlastnosti a zprá vy. 

Načtení ikon stavů 

Provedením nač tení tohoto typu ikon se 
nač tou ikony, které jsou viditelné ve vybraných 
sloupcích oken udá lostí a důl. udá lostí.  

Vazba na obě okna udá lostí je pevná , tzn. ž e 
je dá na vazbou v programu. Nemá tudíž 
význam přidávat nové ikony stavů, jelikož  se 
to bez našeho programového zá sahu nijak 
neprojeví. Maximá lně je mož né upravit vzhled 
takto nadefinovaných ikon.  

Načtení ikon do systému 

Pokud nějakým způsobem testujete vzhled 
nových ikon v aplikaci a nechcete po kaž dé 
změně zavírat okno ikon, zvolte tuto variantu. 
Tím se upravený č íselník ikon nač te do 
systému a pokud provedete obnovu 
jednotlivých oken (prostřednictvím zavření a 
otevření), jsou změny patrné ihned. Jak je již  
zmíněno, odpovídající akcí k volbě Nač tení 
ikon do systému je také zavření průzkumníka 
ikon. 
 
Polož ky č íselníku lze upravovat 
prostřednictvím menu přístupného přes pravé 
tlač ítko myši. 
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Průzkumník typů objektů 

V tomto okně se definují jednotlivé typy objektů 
a vlastností. Kaž dému typu objektu je nutné 
přiřadit jeho umístění ve vazebním stromě, tzn. 
pozici na kterou bude mož no přidá vat jeho 
objekty v rá mci průzkumníka objektů. Zá roveň 
je mož no využ ít princip dědič nosti (zná mý  

z objektového světa) pro př iřazení mož ných 
typů vlastností, samozřejmě s mož ností přidá ní 
nových typů.  
 
Nejdříve si popíšeme vzhled tohoto okna. 
Okno lze otevřít prostřednictvím stisku ikony 

na liště tlač ítek   nebo pomocí textového 
menu Objekty − Průzkumník typů objektů.  
Po otevření je okno prá zdné.  

 
Pro nač tení všech typů do okna klikněte na 
menu Typy − Načti vše.  
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V levé č á sti se nachá zí již  zmiňovaný vazební 
strom, který specifikuje přípustnou hierarchii 
objektů v průzkumníku objektů. Jedinou 
operaci, kterou můž ete v této oblasti prová dět, 
je zrušení příslušné vazby. V případě, ž e již  
existuje objekt daného typu (a to i pod jinou 
vazbou), nelze samozřejmě vazbu zrušit. 
Nelze rušit vazbu u speciá lní skupiny typů 
objektu − systémových.  
 
V prostřední č á sti se nachá zí tzv. agregač ní  

strom, který zná zorňuje dědič nost v rá mci typů 
objektů. Tzn. ž e typ objektu podřízený můž e 
mít některé vlastnosti typu nadřízeného − 
zá lež í na typu těchto vlastností (Pub − zkratka 
Public − dědí se; Pri − zkratka Private −nedědí 
se). Všechny typy objektů jsou potomkem 
zá kladního typu TObject − který má  urč itou 
skupinu public typů vlastností, které proto mají 
všechny typy objektů a jsou tedy přípustné  
u všech objektů. 
 

Nad tímto stromem můž ete prová dět přidá ní, 
opravu nebo zrušení daného typu objektu. 
Zá roveň z této hierarchie přesouvá te typ na 
konkrétní místo ve vazebním stromu.  
 
V pravé horní č á sti se nachá zí ú plný seznam 
všech typů vlastností, které jsou mož né  
u vybraného typu objektu.  
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Jak je patrné, kaž dý typ vlastnosti má  svou 
ikonu (stejně jako typ objektu), jméno, 
vlastníka (u koho byl vytvořen), typ (specifikuje 
dědění), auto (zda se má  vlastnost 
automaticky vytvoř it př i vytvoření objektu 
daného typu) a další (povolen poč et − 
specifikuje kolik instancí daného typu 
vlastnosti lze vytvořit u daného typu objektu). 
Nad tímto seznamem lze prová dět přidá ní, 
opravu nebo zrušení prostřednictvím 
kontextového menu.  
 
V pravé dolní č á sti se nachá zí seznam typů 
objektů, které jsou vazebně napojeny na 
vybraný typ objektu:  

Okno typů objektů je velice silný ná stroj. Než  
se pustíte do jakékoliv operace v tomto okně, 
měli by jste si být jisti tím, co prová díte. 
Každopádně s tímto oknem by měl pracovat 
pouze supervisor. 
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Panel tlačítek 

Pro snazší ovlá dá ní a rychlejší obsluhu je v 
programu zaimplementová n panel tlač ítek. 
Tento panel Vá m pomůž e při obsluze, pokud si  

nejste jisti významem ikon. Najeďte myší na 
ikonu a zastavte se. Po krá tké chvíli se Vá m 
zobrazí ná pověda, co daná  ikona provede 
(význam jednotlivých ikon je popsá n níž e). 
Dá le si můž ete panel tlačítek nastavit tak, 
aby zobrazoval jen Vá mi pož adované ikony. 
 

Panel si můž ete přesunou na libovolnou pozici 
a v případě, ž e s ním "zajedete" do krajních 

poloh, umístí se na okraj. 
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A podobně do ostatních okrajových pozic − 
napravo a dolů.  
 
Podle toho, do jaké pozice si panel umístíte, 
objeví se Vá m při dalším přihlá šení na této 
pozici.V případě, ž e má te panel umístěn  
v některé z horních pozic a chcete ho 

přesunout, musíte přesunout kurzor myši nad 

symbol dvou č ar , stisknout tlač ítko myši a 
přesunout do nové pozice a potom tlač ítko 
uvolnit na nové pozici.  
 
Popis funkcí jednotlivých ikon: 

 
- otevře přihlašovací dialog pro přihlá šení do systému 

 
- otevře dialog pro odhlá šení ze systému 

 
- změna přihlašovacího jména aktuá lně přihlá šeného už ivatele 

 
- změna přihlašovacího hesla aktuá lně přihlá šeného už ivatele 

 
- identifikace aktuá lně přihlá šeného už ivatele a pracoviště 

 
- otevření okna akcí (POZOR! - není v této verzi implementová no) 

 
- otevření okna udá lostí 

 
- otevření okna důlež itých udá lostí 

 
- otevření průzkumníka objektů 

 
- otevření průzkumníka typů objektů a vlastností 

 
- otevření okna pro přehrá vá ní objektů (POZOR! - není v této verzi implementová no) 

 
- otevření okna pro vyhledá vá ní 

 
- otevření průzkumníka č íselníku zprá v 

 
- otevření průzkumníka č íselníku ikon 

 
- otevření okna systémových zprá v 

 
- 

otevření testu sirény  

 - uspořá dá ní otevřených oken za sebou do kaská dy 

 
- upořá dá ní otevřených oken vedle sebe vodorovně 

 
- uspořá dá ní otevřených oken vedle sebe svisle 

 
- uspořá dat minimalizovaná  okna 
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Nastavení panelu tlačítek 

Má te−li na tuto operaci oprá vnění, otevřete si  
okno nastavení panelu tlač ítek pomocí 
textového menu Servis − nastavení panelu 
tlačítek. 

Okno se sklá dá  ze 3 č á stí:  
1. ukázka panelu tlačítek − zde je 

simulová n vzhled panelu tlač ítek.  
Do tohoto panelu př idá vá te nové tlač ítka a 
separá tory, přesouvá te na něm a 
odebírá te z něho. Pokud jste spokojeni  
s tímto vzhledem, stiskněte tlač ítko OK a 
nový vzhled panelu se podle tohoto 
okamž itě nastaví.  

2. seznam všech možných tlačítek  
s popisy jejich funkce − zde je kompletní 
seznam všech tlač ítek, které mohou být na 
panelu. Stač í ho vybrat a umístit na panel.  
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3. zeď reprezentující oddělovač v panelu − 
tento grafický symbol reprezentuje 
separá tor, který se umísťuje na panel 
tlač ítek pro jejich oddělení.  

4. koš − pokud chcete nějaké tlač ítko nebo 
separá tor odebrat z panelu tlač ítek, 
vyberte ho a přesuňte do koše. 
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5. textový návod práce s oknem nastavení 
panelu tlačítek − popis mož ných operací 
v rá mci tohoto okna. Tady je nutné 
upozornit na to, ž e dvě tlač ítka (přihlá šení 
a odhlá šení) nelze zrušit (musí alespoň 
jednou existovat), ale ani přesunout na 
jinou než  první pozici.  
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Okno vyhledávání 

Bylo by chybné se domnívat, ž e poč et objektů 
a vlastností definovaných v systému bude 
stá le nízký a konstantní. Spolu s vývojem a 
expanzí Vaší firmy jistě bude růst klientela a 
také vy zjistíte, ž e program NET−G můž ete 
využ ít i v jiných oblastech, než  ve kterých se 
původně zdá lo − např. marketing, skladové  

hospodá řství, aj. Zá roveň bude také růst poč et 
modulů dodá vaných firmou NAM, které budou 
rozšiřovat původní program NET−G podle 
vašich potřeb. Z toho vyplývá  nutnost snadné 
orientace v rá mci průzkumníka objektů a prá vě 
proto byl vyvinut ná stroj, který Vá m nalezne 
objekt nebo vlastnost podle zadaných kritérií.  
 
Zá kladní vzhled okna vyhledá vá ní vypadá  
takto:  
 

Okno lze podle funkce rozdělit do několika 
oblastí:  
• Hledání − hledaný text a výsledek 

specifikace hledaného objektu spolu  
s množ inou výsledku odpovídajících 
kritériu. 

• Práce s klíčem − umož ňuje specifikovat 
podmínky pro vyhledá vá ní a ty pak 
případně ulož it nebo nahrá t. 

• Popis podmínek − textový popis 
aktuá lních podmínek pro vyhledá vá ní.  

Hledání v objektech  

V této č á sti se zadá vá  text, který se má  
vyhledá vat a také nalezené polož ky, které 

podle nastavení klíč e odpovídají zadá vanému 
textu. Výsledek se zobrazuje v několika 
různých rež imech zá vislých na aktuá lním 
nastavení vyhledá vacího klíč e. Ve výsledku se 
zobrazují vž dy pouze objekty a vlastnosti, na 
které má  daný už ivatel př iděleno přístupové 
prá vo. Výsledek se zobrazí po stisku tlač ítka 
Najdi, tuto akci lze zá roveň spustit stiskem 
tlač ítka Enter v editaci polož ky Najdi text. 
Pokud jste nalezli pož adovaný objekt nebo 
vlastnost, stač í nad danou polož kou udělat 
dvojklik (případně Enter) a za několik okamž iků 
se v průzkumníku objektů nastaví příslušný 
objekt, příp. vlastnost.  
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Pouze objekty  

V tomto rež imu se prohledá vají pouze objekty. 
Ve výsledku je vž dy zobrazeno č íslo objektu 
spolu se jménem objektu.  

Pouze vlastnosti  

V tomto rež imu se prohledá vají pouze 
vlastnosti. Je zde zobrazeno č íslo, jméno 
vlastnosti a také č íslo a jméno objektu s danou 
vlastnosti svá zaného.  

Objekty i vlastnosti  

V tomto rež imu se prohledá vají jak objekty, tak 
vlastnosti. Z důvodu omezené velikosti bylo 
nutné zú ž it některé sloupce proto, aby byly 
všechny ihned viditelné, nicméně pokud to je 
třeba, je mož no je rozšířit na ú kor ostatních, 
nebo na ú kor toho, ž e nebude vše najednou 
viditelné. 
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Praxí bylo zjištěno, ž e je také nutné vyhledá vat 
objekty ještě podle jiných pož adavků. Můž e 
nastat situace, kdy chceme zjistit, které 
všechny objekty se odkazují na daný objekt. 
Např. chceme zná t, které objekty se odkazují 
na objekt Ivo Janalík. Najdeme tento objekt a 
nad ním stiskneme pravé tlač ítko myši, objeví 
se mož nost Odkazy na daný objekt, kterou 
vybereme a v pravé č á sti se ná m zobrazí 
seznam objektů, které se odkazují na daný 

objekt. Pokud nad některým z těchto objektů 
provedeme dvojklik, nastaví se v průzkumníku 
objektů spolu s odkazem. Při změně 
vybraného referenč ního objektu odkazované 
objekty zmizí.  
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Práce s klíčem   

Prostřednictvím těchto 3 tlač ítek se přistupuje 
k operaci s klíč em − vyhledá vacím filtrem. Klíč  
je mož no chá pat jako souhrn pravidel 
specifikující jak a kde vyhledá vat. Klíč  je 
mož no libovolně měnit, uklá dat a znovu 
otevírat. Podrobný popis těchto mož ností nyní 
ná sleduje.  

Nastavení klíče 

Už ivatel můž e sá m definovat v č em se má  
vyhledá vat, č ímž  můž e znač ně urychlit 
samotné vyhledá vá ní. Po stisku tohoto tlač ítka 
se objeví ná sledující okno:  

Vyhledá vací klíč  je mož no specifikovat  
v několika ú rovních:  
• zda se má  hledat č íslo nebo znakový 

řetězec (pokud řetězec tak, zda to má  být 
pouze na zač á tku nebo v celém řetězci),  

• zda se má  prohledá vat v objektech a ve 
vlastnostech (musí být vybrá na minimá lně 
jedna mož nost) 
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• prohledá vá ní v objektech je mož no 
specifikovat výběr podle data vzniku  
(od data, do data, mezi daty),  

• při prohledá vá ní ve vlastnostech lze 
specifikovat, zda se má  hledaná  hodnota 
vyhledá vat ve jménu, obsahu vlastnosti, 
nebo v obou polož ká ch,  

• zá roveň od verze 1.12 bylo zrušeno 
vyhledá vá ní podle rež imových hodnot. 
Toto lze nahradit nadefinová ním 
příslušného dotazu v objektu Filtr.  

 
Pokud chcete specifikovat typy (objektů nebo 
vlastností), ve kterých se má  prová dět 
vyhledá vá ní, je nutné zaškrtnout volbu podle 
typu objektu (vlastnosti). Tím se šipky pro 
přesměrová ní vybarví a jsou přístupné. Nyní je 
nutné vybrat pomocí šipek typy, ve kterých se 
má  vyhledá vat (u typů objektů existují tři typy 
šipek − pro přesun všech, pro přesun  

vybraného spolu s jeho všemi podřízenými a 
pro přesun vybraného bez podřízených; u typů 
vlastností existují dva typy šipek − pro přesun 
všech, pro přesun vybraného). Pokud jste 
vybrali mož nost hledat podle typu objektu 
(vlastnosti) je nutné si uvědomit, ž e se bude 
vybírat pouze v těch typech, které se nachá zejí 
v seznamu pojmenovaném Prohledá vané typy 
objektů (vlastností). Pokud je tento seznam 
prá zdný a je zapnuta volba podle typu objektu 
(vlastnosti), zcela jistě se nenajde nic! Pokud 
nechcete prohledá vat podle typu, zrušte 
zaškrtnutí u této polož ky (šipky pak nejsou 
barevné − pouze šedé).  
 
Pokud chcete prohledá vat podle data vzniku, 
je nutné zaškrtnout alespoň jednu z mož ností 
Vyhledá vá ní podle data vzniku. Datum je pak 
mož no zadat ruč ně, případně pomocí 
jednoduchého kalendá ře. 

V případě, ž e jste zvolili klíč  tak, ž e vyhovuje 
vašim pož adavkům, stiskněte tlač ítko OK, č ímž  
potvrdíte výběr a vrá títe se na vyhledá vá cí 
okno. Pokud chcete zrušit vá š výběr, stiskněte 
tlač ítko Storno a vrá títe se na vyhledá vací 
okno bez tohoto nastavení.  

Uložení klíče  

Pro případ, kdy jste dlouho manipulovali  
s nastavením klíč e a má te pocit, ž e takovéto 
nastavení ještě v budoucnu využ ijete, je 
mož no toto nastavení klíč e ulož it. Po stisku 
příslušného tlač ítka se objeví ná sledující okno:  
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V levé č á sti se nachá zí seznam dostupných 
klíč ů. Vyberte jeden z nich a zvolte ná zev 
nastavení − je mož no vybrat některé ze 
seznamu Všechna nastavení daného klíč e 
nebo napsat svůj ná zev a potom stiskněte 
tlač ítko Ulož it pokud chcete provést tuto 
operaci, jinak stiskněte Storno. Byla zvolena 
struktura, kdy pro větší přehlednost a snadnost 
přidělová ní přístupových prá v má  už ivatel 
přiřazena prá va na jeden klíč , jehož  různá  
nastavení si můž e uklá dat. Na obrá zku je ale  
v nabídce Seznam dostupných vyhledá vacích 
klíč ů kompletní seznam všech definovaných 
klíč ů, protož e je přihlá šen supervisor, který má  
neomezený přístup. 

Otevření klíče  

Pokud chcete použ ít nastavení klíč e, které již  
bylo dříve nastaveno a ulož eno, je mož no 
stisknout toto tlač ítko a potom se objeví 
ná sledující okno: 
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Vyberte klíč  ze seznamu dostupných klíč ů a 
vyberte pož adované nastavení daného klíč e. 
Potom stiskněte tlač ítko Otevřít, č ímž  se 
vrá títe do okna vyhledá vá ní, ale již   
s respektová ním nastavení klíč e, které jste 
prá vě otevřeli. Všimněte si, ž e v Seznamu 
dostupných vyhledá vacích klíč ů se nachá zejí 
již  pouze dva a to je proto, ž e je nyní přihlá šen 
už ivatel, který má  definovaný přístup pouze na 
tyto dva klíč e.  

Popis podmínek  

Tato č á st okna vá s informuje o aktuá lním 
nastavení vyhledá vacího klíč e. Je mož no 
nechat generovat automaticky tento popis 
(volba Generovat automaticky), příp. toto 
generová ní vypnout a doplnit vlastním 
popisem. Tento popis se samozřejmě uklá dá  
při ulož ení nastavení a při ná sledném otevření 
se také nač te.  

Např. podle tohoto popisu můž eme definovat 
přibliž né nastavení klíč e: má  se hledat řetězec, 
pouze v objektech, a to pouze ve vybraných 

typech, přič emž  se jedná  o objekty, které 
vznikly od 22. 8. 1998. 
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Definice pracoviště  

Sestá vá  ze z těchto 4 zá kladních kroků:  
1. Definice pracoviště v systému  
2. Definice zařízení na pracovišti  
3. Definice softwarových modulů na 

pracovišti  
4. Definice zpracová vaných objektů na 

pracovišti  

V systému NET−G je nutné také definovat 
hierarchii objektů, která  bude odpovídat 
uspořá dá ní pracovišť a dispeč inků Vaší firmy. 
Pro sprá vný chod programu NET−G je nutné 
mít nadefinovaná  tato pracoviště a ú daje  
s nimi svá zané. Zde si uká ž eme, co je nutné 
nadefinovat a jakým způsobem se to prová dí. 
Příkladem můž e být tato hierarchie:  
 

Jak lze vidět objekty mají ná sledující hierarchii: 
Jako hlavní objekt vystupuje objekt Sprá va 
dispeč inků 1 (typu Sprá va), pod ním jsou 
uspořá dá ny objekty představující jednotlivé 
dispeč inky. 
 
Kaž dý dispeč ink má  pod sebou několik 
pracovišť (podobně jako tomu je v praxi) a 
kaž dé pracoviště obsahuje nějaký hardware a 
software, který má  své specifické vlastnosti.  
 
Pro větší ná zornost si blíž e rozebereme tuto 

hierarchii na jednoduchém příkladu, ve kterém 
budeme tuto hierarchii budovat  
 
Příklad:  
Vaše firma se rozšiřuje − buduje nový 
dispeč ink s pracovištěm, na němž  se nachá zí 
PC (například Pentium 900) s telefonní kartou 
TF 98 P/2 (dvoulinková  verze).  
 
Vytvoříme objekt dispeč inku, pracoviště a 
definujeme objekt reprezentující dané zařízení: 



Definice pracoviště 

 
73 

Najeďte kurzorem myši na objekt Sprá va 
dispeč inků 1 a stiskněte pravé tlač ítko na myši, 
zobrazí se Vá m menu, ze kterého vyberte 
mož nost Přidej objekt ...  

Tím dojde ke spuštění průvodce pro přidá ní 
nového objektu:  
 
Na ú vodní strá nce stiskněte tlač ítko Další a 
přesunete se na ná sledující strá nku:  
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V seznamu nabízených typů jsou všechny 
typy, které jsou povoleny na ú rovni objektu 
Sprá va dispeč inků 1, který je typu Sprá va.  
My ale chceme přidat typ podřízený tomuto 
objektu, a proto vyberte mož nost Přidá ní 
podřízeného:  

Zde ná m průvodce nabídne již  pouze typ 
Dispeč ink a ten také chceme. Vyberte ho tedy 
a stiskněte tlač ítko Další. Tím se dostanete na 
ná sledující strá nku: 
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Do polož ky Ná zev vepište jméno nově 
vytvořeného objektu a stiskněte tlač ítko Další:  

Na poslední strá nce průvodce pak stisknutím 
tlač ítka Zapiš provedete zá pis do databá ze a 
objekt je vytvořen:  

Jak je vidět, pod tímto objektem není 
samozřejmě zatím definová n ž á dný objekt − 
chybí u něho symbol + pro rozkliknutí. Podle 
zadá ní je na daném dispeč inku definová no 
jedno pracoviště. Vyberte objekt Dispeč ink  
v Dobrušce a stiskněte pravé tlač ítko a z menu 
vyberte mož nost Přidej objekt ...  
 
Tím se opět spustí průvodce, na jehož  druhé 
strá nce vyberte z podřízených typů typ 
Pracoviště:  
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Vepište jméno Pracoviště 1 a zapište objekt do 
databá ze.  

 

Nyní přistoupíme k definici objektů, které blíž e 
specifikují Pracoviště 1. Víme, ž e se tam bude 
nachá zet poč ítač  s telefonní kartou TF 98 P/2. 

Vyberte tedy objekt Pracoviště 1 a pomocí 
průvodce definujte objekt na podřízené ú rovni, 
který je typu Poč ítač : 
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Ten pojmenujeme například: Pentium 200 a 
zapíšeme do databá ze. 

Definice zařízení připojeného na 
pracovišti  

Dá le k tomuto pracovišti přiřadíme telefonní 
kartu TF 98 P/2. Vyberte objekt Pracoviště 1 a 
přidejte objekt typu Zařízení PCO, který je  

vzhledem k objektu Pracoviště 1 na podřízené 
ú rovni (stiskněte pravé tlač ítko myši při 
vybraném objektu Pracoviště 1 a spustí se 
Vá m průvodce; na jeho druhé strá nce vyberte 
mož nost Přidá ní podřízeného a z nabízených 
typů vyberte typ Zařízení PCO a na ná sledující 
strá nce mu přiřaďte jméno TF 98 P a zapište 
do databá ze):  

Vytvořením objektu typu Zařízení PCO došlo 
automaticky také k vytvoření dvou vlastností: 
Konfigurace driveru a Převod symb. čísla 
driveru. Nyní si popíšeme význam těchto dvou 
vlastností.  
 
Ve vlastnosti Převod symb. čísla driveru se 
definuje č íslo driveru, který je přiřazen tomuto 
zařízení. Drivery (ovladač e) jsou na daném 
pracovišti č íslová ny svým pořadovým č íslem, 
aby byla mož ná  jejich identifikace v přijatých 
telegramech udá lostí. Na jednom pracovišti je 
povoleno maximá lně 99 driverů. Oč íslová ní se 
provede při instalaci zařízení, tedy nyní. 
Jednotlivé drivery mají vždy různá čísla.  

Ve vlastnosti Konfigurace driveru se 
nastavuje konfigurace daného zařízení 
vzhledem k odpovídajícímu driveru. Tato 
vlastnost je vž dy specifická  pro jednotlivé 
druhy driverů a jejich tvar je vž dy stanoven 
výrobcem driveru v jeho popisu. Pro příklad 
uvedeme zde např. konfiguraci driveru zařízení 
TF 98 P:  
 
[COM1: 19200,N,8,1], DRVTF98P.DLL, 
c:\netgdata\drvdata\,[MTND=20,JCH=T]  
 
Definici jednotlivých podporovaných zařízení 
naleznete v programové nabídce NET−G.  
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Další skuteč ností, kterou je nutné také 
zohlednit, jsou komunikač ní kaná ly daného  

zařízení − odpovídají jim objekty typu Kanál a 
Kanál zařízení.  

Komunikač ní kaná ly daného zařízení se 
definují jako podobjekty daného zařízení, jejich 
poč et a definice je opět zá vislá  na předpisu 
výrobce driveru daného zařízení. Pro příklad je 
zde uvedena telefonní karta TF 98 P/2, jenž  
má  kaná ly typu Linka a jeden typu Kaná l 
zařízení.  
 
Kaž dý objekt typu Kanál má  vlastnost Číslo 
kanálu. Tato č ísla definuje výrobce driveru, 
naší povinností je vepsat do definice podle 
tohoto předpisu. U TF 98 P má   
• Kaná l Linka1 má  č íslo 1.  
• Kaná l Linka2 má  č íslo 2.  
• Vnitřní kaná l zařízení typu Kaná l zařízení 

má  č íslo 0. (Kaná l zařízení slouž í  
k přenosu udá lostí, vzniklých od zařízení a 
ne přijatých od hlídaného objektu, např. 
Porucha telefonní linky atd. Proto má  navíc 
vlastnost Převodní tabulka zprá v zařízení, 
podle které se překlá dají tyto vnitřní 
udá losti.  

Definice softwarových modulů  

Dá le je nutno kromě hardwarových zařízení 
definovat také software na daném pracovišti − 
jedná  se o typ Program. Pro sprá vnou 
funkč nost systému stač í definovat software, 
který je dodá vá n naší firmou. Zařazení objektů 
odpovídajících jiným programům není 
nezbytné, má  však informativní charakter.  
Na Pracovišti 1 je provozová n program NET−G 
AppPCO, proto vytvoříme objekt typu 
Program pod objektem Pracoviště 1 a 
nazveme ho Program NET−G AppPCO:  
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Tomuto programu přidá me vlastnost typu 
Symbolické jméno programu a do obsahu 
vlastnosti vepíšeme NET−G.  

Definice zpracovávaných objektů 

Nyní je nutné definovat, které hlídané objekty 
(musí už  být nadefinová ny v systému NET−G)  

se budou zpracová vat na nově definovaném 
pracovišti. Pod objekt Pracoviště 1 
nadefinujeme objekt typu Zpracovávané 
objekty. Vyberte objekt Pracoviště 1 a 
vytvořte pod tímto objektem objekt nový, který 
je typu Zpracovávané objekty a zapište tento 
objekt do databá ze:  
 

Zde je asi nutné osvětlit pojem 
zpracovávané objekty:  
V případě, ž e chcete na různých pracovištích 
hlídat pouze urč itou skupinu hlídaných objektů, 
nadefinujete si u objektu Zpracovávané 
objekty vlastnost typu Objekt pro 
zpracování, ve které označ íte konkrétní 
hlídaný objekt. Tímto definujete, ž e pouze od 
těchto hlídaných objektů budou chodit důlež ité 
zprá vy do okna důlež itých udá lostí a od 
ostatních hlídaných objektů pak veškeré 
zprá vy (tedy i důlež ité) chodí pouze do okna 
udá lostí. Pokud se u objektu zpracová vané 
objekty vyskytuje vlastnost Zpracovávat 
všechny objekty znamená  to, ž e i přesto, ž e 
se zde například vyskytují vlastnosti Objekt 

pro zpracování, budou se zde zpracová vat 
všechny hlídané objekty. Vyřazením této 
vlastnosti pak pouze ty, které se nachá zejí  
v rá mci vlastností Objekt pro zpracování. 
Protož e většina zá kazníku nebude využ ívat 
distribuovaného zpracová ní, byla automaticky 
vytvořena vlastnost Zpracová vat všechny 
objekty.  
 
Ř ekněme tedy, ž e na tomto pracovišti se 
budou zpracová vat jen Hlídané objekty 
Ostrava, proto vymaž eme vlastnost 
Zpracovávat všechny objekty a vytvoříme 
vlastnost novou typu Objekty pro zpracování,  
u nichž  vybereme jen větev Hlídané objekty 
Ostrava. 
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Definice převodních tabulek 
Převodní tabulky zprá v tvoří speciá lní větev  
v hierarchii objektů − jsou uspořá dá ny pod 
objektem typu Převodní tabulky zpráv. 
Příkladem takového uspořá daní můž e být 
například ná sledující hierarchie: 

Lze vytvořit neomezený poč et převodních 
tabulek − objektů typu Převodní tabulka zprá v. 
Princip převodní tabulky je zřejmý: převá dí 
č íslo zprá vy, která  přijde na nějaké zařízení na 
č íslo zprá vy, která  je definovaná  v systému 
NET−G AppPCO.  
 
Logicky:  
ke kaž dému zařízení by měla existovat prá vě 
jedna převodní tabulka. K objektu typu 
Převodní tabulka zpráv je nutné pro kaž dou 
zprá vu definovat vlastnost typu Převod čísla 
zprávy, jejímiž  hodnotami jsou č íslo příchozí 
zprá vy a č íslo zprá vy v systému.  

Pomocí množ iny převodních tabulek zprá v lze 
pak jednoduše sjednotit zprá vy přichá zející 
pod různými č ísly na různých zařízeních na 
jednotné č íslo zprá vy, které je definová no  
v systému − viz průzkumník číselníku zpráv.  
 
To znamená , ž e chceme−li v převodní tabulce 
převést nějakou zprá vu, musíme ji nejprve mít 
nadefinovanou v číselníku zpráv.  
 
Toto je uká zku průchodu příchozí zprá vy 
systémem:  
 

Tabulky lze tvořit dvěma způsoby:  
• Ruč ním přidá vá ním vlastností  
• Rozšířenou editací 
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Tvorba převodní tabulky zpráv 
přidáváním vlastností  

Kaž dá  převodní tabulka zprá v můž e obsahovat 
různý poč et přenosových kódů. Proto můž eme 
vytvořit tabulku pro kaž dý typ zařízení.  

Ukaž me si nyní případ tabulky pro telefonní 
komuniká tory ú středen EZS použ ívající 
implicitní tabulku PCO 2000:  
 
Jako vstupní informace potřebujeme zná t 
přenosové kódy. Mějme tedy takovou tabulku: 
 

POZOR - kaž dá  převodní tabulka zprá v musí 
obsahovat tyto dvě zprá vy: 

 

31 Poplach sm. 1   41 Odchod z objektu 
32 Poplach sm. 2   42 Odchod z objektu 
33 Poplach sm. 3   43 Odchod z objektu 
34 Poplach sm. 4   44 Odchod z objektu 
91 Obnovení sm. 1   51 Příchod do objektu 
92 Obnovení sm. 2   52 Příchod do objektu 
93 Obnovení sm. 3   53 Příchod do objektu 
94 Obnovení sm. 4   54 Příchod do objektu 
71 Porucha baterie   81 Obnova baterie 
73 Výpadek sítě   83 Obnova sítě 

 

-1 10009 Není spojení s 
objektem   -2 10011 Obnovené spojení s 

objektem 
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V okně Průzkumníka objektů, ve větvi 
Převodních tabulek zpráv vytvoříme  

podřízený objekt typu Převodní tabulka 
zpráv, kterou pojmenujeme 4+2.  

Klikneme na tuto tabulku, do sloupce vlastností 
klikneme pravým tlač ítkem myši a zvolíme  

Přidej vlastnost. Z nabízených typů vlastností 
vybereme Převod čísla zprávy. 

Zobrazí se okno, ve kterém zadá me přenosový 
kód zprá vy, v našem případě 31. Kód 
zadá vá me u telefonních formá tů do políč ka 
HEX u rá diových formá tů do políč ka DES.  
 
V prostředním sloupci vyhledá me typ zprá vy, 
který má  být př iřazen tomuto kódu. V našem 
případě POPLACH v objektu. 
 
Systémem Drag and Drop (tedy chytni a pusť) 
přetá hneme zprá vu z prostředního sloupce do 
políč ka Zpráva v aplikaci. Pokud zná me č íslo 
zprá vy z č íselníku, můž eme jej rovnou vepsat 

do políč ka Zpráva v aplikaci.  
Pro snazší vyhledá vá ní v seznamu zprá v 
slouž í filtry na levé straně. Překlikneme−li se 
do políč ka Poplachové, zobrazí se ná m  
v seznamu zprá v pouze ty, které mají  
v číselníku zpráv nastaveno, ž e jsou 
poplachové. 
 
V horní č á sti doporuč ujeme pro větší 
přehlednost dopsat do políč ka Jméno 
vlastnosti, skuteč nou funkci převodu  
(v našem případě poplach v objektu). 
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Kliknutím na tlač ítko Další se zobrazí okno 
dotazující se Vá s, zda chcete skuteč ně provést 
zapsá ní převodu do databá ze. 

Kliknutím na tlač ítko Zapiš se převod ulož í a 
zobrazí ve sloupci Vlastností k dané Převodní 
tabulce zpráv. 

Převody č ísla na všechny zprá vy použ ité v této 
tabulce.  

Tvorba převodní tabulky zpráv 
rozšířenou editací  

Kaž dá  převodní tabulka zprá v můž e obsahovat 
různý poč et přenosových kódů. Proto můž eme 
vytvořit tabulku pro kaž dý typ zařízení.  
 
Ukaž me si nyní případ tabulky pro telefonní 
komuniká tory ú středen EZS použ ívající 
implicitní tabulku PCO 2000:  
 
Jako vstupní informace potřebujeme zná t 
přenosové kódy. Mějme tedy takovou tabulku: 
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POZOR − kaž dá  převodní tabulka zprá v musí 
obsahovat tyto dvě zprá vy: 

V okně Průzkumníka objektů, ve větvi 
Převodních tabulek zpráv vytvoříme 
podřízený objekt typu Převodní tabulka 
zpráv, kterou pojmenujeme 4+2. 
 
 

 
 

 

31 Poplach sm. 1   41 Odchod z objektu 
32 Poplach sm. 2   42 Odchod z objektu 
33 Poplach sm. 3   43 Odchod z objektu 
34 Poplach sm. 4   44 Odchod z objektu 
91 Obnovení sm. 1   51 Příchod do objektu 
92 Obnovení sm. 2   52 Příchod do objektu 
93 Obnovení sm. 3   53 Příchod do objektu 
94 Obnovení sm. 4   54 Příchod do objektu 
71 Porucha baterie   81 Obnova baterie 
73 Výpadek sítě   83 Obnova sítě 

 

-1 10009 Není spojení s 
objektem   -2 10011 Obnovené spojení s 

objektem 
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Klikněme na ni pravým tlač ítkem myši a  
z nabídky vyberme Rozšířená editace. 

Otevře se okno editace tabulky. Klikněme 
kamkoliv do tohoto okna pravým tlač ítkem 
myši a z nabídky zvolte Editace ID 
hexadecimálně, v případě, ž e budete zadá vat 
přenosové kódy v HEXa formá tu. Klikněte ještě 
jednou a tentokrá t zvolte Automaticky 
doplňovat název převodu. 
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Do políč ka CSZ zadejme pož adovaný 
přenosový kód. 
Do políč ka CSS zadá vá te č íslo zprá vy 
v Číselníku zpráv. Pokud toto č íslo nezná me, 
klikněme do políč ka myší, objeví se v něm 
č tvereč ek se 3 teč kami. Klikněme i na něj a 
objeví se okno vyhledá vá ní zprá v v č íselníku. 
Do políč ka Hledej zadejte č á st Vá mi 
pož adovaného textu. Zprá vy se budou filtrovat. 
V okně seznamu zprá v budou pouze ty, které 
obsahují vá mi zadaný text. 
Naleznete−li zde Vaši zprá vu, tak ji dvojklikem 
vlož íte do okna Rozšířené editace 
převodních tabulek. 
 

 
Překlikněte se na políč ko Zpráva, která  se 
vá m automaticky doplnila, a stiskem tlač ítka 
TAB (stejně tak i šipkou dolů nebo Insert) 
vytvoříte další řá dek. Opět opakujeme postup 
zadá vá ní přenosových kódů a jim přiřazová ní 
zprá v z Číselníku zpráv. 
Jestliž e již  má te zadá ny všechny přenosové 
kódy a vytvořili jste si ještě jeden prá zdný 
řá dek, který už  nepouž ijete, můž ete jej umazat 
stiskem klá ves CTRL+DEL. 
 
 

Má te−li tabulku hotovou, klikněte opět pravým 
tlač ítkem myši kamkoliv do okna Rozšířené 
editace a z nabídky zvolte Potvrdit změny  
v databázi. Tím tabulku uložíte. Pokud byste 
tabulku zavřeli, aniž  byste provedli potvrzení 
změn, tak se vytvořená  tabulka ztratí. 
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Export a import převodních 
tabulek zpráv 

Export a import tabulek Vá m umož ňuje 
předá vá ní tabulek mezi dispeč inky, poč ítač i 
(firma, doma), nebo pro kontrolu na NAM 
system, a.s., tak i jednoduché slouč ení dvou 
tabulek v jednu, což  využ ijete zejména při 
přípravě tabulek použ ívaných u rá diové sítě 
NAM Global. 
 

Použ ití Exportu a Importu tabulek má  2 
podmínky: 
• Použ ití Rozšířené editace převodních 

tabulek zprá v 
• Stejný Číselník zprá v, případně dodat 

soupis dodaných zprá v 
 
Pokud chceme tabulku uložit do souboru 
pro export postupujeme takto: 
1. Otevřeme si rozšířenou editaci (popsá no 

ve sekci tvorba převodních tabulek) 
2. V okně rozšířené editace klikneme pravým 

tlač ítkem myši a zvolíme Uložit tabulku 
do souboru 

3. Potom vybereme umístění a ná zev 
souboru s tabulkou. Výsledný soubor má  
případnou TCT. Tento soubor lze prohlíž et 

libovolným textovým editorem a má  
takovouto podobu: 
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Můž ete zde vidět, ž e přenosový kód je 
přelož en do formá tu DEC a je přiřazen nějaké 
zprá vě v č íselníku.  
 
Při Importu převodní tabulek zpráv 
postupujeme takto:  
1. Ve větvi převodních tabulek si vytvoříme 

novou převodní tabulku zpráv (popsá no  
v sekci tvorba převodních tabulek). 

2. Otevřeme si rozšířenou editaci 
převodních tabulek zprá v (popsá no ve 
sekci tvorba převodních tabulek). 

3. Klikneme pravým tlač ítkem do okna 
rozšířené editace a vybereme 
Automaticky doplňovat název převodu. 

4. Klineme opět pravým tlač ítkem do okna 
rozšířené editace a vybereme Načíst 
tabulku ze souboru. 

5. Vybereme soubor TCT s pož adovanou 
tabulkou. 

6. Pokud se po potvrzení nač tení souboru 
zobrazí takovéto okno, tak se pokoušíte 
nač íst tabulku obsahující převod na č íslo 
zprá vy, které vá š č íselník neobsahuje. 

Pokud tomu tak je, musíte nejprve tuto 
zprá vu doplnit do č íselníku zprá v. 
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Sloučení dvou tabulek provedeme takto: 
Představme si, ž e má me tabulku pro rá diový 
vysílač  TSM a tabulku pro formá t 4+2. Pokud 
budeme chtít přes tento vysílač  přená šet 
pomocí telefonního komuniká toru prá vě formá t 
4+2, musíme vytvořit tabulku obsahující jak 
kódy pro rá diový vysílač , tak kódy pro formá t 
4+2. Můž eme tuto tabulku vytvořit celou znovu, 
nebo pomocí importu je slouč it. 
 
1. Otevřeme si rozšířenou editaci tabulky 

Rá dio (popsá no ve sekci tvorba 
převodních tabulek). 

2. Ulož íme tabulku dle výše popsaného 
způsobu do souboru pojmenovaného 
rá dio.tct. 

3. Otevřeme rozšířenou editaci tabulky 4+2 a 
ulož íme ji do souboru 4+2.tct. 

4. Ve větvi převodních tabulek zprá v 
vytvoříme novu tabulku, kterou 
pojmenujeme 4+2 rá dio. 

5. Otevřeme její rozšířenou editaci. 
6. Klikneme do ní pravým tlač ítkem myši a 

zvolíme automaticky doplňovat ná zev 
převodu. 

7. Klikneme ještě jednou a zvolíme nač íst 
tabulku ze souboru, zvolíme soubor 
rá dio.tct. 

8. Po nač tení klikněme do tabulky opět 
pravým tlač ítkem myši a zvolíme nač íst 
tabulku ze souboru, zvolíme druhý soubor 
4+2.tct. 

9. Nyní má me v okně rozšířené editace 
slouč ené zprá vy z obou tabulek. 

10. Nezapomeňme tabulku ulož it kliknutím 
pravým tlač ítkem a zvolením Potvrdit 
změny v databá zi. 

 
Nyní je tabulka připravena na použ ití u objektu. 
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Definice hlídaných objektů  

Systém NET−G je urč en pro monitoring a 
zpracová ní udá lostí v napojených hlídaných 
objektech zá kazníků Vaší agentury. Jak tedy  
definovat a napojit takový hlídaný objekt, si 
nyní v jednotlivých krocích uká ž eme. 

Větev hlídaných objektů  

Nejprve si přiblíž íme podle jakých pravidel jsou  

v průzkumníku objektů vytvá řeny objekty ve 
větvi hlídaných objektů. 

Typy objektů 

Větev hlídaných objektů lze definovat podle 
schématu předdefinovaných typů ve větvi 
hlídaných objektů. Tyto typy urč ují vazební 
poměry př i definová ní jednotlivých polož ek  
v této větvi. 
 
Na obrá zku je vidět tato větev tak, jak je 
definovaná  v Průzkumníku typů objektů  
v systému.  

Definované objekty 

Na tomto obrá zku již  vidíte příklad definované  

větve hlídaných objektů tak, jak ho lze  
nadefinovat v Průzkumníku objektů  
v systému. 

V hierarchii je v tomto případě na vrcholu 
objekt Správa hlídaných objektů 
stejnojmenného typu. Podřízené objekty typu 
Oblast hlídaných objektů jsou vytvořeny dva  
s ná zvy Jih a Sever. Pod těmito oblastmi jsou 

objekty typu Skupina hlídaných objektů  
s ná zvy Frýdek Místek a Orlová . Pod nimi jsou 
vytvořeny již  koneč ně naše objekty typu 
Hlídaný objekt s ná zvy Hospoda u Magdona 
č i Hospoda na mýtince a další. 



Definice hlídaných objektů 

 
91 

Možné uspořádání hierarchie 

Budová ní datových větví je plně ve Vaší 
kompetenci a je podřízeno pravidlům, jak již  
bylo vysvětleno, jednotlivých vazeb typů.  
Na jednoduchém příkladu si uká ž eme tvorbu a  

mož nou podobu uspořá dá ní hierarchie větve 
hlídaných objektů. 
 
Zač íná me definovat větev, nejprve vytvoříme  
v kořenu stromu objekt typu Skupina 
hlídaných objektů. Pod něj přidá vá me 
jednotlivé objekty typu Hlídaný objekt. 

Při dalším definová ní pož adujeme rozdělení 
hlídaných objektů do více skupin a tyto pak 
podřídit jedné oblasti. Nadefinujeme tedy 
nejdříve nadřízený objekt k objektu Skupina  

hlídaných 1. Tento bude typu Oblast 
hlídaných objektů a nazveme ho Oblast 
PRAHA. 

Pod tento pak definujeme nový podřízený 
objekt Skupina hlídaných 2. Pod tuto skupinu 
můž eme definovat další hlídané objekty,  
v našem případě je zde objekt typu Hlídaný 
objekt s ná zvem Museum.  
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Pro sprá vce systému také existuje mož nost 
přesunová ní č i kopírová ní jednotlivých objektů 
pod jiné nadřízené objekty. Tím je mož no  

pruž ně pracovat s hierarchií objektů a měnit 
její strukturu.  
 

Po ú pravě přesunutím je struktura větve 
hlídaných objektů v zobrazené podobě. 
Pomocí kopírová ní je mož no definovat např. 
hlídaný objekt jako šablonu s potřebnými  

sekcemi a smyč kami a tento pak kopírová ním 
jednoduše definovat. Využ ití je patrné např.  
i u převodních tabulek a jinde.  

Přidání objektu 

Objekty je mož no definovat dvěma způsoby 
podobně jako Převodní tabulky zprá v: 
• Ruč ním vklá dá ním vlastností a objektů 
• Rozšířenou editací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Definice hlídaného objektu ruč ním vklá dá ním objektů 

 
93 

Definice hlídaného objektu 
ručním vkládáním objektů  

Přidání objektu do stromové 
architektury  

Postup přidá ní hlídaného objektu je obdobný 
jako přidá ní jakéhokoliv objektu ve stromové 
struktuře systému. Pomocí pravého tlač ítka 
myši vyvolá me na nadřízeném č i typově 
stejném objektu menu a volbou Přidej  
objekt ... vyvolá me průvodce.  
 

V průvodci zvolíme Přidání podřízeného  
(č i Přidání na stejné úrovni podle toho,  
k jakému objektu přidá vá te). Automaticky se 
zobrazí mož né typy k přidá ní. Vybereme daný  

typ, v našem příkladu Hlídaný objekt a 
přesuneme se na další strá nku průvodce, kde 
opravíme ná zev objektu. Na další strá nce pak 
už  jen potvrdíme přidá ní objektu. 

Ve struktuře větve se objeví Vá mi nově 
nadefinovaný objekt typu Hlídaný objekt, 
v našem příkladu Kino Jas. Je vytvořen 
automaticky se všemi vlastnostmi a 
podobjekty, které jsou v typech definová ny 
jako automatické.  
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Automaticky se tedy vytvoří všechny 
formulá řové vlastnosti a vlastnost formulá ř, do 
něhož  můž eme ihned zadá vat ú daje. 

 

Připojení objektu na kanál  

Objekt je tedy v zá kladní konfiguraci 
nadefinová n, nemůž e však zatím přijímat ze 
ž á dného zařízení udá losti. Není totiž  zatím  
k ž á dnému zařízení (jeho kaná lu) připojen.  

Připojení objektu na kanál urč itého zařízení 
předpoklá dá  již  definovaný objekt typu 
Zařízení PCO pod pracovištěm. Pro připojení 
slouž í podobjekt hlídaného objektu typu 
Připojení objektu na kanál. Ten automaticky 
vytvá ří vlastnosti Připojení na kanál a Přev. 
tabulka zpráv objektu. 
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Obě tyto zá kladní vlastnosti připojení jsou 
odkazem na jiný objekt v hierarchii systému. 
Po jejich vytvoření jsou tyto odkazy prá zdné, 
musíme je tedy definovat. Definici provedeme 
podle ná sledujícího postupu. Pomocí pravého 
tlač ítka myši na vlastnosti Připojení na kaná l 
otevřeme menu a zvolíme Oprav vlastnost ...  
 
Vstupní hodnota na kanále představuje č íslo 
(mož no zadat dekadicky nebo hexa), pod 
kterým se bude na daném kaná le hlá sit tento 
objekt. 
 

Číslo kanálu obsahuje hodnotu identifikace 
kaná lu zařízení, ze kterého bude tento ná š 
hlídaný objekt přijímat udá losti urč ené č íslu 
objektu, které jsme definovali dříve. Ve stromě 
objektů vlevo nalistujeme daný kaná l a 
přetaž ením do pole Číslo kanálu získá me jeho 
identifikaci (pokud ji zná te − můž ete vlož it č íslo 
přímo). 
 
V našem příkladu bude ná š hlídaný objekt 
přijímat udá losti z pultu PCO 2000 připojeného 
na pracovišti PC01. Z jeho kaná lu Kaná l radio 
to budou udá losti od objektu č íslo 220. 

Objekt je sice připojen, ale aby byl schopen 
dekódovat příchozí udá losti, potřebuje ještě 
vědět, podle které převodní tabulky zprá v má  
dekódovat příchozí kódy zprá v. K tomu slouž í 
vlastnost v Př ipojení…  a to Převodní tabulka 
zpráv objektu. Opět pomocí menu Oprav 
vlastnost nastartujeme průvodce:  
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Nalistujeme ve stromě objektů příslušnou 
převodní tabulku a přetaž ením do pole Číslo 
převodní tabulky ji přiřadíme k objektu.  
 
Tím je objekt připojen na daný kaná l zařízení, 
je schopen přijímat od něho udá losti pod 
definovaným č íslem objektu a dekódovat je 
podle příslušné převodní tabulky zprá v. Existují 
však další parametry tohoto připojení, které 
rozšiřují mož nosti definice např. pro objekty 
připojené na kaná l telefonní karty atd. Tyto 
parametry můž eme přidat jako další vlastnosti 
daného připojení již  zná mým způsobem 
přidá ní vlastnosti.  

Doba kontroly spojení  

Definujeme zde konstantu pro dané připojení, 
kterou podporuje příslušný driver zařízení. Ten 
periodicky kontroluje, zda se daný objekt na 
tomto připojení ozval (zaslal telegram  
s udá lostí) ve stanoveném limitu poč tu minut. 
Rozsah není shora reá lně omezen, lze zadat 
teoreticky poč et až  2 mld., reá lné hodnoty 
jsou:  
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0 − Nekontroluje se 
5 − 5 min pro zařízení radiových přijímač ů 
60 − 1 hod 
1440 − 24 hod atd. 
 
Pož adovanou hodnotu je v průvodci mož no 
zadat více způsoby: 
• buďto zadá me hodnoty do polí Dny, 

Hodiny nebo Minuty  
• nebo do pole Celkem minut zadá me 

pož adovanou dobu kontroly  
 
Hlídá ní doby kontroly program prová dí dvěma 
způsoby:  
1. reakce na každou přijatou zprávu − 

program kontroluje příchod libovolné 
zprá vy z objektu. Pokud taková to zprá va je 
přijata, program zač íná  znovu odpoč ítá vat 
nastavenou dobu kontroly od ní.  

2. reakce na zvolenou zprávu − program 
kontroluje jen příchod Vá mi nadefinované 
zprá vy (přenosového kódu), ostatní 
ignoruje. Pokud je tato Vaše zvolená  
zprá va přijata, program zač íná  znovu 
odpoč ítá vat nastavenou dobu kontroly od 
ní. Aktivace tohoto způsobu hlídá ní doby 
kontroly spojení se prová dí vlož ením 
vlastnosti FORMÁT KÓDU.  

Vyjmuté kódy  

Tento parametr je důlež itý pro drivery zařízení 
např. radia č i telefonní karty, když  pož adujeme 
nepropustnost některých č ísel udá lostí  
z objektu, které slouž í jen pro kontrolu spojení. 
U objektu na daném připojení je pak taková  
udá lost zpracová na pouze na ú rovni driveru 
pro kontrolu spojení a není již  posílá na 
nadřazenému systému pro zá pis do SQL 
databá ze.  
 
Tento parametr se definuje textově, tedy v poli 
zobrazení vlastnosti se zadají č á rkou oddělené 
kódy, které chceme vyluč ovat. Respektuje se 
zá pis dekadický nebo hexa s ná věštím $.  
 
Příklad: 18,$23  

Formát kódu  

Vlož ením této vlastnosti a zadá ním řetězce do 
jejího obsahu zapíná  druhý způsob hlídá ní 
doby spojení s objektem. Pokud chceme tento 
způsob zaktivnit, musíme zapsat do obsahu 
vlastnosti:  
 
CM=$74 nebo CM=116 nebo CM=[$74,$84]  
 

V tomto případě jsme zadali, ž e doba kontroly 
spojení se bude týkat jen zprá vy s přenosovým 
kódem 74HEX nebo DEC což  je 116. 
Potřebujeme−li, aby se doba kontroly řídila 
více kódy, můž eme je zapsat do hranatých 
zá vorek.  
 
Mimo to, tento parametr umož ňuje další dělení 
kódu udá losti, který je specifický pro daný 
driver, který toto podporuje a který naleznete  
v popsu driveru na instalač ním CD ve slož ce 
DOC.  

Odkaz na převod kódu  

Tato významná  vlastnost umož ňuje dekódovat 
příchozí udá losti až  na rozlišení obsahu kódu. 
Blíž e bude tento odkaz probrá n v kapitole 
Převody kódů.  

Definice sekcí, smyček a čidel  

Již  jsme nadefinovali hlídaný objekt, připojili 
jsme ho na konkrétní kaná l pod urč itým č íslem. 
Mnohé hlídané objekty EZS jsou však dá le 
charakterizová ny svými smyč kami (zónami), 
na nichž  jsou napojena konkrétní č idla. Tyto je 
pak mož no také sdruž ovat do sekcí. 
 
V našem systému je mož no tyto parametry 
samozřejmě definovat. Není zde hranice, která  
by urč ovala maximá lní poč et těchto parametrů. 
Mohou být objekty s 2 smyč kami 
nerozdělenými vůbec na sekce, ale i objekty, 
jež  mají 32 smyč ek s rozdělením na 10 sekcí 
atd. 
 
V našem příkladě vidíte hlídaný objekt 
Hospoda na mýtince, jenž  má  definová ny: 
 
2 sekce (Sekce vchod, Sekce výč ep) 
4 smyč ky (Okna, Pípa, Dveře, Výč ep) 
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Definice se prová dí již  zná mým přidá ním 
podobjektu typu Hlídaná sekce č i Hlídaná 
smyčka k objektu typu Hlídaný objekt 
(Hospoda na mýtince). 
  
Napojení definovaných sekcí a smyč ek na 
jejich ovlá dá ní příchozími kódy se prová dí 
pomocí Převodu kódů.  

Převody kódů  

Převody kódů v systému NET−G jsou dalším 
rozšířením strukturovaného třídění udá lostí od 
objektů. Princip objasníme na ná sledujícím 
příkladu:  
• Objekt vyšle nějakou cestou (radio, 

telefon) telegram o udá losti 00132  
• Driver daného přijímacího zařízení podle 

předepsaného formá tu dekóduje telegram 
na objekt = 001 zprá va = 32  

• Podle připojení na daném kaná le zařízení 
je deteková n objekt 001 jako Hospoda na 
mýtince  

• Podle převodní tabulky zprá v na daném 
připojení objektu je deteková na zprá va 32 
jako Poplach v objektu  

• Podle převodní tabulky kódů a převodu 
kódů na smyč ky je deteková n kód 32 jako 
Smyč ka dveře  

• Provede se nastavení stavu Smyč ky dveře 
do poplachu  

• Operá tor obdrž í udá lost: Hospoda na 
mýtince − Poplach v objektu − Smyč ka 
dveře  

 
Převodní tabulky kódů se definují jako 
podobjekty k danému hlídanému objektu. 
Jsou specifické pouze pro tento objekt, neboť 
se odkazují na jeho podobjekty č i osoby. Poč et 
převodních tabulek kódů není omezen, je však 
patrné, ž e jich nebude více než  poč et připojení 
na jednotlivé kaná ly. 
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Sklá dají se ze tří podobjektů převodních 
tabulek:  
• Převod kódů na osoby  
• Převod kódů na sekce  
• Převod kódů na smyč ky  

Převod kódů na osoby  

Převod se prová dí pro zprá vy typu ODCHOD 
č i PŘ ÍCHOD. Kód je převeden na 
odkazovanou osobu, která  je zobrazová na 
operá torovi v řá dku udá losti. Tím je zná ma 
operá torovi osoba, která  provedla odchod. 
Osoby na které chceme odkazovat, musí být 
nadefinová ny ve větvi kontaktů.  

Převod kódů na sekce  

Převod se prová dí také pro zprá vy typu 
ODCHOD č i PŘ ÍCHOD. Převod urč uje, které 
sekce daného objektu jsou otevírá ny č i 
zavírá ny daným kódem.  

Převod kódů na smyčky  

Převod se prová dí pro zprá vy typu POPLACH 
č i OBNOVENÍ SMYČKY. Převod urč uje, které  

smyč ky jsou nastavová ny tímto kódem do 
stavu poplachu č i obnovení a zá roveň se 
operá torovi daná  smyč ka vypisuje v řá dku 
udá losti.  
 
Nejprve tedy př idá me podobjekt typu Převodní 
tabulky kódů k danému hlídanému objektu. 
Pod něj poté přidá me pož adovaný podobjekt 
převodu kódů. Jednotlivé převody kódů jsou 
definová ny jako jejich vlastnosti.  
 
Definujeme vlastnost Převod kódu na smyč ku. 
Vstupní kód obsahuje hodnotu kódu 
(dekadicky nebo hexa), který chceme převést. 
 
Ve stromě objektů vlevo nalistujeme danou 
smyč ku a přetaž ením získá me její identifikaci. 
 
V našem příkladu bude tento převod převá dět 
kód 34 (22H) na smyč ku Smyč ka dveře (ID 
24). 
 
Definová ní převodu kódů na sekce č i osoby je 
obdobné. 

Formuláře 

Prá ci operá tora usnadňují formulá ře, které 
přehledně zobrazují jednotlivé polož ky 
vlastností daného objektu. Jsou formulá ře, 
které jsou předdefinová ny po instalaci, ale je 
mož né tyto formulá ře už ivatelsky modifikovat a 
definovat i nové vlastní formulá ře. Na uká zce 

je vidět Formulá ř hlídaného objektu jak je 
dodá vá n po instalaci. 
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Ve formulá ři se zobrazují pouze ty vlastnosti 
objektu (typy), na které má  daný operá tor 
prá vo přístupu. Stejně tak editovat je 
umož něno pouze ty polož ky (typy), které má  
prá vo daný operá tor editovat. Změněné 
hodnoty budou ulož eny do databá ze př i 
přechodu na jinou vlastnost objektu mimo 
formulá ř.  

Vytáčení telefonního čísla 

Pomocí pravého tlač ítka myši nad editač ním 
polem je zobrazeno menu, které umož ňuje 
automaticky vytoč it dané č íslo přes modemové 
připojení (nutno mít sprá vně nainstalová n a 
zapnut modem, viz dokumentace k Windows). 

Odkazy na filtry a tvorba sestav 

Odkaz na filtry je vlastnost objektů, která  
umož ňují zobrazovat u daného objektu 
definované předlohy sestav. Tyto jsou 
definová ny v jiných datových větvích, ale 
pokud jsou použ ívá ny relativní parametry při 
jejich tvorbě, jsou aktivní k danému objektu,  
u kterého odkaz na sestavu použ ijeme. 

Přidání sestavy 

Přidá ní provedeme pouze jednoduchým 
přidá ním vlastnosti typu Sestava. 
 
1. V průvodci př iřaďte odkaz na pož adovanou 

sestavu  
2. Tlač ítkem Zapiš ulož íme odkaz na danou 

sestavu  
3. Pokud je filtr sestavy definová n sprá vně ve 

své předloze, ihned můž eme sestavu 
použ ívat 
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Přídavné uživatelské vlastnosti  

Ke kaž dému objektu je mož no v systému 
NET−G přidá vat libovolně další vlastnosti, 
jejichž  typy jsou povoleny přidat. Tím je 
umož něno přidat k objektům další informace 
textové, obrazové č i jiné odkazované. 
 
Typickým příkladem jsou odkazy na kontaktní 
osoby (Majitel), obrazové informace 
(Fotografie objektu, Dokumentace) č i 
podrobnější pokyny. 
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Definice hlídaného objektu 
rozšířenou editací 

Přidání objektu do stromové 
architektury  

Postup přidá ní hlídaného objektu je obdobný 
jako přidá ní jakéhokoliv objektu ve stromové 
struktuře systému. Pomocí pravého tlač ítka 
myši vyvolá me na nadřízeném č i typově 
stejném objektu menu a volbou Přidej  
objekt ... vyvolá me průvodce. 
 

V průvodci zvolíme Přidání podřízeného  
(č i Přidání na stejné úrovni podle toho,  
k jakému objektu přidá vá te). Automaticky se 
zobrazí mož né typy k přidá ní. Vybereme daný  

typ, v našem příkladu Hlídaný objekt, a 
přesuneme se na další strá nku průvodce, kde 
opravíme ná zev objektu. Na další strá nce pak 
už  jen potvrdíme přidá ní objektu. 

Ve struktuře větve se objeví Vá mi nově 
nadefinovaný objekt typu Hlídaný objekt,  
v našem příkladu Kino Jas. Je vytvořen 
automaticky se všemi vlastnostmi a 
podobjekty, které jsou v typech definová ny 
jako automatické.  
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Automaticky se tedy vytvoří všechny 
formulá řové vlastnosti a vlastnost formulá ř, do 
něhož  můž eme ihned zadá vat ú daje. 

Rozšířená editace − Základní  

Ve stromě objektů klikněte na hlídaný objekt 
pravým tlač ítkem myši a z nabídky vyberte 
Rozšířená editace. Otevře se ná sledující 
okno: 
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Název objektu 

V editač ním poli Název hlídaného objektu 
můž eme změnit ná zev objektu, změnu 
potvrdíme klá vesou Enter. 

Základní vlastnosti 

V mříž ce Zá kladní vlastnosti je mož né editovat 
zá kladní vlastnosti objektu. Změnu potvrdíme 
buď klá vesou Enter nebo přesunem na další 
polož ku klá vesou Tab č i myší. 

Rozšířená editace – Připojení 

Zá lož ka "Připojení" umož ňuje editovat 
jednotlivá  připojení objektu na kaná ly. V levé 
č á sti je výběr jednotlivých připojení a vpravo 
pak parametry těchto př ipojení 
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Jednotlivá  připojení je mož no přidá vat č i rušit 
pomocí menu nad výběrem připojení.  

Kaž dému připojení vybereme z nabídky Kanál 
zařízení jeden komunikač ní kaná l. 
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Do políč ek Číslo objektu na zařízení zadejte 
č íslo objektu. V levém poli ve formá tu DEC,  
v pravém poli ve formá tu HEX. Po zadá ní č ísla  

objektu klikněme na tlač ítko Test ID, kterým 
zkontrolujeme, zda na kaná le není již  zadá n 
objekt se stejným č íslem.  

Pokud je č íslo na kaná le jedineč né, objeví se 
toto informač ní okno.  

Pokud existuje objekt připojený na tomto 
kaná le pod tímto č íslem, nemůž e existovat jiný 
takový a jste upozorněni na tuto skuteč nost 
výstraž ným oknem. 
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Z rozbalovací nabídky Převodní tabulka 
vybereme pož adovanou tabulku použ ívanou  
u objektu. 

 

Formát kódu 

Vlož ením této vlastnosti a zadá ním řetězce do 
jejího obsahu zapíná  druhý způsob hlídá ní 
doby spojení s objektem. Pokud chceme tento 
způsob zaktivnit, musíme zapsat do obsahu 
vlastnosti:  
 
CM=$74 nebo CM=116 nebo CM=[$74,$84]  
 
V tomto případě jsme zadali, ž e doba kontroly 
spojení se bude týkat jen zprá vy s přenosovým 
kódem 74HEX nebo DEC což  je 116. 
Potřebujeme−li, aby se doba kontroly řídila 
více kódy, můž eme je zapsat do hranatých 
zá vorek. 
 
Mimo to, tento parametr umož ňuje další dělení 
kódu udá losti, který je specifický pro daný 
driver, který toto podporuje a který naleznete  
v popisu driveru na instalač ním CD ve slož ce 
DOC. 

Doba kontroly 
Zadá me pož adovanou dobu kontroly  
v minutá ch. 
 
1 - 1 minuta 
60 - 1 hodina 
1440 - 1 den 
 
Hlídá ní doby kontroly program prová dí dvěma 
způsoby: 
1. reakce na každou přijatou zprávu − 

program kontroluje příchod libovolné 
zprá vy z objektu. Pokud taková to zprá va je 
přijata, program zač íná  znovu odpoč ítá vat 
nastavenou dobu kontroly od ní.  

2. reakce na zvolenou zprávu − program 
kontroluje jen příchod Vá mi nadefinované 
zprá vy (přenosového kódu), ostatní 
ignoruje. Pokud je tato vaše zvolená  
zprá va přijata, program zač íná  znovu 
odpoč ítá vat nastavenou dobu kontroly od 
ní. Aktivace tohoto způsobu hlídá ní doby 
kontroly spojení se prová dí vlož ením 
vlastnosti FORMÁT KÓDU. 

Převod kódů 

Udá vá  odkaz na převodní tabulku kódů  
u daného objektu. Pokud budete mít 
definová nu převodní tabulku kódů, můž ete ji 
zde dodateč ně př ipojit. 
 
Pokud jste editace jednotlivých připojení 
ukonč ili, potvrďte použ ití změn tlač ítkem 
Použít.  

Rozšířená editace – Smyčky 

Zá lož ka Smyč ky umož ňuje editovat smyč ky a 
jim příslušející č idla. 
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Do levého okna Smyčky klikněte pravým 
tlač ítkem, z nabídky vyberte Přidej smyčku a 
pojmenujte si ji. Stiskněte Enter a tlač ítko 
Použít. Klikněte opět pravým tlač ítkem myši a 
přidejte další smyč ku. Tak postupujte, až  
nadefinujete všechny pož adované smyč ky.  
 
Klikněte na smyč ku 1 v levém sloupci a  
v pravém sloupci Č idla klikněte pravým 
tlač ítkem myši a vyberte Přidej čidlo. 
Nadefinujte tak kaž dé smyč ce všechna 
připojená  č idla. Nezapomeňte vž dy stisknout 
použ ít. 

Rozšířená editace − Sekce  

Zá lož ka sekce umož ňuje editaci Sekcí objektu. 
Kaž dá  sekce objektu vlastní urč ité smyč ky. 
Zavření č i otevření sekce pak nastavuje stav 
těchto smyč ek.  
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Po otevření zá lož ky Sekce uvidíte v okně 
všechny Vá mi nadefinované smyč ky. Klikněte 
do okna pravým tlač ítkem myši a zvolte Přidej 
sekci. Vytvořte tolik sekcí na kolik je dělený 
definovaný objekt.  
 
Klikněte na první sekci, stiskněte tlač ítko F2, 
které Vá m umož ní sekci přejmenovat.  
 
Jakmile má te vytvořeny všechny sekce, 
souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřaďte smyč ky do jednotlivých sekcí.  

Rozšířená editace − Kontakty  

Zá lož ka kontakty umož ňuje editovat odkazy na 
kontaktní osoby. Podmínkou je, ž e všechny 
kontakty má te nadefinová ny ve větvi Kontakty. 
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Do bílého pole klikněme pravým tlač ítkem 
myši, zvolte přidej kontakt. Zaškrtněte políč ko 
Převzít název po vyhledání a klikněte na 
tlač ítko Vyhledej osobu.  
 
Otevře se okno vyhledá vá ní kontaktní osoby. 
Do horního políč ka zadejte č á st jména hledané 
osoby a stiskněte Hledej. Zobrazí se všechny 
osoby, které ve svém ná zvu obsahují 
pož adovaný text. Dvojklikem vybranou osobu 
vlož íme do okna rozšířené editace. 

Takto postupujeme, až  zadá me všechny 
kontaktní osoby k danému objektu. 
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Rozšířená editace – Převody kódů 

Převody kódů se sklá dají ze tří č á stí, a to  
z Převodu kódu na Smyč ky, Sekce a Osoby. 
 
Nejprve klikneme v levé č á sti pravým tlač ítkem 
myši a vybereme Přidej tabulku kódů. 
Tabulka bude společ ná  pro všechny 3 
převody.  

 
Ještě jednou klikněte pravým tlač ítkem myši na 
Novou tabulku kódů a zvolte Přiřadit tuto 
tabulku všem připojením. Čímž  říká me, ž e 
na obou linká ch se budou zprá vy překlá dat i 
podle této tabulky.  
 
Pokud budeme přenosové kódy definovat  
v HEXa, musíme zaškrtnout políč ko Hex edit. 
 

Převody na smyčky  

Převod se prová dí pro zprá vy typu POPLACH 
č i OBNOVENÍ SMYČKY. Převod urč uje, které 
smyč ky jsou nastavová ny tímto kódem do 
stavu poplachu č i obnovení a zá roveň se 
operá torovi daná  smyč ka vypisuje v řá dku 
udá losti.  
 
V okně vidíte všechny nadefinované smyč ky. 
Klikněte na vodorovný šedý obdélník a stiskem 
klá vesy F2 můž ete do tohoto pole zadat 
přenosový kód poplachu č i obnovy smyč ky.  
 
Další řá dek pro převod kódu přidá te stiskem 
klá vesy INSERT. 
 
Zadá me všechny kódy pro poplachy a obnovy 
definovaných smyč ek. 
 
Souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřazujete přenosové kódy ke smyč ká m. 
 
Po nadefinová ní všech kódů a př idělení jich ke 
smyč ká m stiskněme tlač ítko. 
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Převody na sekce 

Převod se prová dí také pro zprá vy typu 
ODCHOD č i PŘ ÍCHOD. Převod urč uje, které 
sekce daného objektu jsou otevírá ny č i 
zavírá ny daným kódem.  
 
V okně vidíte všechny nadefinované sekce. 
Klikněte na vodorovný šedý obdélník a stiskem 
klá vesy F2 můž ete do tohoto pole zadat 
přenosový kód odchodu č i příchodu do 
objektu.  

 
Další řá dek pro převod kódu přidá te stiskem 
klá vesy INSERT. 
 
Zadá me všechny kódy pro odchody a příchody 
definovaných sekcí. 
 
Souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřazujete přenosové kódy k sekcím. 
 
Po nadefinová ní všech kódů a př idělení jich  
k sekcím stiskněme tlač ítko Použít. 
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Převod na osoby 

Převod se prová dí pro zprá vy typu ODCHOD 
č i PŘ ÍCHOD. Kód je převeden na 
odkazovanou osobu, která  je zobrazová na 
operá torovi v řá dku udá losti. Tím je zná ma 
operá torovi osoba, která  provedla odchod. 
Osoby, na které chceme odkazovat, musí být 
nadefinová ny ve větvi kontaktů.  
 
V okně vidíte všechny nadefinované osoby. 
Klikněte na vodorovný šedý obdélník a stiskem 
klá vesy F2 můž ete do tohoto pole zadat  

přenosový kód odchodu č i příchodu do 
objektu.  
 
Další řá dek pro převod kódu přidá te stiskem 
klá vesy INSERT. 
 
Zadá me všechny kódy pro odchody a příchody 
definovaných osob. 
 
Souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřazujete přenosové kódy k sekcím. 
 
Po nadefinová ní všech kódů a př idělení jich  
k osobá m stiskněme tlač ítko Použít. 
 

Tím má me nadefinová n celý objekt. Můž eme 
rozšířenou editaci zavřít kliknutím na kříž ek  
v pravém horním rohu, nebo se překliknout na 
zá lož ku Zá kladní ú daje, kliknout na tlač ítko 
nový objekt a definovat další objekt do 
systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Popis formá tu Contact ID 

 
114 

Popis formátu Contact ID  

Ademco Contact ID je digitá lní komunikač ní 
formá t použ ívaný v systémech EZS pro přenos 
zprá v z poplachových ú středen na pulty 
centrá lní ochrany. Contact ID má  pevně daný 
formá t a obsah jednotlivých zprá v na PCO. 
Jednotlivé firmy vyrá bějící zabezpeč ovací 
ú středny a pulty centrá lní ochrany tento formá t 
a obsah zprá v převzaly a Contact ID je 
jednotný u všech systémů.  

Skladba zprávy na PCO  

Zprá va na PCO je přená šena tónově a 
obsahuje 15 znaků. Při přenosu jsou použ ity 
hexa č ísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A , B, C, D, 
E, F. Pozor, pro přenos hodnoty 10 v hexa A je 
použ ita v tónovém DTMF č íslice 0. Při 
programová ní PCO a ú středny je nezbytné 
zjistit jak je hodnota 10 – A – 0 zadá vá na a 
použ ívá na. V různé dokumentaci a manuá lech 
je rozdílné použ ívá ní a znač ení A nebo 0 a  
v zadá vá ní této hodnoty bývá  č asto 
chybová no. 
  
OOOO 18 S MMM GG CCC  
 
OOOO − č tyřmístné identifikač ní č íslo ú středny 
EZS na PCO  
18 − identifikač ní č íslo formá tu CID  
S − Definuje druh udá losti: 1 – Nová  udá lost, 
poplach, otevřeno 3 – Obnova nebo zavřeno 
MMM − třímístný přenosový kód udá losti (dle 
ú středny EZS)  
GG − dvoumístné č íslo identifikující skupinu, 
podsystém, grupu, ve které daná  udá lost 
vznikla  
CCC − třímístné upřesnění zóny, už ivatele,  
(1 – F) Pokud není u udá losti další urč ení 
(už ivatel, zóna) je poslá no č íslo AAA (000). 
 
Příklad: 
Na PCO je přijata zprá va z objektu − 
123418112003027 
Zprá va je na PCO přelož ena − na objektu 
1234 došlo k poplachu na okamž ité smyč ce 
(kód 1120 dle tabulky k ú středně EZS) v třetí 
sekci na smyč ce 27. 
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Příprava NET−G pro příjem 
plného formátu Contact ID 
(CID)  

Příprava se sklá dá  z těchto tří kroků:  
1. Kontrola typu zařízení a ú prava driveru  
2. Příprava zprá v v č íselníku  
3. Tvorba převodních tabulek  
 
Nejprve je potřeba zkontrolovat jaké typy HW 
zařízení má te k NET−G připojeny. Plný formá t 
CID umož ňují: 

  
• Rá diová  síť NAM Global a Global 2  
• telefonní karta TF 98 P  
• PCO MLR2 firmy Sur−Guard  

Driver NAM Global  

Pro příjem plného formá tu CID musíte mít 
nainstalová n driver NAMG2. Zda jej má te 
nainstalová n můž ete zkontrolovat v okně 
průzkumníka objektů, ve větvi Dispečink 1 − 
Pracoviště 1 − zařízení NAM460. V jeho 
vlastnostech naleznete Konfigurace driveru a 
v jeho obsahu musí být uvedeno 
DRVNAMG2.dll.  

Driver TF 98 P 

U tohoto zařízení je nutno upravit formá t příjmu 
dat na jednotlivých linká ch. Konfigurace se 
prová dí v okně Průzkumníka objektů, ve větvi 
Dispečink 1 − Pracoviště 1 − zařízení TF 98 
P − linka1. Ve vlastnosti Formá t příjmu dat 
nalezneme rozpis CID 

15=OOOO18MMMM01CCC:0AA a přepíšeme 
01 na GG. Totéž  provedeme na lince 2.  
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Driver MLR2 

U tohoto zařízení je nutno upravit vlastnost 
Konfigurace driveru. Naleznete ji v okně 
průzkumníka objektů, ve větvi Dispečink 1 − 
Pracoviště 1 − zařízení MLR2. Zde doplníme 
do hranatých zá vorek parametr FG=T.  

Po ú pravě kteréhokoliv z těchto driverů je 
nutno UKONČ IT a opětovně SPUSTIT modul 
AppDriver.  
 
V Průzkumníku č íselníku zprá v v systému 
musíte u všech zprá v použ itích v překladových 
tabulká ch zprá v pro Contact ID nastavit TYP 
AKCE PRO KÓD 2.  

 



Příprava NET−G pro příjem plného formá tu Contact ID (CID) 

 
117 

• Všem zprá vá m které budou  
v překladových tabulká ch zprá v pro formá t 
CID a které mají význam Otevření objektu 
(příchod do objektu), nastavíme Typ akce 
pro kód 2 na OTEVŘENÍ SEKCE. 

• Všem zprá vá m které budou  
v překladových tabulká ch zprá v pro formá t 
CID a které mají význam Zavření objektu 
(odchod z objektu), nastavíme Typ akce 
pro kód 2 na ZAVŘENÍ SEKCE. 

• Všem ostatním zprá vá m které budou  
v překladových tabulká ch zprá v pro formá t 
CID nastavíme Typ akce pro kód 2 na 
PŘEVOD NA SEKCI 

 
Při tvorbě Převodních tabulek zprá v 
postupujeme stejně jako při výrobě tabulek pro 
formá t 4+2. Tabulky můž eme tvořit pomocí 
Přidá vá ním vlastností nebo Rozšířenou 
editací. 
 
Tabulky musíme vytvá řet podle toho, jakou 
ú střednu chceme připojit. Přenosové kódy 
formá tu CID jsou předprogramová ny  
v ú středná ch EZS. Proto musíme tyto kódy 
dodrž et. Tabulku těchto kódů naleznete  
v manuá lu k jednotlivým ú středná m EZS.  
V tomto manuá lu naleznete třímístné 
přenosové kódy. Dle rozkladu kódu uvedeného 
v konfiguraci kódu ale zjistíme, ž e přenosový 
kód má  být 4místný. 
 
Ke kaž dému 3místnému kódu uvedenému  
v manuá lu musíme ještě přidat 1 a 3 a kaž dý 
kód do tabulky zadat dvakrá t. 
 
Příklad: 
 

 

v tabulce k ú středně EZS nalezneme tyto kódy v NET−G vytvoříme tuto tabulku  

120  poplach okamž itá  smyč ka  1120  Poplach v objektu  
  3120  Obnovení smyč ky  

113  tísňové volá ní  1113  Stisknuto tísňové tlač ítko  
  3113  Puštěno tísňové tlač ítko  

130  Vyp/Zap objektu  1130  Příchod do objektu  
  3130  Odchod z objektu  
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Definice hlídaného objektu pro 
příjem formátu Contact ID (CID) 

Hlídaný objekt definujeme stejně jako 
kterýkoliv jiný hlídaný objekt.  

Přidání objektu do stromové 
architektury 

Postup přidá ní hlídaného objektu je obdobný 
jako přidá ní jakéhokoliv objektu ve stromové 
struktuře systému. Pomocí pravého tlač ítka 
myši vyvolá me na nadřízeném č i typově 
stejném objektu menu a volbou Přidej  
objekt ... vyvolá me průvodce. 

V průvodci zvolíme Přidání podřízeného (č i 
Přidání na stejné úrovni podle toho, k jakému 
objektu přidá vá te). Automaticky se zobrazí 
mož né typy k přidá ní. Vybereme daný typ,  
 

v našem příkladu Hlídaný objekt, a 
přesuneme se na další strá nku průvodce, kde 
opravíme ná zev objektu. Na další strá nce pak 
už  jen potvrdíme přidá ní objektu. 
 

Ve struktuře větve se objeví Vá mi nově 
nadefinovaný objekt typu Hlídaný objekt,  
v našem příkladu Kino Jas. Je vytvořen 
automaticky se všemi vlastnostmi a 
podobjekty, které jsou v typech definová ny 
jako automatické. 
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Automaticky se tedy vytvoří všechny 
formulá řové vlastnosti a vlastnost formulá ř, do 
něhož  můž eme ihned zadá vat ú daje.  

Rozšířená editace − Základní  

Ve stromě objektů klikněte na hlídaný objekt 
pravým tlač ítkem myši a z nabídky vyberte 
Rozšířená editace. Otevře se ná sledující 
okno: 
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Název objektu 

V editač ním poli Název hlídaného objektu 
můž eme změnit ná zev objektu, změnu 
potvrdíme klá vesou Enter. 

Základní vlastnosti 

V mříž ce Zá kladní vlastnosti je mož né editovat 
zá kladní vlastnosti objektu. Změnu potvrdíme 
buď klá vesou Enter nebo přesunem na další 
polož ku klá vesou Tab č i myší. 

Rozšířená editace − Připojení 

Zá lož ka "Připojení" umož ňuje editovat 
jednotlivá  připojení objektu na kaná ly. V levé 
č á sti je výběr jednotlivých připojení a vpravo 
pak parametry těchto př ipojení. 
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Jednotlivá  připojení je mož no přidá vat č i rušit 
pomocí menu nad výběrem připojení.  

Kaž dému připojení vybereme z nabídky Kanál 
zařízení jeden komunikač ní kaná l.  

 



Definice hlídaného objektu pro příjem formá tu Contact ID (CID) 

 
122 

Do políč ek Číslo objektu na zařízení zadejte 
č íslo objektu. V levém poli ve formá tu DEC,  
v pravém poli ve formá tu HEX. Po zadá ní č ísla  

objektu klikněme na tlač ítko Test ID, kterým 
zkontrolujeme, zda na kaná le není již  zadá n 
objekt se stejným č íslem.  

Pokud je č íslo na kaná le jedineč né, objeví se 
toto informač ní okno.  

Pokud existuje objekt připojený na tomto 
kaná le pod tímto č íslem, nemůž e existovat jiný 
takový a jste upozorněni na tuto skuteč nost 
výstraž ným oknem. 
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Z rozbalovací nabídky Převodní tabulka 
vybereme pož adovanou tabulku použ ívanou  
u objektu. 

Formát kódu  

Vlož ením této vlastnosti a zadá ním řetězce do 
jejího obsahu zapíná  druhý způsob hlídá ní 
doby spojení s objektem. Pokud chceme tento 
způsob zaktivnit, musíme zapsat do obsahu 
vlastnosti:  
 
CM=$74 nebo CM=116 nebo CM=[$74,$84]  
 
V tomto případě jsme zadali, ž e doba kontroly 
spojení se bude týkat jen zprá vy s přenosovým 
kódem 74HEX nebo DEC což  je 116. 
Potřebujeme−li, aby se doba kontroly řídila 
více kódy, můž eme je zapsat do hranatých 
zá vorek.  
 
Budeme−li přijímat objekt komunikující pomocí 
rá diové sítě NAM Global a Global 2, musíme 
mít ve vysílač i TSM 452 a TSM 453 osazenu 
paměť verze 3.E0 a vyšší. Dá le musíme  
v tomto poli FORMÁT KÓDU zapsat tento 
řetězec: 
 
18.0=4M+2G+3C  
 
Mimo to, tento parametr umož ňuje další dělení 
kódu udá losti, který je specifický pro daný 
driver, který toto podporuje a který naleznete  
v popsu driveru na instalač ním CD ve slož ce 
DOC. 

Doba kontroly 

Zadá me pož adovanou dobu kontroly  
v minutá ch. 
 
1 − 1 minuta  
60 − 1 hodina  
1440 − 1 den  

 
Hlídá ní doby kontroly program prová dí dvěma 
způsoby:  
1. reakce na každou přijatou zprávu − 

program kontroluje příchod libovolné 
zprá vy z objektu. Pokud taková to zprá va je 
přijata, program zač íná  znovu odpoč ítá vat 
nastavenou dobu kontroly od ní.  

2. reakce na zvolenou zprávu − program 
kontroluje jen příchod Vá mi nadefinované 
zprá vy (přenosového kódu), ostatní 
ignoruje. Pokud je tato vaše zvolená  
zprá va přijata, program zač íná  znovu 
odpoč ítá vat nastavenou dobu kontroly od 
ní. Aktivace tohoto způsobu hlídá ní doby 
kontroly spojení se prová dí vlož ením 
vlastnosti FORMÁT KÓDU. 

Převod kódů 

Udá vá  odkaz na převodní tabulku kódů  
u daného objektu. Pokud budete mít 
definová nu převodní tabulku kódů, můž ete ji 
zde dodateč ně př ipojit. 
 
Pokud jste editace jednotlivých připojení 
ukonč ili, potvrďte použ ití změn tlač ítkem 
Použít. 

Rozšířená editace − Smyčky 

Zá lož ka Smyč ky umož ňuje editovat smyč ky a 
jim příslušející č idla.
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Do levého okna Smyčky klikněte pravým 
tlač ítkem, z nabídky vyberte Přidej smyčku a 
pojmenujte si ji. Stiskněte Enter a tlač ítko 
Použít. Klikněte opět pravým tlač ítkem myši a 
přidejte další smyč ku. Tak postupujte, až  
nadefinujete všechny pož adované smyč ky.  
 
Klikněte na smyč ku 1 v levém sloupci a  
v pravém sloupci Č idla klikněte pravým 
tlač ítkem myši a vyberte Přidej čidlo. 
Nadefinujte tak kaž dé smyč ce všechna 
připojená  č idla. Nezapomeňte vž dy stisknout 
Použ ít. 

Rozšířená editace − Sekce  

Zá lož ka sekce umož ňuje editaci Sekcí objektu. 
Kaž dá  sekce objektu vlastní urč ité smyč ky. 
Zavření č i otevření sekce pak nastavuje stav 
těchto smyč ek.  
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Po otevření zá lož ky Sekce uvidíte v okně 
všechny Vá mi nadefinované smyč ky. Klikněte 
do okna pravým tlač ítkem myši a zvolte Přidej 
sekci. Vytvořte tolik sekcí, na kolik je dělený 
definovaný objekt. 
 
Klikněte na první sekci, stiskněte tlač ítko F2, 
které Vá m umož ní sekci přejmenovat. 
 
Jakmile má te vytvořeny všechny sekce, 
souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřaďte smyč ky do jednotlivých sekcí. 

Rozšířená editace − Kontakty  

Zá lož ka kontakty umož ňuje editovat odkazy na 
kontaktní osoby. Podmínkou je, ž e všechny 
kontakty má te nadefinová ny ve větvi Kontakty.  
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Do bílého pole klikněme pravým tlač ítkem 
myši, zvolte přidej kontakt. Zaškrtněte políč ko 
Převzít název po vyhledání a klikněte na 
tlač ítko Vyhledej osobu. 
 
Otevře se okno vyhledá vá ní kontaktní osoby. 
Do horního políč ka zadejte č á st jména hledané 
osoby a stiskněte Hledej. Zobrazí se všechny 
osoby, které ve svém ná zvu obsahují 
pož adovaný text. Dvojklikem vybranou osobu 
vlož íme do okna rozšířené editace. 

Takto postupujeme, až  zadá me všechny 
kontaktní osoby k danému objektu. 
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Rozšířená editace − Převody kódů  

Převody kódů se sklá dají ze tří č á stí, a to  
z Převodu kódu na Smyč ky, Sekce a Osoby. 
 
Nejprve klikneme v levé č á sti pravým tlač ítkem 
myši a vybereme Přidej tabulku kódů. 
Tabulka bude společ ná  pro všechny 3 
převody.  

 
Ještě jednou klikněte pravým tlač ítkem myši na 
Novou tabulku kódů a zvolte Přiřadit tuto 
tabulku všem připojením. Čímž  říká me, ž e 
na obou linká ch se budou zprá vy překlá dat i 
podle této tabulky.  
 
Pokud budeme přenosové kódy definovat v 
HEXa, musíme zaškrtnout políč ko Hex edit. 
 

Převody na smyčky 

Převod se prová dí pro zprá vy typu POPLACH 
č i OBNOVENÍ SMYČKY. Převod urč uje, které 
smyč ky jsou nastavová ny tímto kódem do 
stavu poplachu č i obnovení a zá roveň se 
operá torovi daná  smyč ka vypisuje v řá dku 
udá losti.  
 
V okně vidíte všechny nadefinované smyč ky. 
Klikněte na vodorovný šedý obdélník a stiskem 
klá vesy F2 můž ete do tohoto pole zadat kód 
smyč ky. 
 
Další řá dek pro převod kódu přidá te stiskem 
klá vesy INSERT. 
 
Zadá me kódy pro identifikaci definovaných 
smyč ek. Zadá vají se pořadové č ísla smyč ek: 
• kód 1 pro 1. smyč ku 
• kód 2 pro 2. smyč ku atd. 
 
Souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřazujete přenosové kódy ke smyč ká m. 
 
Po nadefinová ní všech kódů a jejich př idělení 
ke smyč ká m stiskněme tlač ítko POUŽ ÍT. 
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Převody na sekce  

Převod se prová dí také pro zprá vy typu 
ODCHOD č i PŘ ÍCHOD. Převod urč uje, které 
sekce daného objektu jsou otevírá ny č i 
zavírá ny daným kódem. 
 
V okně vidíte všechny nadefinované sekce. 
Klikněte na vodorovný šedý obdélník a stiskem 
klá vesy F2 můž ete do tohoto pole zadat kód 
dané sekce. 
 
Další řá dek pro převod kódu přidá te stiskem 
klá vesy INSERT. 
 
Zadá me všechny kódy identifikaci 
definovaných sekcí. Zadá vají se pořadové 
č ísla sekcí: 
• kód 1 pro 1. sekci 
• kód 2 pro 2. sekci atd. 
 
Souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřazujete přenosové kódy k sekcím.  
Po nadefinová ní všech kódů a jejich př idělení  
k sekcím stiskněme tlač ítko Použít.  
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Převody na osoby  

Převod se prová dí pro zprá vy typu ODCHOD 
č i PŘ ÍCHOD. Kód je převeden na 
odkazovanou osobu, která  je zobrazová na 
operá torovi v řá dku udá losti. Tím je zná ma 
operá torovi osoba, která  provedla odchod. 
Osoby, na které chceme odkazovat, musí být 
nadefinová ny ve větvi kontaktů.  
 
V okně vidíte všechny nadefinované osoby. 
Klikněte na vodorovný šedý obdélník a stiskem 
klá vesy F2 můž ete do tohoto pole zadat kód 
osoby. 
 
Další řá dek pro převod kódu přidá te stiskem 
klá vesy INSERT. 
 
Zadá me všechny kódy identifikací 
definovaných osob. Zadá vají se pořadové č ísla 
osob: 
• kód 1 pro 1. osobu 
• kód 2 pro 2. osobu atd. 
 
Souč asným stiskem CTRL+Click myši 
přiřazujete přenosové kódy k sekcím. 
 
Po nadefinová ní všech kódů a jejich př idělení  
k osobá m stiskněme tlač ítko Použít. 
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Poté překlikněme na zá lož ku Připojení a 
vyberme převodní tabulku kódů. Rozbalme 
nabídku a zvolme Nová  tabulka kódů.  
Jakmile má me, můž eme rozšířenou editaci 
uzavřít. 

Ve stromě objektů nalezneme ná mi prá vě 
nadefinovaný objekt. Kliknutím na symbol + jej 
rozbalíme a klikneme na Př ipojení objektu na 
kaná l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Definice hlídaného objektu pro příjem formá tu Contact ID (CID) 

 
131 

 
Ve vlastnostech Připojení objektu na kaná l 
přidá me novou vlastnost typu Odkaz 2 na 
převod kódu.  

A přidělíme Novou tabulku kódů. 
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Tím má me nadefinová n objekt pro příjem 
plného formá tu CID. 
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Příjem EPS 

Do NET−G lze přená šet zprá vy z EPS 
ú středen připojených k EPS komuniká toru, 
který slouž í ke zpracová ní dat z ú středen a 
jejich konverzi do odpovídajícího formá tu a 
přípravu pro odeslá ní vysílač em. Komuniká tor 
umož ňuje přenos veškerých informací z EPS  
s adresným rozlišením až  na jednotlivá  pož á rní 
č idla. Data jsou potom přeneseny na PCO  
v kompletním tvaru, který obsahuje ú plné 
informace o skupině, č ísle č idla ve skupině, 
kódu udá losti a typu zdroje udá losti. Lze tedy 
přená šet informace i z velmi rozsá hlých 
systémů EPS, které obsahují i několik tisíc 
prvků. 
 
Poč et připojitelných ú středen přes sériový 
komuniká tor je neustá le rozšiřová n.  
V souč asnosti lze připojit: 
• ESSER 8000,8007,8008  
• Zettler Loop 500  
• Zettler ZETFAS  
• Lites MHU109  
• Lites MHU110  
• Schrack Seconet BMZ Integral  
 
EPS komuniká tor se dodá vá  společ ně  
s vysílač em TSM 452 nebo TSM 453 v bedně 
použ ívané u sběrných stanic RSN. Souč á stí 
dodá vky je konektor CANON F9 pin pro 
připojení ú středny EPS ke komuniká toru.  
Při první dodá vce obdrž íte CD se vzorovými 
tabulkami zprá v pro jednotlivé ú středny, filtry 
NET−G pro podrobný výpis přijatých zprá v a 
předlohami objektů pro jednotlivé ú středny 
urč ené pro import. 
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Příjem EPS − příprava v NET−G  

Tato č á st slouž í k přípravě systémových zprá v 
a převodních tabulek pro EPS objekty.  

Import EPS filtrů  

Nejprve si ve větvi Filtrů vytvoříme novou větev 
typu SKUPINA FILTRŮ . 
 
Poté si v této větvi vytvoříme podřízené objekty 
typu VÝBĚROVÝ FILTR, které pojmenujeme: 
• _Generová ní skriptu EPS message  
• _Kontrola EPS rozsahů před skriptem 

(Slouž í ke kontrole rozsahů EPS před 
aplikací SP30 EPS.) 

• _Použ ité zprá vy z rozsahu EPS (Zobrazuje 
zprá vy z rozsahu EPS, které jsou použ ity  
v tabulká ch.) 

• Skupiny z EPS objektu bez info v měsíci 
(Zobrazují udá losti bez informativních  
s CODE, CODE2 a CODE3 jen pro 
existující skupiny (CODE) a seskupených 
podle těchto skupin. Spouští se z objektu.)  

• Skupiny z EPS objektu bez info v období 
(Zobrazují udá losti bez informativních  
s CODE, CODE2 a CODE3 jen pro 
existující skupiny (CODE) a seskupených 
podle těchto skupin. Spouští se z objektu.)  

• Udá losti z EPS objektu bez info v měsíci 
(Zobrazují udá losti bez informativních  
s CODE, CODE2 a CODE3 Spouští se  
z objektu.) 

• Udá losti z EPS objektu bez info v období 
(Zobrazují udá losti bez informativních  
s CODE, CODE2 a CODE3 Spouští se  
z objektu.) 

• Udá losti z EPS objektu v měsíci (Zobrazují 
všechny udá losti s CODE, CODE2 a 
CODE3. Spouští se z objektu.) 

• Udá losti z EPS objektu v období (Zobrazují 
všechny udá losti s CODE, CODE2 a 
CODE3. Spouští se z objektu.) 

 
a do nich provedeme IMPORT FILTRU ZE 
SOUBORU. (o postupu Import filtru ze souboru 
naleznete v sekci Modul AppPco/Filtry neboli 
výpisy/Export a import filtru)  

Kontrola použití EPS rozsahů  

Tato operace prová dí kontrolu volných adres 
zprá v v ČÍSELNÍKU ZPRÁ V před importem 
převodních tabulek zprá v.  
 

Nejprve tedy spusťte filtr _Kontrola EPS 
rozsahů. Výsledkem by měl být prá zdný 
výstupní formulá ř.  
 
Pokud tomu tak není, jsou rozsahy pro EPS  
v dané databá zi již  použ ívá ny. Z výpisu je 
patrné v kterých převodních tabulká ch jsou 
použ ity. Je nutné definovat nové systémové 
zprá vy odpovídající použ itým, ale s jinými č ísly 
(rozsah nad 12000), opravit převody na tyto 
nové v tabulká ch a zprá vy z rozsahu EPS pak 
ZRUŠIT !!  

Spustit SP pro import EPS zpráv  

Do adresá ře "Program 
Files\NET−G\AppPCO\SP\a příslušných 
podadresá řů" nakopírujte obsah obou slož ek 
DEF i LST. Případné přepisy souborů potvrďte. 
 
Z menu Start/Programy/NET−G/Ná stroje 
spusťte Admin SP. Po spuštění bude 
pož adová no heslo pro přístup k databá zi. 
Jméno je předepsá no jako ADMINISTRATOR, 
vy napište heslo masterkey.  
 
Zadá te−li sprá vně heslo, objeví se Vá m 
obrazovka s aplikovanýma ServisPackama.  
V seznamu nalezněte SP30 − EPS, kliknutím 
myši jej označ te. V horní č á sti obrazovky se 
nachá zí 2 tlač ítka. Najedete−li na ně myší a 
zůstanete cca 1sekundu stá t, zobrazí se jejich 
popis. Vy kliknete na tu, která  se nazývá  
APPLY SP TO DATABASE. Modul po vá s 
bude pož adovat zadá ní hesla. Toto heslo zní 
anakim. Jeho zadá ním se spustí aplikace SP 
do databá ze, o č emž  vá s bude informovat 
spodní č á st okna programu. Vyč ká me, až  se  
v tomto okně zobrazí Aplikován ServisPack 
30 a ukonč íme modul kříž kem v rohu.  
 
Tím dojde k doplnění chybějících zprá v EPS 
do č íselníku systémových zprá v v databá zi 
NET−G. 

Import převodních tabulek zpráv  

Ve větvi převodních tabulek zprá v vytvoříme 
nové převodní tabulky které pojmenujeme:  
• Převodní tabulka ESSER  
• Převodní tabulka LOOP500  
• Převodní tabulka MHU109  
 
Postupně si otevřeme jejich rozšířené editace, 
klikneme do nich pravým tlač ítkem a zvolíme 
AUTOMATICKY DOPLŇOVAT NÁ ZEV 
PŘEVODU, klikneme ještě jednou pravým 
tlač ítkem a zvolíme NAČÍST TABULKU ZE 
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SOUBORU. Nalezneme pož adovaný soubor 
předlohy na CD a provedeme import.  
Po nač tení zprá v opět klikneme pravým 
tlač ítkem myši a zvolíme POTVRDIT ZMĚ NY  
V DATABÁ ZI. (Více o importu převodních 
tabulek ze souboru naleznete v sekci Modul 
AppPco/Definice převodních tabulek/Export 
a Import tabulek.)  

Vytváření objektů ze šablon  

Ve větvi objektů si vytvořte nový hlídaný 
objekt. Otevřete si jeho rozšířenou 
editaci.Stiskem tlač ítka Export/Import otevřete 
okno pro import předlohy ze souboru. Do okna 
klikněte pravým tlač ítkem a zvolte Načtení 
hlavní předlohy ze souboru (např. 
ESSER−objekt.csv).  
 
Po nač tení předlohy klikněte opět pravým 
tlač ítkem a zvolte Přidej objekt z řádku 1.  
 
Opět klikněte pravým tlač ítkem myši a zvolte 
Načtení předlohy smyček, sekcí a převodů 
kódů (např. ESSER−sekce.csv).  
 
Pak postupným kliká ním pravým tlač ítkem 
vybírejte postupně Přidej smyčky, Přidej 
sekce a Přidej převodní tab. kódů.  
 
Zavřete okno importů a zmá č kněte tlač ítko 
Použít vše.  
 
Na zá lož ce PŘ IPOJENÍ doplňte ruč ně Kaná l 
zařízení, č íslo objektu na zařízení, Převodní 
tabulku zprá v a Převod kódu (první).  
 
Zavřete rozšířenou editaci a kliknutím pravým 
tlač ítkem myši na hlídaný objekt ve stromě 
objektů použ ijte Znovunačtení větve objektů.  
 
Poté kliknutím na symbol + vedle objektu jej 
rozbalte, klikněte na Připojení objektu na 
kanál a přidejte vlastnosti Odkaz na 2 převod 
kódu a Odkaz na 3 převod kódu. 
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Příjem EPS − Definice objektu 
ESSER 8000C  

Modelová situace definice objektu 
pro ústřednu ESSER 

Nechť existuje ú středna ESSER 8000C  
v objektu DOMEK, na kterou jsou připojeny 3 
skupiny (1, 2, 3) a kaž dá  z nich má  dva hlá sič e 
(1, 2). 
 
Nechť skupina 1 je 1. patro, skupina 2 je 2. 
patro a skupina 3 je 3. patro. Hlá sič e jsou 
umístěny: 
• Skupina 1: hlá sič  1 – vstupní hala, hlá sič  2 

– chodba tl. 1 
• Skupina 2: hlá sič  1 – schodiště 1, hlá sič  2 

– chodba tl. 2 
• Skupina 3: hlá sič  1 – schodiště 2, hlá sič  2 

– chodba tl. 3 
Číslo vysílač e je 100. 
 
V hlídaných objektech vytvořit nový objekt 
DOMEK. 
 
Otevřete si jeho rozšířenou editaci. Stiskem 
tlač ítka Export/Import otevřete okno pro import 
předlohy ze souboru. Do okna klikněte pravým 
tlač ítkem a zvolte Načtení hlavní předlohy ze 
souboru (ESSER−objekt.csv). 
 
Po nač tení předlohy klikněte opět pravým 
tlač ítkem a zvolte Přidej objekt z řádku 1. 
 
Opět klikněte pravým tlač ítkem myši a zvolte 
Načtení předlohy smyček, sekcí a převodů 
kódů (ESSER−sekce.csv).  
 
Pak postupným kliká ním pravým tlač ítkem 
vybírejte postupně Přidej smyčky, Přidej 
sekce a Přidej převodní tab.kódů. 
 
Zavřete okno importů a zmá č kněte tlač ítko 
Použít vše. 
 
Na zá lož ce PŘ IPOJENÍ doplňte ruč ně Kaná l 
zařízení, č íslo objektu na zařízení (100DEC), 
Převodní tabulku zprá v a Převod kódu (první). 
 
Zavřete rozšířenou editaci a kliknutím pravým 
tlač ítkem myši na hlídaný objekt ve stromě 
objektů použ ijte Znovunačtení větve objektů. 
 
Poté kliknutím na symbol + vedle objektu jej 
rozbalte, klikněte na Připojení objektu na 

kanál a přidejte vlastnosti Odkaz na 2 převod 
kódu a Odkaz na 3 převod kódu. 
 
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např. 1.patro  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např. 2.patro  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např. 3.patro  
 
V převodech kódů na sekce pak doplnit 
odkazy na vytvořené sekce (skupiny), kde 
vstupní kód bude č íslo skupiny, tak jak je 
definová no v ú středně ESSER 8000.  
 
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např.vstupní hala  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např.chodba tl. 1  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např.schodiště 1  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např.chodba tl. 2  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např.schodiště 2  
• Do objektu DOMEK přidat sekci, kterou lze 

pojmenovat např.chodba tl. 3  
 
V převodech kódů na smyč ky pak doplnit 
odkazy na vytvořené smyč ky. Tady POZOR!!! 
Tady je nutné spojit č ísla hlá sič ů s č íslem 
skupiny, př ič emž  č ísla hlá sič ů jsou č íslovaná  
od 0.  
 
• vstupní hala − vstupní kód 0100 (hex), kde 

01 je č íslo skupiny a 00 č íslo hlá sič e  
• chodba tl. 1 − vstupní kód 0101 (hex), kde 

01 je č íslo skupiny a 01 č íslo hlá sič e  
• schodiště 1 − vstupní kód 0200 (hex), kde 

02 je č íslo skupiny a 00 č íslo hlá sič e  
• chodba tl. 2 − vstupní kód 0201 (hex), kde 

02 je č íslo skupiny a 01 č íslo hlá sič e  
• schodiště 2 − vstupní kód 0300 (hex), kde 

03 je č íslo skupiny a 00 č íslo hlá sič e  
• chodba tl. 3 − vstupní kód 0301 (hex), kde 

03 je č íslo skupiny a 01 č íslo hlá sič e  

Tabulka zpráv EPS ESSER 8000C 
pro NET−G  

V tabulce jsou definované zprá vy, vč etně jejich 
převodních kódů (ČZZ). Číslo zprá vy je 
volitelné. Nastaví−li se jinak, nebude mož né 
použ ít import dodané převodní tabulky. 
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ČZZ Číslo 
zprá vy 

Číslo 
ikony Text zprá vy Typ zprá vy Skupina 

zprá vy 
Typ akce pro kód 

1 
Typ akce pro 

kód 2 
Typ akce pro 

kód 3 

Skupinové zprá vy (skupiny hlá sič ů s ovlá dá ním) 

0 5000 0 Porucha ve skupině Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

1 5001 0 Porucha centrá ly Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

5 5002 0 POŽAR ve skupině Poplachová  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

6 5003 0 Poplach na centrá le Poplachová  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

7 5004 0 Technický alarm ve skupině Poplachová  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

9 5005 0 Odemč ení klá vesnice Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

13 5006 0 Vypnutí skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

15 5007 0 Zapnutí skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

16 5008 0 Test skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

18 9998 0 Obnovení komunikace RS Normá lní Objektová  Obnovení 
komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 

32 6000 0 Konec poruchy ve skupině Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

33 6001 0 Konec poruchy centrá ly Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

37 6002 0 Konec pož á ru ve skupině Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

38 6003 0 Konec poplachu na centrá le Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

39 6004 0 Konec technického alarmu ve 
skupině Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

41 6005 0 Zamč ení klá vesnice Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

45 6006 0 Konec vypnutí skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

47 6007 0 Konec zapnutí skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

48 6008 0 Konec testu ve skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

50 9999 0 Výpadek komunikace RS Poplachová  Objektová  Výpadek 
komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 

Skupinové zprá vy (skupiny automatických hlá sič ů) 

256 5100 0 Porucha na lince Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

261 5101 0 Pož á r na lince Poplachová  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

262 5102 0 Poplach na centrá le Poplachová  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

263 5103 0 Technický alarm na lince Poplachová  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

269 5104 0 Vypnutí linky Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

271 5105 0 Zapnutí linky Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

272 5106 0 Test na lince Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

288 6100 0 Konec poruchy na lince Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

293 6101 0 Konec pož á ru na lince Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

294 6102 0 Konec poplachu na centrá le Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

295 6103 0 Konec TAL na lince Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

301 6104 0 Konec vypnutí linky Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

303 6105 0 Konec zapnutí linky Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

304 6106 0 Konec testu na lince Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez rozlišení 

Hlá sič e 

768 5300 0 Porucha hlá sič e Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci Bez rozlišení 

773 5301 0 Pož á r z hlá sič e Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci Bez rozlišení 
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POZOR! Po nadefinová ní objektu 
nezapomenout provést restart AppDriveru a 
nadefinovat č íslo vysílač e k převá děným 
vysílač ům na sběrné stanici, která  bude vysílač  
hlídat. 
 
 
 
 

 

775 5302 0 Technický alarm hlá sič e Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

781 5303 0 Vypnutí hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

783 5304 0 Zapnutí hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

784 5310 0 Test hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

779 5311 0 Předpoplach hlá sič e Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

800 6300 0 Konec poruchy hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

805 6301 0 Konec pož á ru hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

807 6302 0 Konec tech. alarmu hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

813 6304 0 Konec vypnutí hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

816 6310 0 Konec testu hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

811 6311 0 Ukonč ení předpoplachu 
hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 

sekci 
Bez 

rozlišení 

815 6305 0 Konec zapnutí hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na 
sekci 

Bez 
rozlišení 

Relé 

1024 5400 0 Porucha relé Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1037 5401 0 Vypnutí relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1039 5402 0 Zapnutí relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1041 5403 0 Vybuzení relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1056 6400 0 Konec poruchy relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1069 6401 0 Konec vypnutí relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1071 6402 0 Konec zapnutí relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1073 6403 0 Konec vybuzení relé Normá lní Objektová  Převod na sekci Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

Ostatní 

1281 5501 0 PORUCHA Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez 
rozlišení 

1313 5521 0 Konec poruchy Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez 
rozlišení 
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Příjem EPS − Definice objektu 
LOOP 500  

Modelové situace definice objektu 
pro ústřednu ZETTLER LOOP 500  

Příklad 1: je definová na sekce skupina 
hlá sič ů, a maska 1 až  127, tzn. ž e všechny 
hlá sič e se budou interpretovat hlá šením 
skupina hlá sič ů. Je−li pož adavek např. hlá sič  1 
identifikovat samostatně, je nutné: 
• přidat sekci hlá sič  1  
• v převodu kódu na sekci přiřadit vstupní 

kód 1  
• v převodu kódu na skupinu hlá sič ů změnit 

masku na rozsah 2 až  127 
 
Takto lze definovat všechny prvky systému, 
které mají jednoznač nou identifikaci. 
 
Příklad 2: Skupina 4, hlá sič  2, umístění: 
chodba 4. patro 
Definice sekce pak bude vypadat ná sledovně: 
Ná zev sekce: Chodba 4. patro, vstupní kód: 
0204HEX7. 
V případě pož adavku definovat rozsah kódů, 
lze použ ít dva způsoby. Tyto definice se dají 
provést pouze v okně Průvodce manipulace  
s vlastností typu převod kódu na sekce (nebo 
smyč ky) a to v polož ce Maska. 
 
• První způsob je definice rozsahu. Např. 

převod kódu 1 – 127, tomu odpovídá  
předpis MASK R=1..127 (v hexa č íslech by 
to bylo MASK R=$01..$7F).  

• Druhý způsob je mož nost definovat převod 
tak, aby byly např. horní 4 bity v jednič ce. 
Pak je nutné napsat MASK Z=$FFFFF*** 
nebo horní bajt má  být vž dy $FD, pak je 
nutné napsat MASK Z=$FFFFFD**. 
Převod kódů se pak provede pro jakékoli 
č íslo, které zač íná  $FDxx. 
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Název sekce 
Převod kódu na sekce (COD) 

Vstupní kód Maska 

sk
up

in
ov

á 
hl

áš
en

í 

skupina hlá sič ů  MASK R=1..127 

hlá sič  ve skupině 
hlá sič  hh: 01 – 63 

skupina ss: 01 – 7F 
(hhss) 

nebo např. MASK R=$100..$163 

výstup ovlá dací  MASK Z=$FFFFFE** 

výstup poplachový  MASK Z=$FFFFFD** 

výstup informač ní  MASK Z=$FFFFFC** 

výstup virtuá lní  MASK 
R=$FFFFF701..$FFFFF7B8 

výstup ext. siréna F601  

výstup porucha F201  

výstup dá lkový přenos F801  

vstup  MASK Z=$FFFFF5** 

ú středna BA00  

porucha ú středny  MASK 
R=$FFFFBA01..$FFFFBA40 

kó
dy

 p
or

uc
h 

ús
tře

dn
y 

kontrolní EPROM BA01  

č tení zá pis RAM BA02  

č tení zá pis XRAM BA03  

kontrolní EEPROM BA04  

kontrolní konf. XRAM BA05  

výpadek sítě BA06  

zemní svod BA07  

odpojení baterie BA08  

--- BA09  

sériový kaná l č . 1 BA0A  

sériový kaná l č . 2 BA0B  

sériový kaná l č . 3 BA0C  

komunikace s LPR1 BA0D  

komunikace s LPR2 BA0E  

pojistky hlavních výstupů BA0F  

pojistky napá jení ext. tabla BA10  

pojistky STL 1, 2 BA11  

pojistky STL 3, 4 BA12  

pojistky OC1 – 12 BA13  

pojistky OC13 – 24 BA14  

pojistky rozhraní 1 BA15  

pojistky rozhraní 2 BA16  

porucha tiská rny BA17  
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kó
dy

 p
or

uc
h 

ús
tře

dn
y 

porucha klá vesnice BA18  

porucha displeje BA19  

svod linkového vedení 1 BA1A  

svod linkového vedení 2 BA1B  

svod linkového vedení 3 BA1C  

svod linkového vedení 4 BA1D  

přerušení kruhového vedení 1 BA1E  

přerušení kruhového vedení 2 BA1F  

svod linkového vedení 5 BA20  

svod linkového vedení 6 BA21  

svod linkového vedení 7 BA22  

svod linkového vedení 8 BA23  

přerušení kruhového vedení 3 BA24  

přerušení kruhového vedení 4 BA25  

Výpadek napá jení 34V BA26  

kontrolní EPROM EXTO1 BA27  

č tení zá pis RAM EXTO1 BA28  

č tení zá pis XRAM EXTO1 BA29  

kontrolní EEPROM EXTO1 BA2A  

kontrolní konf. XRAM EXTO1 BA2B  

kontrolní EPROM EXTO2 BA2C  

č tení zá pis RAM EXTO2 BA2D  

č tení zá pis XRAM EXTO2 BA2E  

kontrolní EEPROM EXTO2 BA2F  

kontrolní konf. XRAM EXTO2 BA30  

napá jecí vedení pro EXTO1 BA31  

sériové rozhraní č . 3 na EXTO1 BA32  

porucha tiská rny na EXTO1 BA33  

porucha klá vesnice na EXTO1 BA34  

porucha displeje na EXTO1 BA35  

napá jecí vedení pro EXTO2 BA36  

sériové rozhraní č . 3 na EXTO2 BA37  

porucha tiská rny na EXTO2 BA38  

porucha klá vesnice na EXTO2 BA39  

porucha displeje na EXTO2 BA3A  

externí porucha BA3B  
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Názvy sekcí a jejich převody, které 
nahrazují rozšiřující hlášení. 

 

Název sekce 
Převod kódu 3 na smyčky (COD3) 

Vstupní kód (hex) Maska 

R
es

et
 

studený start 0100  
Teplý start způsobený zapnutím 0101  
Teplý start způsobený watchdogem 0102  
Teplý start způsobený programově SF12 0103  

P
ro

g.
 m

ód
 

Zahá jení konfigurace 0200  
Program centrá lního poč ítač e nastartoval 0201  
V ú středně přítomen hw klíč  – nelze nastartovat 0202  

P
ož

ár
ní

 p
op

la
ch

 

další pož á r ve skupině 0300  
start č asu T1 – ú sekový poplach 0301  
--- 0302  
další pož á r v jiné skupině 0303  
všeobecný poplach vlivem hlá sič e 0304  
uplynul č as T1 0305  
uplynul č as T2 0306  
všeobecný poplach vlivem obsluhy 0307  

pp
1  další předpoplach ve skupině 0400  

první předpoplach ve skupině 0401  

Tl
ač

ítk
ov

ý 
př

ík
az

 

zpětné nastavení 0901  
deaktivace int. sirény 0902  
interní a externí akustiku deaktivuj 0903  
evakuace 0904  
výstraha (alert) 0905  
aktivace/deaktivace: externí sirény 1 0906  
připojení/odpojení: externí sirény 1 (DP.1) 0907  
urychlení poplachu 0908  
den/noc 0909  
klid (mute) 090a  
ruč ní ovlá dá ní 090b  
test obecný 090c  
stupeň obsluhy (hlá šení) 090d  
přechod na T2 090e  
nouzový poplach 090f  
--- vyhrazeno pro spec. funkce 0910  
bezohledná  aktivace/deaktivace: poplachových vstupů 0911  
aktivace/deaktivace: poplachových vstupů 0912  
simulace aktivace/deaktivace 0913  
test interní signalizace 0914  

 1 pp – pož á rní předpoplach 
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Sekce a jejich kódy  

 
 
 
 
 
 

 

Název sekce 
Převod kódu 2 na sekce (COD2) 

Vstupní kód 
(hex) Maska 

zač á tek, připojení 01  

konec, odpojení 02  

zač á tek, připojení 03  

konec, odpojení 04  

aktivace výstupu trvalá  05  

aktivace výstupu přerušovaná  06  

deaktivace 07  

aktivace výstupu trvalá  08  

aktivace výstupu přerušovaná  09  

deaktivace 0a  

přepnutí 0b  

stav 0c  

stav 0d  

konec vlivem nadřazené udá losti 0e  

stav již  existuje 0f  

nekorektní (vadný příkaz) 10  

nelze aktivovat, je v poruše 11  

nelze aktivovat, je odpojení 12  

stav se nemění (např. test při poplachu) 13  

potvrzení aktivace hlavního výstupu 14  

nepotvrzení aktivace hl. výstupu – volej 150 15  

dá lkové odpojení hlavního výstupu 16  

dá lkové připojení hlavního výstupu 17  

nelze odpojit automaticky, je ruč ní odpojení 18  

nelze připojit automaticky, je ruč ní připojení 19  

nelze provést, bloková no z FBF 1a  

konec potvrzení aktivace DP 1b  

přístup do programovacího módu odepřen 1c  
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Příklady zobrazení části zprávy  
v NET−G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČZZ Zpráva COD Objekt kódu COD2 Objekt kódu 2 COD3 Objekt kódu 3 

3 Pož á rní poplach 0101 257 Tl-1 (sk2, hl1) 0001 1 Zač á tek, připojení 0301 769 Start č asu T1 
9 Tlač ítkový příkaz BA00 -17920 ú středna 0001 1 Zač á tek, připojení 0902 2306 deaktivace int. sirény 
9 Tlač ítkový příkaz BA00 -17920 ú středna 0001 1 Zač á tek, připojení 090E 2318 přechod na T2 
9 Tlač ítkový příkaz BA00 -17920 ú středna 0002 2 Konec, odpojení 0901 2305 zpětné nastavení 
 

ČZZ Zpráva COD Objekt kódu COD2 Objekt kódu 2 COD3 Objekt kódu 3 
9 Tlač ítkový příkaz BA00 -17920 ú středna 0001 1 Zač á tek, připojení 0909 2313 den/noc 
9 Tlač ítkový příkaz BA00 -17920 ú středna 0002 2 Konec, odpojení 0909 2313 den/noc 
 

ČZZ Zpráva COD Objekt kódu COD2 Objekt kódu 2 COD3 Objekt kódu 3 
8 Porucha prvku BA08 -17912 odpojení baterie 0001 1 Zač á tek, připojení 07FF 2048  
9 Tlač ítkový příkaz BA51 -17839 stupeň obsluhy 1 0001 1 Zač á tek, připojení 090D 2317 stupeň obsluhy (hl.) 
9 Tlač ítkový příkaz BA52 -17838 stupeň obsluhy 2 0001 1 Zač á tek, připojení 090D 2317 stupeň obsluhy (hl.) 
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Tabulka zpráv pro LOOP 500 

Číslo zprá vy je volitelné. Nastaví−li se jinak, 
nebude moci použ ít import dodané převodní 
tabulky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČZZ Číslo 
zprávy 

Číslo 
ikony Text zprávy Typ zprávy Skupina 

zprávy 
Typ akce pro 

kód 1 
Typ akce pro 

kód 2 
Typ akce pro 

kód 3 

0 9998 0 Obnovení komunikace 
RS Normá lní Objektová  Obnovení 

komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 

1 7000 0 Reset Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

2 7001 0 Programovací mód Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

3 7017 0 Pož á rní poplach Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

4 7018 0 Pož á rní předpoplach Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

5 7019 0 Poplach v testu Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 

6 7020 0 Aktivace výstupu Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 

7 7021 0 Aktivace vstupu Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 

8 7022 0 Porucha prvku Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci  Převod na sekci 

9 7023 0 Tlač ítkový příkaz Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci  

10 7024 0 Automatické 
připojení/odpojení Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 

11 7025 0 Bloková ní/uvolnění Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Bez rozlišení 

12 7026 0 Nastavení přístupového 
kódu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

13 7027 0 Nastavení č asu T1 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

14 7028 0 Nastavení č asu T2 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

15 7029 0 Bloková ní tiská rny Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Převod na sekci 

16 7030 0 Nastavení přenosové 
rychlosti Skrytá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

17 7031 0 Nastavení systémového 
č asu Skrytá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

18 7032 0 Nastavení datumu Skrytá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

19 7033 0 Nastavení priority č as. 
Kaná lů. Skrytá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

20 7034 0 Nastavení týdenních č . k. Skrytá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

21 7035 0 Nastavení roč ních č . k. Skrytá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

31 9999 0 Výpadek komunikace RS Poplachová  Objektová  Ztrá ta 
komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 
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Příjem EPS − Definice objektu 
LITES MHU 109  

Definice hlídaného objektu typ Lites 
MHU 109 v NET−G  

Princip definice objektu je opět stejný, jako  

u ESSER č i ZETTLER. Liší se pouze formá tem 
kódu, zá kladními zprá vami a pomocnými 
sekcemi a smyč kami. Přehled zprá v je uveden 
v tabulce.  

Přehled pomocných sekcí a smyček 
pro ústřednu Lites MHU 109  

 

Název sekce 
Převod kódu na sekce (COD) 

Vstupní kód 
(hex) Maska 

Pož á r na adrese E000 + xx1  

Manuá lní poplach E30F  

Konec poruchy C000 + xx1  

Přerušení na adrese C200 + xx1  

Ná sobná  adresa C400 + xx1  

Kontinuá lní porucha C600 + xx1  

Vedení poruchy O.K. C100  

Přerušení vedení poruchy C300  

Zkrat vedení poruchy C500  

Vedení sirény O.K. C101  

Přerušení vedení sirény C301  

Zkrat vedení sirény C501  

Vedení poplachu O.K. C102  

Přerušení vedení poplachu C302  

Zkrat vedení poplachu C502  

Spojení O.K. C103  

Ztrá ta spojení C303  

Porucha na adrese C503  

Otevřen kryt C703  

Výpadek sítě C903  

Porucha hlavního zdroje CB03  

Porucha akumulá toru CD03  

Provoz aku-varová ní CF03  

Akumulá tor O.K. C104  

Porucha akumulá toru C304  

Systém bez napá jení C504  

Porucha aku-nabíječ e C704  

Konec zkrat nula-zem C105  

Zkrat nula-zem C305  

Síťové napá jení O.K. C106  
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Porucha síťového napá jení C306  

Skříň zavřená  C107  

Skříň otevřená  C307  

Kruhová  linka O.K. C108  

Porucha kruhové linky 1 C308  

Porucha kruhové linky 2 C508  

Konec zkratu linky C109  

Zkrat linky 1 C309  

Zkrat linky 2 C509  

Zkrat linky 3 C709  

Zkrat linky 4 C909  

Restart systému C110  

Chyba zá loh. paměti C310  

Kontrolní souč et EPROM1 C510  

Kontrolní souč et EPROM2 C710  

Porucha interní komunikace C910  

Konfigurace O.K. C111  

Chyba ext. konfigurace C311  

Vypnutí adresy A800 + yy2  

Zapnutí adresy AA00 + yy2  

Kvitace poplachu 451F  

Nulová ní poplachu 471F  

Přenos poplachu 8D00 + cc3  

Přenos poruchy 8F00 + cc3  

Nataž ení konfigurace 511F  

Zapnut rež im DEN 531F  

Zapnut rež im NOC 551F  

Test na adrese 5600 + yy2  

Vynulovaná  poč ítadla 591F  

Smazá ny všechny udá losti 5B1F  

Změna konfigurace RS485 5D03  

Technická  udá lost 60xx  

Test signalizace 631F  

Reset všech SLAVE 651F  

Předá no ovlá dá ní 671F  

Externí poplach 6900 + cc3  

Externí porucha 6B00 + cc3  

Konec ext. poruchy 6D00 + cc3  
 1 xx je interní logická  adresa v rozsahu 0 – 255, resp. 00 – FF 

2 yy – interní logická  adresa v rozsahu 0 – 511 
3 cc – komunikač ní adresa v rozsahu 0 – 63  
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Názvy sekcí a jejich převodní kódy 
(COD)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Název smyčky 
Převod kódu na smyčky (COD2) 

Vstupní kód 
(hex) Maska 

Hlá sič  0 0  

Hlá sič  1 1  

Hlá sič  2 2  

Hlá sič  3 3  

Hlá sič  4 4  

Hlá sič  5 5  

Hlá sič  6 6  

Hlá sič  7 7  

Hlá sič  8 8  

Hlá sič  9 9  

Hlá sič  10 10  

Tlač ítko č . 38 38  

Hlá sič  255 255  

výstup PORUCHA 256  

výstup SIRÉ NA 257  

výstup POPLACH 258  

linka RS485 259  

vnitřní akumulá tor 260  

izolace nula-zem 261  

síťový zdroj 262  

dveřní kontakt 263  

kruhové linky 1+2 264  

jednoduché linky 1až 4 265  

manuá lní poplach 271  

obvody mikrořadič ů 272  

konfigurač ní paměť 273  

MHU109 nepřístupná  287  
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Názvy smyček a jejich převodní 
kódy (COD2)  

Tabulka zpráv pro Lites MHU 109 

Číslo zprá vy je volitelné. Nastaví−li se jinak, 
nebude moci použ ít import dodané převodní 
tabulky. 

 

Název sekce 
Převod kódu na sekce (COD3) 
Vstupní kód 

(hex) Maska 

MA00 00  

MA01 01  

MA02 02  

MA03 03  

MA04 04  

MA05 05  

MA06 06  

MA07 07  

MA08 08  

MA09 09  

MA10 0A  

MA11 0B  

MA12 0C  

MA13 0D  

MA14 0E  

MA15 0F  

 

ČZZ Číslo 
zprávy 

Číslo 
ikony Text zprávy Typ zprávy Skupina 

zprávy 
Typ akce pro 

kód 1 
Typ akce pro 

kód 2 
Typ akce pro 

kód 3 

0 9998 0 Obnovení komunikace 
RS Normá lní Objektová  Obnovení 

komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 

7 8000 0 POPLACH Poplachová  Objektová  Převod na sekci Poplach Převod na sekci 

6 8001 0 Porucha Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Poplach Převod na sekci 

5 8002 0 Vypnutí Normá lní Objektová  Převod na sekci Poplach Převod na sekci 

4 8003 0 Přenos Normá lní Objektová  Převod na sekci Poplach Převod na sekci 

2, 3 8004 0 Ostatní Normá lní Objektová  Převod na sekci Poplach Převod na sekci 

255 9999 0 Výpadek komunikace RS Poplachová  Objektová  Ztrá ta 
komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 
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Příjem EPS − Definice objektu 
LITES MHU 110  

Přehled sekcí a smyček pro Lites 
MHU 110  

Přehled sekcí pro převod kódu 1  
u ústředny Lites MHU 110  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Název sekce 
Převod kódu na sekce (COD) 
Vstupní kód 

(hex) Maska 

Hlá sič  1 0  

Hlá sič  2 1  

Hlá sič  3 2  

…  …   

Hlá sič  128 127  

 

Název smyčky 
Převod kódu na smyčku (COD) 

Vstupní kód  
(hex) Maska 

Skupina 1 0  

Skupina 2 1  

Skupina 3 2  

…  …   

Skupina 64 63  
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Přehled smyček pro převod kódu 1 
u ústředny Lites MHU 110  

Přehled sekcí pro převod kódu 2  
u ústředny Lites MHU 110  

 

 

Název sekce 
Převod kódu na sekci(COD2) 

Vstupní kód  
(hex) Maska 

Kruh. linka 1 0  

Kruh. linka 2 1  

Kruh. linka 3 2  

Kruh. linka 4 3  

Jedn. A, linka 1 4  

Jedn. A, linka 2 5  

Jedn. A, linka 3 6  

Jedn. A, linka 4 7  

Jedn. B, linka 1 8  

Jedn. B, linka 2 9  

Jedn. B, linka 3 10  

Jedn. B, linka 4 11  

Skupina 12  

Spec. vstup 13  

Systém 14  

 

Název sekce 
Převod kódu na sekce (COD3) 

Vstupní kód  
(hex) Maska 

MA00 0  

MA01 1  

MA02 2  

…  …   

MA14 14  
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Tabulka zpráv pro Lites MHU 110   

ČZZ Číslo 
zprávy 

Číslo 
ikony Text zprávy Typ zprávy Skupina 

zprávy 
Typ akce pro 

kód 1 
Typ akce pro 

kód 2 
Typ akce pro kód 

3 

0 9998 0 Obnovení komunikace RS Normá lní Objektová  Obnovení 
komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 

1 8010 0 Konec poruchy Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

2 8011 0 Hlá sič  – ú roveň poplachu 1 Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

3 8012 0 Hlá sič  – ú roveň poplachu 2 Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

4 8013 0 Hlá sič  – ú roveň poplachu 3 Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

5 8014 0 Ztrá ta adresy Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

6 8015 0 Ná sobná  adresa Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

7 8016 0 Zkrat hlá sič e Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

8 8017 0 Chyba odpovědi hlá sič e Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

9 8018 0 Chyba typu hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

10 8019 0 Chybná  data hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

11 8020 0 Rušení na hlá sič ové lince Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

12 8021 0 Udá lost 11 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

13 8022 0 Udá lost 12 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

14 8023 0 Udá lost 13 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

15 8024 0 Udá lost 14 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

16 8025 0 Udá lost 15 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

17 8026 0 Technologická  udá lost Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

18 8027 0 Poplach pož á rního hlá sič e Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

19 8028 0 Aktivace hlá sič e skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

20 8029 0 Splněna podmínka skupiny Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

21 8030 0 Poplach skupiny hlá sič ů Poplachová  Objektová  Poplach Převod na sekci Převod na sekci 

22 8031 0 Technologická  porucha Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

23 8032 0 Aktivace speciá lního vstupu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci 

24 8033 0 Deaktivace spec. vstupu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci 

25 8034 0 Kontrolní souč et konfigurace Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

26 8035 0 Výstupní vedení - Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

27 8036 0 Udá lost 26 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

28 8037 0 Udá lost 27 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

29 8038 0 Udá lost 28 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

30 8039 0 Udá lost 29 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

31 8040 0 Kontrolní souč et EPROM Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

32 8041 0 Skříň otevřená  Poplachová  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

33 8042 0 Zkrat nula-zem Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

34 8043 0 Výpadek hlavního zdroje Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

35 8044 0 Nenabíjí akumulá tor Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

36 8045 0 Vybitý akumulá tor Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

37 8046 0 Hrozba výpadku napá jení Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

38 8047 0 Totá lní výpadek napá jení Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 
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ČZZ Číslo 
zprávy 

Číslo 
ikony Text zprávy Typ zprávy Skupina 

zprávy 
Typ akce pro 

kód 1 
Typ akce pro 

kód 2 
Typ akce pro kód 

3 
39 8048 0 Přebitý akumulá tor Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

40 8049 0 Udá lost 39 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

41 8050 0 Vypnutí adresy Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

42 8051 0 Zapnutí adresy Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

43 8052 0 Zapnutí rež im DEN Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení 

44 8053 0 Vypnutí rež im DEN Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení 

45 8054 0 Zapnutí rež im TEST Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení 

46 8055 0 Vypnutí rež im TEST Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Bez rozlišení 

47 8056 0 Vypnutí skupiny adres Normá lní Objektová  Poplach Převod na sekci Převod na sekci 

48 8057 0 Zapnutí skupiny adres Normá lní Objektová  Poplach Převod na sekci Převod na sekci 

49 8058 0 Přenos poplachu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

50 8059 0 Přenos poruchy Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

51 8060 0 Aktivace výstupu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci 

52 8061 0 Aktivace linkového výstupu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Převod na sekci Převod na sekci 

53 8062 0 Aktivace relé-skříně Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

54 8063 0 Udá lost 53 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

55 8064 0 Udá lost 54 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

56 8065 0 Udá lost 55 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

57 8066 0 Restart ú středny Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

58 8067 0 Zařízení nulová no Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

59 8068 0 Manuá lní poplach Poplachová  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

60 8069 0 Kvitace poplachu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

61 8070 0 Stav všeobecného poplachu Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

62 8071 0 Úsekový poplach Poplachová  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

63 8072 0 Smazá ny všechny udá losti Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

64 8073 0 Chyba přístupového kódu Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

65 8074 0 Restart hlá sič e Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

66 8075 0 Hlá sič  – vadný FET Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

67 8076 0 Hlá sič  – nelze ustá lit Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

68 8077 0 Hlá sič  – vysoké napětí Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

69 8078 0 Hlá sič  – nízké napětí Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

70 8079 0 Hlá sič  – zaprá šená  komora Důlež itá  Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

71 8080 0 Hlá sič  – rež im test Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

72 8081 0 Hlá sič  – udá lost 08 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

73 8082 0 Hlá sič  – udá lost 09 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

74 8083 0 Hlá sič  – udá lost 10 Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

75 8084 0 Udá lost 74 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

76 8085 0 Udá lost 75 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

77 8086 0 Udá lost 76 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

78 8087 0 Udá lost 77 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

79 8088 0 Udá lost 78 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 
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ČZZ Číslo 
zprávy 

Číslo 
ikony Text zprávy Typ zprávy Skupina 

zprávy 
Typ akce pro 

kód 1 
Typ akce pro 

kód 2 
Typ akce pro kód 

3 
80 8089 0 Udá lost 79 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

81 8090 0 Porucha linkového modulu Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

82 8091 0 Chyba interní komunikace Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

83 8092 0 Zkrat hlá sič ové linky Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

84 8093 0 Přerušení hlá sič ové linky (+) Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

85 8094 0 Přerušení hlá sič ové linky (-) Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

86 8095 0 Vedení hlá sič ové linky Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

87 8096 0 Udá lost 86 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

88 8097 0 Udá lost 87 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

89 8098 0 Test POPLACH Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

90 8099 0 Test PORUCHA Normá lní Objektová  Převod na sekci Převod na sekci Převod na sekci 

91 8100 0 Start externí konfigurace Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

92 8101 0 Konec externí konfigurace Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

93 8102 0 Změna týdenního programu Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

94 8103 0 Nastavena výchozí 
konfigurace Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

95 8104 0 Udá lost 94 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

96 8105 0 Přístup do servisní ú rovně Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

97 8106 0 Chyba externí komunikace Důlež itá  Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

98 8107 0 Signá lové vedení LINET Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

99 8108 0 Napá jení sítě LINET Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

100 8109 0 Udá lost 99 Normá lní Objektová  Bez rozlišení Bez rozlišení Bez rozlišení 

255 9999 0 Výpadek komunikace RS Poplachová  Objektová  Ztrá ta 
komunikace Bez rozlišení Bez rozlišení 
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Nastavení automatického 
hlídání uzavření objektů 

Program NET−G umož ňuje nastavit si u kaž dé 
hlídané sekce, u kaž dého objektu jinou 
provozní dobu. Funkce REŽIMY potom nejen 
ž e v daný č as zkontroluje, zda je daná  sekce 
uzavřena (zakódová na), ale i jestli v době od 
konce do zač á tku pracovní doby někdo hlídaný  

objekt nevypnul, byť platným přístupovým 
kódem. Doba kontroly uzavření objektu je 
omezena na CELÉ  HODINY.  
 
Příklad:  
Zá kazník pož aduje aby jeho objekt byl v 18:00 
zakódová n a aby pokud někdo vstoupí do 
objektu do zač á tku pracovní doby tj. 7:00, jste 
jej informovali. A dá le ž e chce kontrolovat, zda 
někdo od objektu vstoupil i v sobotu nebo 
neděli, které nejsou pracovními dny. 

Na objektu nastavíme rež im hlídá ní uzavření 
sekce s pož adovanou pracovní dobou.  
 
Program automaticky zkontroluje v 18:00 zda 
je sekce uzavřena, pokud je, nic se neděje. 
Pokud nebude, program vygeneruje důlež itou 
zprá vu: 
 

 



Nastavení automatického hlídá ní uzavření objektů 

 
156 

Stejně se bude chovat, pokud do objektu 
někdo vstoupí v dobu, která  je na kalendá ř i 
označ ena č erveně. Program vygeneruje 
zprá vu Příchod do objektu a Sekce 
neuzavřena. Obě zprá vy budou jako 
DŮLEŽ ITÉ . 

UPOZORNĚ NÍ: pro funkčnost tohoto 
hlídání, musíte mít u požadovaného objektu 
udělány PŘEVODY KÓDU NA SEKCE! 
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Nastavení automatického 
hlídání – definice v NET-G 

UPOZORNĚ NÍ: Hlídání uzavření se 
nastavuje na sekci, nikoliv na objektu! 
POZOR: Nastavíte-li toto hlídání na objektu 
nikoliv na sekci, bude objekt v čase 
značeném červeně NESTŘEŽ ENÝ !!! 

Ve stromě objektů nalezneme pož adovaný 
objekt, symbolem + objekt rozbalíme a  

klikneme na sekci, u které chceme tento rež im 
nastavit.  

V okně vlastností klikneme nahoře na zá lož ku 
Režimy.  
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V pravé č á sti se otevře kalendá ř. Do něj 
klikněte pravým tlač ítkem myši a zvolte Oprav.  

Zaškrtneme políč ko Týdenní režim, v pravé 
č á sti v poli Přístup klikněte na Objekt 
zakázán, č ímž  budete zadá vat dobu, po kterou 
objekt musí být uzavřen. Poté klikejte do 
políč ek zastupujících hodiny v jednotlivých 
dnech, podle toho jak chcete aby byl objekt 
uzavřen.  
 
Pokud má te zadá no, klikněte na tlač ítko OK.  
 
Sejně jako týdenní rež im, kde zadá vá m č asy 
pro jednotlivé dny, mohu zaškrtnout Měsíční 
režim (pak bude objekt zaká zá n v jednotlivých 
dnech v rá mci měsíce) nebo Roční režim  
(pak bude objekt zaká zá n v jednotlivých 
měsících v rá mci roku). 
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Definování kontaktních osob 

U kaž dého objektu bychom měli definovat 
kontaktní osoby, které budou kontaktová ny na 
zá kladě situace objektu. Dá le bychom měli  

definovat kontaktní osoby, které mohou 
manipulovat se zařízením EZS na 
definovaném objektu.  
 
Otevřete okno průzkumníka zpráv a rozbalte 
větev kontaktů. Dá le rozbalíme větev Správa 
osob z objektů.  

Na větvi Správa osob z objektů klikněte 
pravým tlač ítkem myši a zvolte Přidej objekt. 

Vyberte Přidání podřízeného typu Skupina 
osob. Tu pojmenujte Kontakty a ná zev 
objektu. V našem případě Kontakty Kino Jas. 
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Ve větvi objektů klikněte na Kontakty Kino Jas 
a přidejte podřízený objekt typu Zá kazník. 
Toho pojmenujte skuteč ným jménem 
zá kazníka.  
 
Tomuto zá kazníkovi se automaticky vytvoří 
vlastnost Formulá ř zá kazníka, do kterého 
můž ete vypsat kontaktní informace. 
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Definice operátorů 

Program NET−G byl budová n s myšlenkou 
jeho víceuž ivatelského příp. síťového využ ití. 
Protož e lze k programu přistupovat z různých 
pozic zá vislých např. na pracovním zařazení, 
bylo nutné propracovat ná stroj, který by 
jednoduchým způsobem umož nil přehledně 
definovat prá va pro všechny typy už ivatelů. 
Ač koliv zvlá dnutí toho ná stroje není slož ité, 
doporuč uji před jeho prvním použ itím přeč íst 
tuto kapitolu. Zá roveň také předpoklá dá m 
zvlá dnutí prá ce s průzkumníkem objektů.  
 
Nejdříve několik obecných pravidel:  
• prá va standardně přiřazuje supervisor 

nebo jiný už ivatel, kterému přiřadí 
supervisor prá vo na př idělová ní prá v. Aby 
se předešlo chaosu doporuč uji tento 
proces prová dět v omezené a nejnutnější 
míře. Vyhraďte např. mimo supervisora 
jednoho už ivatele s těmito prá vy. 
Předpoklá dá  se, ž e supervisor 100 % 
zvlá dá  aplikaci a taky tento už ivatel by měl 
mít tyto znalosti.  

• podle druhu přiřazová ní lze rozdělit 
přístupová  prá va do dvou skupin: 
skupinové a individuá lní. Již  podle ná zvu 
lze usoudit, ž e jedny se přiřazují skupině 
už ivatelů a druhé se př iřazují konkrétnímu 
už ivateli. Skupinová  prá va se pak rozdělují 
na prá va na okna aplikace a prá va na typy. 
Individuá lní prá va představují odkaz na 
konkrétní č á st stromu objektu, která  je pak 

přístupná  pro daného už ivatele.  
• skupinu můž e tvořit i jeden už ivatel. Pokud 

se změní rozsah pravomocí daného 
už ivatele, lze ho jednoduše přesunout do 
jiné skupiny (která  má  patřič né nastavení 
prá v) a pokud neexistuje adekvá tní 
skupina už ivatelů, nezbývá  nic jiného, než  
ji vytvořit, nadefinovat prá va a zařadit do ní 
daného už ivatele.  

• kaž dý už ivatel si můž e změnit své 
přihlašovací jméno a heslo.  

• kaž dý už ivatel si sá m upravuje a nastavuje 
své prostředí. Při korektním odhlá šení  
(ne přehlá šení) dojde k ulož ení tohoto 
nastavení. Potom při přihlá šení tohoto 
už ivatele na kterémkoliv definovaném 
pracovišti dojde k nastavení prostředí tak, 
jak ho daný už ivatel posledně upravil.  
Z toho vyplývá , ž e např. př i poruše 
jednoho PC v síti se už ivatel můž e 
přesunout na jiné PC a bude mít prostředí 
nastaveno ú plně stejně. Ovšem ještě je 
nutné si uvědomit, ž e dané pracoviště jako 
objekt můž e mít nastaveno jinak své 
vlastnosti než  původní!  

 
Jak bylo řeč eno, prá va nastavujeme celé větvi 
(skupině) operá torů, a č á st prá v nastavujeme 
individuá lně pro kaž dého operá tora.  

Definice operátorů − definování práv 
skupině  
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Jak bylo řečeno skupinová práva se 
rozdělují do dvou skupin: 
1. práva na jednotlivá okna aplikace 

Souvisí s tím, zda daný už ivatel můž e 
otevřít konkrétní okno a prová dět akce 
s daným oknem spojené. Kaž dému oknu 
odpovídá  individuá lní skupina takovýchto 
akcí. Projdeme teď jednotlivá  okna 
aplikace (ta zde nebudou popsá na, 
předpoklá dá me, ž e je zná te).  

 
• okno udá lostí  
• okno důlež itých udá lostí  
• okno průzkumníka objektů  
• okno typů objektů  
• okno č íselníku zprá v  
• okno průzkumníka ikon  
• okno nastavení panelu tlač ítek  
• okno systémových zprá v  
 
Právo na okno událostí a důležitých 
událostí: 

Právo na okno průzkumníka objektů: 
 

přístup do formulá ře udá lostí - prá vo na otevření tohoto okna 
prá vo na nastavení sloupce - prá vo na změnu nadpisu, velikosti a barvy jednotlivých sloupců okna,  
prá vo na přesouvá ní sloupců  - prá vo změnit pořadí jednotlivých sloupců okna 

prá vo na odkazy z udá lostí - prá vo na přímý skok z udá losti do průzkumníka objektů v zá vislosti na typu 
objektu (pravé tlač ítko myši) 

prá vo na manipulaci s č asovač em - nevyuž ito 

 

přístup do průzkumníka objektů - prá vo na otevření tohoto okna 
prá vo na přidá ní nového objektu - prá vo na rozšíření stromu objektů - přidá ní nového objektu 
prá vo na opravu objektu - prá vo na opravu existujícího objektu 
prá vo na zrušení existující 
objektu - prá vo na zrušení vybraného objektu ve stromě objektů 

prá vo na přidá ní nové vlastnosti - prá vo na přidá ní nové vlastnosti k aktuá lně nastavenému objektu 

prá vo na opravu vlastnosti - prá vo na opravu vybrané vlastnosti u aktuá lně nastaveného 
objektu 

prá vo na zrušení existující 
vlastnosti 

- prá vo na zrušení existující vybrané vlastnosti u aktuá lně 
nastaveného objektu 
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Právo na průzkumníka typů objektů: 

Právo na okno Číselníku zpráv:  

Právo na průzkumníka Ikon: 

 

 

přístup do průzkumníka typů objektů - prá vo na otevření tohoto okna 
prá vo na přidá ní typu objektu - prá vo na vytvoření nového typu objektu 
prá vo na opravu na typu objektu - prá vo na opravu existujícího typu objektu 
prá vo na zrušení typu objektu - prá vo na zrušení existujícího typu objektu 
prá vo na přidá ní typu vlastnosti - prá vo na vytvoření nového typu vlastnosti 
prá vo na opravu typu vlastnosti - prá vo na opravu existujícího typu vlastnosti 
prá vo na zrušení typu vlastnosti - prá vo na zrušení existujícího typu vlastnosti 
prá vo na tisk typů objektů a 
vlastností - prá vo na vytisknutí kompletního seznamu objektů a vlastností 

 

přístup do č íselníku zprá v  - prá vo na otevření tohoto okna 
prá vo na definici filtru pro zobrazení  - prá vo na změnu pravidel pro zobrazení seznamu zprá v 
prá vo na přidá ní zprá vy - prá vo na vytvoření nové zprá vy 
prá vo na opravu zprá vy - prá vo na změnu existující vybrané zprá vy 
prá vo na zrušení zprá vy - prá vo na zrušení existující vybrané zprá vy 

 

přístup do průzkumníka ikon - prá vo na otevření tohoto okna 
prá vo na provedení akce - nač tení ikon objektů - prá vo na nač tení ikon přiřazených k objektům 
prá vo na provedení akce - nač tení ikon stavů - prá vo na nač tení ikon přiřazených ke stavům 
prá vo na provedení akce - nač tení ikon do systému - prá vo na nač tení ikon do systému 
prá vo na přidá ní ikony - prá vo na přidá ní nově definované ikony 
prá vo na opravu ikony - prá vo na opravu existující ikony 
prá vo na zrušení ikony - prá vo na zrušení existující ikony 
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Právo na Panel tlačítek: 

Právo na okno systémových zpráv: 

V rá mci definice všech prá v na okna se ve 
spodní č á sti nachá zejí tři důlež itá  tlač ítka.  

• povolit všechny na stránce − provede 
zaškrtnutí (povolení) všech polož ek u prá v 
aktuá lně vybraného okna, 

• zakázat všechny na stránce − provede 
zrušení zaškrtnutí (zaká zá ní) všech 
polož ek u prá v aktuá lně vybraného okna, 

 

 

přístup do formulá ře pro nastavení tlač ítek - prá vo na otevření tohoto okna 

 

přístup do formulá ře systémových 
zprá v - prá vo na otevření tohoto okna 

prá vo na vymazá ní souboru 
systémových zprá v 

- prá vo na vymazá ní historie všech vzniklých systémových 
zprá v 

prá vo na ulož ení souboru systémových 
zprá v 

- prá vo na ulož ení historie vzniklých systémových zprá v i 
pod jiným jménem 

prá vo na tiskové operace - prá vo na tisk historie vzniklých systémových zprá v podle 
různých filtrů 

prá vo na definici výběru zprá v  - prá vo na definová ní filtru výběru vzniklých systémových 
zprá v v rá mci editoru 

prá vo na změnu písma a barvy - prá vo na změnu typu, velikosti a barvy písma a barvy 
pozadí v rá mci editoru 

prá vo na zaká zá ní obnovy výpisu zprá v - prá vo zapnout/vypnout průběž né doplňová ní nových 
systémových zprá v 
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• zapsat − POZOR! Teprve stiskem tohoto 
tlač ítka se provede zá pis hodnot prá v do 
databá ze. Pokud provedete pouze 
zaškrtnutí polož ek u prá v a nestisknete 
toto tlač ítko, nebudou akceptová ny tyto 
změny!!! 

 
Tím jsme prošli všechna okna aplikace spolu  
s jejich množ inou mož ných prá v. Nyní se 
podívá me na druhou skupinu prá v v rá mci prá v 
skupinových, na prá va na typy. 
 
2. práva na typy 

(tj. na jednotlivé typy objektů a vlastností  
v rá mci průzkumníka objektů) 

 
Existují různé typy objektů a vlastností. Pokud 
má te prá vo, můž ete množ inu typů měnit  

(rozšiřovat, upravovat, zmenšovat). Na zá kladě 
těchto typů pak můž ete vytvá řet (pouze  
v případě, ž e na to má te prá vo) nové objekty a 
vlastnosti, č ímž  upravujete strom objektů, který 
se Vá m zobrazuje v průzkumníku objektů. 
Pomocí prá v na typy pak můž ete př iřadit 
skupině už ivatelů viditelné pouze ty typy 
objektů a vlastností, které jim stač í k jejich 
č innosti. 
 
Takž e např. skupině už ivatelů nazvaných 
servis nedá te prá va na typy objektů a 
vlastností, které souvisí s obchodní č inností − 
obchodní kontakty na zá kazníky apod. Ná plní 
jejich prá ce je prová dět opravy na zařízeních a 
ne marketingovou č innost. 
 
1. Prá va na typy objektů 
 

V levé č á sti se nachá zí strom typů objektů.  
V rá mci typů objektů přiřazujeme prá vo na 
opravu, př idá ní, zrušení a editaci obsahu 
objektu daného typu. Tyto prá va nastavujeme 
pro vybraný objekt. Protož e má me stromovou 
hierarchickou strukturu je také mož né přiřadit 
pomocí tlač ítka Nastav i pro podřízené stejná  
prá va pro všechny typy objektů, které se 
nachá zejí pod vybraným objektem. Opět 
teprve stiskem tlač ítka Zapsat se provede 
zá pis do databá ze!  
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2. Prá va na typy vlastností 

V levé č á sti se nachá zí ú plný seznam typů 
vlastností. V rá mci typů vlastností přiřazujeme 
prá vo na opravu, přidá ní, zrušení, editaci 
obsahu a viditelnost vlastnosti daného typu. 
Na rozdíl od objektů se zde nachá zí navíc 
prá vo na viditelnost vlastnosti. Viditelnost  
u objektů (viz individuá lní) se definuje 
přiřazením vlastnosti Právo přístupu  
k objektům u konkrétního už ivatele  
s hodnotou − objektem, který má  být pro 
daného už ivatele viditelný.  
 
Pokud chcete nastavit stejnou množ inu prá v 
pro všechny typy vlastnosti stiskněte tlač ítko 
Nastav pro všechny. Teprve stiskem tlač ítka 
Zapsat se provede zá pis do databá ze!  
 

POZOR! Je nutné uvědomit si ná sledující 
skuteč nost. Nastavení prá v není nikdy 
koneč né. V případě, ž e definujete nový typ, 
musíte zá konitě někomu tento typ povolit, 
pokud není urč en pouze supervisorovi.  
 
3. Kopírová ní prá v jiné skupiny  
Definice skupinových prá v je poměrně 
zdlouhavá  č innost, a proto byl vyvinut ná stroj, 
pomocí kterého lze převzít (kopírovat) prá va 
jiné skupiny, která  má  podobné prá va jako 
nově definovaná  skupina. Nastavením třetí 
polož ky − Kopírovat práva jiné skupiny − se 
změní prostředí panelu Definice práv 
ná sledovně: 
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V levé č á sti je seznam skupin už ivatelů, jejichž  
prá va lze kopírovat. V pravé č á sti pak lze 
zaškrtnutím specifikovat, které druhy prá v se 
mají kopírovat. Stiskem tlač ítka Kopírovat 
práva dojde k převzetí prá v specifikované 
skupiny. 
 
Převzatá  prá va lze pak samozřejmě upravit 
podle postupů popsaných v bodech 1. a 2. 
(prá va na okna a prá va na typy). 

Definice operátorů − nastavení práv 
jednotlivým operátorům 

Tato prá va se přiřazují konkrétním už ivatelům, 
bezprostředně souvisí s průzkumníkem 
objektů. Nastavují se přiřazením vlastnosti 
Právo přístupu k objektům u daného 
už ivatele, přič emž  hodnotou této vlastnosti je 
identifikač ní č íslo objektu, které je spolu se 
všemi svými podřízenými objekty přiřazením 
této vlastnosti pro daného už ivatele viditelné. 
Touto vlastností vymezíme oblast v rá mci 
stromu objektů, která  je pro daného už ivatele 
viditelná .  
 
Pomocí vlastnosti Právo přístupu k objektům 
(definuje oblast v rá mci Průzkumníku objektů 
přístupnou pro daného už ivatele) a patřič ným 
nastavením prá v skupiny, do které už ivatel 
patří, lze jednoznač ně vymezit rozsah  

působnosti a pravomocí už ivatele v rá mci 
aplikace NET−G. 
 
Abychom byli konkrétní, ukažme si teď 
veškeré poznatky na konkrétním příkladu: 
 
Mějme tuto modelovou situaci: Byl přijat nový 
pracovník (Jan Nová k). Tento systém nezná  a 
proto by měl projít několika fá zemi, které 
odpovídají různému stupni znalostí a které 
zajistí to, ž e neprovede nějakou nechtěnou 
operaci. 
 
Fáze 1: Už ivatel testuje systém (zjišťuje, co 
všechno systém umí a jakým způsobem 
zobrazuje příslušná  data). 
1. vytvoříme novou skupinu osob, např.  

(v Průzkumníku objektů kroky: přidej 
objekt, skupinu osob, pojmenujeme 
TESTUSER, zapíšeme), 

2. vytvoříme novou osobu pod touto skupinou 
(v Průzkumníku objektů kroky: nový 
objekt, přidá ní podřízeného – operátor, 
pojmenujeme Jan Nová k, zapíšeme), 

3. k objektu Jan Nová k vyplníme vlastnost 
Přihlašovací jméno a Přihlašovací heslo 
– vlož íme hodnoty, např. honza, honza, 

4. k objektu Program NET−G AppPCO 
přidá me vlastnost Povolen operátor 
odkazující na operá tora Jana Nová ka. 

 

Nyní se už  už ivatel můž e přihlá sit do systému 
pod jménem honza a také pod stejným 
heslem. Poněvadž  nemá  skupina osob 
TESTUSER přidělena ž á dná  prá va, nemůž e 
ani tento operá tor nic prová dět, pouze se 
přihlá sit a odhlá sit. 
 
5. skupině osob přidá me novou vlastnost 

Nastavení prá v, v níž  na všech strá nká ch 
přidělíme prá vo Přístup do formulá ře …  

Nyní už  má  už ivatel mož nost přistoupit do 
všech formulá řů a prová dět většinou 
pouze pasivní č innost. V průzkumníku 
objektu nenač te ž á dné objekty, protož e mu 
nebyla přiřazena vlastnost Prá vo přístupu 
k objektům, specifikující jeho rozsah 
působnosti. 

 
Fáze 2: Už ivatel se už  sezná mil s aplikací, 
můž e zač ít pracovat. Nyní vše další zá visí na 
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jeho pracovním zařazení. Ř ekněme např. ž e 
bude jeho ú kolem hlídat stavy objektů  
z Ostravy => přidá me vlastnost Právo 
přístupu k objektům a vybere objekt Hlídané 
objekty Ostrava, dá le skupině přidělíme prá va 
(stač í viditelnost) na typ memo text, obrázek 
a stavy objektů. 
 
Tento už ivatel je nyní ve stavu, kdy už  můž e 
sledovat stavy objektů a má  viditelné další 
vlastnosti, které jsou s objekty svá zá ny.  
 
Během tohoto procesu došlo ke změně prá v 
skupiny TESTUSER, která  už  umož ňuje více, 
než  pouze testovat aplikaci. Toto lze řešit 
několika cestami:  
1. přejmenovat skupinu  
2. zachovat skupinu (pro případné další 

už ivatele) a už ivatele přesunout do nově 
vytvořené skupiny nebo již  existující, atd.  
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Filtry neboli výpisy 

• Filtr znamená  urč itý dotaz na data ulož ená  
v databá zi. Výsledkem provedení filtru je 
tabulka dat odpovídající danému dotazu. 

• Sestava znamená  urč itou grafickou 
předlohu, podle níž  lze výsledek filtru 
zobrazovat č i tisknout. 

 

Tyto filtry a předlohy sestav si můž e sprá vce 
systému NET−G jakkoliv upravovat č i 
definovat své vlastní nové. Firma NAM dá le 
bude publikovat nové texty dotazů na svých 
www.nam.cz strá nká ch, odkud si sprá vci 
systémů budou moci stá hnout nové texty filtrů i 
předlohy sestav. Lze vytvá řet sestavy ze všech 
tabulek přítomných v databá zi. 
 
Větev a hierarchie filtrů: 

Vlastnosti filtru:  



Filtry neboli výpisy 

 
170 

Zá kladní vlastnosti objektu typu Výběrový filtr 
jsou vidět na obrá zku. První dvě vlastnosti Filtr 
SQL a Předloha sestavy nemají vlastní 
zobrazení. Pokud pracujeme s filtrem, 
použ ívá me třetí vlastnost − Test sestavy. Tato 
vlastnost má  definová no zobrazení, ve kterém 
jsme schopni definovat jednotlivé vlastnosti 
filtru. 
 
Zobrazení test sestavy: 

Zobrazení má  tři zá lož ky. První z nich je 
Dotaz. Je to výsledná  tabulka provedeného 
filtru. 

Zá lož ka Sestava umož ňuje zobrazení 
výsledku filtru podle předdefinované grafické 
předlohy. 
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Zá lož ka Parametry v sobě skrývá  definici 
podmínek filtru. Použ ívá  se zde jazyk SQL. 
 
Definice dotazu filtru, parametry: 
Jak již  bylo zmíněno, definice filtrů pro NET−G 
můž e zvlá dnout po zaškolení sprá vce 
systému, jinak budou šířeny výrobcem NAM. 
Zvlá dnutí jednoduchých příkazů jazyka SQL by 
však nemělo být ú skalím. V našem systému 
jsou navíc implementová ny parametry pro 
doplnění relativních hodnot dotazu. 
 
• @IDOBJ Číslo objektu, u kterého se 

nachá zí odkaz na filtr  
• @TODAY Aktuá lní den  
• @MFIRSTDAY Datum prvního dne 

aktuá lního měsíce  
• @MLASTDAY Datum posledního dne 

aktuá lního měsíce  
• @OMFIRSTDAY Datum prvního dne 

minulého měsíce  
• @OMLASTDAY Datum posledního dne 

minulého měsíce  

 
Příklad jednoduchého dotazu: 
select * from viewevents vyber všechny 
polož ky z tabulky pohledu na udá losti 
where idobject=:@IDOBJ které mají polož ku 
IDOBJECT rovnu aktuá lnímu 
and sdatetime between :@OMFIRSTDAY and 
:@OMLASTDAY a datum zá znamu do 
databá ze je v rozsahu minulého měsíce 
and IDMESSAGE in (10002,10003) a č ísla 
zprá v jsou 10002 (Příchod) a 10003 (Odchod)  
 
Přiřazení filtrů k objektům: 
Filtry definujeme globá lně, to znamená , ž e  
u kaž dého filtru nadefinuji, u jakého typu 
objektu se bude zobrazovat. Usnadňuje to 
prá ci sprá vci, který nemusí u kaž dého objektu 
definovat všechny filtry, které chce použ ívat, 
ale jen jeden, pomocí něhož  vybere 
pož adovaný filtr ze seznamu.  
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U kaž dého filtru tedy musíme nadefinovat, 
u jakého typu objektu se bude v rozbalovací 
nabídce zobrazovat.  

Prová dí se to zadá ním typu objektu do 
hranatých zá vorek na zá lož ce Parametry ve 
větvi filtrů. 
 
Na obrá zku je zadaná  hodnota 1400, což  
znamená , ž e filtr bude dostupný u Hlídaného 
objektu. 
 
Příklady typů:  
• 1350 − skupina hlídaných objektů  
• 20004 − oblast hlídaných objektů  
• P − public − bude dostupný ze všech typů 

objektů  

Číslo typu objektu zjistíme kliknutím na objekt 
ve stromě objektů. V horní č á sti okna se 
zobrazí č íslo typu objektu. 
 
Abychom nemuseli toto č íslo opisovat, 
můž eme kliknout pravým tlač ítkem a zvolit 
Kopíruj TYP objektu do schrá nky. 
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Operace s hodnotami parametrů: 

Hodnoty parametrů, které neobsahují relativní 
odkazy, lze definovat při kaž dém znovunač tení 
dotazu, tzn. mimo speciá lní tlač ítka také při 
vybrá ní vlastnosti odkazující na daný výběrový 
filtr, příp. vlastnosti Test filtru. Pro definici 
těchto hodnot slouž í speciá lní dialog, který 
zobrazí seznam parametrů s přednastavenými 
hodnotami, které je mož no změnit.  

Pro zadá ní datumových hodnot je mož no 
použ ít tlač ítko Kalendář, které zobrazí okno  
s mož ností jednoduché definice jaká koliv data, 
vč etně zadá ní č asových hodnot. 
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Export a import filtru 

Filtry jsou dělá ny jako balíč ky obsahující jak 
parametry dotazu, tak i grafickou předlohu. 
Můž ete tedy Vá mi upravený filtr vyexportovat 
a poslat na jiný dispeč ink. Můž ete toho využ ít i  

u Importu filtru ze souboru. Společ nost NAM 
system, a.s. dodá vá  na instalač ním CD 75 filtrů 
připravených na import do vašeho systému. 

Import filtru ze souboru 

Importovaný filtr musí mít přílohu FTR (např. 
NF0302001 Objekty s výpadkem baterie.ftr). 

Ve větvi filtrů si vytvoříme novou větev (tedy 
objekt na stejné ú rovni) typu Skupina filtrů, 
kterou nazveme Filtry doplněné. 
 

Této větvi přidá me podřízený objekt typu 
Výběrový filtr. Ten pojmenujeme podle filtru, 
který chceme importovat. V našem případě 
Objekty s poruchou baterie.  

Klikněme na nový filtr, v jeho vlastnostech 
zvolme Test sestavy a klikněme v pravém 

okně na ikonu Importu filtru ze souboru . 
Jestliž e najedete na ikonu myší, objeví se 
ná pověda, co daná  ikona znamená .  
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Vybereme soubor s pož adovaným filtrem a 
potvrdíme import.  

Objeví se okno varující ná s před přepsá ním 
původních parametrů filtru. Pokud jsme si jisti, 
potvrdíme tlač ítkem Yes. 

Pak se přepneme na zá lož ku Parametry a 
nadefinujeme typ objektu, u kterého se bude 
filtr zobrazovat. 

Export filtru do souboru  

Klikneme ve stromě objektů na filtr, který 
chceme exportovat. V jeho vlastnostech na 
Test sestavy a v pravém okně na ikonu 

Export filtru do souboru . Vyberte 
umístění vašeho souboru a pojmenujte jej.  
Po jeho ulož ení vznikne soubor se jménem 
vašeho filtru a s příponou FTR. 
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Zpracování dat z filtru 

Po provedení filtru má me výsledek na 
obrazovce. V praxi ale č asto potřebujeme 
tento výpis zpracovat dá le pro klienta nebo pro 
vnitřní potřebu. NET−G Vá m nabízí tyto 
mož nosti zpracová ní:  
• vytisknutí výpisu na tiská rně 
• odeslá ní výpisu e−mailem 
• export dat do souboru  
 

Tisk výpisu 

Pro vytisknutí výpisu musíte mít na daném 
poč ítač i nainstalovanou nějakou tiská rnu, 
kterou má te i připojenou. Tiská rna můž e být 
připojena i přes LPT port, ve kterém je HW 
klíč . Vž dy je dobré před tiskem prověřit 
funkč nost tiská rny vytisknutím zkušební 
strá nky z ovladač e tiská rny.  
 
Jestliž e jsme si u objektu zvolili Sestava a 
vybraný filtr se ná m zobrazil na obrazovce, tak 

symbol tiská rny  není prosvětlený.  

Pro zaktivová ní ikony tisku klikněme na ikonu 

, která  připraví výpis pro tisk. 

Pokud je tiská rna nadefinovaná , zaktivní se 
ikona tiská ny. 
 
Nyní stač í kliknout na ikonu tiskárny a otevře 
se tiskový dialog, ve kterém si vybereme, které 
listy chceme vytisknout, kolik kopií apod. 

Odeslání výpisu e−mailem  

Pro odeslá ní výpisu e−mailem je nutno mít 
nainstalovaného poštovního klienta na poč ítač i 
(doporuč ujeme Microsoft Outlook) a mít 
nadefinová n přístup na internet pro odeslá ní.  
 
Výpisy se odesílají jako příloha elektronické 
pošty ve formá tu, který si zvolíte. Můž e to být
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 formá t PostScript (.ps), Internetový dokument 
(HTML) nebo Soubor Excelu (.xls). 
 
Jestliž e jsme si u objektu zvolili Sestava a  

vybraný filtr se ná m zobrazil na obrazovce, tak 

symbol odeslá ní e−mailem  není 
prosvětlený.  

Pro zaktivová ní ikony odeslá ní klikněme na 

ikonu , která  připraví výpis pro zpracová ní. 

Zaktivní se ikona Odeslání výpisu e−mailem. 

Klikneme na šipku vedle symbolu obá lky a 
vyberme typ přílohy. 
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PostScript − výsledný výpis doruč ený klientovi 
je ve formá tu obrá zku, který vypadá  graficky 
stejně jako na obrazovce vašeho monitoru. 
Zá kazník má  mož nost výpis jen vytisknout 
nebo ulož it do souboru. Pro prohlíž ení 
takovýchto souborů je potřeba nějaký  

PotScriptový prohlíž eč  (např. PS Wiev), který 
je k dispozici zdarma na internetu nebo jej 
poskytne společ nost NAM system, a.s. a 
nainstalovaný ovladač  jakékoliv PostScriptové 
tiská rny (HP leaserJet PS − souč á stí OS 
Windows).  

HTML − dokument internetu prohlédnutelný  
v kterémkoliv internetovém prohlíž eč i. Jedná  
se o hrubou tabulku.  
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XLS − dokument Microsoft Excel. Výhodou 
tohoto formá tu je, ž e tabulkový procesor 
použ ívá  kaž dý, klient si můž e libovolně filtrovat 
už ivatelskými ná stroji MS Excel data.  

Po kliknutí na typ přílohy se otevře okno Nová 
pošta výchozího poštovního klienta. 

Do kolonky Komu zadejte e−mailovou adresu, 
můž ete dopsat text zprá vy, a klikněte na 
tlač ítko Odeslat. 
 
Tím se zprá va zařadí do slož ky pošta  
k odeslá ní. 
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Export dat do souboru 

Export dat lze provést do souboru databá ze 
DBF nebo do textového souboru TXT. 
Jakmile si zobrazíte pož adovaný filtr na 

obrazovce, klikněte na ikonu  exportu dat. 
Po kliknutí na ikonu se otevře okno, kde 
definujete, které polož ky chcete exportovat. 
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V pravé č á sti vybereme, zda budeme 
exportovat do souboru DBF nebo TXT. 
 
Nakonec zvolíme adresá ř a ná zev výsledného 
souboru exportu. 

 
Proběhlo−li vše bez potíž í, zobrazí se okno: 
 

IDEVENT // č íslo udá losti 
PRIORITY // priorita 
ESTATE // stav udá losti 
ACCEPT // potvrzení 
EVNACTION // akce  
EDATETIME // č as příjmu udá losti na zařízení 
SDATETIME // č as příjmu udá losti do databá ze 
IDWPLACE // ID č íslo pracoviště 
NAMEWPLACE // ná zev pracoviště 
EIDDRV // symbolické č íslo driveru 
IDSOURCE // ID č íslo zdroje udá losti 
NAMESOURCE // ná zev zdroje udá losti 
ECHANNEL // symbolické č íslo kaná lu 
IDCHANNEL // ID č íslo kaná lu 
NAMECHANNEL // ná zev kaná lu 
EIDOBJECT // č íslo objektu na zařízení 
IDOBJECT // ID č íslo objektu 
NAMEOBJECT // ná zev objektu 
EIDMESSAGE // č íslo zprá vy na zařízení 
IDMESSAGE // ID č íslo zprá vy v č íselníku 
TEXTMESSAGE // text zprá vy v č íselníku 
ICONMESSAGE // ikona zprá vy z č íselníku 
ECODE // č íslo kódu na zařízení 
IDCODEOBJ // ID objektu kódu 
TEXTCODE // ná zev objektu kódu 
EXEC // ID spouštěného objektu 
ENUMREP // poč et opaková ní komunikace na zařízení 
EFMT // formá t příjmu na zařízení 
EVENTSTRING // případná  textová  hodnota udá losti 
EVENTMEMO // případná  memo hodnota udá losti 
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Úprava grafické předlohy filtru 

K definici grafických předloh sestav slouž í 
editač ní okno generá toru sestav. Toto okno 
musí být otevřeno z větve filtrů ve stromě 
objektů.  

Pomocí přetahová ní jednotlivých políč ek 
můž eme změnit vzhled filtru. Kaž dé pole má  
jiný význam. Typy polí jsou definované 
zá lož kami Položky až Grafické prvky. 
 
Položky jsou pole, do kterých se zobrazují 
hodnoty zá vislé na typu filtru. Kliknutím na pole 
se zobrazí typ polož ky zobrazené v poli. 
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Zvolíte−li Grafické prvky, můž ete vlož it do 
předlohy naskenované logo vaší agentury. 
Podmínkou je, ž e logo musí být ve formá tu  

BMP a ž e je ulož eno v cestě 
C:\Programiles\NET−G\AppPco\. 
 

Potom kliknete na Grafické prvky a na 
polož ku Obrázek. Klinete do prostoru filtru, 
kam chceme logo umístit, a z rozbalovací 

nabídky vyberte soubor s vaším logem. Pokud 
zaškrtnete pole Podle okna, zmenší se 
obrá zek přesně na velikost pole Obrázek. 

IDEVENT // č íslo udá losti 
PRIORITY // priorita 
ESTATE // stav udá losti 
ACCEPT // potvrzení 
EVNACTION // akce  
EDATETIME // č as příjmu udá losti na zařízení 
SDATETIME // č as příjmu udá losti do databá ze 
IDWPLACE // ID č íslo pracoviště 
NAMEWPLACE // ná zev pracoviště 
EIDDRV // symbolické č íslo driveru 
IDSOURCE // ID č íslo zdroje udá losti 
NAMESOURCE // ná zev zdroje udá losti 
ECHANNEL // symbolické č íslo kaná lu 
IDCHANNEL // ID č íslo kaná lu 
NAMECHANNEL // ná zev kaná lu 
EIDOBJECT // č íslo objektu na zařízení 
IDOBJECT // ID č íslo objektu 
NAMEOBJECT // ná zev objektu 
EIDMESSAGE // č íslo zprá vy na zařízení 
IDMESSAGE // ID č íslo zprá vy v č íselníku 
TEXTMESSAGE // text zprá vy v č íselníku 
ICONMESSAGE // ikona zprá vy z č íselníku 
ECODE // č íslo kódu na zařízení 
IDCODEOBJ // ID objektu kódu 
TEXTCODE // ná zev objektu kódu 
EXEC // ID spouštěného objektu 
ENUMREP // poč et opaková ní komunikace na zařízení 
EFMT // formá t příjmu na zařízení 
EVENTSTRING // případná  textová  hodnota udá losti 
EVENTMEMO // případná  memo hodnota udá losti 
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Mapový systém – půdorysy 
objektů 

NET−G umož ňuje import mapových podkladů 
ve formá tu BMP. Rozšiřují se tímto mož nosti 
systému o zobrazení podrobnějších informací 
k poplachu na objektu. V případě poplachu na  

objektu se č erveně rozbliká  č idlo, na kterém  
k poplachu došlo. Tím se zkvalitňuje zá sah 
výjezdové skupiny, která  ví, v které místnosti 
se aktuá lně pachatel pohybuje.  
 
Zadá vá ní se dělá  2 kroky:  
• vytvořením a přípravou mapových 

podkladů v NET−G  
• definicí u objektu  
 

Postup instalace mapových 
podkladů 

V okně Průzkumníka objektů, ve stromě 

objektů přidejte objekt na stejné ú rovni typu 
TMapSystem, který pojmenujeme Půdorysy 
objektů. 
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Této větvi přidá me podřízený objekt typu 
TMapSubSystem, který pojmenujeme ná zvem 
objektu. V našem případě to bude Půdorys 
Hospoda na Mýtince. 

Této větvi přidá me podřízený objekt typu 
TMapLayer, který pojmenujeme dle půdorysu. 
V našem případě tedy 1. patro. 
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Klikněme na větev 1. patro a přidejme 
vlastnost typu Fragmentize. Otevře se okno 
jako na obrá zku. Do levého horního pole, které 
je modré, klikněte dvakrá t myší. Vyberte cestu 
na soubor ve formá tu BMP a zvolte Otevřít. 
Ná zev souboru se vypíše místo modrého pole.  

Na dalším okně klikněte na tlač ítko Zapiš. 
V podélném prouž ku uvidíte postup nač ítá ní 
mapy. Jakmile bude nač tena, okno zmizí. 
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Ve vlastnostech klikněte na Prohlížení a  
v pravé č á sti Obsahu vlastnosti se zobrazí 
naimportovaný obrá zek.  Klikněte na ikonu 
sluníč ka vedle pole Aktivní fólie [Referenč ní 
body], č ímž  zviditelníme fólii Referenčních 
bodů.  
 
Klikněte pravým tlač ítkem myši v levém horním 
rohu mapy a zvolte Nový referenční bod.  

Otevře se dialog, do kterého zadá vá me 
souřadnice referenčního bodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mapový systém – půdorysy objektů 

 
188 

Do polí zadá vá me tyto hodnoty: 

Kaž dý referenč ní bod se zobrazí jako zelený 
kruh. Můž ete na něj kliknout a kombinací 
stisku klá vesy CTRL a levého tlač ítka myši jej 
přesunout až  do ú plného rohu mapy. Po 
zadá ní všech referenč ních bodů ulož te jejich  
nastavení kliknutím na ikonu . 

Nastavení mapových podkladů  
u objektu 

Nejprve si musíme u objektu vytvořit fólii 
hlídaných č idel, kterou budeme na mapě 
zobrazovat. Poč et fólií je zá vislý na poč tu 
půdorysů, které chceme u objektu použ ít. 

 
Klikněme na Hlídaný objekt a přidejme 
podřízený objekt typu TFoilSensor, který 
pojmenujeme Fólie 1. patro. 
 

Levý horní roh −   
Délka 0  

  Šířka 0  
Pravý horní roh −   Délka 100  

  Šířka 0  
Levý dolní roh −   Délka 0  

  Šířka 100  
Pravý dolní roh −   Délka 100  

  Šířka 100  
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Klikněme na tuto fólii a přidejme vlastnost typu 
Odkaz na čidlo.  
 
Pomocí průvodce můž e postupně přidá vat 
jednotlivá  č idla, která  chceme na fólii 
zobrazovat, nebo můž eme zaškrtnout pole  

Vícenásobný výběr. Po jeho zaškrtnutí se 
zobrazí okno, ve kterém můž ete označ it 
najednou více č idel. Označ ení více č idel se 
prová dí př idrž ením klá vesy CTRL a kliká ním 
na jednotlivé č idla nebo stiskem klá vesy Vyber 
všechny. 

Nyní klikněme na hlavič ku objektu a přidejme 
vlastnost typu Odkaz na MapSubSystem. 
 
V průvodci vybereme pož adovaný mapový 
podklad (půdorys Hospoda na Mýtince) a 
zatá hneme jej do pole Číslo subsystému. 

 
V horním poli Jméno vlastnosti 
přejmenujeme vlastnost na půdorys objektu. 
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Ve vlastnostech klikněme na Půdorys objektu, 
který se v pravém okně obsahu vlastnosti 
objeví. Rozbalme nyní nabídku fólií a vyberme 
Fólie 1. patro. 
 
Zobrazme tuto fólii kliknutím na ikonu  vedle 
pole Aktivní fólie. 

Na obrazovce se v levém honím rohu zobrazí 
všechna č idla z fólie. Přidrž ením klá vesy CTRL 
a myší můž ete č idla přetahovat po mapě do 
skuteč ných pozic. Jakmile má te hotovo, ulož te 
jejich polohy kliknutím na ikonu . Nyní bude 
li některá  smyč ka v poplachu, budou všechny 
její č idla na mapě půdorysu č erveně blikat. 
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Mapový systém – mapy měst 

NET−G umož ňuje import mapových podkladů 
ve formá tu BMP. Rozšiřují se tímto mož nosti 
systému o zobrazení podrobnějších informací 
k poplachu na objektu. Můž eme mít několik 
map města o různých rozlišeních a na nich 
zobrazeny objekty. V případě poplachu, 
výpadku baterie, poruchy komunikace a jiných 
volitelných udá lostí se objekty na mapě 
barevně zvýrazní, což  zvyšuje přehlednost a 
umož ňuje lepší koordinaci výjezdových skupin.  
 
Zadá vá ní se dělá  2 kroky:  
• vytvořením a přípravou mapových 

podkladů v NET−G  
• definicí objektů na mapy a odkazy na ně  
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Postup instalace mapových 
podkladů  

V okně Průzkumníka objektů, ve stromě 
objektů přidejte objekt na stejné ú rovni typu 
TMapSystem, který pojmenujeme Mapy 
města. 

Této větvi přidá me podřízený objekt typu 
TMapSubSystem, který pojmenujeme ná zvem 
objektu. V našem případě to bude Havířov. 
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Této větvi přidá me podřízený objekt typu 
TMapLayer, který pojmenujeme dle měřítka č i  

lokality. V našem případě tedy Havířov 
centrum.  

Klikněte na větev 1. patro a přidejme vlastnost 
typu Fragmentize. Otevře se okno jako na 
obrá zku. Do levého horního rohu, do pole, 
které je modré, klikněte dvakrá t myší. Vyberte 
cestu na soubor ve formá tu BMP a zvolte 
Otevřít. Ná zev souboru se vypíše místo 
modrého pole. 
 
V případě, ž e je mapa větších rozměrů, bývá  
rozřezá na na fragmenty. Pak tedy vklá dá me 

do jednotlivých polí jednotlivé fragmenty tak, 
abychom slož ili výslednou mapu. 
 
Klikněte na tlač ítko Další. 
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Na dalším okně klikněte na tlač ítko Zapiš.  
V podélném prouž ku uvidíte postup nač ítá ní 
mapy. Jakmile bude nač tena, okno zmizí.  

Ve vlastnostech klikněte na Prohlížení a  
v pravé č á sti Obsahu vlastnosti se zobrazí 
naimportovaný obrá zek. 
 
Klikněte na ikonu sluníč ka  vedle pole  
Aktivní fólie [Referenč ní body], č ímž  
zviditelníte fólii Referenčních bodů. 
 
Klikněte pravým tlač ítkem myši v levém horním 
rohu mapy a zvolte Nový referenční bod.  
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Otevře se dialog, do kterého zadá vá me 
souřadnice referenčního bodu. 

Do polí zadá vá me tyto hodnoty: 

Pokud by mapa slouž ila zá roveň pro sledová ní 
GPS objektů, musely by se zadat skuteč né 
zeměpisné souřadnice. Kaž dý referenč ní bod 
se zobrazí jako zelený kruh. Můž ete na něj 
kliknout a kombinací stisku klá vesy CTRL a 
levého tlač ítka myši jej přesunout až  do 
ú plného rohu mapy. Po zadá ní všech 
referenč ních bodů ulož te jejich nastavení 
kliknutím na ikonu .  

Definice objektů na mapy a odkazy 
na ně  

Nejdříve si musíte na Větvi hlídaných objektů 
vytvořit fólii objektů, kterou budete na mapě 
zobrazovat. 
 
 

 

Levý horní roh −   
Délka 0  

  Šířka 0  
Pravý horní roh −   Délka 100  

  Šířka 0  
Levý dolní roh −   Délka 0  

  Šířka 100  
Pravý dolní roh −   Délka 100  

  Šířka 100  
 



Mapový systém – mapy měst 

 
196 

Klikněte na Větev hlídaných objektů a 
přidejme podřízený objekt typu 
TFoilGuardObj, který pojmenujete Fólie 
objektů.  

Klikněte na tuto fólii a přidejte vlastnost typu 
Odkaz na hlídaný objekt. 
 
Pomocí průvodce můž ete postupně přidá vat 
jednotlivé objekty, které chceme na fólii 
zobrazovat, nebo můž eme zaškrtnout pole 
Vícenásobný výběr. Po jeho zaškrtnutí se 
zobrazí okno, ve kterém můž ete označ it 
najednou více objektů. Označ ení více objektů 
se prová dí přidrž ením klá vesy CTRL a 
kliká ním na jednotlivé objekty nebo stiskem 
klá vesy Vyber všechny. 
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Nyní klikněte na větev hlídaných objektů a 
přidejte vlastnost typu Odkaz na 
MapSubSystem. 
 
V průvodci vyberete pož adovaný mapový  

podklad (Havířov) a přetá hnete jej do pole 
Číslo subsystému. 
 
V horním poli Jméno vlastnosti přejmenujete 
vlastnost na Plán města. 

Ve vlastnostech klikněte na Plán města, 
v pravém okně obsahu vlastnosti rozbalíte 
nabídku fólií a vyberete Fólie objektů. 

 
Zobrazte tuto fólii kliknutím na ikonu  vedle 
pole Aktivní fólie. 

Na obrazovce se v levém honím rohu zobrazí 
všechny objekty z fólie. Přidrž ením klá vesy 
CTRL a myši můž ete objekty přetahovat po 
mapě do skuteč ných pozic. Jakmile má te 
hotovo, ulož te jejich polohy kliknutím na ikonu 

. Nyní, bude−li některý objekt v poplachu, 
bude na mapě č erveně blikat.  
 
Rozbalíme−li si nabídku Měřítko, můž eme se 
rychle přepínat mezi jednotlivými mapami, 
které jsme do Subsystému Havířov nahrá li. 
 

Abychom v této celé mapě nějaké oblasti 
nemuseli hledat, kde se nachá zí jeden 
konkrétní objekt, můž eme využ ít odkazu  
u objektu. 
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Klikněme na hlavič ku objektu a přidejme 
vlastnost typu Odkaz na MapSubSystem. 
 
Vyberete pož adované mapy a přetá hnete je do 
pole Číslo subsystému. Vlastnost 
pojmenujete na Plá n města. 

Kliknutím na vlastnost Plán města u objektu 
se v okně obsahu vlastnosti zobrazí 
naimportovaná  mapa a pož adovaný objekt je 
zviditelněn kříž em a pokud je mapa větších 
rozměrů, automaticky vycentruje pož adovaný 
objekt. 
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NET−CAR systém sledování 
vozidel  

Mapových podkladů integrovaných v NET−G 
lze využ ít ke sledová ní polohy vozidel 
vybavených sadou NCL 01 nebo NCL 02.  
Na obrazovce poč ítač e se pak zobrazují 
vozidla na mapě dle skuteč ných poloh. Rozsah 
pohybu vozidel je zá vislý na velikosti ú zemí 
pokrytého rá diovým signá lem sítě NAM Global. 
Vozidla mohou dá le měnit své barvy  
v zá vislosti na stavu vozidla nebo na stavu 
jednoho ze 4 vstupů.  

Pro sledová ní mobilních objektů je nutno 
instalovat velmi kvalitní mapu, která  je 
zhotovena do digitá lní podoby a která  poč ítá  
se zakřivením zeměkoule. Dá le je nutno zadat 
na mapu velmi přesné referenč ní body podle 
skuteč ných zeměpisných souřadnic.  
 
Společ nost NAM system, a.s. Vá m dodá  
takovouto mapu v jakémkoliv rozlišení a 
jakýkoliv vá mi specifikovaný výřez. V případě 
pož adavku na mapu zahranič í volejte  
596 531 140 pro informace. Takovouto mapu 
Vá m nejen dodá me, ale i patřič ně 
nakonfigurujeme referenč ní body. 
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Modul AppDriver 

Modul AppDriver slouž í ke zpracová ní přijatých 
dat ze zařízení, k obsluze připojených zařízení 
a obsluze portů na PC. Proto pokud má me 
spuštěný modul NET−G, je nutno mít vž dy 
spuštěný modul AppDriver, jinak nebudete 
přijímat ž á dná  data ze zařízení. 
 
Modul je tvořen jedním zá kladním oknem, 
které má  multifunkč ní přepíná ní strá nek 
pomocí zá lož ek. Zá lož ka "Strom" zobrazuje 
nakonfigurované ovladač e a jejich zá kladní 
hodnoty nastavení, jejich kaná ly a na nich 
připojené objekty. Ve spodní č á sti okna je 
mož no sledovat 50 posledních udá lostí 
přijatých drivery. 
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Modul AppDriver − spuštění 

Modul AppDriver můž eme spustit kliknutím na 
zá stupce na ploše. Je zastoupen ikonou 

modrého kruhu se symbolem pochodně . 
Nebo přes nabídku 
Start/Programy/NET−G/AppDriver.  

Modul AppDriver by měl být za normá lního 
provozu minimalizová n. Klikněme tedy na 
symbol minimalizace a minimalizujme modul. 
AppDriver zmizí z lišty programů a objeví se  
v Trayi vedle hodin jako symbol trojú helníků 

. Tyto trojú helníky by měly za běž ného 
provozu blikat č erveno−zeleně. 
 
Kdykoliv budete chtít okno AppDriveru zvětšit, 
klikněte na ikonu trojú helníků. Zobrazí se 

nabídka.  Kliknutím 
na toto pole se zobrazí hlavní okno modulu. 
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Modul AppDriver − popis oken 

Aplikace je tvořena pouze jedním hlavním 
oknem, které má  multifunkč ní přepíná ní  
strá nek pomocí zá lož ek. Zá lož ka "Strom" 
zobrazuje nakonfigurované ovladač e a jejich 
zá kladní hodnoty nastavení, jejich kaná ly a na 
nich př ipojené objekty. Ve spodní č á sti okna je 
mož no sledovat 50 posledních udá lostí, 
přijatých drivery. 
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Zá lož ka "Spojení s SQL" je informací o stavu 
spojení se serverem SQL. AppDriver jako 
sprá vce ovladač ů se také stará  o uklá dá ní dat 
předaných od jednotlivých zařízení, do 
databá ze SQL serveru. V listu je mož né 
sledovat poslední odeslané udá losti na server 
SQL.  

• Pracoviště 
Identifiká tor pracoviště, pod kterým je 
přihlašová n AppDriver k SQL serveru  

• Již  přeč teno 
Poč et paketů odeslaných od startu 
aplikace / poč et opaková ní při chybě 
zá pisu 

 
Kliknutím na menu AppDriver se otevře 
nabídka 
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• Ochrana Aplikace 
Kliknutím na tuto nabídku se otevře okno, 
které ná s informuje o spuštěných 
aplikacích. 

 

Název aplikace typ aplikace (svítící ž á rovka znamená , ž e je aplikace spuštěná ) 

Verze č íslo verze dané aplikace nebo driveru 

Datum  datum vzniku dané aplikace nebo driveru 

Typ DEMO - HW klíč  je nastaven jako demo, PLNÁ  - HW klíč  není č asově omezen 

Doba chodu udá vá , jak dlouho je aplikace spuštěná  (v minutá ch) 

Max.lic. maximá lní poč et souč asně spuštěných aplikací nebo driverů 

Run.lic. poč et aktuá lně spuštěných aplikací nebo driverů 

Max.ver. nejvyšší č íslo verze spouštěných aplikací nebo driverů  

Credit (hod) doba do vypršení licence pro aplikaci nebo driver u DEMO klíč e 

Čas startu datum a č as spuštění aplikace nebo driveru 

Kontrola datum a č as poslední kontroly spuštěných aplikací a driverů 

ID č íslo aplikace 

Status Status OK - souhlasí podmínky definované v klíč i 

  HW klíč nepřipojen - do PC není zasunut HW klíč  nebo není nainstalová n ovladač  HW 

  Počet licencí naplněn - pokoušíte se spustit více licencí, než  má te povoleno v HW klíč i 

  ID aplikace mimo rozsah - pokoušíte se spustit neplatnou aplikaci nebo driver 

  Verze není povolena - pokoušíte se spustit aplikaci nebo driver vyšší verze, než  má te povoleno 

  Aplikace úspěšně odhlášena - byla legá lně ukonč ena některá  aplikace nebo driver 

  Limit doby chodu vyčerpán - vypršel vá m č asový limit aplikace v DEMO klíč i 
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• Obnovení konfigurace 
Kliknutím na tuto volbu provede AppDriver 
znovunač tení konfigurace a definovaných 
objektů. Tuto volbu musíte použ ít vž dy, 
když  nadefinujete objekt připojený na 
rá diový kaná l.  

• Konec  
Kliknutím na tuto volbu ukonč íte modul 
AppDriver. Po kliknutí budete vyzvá ni  
k potvrzení ukonč ení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modul AppDriver − konfigurace zařízení 

 
206 

Modul AppDriver − konfigurace 
zařízení  

Jak již  bylo zmíněno, AppDriver obsluhuje 
jednotlivé zařízení připojené k PC pomocí 
komunikač ních portů. Většina našich zařízení 
má  mož nost konfigurace. Tuto konfiguraci 
prová díme prá vě přes okno AppDriveru. 
 
Otevřeme si okno AppDriveru kliknutím na 
ikonu trojú helníků vedle hodin v tray liště. 
V levém okně (stromu zařízení) klikneme na 
zařízení, které chceme konfigurovat. To se 
modře podbarví. Poté na něj klikneme pravým 
tlač ítkem myši, otevře se nabídka konfigurace:  
 
Otevře se okno konfigurace. 

Bliž ší informace ke konfiguracím jednotlivých 
zařízení naleznete v manuá lech k zařízením. 
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Modul AppMail  

Modul byl vyvinut pro hromadné pracová ní 
výstupních sestav. Tento modul umož ňuje 
odesílá ní výstupních sestav vybraných objektů 
pomocí elektronické pošty, tisknout na tiská rně 
nebo odesílat faxem. Jednotlivý tisk č i odeslá ní 
e−mailem je mož né i v AppPCO od verze 1.20. 
Zatíž ení operá tora PCO těmito operacemi je 
však znač né a s velkým poč tem objektů je již  
prakticky tato č innost nemož ná  v souběhu  
s prací nad PCO. Modul NET−G AppMail 
umož ňuje nakonfigurovat podmínky pro 
hromadný výstup, jednotlivě otestovat a poté 
také spustit hromadný výstup sestav.  
 
Pro svou č innost vyž aduje operač ní systém 
Microsoft Windows NT 4.0 (SP 6) nebo 
Windows 2000 ve všech jeho verzích, pro 
testovací ú č ely je mož né použ ít i Windows 95, 
98 č i Milenium. Systém NET−G je pož adová n 
ve verzi 1.20 a vyšší.  
 
Modul NET−G AppMail je licencová n. Pro 
sprá vný chod modulu je nutné, aby byl povolen 
v licenč ním HW klíč i NET−G. Licenci je mož né 
povolit vzdá leně pomocí modulu NET−G 
HWKey. Obraťte se, prosím, na oddělení 
technické podpory NAM system, a.s.  
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AppMail − konfigurace 

Instalace 

Pokud nainstalujete NET−G verzi 1.20  
z instalač ního CD, souč asně s instalací 
AppPCO se nainstaluje i modul 
AppMail. 

Konfigurace přístupu k databázi 

Pro přístup k databá zi využ ívá  stejného 
konfigurač ního souboru DATABASE.CFG, 
takž e pokud nastavíte přístup k databá zi  
v tomto souboru pro AppPCO modul, je 
nastaven i pro modul AppMail. 

Konfigurace v databázi NET−G 

Pro sprá vnou č innost modulu AppMail je nutno 
nakonfigurovat na daném pracovišti v databá zi 
tento modul. 
 
1. Pod pracovištěm vytvoříme objekt typu 

Program, který nazveme NET−G AppMail.  
2. K tomuto objektu vlož íme vlastnost typu 

Symbolické jméno programu.  
3. Do obsahu této vlastnosti vepíšeme text 

"NET−G Emailer"  
4. Pokud chceme povolit přihlá šení se 

jednotlivým operá torům, pro kaž dého 
vytvoříme vlastnost typu Povolen operá tor.  

Tím je příprava ke spuštění modulu AppMail 
ukonč ena a můž eme modul spustit. 
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AppMail − obsluha 

Hlavními kroky při obsluze modulu jsou: 
1. Spuštění 
2. Výběr typu 
3. Zpracová ní 

Spuštění 

Spuštění provedeme z menu NET−G App Mail. 
Objeví se okno aplikace, pomocí volby 
Databá ze −> Připojení se připojíme k databá zi. 

Pokud je k připojení k databá zi ú spěšné, je 
otevřeno okno pro př ihlá šení operá tora.  

V rozkliká vací nabídce jsou obdobně jako  
v modulu AppPCO nabídnuta jména 
povolených operá torů k této aplikaci na tomto 
pracovišti a samozřejmě supervisor. Vybereme 
tedy operá tora a napíšeme jeho heslo. 
Potvrdíme tuto akci tlač ítkem OK. 
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V případě, ž e jste zadali chybné heslo, jste na 
to upozorněni ná sledujícím oknem. 

Pokud je všechno v pořá dku, otevřou se 
dialogové č á sti aplikace. Zde budeme nyní 
nejprve konfigurovat nastavení modulu 
AppMail. 

Menu Typ 

Typ e−mail umož ňuje odesílat sestavy objektů 
na jejich elektronické adresy. Nastavení tohoto 
typu umož ňují jednotlivé volby nastavovacích 
prvků. Na výběr má te: 
• E−mail 
• Tisk 
• Fax  

E−mail 

Typ e−mail umož ňuje odesílat sestavy objektů 
na jejich elektronické adresy. Nastavení tohoto 
typu umož ňují jednotlivé volby nastavovacích 
prvků.  
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Popis oken  

Filtr 
Zde vybereme ná zev filtru, ze kterého chceme  

vytvá řet výstupní sestavy pro jednotlivé 
objekty. 

V nabídce jsou všechny filtry, které jsou 
přiřazeny ke skupině [1400] (přiřazová ní ke 
skupiná m je implementová no v AppPCO od 
verze 1.20). Pokud nemá me přiřazeny ž á dné 
filtry k této skupině, provedeme tak přes 
AppPCO. Pro znovunač tení seznamu filtrů je 
nutné AppMail odhlá sit a opět př ihlá sit  
k databá zi. 
 
Parametry 
Pokud filtr pož aduje parametry, je mož né je 
vepsat do pole Parametry. Jedná  se 
především o rozsahy dnů, např. OD=1.3.2001 
DO=31.3.2001 
 
 

Typ generované přílohy 
Formá t přílohy, ve které je sestava odesílá na 
e−mailem, je mož né definovat. Lze si vybrat ze 
tří formá tů: 
1. PostScript 

Formá t, který je vytvá řen ovladač em 
tiská rny, podporující PostScriptový tisk. 
Tento tisk respektuje grafickou podobu 
sestavy, ale pro jeho prohlíž ení je nutné 
mít nainstalová n prohlíž eč  PS souborů 
(ověřen je GSView 2.7). Znamená  to, ž e je 
nutné, aby zá kazníci měli nainstalová n 
tento freeware prohlíž eč  PS souborů. 
Výhoda tohoto formá tu je v respektová ní 
grafické podoby sestavy a v této podobě 



AppMail − obsluha 

 
212 

jsou zá kazníci schopni si tento dokument 
také vytisknout na své vlastní tiská rně. 
Nevýhodou je větší objem dat (průměrná  
PS příloha má  200 kB). 

2. HTML 
Příloha typu HTML je klasická  HTM 
tabulka se všemi sloupci polož ek. Pokud 
tedy chceme tento formá t pož ívat, je 
vhodné upravit použ ívaný filtr tak, aby 
vracel jen pož adované sloupce polož ek. 
Výhodou je otevírá ní přílohy v Internet 
Exploreru (od verze 3.0). 
Nevýhodou je formá t prosté tabulky bez 
respektová ní grafické předlohy. 

3. Excel 
Formá t Excel je formá t, který lze 
jednoduše otevřít v Microsoft Excel.  
Pro tento formá t platí opět nutnost ú pravy  

polož ek filtru, jako tomu bylo v HTML 
formá tu. 
Výhodou je otevírá ní přílohy v Microsoft 
Excel. 
Nevýhodou je formá t prosté tabulky bez 
respektová ní grafické předlohy. 

  
PostScript tiskárna  
Jak již  bylo zmíněno, je nutné mít nainstalová n 
ovladač  PS tiská rny a přes tento je pak příloha 
sestavy ve formá tu PS vytvá řena.  
Ve standardním výběru tiská ren se vž dy 
nachá zí tiská rna PS, ověřená  verze je HP 
Color LaserJet PS. Nainstalujte tedy tuto 
tiská rnu na poč ítač i, kde budete spouštět 
AppMail. 
 
Typ vlastnosti E-mail 

Zde je nutné definovat č íslo typu vlastnosti 
hlídaného objektu, která  obsahuje text 
elektronické adresy. Pokud již  má te takovou 
polož ku vytvořenu u objektů ve formulá ři,  
v AppPCO lehce zjistíte její typové č íslo, pokud 
na ni najedete myší a za 1 s se objeví 
ná povědné okénko. Zde je zobrazen ná zev 
typu a v hranatých zá vorká ch je č íslo typu. 
Jsou vybrá ny jen ty hlídané objekty, u kterých 
je tato vlastnost neprá zdná . 
 
Typ vlastnosti Typ přílohy 
Urč uje typ vlastnosti, která  definuje typ přílohy 
u objektu. Pokud taková  vlastnost u objektu 
neexistuje nebo její obsah není jeden z ná zvů 
typů příloh, pak je použ it přednastavený typ 
přílohy. 
 
Předmět 
Zde napište text, který se objeví v poli e−mailu 
Předmět. 
 
Text 
Zde napište text, který bude vlož en do pole 
zprá vy společ ně s ikonkou přílohy. 

Tisk 

Typ Tisk umož ňuje odesílat sestavy objektů na 
tiská rnu. Pokud někteří klienti nemají 
elektronickou poštu, je nutné jim sestavy 
tisknout a posílat poštou. 
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Popis oken  

Filtr 
Zde zvolíte filtr, kterým se má  tisknout. Lze 
vytvořit filtry, které budou vypisovat adresní 
hlavič ku objektu, a tak se dají přímo vklá dat do 
obá lek s okénkem. Pokud pož adujete takový 
filtr, objednejte si jej u technické podpory 
společ nosti NAM system, a.s. 
 
Parametry 
Pokud má  filtr parametry, zde je můž ete 
napsat. 
 
Tiskárna 
Zde zvolte tiská rnu, na které se bude 

hromadně tisknout. 
 
Typ vlastnosti Tisk 
Ne všechny hlídané objekty budete chtít 
tisknout. Zde vlož te typ vlastnosti, která  urč uje, 
zda se z objektu tiskne na tiská rně. Pokud tato 
vlastnost není prá zdná , tisk bude proveden. 

Fax 

Typ Fax umož ňuje odesílat sestavy objektů na 
fax. Faxová  tiská rna musí být v systému 
instalová na. 
 
Popis oken 
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Filtr 
Zde zvolíte filtr, kterým se má  tisknout. Lze 
vytvořit filtry, které budou vypisovat adresní 
hlavič ku objektu, a tak se dají přímo vklá dat do 
obá lek s okénkem. Pokud pož adujete takový 
filtr, objednejte si jej u technické podpory 
společ nosti NAM system, a.s. 
 
Parametry 
Pokud má  filtr parametry, zde je můž ete 
napsat. 

 
Tiskárna−Fax 
Zde zvolte ná zev instalované faxové tiská rny. 
 
Typ vlastnosti Fax 
Zde vlož te č íslo typu vlastnosti, která  obsahuje 
faxové č íslo. Jsou vybrá ny pouze ty objekty,  
u kterých je tato vlastnost neprá zdná . 

Zpracování výpisů 

Pod touto polož kou menu se nachá zejí volby, 
které ná m umož ní otestová ní a start 
hromadného výstupu. 
 
Náhled 
Ná hled je provedení ná hledu filtru nad 
objektem, který je v seznamu objektů označ en. 
 
Test jednoho výstupu  
Touto volbou je proveden jeden výstup filtru 
nad objektem, který je označ en. Provede se až  
na konkrétní výstupní zařízení: 
• Typ E−mail provede generová ní přílohy 

příslušného typu a otevře okno odesílá ní 
zprá vy elektronické pošty. Do schrá nky 
ulož í příslušnou e−mail adresu, takž e lze 
jednoduše vlož it přes volbu Crtl−V. Poštu 
pochopitelně nemusíme odeslat, 
stornová ní provedeme zavřením okna 
odeslá ní elektronické pošty. Lze si zde ale 
prohlédnout přilož ený soubor. Poklepá ním 
na jeho ikonu se otevře v příslušném 
programu (Prohlíž eč  PostScriptu, Internet 
Explorer č i Excel). Tak můž eme 
zkontrolovat generovaný formá t dat.  

• Typ Tisk provede výtisk filtru nad 
označ eným objektem na definované 
tiská rně. Opět zde kontrolujeme grafickou 
podobu filtru, nastavení tisku (kvalita tisku 
− nastavení tiská rny).  

• Typ Fax provede otevření dialogu odeslá ní 
faxu filtru nad označ eným objektem.  

 
Start hromadného výstupu  
Pokud jste provedli kontrolu jednoho výstupu a 
všechno je v pořá dku, můž ete př istoupit ke 
spuštění hromadného výstupu. Hromadné 
zpracová ní se prová dí postupně na 
jednotlivých objektech od označ eného objektu. 
Zkontrolujte tedy, zda je označ en objekt, od 
kterého chcete prová dět hromadný výstup 
(obecně je to první objekt, pokud ale 
pokrač ujete po předchozím přerušení, je to 
první nezpracovaný objekt).  
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Při spuštění hromadného výstupu budete 
vyzvá ni k potvrzení vaší volby  

O průběhu výstupu jste informová ni  
v informač ním okně. Pomocí tlač ítka Stop 
můž ete výstup přerušit.  
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KeyAdministrator  

Tento programový modul je urč en pro sprá vu 
HW klíč e, který je souč á stí dodá vky systému 
NET−G. Použ itím tohoto modulu již  nadá le 
není nutné posílat klíč  pro rekonfiguraci, nýbrž  
stač í pouze poslat příslušný textový soubor 
nebo případně fax s informač ním řetězcem. 
Toto řešení je daleko rychlejší a také levnější 
než  předchozí. 
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KeyAdministrator − zjištění 
konfigurace HW klíče  

Spuštění modulu  

Modul lze spustit přes nabídku 
Start/Programy/NET−G/KeyAdministrator  

Po kliknutí na zá stupce se zobrazí informač ní 
okno o Statusu klíč e. Ve vašem případě půjde 
vž dy o už ivatelský klíč .  
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Ve spodní č á sti okna, které se otevře, si 
můž ete prohlíž et informace o nastavení klíč e. 
Šipkou se vž dy přepnete.  

 
 

 

Index aplikace č íslo reprezentující jednotlivé aplikace (seznam níž e) 

Nejvyšší povolená 
verze č íslo nejvyšší verze, kterou lze spustit 

Počet licencí maximá lní poč et najednou spuštěných aplikací dle Indexu 

Zbývá času zbývající kredit v min (ve spodní č á sti v letech, měsících, dnech a 
hodiná ch) 

 

Indexové čísla jednotlivých aplikací 
1 NET-G AppPCO 

2 NET-G AppDriver 

3 NET-G DrvPCO2000 

4 NET-G DrvGS51Matilda 

5 NET-G DrvTF98P 

6 NET-G DrvRP1000 

7 NET-G DrvSMR15 

8 NET-G DrvHaSaM PCO 

9 NET-G DrvHaSaM GPS 

10 NET-G NAM460 

11 NET-G SMS 

12 NET-G MLR2 

13 NET-G Emailer 

14 NET-G Statistika 
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KeyAdministrator − dálková 
konfigurace HW klíče  

Pomocí modulu KeyAdministrátor můž eme 
dá lkově měnit konfiguraci HW klíč e. Pomocí 
tohoto modulu vygenerujeme zakódovaný 
řetězec nesoucí informace o klíč i. Ten pošlete 
mailem na oddělení technické podpory 
společ nosti NAM system, a.s. To jej upraví  

podle potřeby a zašlou Vá m jej zpět. Nový klíč  
si nahrajete pomocí tohoto modulu do klíč e a 
ten má  ihned změněny parametry.  

Vytvoření informačního řetězce 

V okně modulu klikněte na ikonu Generuj 

. Po kliknutí se objeví okno  
s varová ním o přepsá ní předchozího klíč e  

To potvrďte stiskem tlač ítka ANO. Do okna se 
vá m vypíše informač ní řetězec. 

 
 

Stiskem ikony  můž ete tento řetězec 

vytisknout na tiská rně nebo stiskem ikony 
můž ete řetězec ulož it jako textový soubor a ten 
ná m zaslat.  
 
POZOR: po vygenerování informačního 
řetězce nesmíte vygenerovat nový řetězec, 
jinak bude původní neplatný a upravený 
řetězec by nešel načíst. Musel by se celý 
postup opakovat.  

Uložení upraveného informačního 
řetězce 

Ulož te si ná mi upravený řetězec někam do 

poč ítač e. Klikněte na ikonu  pro otevření 
souboru s informač ním řetězcem. Ten se Vá m 
vepíše do okna. Pro zapsá ní řetězce do klíč e 

klikněte na tlač ítko .  
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Modul WatchDog 

Modul WatchDog (strá ž ný pes) je doplňkovým 
modulem dodá vky systému NET−G. Jeho 
funkcí je monitorovat a hlídat běh dalších 
modulů systému NET−G v zá vislosti na 
konkrétní konfiguraci HW klíč e (urč ující typy a 
poč ty povolených aplikací) a konfiguraci 
hlídá ní v rá mci modulu WatchDog. Tato 
aplikace můž e běž et na libovolném poč ítač i, 
který však musí být připojen k serverovému PC 
(tzn. poč ítač i na kterém běž í SQL server). 
Podmínkou sprá vného chodu této aplikace je 
shoda systémového č asu na příslušných 
poč ítač ích.  
 
Tento modul je souč á stí standardní instalace a 
měl by slouž it k zajištění kvalitnějšího a 
bezpeč nějšího provozu celého systému 
NET−G na Vašem dispeč inku. 
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Modul WatchDog − 
konfigurace hlídání 

V rá mci konfigurace hlídá ní se nastavuje pro 
jednotlivé moduly systému NET−G: 
• na kterých poč ítač ích mají běž et  
• definuje se poplach v případě, ž e daná  

aplikace neběž í nebo běž í navíc. 

Spuštění modulu  

Modul lze spustit z programové nabídky 
START/Programy/NET−G/WatchDog 
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Konfigurace hlídání 

Přepněte se na zá lož ku Konfigurace a v ní 
vidíte vž dy jednu aplikaci NET−G a její 
nastavení. 

 

Ke kaž dé aplikaci můž ete nastavit: 
Počítače, na kterých má aplikace běžet 

 

V tomto okně se zobrazují poč ítač e, na kterých 
má  daná  aplikace být spuštěná . Pokud chcete 
přidat poč ítač  u dané aplikace, klikněte do 

okna pravým tlač ítkem myši a zvolte Přidej a 
zadejte ná zev poč ítač e v síti.  
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Aplikace neběží  

Zde nastavte, po jak dlouhé době po vypnutí 
aplikace na daném poč ítač i se spustí poplach. 
Dá le volíte, zda půjde o poplach Zvukový č i 
Vizuální.  
 
Aplikace běží navíc  

Zde nastavujete, po jak dlouhé době se vyhlá sí 
poplach, pokud dojde ke spuštění většího 
poč tu aplikace, než  je nastaveno. Dá le volíte, 
zda půjde o poplach Zvukový č i Vizuální.  
 
Šipkami se přepnete na další aplikaci a 
nastavíme její parametry. Po kaž dém 
nastavení pož adavků hlídaní jednotlivých 
aplikací stiskněte tlač ítko Zapiš konfiguraci. 
Stiskem tlač ítka Rekonfigurace se zaktualizují 
aktuá lní podmínky hlídá ní aplikací podle 
změněných pož adavků.  
 
Přepnete−li se na zá lož ku Hlídání aplikací, 
můž ete stiskem tlač ítka Načti zjistit, na kterém 
PC v síti je spuštěna která  aplikace. Zobrazení 
můž ete přepínat dle Aplikací nebo dle 
Poč ítač ů. 
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Modul WatchDog − hlídání 
aplikací  

Doporuč ujeme spouštět modul WatchDog 
vž dy, když  má te spuštěno NET−G. Zá stupce  

z programové nabídky lze dá t do nabídky po 
spuštění, aby se spouštěl automaticky po 
startu PC. 
 
Modul lze kdykoliv spustit z nabídky 
START/Programy/NET−G/WatchDog 
 

Modul se spouští minimalizovaně. Jeho 

spuštění zobrazuje ikona  v tray vedle 
hodin. Pokud chcete otevřít okno WatchDogu, 
klikněte na tuto ikonu.Zobrazí se nabídka. 

Kliknutím na ni se okno maximalizuje. 
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Při běž ném provozu by modul WatchDog měl 
být jen jako ikona vedle hodin. V případě, ž e 
provoz neodpovídá  nastaveným parametrům, 
a má me zaškrtnuto Akustická signalizace, 
ozve se poplašný zvuk a ikona vedle hodin 
zač ne č erveně blikat. Kliknutím na tuto ikonu 
zobrazíme okno modulu. Poplach můž ete 
ukonč it kliknutím na tlač ítko STOP na 
výstraž ném okně 

V otevřeném okně ná sledně zjistíme důvod 
vyhlá šení poplachu. U aplikace, která  poplach 
způsobila bude symbol s vykřič níkem. 
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Modul Statistika  

Společ nost NAM system, a.s. vyvinula pro 
statistické zpracová ní polož ek v databá zi 
udá lostí NET−G nový modul NET−G Statistika. 
Tento modul umož ňuje definovat a použ ívat 
SQL dotazy pro výběry dat, tyto odesílat do 
programu MS Excel a automaticky z nich tvořit 
grafy. Z udá lostí pro statistické zpracová ní jsou 
vhodné např. kvalita signá lu objektů, výpadky 
spojení, poplachové udá losti, kvalita pozadí 
atd.  
 
Použ itá  technologie Microsoft OLE, 
implementovaná  v operač ních systémech 
Windows, umož nila komunikaci s programem 
MS Excel a využ ít tohoto programu jako 
cílového pro ulož ení a presentaci dat z modulu 
NET−G Statistika. Pož adovaný operač ní 
systém je tedy Microsoft Windows NT 4.0  
(SP 6) nebo Windows 2000 ve všech jeho 
verzích.  
 
Modul NET−G Statistika je licencová n. Pro 
sprá vný chod modulu je nutné, aby byl povolen 
v licenč ním HW klíč i NET−G. Licenci je mož né 
povolit vzdá leně pomocí modulu NET−G 
KeyAdministrator. Obraťte se, prosím, na 
oddělení technické podpory NAM system, a.s.  
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Modul Statistika – konfigurace 

Modul je dodá vá n jako souč á st instalace 
NET−G od verze 1.21 nebo si jeho poslední 
verzi registrovaní sprá vci NET−G mohou 
stá hnout z ww.nam.cz/download. 

Instalace 

Pokud nainstalujete NET−G z instalač ního CD, 
souč asně s instalací AppPCO se nainstaluje i 
modul Statistika. Modul je instalová n do stejné 
slož ky jako AppPCO. 

Konfigurace přístupu k databázi 

Pro přístup k databá zi využ ívá  stejného 
konfigurač ního souboru DATABASE.CFG, 
takž e pokud nastavíte přístup k databá zi  

v tomto souboru pro AppPCO modul, je 
nastaven i pro modul AppMail. 

Konfigurace v databázi NET−G 

Pro sprá vnou č innost modulu Statistika je 
nutno nakonfigurovat na daném pracovišti  
v databá zi tento modul. 
 
1. Pod pracovištěm vytvoříme objekt typu 

Program, který nazveme NET−G 
Statistika. 

2. K tomuto objektu vlož íme vlastnost typu 
Symbolické jméno programu. 

3. Do obsahu této vlastnosti vepíšeme text 
"NET−G Statistika"  

4. Pokud chceme povolit přihlá šení se 
jednotlivým operá torům, pro kaž dého 
vytvoříme vlastnost typu Povolen 
operátor. 

Tím je příprava ke spuštění modulu AppMail 
ukonč ena a můž eme modul spustit. 
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Modul Statistika – tvorba 
statistik 

Spuštění provedeme z menu NET−G Statistika 
(nebo přímo spuštěním programu 
ProjectExcel). Objeví se okno aplikace, toto 
okno je stá le v popředí. Pomocí volby 
Databáze −> Připojení se připojíme  
k databá zi.  

Pokud je k připojení k databá zi ú spěšné, je 
otevřeno okno pro př ihlá šení operá tora. Pokud 
se otevře jiné okno, nebylo připojení k databá zi 
ú spěšné.  

V rozkliká vací nabídce jsou obdobně jako  
v modulu AppPCO nabídnuta jména 
povolených operá torů k této aplikaci na tomto 
pracovišti a samozřejmě supervisor. Vyberete 
tedy operá tora a napíšete jeho heslo. Potvrdíte 
tuto akci tlač ítkem OK.  
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V případě, ž e jste zadali chybné heslo, jste na 
to upozorněni ná sledujícím oknem. 

 

V případě, ž e nemá te povolenu licenci pro 
tento modul (aplikace č .14) v HW klíč i, objeví 
se toto okno: 

 

Pokud je všechno v pořá dku, ve spodní č á sti 
okna se otevře prá zdná  tabulka. Můž ete 
přistoupit k otevření definič ního souboru 

statistiky. Zvolíte v menu Soubor polož ku 
Otevřít. Z nabídky souborů vybereme  
Statistika kvalita 460: 
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Provede se nač tení definič ního souboru 
Statistika kvalita 460.sta. Je to jeden ze 
standardně dodá vaných souborů statistiky. 
Prová dí statistické zpracová ní kvality signá lů  
z objektů NAM 460. Objekty identifikuje podle 
ná zvu zařízení a ná zvů kaná lů 460, které musí 
obsahovat text "460". Pokud tomu tak ve 
vašem případě není, opravte ná zvy objektů 
zařízení a kaná lů 460.  

Provede se nač tení definič ního souboru 
Statistika kvalita 460.sta. Je to jeden ze 
standardně dodá vaných souborů statistiky. 
Prová dí statistické zpracová ní kvality signá lů  
z objektů NAM 460. Objekty identifikuje podle 
ná zvu zařízení a ná zvů kaná lů 460, které musí 
obsahovat text "460". Pokud tomu tak ve 
vašem případě není, opravte ná zvy objektů 
zařízení a kaná lů 460.  
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Přejdete na zá lož ku Objekty. Zde se nachá zí 
dotaz na výběr všech objektů pro statistiku.  

Tlač ítkem Test dotaz provedeme a ve spodní 
tabulce by se měly objevit vybrané objekty.  

Další akce již  budou prová děny ve spoluprá ci  
s programem Microsoft Excel. Musí tedy být na 
poč ítač i, na němž  spouštíte modul NET−G 
Statistika, nainstalová n.  

 
Pomocí volby Excel − Připojení se nastartuje 
MS Excel a vytvoří se nový list s ná zvem Info a 
obsahem B2 "NET−G Statistika".  
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Nyní nastavíme parametry pro statistický 
rozbor: 
 
Od ... Poč á teč ní datum pro zpracová ní 
statistiky. 
Do ... Koncové datum pro zpracová ní 
statistiky. 
Interval [dny] ... Interval, na který se rozdělí 
doba Od−Do. V těchto intervalech bude pro 
kaž dý objekt zpracová vá n statistický dotaz, 
který je zobrazen v horní č á sti zá lož ky 
Statistika. 

Název ... Zde je ná zev pro list Excel, ve kterém 
bude tabulka statistiky 
Omezit na x objektů ... Při testová ní není 
nutné, aby se prová děla statistika na všech 
vybraných objektech, ale stač í vzorek jen pro x 
prvních objektů. 
 
Nastavte tedy parametry pro pož adovaný 
výběr a stiskněte tlač ítko Do Excelu. V Excelu 
se nejprve vytvoří list se zadaným ná zvem, 
naplní se ná zvy všech objektů a zač ne se 
prová dět statistika v zadaných intervalech. 
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Dá le se vytvoří listy vž dy po deseti objektech  
s grafy statistik v intervalech.  

V zá lož ce Jednotlivě můž ete provést statistiku 
jednotlivého objektu, vybraného ve spodní 
tabulce. Provede se podle zobrazeného 
dotazu SQL. Tlač ítko Test jen nač te výsledek 
dotazu do tabulky.  
 

 



Modul Statistika – tvorba statistik 

 
234 

Tlač ítkem Do Excelu vygenerujeme  
v připojeném Excelu list s ná zvem vybraného 
objektu a v něm hodnoty s grafem dle dotazu.  
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Modul WatchConnect TCP 

Modul slouž í pro nastavení a kontrolu spojení 
klientského poč ítač e se serverem NET−G. 
Program pro kontrolu spojení se jmenuje 
WatchConnectTCP a je nutné jej spouštět na 
klientském PC nejlépe po startu PC. 

Instalace 

Při výběru pož adovaných modulů při instalaci 
zaškrtnete tento modul. Modul se nainstaluje 
do slož ky  
C:\Program Files\NET−G\WatchConnect. 
Nainstalují se soubor WatchConnectTCP.exe 
a NTregTCP128.reg. 

Dá le se do slož ky C:\WinNT nainstaluje 
soubor WatchConnectTCP.INI. 
 
Nejprve je nutno upravit INI soubor. Otevřete 
jej v libovolném textovém editoru. 
 
 
 

AddressIP - 
nadefinujeme IP 
adresu, nebo ná zev 
poč ítač e v síti 

Timeout - zadejme timeout 
testu spojení v msec 

SirenTimeout - 
poč et sekund před 
spuštěním poplachu 
sirénou 

zde se ulož í 



Modul WatchConnect TCP 

 
236 

Dá le musíte poklepá ním spustit konfigurač ní 
soubor TCP/IP, který nastaví parametry 
komunikace TCP/IP z timeout 16 sekund na 
128 sekund. Předpoklá dá me, ž e k delšímu 
výpadku nebude dochá zet, pokud to nebude 
vyhovovat, upravíme parametry v tomto 
souboru pro delší č asy. Po nastavení 
parametrů je nutné poč ítač  restartovat, aby 
byly operač ním systémem respektová ny nové 
hodnoty timeoutu. 

Spuštění 

Modul lze spustit pomocí nabídky 
START/Programy/NET−G/, Zá stupce je 
mož no umístit do slož ky Po spuštění tak, aby 
se spouštěl automaticky po startu.  
 
Program po spuštění otevře přehledové 
okénko, kde se postupně zobrazují výsledky 
jednotlivých testů spojení. 

Je mož né jej zmenšit do ikony v ná strojové 

liště vedle hodin . Pokud dojde k výpadku 
spojení, po nastavené době se rozezní siréna 
(použ ívá  se interní reproduktor PC) a otevře se 
okno přehledu, které barevně bliká . Po obnově 
spojení toto okno přestane blikat, je mož né jej 
opět zmenšit do ikony. Poklepem na ikonu lze 
okno kdykoliv otevřít a sledovat přehled testů 
spojení. 

Ukončení 

Ukonč it program lze tlač ítkem pro ukonč ení, 
program se ještě pro potvrzení zeptá , zda jej 
chcete ukonč it. 
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Modul AppServis  

Popis  

Pro efektivní prá ci dalších vyvíjených modulů 
NET−G, které reagují na vzniklou udá lost, bylo 
nutné vyvinout spolehlivý systém distribuce 
udá lostí k těmto klientským modulům. Dalším 
hlediskem, které při vývoji udá lostního serveru 
NET−G bylo zohledněno, je pož adavek běhu 
jednotlivých modulů jako služ eb systému, tedy 
startovaných společ ně se startem operač ního 
systému a prací tzv. na pozadí i bez přihlá šení 
k operač nímu systému. 

Použitá technologie a požadované 
prostředí 

Použ itá  technologie Microsoft COM/DCOM 
implementovaná  na ú roveň služ eb operač ního 
systému Windows umož nila výše zmíněné 
pož adavky. Udá lostní server a klientské 
moduly pro svou č innost vyž adují operač ní 

systém Microsoft Windows NT 4.0 (SP 6) nebo 
Windows 2000 ve všech jeho verzích. Systém 
NET−G je pož adová n ve verzi 1.17 a vyšší. 

Spolupráce s databází NET−G 

Udá lostní systém je napojen na centrá lní 
databá zi NET−G pomocí UDF (User Defined 
Function), která  je volá na při změná ch  
v databá zi. Je tedy patrné, ž e je nutno 
instalovat příslušné DLL a také provést vlož ení 
ú prav do databá ze pomocí příslušného SP 
(Servis Pack) NET−G databá ze. K dispozici je 
deaktivač ní a aktivač ní SP, které slouž í  
k deaktivaci č i aktivaci spoluprá ce databá ze  
s udá lostním systémem. 
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Programové moduly  
 
 
 

Výchozí slož kou je instalač ní slož ka  
\Program Files\NET−G\NET−G EventService\  

Admin Service  

COM Service Server NET−G Administrator je 
klíč ovým serverem všech ostatních modulů 
(klientů č i serverů) v oblasti sprá vy licencí.  
K tomuto serveru se př i startu přihlašují 
všechny spouštěné moduly a při ukonč ová ní 
chodu se odhlašují. Server Administrator 
komunikuje s HW klíč em NETG, odkud zjišťuje 
oprá vněnost startu příslušných modulů. Server 
je instalová n jako služ ba systému NT, spouští 
a zastavuje se ve sprá vci služ eb. Musí být 
spouštěn na poč ítač i, kde je HW klíč  NET−G, 
tedy na serveru s databá zí NET−G a v celém 
systému NET−G běž í jen jeden tento server.  

Admin Config  

Konfigurač ní modul serveru NET−G 
Administrator je modul, který sprá vci systému 
umož ňuje loká lní i vzdá lené (síťové) připojení  
k Admin serveru a zobrazení hodnot tohoto 
serveru. Modul je instalová n jako Windows 
aplikace a je mož né ho takto spouštět.  

Event Service  

COM Service Server NET−G Event je vlastní 
udá lostní server, který př ijímá  udá losti od 
databá ze a rozesílá  je všem připojeným 
klientům. Server je instalová n jako služ ba 
systému NT, spouští a zastavuje se ve sprá vci 
služ eb. Musí být spouštěn na poč ítač i, kde je 
InterBase server s databá zí NET−G a v celém 
systému NET−G běž í jen jeden tento server  

Event Config  

Konfigurač ní modul serveru NET−G Event 
umož ňuje sprá vci loká lní i vzdá lené (síťové) 
připojení k Event serveru, sledová ní jeho 
chodu a testová ní průchodu udá lostí. Modul je 
instalová n jako Windows aplikace a je mož né 
ho takto spouštět. 

UDF  

Dynamická  knihovna, ve které jsou funkce 
volané z databá ze NET−G. Tyto funkce 
komunikují s udá lostním serverem NET−G. 
Soubor DLL musí být přítomen ve slož ce 
InterBaseCorp\Interbase\Bin  

Modul Popis Umístění 

Admin Service COM Service Server NET-G 
Administrator  \NETGServices\NETGAdminClients.exe 

Admin Config Konfigurač ní modul serveru 
Administrator \TestAdminClients.exe 

Event Service COM Service Server NET-G Event \NETGServices\NETGEventSrv.exe 

Event Config Konfigurač ní modul serveru Event \NETGEventControlClient.exe 

UDF DLL pro přístup k Event serveru z 
databá ze UDFNETGEvents.dll 

SP ServisPack s ú pravami databá ze NET-G Viz SP 

Decode Events DLL COM server s funkcemi pro 
dekódová ní udá lostí \NETGServices\NETGDecodeEvents.dll 

Exec Data Server EXE COM server pro nač tení exec 
objektů z databá ze \NETGServices\NAMServerExecData.exe 

Exec Service COM Service Server NET-G Exec  \NETGServices\NETGExecObjectSrv.exe 

Exec Config Konfigurač ní modul serveru Exec \ConfigExecClient.exe 
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SP  

Servis Pack pro ú pravu databá ze.  
Po provedení umož ní spoluprá ci databá ze  
s udá lostním serverem přes UDF. Po instalaci 
jsou všechny soubory servis packu umístěny 
ve slož ce Program Files\NET−G\NET−G 
EventService\ServisPack, pro aplikaci je 
sprá vce překopíruje do slož ky (pro dodá vanou 
IB 5.1) Program Files\InterBase 
Corp\InterBase\Bin.  

Decode Events  

DLL COM Server, který poskytuje modulům 
zpracová vajícím udá losti překladové funkce. 
Tyto se použ ívají př i dekódová ní udá lostí 
NET−G.  

Exec Data Server  

EXE COM server, který umož ňuje nataž ení 
definovaných spustitelných objektů z centrá lní 
databá ze NET−G Exec Service Serveru. Tento 
modul je COM server a spouští ho pouze Exec 
Service Server při pož adavku na nač tení dat 
(při startu). Musí být konfigurová n pro 
spouštění na poč ítač i, kde je instalová n 
AppPCO v 1.17 (využ ívá  aplikač ní server 
NET−G).  

Exec Service  

COM Service Server NET−G Exec je server, 
který má  nataž eny v paměti informace  
o definovaných spustitelných objektech  
z databá ze NET−G. Modulům, 
zpracová vajícím udá losti, pak poskytuje tyto 
informace pro spuštění urč ité akce od udá losti 
(např. Sound Service př ijme udá lost, která   
v sobě nese č íslo spustitelného objektu, 
pož á dá  tedy Exec server o vlastnost Promluva 
tohoto spustitelného objektu). Samotný Exec 
server také zpracová vá  udá losti NET−G a 
pomocí změnových informací o objektech a 
vlastnostech udrž uje svou paměťovou databá zi 
aktuá lní. Server je instalová n jako služ ba 
systému NT, nejlépe na poč ítač i se Serverem 
InterBase, spouští a zastavuje se ve sprá vci 
služ eb a v celém systému NET−G běž í jen 
jeden tento server.  

Exec Config  

Konfigurač ní modul serveru NET−G Exec 
umož ňuje sprá vci loká lní i vzdá lené (síťové) 
připojení k Exec serveru a zobrazení NET−G 
exec objektů s vlastnostmi. Modul je instalová n 
jako Windows aplikace a je mož né ho takto 
spouštět. 
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Modul AppServis − instalace a 
konfigurace 

Instalace se prová dí automaticky za 
předpokladu, ž e jste instalaci modulu zvolili při 
instalaci NET−G v okně výběru instalovaných 
modulů. 

Ověření funkce 

Funkci modulů ověříme podle ná sledujícího 
postupu. Z menu budeme spouštět jednotlivé 
moduly. 
 

NETG Admin Config 

Nastartujte z menu NETG Admin Config.  
V menu aplikace zvolte Connect Server. 
Objeví se dialogové okno pro zadá ní jména 
poč ítač e, na kterém se nachá zí Admin Server. 

Přednastaveno je jméno loká lního poč ítač e. 
Zvolte tedy OK. 
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Volá ním se inicializuje spuštění služ by 
NAMSvcAdminClients (viz Konfigurace 
služ eb) a v okně NETG Admin CONTROL se  

objeví informace o napojení klienta na server 
Admin. 
 

NETG Event Config  

Nastartujte z menu NET−G Event Config.  
V menu aplikace zvolte Connect Server. Opět  

se objeví dialogové okno pro zadá ní jména 
poč ítač e a vy zvolte OK. Pokud je vše  
v pořá dku, objeví se okno NET−G Event 
CONTROL a je nastartová na služ ba 
NET−GEventService (viz Konfigurace služ eb).  
 

Funkci rozesílá ní udá lostí serverem ověříme 
poslá ním testovací udá losti. V zá lož ce Test se 
nachá zí taková to udá lost a tlač ítkem 
SendEvent ji pošlete udá lostnímu serveru. 
Ten pak tuto udá lost rozešle všem klientům  
k němu připojeným.  
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Udá lost se tedy objeví v přehledovém okně 
zá lož ky Events. 

NETG Exec Config  

Nastartujte z menu NET−G Event Config.  
V menu aplikace zvolte Connect Server.  
V okně pro zadá ní jména poč ítač e opět zvolte 
OK. Startuje se služ ba 
NET−GExecObjectService (Exec Service), 
která  přes datový server a aplikač ní server 
natahuje definovaná  data spustitelných 

objektů. Tato operace můž e trvat i několik 
desítek vteřin, o stavu nedokonč ené 
inicializace daty jste informová ni.  
 
Potvrďte tuto informaci tlač ítkem OK. Vyč kejte 
30 vteřin a pomocí volby Refresh se pokuste 
znovu o zobrazení dat. Pokud jste stá le 
informová ni o nenač tení dat, kontaktujte 
technickou podporu NAM system, a.s.  
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Pokud je vše v pořá dku, v okně NETG Exec 
CONTROL se zobrazí data spustitelných 
objektů a je nastartová na služ ba  

NETGExecObjectService (viz.Konfigurace 
služ eb).  
 

Ověření průchodu událostí  

Kaž dá  udá lost, která  je v databá zi př idá na č i 
změněna, je posílá na také udá lostnímu 
systému. Ověříme si průchod těchto udá lostí.  
1. Přidejte v AppPCO vlastní udá lost (např. 

Testová ní systému). Po potvrzení by se 
tato udá lost v textovém formá tu měla 
objevit v přehledovém okně NETG Event 
CONTROL.  

2. Upravte ná zev nějakého objektu  
v Průzkumníku objektů AppPCO.  
Po potvrzení by se měla objevit opět 
textová  podoba změny.  

3. Upravte ná zev nějaké vlastnosti č i 
vlastnost př idejte v Průzkumníku objektů 
AppPCO. Po potvrzení by se měla objevit 
opět textová  podoba změny.  

Odstranění problémů  

Pokud dojde k problému při instalaci 
udá lostního serveru a SP a nelze se spojit  
s databá zí z dispeč erských modulů AppPCO 
nebo start AppPCO zatuhne, je nutné 
deaktivovat funkce udá lostního systému  
v databá zi. K deaktivaci a aktivaci slouž í 
soubory v Program Files\InterBase 
Corp\InterBase\Bin  
• DeactEvent.bat deaktivace udá lostního 

systému NET−G v databá zi 
• ActEvent.bat aktivace udá lostního systému 

NET−G v databá zi  
 
Pokud dojde k popsanému problému, 
deaktivujte udá lostní funkce pomocí 
DeactEvent.bat, spusťte moduly AppPCO a 

AppDriver a obraťte se na technickou podporu 
NAM system, a.s.  

Konfigurace služeb  

Servery NET−G udá lostního systému běž í jako 
služ by NT. Jejich chod je tedy nezá vislý na 
přihlá šení operá tora k systému NT a tedy běž í 
na pozadí i v případě odhlá šeného operá tora 
systému NT. Služ by lze spouštět ruč ně nebo 
automaticky. Navíc je služ ba spuštěna př i 
pož adavku na spojení s daným DCOM 
serverem služ by, což  je patrné při startu 
CONFIG programů k jednotlivým serverům.  
 
Nemusíte tedy nijak nastavovat start služ eb 
udá lostního systému, budou spuštěny při 
pož adavku na prá ci jejich serveru. Jinak je 
tomu ale u koncových klientů, které 
zpracová vají informace z udá lostního serveru. 
Tam je vhodné nastavit Typ spuštění na 
Automaticky, což  zajistí start služ by po stratu 
systému. Např. NETG Sound Servis (Komerč ní 
modul), která  zpracová vá  udá losti a vytvá ří  
z nich zvukové promluvy, se nastartuje ihned 
po startu systému.  
 
Ke konfiguraci služ eb slouž í manaž er služ eb, 
který je souč á stí systému NT.  
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Servis PRINT  

Služ ba NETG Print Service je dalším 
komerč ním modulem v udá lostním systému 
NET−G. Sklá dá  se ze služ by Print Service a 
konfigurač ního programu Print Config.  

* Výchozí slož kou je instalač ní slož ka 
\Program Files\NET−G\NET−G PrintService\  

Print Service  

COM Service Server NET−G Print je server 
zpracová vající udá losti NET−G a prová dějící 
jejich on−line tisk na tiská rnu. On−line print je 
vyž adová n normou pro PCO zařízení ČSN EN 
50131−Z1. Udá lost je tedy ihned po jejím 
zpracová ní systémem PCO (NET−G) 
vytištěna. Server je instalová n jako služ ba 
systému NT, spouští a zastavuje se ve sprá vci 
služ eb. Můž e běž et na více poč ítač ích 
souč asně. Instalace tohoto modulu je 
samostatná  a není souč á stí instalace 
EventService.  

Print Config  

Konfigurač ní modul serveru NET−G Print 
umož ňuje sprá vci loká lní i vzdá lené (síťové) 
připojení k Print serveru, jeho konfiguraci a 
testová ní výstupu tisku. Modul je instalová n 
jako Windows aplikace a je mož né ho takto 
spouštět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modul Popis Umístění 

Print 
Service 

COM Service 
Server NET-G 
Print 

\NETGServices\NAMSvcPrintClient.exe 

Print Konfigurač ní 
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Servis PRINT − instalace a 
konfigurace 

Instalace  

Instalace se prová dí automaticky za 
předpokladu, ž e jste instalaci modulu zvolili při 
instalaci NET−G v okně výběru instalovaných 
modulů. 

 

Konfigurace serveru a testování  

Pokud jste nainstalovali modul NETG Print 
Service, je mož né jej konfigurovat. Proveďte 
jeho spuštění pomocí volá ní menu 
NET−G\NET−G Event Service\NETG Print 
Config. V menu aplikace zvolte Connect 
Server.  

 
Objeví se dialogové okno pro zadá ní jména 
poč ítač e, na kterém se nachá zí Admin Server.  

Přednastaveno je jméno loká lního poč ítač e. 
Zvolte tedy OK.  

Otevře se konfigurač ní okno NETG Print 
CONTROL. Zde si budete moci prohlédnout 
nastavení NETG Print Service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Servis PRINT − instalace a konfigurace 

 
247 

Printer …  Ná zev instalované tiská rny, na které 
je prová děn tisk  
 
Nastavení se provede volbou z nabídky  

instalovaných tiská ren na poč ítač i, kde běž í 
NETG Print Service. Souč asná  nastavená  
volba je označ ena zvýrazněným textem. 
 

Tiská rna musí být nastavena podle ná sledujícího obrá zku. 
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Active Print Event …  Povoluje funkci 
zpracová ní udá lostí tiskovým serverem. 
 
Pokud je volba zaškrtnuta, server prová dí tisk. 
V opač ném případě je funkce serveru vypnuta,  

je však mož né server konfigurovat č i prová dět 
test tisku. 
 
Pro provedení změn v nastavení je nutno 
použ ít volbu menu Connect −Apply. 

Test funkce tiskového výstupu  

Pro otestová ní tiskového výstupu serveru 
slouž í zá lož ka Test a její tlač ítko Test Print. 
Po jeho stisknutí je služ bou NETG Print 
Service vytištěn text z textového řá dku na 
nastavenou tiská rnu. Tímto způsobem lze 
testovat sprá vnost nastavení tiská rny a 
funkč nost tisku ze služ by.  
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Servis PRINT − konfigurace v 
NET−G 

Pokud jste provedli instalaci a testy a všechno 
funguje, pak je mož né nakonfigurovat NET−G 
zprá vy, aby byly tištěny. 

Princip překladu zprávy pro tisk 

Příchozí udá lost ze zařízení je přiřazena  
k příslušnému objektu a přelož ena podle 
převodní tabulky zprá v. Př i tomto překladu se 
zjišťuje, zda zprá va v č íselníku zprá v má  
přiřazen odkaz na spustitelný objekt. Pokud 
ano, je jeho č íslo připojeno do výsledné 
udá losti v polož ce EXEC. 
 
Print Service pak obdrž í tuto udá lost od 
Udá lostního serveru NET−G. Pokud je v ní 
obsaž eno č íslo spustitelného objektu, vyž á dá  
si jeho vlastnost On Line Print od Exec Service 
a tím získá  jeho konfiguraci pro tisk. 
 
Pokud je konfigurace platná , pak umístí tuto 
zprá vu do fronty pro tisk promluvy. 

Základní konfigurace 

Konfigurace se prová dí pomocí modulu 
AppPCO. Provedeme si konfiguraci postupně  
v jednotlivých krocích: 
 
1. Pomocí menu Servis − Průzkumník 

číselníku zpráv otevřete toto okno a 
nač těte zprá vy pomocí Zobrazit − Zprávy  

s číslem zpráv. 
2. Nalezněte zprá vu, kterou chcete tisknout 

(např. 1526 Testová ní systému).  
Ve spodní č á sti zá lož ky popis zjistíte, zda 
ke zprá vě je již  přiřazen spustitelný objekt. 
Pokud ano, vyhledejte tento objekt  
v průzkumníku objektů (viz Vyhledá ní 
objektu) a pokrač ujte bodem 5. 
Průzkumník č íselníku zprá v nezavírejte.  

3. V průzkumníku objektů NET−G vytvořte 
(pokud již  neexistuje) novou větev objektů 
typu Spustitelné objekty. 

4. Pod vytvořený objekt přidejte podřízený 
objekt typu Spouštěný objekt. 

5. Vraťte se zpět do okna Průzkumníku 
zpráv. Zvolte příslušnou zprá vu a pravým 
tlač ítkem nad ní otevřete menu a zvolte 
Oprav. Zá kladní nastavení ponechte a 
ihned přejděte na druhou stranu pomocí 
Další. Zde se již  zobrazí seznam 
spustitelných objektů s Vá mi definovaným 
spustitelným objektem. Označ te jej a 
přidejte tlač ítkem Přidat. Jeho ná zev se 
objeví v poli Vybraný spustitelný objekt. 
Pokrač ujte tlač ítkem Další a potvrďte 
tlač ítkem Potvrď. Pokud nyní označ íte 
zprá vu 1526 Testová ní systému, v popisu 
zprá vy se dole objeví př iřazený spustitelný 
objekt.  

6. V Průzkumníku objektů k tomuto 
spustitelnému objektu přidejte vlastnost 
typu On Line Print. Obsah vlastnosti zatím 
nijak nevyplňujte.  

7. Přepněte se do okna Udá lostí a vlož te 
vlastní udá lost Testová ní systému. Zprá va 
by se měla vytisknou na tiská rně  
v podobě:  

 

POZOR: Tisk je vždy prováděn bez českých 
diakritických znaků!!! Ř ešení problémů  

• Tisk se neprovede − proveďte test 
zvukového výstupu a tiská rny.  
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• Vytiskne se "DEMO print 22−FEB−2001 
12:06:24 Supervisor". − Nemá te licenč ně 
povolen komerč ní modul NET−G Print 
Service, obraťte se na technickou podporu 
NAM system, a.s.  

• Tisk je proveden, ale pravý okraj řá dku je 
mimo rozsah papíru. − Tisk je prová děn 
principem tzv. hrubého (RAW) tisku a nijak 
nenastavuje mož nosti tiská rny. Proto  
v tomto případě přepněte tiská rnu do 
OFFLINE rež imu a nastavte tisk na PITCH 
10CPI CONDENS. Potom znovu zapněte 
rež im ONLINE. Tisk bude tiská rna 
prová dět v CONDENS tvaru zhuštěně  
s větším poč tem znaků na řá dek.  

Uživatelská konfigurace tiskového 
výstupu 

Je jasné, ž e v mnoha případech zá kladní 
konfigurace rozvrž ení polož ek tisku nevyhoví 

pož adavkům kladeným na tisk udá lostí. Pak je 
mož né už ivatelsky definovat formá t daného 
tisku. Formá t se zapisuje do obsahu vlastnosti 
On Line Print daného spustitelného objektu. 
Formá t je slož en z parametrů pro vlož ení 
polož ky udá losti.  

Parametry pro vložení položky 
události 

Kaž dá  udá lost předaná  Udá lostním systémem 
NET−G, obsahuje jednotlivé polož ky. Tyto 
polož ky je mož né pruž ně použ ít při 
sestavová ní tvaru tisku udá losti. Jejich použ ití 
je dá no jejich pořadím a typem. Ná sledující 
tabulka obsahuje potřebné ú daje o jednotlivých 
polož ká ch.  
 

Pořadí Položka Význam Formát pro promluvu 
1 IDEVENT Číslo udá losti %0:7.7s 

2 PRIORITY Priorita %1:1.1s 

3 ESTATE Stav udá losti %2:1.1s 

4 ACCEPT Stav potvrzení %3:1.1s 

5 EVNACTION Stav akce %4:1.1s 

6 EDATETIME Čas udá losti na zařízení %5:20.20s 

7 SDATETIME Čas zá pisu do databá ze %6:20.20s 

8 EIDPLACE Číslo pracoviště %7:2.2s 

9 NAMEPLACE Ná zev pracoviště %8:30.30s 

10 EIDDRV Symb. č íslo driveru %9:2.2s 

11 IDSOURCE ID Číslo zařízení %10:7.7s 

12 NAMESOURCE Ná zev zařízení %11:30.30s 

13 ECHANNEL Symb. č íslo kaná lu %12:2.2s 

14 IDCHANNEL ID Číslo kaná lu %13:7.7s 

15 NAMECHNL Ná zev kaná lu %14:30.30s 

16 EIDOBJECT Číslo objektu na zařízení %15:4.4s 

17 IDOBJECT ID č íslo objektu %16:7.7s 

18 NAMEOBJECT Ná zev objektu %17:30.30s 

19 EIDMESSAGE Číslo zprá vy na zařízení %18:4.4s 

20 IDMESSAGE ID Číslo zprá vy v č íselníku %19:7.7s 

21 NAMEMESS Text zprá vy %20:30.30s 

22 ECODE Číslo kódu na zařízení %21:4.4s 

23 IDCODEOBJ ID objektu kódu %22:7.7s 

24 NAMECODE Ná zev objektu kódu %23:30.30s 
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Přednastavené formáty tisku 

Není−li obsah vlastnosti typu On Line Print 
vyplněn, použ ije se předdefinovaný tvar pro 
tisk  
 
%1:1.1s %5:20.20s %15:4.4s %17:30.30s 
%18:4.4s %20:-30.30s %21:4.4s 
 
Tisknou se polož ky PRIORITY, EDATETIME, 
EIDOBJECT, NAMEOBJECT, EIDMESSAGE, 
NAMEMESS a ECODE. 
 
Není-li licenč ně povolen komerč ní modul  
NET-G Print Service, použ ije se 
předdefinovaný tvar  
 
DEMO print %5:20.20s %17:30.30s' 
 
V tomto případě se tiskne text "Demo print "  
s polož kami EDATETIME a NAMEOBJECT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 EXEC Číslo spustitelného objektu %24:7.7s 

26 ENUMREP Poč et opaková ní %25:2.2s 

27 EFMT Formá t příjmu %26:3.3s 

28 EVENTSTRING Případná  textová  hodnota %27:30.30s 
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Servis SOUND 

Služ ba NETG Sound Service je prvním 
komerč ním modulem v udá lostním systému 
NET−G. Sklá dá  se ze služ by Sound Service a 
konfigurač ního programu Sound Config.  

* Výchozí slož kou je instalač ní slož ka 
\Program Files\NET−G\NET−G SoundService\ 

Sound Service  

COM Service Server NET−G Sound je server 
zpracová vající udá losti NET−G a prová dějící 
zvukovou prezentaci těchto udá lostí dle 
konfigurací příslušných spustitelných objektů a 
jejich vlastností. Server je instalová n jako 
služ ba systému NT, spouští a zastavuje se ve 
sprá vci služ eb. Můž e běž et na více poč ítač ích 
souč asně. Instalace tohoto modulu je 
samostatná  a není souč á stí instalace 
EventService. 

Sound Config 

Konfigurač ní modul serveru NET−G Sound 
umož ňuje sprá vci loká lní i vzdá lené (síťové) 
připojení k Sound serveru, jeho konfiguraci, 
testová ní zvukového výstupu a klíč ová ní. 
Modul je instalová n jako Windows aplikace a je 
mož né ho takto spouštět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modul Popis Umístění 
Sound 
Service 

COM Service Server NET-G 
Sound \NETGServices\NAMSvcSoundClient.exe 

Sound Config Konfigurač ní modul serveru Sound ConfigClientSound.exe 
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Servis  SOUND − instalace a 
konfigurace 

Modul NETG Sound Service vyž aduje ke své 
č innosti instalovaný udá lostní systém NET−G. 
Pokud jste ještě neprovedli jeho instalaci 
(loká lní č i síťovou), proveďte ji. 

Konfigurace serveru a testování 

Pokud jste nainstalovali modul NETG Sound 
Service, je mož né jej konfigurovat. Proveďte 
jeho spuštění pomocí volá ní menu 
NET−G\NET−G Event Service\NETG Sound 
Config. V menu aplikace zvolte Connect 
Server. 

Objeví se dialogové okno pro zadá ní jména 
poč ítač e, na kterém se nachá zí Admin Server.  

Přednastaveno je jméno loká lního poč ítač e. 
Zvolte tedy OK. 

Otevře se konfigurač ní okno NETG Sound 
CONTROL. Zde si budete moci prohlédnout 
nastavení NETG Sound Service.  
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Local path service …  Cesta umístění souboru 
služ by. 
Path sound files …  Cesta umístění souborů 
zvukových předloh. 
 
Pokud chcete mít umístěny zvukové předlohy  
v jiné slož ce, můž ete tuto cestu změnit. Cesta 
musí být ukonč ena \ znakem. Pokud server 
nenajde odpovídající zvukovou předlohu na 
dané cestě, ozve se zvuk DING jako zá stupný 
zvuk. Cesty jsou vypisová ny ve zkrá ceném 
tvaru, pokud ovšem chcete cestu umístění 
souborů zvukových předloh upravit, můž ete 
zadat text cesty v ú plném tvaru (např. 
C:\Zvuky\Promluvy\). 
 
Sound preamble …  Jméno zvukové předlohy, 
která  je přehrá na vž dy na zač á tku kaž dé 
zvukové sekvence. Tímto zvukem tedy zač íná  
kaž dá  zvuková  sekvence a jeho délkou lze 
eliminovat č asové zpož dění zaklíč ová ní 
radiostanice. 
 
Sequence interval …  V konfiguraci pro 
promluvu (viz Konfigurace promluv) lze 
stanovit v kolika sekvencích za sebou se má  
daná  zprá va opakovat. Prodlevu mezi 
sekvencemi je mož no nastavit pomocí 
Sekvence interval od 10 do 60 s. 
 
Serial port for key …  Jak již  bylo zmíněno, lze 
promluvy přehrá vat do radiostanic, které jsou 
před sekvencí zaklíč ová ny a po přehrá ní všech 
zprá v v sekvenci zase odklíč ová ny. Zvukový 
výstup z reproduktorů je pak přená šen přes 
radiostanice do zá sahových vozidel. Klíč ová ní 
se prová dí pomocí kabelu (objednací č íslo 
P89101, Klíč ovací kabel), který je zapojen 
takto: 
 
CANON 25 do konektoru COM sériového portu 
(redukce na 9 pin není souč á stí dodá vky) 
CANON 15 do konektoru GAME zvukové karty 

Dvojlinka do vysílač ky na klíč ovací kontakty 
Dvojlinkou jsou vyvedeny kontakty relé, které 
jsou spíná ny programově. Jedná  se tedy  
o elektricky oddělený obvod. 
 
Nastavení se provede volbou z nabídky 
volných COM portů daného poč ítač e. 
Souč asná  nastavená  volba je označ ena 
hvězdič kou. 
 
Pro provedení změn v nastavení je nutno 
použ ít volbu menu Connect −Apply. 

Test funkce zvukového výstupu 

Pro otestová ní zvukového výstupu serveru 
slouž í zá lož ka Test a její tlač ítko Test Sound. 
Po jeho stlač ení je do sekvenč ní fronty sound 
servisu ulož ena udá lost z textového řá dku. 
Tímto způsobem lze testovat zvukový tvar celé 
udá losti č i jednotlivé zvukové předlohy. Tvar 
konfigurač ního textu bude obsahem kapitoly 
Konfigurace promluv. 
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Ř ešení problémů  

• Pokud se neozývá  ž á dný zvuk, 
zkontrolujte funkci zvukové karty pomocí 
přehrá ní libovolného zvuku v PC (Ovlá dací 
panely − Zvuky a multimédia). 

• Pokud se ozývá  pouze DING zvuk, je 
chybně nastavena cesta k souborům 
zvukových předloh. Sound Servis použ ívá  
pak ná hradní zvuk. Zkontrolujte umístění 
zvuků a nastavenou cestu.  

• Pokud se ve zvukové promluvě ozývá  zvuk 
DING, je to způsobeno absencí jednotlivé 
zvukové předlohy pro daný znak č i zvuk. 
Doplňte zvukovou předlohu do slož ky 
předloh.  

Test funkce klíčování radiostanice  

V zá lož ce Test tlač ítkem Test Key je mož né 
otestovat sprá vnou funkci klíč ová ní 
radiostanice. Pokud je tlač ítko stlač eno, je 
sepnuto relé v klíč ovacím kabelu a výstupy 
dvojlinky jsou zkratová ny.  

Ř ešení problémů  

• Zkontrolujte nastavení COM portu (musí 
být označ en *, jinak jste po přenastavení 
neprovedli Refresh).  

• Zkontrolujte fyzické připojení klíč ovacího 
kabelu na tento port.  

• Zkontrolujte připojení 15 pinového 
konektoru na GAME port (slouž í  
k napá jení spínacích obvodů a pokud není 
připojen, relé nespíná ).  
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Servis SOUND − vytvoření 
zvukových předloh a 
konfigurace v NET−G  

Vytváření zvukových předloh 
promluv  

Po instalaci jsou ve slož ce  
C:\Program Files\NET−G\NET−G 
SoundService\NETGServices\Sound 
instalová ny zá kladní předlohy zvukových 
souborů. Obsahují promluvy ná zvů, promluvy 
č íslic a zá kladních č ísel udá lostí. Další soubory 
si můž e vytvá řet sá m už ivatel. 
 
1. Ke zvukové kartě připojte mikrofon a 

nastartujte program Zá znam zvuku (menu  

Příslušenství − Zá bava − Zá znam zvuku 
nebo přímo spustit SNDREC32.EXE). 

2. Stlač te tlač ítko Zaznamenat (č ervená  
teč ka) a promluvte do mikrofonu.  

3. Zá znam ukonč ete stač ením tlač ítka 
Zastavit (plný obdélníč ek).  

4. Okamž ik startu a ukonč ení můž ete 
editovat pomocí Úpravy − Odstranit před 
aktuální pozicí nebo Úpravy − Odstranit 
za aktuální pozicí.  

5. Dá le lze upravit zvuk pomocí Efekty − 
Přidat Ozvěnu.  

6. Pomocí Soubor − Uložit jako …  ulož te 
pod Vá mi zvoleným ná zvem (viz 
Konfigurace promluv) Vaši zvukovou 
předlohu do slož ky zvukových předloh 
C:\Program Files\NET−G\NET−G 
SoundService\NETGServices\Sound.  

7. Opakujte postup pro nový zvuk Soubor − 
Nový. 

Konfigurace promluv v NET−G 

Pokud jste provedli instalaci a testy a všechno 
funguje, pak je mož né nakonfigurovat NET−G 
zprá vy, aby byly promlouvá ny. 

Princip překladu zprávy pro promluvu 

Příchozí udá lost ze zařízení je přiřazena  
k příslušnému objektu a přelož ena podle 
převodní tabulky zprá v. Př i tomto překladu se 
zjišťuje, zda zprá va v č íselníku zprá v má  
přiřazen odkaz na spustitelný objekt. Pokud 
ano, je jeho č íslo připojeno do výsledné 
udá losti v polož ce EXEC. 
 
Sound Service pak obdrž í tuto udá lost od 
Udá lostního serveru NET−G. Pokud je v ní 
obsaž eno č íslo spustitelného objektu, vyž á dá  
si jeho vlastnost Promluva od Exec Service, a 
tím získá  jeho konfiguraci pro promluvu.  

 
Pokud je konfigurace platná , pak umístí tuto 
zprá vu do fronty pro promluvy. Pokud je 
udá lost vyšší důlež itosti (Důlež itá , 
Poplachová ), pak zprá va promluví okamž itě a 
jako první. Pokud nemá  vyšší důlež itost, je 
promluvena až  při startu nové sekvence. 

Základní konfigurace 

Konfigurace se prová dí pomocí modulu 
AppPCO. Provedeme si konfiguraci postupně  
v jednotlivých krocích: 
 
1. V průzkumníku objektů NET−G vytvořte 

jako novou větev objekt typu Spustitelné 
objekty.  

2. Pod vytvořený objekt přidejte podřízený 
objekt typu Spouštěný objekt.  

3. K tomuto objektu přidejte vlastnost typu 
Promluva. Obsah vlastnosti zatím nijak 
nevyplňujte.  
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4. Pomocí menu Servis − Průzkumník 
číselníku zpráv otevřete toto okno a 
nač těte zprá vy pomocí Zobrazit − Zprávy 
s číslem zpráv.  

5. Nalezněte zprá vu 1526 Testová ní 
systému. Pravým tlač ítkem otevřete menu 
a zvolte Oprav. Zá kladní nastavení 
ponechte a ihned přejděte na druhou 
stranu pomocí Další. Zde se již  zobrazí 
seznam spustitelných objektů s Vá mi 
definovaným spustitelným objektem. 
Označ te jej a přidejte tlač ítkem Přidat. 
Jeho ná zev se objeví v poli Vybraný 
spustitelný objekt. Pokrač ujte tlač ítkem 
Další a potvrďte tlač ítkem Potvrď. Pokud 
nyní  

6. označ íte zprá vu 1526 Testová ní systému, 
v popisu zprá vy se dole objeví přiřazený 
spustitelný objekt.  

7. Přepněte se do okna Udá lostí a vlož te 
vlastní udá lost Testová ní systému. Zprá va 
by se měla do doby nastavené  
v Sequence interval promluvit.  

Ř ešení problémů  

• Promluva se neozve, proveďte test 
zvukového výstupu. 

• Ozve se DEMO zvuk (zazvonění). Nemá te 
licenč ně povolen komerč ní modul NET−G 
Sound Service, obraťte se na technickou 
podporu NAM system, a.s.  

Uživatelská konfigurace promluvy 

Je jasné, ž e v mnoha případech zá kladní 
konfigurace nevyhoví pož adavkům kladeným 

na promluvy udá lostí. Pak je mož né 
už ivatelsky definovat formá t dané promluvy. 
Formá t se zapisuje do obsahu vlastnosti 
Promluva daného spustitelného objektu. 
Formá t je slož en z těchto zá kladních struktur: 
 
1. Konstanta zvukové předlohy  
2. Parametry pro vlož ení polož ky udá losti  
3. Parametry pro opaková ní a sekvence  

Konstanta zvukové předlohy 

Kaž dý znak výsledného textu formá tu 
odpovídá  zvukové předloze. Pokud je soubor 
zvuku pojmenová n víceznakově, je nutné jej 
umístit ve formá tu do hranatých zá vorek, aby 
byl považ ová n za jednu konstantu zvukové 
předlohy. 
 
Příklady: 
1 …  je promluven zvuk "1.wav" 
[objekt] ... je promluven zvuk "objekt.wav" 
[objekt]12 ... jsou za sebou promluveny zvuky 
"objekt.wav, 1.wav, 2.wav" 

Parametry pro vložení položky události 

Kaž dá  udá lost, předaná  Udá lostním systémem 
NET−G, obsahuje jednotlivé polož ky. Tyto 
polož ky je mož né pruž ně použ ít při 
sestavová ní tvaru zvukové promluvy. Jejich 
použ ití je dá no jejich pořadím a typem. 
Ná sledující tabulka obsahuje potřebné ú daje  
o jednotlivých polož ká ch. 
 

Pořadí Položka Význam Formát pro promluvu 
1 IDEVENT Číslo udá losti   

2 PRIORITY Priorita   

3 ESTATE Stav udá losti   

4 ACCEPT Stav potvrzení   

5 EVNACTION Stav akce   

6 EDATETIME Čas udá losti na zařízení   

7 SDATETIME Čas zá pisu do databá ze   

8 EIDPLACE Číslo pracoviště %7:d nebo %7:x 

9 NAMEPLACE Ná zev pracoviště   

10 EIDDRV Symb. č íslo driveru %9:d 
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Formá t převede danou polož ku do textové 
podoby, a to buď dekadicky (:d) nebo 
hexadecimá lně (:x). Textový tvar pak vlastně 
představuje jednotlivé konstanty zvukové 
předlohy. Číslo se tedy odříká  postupně podle 
jeho č íslic. 
 
Příklad:  
Systém NET−G vyhodnotí udá lost na objektu 
125 jako poplach na smyč ce 4. Udá lostní 
systém předá  NET−G Sound Service udá lost, 
kde EIDOBJECT=125, IDMESSAGE=10000 a 
ECODE=4. Vlastnost Promluva spustitelného 
objektu, přiřazeného ke zprá vě 10000 Poplach 
je  
 
[objekt]%16:d[zprava]%19:d[kod]%21:d  
 
Udá lost se pro promluvu ulož í do fronty jako:  
 
[objekt]125[zprava]10000[kod]4  
 
a takto se také okamž itě promluví, protož e se 
jedná  u poplachovou zprá vu.  

Parametry pro opakování a sekvence  

Pokud nijak nespecifikujeme poč et opaková ní 
ani poč et sekvencí, je zprá va promluvena 

pouze jednou v jedné sekvenci. Je však 
mož né definovat, kolikrá t se má  okamž itě 
zopakovat a také v kolika sekvencích se má  za 
sebou promlouvat. Opět k tomu slouž í formá t 
promluvy: 
 
[objekt]%16:d[zprava]%19:d[kod]%21:d@2
@2  
 
Pokud na konec formá tu umístíme dva 
parametry, zač ínající vž dy znakem @, první  
z nich udá vá  poč et okamž itého opaková ní 
promluvy zprá vy za sebou a druhý parametr 
pak poč et sekvencí, v kolika se bude tato 
zprá va promlouvat. V uvedeném příkladě se 
tedy zprá va promluví vž dy dvakrá t za sebou a 
ve dvou sekvencích za sebou (v první sekvenci 
2x, ve druhé sekvenci znovu 2x, dohromady 
tedy 4x). 

Přednastavený formát promluvy 

Není−li obsah vlastnosti typu Promluva 
vyplněn, použ ije se předdefinovaný tvar 
promluvy 
 
[objekt]%16:d[zprava]%19:d[kod]%21:d  
 

11 IDSOURCE ID Číslo zařízení %10:d nebo %10:x 

12 NAMESOURCE Ná zev zařízení   

13 ECHANNEL Symb. č íslo kaná lu %12:d nebo %12:x 

14 IDCHANNEL ID Číslo kaná lu %13:d nebo %13:x 

15 NAMECHNL Ná zev kaná lu   

16 EIDOBJECT Číslo objektu na zařízení %15:d nebo %15:x 

17 IDOBJECT ID č íslo objektu %16:d nebo %16:x 

18 NAMEOBJECT Ná zev objektu   

19 EIDMESSAGE Číslo zprá vy na zařízení %18:d nebo %18:x 

20 IDMESSAGE ID Číslo zprá vy v č íselníku %19:d nebo %19:x 

21 NAMEMESS Text zprá vy   

22 ECODE Číslo kódu na zařízení %21:d nebo %21:x 

23 IDCODEOBJ ID objektu kódu %22:d nebo %22:x 

24 NAMECODE Ná zev objektu kódu   

25 EXEC Číslo spustitelného objektu   

26 ENUMREP Poč et opaková ní   

27 EFMT Formá t příjmu   

28 EVENTSTRING Případná  textová  hodnota   
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Promlouvají se tedy polož ky IDOBJECT, 
IDMESSAGE, ECODE. 

Signalizace chyb 

Je−li ve formá tu řetězce chyba, je místo celé 
promluvy udá losti přehrá n zvuk [error]. 

Ukázky možností promluv 

Uvedeme zde několik mož ností konfigurace 
formá tu. Příklady ukazují, jak je mož né 
kombinovat jednotlivé polož ky ve formá tu 
promluvy. 

Zpráva se promlouvá číslem a pak zvukem  

Vhodné pro případ, kdy ještě už ivatel nemá  
vytvořen ú plný poč et souborů předloh promluv. 
Aby pak nedochá zelo k nepromluvení č ísla 
zprá vy (místo č ísla by se použ il ná hradní zvuk 
DING), je ve formá tu promluveno č íslo zprá vy 
a poté buď její zvuková  předloha nebo DING.  
 
[objekt]%16:d[zprava]%19:d[%19:d][kod]%2
1:d  

Zástupná hesla objektů  

Pro případ, kdy chceme místo dlouhého č ísla 
objektu promlouvat pouze jeho zá stupné 
heslo, je toto mož né ná sledujícím formá tem  
 
[objekt][O%17:d][zprava]%19:d[kod]%21:d  
 
nebo  
 
[objekt]%17:d[O%17:d] 
[zprava]%19:d[kod]%21:d  
 
Z č ísla objektu v systému se generuje 
konstanta zvukové předlohy, která  zač íná  
znakem O. Už ivatel si vytvoří zvukové soubory 
pro kaž dý objekt dle ná sledujícího příkladu 
 
ID č íslo objektu: 15894785 
Soubor zá stupného hesla: O15894785.wav 
(namluveno heslo "slimá č ek") 
Konfigurace: [objekt][O%17:d] 
Promluva: "objekt slimá č ek … " 
 
Pokud nemá te pro všechny hlídané objekty 
ještě vytvořeny soubory wav, pak je vhodné 
nechat v konfiguraci promluvy také č íslo 
objektu: 
 
Konfigurace: [objekt]%17:d[O%17:d] 
Promluva pokud existuje: "objekt 15894785 
slimá č ek … " 

Promluva pokud neexistuje: "objekt 15894785 
* … " (* …  ding.wav) 
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Servis SMS  

Služ ba NET−G Servis SMS je komerč ním 
modulem v udá lostním systému NET−G. 
Sklá dá  se ze služ by SMS Service a 
konfigurač ního programu SMS Config.  

* Výchozí slož kou je instalač ní slož ka 
\Program Files\NET−G\NET−G SMS Service\ 

SMS Service 

COM Service Server NET−G SMS je server 
zpracová vající udá losti NET−G a prová dějící 
odesílá ní těchto udá lostí jako krá tké textové 
zprá vy (SMS) do sítě GSM dle konfigurací 
příslušných spustitelných objektů a jejich 
vlastností. Server je instalová n jako služ ba 
systému NT, spouští a zastavuje se ve sprá vci 
služ eb. Můž e běž et na více poč ítač ích 
souč asně. Instalace tohoto modulu je 
samostatná  a není souč á stí instalace 
EventService. 

SMS Config 

Konfigurač ní modul NET−G SMS Config 
umož ňuje sprá vci loká lní i vzdá lené (síťové) 
připojení k SMS serveru, jeho konfiguraci, 
testová ní spojení s GSM telefonem, odesílá ní 
testovací SMS a další mož nosti. Modul je 
instalová n jako Windows aplikace a je mož né 
ho takto spouštět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modul Popis Umístění 
SMS Service COM Service Server NET-G SMS \NETGServices\ NETGSvcSMSClient.exe 

SMS Config Konfigurač ní modul serveru SMS ConfigSMSClient.exe 
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Servis SMS − instalace a 
konfigurace  

Modul NET−G Servis SMS vyž aduje ke své 
č innosti instalovaný udá lostní systém NET−G. 
Pokud jste ještě neprovedli jeho instalaci 
(loká lní č i síťovou), proveďte ji. 

Konfigurace serveru a testování  

Pokud jste nainstalovali modul NET−G Servis 
SMS, je mož né jej konfigurovat. Proveďte jeho 
spuštění pomocí volá ní menu NET−G\NET−G 
Event Service\NETG SMS Config. V menu 
aplikace zvolte Connect Server.  
 

Objeví se dialogové okno pro zadá ní jména 
poč ítač e, na kterém se nachá zí SMS Service.  

Přednastaveno je jméno loká lního poč ítač e. 
Zvolte tedy OK.  

Otevře se konfigurač ní okno NET−G SMS 
CONTROL. Zde si budeme moci prohlédnout 
nastavení NET−G Servis SMS. 
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Tlač ítkem provedete navá zá ní 
komunikace s GSM telefonem. Pokud nebude 
tato operace ú spěšná , pak SMS Server spustí 
sirénu a vypíše se Error connected.  
V opač ném případě dojde k zahá jení 
komunikace.  
 

 

Port …  Ná zev sériového komunikač ního portu s připojeným GSM telefonem 
Baud Rate …   Rychlost připojení 
Data Bits …  Poč et datových bitů 
Stop Bits …  Poč et stop bitů 
Parity …  Parita 
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Ná zev tlač ítka se změní na Disconnect, stav 
spojení se označ í Connected a vypíší se 
parametry připojeného GSM telefonu jako je 
výrobce (Manufacturer) a Model. Dá le pak 
hodnoty stavu baterie (Battery) a kvality 
signá lu GSM (Quality). Pro tyto dva ú daje lze 
nastavit limitní hodnoty. 
 
Limit Battery ... Limitní hodnota stavu baterie 
GSM telefonu 
Limit Quality ... Limitní hodnota kvality spojení 
v síti GSM 
 
Při podkroč ení některé z těchto hodnot server 
SMS spustí sirénu. 
 
Word Key ... Klíč ové slovo konfigurace, viz 
Konfigurace SMS v NET−G 

Log To File ... Povoluje zá pis akcí a udá lostí 
na SMS serveru do Log souboru 

Test odesílání SMS  

Pro otestová ní odesílá ní SMS ze serveru 
slouž í zá lož ka Test a její tlač ítko Test SMS.  
V editač ním poli SMS napište svůj text SMS,  
v poli Telephone Number zadejte č íslo 
příjemce. Po stlač ení tlač ítka je do sekvenč ní 
fronty SMS servisu ulož ena SMS zprá va 
urč ená  k odeslá ní. Pokud je spojení  
s telefonem v pořá dku, je okamž itě odeslá na. 
Veškeré akce na serveru SMS lze sledovat ve 
spodním okně. 
 

Zobrazení přijatých SMS 

Server SMS umož ňuje také příjem SMS a tyto 
přijaté SMS lze přehledně zobrazit v zá lož ce 
SMS Archiv. Pomocí kontextového menu na 
pravém tlač ítku myši můž eme provést dvě 
akce: Nač íst aktuá lní seznam přijatých SMS 
(Refresh Archiv SMS) a vymazat zvolenou 
SMS (Delete SMS). 
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Při volbě mazá ní jste vyzvá ni k potvrzení akce 
oknem  

 
 

Sledování komunikace 

V poslední zá lož ce nazvané Packet je mož né 

sledovat komunikaci serveru SMS se 
zařízením GSM. Komunikace probíhá  pomocí 
AT příkazů. 
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Servis SMS − konfigurace v 
NET−G 

Pokud jste provedli instalaci a testy a všechno 
funguje, pak je mož né nakonfigurovat NET−G 
zprá vy tak, aby byly odesílá ny pomocí SMS. 

Princip překladu zprávy pro SMS 

Příchozí udá lost ze zařízení je přiřazena  
k příslušnému objektu a přelož ena podle 
převodní tabulky zprá v. Př i tomto překladu se 
zjišťuje, zda zprá va v č íselníku zprá v má  
přiřazen odkaz na spustitelný objekt. Pokud 
ano, je jeho č íslo připojeno do výsledné 
udá losti v polož ce EXEC. Dá le k udá losti 
připojí obsah vlastnosti Konfigurace pro 
udá losti [20], pokud je definová na  
u příslušného hlídaného objektu. 
 
SMS Service pak obdrž í tuto udá lost od 
Udá lostního serveru NET−G. Pokud je v ní 
obsaž eno č íslo spustitelného objektu, vyž á dá  
si jeho vlastnost Odeslá ní SMS [12104] od 
Exec Service a tím získá  jeho konfiguraci pro 
promluvu. 
 
Pomocí ú dajů z vlastností Odeslá ní SMS 
[12104] a Konfigurace pro udá losti [20] sestaví 
SMS zprá vu a tuto pak umístí do fronty pro 
odeslá ní v SMS serveru. 

Základní konfigurace 

Konfigurace se prová dí pomocí modulu 
AppPCO. Provedeme si konfiguraci postupně  
v jednotlivých krocích: 
 
1. V průzkumníku objektů NET−G pokud již  

není, vytvořte jako novou větev objekt typu 
Spustitelné objekty. 

2. Pod vytvořený objekt přidejte podřízený 
objekt typu Spouštěný objekt. 

3. K tomuto objektu přidejte vlastnost typu 
Odeslá ní SMS [12104]. Obsahem této 
vlastnosti je default konfigurač ní string pro 
SMS, string se tvoří jako text s parametry  
z tabulky polož ek. Příklad: NET−G PCO: 
Objekt %17:s, Zprava: %20:s  

4. Pomocí menu Servis − Průzkumník 
č íselníku zprá v otevřete toto okno a 
nač těte zprá vy pomocí Zobrazit − Zprá vy  
s č íslem zprá v.  

5. Nalezněte zprá vu 1526 Testová ní 
systému. Pravým tlač ítkem otevřete menu 

a zvolte Oprav. Zá kladní nastavení 
ponechte a ihned přejděte na druhou 
stranu pomocí Další. Zde se již  zobrazí 
seznam spustitelných objektů s Vá mi 
definovaným spustitelným objektem. 
Označ te jej a přidejte tlač ítkem Přidat. 
Jeho ná zev se objeví v poli Vybraný 
spustitelný objekt. Pokrač ujte tlač ítkem 
Další a potvrďte tlač ítkem Potvrď. Pokud 
nyní označ íte zprá vu 1526 Testová ní 
systému, v popisu zprá vy se dole objeví 
přiřazený spustitelný objekt.  

6. U libovolného hlídaného objektu vlož te 
vlastnost Konfigurace pro udá losti [20]. 
Obsahem této vlastnosti jsou definová ny 
tel. č ísla příjemců SMS a případně 
specifický konfigurač ní string Příklad: 
SMS=[060....], vlož te zde do hranatých 
zá vorek nejlépe č íslo připojeného GSM 
telefonu (SMS budou chodit zpět pro test).  

7. Přepněte se do okna Udá lostí a vlož te k 
výše zvolenému hlídanému objektu vlastní 
udá lost Testová ní systému. Zprá va by se 
měla na SMS serveru zač ít odesílat a po 
urč ité době také přijmout (viz spodní okno 
v zá lož ce Test).  

Ř ešení problémů  

• Odesílaná  SMS se v logu neobjeví − 
chybná  konfigurace v NET−G, projděte si 
znovu oddíl Zá kladní konfigurace  

• Odesílaná  SMS se v logu objeví, ale 
neodešle se − není spojení s GSM 
telefonem, ověřte spojení na zá lož ká ch 
Params a Packet.  

• Odesílaná  SMS se v logu objeví, ale text je 
DEMO NET−G SMS: Objekt ... Nemá te 
licenč ně povolen komerč ní modul NET−G 
Servis SMS, obraťte se prosím na 
technickou podporu NAM system, a.s.  

Uživatelská konfigurace SMS  

Pomocí obsahu výše zmiňovaných vlastností 
lze už ivatelsky konfigurovat tvar odesílané 
SMS. Tato konfigurace je tedy na dvou 
ú rovních: Na spustitelném objektu zprá vy a na 
Hlídaném objektu. Nejprve si ale objasníme 
jednotlivé parametry pro slož ení textu formá tu.  

Parametry pro vložení položky události  

Kaž dá  udá lost předaná  Udá lostním systémem 
NET−G, obsahuje jednotlivé polož ky. Tyto 
polož ky je mož né pruž ně použ ít při 
sestavová ní tvaru formá tu SMS. Jejich použ ití 
je dá no jejich pořadím a typem. Ná sledující 
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tabulka obsahuje potřebné ú daje o jednotlivých 
polož ká ch. 

 

Konfigurace spustitelného objektu zprávy  

Na tento spustitelný objekt se odkazuje 
konkrétní systémová  zprá va. Pokud u tohoto 
spustitelného objektu existuje vlastnost typu 
Odeslá ní SMS [12104], je tato zprá va 
označ ena pro odesílá ní SMS. Obsahem této 
vlastnosti je default konfigurač ní string pro 
SMS, string se tvoří jako text s parametry  
z tabulky polož ek.  
 

Příklad:  
Systém NET−G vyhodnotí udá lost na objektu 
125 jako poplach na smyč ce 4. Udá lostní 
systém předá  NET−G Servis SMS udá lost, kde 
 
NAMEOBJECT=Hospoda na mýtince 
NAMEMESS=Poplach v objektu 
NAMECODE=Smyčka dveře.  
 
Má me−li definová n formá t SMS pro 
poplachovou zprá vu:  

Pořadí Položka Význam Formát pro promluvu 
1 IDEVENT Číslo udá losti %0:s 

2 PRIORITY Priorita %1:s 

3 ESTATE Stav udá losti %2:s 

4 ACCEPT Stav potvrzení %3:s 

5 EVNACTION Stav akce %4:s 

6 EDATETIME Čas udá losti na zařízení %5:s 

7 SDATETIME Čas zá pisu do databá ze %6:s 

8 EIDPLACE Číslo pracoviště %7:s 

9 NAMEPLACE Ná zev pracoviště %8:s 

10 EIDDRV Symb. č íslo driveru %9:s 

11 IDSOURCE ID Číslo zařízení %10:s 

12 NAMESOURCE Ná zev zařízení %11:s 

13 ECHANNEL Symb. č íslo kaná lu %12:s 

14 IDCHANNEL ID Číslo kaná lu %13:s 

15 NAMECHNL Ná zev kaná lu %14:s 

16 EIDOBJECT Číslo objektu na zařízení %15:s 

17 IDOBJECT ID č íslo objektu %16:s 

18 NAMEOBJECT Ná zev objektu %17:s 

19 EIDMESSAGE Číslo zprá vy na zařízení %18:s 

20 IDMESSAGE ID Číslo zprá vy v č íselníku %19:s 

21 NAMEMESS Text zprá vy %20:s 

22 ECODE Číslo kódu na zařízení %21:s 

23 IDCODEOBJ ID objektu kódu %22:s 

24 NAMECODE Ná zev objektu kódu %23:s 

25 EXEC Číslo spustitelného objektu %24:s 

26 ENUMREP Poč et opaková ní %25:s 

27 EFMT Formá t příjmu %26:s 

28 EVENTSTRING Případná  textová  hodnota %27:s 

 



Servis SMS − konfigurace v NET−G 

 
267 

 
NET−G PCO: Objekt %17:s, Zprava: %20:s, 
%23:s  
 
SMS text je sestaven takto:  
 
NET−G PCO: Objekt Hospoda na mýtince, 
Zprava Poplach v objektu, Smyčka dveře  

Konfigurace na objektu události  

Je zřejmé, ž e konfigurace spustitelného 
objektu zprá vy se týká  všech objektů, u kterých 
je obsaž ena v převodní tabulce zprá v. 
Potřebujeme ovšem definovat jiné telefonní 
č íslo pro kaž dý objekt, případně i jiný formá t 
zprá v na konkrétním objektu. Z tohoto důvodu 
je mož né vlož it k libovolnému objektu vlastnost 
Konfigurace pro udá losti [20]. Obsahem této 
vlastnosti jsou definová ny tel. č ísla příjemců 
SMS a případně specifický konfigurač ní string. 
Text je uvozen klíč ovým slovem (Word Key), 
dá le ná sleduje seznam telefonních č ísel 
příjemců SMS v hranatých zá vorká ch a za ním 
případný specifický formá t zprá v pro daný 
objekt, příklad: 
 
SMS=[0603111111,0603111112] HOSPODA, 
%20:s, %23:s  
 
SMS všech zprá v od tohoto objektu budou 
odesílá ny na telefonní č ísla 0603111111 a 
0603111112, budou ignorovat default 
nastavení formá tu pro jednotlivé zprá vy a vž dy 
budou použ ívat formá t HOSPODA, %20:s, 
%23:s . Zprá vy SMS pak budou např. 
HOSPODA, Poplach v objektu, Smyč ka dveře 
nebo HOSPODA, Příchod do objektu, Jan 
Majer.  

Podporované typy GSM zařízení  

Servis SMS je koncepč ně řešen pro použ ití  
s jakýmkoliv GSM zařízením podporující AT 
příkazy s rozšířením na SMS. Lze použ ít jak 
modely s implementovaným HW modemem 
(SIEMENS S35, SIEMENS M10, M20 atd.), tak 
i modely podporující komunikaci AT přes SW 
modem (modely NOKIA 5110 s instalovaným 
Nokia Data Suite software). U použ itého GSM 
zařízení je vhodné napá jenní z trvale 
připojeného adaptéru (u modelů SIEMENS 
S35 nutno upravit komunikač ní kabel a doplnit 
přívod napá jení − je to v jednom konektoru).  
 
Servis SMS byl dlouhodobě testová n  
v nepřetrž itém provozu NET−G s modely 
NOKIA 5110 + NDS 3.0 a také se SIEMENS 
S35i. 
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Servis SMS + 

Služ ba NET−G Servis SMS + je komerč ním 
modulem v systému NET−G. Sklá dá  se ze 
služ by AppServerAddEvent.exe a 
AppWatchOperator.exe. 

Umístění 

Oba moduly, vč etně jejich INI souborů, se 
nachá zejí ve slož ce \Program 
Files\NET−G\NET−G SMS Service\ 

AppServerAddEvent 

Jedná  se o modul, v němž  se konfiguruje, 
které funkce budou aktivní, jakými č asy se 
budou jednotlivé funkce řídit a jaké udá losti  
v NET−G budou generová ny. Modul se 
instaluje automaticky s NET−G. 

AppWatchOperator 

Tento modul umož ňuje konfiguraci 
klá vesových zkratek pro jednotlivé funkce a 
otestová ní funkč nosti jednotlivých funkcí a 
adaptérů připojených na COM port. Modul se 
instaluje automaticky s NET−G. 
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Servis SMS + − spuštění a 
konfigurace  

Modul se spouští poklepá ním na 
AppServerAddEvent.exe a 
AppWatchOperator.exe v cestě C:\Program 
Files\NET−G\AppPco\. Pro funkč nost 
programu musí být spuštěny oba moduly.  
 

Je mož no vytvořit jejich zá stupce a ty umístit 
do programové skupiny Po Spuštění.  
 
Moduly se po spuštění minimalizují do Tray 

lišty vedle hodin . 
 
Konfigurace modulu AppServerAddEvent:  

Modul otevřete dvojitým kliknutím na ikonu  
vedle hodin. 

Otevře se konfigurač ní okno.  

Abyste mohli měnit konfiguraci nebo aktivovat 
jednotlivé funkce, musíte se přihlá sit k aplikaci. 
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Výchozí heslo pro přihlá šení získá te od 
oddělení technické podpory po zakoupení 
modulu.  

 
 

Po př ihlá šení se zaktivní všechna pole.  
 
První konfigurač ní polož kou je Hlídání doby 
nepotvrzení (nastavujete dobu, za kterou 
musí operá tor potvrdit důlež itou udá lost). 
 
Zaškrtněte pokud chcete tuto funkci využ ívat. 
Interval zjišťování stavu: nastavuje  
v sekundá ch, jak č asto má  kontrolovat, zda 
přibyla nová  důlež itá  zprá va a zda byla 
potvrzena. 
Limit neaktivní doby: nastavuje v sekundá ch, 
do jaké doby musí operá tor potvrdit nově 
příchozí důlež itou udá lost. 
Číslo odeslané zprávy: udá vá , která  zprá va  
z č íselníku zprá v bude vygenerová na, pokud 
bude výše uvedená  doba překroč ena. 
 
Druhou konfigurač ní polož kou je Hlídání 
bdělosti operátora (nastavuje dobu, do které 
musí operá tor stisknout klá vesovou zkratku 
nebo tlač ítko vyvedené z COM portu, jinak je 
vygenerová na zprá va, která  má  přiděleno 
odeslá ní SMS − viz modul Servis SMS). 
 
Zaškrtněte pokud chcete tuto funkci využ ívat. 
Limit neaktivní doby: doba, do které musí 
operá tor stisknout klá vesovou zkratku nebo 
tlač ítko vyvedené z COM portu.  

Číslo odeslané zprávy: udá vá , která  zprá va  
z č íselníku zprá v bude vygenerová na, pokud 
bude výše uvedená  doba překroč ena. 
 
Třetí konfigurač ní polož kou je Tlačítko 
nouzového volání (urč uje, která  zprá va bude 
vygenerová na při stisku nouzového tlač ítka, 
tato zprá va má  přiděleno odeslá ní SMS − 
viz.modul Servis SMS). 
 
Zaškrtněte pokud chcete tuto funkci využ ívat. 
Číslo odeslané zprávy: udá vá , která  zprá va  
z č íselníku zprá v bude vygenerová na, pokud 
bude operá tor stiskne klá vesovou zkratku 
nebo tlač ítko vyvedené z COM portu PC. 
 
Konfigurace modulu AppWatchOperator: 
 
Modul otevřete dvojitým kliknutím na ikonu 

 vedle hodin.  
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Otevře se konfigurač ní okno.  

Abyste mohli měnit konfiguraci nebo aktivovat 
jednotlivé funkce, musíte se přihlá sit k aplikaci.  
 

Výchozí heslo pro přihlá šení získá te od 
oddělení technické podpory po zakoupení 
modulu. 

Po př ihlá šení se zaktivní všechna pole.  
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V horní č á sti je vidět sloupcový graf 
zná zorňující průběh a zůstatek č asu pro stisk 
tlač ítka hlídá ní bdělosti operá tora. 
 
Konfigurace hlídání aktivity 
Klávesy: definujete jakou klá vesovou zkratku, 
chcete pro tuto funkci použ ít. 
Upozornění zvukem za 75 %: zaškrtnete−li 
toto pole, bude operá tor akusticky 
upozorňová n po posledních 15 % č asu. 
Tlačítko Test: stiskem tohoto tlač ítka odešlete 
do NET−G udá lost, jako by doběhl č asový 
interval. 
Adaptér: políč ko se rozsvítí při stisku tlač ítka 
připojeného k COM portu. 
 
Konfigurace pro tíseň 
Klávesy: definujete, jakou klá vesovou zkratku 
chcete pro tuto funkci použ ít. 
Tlačítko Test: stiskem tohoto tlač ítka odešlete 
do NET−G udá lost, jako by operá tor stiskl 
tlač ítko. 
Adaptér: políč ko se rozsvítí při stisku tlač ítka 
připojeného k COM portu. 
 
Použít adaptér přes COM port: zaškrtněte, 
pokud chcete použ ívat tlač ítka připojená   
k COM portu PC a nastavte, na kterém portu 
jsou připojena. 
Testovací režim adaptéru: zaškrtnutím tohoto 
pole se přestanou posílat zprá vy do NET−G a 
budou se pouze rozsvěcovat kontrolky 
jednotlivých adaptérů. 
Zabezpečit zavření aplikací heslem: 
zaškrtnete li toto pole, bude po Vá s při 
ukonč ová ní modulu pož adová no heslo. 
Zobrazit stavový řádek: zobrazuje ve stavu, 
kdy není přihlá šen sprá vce, které funkce jsou 
aktivová ny. 
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Servis COM 

Služ ba NET−G Servis COM je komerč ním 
modulem v udá lostním systému NET−G. 
Sklá dá  se ze služ by COM Service a 
konfigurač ního programu COM Config.  

* Výchozí slož kou je instalač ní slož ka 
\Program Files\NET−G\NET−G COM Service\  

COM Service  

COM Service Server NET−G COM je server 
zpracová vající udá losti NET−G a prová dějící 
odesílá ní těchto udá lostí formou volitelných 
paketů přes sériové rozhraní PC dle 
konfigurací příslušných spustitelných objektů a 
jejich vlastností. Server je instalová n jako 
služ ba systému NT, spouští a zastavuje se ve 
sprá vci služ eb. Můž e běž et na více poč ítač ích 
souč asně. Instalace tohoto modulu je 
samostatná  a není souč á stí instalace 
EventService.  

COM Config  

Konfigurač ní modul NET−G COM Config 
umož ňuje sprá vci loká lní i vzdá lené (síťové) 
připojení ke COM serveru, jeho konfiguraci, 
odesílá ní testovacího paketu a další mož nosti. 
Modul je instalová n jako Windows aplikace a je 
mož né ho takto spouštět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modul Popis Umístění 

COM Service COM Service Server NET-G COM \NETGServices\ 
NETGSvcCOMClient.exe 

COM Config Konfigurač ní modul serveru COM ConfigCOMClient.exe 
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Servis COM − instalace a 
konfigurace  

Modul NET−G Servis COM vyž aduje ke své 
č innosti instalovaný udá lostní systém NET−G. 
Pokud jste ještě neprovedli jeho instalaci 
(loká lní č i síťovou), proveďte ji.  

Konfigurace serveru a testování  

Pokud jste nainstalovali modul NET−G Servis 
COM, je mož né jej konfigurovat. Proveďte jeho 
spuštění pomocí volá ní menu NET−G\NET−G 
Event Service\NETG COM Config. V menu 
aplikace zvolte Connect Server.  
 

Objeví se dialogové okno pro zadá ní jména 
poč ítač e, na kterém se nachá zí COM Service.  

Přednastaveno je jméno loká lního poč ítač e. 
Zvolte tedy OK.  

Otevře se konfigurač ní okno NET−G COM 
CONTROL. Zde si budete moci prohlédnout 
nastavení NET−G Servis COM. 
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Tlač ítkem provedete otevření 
komunikač ního portu podle nastavených 
parametrů. Pokud nebude tato operace  

ú spěšná , ná zev tlač ítka se nezmění.  
V opač ném případě dojde k zahá jení 
komunikace.  

Ná zev tlač ítka se změní na Close a rozsvítí se 
zelená  indikace portu. 
 
Word Key ... Klíč ové slovo konfigurace, viz 
Konfigurace COM v NET−G. 
Log To File ... Povoluje zá pis akcí a udá lostí 
na SMS serveru do Log souboru  

Test výstupu na COM  

Pro otestová ní výstupu na COM ze serveru 
slouž í zá lož ka Test a její tlač ítko Test COM.  
V editač ním poli napište svůj text formá tu 
paketu (viz Definice formá tu paketu). Jeho 
výsledná  podoba se objevuje v řá dku pod 

Port …  Ná zev sériového komunikač ního portu s připojeným GSM 
telefonem 

Baud Rate …  Rychlost připojení 
Data Bits …  Poč et datových bitů 
Stop Bits …  Poč et stop bitů 
Parity …  Parita 
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tímto polem a lze volit zobrazení jak textové, 
tak hexadecimá lní pomocí zaškrtá vacího 
políč ka Hex. Po stlač ení tlač ítka je na COM 
port odeslá n Vá mi definovaný paket. Lze tak 
jednoduše odzkoušet reakce zařízení, které je 
na COM připojeno. Veškeré akce na serveru 
COM lze sledovat ve spodním okně.  
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Servis COM − konfigurace v 
NET−G 

Pokud jste provedli instalaci a testy a všechno 
funguje, pak je mož né nakonfigurovat NET−G 
zprá vy tak, aby byly odesílá ny jako pakety 
pomocí Servis COM. 

Princip překladu zprávy pro Servis 
COM 

Příchozí udá lost ze zařízení je přiřazena  
k příslušnému objektu a přelož ena podle 
převodní tabulky zprá v. Př i tomto překladu se 
zjišťuje, zda zprá va v č íselníku zprá v má  
přiřazen odkaz na spustitelný objekt. Pokud 
ano, je jeho č íslo připojeno do výsledné 
udá losti v polož ce EXEC. Dá le k udá losti 
připojí obsah vlastnosti Konfigurace pro 
udá losti [20], pokud je definová na  
u příslušného hlídaného objektu. 
 
COM Service pak obdrž í tuto udá lost od 
Udá lostního serveru NET−G. Pokud je v ní 
obsaž eno č íslo spustitelného objektu, vyž á dá  
si jeho vlastnost Odeslá ní Sync [12106] od 
Exec Service, a tím získá  jeho konfiguraci. 
 
Pomocí ú dajů z vlastností Odeslání Sync 
[12106] a Konfigurace pro události [20] 
sestaví paket pro COM Server a tento pak 
odešle přes sériové rozhraní. 

Základní konfigurace 

Konfigurace se prová dí pomocí modulu 
AppPCO. Provedeme si konfiguraci postupně  
v jednotlivých krocích: 
 
1. V průzkumníku objektů NET−G pokud již  

není, vytvořte jako novou větev objekt typu 
Spustitelné objekty.  

2. Pod vytvořený objekt přidejte podřízený 
objekt typu Spouštěný objekt. 

3. K tomuto objektu přidejte vlastnost typu 
Odeslání Sync [12106]. Obsah této 
vlastnosti nevyplňujeme  

4. Pomocí menu Servis − Průzkumník 
číselníku zpráv otevřete toto okno a 
nač těte zprá vy pomocí Zobrazit − Zprávy 
s číslem zpráv.  

5. Nalezněte zprá vu 1526 Testová ní 
systému. Pravým tlač ítkem otevřete menu 
a zvolte Oprav. Zá kladní nastavení 
ponechte a ihned přejděte na druhou 

stranu pomocí Další. Zde se již  zobrazí 
seznam spustitelných objektů s Vá mi 
definovaným spustitelným objektem. 
Označ te jej a přidejte tlač ítkem Přidat. 
Jeho ná zev se objeví v poli Vybraný 
spustitelný objekt. Pokrač ujte tlač ítkem 
Další a potvrďte tlač ítkem Potvrď. Pokud 
nyní označ íte zprá vu 1526 Testová ní 
systému, v popisu zprá vy se dole objeví 
přiřazený spustitelný objekt. 

6. U libovolného hlídaného objektu vlož te 
vlastnost Konfigurace pro události [20]. 
Obsahem této vlastnosti jsou konfigurač ní 
řá dky pro udá lostní servisy (SMS, COM, 
atd.), které jsou kaž dý vž dy na novém 
řá dku. Přidejte tedy řá dek pro konfiguraci 
Servisu COM. 
Příklad: RS=1 %19:s X 

7. Přepněte se do okna Událostí a vlož te  
k výše zvolenému hlídanému objektu 
vlastní udá lost Testování systému. 
Zprá va by se měla na COM serveru 
odeslat, v logu je mož né zkontrolovat tvar 
paketu (Save 4 bytes (01F605F2)). 

Ř ešení problémů 

• Zprá va se v logu neobjeví − chybná  
konfigurace v NET−G, projděte si znovu 
oddíl Zá kladní konfigurace. 

• Zprá va se v logu objeví, ale paket je Save 
35 
ytes(44454D4F204E45542D4720434F4D2
03A20486F73706F6461206E61206DFD74
696E6365). 
V tomto případě nemá te licenč ně povolen 
komerč ní modul NET−G Servis COM, 
obraťte se prosím na technickou podporu 
NAM system, a.s.  

Parametry pro vložení položky 
události  

Kaž dá  udá lost, předaná  Udá lostním systémem 
NET−G, obsahuje jednotlivé polož ky. Tyto 
polož ky je mož né pruž ně použ ít při 
sestavová ní tvaru formá tu paketu. Jejich 
použ ití je dá no jejich pořadím a typem. 
Ná sledující tabulka obsahuje potřebné ú daje  
o jednotlivých polož ká ch. 
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Konfigurace spustitelného objektu 
zprávy 

Na tento spustitelný objekt se odkazuje 
konkrétní systémová  zprá va. Pokud u tohoto 
spustitelného objektu existuje vlastnost typu 
Odeslá ní Sync [12106], je tato zprá va 
označ ena pro odesílá ní přes sériový kaná l 
COM. Obsah této vlastnosti nevyplňujeme. 

Konfigurace na objektu události 

Je zřejmé, ž e konfigurace spustitelného 
objektu zprá vy se týká  všech objektů, u kterých 
je obsaž ena v převodní tabulce zprá v. 
Potřebujeme ovšem definovat formá t zprá v na 
konkrétním objektu. 
 
Z tohoto důvodu musíme vlož it k objektu 
vlastnost Konfigurace pro události [20]. 

Pořadí Položka Význam Formát pro COM 
1 IDEVENT Číslo udá losti %0:s 

2 PRIORITY Priorita %1:s 

3 ESTATE Stav udá losti %2:s 

4 ACCEPT Stav potvrzení %3:s 

5 EVNACTION Stav akce %4:s 

6 EDATETIME Čas udá losti na zařízení %5:s 

7 SDATETIME Čas zá pisu do databá ze %6:s 

8 EIDPLACE Číslo pracoviště %7:s 

9 NAMEPLACE Ná zev pracoviště %8:s 

10 EIDDRV Symb. č íslo driveru %9:s 

11 IDSOURCE ID Číslo zařízení %10:s 

12 NAMESOURCE Ná zev zařízení %11:s 

13 ECHANNEL Symb. č íslo kaná lu %12:s 

14 IDCHANNEL ID Číslo kaná lu %13:s 

15 NAMECHNL Ná zev kaná lu %14:s 

16 EIDOBJECT Číslo objektu na zařízení %15:s 

17 IDOBJECT ID č íslo objektu %16:s 

18 NAMEOBJECT Ná zev objektu %17:s 

19 EIDMESSAGE Číslo zprá vy na zařízení %18:s 

20 IDMESSAGE ID Číslo zprá vy v č íselníku %19:s 

21 NAMEMESS Text zprá vy %20:s 

22 ECODE Číslo kódu na zařízení %21:s 

23 IDCODEOBJ ID objektu kódu %22:s 

24 NAMECODE Ná zev objektu kódu %23:s 

25 EXEC Číslo spustitelného objektu %24:s 

26 ENUMREP Poč et opaková ní %25:s 

27 EFMT Formá t příjmu %26:s 

28 EVENTSTRING Případná  textová  hodnota %27:s 

29 IDNAMECODE Číslo generované z ná zvu objektu kódu [n], pokud 
není je nastaven na "0"  %28:s 
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Obsahem této vlastnosti jsou konfigurač ní 
řá dky pro udá lostní servisy (SMS, COM, atd.), 
které jsou kaž dý vž dy na novém řá dku. Text je 
uvozen klíč ovým slovem (Word Key) a za ním 
ná sleduje definice formá tu paketu pro daný 
objekt, příklad: 
 
RS=1 %28:s X  
 
Tento formá t udá vá , ž e se má  poslat na COM  

port paket, kde první byte je 01, druhý pak 
udá vá  č íslo smyč ky z jejího ná zvu a třetí je 
kontrolní souč et.  

Klíčové znaky  

Formá t dat umož ňuje posklá dat jakýkoliv 
formá t biná rních i stringových dat, pravidla pro 
sestavová ní formá tu jsou:  

• Jednotlivé skupiny je nutno oddělovat 
mezerou (např. ne 1%28:sX ale 1 %28:s 
X). 

• Polož ka n=28 je specifickou polož kou, jejíž  
hodnota je generová na z ná zvu objektu 
kódu (n=23), kdy z textu vybere č íslo 
napsané v hranatých zá vorká ch (např. pro 
"[1] Smyč ka dveře" je to "1"). 

Příklady použití 

Řízení natáčení kamer kamerového 
systému GEPARD  

Kamerový systém firmy GEPARD umí 
reagovat na příkazy posílané mu pomocí 
sériové linky. Podle těchto příkazů pak natá č í 
dané kamery podle vnitřních definic v řídícím 
zařízení. Tyto příkazy se sklá dají ze tří bajtů: 
 
• Byte Číslo objektu (hexa kód)  
• Byte Číslo poplachové zóny (hexa kód)  
• Byte Kontrolní souč et (XOR)  
 
Pro implementaci do NET−G tedy stač í vybrat 
poplachové zprá vy v systému, na které 

chceme reagovat, a k nim připojit spustitelný 
objekt, obsahující vlastnost Odeslá ní Sync 
[12106]. Dá le k pož adovaným hlídaným 
objektům přidat vlastnost Konfigurace pro 
události [20] a do jejího obsahu přidat 
konfigurač ní řá dek formá tu. Pro první byte 
budeme tedy definovat dané č íslo objektu 
(např. 200), v další skupině vybereme polož ku 
28 (%28:s) a jako poslední vlož íme klíč  pro 
kontrolní souč á st XOR (X). Výsledný formá t 
pro tento objekt bude tedy: 
 
RS=200 %28:s X.  
 
Nesmíme zapomenout upravit ná zvy smyč ek 
objektu přidá ním jejich č ísla do hranatých 
zá vorek (např. ná zev "Smyč ka dveře" 
upravíme na "[1] Smyč ka dveře"). Předpoklá dá  
se také, ž e objekt má  implementová n převod 
kódu na smyč ky, jinak tyto smyč ky nebudou 
vypisová ny v poplachových zprá vá ch jako 
objekty kódu a v polož ce 28 bude vž dy 0.  
 
V našem případě při příjmu poplachové zprá vy 
z daného objektu a aktivaci smyč ky [1] Smyč ka 
dveře bude odeslá n na sériovou linku paket  

Klíč Příkl. Význam Popis Rozsah 

 125 osamocené č íslo dekadické č íslo 1byte (0..255)2byte 
(256..65535) 

$ $125 preamble $č íslo hexa č íslo 1byte ($0..$FF)2byte 
($100..$FFFF) 

# #9 preamble #č íslo znak s hodnotou ASCII 9 1byte (#1 .. #255) 

'..' 'text' blok uvozovek Textová  hodnota Text bez omezení 

L L  znak L délka paketu (od pozice L do konce 
bez XOR)  1byte  

X X znak X kontrolní souč et XOR 1byte 

%n:s %28:s výběr polož ky n výběr polož ky n  Text polož ky 
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Terminálový dohled událostí a terminálové 
aplikace NET−G  

Je mož né jednoduše posílat vybrané udá losti 
vybraných objektů jako textové pakety zařízení 
nebo jinému poč ítač i, který tyto bude 
zpracová vat v textové formě k blíž e 
nespecifikovanému ú č elu. Buď již  dané 
zařízení má  definová n nějaký formá t polož ek 
(Polož ky textově, znak oddělovač e polož ek 
atd.) a tím jsme schopni výstupní formá t  

tomuto zařízení přizpůsobit, nebo se můž e 
jednat o zařízení ve vývoji třetích firem, které 
na zá kladě mož ností výstupu dat NET−G 
Servis COM bude implementovat zpracová ní 
těchto paketů.  
 
Pro uká zku jednoduchého výstupu zprá v 
můž eme použ ít např. Terminá l v systému 
Windows. Propojením COM portů sériovým 
propojovacím kabelem provedeme fyzické 
propojení. Nastartujme Windows Terminá l 
(Programy\Příslušenství\Komunikace\HyperTer
miná l).  
 

Dá le nastavte port, přes který aplikace 
Terminá l komunikuje:  
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Parametry komunikace musí být stejné jako  
v NET−G Servis COM.  

 
 

Tím je aplikace Windows Terminá l připravena 
přijímat textové pakety z NET−G Servis COM. 
Pro otestová ní spojení použ ijeme testovací 
tlač ítko Test COM na zá lož ce Test. Do textu 
formá tu vlož te 
 

'ahoj' $A $D  
 
který pošle text "ahoj" s ukonč ením řá dku a 
odřá dková ním. Stiskněte tlač ítko Test COM a 
v logu by se měla objevit zprá va o odeslá ní:  
 

V terminá lu se objevují texty "ahoj" vž dy na 
novém řá dku.  
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Tím jsme otestovali spojení s aplikací Terminá l 
a příjem textů touto aplikací. Nyní můž eme 
vyzkoušet definovat v NET−G formá t paketu  
 
RS='%17:s,%19:s,%20:s,%21:s,%23:s'$A$D  
 

Jedná  se výpis ná zvu objektu, č ísla zprá vy, 
textu zprá vy, kódu a textu kódu s oddělením 
jednotlivých polož ek č á rkou. Pošleme nyní 
zprá vu testová ní systému a v terminá lu se 
objeví:  

Poslední řá dek je s formá tem 
RS='%5:s,%17:s,%19:s,%20:s,%21:s,%23:s'$
A$D, kdy je na zač á tku přidá na ještě polož ka 
EDATETIME. 
 
Je tedy mož né implementovat napojení 
výstupu udá lostí NET−G přes Servis COM i do 
jiných aplikací a tam je zpracová vat. K tomu se 
hodí textový formá t paketu s definovaným 
oddělovač em.  
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Filtry do NET−G  

Seznam dodá vaných filtrů, k importu do 
NET−G:  
 
• Filtry instalač ní  
• Filtry instalač ní revize  
• Filtry nové  
• Servisní filtry  
 
Všechny tyto filtry naleznete na Instalač ním 
CD NET−G 1.22. 
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Filtry nainstalované v NET−G  

Filtry lze rozdělit na 4 skupiny: 
 
• Filtry konfigurací  
• Filtry statistik  
• Filtry typů  
• Filtry udá lostí  

Filtry KONFIGURACÍ 

• NF0101001 Filtr převodu kódů u objektu 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0101002 Př. objekty na kan. pro export  
Verze 1.00 ©1998  
Filtr pro tisk i export všech hlídaných 
objektů připojených na jednotlivých 
kaná lech zařízení.  

• NF0101003 Převodní tabulky zprá v 
Verze 1.00 ©1998 
Pro zobrazení a tisk všech převodních 
tabulek zprá v. Není vhodný pro export. 

• NF0101004 Př ipojené objekty na kaná lech 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0101005 Př ipojení objektu na kaná ly 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0101006 Př ipojení objektů na kaná ly 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0101007 Seznam hlídaných objektů 
Verze 1.00 ©1998 
Vytvoří jmenný seznam hlídaných objektů 
s datumem a č asem jejich vytvoření. 

Filtry STATISTIK 

• NF0102001 Nekom. obj. na kaná lech 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0102002 Nekomunikující objekty 
Verze 1.00 ©1998 
Zobrazí všechny nekomunikující hlídané 
objekty s č asem od kdy nekomunikuje 

• NF0102003 Poč et udá lostí  
Verze 1.00 ©1998  
NEPOUŽÍVAT, nejlépe vymazat. Poč ítá  
celkový poč et udá lostí v databá zi, při 
velkých objemech dat velmi dlouhé.  

• NF0102004 Prům. poč et udá lostí dnes 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0102005 Prům. poč et udá lostí vč era 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0102006 Seznam doč asně vypnutých 
Verze 1.00 ©1998 
Seznam všech doč asně vypnutých 
hlídaných objektů v aktuá lním č ase 

• NF0102007 Seznam hlídaných objektů 
Verze 1.00 ©1998 
Totož ný se seznamem ve Filtrech 
konfigurací. 

• NF0102008 Seznam neaktivních objektů 
Verze 1.00 ©1998 
Filtr zobrazí všechny objekty u kterých je 
prá vě rež im ve stavu zaká zá n. 

• NF0102009 Služ by operá torů v tomto měs. 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0102010 Statistika komunikace objektů 
Verze 1.00 ©1998 
Zobrazí statistiku výpadků komunikace 
objektů od zač á tku dnešního dne 

• NF0102011 Udá losti od nepřipojených 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

Filtry TYPŮ  

• NF0103001 Seznam vlastností objektu 
Verze 1.00 ©1998 
Vypíše použ ité vlastnosti u daného 
objektu. Patří spíše do filtrů konfigurací. 

• NF0103002 Seznam zprá v systému 
Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0103003 Typy objektů 
Verze 1.00 ©1998 
Seznam všech typů objektů v databá zi 
NET−G 

• NF0103004 Typy vlastností 
Verze 1.00 ©1998 
Seznam všech typů vlastností v databá zi 
NET−G 

Filtry UDÁ LOSTÍ 

• NF0104001 Důl. od objektu v min. měsíci 
Verze 1.00 ©1998 
Všechny významné udá losti od objektu  
v minulém měsíci. 

• NF0104002 Důl. od objektu v tomto měsíci 
Verze 1.00 ©1998 
Všechny významné udá losti od objektu  
v tomto měsíci. 

• NF0104003 Nezařazené udá losti tento 
měs. 
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Verze 1.00 ©1998 
Viz Filtry instalač ní revize 

• NF0104004 Přích. a odch. v min. měsíci 
Verze 1.00 ©1998 
Zobrazí všechny příchody a odchody od 
objektu v minulém měsíci. 

• NF0104005 Přích. a odch. v tomto měsíci 
Verze 1.00 ©1998 
Zobrazí všechny příchody a odchody od 
objektu v tomto měsíci. 

• NF0104006 Udá losti od obj. č . na zaříz. 
Verze 1.00 ©1998  
Zobrazí udá losti dnes z objektu, jehož  
č íslo připojení na kaná l je rovno zadanému 
parametru.  

• NF0104007 Udá losti z obj. v min. měsíci  
Verze 1.00 ©1998 
Všechny udá losti z objektu v minulém 
měsíci. 

• NF0104008 Udá losti z obj. v tomto měsíci  
Verze 1.00 ©1998  
Všechny udá losti z objektu v aktuá lním 
měsíci.  

• NF0104009 Udá losti z objektu dnes  
Verze 1.00 ©1998  
Všechny udá losti z objektu v aktuá lním 
dni.  

• NF0104010 Udá losti z objektu v období.  
Verze 1.00 ©1998  
Všechny udá losti z objektu v zadaném 
období.  

• NF0104011 Všechny důlež ité neodbavené  
Verze 1.00 ©1998  
Všechny udá losti, které se aktuá lně 
nachá zejí v okně významných udá lostí.  
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Filtry nainstalované v NET−G − 
opravené  

Filtry lze rozdělit na 4 skupiny: 
 
• Filtry konfigurací  
• Filtry statistik  
• Filtry typů  
• Filtry udá lostí  

Filtry KONFIGURACÍ 

• NF0201001 Filtr převodu kódů u objektu 
Verze 2.00 ©2000 
Přehledně zobrazí všechny převody kódů 
u daného objektu. 

• NF0201002 Př ipojené objekty na kaná lech 
Verze 2.00 ©2000 
Zobrazí připojené objekty na jednotlivých 
kaná lech zařízení. 

• NF0201003 Př ipojení objektu na kaná ly  
Verze 2.00 ©2000  
Zobrazí parametry př ipojení daného 
objektu na jednotlivé kaná ly zařízení.  
Je urč ena pro odkaz z typu Hlídaný objekt 
[1400].  

• NF0201004 Př ipojení objektů na kaná ly 
Verze 2.00 ©2000 
Sestava všech objektů s jejich připojením 
na kaná ly. 

Filtry STATISTIK 

• NF0202001 Nekom. objekty na kaná lech  
Verze 2.00 ©2001  
Zobrazí všechny objekty se zařízením a 
jeho kaná lem, na kterém mají výpadek 
komunikace.  

• NF0202002 Prům. poč et udá lostí dnes  
Verze 2.00 ©2001  
Zobrazí poč et přijatých udá lostí do 
databá ze dnes s výpoč ty průměrů za 
hodinu a minutu.  

• NF0202003 Prům. poč et udá lostí vč era  
Verze 2.00 ©2001  
Zobrazí poč et přijatých udá lostí do 
databá ze vč era s výpoč ty průměrů za 
hodinu a minutu.  

• NF0202004 Služ by operá torů v tomto měs.  
Verze 2.00 ©2001  
Zobrazí všechna přihlá šení a odhlá šení 
operá torů v tomto měsíci. Výpis je 
rozdělen podle jednotlivých operá torů.  

• NF0202005 Udá losti od nepřipojených  
Verze 2.00 ©2001  

Výběr došlých č ísel objektů z udá lostí, kde 
nebyl proveden převod objektu  
z posledního 1 dne. Vypíše i poč et 
takovýchto udá lostí.  

Filtry TYPŮ  

• NF0203001 Seznam zprá v systému 
Verze 2.00 ©2000 
Seznam systémových zprá v s typy akcí a 
spustitelnými objekty. 

Filtry UDÁ LOSTÍ 

• NF0204001 Nezařazené udá losti tento 
měs.  
Verze 2.00 ©2001  
Zobrazí všechny nezařazené telefonní 
udá losti v tomto měsíci. Nezařazené 
udá losti jsou přijatá  data tel. kartou, která  
nevyhovovala ž á dnému formá tu pro 
převod. 
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Filtry Nové  

Filtry lze rozdělit na 5 skupin: 
 
• Filtry konfigurací  
• Filtry NAM Global  
• Filtry statistik  
• Filtry typů  
• Filtry udá lostí  

Filtry KONFIGURACÍ 

• NF0301001 Existence objektu DEC  
Verze 1.00 ©2000  
Všechny hlídané objekty, které jsou 
připojeny pod zadaným č íslem k nějakému 
kaná lu. Číslo se zadá vá  v dekadickém 
tvaru.  

• NF0301002 Existence objektu HEX  
Verze 1.00 ©2000  
Všechny hlídané objekty, které jsou 
připojeny ke kaná lu pod č íslem 
obsahujícím ve svém hexadecimá lním 
tvaru zadaný text.  

• NF0301003 Historie změn v objektech 
Verze 1.00 ©2000 
Historie provedených změn v definici 
objektů v aktuá lním měsíci. 

• NF0301004 Historie změn ve vlastnostech 
Verze 1.00 ©2000 
Historie provedených změn v definici 
vlastností v aktuá lním měsíci. 

• NF0301005 Hlídané objekty struč ně  
Verze 1.00 ©2000  
Sestava všech hlídaných objektů, kaž dý ve 
struč ném formulá ři. Je zde i polož ka 
identifikace, kde je mož né zobrazovat 
vlastní formulá řovou polož ku specifické 
identifikace (zde smlouva). V dotazu je 
nutné pak jen změnit typ vlastnosti (nyní 
20004).  

• NF0301006 Karta hl. objektu s osobami  
Verze 1.00 ©2000  
Zobrazuje ú daje o objektu na kartě 
objektu, doplněné o seznam kontaktních 
osob. Vhodné pro tisk. Je urč ena pro 
odkaz z typu Hlídaný objekt [1400].  

• NF0301007 Karta hlídaného objektu  
Verze 1.00 ©2000  
Zobrazuje ú daje o objektu na kartě 
objektu, vhodné pro tisk. Je urč ena pro 
odkaz z typu Hlídaný objekt [1400].  

• NF0301008 Karty hlíd. objektů formulá ř 
Verze 1.00 ©2000 

Sestava všech karet hlídaných objektů. 
Urč eno pro tisk všech karet najednou. 

• NF0301009 Kontrola odkazů na převod 
kódu  
Verze 1.00 ©2001  
Kontroluje všechny odkazy na převod kódu 
(u připojení objektu na kaná l) zda se 
odkazují na převodní tabulku kódů pod 
daným objektem a ne jiným. Chybné 
odkazy vznikají při kopírová ní objektů  
s vyplněnými odkazy.  

• NF0301010 Kontrola přev.na sekce  
z udá lostí  
Verze 1.00 ©2001  
Vybere v daném období všechny udá losti 
typu příchod a odchod a zkontroluje, zda 
jsou ECODE překlá dá ny na sekce. Pokud 
existují udá losti, kde kód nebyl přelož en na 
sekce, vypíše je.  

• NF0301011 Kontrola převodu kódů objektu  
Verze 1.00 ©2000  
Kontroluje všechny odkazy na sekci a 
smyč ku (v převodních tabulká ch kódů) zda 
se odkazují na sekce a smyč ky pod daným 
objektem a ne jiným. Chyby odkazů 
vznikají kopírová ním objektů s vyplněnými 
odkazy.  

• NF0301012 Poč et př ipoj. obj. na kaná lech 
Verze 1.00 ©2000 
Sestava zobrazí poč ty př ipojení objektů na 
jednotlivé kaná ly zařízení. 

• NF0301013 Převodní tabulka pro export  
Verze 1.00 ©2000  
Filtr pro zobrazení převodní tabulky zprá v, 
je vhodný pro export. Je urč ena pro odkaz 
z typu Převodní tabulka zprá v [1302].  

• NF0301014 Převodní tabulky pro export 
Verze 1.00 ©2000 
Filtr pro tisk i export všech převodních 
tabulek zprá v v databá zi. 

• NF0301015 Referenč ní body map. 
systému 
Verze 1.00 ©2000 
Zobrazí všechny referenč ní body 
mapových systémů v databá zi. 

• NF0301016 Seznam filtrů  
Verze 1.00 ©2001  
Filtr přehledně zobrazí všechny filtry 
instalované v databá zi. Pokud u filtru 
existuje polož ka Memo text, zobrazí i její 
obsah.  

• NF0301017 Zapnuté rež imy u hlíd. objektů  
Verze 1.00 ©2000  
Vypíše všechny hlídané objekty u nichž  je 
zapnuta některá  z rež imových hodnot 
(týdenní, měsíč ní, roč ní rež im). Vhodné ke 
zjištění definovaných periodicky 
vypínaných objektů.  
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• NF0301018 Zapnuté rež imy u sekcí  
Verze 1.00 ©2001  
Vypíše všechny hlídané objekty a jejich 
sekce, u nichž  je zapnuta některá   
z rež imových hodnot (týdenní, měsíč ní, 
roč ní rež im). Vhodné ke zjištění 
definovaných hlídá ní zavření sekcí.  

Filtry NAM Global 

• NF0305001 GPS polohy od−do 
Verze 1.00 ©2000 
Všechny polohy GPS od daného objektu  
v zadaném období. 

• NF0305002 Aktivní auta od−do 
Verze 1.00 ©2000 
Objekty, od kterých chodí polohy GPS  
v zadaném období. 

• NF0305003 Kvalita signá lu objektu od−do 
Verze 1.00 ©2000 
Všechny kvality signá lu od objektu (zprá va 
1509) v zadaném období. 

• NF0305004 Kvalita signá lu pod meze  
Verze 1.00 ©2000  
Statistika kvality signá lu (zprá va 1509)  
u objektů v zadaném období s podmínkou 
kvality a poč tu zprá v pod zadané meze. 
Zobrazuje dá le nejniž ší a průměrné 
hodnoty kvality a poč tu zprá v jednotlivých 
objektů.  

Filtry STATISTIK 

• NF0302001 Objekty s výpadkem baterie 
Verze 1.01 ©2001 
Všechny objekty u kterých trvá  stav 
výpadku baterie a od kdy. 

• NF0302002 Objekty s výpadkem sítě 
Verze 1.01 ©2001 
Všechny objekty, u kterých trvá  stav 
výpadku sítě a od kdy.  

• NF0302003 Objekty vypnuté nebo 
neaktivní  
Verze 1.00 ©2000  
Všechny hlídané objekty, u kterých je 
aktuá lně nastaveno vypnutí objektu (buď 
doč asně nebo rež imem). Od takových 
objektů sice chodí udá losti, ale nechodí 
nikdy jako významné !!!  

• NF0302004 Poč et udá lostí v tomto měsíci 
Verze 1.00 ©2001 
Poč et udá lostí v databá zi v aktuá lním 
měsíci 

• NF0302005 Sekce aktuá lně neuzavřené 
Verze 1.00 ©2001 
Všechny sekce, které mají být zavřeny a 
jsou otevřeny. 

• NF0302006 Sekce aktuá lně otevřené  
Verze 1.00 ©2001  
Všechny aktuá lně otevřené sekce 
hlídaných objektů nebo sekce, které 
nemají informaci o otevření.  

• NF0302007 Sekce aktuá lně uzavřené 
Verze 1.00 ©2001 
Všechny sekce, které jsou aktuá lně 
uzavřeny 

• NF0302008 Služ by operá torů od−do 
Verze 1.00 ©2000 
Služ by operá torů v zadaném období  
s rozdělením do skupin podle operá torů. 

• NF0302009 Stat. kom. od−do rozšířená   
Verze 1.00 ©2001  
Statistika výpadků komunikace v období 
(objekt, zařízení, kaná l, doba kontroly, 
poč et výpadků).  

• NF0302010 Statistika komunikace od−do 
Verze 1.00 ©2000 
Statistika výpadků komunikace v období 
(objekt, poč et výpadků). 

• NF0302011 Udá losti od nepřipoj. od−do  
Verze 1.00 ©2000  
Výběr došlých č ísel objektů z udá lostí, kde 
nebyl proveden převod objektu v zadaném 
období. Vypíše i poč et takovýchto udá lostí.  

• NF0302012 Objekty se smyč kami  
v poplachu  
Verze 1.01 ©2001  
Všechny objekty a jejich smyč ky, které se 
nachá zejí v poplachu s informací od kdy 
tento stav trvá .  

Filtry TYPŮ  

• NF0303001 Typy vlastností u typů objektů 
Verze 1.00 ©2001 
Zobrazí typy vlastností s dalšími 
konfigurač ními informacemi u typů objektů. 

Filtry UDÁ LOSTÍ 

• NF0304001 Nezařazené tel. udá l. od−do  
Verze 1.00 ©2000  
Zobrazí všechny nezařazené telefonní 
udá losti v zadaném období. Nezařazené 
udá losti jsou přijatá  data tel. kartou, která  
nevyhovovala ž á dnému formá tu pro 
převod.  

• NF0304002 V tomto měsíci s překl. sekcí 
Verze 1.00 ©2001 
Filtr udá lostí z daného objektu se 
zobrazením objektu kódu a případně 
převá děné sekce. 

• NF0304003 Výjezdy od−do 
Verze 1.00 ©2000 
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Zobrazí všechny výjezdy zá sahových 
skupin v období. 

• NF0304004 Významné neodbavené  
s pozn. 
Verze 1.00 ©2000 
Všechny udá losti, které se aktuá lně 
nachá zejí v okně významných udá lostí  
s výpisem pozná mek operá torů.  

• NF0304005 Významné od−do od všech  
s pozn.  
Verze 1.00 ©2001  
Všechny významné udá losti v zadaném 
období s pozná mkami operá torů.  

• NF0304006 Udá losti od−do na zařízení  
Verze 1.00 ©2001  
Všechny udá losti v období na daném 
zařízení.  
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Servisní Filtry  

• NF0400001 Servisní SP_SERVIS  
Verze 1.00 ©2003  
Servisní filtr pro sprá vu databá ze NET−G. 
S parametry P, P vypíše statistiku poč tů 
problémových zá znamů vlastností,  
s parametry L, P pak vypíše tyto zá znamy 
konkrétně a pomocí P, D a P, X umož ňuje 
smazá ní těchto zá znamů, které jsou 
chybné a nadbyteč né.  

• NF0400002 Doplnění formulá řových 
vlastností  
Verze 1.00 ©2003  
Servisní filtr pro automatické doplnění 
chybějících formulá řových vlastností. 
Využ ití po př idá ní nového typu formulá řové 
vlastnosti, kdy u již  existujících objektů tato 
neexistuje. Do TYPOBJ se zadá  typ 
objektu a do ACTION L pro výpis a I pro 
vlož ení a výpis.  
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Záloha databáze 

Zá loha databá ze je zá kladní krok  
k bezpeč nosti dat. Je potřeba si uvědomit, ž e  
v systému existuje jeden jediný soubor, který 
obsahuje veškeré data z PCO. V případě 
poškození hardware poč ítač e, nelze nahradit 
jen č á st, ale je potřeba provést obnovu celé 
databá ze. 
 
Obnovu databá ze lze prová dět za běhu 
programu, bez ukonč ová ní kteréhokoliv 
modulu systému. Toto umož ňuje, a je ná mi  

doporuč ová no, pravidelné automatické 
zá lohová ní databá ze. Tuto zá lohu 
doporuč ujeme prová dět min. jednou denně. 
 
Zá lohu databá ze spustíme kliknutím  
z programové nabídky 
START/Programy/NET−G/NET−G Backup. 

 
 
Po kliknutí se objeví okno, v němž  bude vidět 
průběh zá lohy. 
 
Po ú spěšném provedení zá lohy se okno samo 
uzavře. 

Na disku C:\Netgdata\db\ se vytvoří soubor 
NAMDATA.GBK. 
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Obnova databáze 

Při obnově databá ze musíte mít ukonč eny 
všechny programové moduly NET−G. 
 

Otevřete konzolu Interbase přes programovou 
nabídku 
START/Programy/NET−G/Nástroje/IB6 
Správce 
 
Otevře se okno konzoly:

Nejprve klikneme pravým tlač ítkem myši na 
ikonu InterBase Servers v levém okně. 
 
Zde vybereme nabídku Register. 
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Vyplníme ná sledující pole: 
Description − vypište libovolný popis, např. 
Databá ze NET−G  
UserName − jméno pro př ihlá šení k databá zi  

SYSDBA  
Password − zadejte heslo pro přístup  
k databá zi. Heslo je MASTERKEY  
Stiskněte tlač ítko OK  

Pokud jsme zadali všechny pole sprá vně,  
v levém okně se zobrazí naše připojení  
k Interbase serveru.  
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Z menu vybereme nabídku 
Database/Maintenance/Backup,  

Restore/Restore  
 

Backup Files 

Alias − rozbalte nabídku šipkou a vyberte  
File ..., otevře se okno průzkumníka. Urč ete 
umístění a ná zev souboru zá lohy databá ze 

(zá loha musí mít příponu GBK). Zvolený 
soubor se zobrazí v okně Filenames v sekci 
Backup Files. 
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Database 

Server − vyberte z nabídky Local Server. 
Alias − napište jakýkoliv ná zev databá ze. 
Filenames − vepište cestu a ná zev nově 
vytvořené databá ze. 

Options 

Budeme−li obnovenou databá zí přepisovat již  
existující, musíme změnit Overwrite na 
hodnotu True. 
 
Zadali−li jsme vše sprá vně, objeví se okno 
zobrazující průběh obnovy: 
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Stínování databáze  

Stínová ní databá ze je jeden z důlež itých 
bezpeč nostních mechanismů SQL serveru. 
Princip spoč ívá  v tom, ž e se v reá lném č ase 
udrž uje stínová  kopie aktivní databá ze, ve 
které se paralelně prová dějí všechny operace 
jako v aktivní.  
 
Umístění stínové databá ze je libovolné, 
nejlepším umístěním je jiný diskový svazek na 
serveru. Jiné fyzické zařízení se volí proto, 
protož e př i HW poruše zařízení s primá rní 
aktivní databá zí je mož né přesměrovat chod 

na stínovou databá zi, jenž  se pochopitelně 
musí nachá zet na jiném HW zařízení. 
 
POZOR − stín databáze nelze provádět na 
jiný počítač v síti. 

Vytvoření stínu  

Pro vytvoření stínu otevřete konzolu Interbase 
přes programovou nabídku 
START/Programy/NET−G/Nástroje/IB6 
Správce.  
 
Otevře se okno konzoly: 
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Nejprve klikneme pravým tlač ítkem myši na 
ikonu InterBase Servers v levém okně. 

 
Zde vybereme nabídku Register. 

Vyplníme ná sledující pole:  
Description − vypište libovolný popis, např. 
Databá ze NET−G  
User Name − jméno pro přihlá šení k databá zi  

SYSDBA  
Password − zadejte heslo pro přístup  
k databá zi. Heslo je MASTERKEY  
Stiskněte tlač ítko OK  

Pokud jste zadali všechny pole sprá vně,  
v levém okně se zobrazí naše připojení  
k Interbase serveru. 
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Nyní se připojíte k databá zi. Klikněte pravým 
tlač ítkem myši na Databases a zvolte 
Register.  

File − zadejte cestu na soubor s databá zí. 
Můž ete si pomoci kliknutím na tlač ítko se 3 
teč kami. Otevře se průzkumník. pomocí něhož  
najdete databá zi.  
Alias Name − zadejte jakékoliv jméno 
databá zového připojení. 
User Name − zadejte jméno pro přístup  
k databá zi SYSDBA. 
Password − zadejte heslo pro přístup  
k databá zi MASTERKEY. 
Klikněte na tlač ítko OK. 
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Kliknutím na ikonu  otevřete okno 
INTERACTIV SQL.  

 

Do horního okna vepište: 
 
create shadow 1 conditional 
'c:\netgdata\db\namdata.shd'  
 
kde c:\netgdata\db\namdata.shd je cesta, 
kam chceme stín vytvá řet. Slož ka, kterou cesta 
obsahuje musí na disku existovat.  
 

Stiskněme ikonu  Execute query. Spustí 
se vytvá ření stínu databá ze v ná mi zadané 
cestě. Během vytvá ření se změní symbol myši 
ze šipky na přesýpací hodiny. Doba vytvoření 
stínu je zá vislá  na velikosti databá ze.  
Po ukonč ení tvorby stínu se symbol myši opět 
změní na šipku.  

Zrušení stínu 

Zrušení stínu je stejné jako jeho vytvoření, jen 
do okna Interactiv SQL vepíšeme řetězec: 
 
drop shadow 1  

Aktivace databáze ze stínu 

Pokud je aktuá lní databá ze porušena (HW 
zařízení, na kterém se nachá zí má  poruchu 
atd.), je mož né zprovoznit chod aplikací proti 
stínové databá zi. Je však nutné aktivovat stín 
do podoby aktuá lní databá ze. Prová dí se to 
příkazem: 
 

gfix −a 'c:\netgdata\db\namdata.shd'  
 
který se spustí z adresá ře Program 
Files\Interbase Corp\Interbase\Bin\. 
Po provedení aktivace je mož né ke stínu 
přistupovat jako k aktivní databá zi, vhodné je 
příponu přejmenovat na gdb. 
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Kontrola problémových 
vlastností 

I přes veškerou snahu o referenč ní integritu a 
prová zanost jednotlivých dat v systému 
NET−G, dochá zí v databá zi v urč itých 
kritických momentech k vytvá ření 
problémových vlastností (zá znamů), které 
mohou být pro plynulý provoz systému 
nebezpeč né. Při podrobných analýzá ch mnoha 
databá zí a při řešení vzniklých chyb jsme tyto 
vlastnosti identifikovali a připravili jsme pro Vá s 
ná stroje, které vedou k jejich kontrole a 
odstranění. 
 
Servisní balíč ek SP_SERVIS obsahuje jak 
balíč ek do sprá vce Admin SP pro zavedení 
příslušných procedur do databá ze, tak filtr 
NF0400001 Servisní SP_SERVIS, který 
umož ňuje spouštění těchto procedur. Tuto 
operaci doporuč ujeme prová dět 1x týdně. 
 
Instalace: 
Lze ji rozdělit na instalaci balíč ku  
s procedurami SP_SERVIS do databá ze a na 
instalaci filtru do průzkumníka objektů  
v NET−G. Balíč ek se již  v aktualizovaných 
instalacích verze 1.22 nachá zí a zobrazuje se 
v administrá toru balíč ků AdminSP jako Servis 
pack SERVIS (SP pro prová dění servisních 
kontrol dat). Pokud jej ve své instalaci 
nenaleznete, je mož né instalaci o tento balíč ek 
doplnit z přilož eného SP_SERVIS.ZIP: 
 
1. Soubory DEFINESP.CFG a 

DEF_SP_SERVIS.DEF aktualizujte ve 
slož ce \NET−G\AppPCO\SP\DEF\  

2. Soubor DpSP_SERVIS.LST nakopírujte do 
slož ky \NET−G\AppPCO\SP\LST\  

 
Po provedení těchto č inností je AdminSP 
doplněn o SP_SERVIS a je mož né ho tedy do 
vaší databá ze pomocí Admin SP aplikovat. 
Filtr SP_SERVIS.FTR nahrajeme jako kaž dý 
běž ný filtr NET−G pomocí průzkumníka 
objektů do systému NET−G. Filtr je 
distribuová n s nastavenými parametry P, P pro 
výpis statistiky chybných vlastností, takž e při 
jeho spuštění (č innost filtru můž e trvat i několik 
minut) se zobrazí statistiky poč tu chybných 
paketů různých skupin. 
 
Popis metody: 
Při spuštění filtru jste vyzvá ni k zadá ní 
parametrů, přednastaveny jsou: 
LIST 

P vypisuje jen statistiku poč tů 
L vypisuje podrobně jednotlivé vlastnosti a 
statistiku poč tů 
ACTION 
P prová dí jen zjištění vlastností 
D prová dí zjištění a MAZÁNÍ funkč ně kritických 
vlastností 
X prová dí zjištění a MAZÁNÍ ostatních 
problémových vlastností 
 
Pro jednoduchost tedy doporuč ujeme vž dy 
spustit filtr s parametry P, D a případně znovu 
s parametry P, X. 
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Kontrola integrity databáze 

Databá ze NET−G je v chodu nepřetrž itě 24 
hodin 7 dnů v týdnu a v průměru zajišťuje 
kolem 100 000 přístupů a operací denně. 
Stabilita databá ze je v praxi ověřena a je velmi 
vysoká , přesto můž e obč as dojít k problémům 
s její integritou např. z důvodu tvrdého restartu 
serveru č i poruše urč itých sektorů disku. Dojde 
tedy k chybá m urč itých databá zových strá nek, 
ve kterých jsou data organizová na, ale protož e 
to mohou být strá nky, ve kterých se nachá zejí 
má lo využ ívaná  data a tedy se k nim přistupuje 
jen obč as, můž e být chyba skrytá  v databá zi 
delší dobu, než  se můž e nějak projevit. Dá le 
se tyto chyby velmi špatně identifikují, neboť 
jejich projevem můž e být velmi zvlá štní 
ná hodné chová ní databá ze. 
 
Pro identifikaci těchto poruch v databá zi 
existují samozřejmě ná stroje a v dalším textu  
s nimi budete sezná meni. 
 
Popis metody: 
Ke kontrole databá ze slouž í ná stroj Validation, 
bohuž el však není mož né spustit Validaci nad 
aktivní databá zí, ke které jsou připojeni klienti 
(AppPCO, AppDriver atd.). Proto je postup 
ná sledující: 
 
Vytvoření kopie databá ze a indexu 
zpracovaných udá lostí:  
 
1. Ukonč ení všech aplikací NET−G  
2. Ukonč ení běhu služ by InterBase Serveru  
3. Fyzická  kopie databá ze NET−G a indexu 

zpracovaných udá lostí na jiný poč ítač  v síti  
4. Start služ by InterBase Serveru  
5. Start všech aplikací NET−G  
 
Kontrola Validation  
Předpoklá dá  se instalovaný InterBase server 
na daném poč ítač i, instalace není licencová na 
a lze ji jednoduše provést instalací NET−G 
Instalace samostatně nebo na serveru.  
 
1. Otevřete aplikaci IBConsole 

(NET−G/Ná stroje/IB6 Sprá vce)  
2. Přihlašte se k serveru InterBase (menu 

Server / Login − zadat heslo „masterkey“)  
3. Registrujte Vaši kopii databá ze (menu 

Database / Register, najít File vaší kopie 
databá ze, vyplnit UserName=SYSDBA a 
Pasword=masterkey / OK)  

4. Pravým tlač ítkem nad nově registrovanou 
databá zí otevřete menu a zvolte 
Disconnect  

5. Opět pravým tlač ítkem nad danou 
databá zí otevřete menu a zvolte 
Validation, po otevření okna zvolte 
parametry  
Validate Record Fragments = True  
Read Only Validation =  

 
Po ú spěšném provedení zá lohy se okno samo 
uzavře. 
 
Na disku C:\Netgdata\db\ se vytvoří soubor 
NAMDATA.GBK. 
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Kontakty 

NAM system, a.s.  
P.Cingra 840  
735 11  Orlová  1  
 
Telefonické spojení: 
596 531 140  
596 531 116  
 
Technická  podpora: 
603 184 209  
603 493 885  
 
Elektronická  pošta:  
info@nam.cz  
servis@nam.cz  
 
Internet: www.nam.cz  
 
Má te−li př ipomínky k manuá lu, č i chcete−li 
upozornit na chybu, pište autorovi manuá lu 
david.benes@nam.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pozná mky 

 
303 

Poznámky 
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