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1 Wprowadzenie 

 Programy Simon2 i Simon2WorkStation służą do akwizycji i wizualizacji danych (parametrów 
pracy i alarmów) z siłowni produkcji ZKE MERAWEX Sp. z o.o. 
 Programy są przeznaczone do pracy na platformie systemów MS Windows®. 
 Programy pozwalają na zebranie informacji o wielu urządzeniach w jednym miejscu 
(komputerze). Umożliwia to efektywny monitoring pracy siłowni, a w konsekwencji sprawne 
zarządzanie obsługą i serwisem. 
 Program Simon2 służy do zbierania danych z siłowni. Komunikuje się on po kolei z każdym z 
poprawnie skonfigurowanych urządzeń i odczytuje z nich dane pochodzące z torów pomiarowych 
napięć i prądów oraz statusy pracy i alarmów. Dane te zapisywane są w dedykowanej bazie danych. 
 Komunikacja z siłowniami może odbywać się poprzez łącze RS-232C, RS-485, modem lub 
protokół TPC/IP w sieciach LAN/WAN. 
 Zapisane w bazie dane wykorzystywane są przez program Simon2WorkStation. Odczytuje on 
dane z bazy i prezentuje je w postaci list, tabel i map. 
 Poza wizualizacją danych programy Simon2 i Simon2WorkStation umożliwiają wywoływanie 
zewnętrznego programu w odpowiedzi na uaktywnienie się alarmu w którymkolwiek z odpytywanych 
urządzeń. Dzięki temu można np. wysłać wiadomość sieciową do osoby odpowiedzialnej za serwis 
siłowni. 

1.1 Wymagania systemowe 

System operacyjny MS Windows 95 lub nowszy 
 
Procesor Intel Celleron 400MHz lub wyższy 
 
Minimum 64MB RAM 
 
Grafika min. 256kolorów, 1024x768
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2 Instalacja programu 

2.1 Instalacja serwera MSSQL 2000 (MSDE) 

 Serwer MSDE (MSSQL 2000) jest bezpłatnym, ogólnodostępnym oprogramowaniem typu 
freeware. Należy go zainstalować osobno, przed zainstalowaniem programów Simon2 i 
Simon2WorkStation. 
 

2.2 Instalacja programu Simon2, Simon2CallCenter i 
Simon2WorkStation 

 Po uruchomieniu programu setup.exe należy kierować się wskazówkami kreatora. 
Charakterystyczne punkty instalacji zostały opisane poniżej. 
 W polu User name  należy wpisać nazwę użytkownika programu, a w polu Organization  — 
nazwę organizacji (rys. 2.3). 
 

 
Rys. 2.1. Instalacja programów Simon2 i Simon2WorkSta tion 

 Programy można zainstalować w taki sposób, by były dostępne na pulpitach wszystkich osób 
korzystających z danego komputera (wszystkich kontach użytkowników) — opcja Anyone who uses 
this computer , lub tylko na pulpicie osoby instalującej programy — opcja Only for me .
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3 Obsługa programu 

3.1 Uruchomienie programu Simon2 i Simon2CallCenter  

 Program Simon2 uruchamia się poprzez dwukrotne kliknięcie ikony Simon2 znajdującej się na 
pulpicie systemu operacyjnego. Pojawia się wówczas okno pokazane na rys. 3.1. 
 

 
Rys. 3.1. Wej ście do programu Simon2 

 Na liście Wybierz baz ę danych  powinna być wybrana pozycja Simon2 , W polu Użytkownik  
należy wpisać nazwę użytkownika (konta), a w polu Hasło  — swoje hasło użytkownika. 

3.2 Okna programu Simon2 oraz Simon2CallCenter 

3.2.1 Okno programu Simon2 

 Na rysunku 3.2.1 zostało pokazane okno programu Simon2. 
 

 
Rys. 3.2.1. Okno programu Simon2 
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3.2.2 System menu programu Simon2 

 System menu programu Simon2 ma następującą strukturę: 
• Koniec  — kończy pracę programu pod warunkiem, że jest wyłączone odpytywanie urządzeń. 
• Pokaż log’a  — pokazuje okno z zapisem pracy programu Simon2 od chwili jego uruchomienia, 

 

3.2.3 Elementy interfejsu graficznego programu Simo n2 
 W polach Status poł ączenia  pokazywane są informacje odnoszące się do aktualnie 
odpytywanego urządzenia, rozdzielone średnikami: 

• w polu pierwszym są to: nazwa urządzenia oraz wynik i czas ostatniej próby połączenia, 
• w polu drugim — nazwa oraz adres obiektu, w którym jest zainstalowane urządzenie, 
• w polu trzecim — adres urządzenia dla skonfigurowanego typu komunikacji. 

 
 W polu Przepytywane urz ądzenia  pokazywana jest lista urządzeń skonfigurowanych do 
odpytywania. Wyświetlane są informacje dotyczące: nazwy urządzenia, nazwy i adresu obiektu oraz 
kontaktu do osoby odpowiedzialnej za obiekt. 
 
 W polu Log  pokazywane są informacje związane z nawiązywaniem komunikacji z aktualnie 
odpytywanym urządzeniem. 
 
 Przycisk Start pełni podwójną rolę — gdy widoczny jest na nim napis Start  oznacza to, że 
odpytywanie urządzeń jest wyłączone, a naciśnięcie przycisku włącza odpytywanie. Gdy na przycisku 
widoczny jest napis Stop  oznacza to, że trwa odpytywanie urządzeń, a naciśnięcie przycisku 
powoduje przerwanie odpytywania. 
 
 

3.2.4  Okno programu Simon2CallCenter 

 Na rysunku 3.2.2 zostało pokazane okno programu Simon2CallCenter. 
 

 
Rys. 3.2.2. Okno programu Simon2CallCenter 

 

3.2.5 System menu programu Simon2CallCenter 

 System menu programu Simon2 ma następującą strukturę: 
• Koniec  — kończy pracę programu pod warunkiem, że jest wyłączone odpytywanie urządzeń. 
• Obsługa/Ustaw kod potwierdzenia dla urz ądzeń—miejsce do wprowadzenia kodu 

potwierdzenia alarmu, domyślnie kodem potwierdzającym jest znak ‘*', 
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3.2.6 Elementy interfejsu graficznego programu Simo n2CallCenter 

• W polu Rodzaj siłowni należy wybrać typ urządzenia, który jest nasłuchiwany przez aktualną 
instancję programu, 

• W polu nr portu dla modemu GSM  należy określić port komunikacyjny komputera, do któ®ego 
podłączony jest modem GSM, 

• W polu PIN należy wpisać kod PIN karty SIM, zamontowanej w modemie GSM, jeżeli karta nie 
wymaga kodu PIN pole te należy pozostawić puste, 

• Znacznik Kontrola transmisji  powoduje wstawienie do pola Log wszystkich komunikatów 
wymienianych między komputerem i modemem, znacznik ten ma charakter serwisowy i w 
normalnym trybie pracy programu powinien być stale wyłączony, 

• Znacznik Poziom sygnału GSM  wskazuje na pasku oraz numerycznie poziom sygnału sieci 
GSM modemu podłączonego do komputera. Poziom sygnału może przyjmować wartość z 
zakresu 0-31, przy czym najniższa dopuszczalna wartość pozwalająca na prawidłową pracę 
powinna mieścić się w zakresie 14-31. Poziom sygnału aktualizowany jest przez program co 
5min. 

 
 Przycisk Start pełni podwójną rolę — gdy widoczny jest na nim napis Start  oznacza to, że 
nasłuch urządzeń jest wyłączony, a naciśnięcie przycisku włącza nasłuch. Gdy na przycisku widoczny 
jest napis Stop  oznacza to, że trwa nasłuch urządzeń, a naciśnięcie przycisku powoduje przerwanie 
nasłuchu. 
 

3.3 Uruchomienie programu Simon2WorkStation 

 Program Simon2WorkStation uruchamia się poprzez dwukrotne kliknięcie ikony 
Simon2WorkStation znajdującej się na pulpicie systemu operacyjnego. Pojawia się wówczas okno 
identyczne, jak w przypadku uruchamiania programu Simon2, pokazane na rys. 3.3. 
 

 
Rys. 3.3. Wej ście do programu Simon2WorkStation 

 Na liście Wybierz baz ę danych  powinna być wybrana pozycja Simon2 , W polu Użytkownik  
należy wpisać nazwę użytkownika (konta), a w polu Hasło  — swoje hasło użytkownika. 

3.4 Okno programu Simon2WorkStation 

 Na rysunku 3.4 zostało pokazane okno programu Simon2WorkStation. 
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Rys. 3.4. Okno programu Simon2WorkStation 

3.4.1 System menu programu Simon2WorkStation 

 Dla użytkownika z prawami administratora dostępne jest następujące menu: 
1. Administrator  — funkcje administracji systemem, 

• Zarządzanie u żytkownikami  — dodawanie i usuwanie użytkowników, zmiana właściwości 
konta użytkownika, 

• Log dost ępu do systemu  — historia użytkowania systemu przez poszczególnych 
użytkowników, 

• Generuj dane pocz ątkowe  — generowanie w bazie danych domyślnych danych o typach 
urządzeń, 

• Parametry programu  — parametry wywoływania zewnętrznego programu. 
• Generuj plik systemowy  – generowanie pliku, który zawiera w sobie informacje diagnostyczne 

w razie błędnego/innego niż przewidywanego działania programu, plik taki należy wysłać do 
producenta programu w celu analizy 

2. Konfiguracja  — konfigurowanie obiektów, urządzeń i typów urządzeń 
• Obiekty  — dodawanie, usuwanie, zmiana konfiguracji obiektów, dodawanie urządzeń 
• Urządzenia  — przeglądanie urządzeń, 
• Typy urz ądzeń — dodawanie, usuwanie, zmiana konfiguracji typów urządzeń. 
• Odczyty  – widoczność panelu z odczytywanymi urządzeniami 

3. Mapy 
• Wykaz  — dodawanie, usuwanie map, ustawianie aktywnej mapy. 

4. Historia 
• Archiwum odczytów  — przeglądanie i potwierdzanie danych odczytanych z siłowni. 

5. Koniec  — zakończenie pracy programu. 
 Dla użytkownika nie posiadającego praw administratora dostępne jest następujące menu: 
1. Mapy 

• Wykaz  —ustawianie aktywnej mapy. 
2. Historia 

• Archiwum odczytów  — przeglądanie i potwierdzanie danych odczytanych z siłowni. 
3. Koniec  — zakończenie pracy programu. 

3.4.2 Elementy interfejsu graficznego programu Simo n2WorkStation 

 W oknie programu Simon2WorkStation znajduje się wyodrębniona część, o nazwie Odczyty 
urządzeń. W jej skład wchodzą następujące elementy: 



Instrukcja obsługi programów Simon2, Simon2CallCenter i Simon2WorkStation 

 

 10 

• tabela zawierająca podstawowe dane urządzeń skonfigurowanych do odpytywania (nazwę 
urządzenia, nazwę obiektu, w którym zainstalowane jest urządzenie i czas ostatniego odczytu), 
kolor, w jakim wyświetlana jest dana pozycja odpowiada rodzajowi zgłoszonych przez 
urządzenie alarmów: 

o czarny — brak zgłoszonych alarmów, 
o pomarańczowy — zgłoszone alarmy nie pilne, 
o czerwony — zgłoszone alarmy pilne. 

• przycisk Obiekt , służący do wyświetlania okna z informacją na temat obiektu, w którym 
zainstalowane jest aktualnie wybrane w tabeli urządzenie, 

• przycisk Urządzenie , służący do wyświetlania okna z informacją na temat konfiguracji aktualnie 
wybranego w tabeli urządzenia, 

• przycisk Ostatni , służący do wyświetlania informacji o ostatnim odczycie z aktualnie wybranego 
w tabeli urządzenia, 

• przycisk Historia , służący do wyświetlania okna z tabelą zawierającą kompletną historię 
odczytów aktualnie wybranego w tabeli urządzenia. 

3.5 Obsługa programu Simon2WorkStation 

3.5.1 Zarządzanie u żytkownikami 

 Opcja zarządzania użytkownikami dostępna jest dla użytkownika posiadającego prawa 
administratora. Aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami, pokazane na rysunku 3.5, należy 
wybrać z menu programu Simon2WorkStation pozycje Administrator –> Zarządzanie 
użytkownikami 

 

 
Rys. 3.5. Okno zarz ądzania u żytkownikami 

3.5.1.1 Dodawanie nowego u żytkownika 
 Aby dodać nowe konto użytkownika należy w oknie pokazanym na rys. 3.5 kliknąć przycisk 
Dodaj . Pojawi się okno dodawania nowego konta, pokazane na rys. 3.6. 
 

 
Rys. 3.6. Okno dodawania nowego u żytkownika 
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 Należy podać odpowiednie informacje: 
• w polu Użytkownik  wpisać nazwę konta użytkownika, 
• w polu Pełna nazwa  podać dokładne dane użytkownika, np. nazwisko, 
• w polu Hasło  wprowadzić hasło do konta użytkownika, 
• w polu Powtórz hasło  ponownie wprowadzić hasło do konta użytkownika. 

 Jeśli użytkownik ma mieć uprawnienia administratora należy zaznaczyć opcję Prawa 
administratora . 
 Aby zakończyć dodawanie nowego konta użytkownika należy kliknąć przycisk OK. Spowoduje 
to zapisanie danych o nowym użytkowniku do bazy danych. Kliknięcie przycisku Cancel  powoduje 
anulowanie procesu wprowadzania informacji o nowym użytkowniku — konto nie zostanie dodane do 
bazy danych. 

3.5.1.2 Zmiana wła ściwo ści konta u żytkownika 
 Aby zmienić właściwości istniejącego konta użytkownika należy w oknie pokazanym na rys. 3.5 
wybrać odpowiednią pozycję z tabeli kont użytkowników, a następnie kliknąć przycisk Zmień. Pojawi 
się okno zmiany właściwości istniejącego konta, pokazane na rys. 3.7. 
 

 
Rys. 3.7. Okno zmiany wła ściwo ści konta u żytkownika 

 
 Należy podać odpowiednie informacje: 

• w polu Użytkownik  wpisać nową nazwę konta użytkownika, 
• w polu Pełna nazwa  podać dokładne dane użytkownika, np. nazwisko, 
• w polu Hasło  wprowadzić nowe hasło do konta użytkownika, 
• w polu Powtórz hasło  ponownie wprowadzić nowe hasło do konta użytkownika. 

 Jeśli użytkownik ma mieć uprawnienia administratora należy zaznaczyć opcję Prawa 
administratora . 
 Aby zakończyć zmianę właściwości konta użytkownika należy kliknąć przycisk OK. Spowoduje 
to zapisanie nowych danych o użytkowniku do bazy danych. Kliknięcie przycisku Cancel  powoduje 
anulowanie procesu wprowadzania informacji o użytkowniku — nowe właściwości konta nie zostaną 
zapisane w bazie danych. 

3.5.1.3 Usuwanie konta u żytkownika 
 Aby usunąć istniejące konto użytkownika należy w oknie pokazanym na rys. 3.5 wybrać 
odpowiednią pozycję z tabeli kont użytkowników, a następnie kliknąć przycisk Usuń. Pojawi się okno 
pokazane na rysunku 3.8. Kliknięcie przycisku Yes spowoduje usunięcie zaznaczonego konta 
użytkownika z bazy danych, natomiast kliknięcie przycisku No spowoduje anulowanie usuwania konta 
użytkownika. 
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Rys. 3.8. Potwierdzanie usuwania konta u żytkownika 

3.5.2 Przegl ądanie historii u żytkowania systemu 

 Opcja przeglądania historii użytkowania dostępna jest dla użytkownika posiadającego prawa 
administratora. Aby otworzyć okno historii użytkowania systemu, pokazane na rysunku 3.9, należy 
wybrać z menu programu Simon2WorkStation pozycje Administrator –> Log dost ępu do systemu . 

 

 
Rys. 3.9. Okno historii u żytkowania systemu 

3.5.3 Generowanie domy ślnych danych typów urz ądzeń 

 Opcja generowania domyślnych danych typów urządzeń dostępna jest dla użytkownika 
posiadającego prawa administratora. W celu wygenerowania domyślnych danych typów urządzeń 
należy wybrać z menu programu Simon2WorkStation pozycje Administrator –> Generuj dane 
początkowe . Pojawi się okno pokazane na rysunku 3.10. Kliknięcie przycisku Yes spowoduje 
usunięcie z bazy danych istniejących definicji typów urządzeń i zapisanie danych urządzeń 
domyślnych. Kliknięcie przycisku No anuluje operację. 

 

 
Rys. 3.10. Okno historii u żytkowania systemu 

3.5.4 Ustawianie parametrów uruchamiania zewn ętrznego programu 

 Wywoływanie zewnętrznego programu realizuje program Simon2. W programie 
Simon2WorkStation zrealizowana jest jedynie konfiguracja tej czynności. 
 Opcja ustawiania parametrów uruchamiania zewnętrznego programu dostępna jest dla 
użytkownika posiadającego prawa administratora. W celu ustawienia parametrów uruchamiania 
zewnętrznego programu należy wybrać z menu programu Simon2WorkStation pozycje Administrator 
–> Parametry programu . Pojawi się okno pokazane na rysunku 3.11.  
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Rys. 3.11. Okno parametrów uruchamiania zewn ętrznego programu 

 Aby włączyć uruchamianie zewnętrznego programu w odpowiedzi na pojawienie się alarmu w 
urządzeniu należy zaznaczyć opcję Włącz uruchamianie zewn ętrznego programu . 
 W oknie Format wywołania programu  należy wpisać wywołanie programu w formacie, w jakim 
wpisuje się je w wierszu poleceń, np. net send kierownik %0 %1 %2 %3 . 
 Do wywoływanego programu można przekazać z programu Simon2 cztery parametry: 

• parametr %0 — Nazwa obiektu  — nazwa obiektu, na którym zainstalowane jest urządzenie, 
które zgłosiło alarm, 

• parametr %1 — Nazwa urz ądzenia — nazwa urządzenia, które zgłosiło alarm, 
• parametr %2 — Nazwa alarmu  — nazwa alarmu zgłoszonego przez urządzenie, 
• parametr %3 — Maska alarmu — maska bitowa alarmu, odczytana z urządzenia, które zgłosiło 

alarm. 
 Parametr Grupowanie alarmów  określa, co który odczyt tego samego zestawu alarmów z tego 
samego urządzenia, ma być uruchamiany program zewnętrzny. Np. dla wartości równej 10 
zewnętrzny program będzie uruchamiany po 1., 11., 21., 31.,... odczytaniu z urządzenia tego samego 
zestawu alarmów. 
 Aby zakończyć konfigurację uruchamiania zewnętrznego programu i zapisać zmiany w niej 
dokonane należy kliknąć przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z 
konfiguracji uruchamiania zewnętrznego programu bez zapisywania zmian. 
 
 Uwaga! 
 Zewnętrzny program uruchamiany jest „w tle”, co oznacza, że jego interfejs użytkownika nie jest 
dostępny. Z tego powodu nie należy wywoływać programów wymagających interakcji użytkownika, 
gdyż nie jest możliwa ich obsługa — wielokrotne wywołanie takiego programu może doprowadzić do 
przepełnienia pamięci operacyjnej komputera. 

3.5.5 Zarządzanie obiektami 

 Aby otworzyć okno z tabelą obiektów, umożliwiające zarządzanie obiektami należy wybrać z 
menu pozycje Konfiguracja –> Obiekty (opcja dostępna tylko dla użytkownika z prawami 
administratora). Pojawi się okno pokazane na rysunku 3.12.  

 

 
Rys. 3.12. Okno z tabel ą obiektów 

Grupa opcji Widoczne obiekty : 
• aktualne  — wyświetlane są obiekty nie wycofane z ewidencji, 
• wszystkie  (wraz z usuni ętymi)  — wyświetlane są wszystkie skonfigurowane obiekty 
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3.5.5.1 Dodawanie nowego obiektu 
 Aby dodać nowy obiekt należy w oknie pokazanym na rysunku 3.12 kliknąć prawym klawiszem 
myszy w obszarze tabeli obiektów i z menu podręcznego wybrać pozycję Dodaj . Spowoduje to 
otwarcie okna konfiguracji nowego obiektu, pokazanego na rysunku 3.13. 
 

 
Rys. 3.13. Okno konfiguracji nowego obiektu 

Parametry konfiguracji obiektu: 
• Logo obiektu  — skrócona nazwa obiektu (wyświetlana na mapie), 
• Nazwa obiektu  — pełna nazwa obiektu, 
• Adres obiektu — trzy pola, zawierające dane adresowe obiektu; nazwę obiektu, ulicę z 

numerem budynku, kod pocztowy i nazwę poczty, 
• Kontakt do osoby odpowiedzialnej za obiekt  — dwa pola, w których można umieścić dane 

osoby odpowiadającej za stan obiektu (np. telefon, adres e-mail). 
 Aby zakończyć konfigurację nowego obiektu i zapisać dane w bazie danych należy kliknąć 
przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z konfiguracji nowego obiektu bez 
zapisywania danych. 

3.5.5.2 Zmiana konfiguracji istniej ącego obiektu 
 Aby zmienić konfiguracjię istniejącego obiektu należy w oknie pokazanym na rysunku 3.12 
kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze tabeli obiektów na wybranym obiekcie i z menu 
podręcznego wybrać pozycję Zmień. Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji istniejącego obiektu, 
pokazanego na rysunku 3.14. 
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Rys. 3.14. Okno konfiguracji istniej ącego obiektu 

Parametry konfiguracji obiektu: 
• Logo obiektu  — skrócona nazwa obiektu (wyświetlana na mapie), 
• Nazwa obiektu  — pełna nazwa obiektu, 
• Adres obiektu — trzy pola, zawierające dane adresowe obiektu; nazwę obiektu, ulicę z 

numerem budynku, kod pocztowy i nazwę poczty, 
• Kontakt do osoby odpowiedzialnej za obiekt  — dwa pola, w których można umieścić dane 

osoby odpowiadającej za stan obiektu (np. telefon, adres e-mail). 
 Aby zakończyć konfigurację istniejącego obiektu i zapisać dane w bazie danych należy kliknąć 
przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z konfiguracji obiektu bez 
zapisywania danych. 

3.5.5.3 Usuwanie/przywracanie istniej ącego obiektu z/do ewidencji 
 Aby usunąć istniejący obiekt z ewidencji obiektów należy w oknie pokazanym na rysunku 3.12 
kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze tabeli obiektów na wybranym obiekcie i z menu 
podręcznego wybrać pozycję Usuń/Przywró ć obiekt z/do ewidencji . Spowoduje to otwarcie okna 
pokazanego na rysunku 3.15. Kliknięcie przycisku Yes spowoduje usunięcie zaznaczonego obiektu z 
ewidencji, natomiast kliknięcie przycisku No spowoduje anulowanie usuwania obiektu. 
 

 
Rys. 3.15. Potwierdzenie usuwania istniej ącego obiektu 

 O tym, że obiekt jest wpisany do ewidencji świadczy wartość 0 w kolumnie Obiekt usuni ęty z 
ewidencji w oknie z rysunku 3.12. Jeżeli obiekt jest usunięty z ewidencji w kolumnie tej pojawia się 
wartość 1. 
 Aby przywrócić usunięty obiekt do ewidencji należy wykonać takie same czynności jak opisane 
przy usuwaniu obiektu z ewidencji. 
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3.5.6 Zarządzanie urz ądzeniami 

 Aby zarządzać urządzeniami, należy wybrać z menu pozycje Konfiguracja –> Obiekty (opcja 
dostępna tylko dla użytkownika z prawami administratora). Pojawi się okno pokazane na rysunku 
3.16.  
 

 

 
Rys. 3.16. Okno z tabel ą obiektów 

 W oknie z tabelą obiektów należy kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze tabeli obiektów 
na wybranym obiekcie i z menu podręcznego wybrać pozycję Zmień. Spowoduje to otwarcie okna 
konfiguracji istniejącego obiektu, pokazanego na rysunku 3.17. 
 

 
Rys. 3.17. Okno konfiguracji istniej ącego obiektu 

3.5.6.1 Dodawanie nowego urz ądzenia 
 W oknie konfiguracji istniejącego obiektu (rys. 3.17) należy kliknąć prawym klawiszem myszy w 
obszarze tabeli Urządzenia  i z menu podręcznego wybrać pozycję Dodaj . Otworzy się wówczas okno 
konfiguracji nowego urządzenia pokazane na rysunku 3.18. 
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Rys. 3.18. Okno konfiguracji nowego urz ądzenia 

Parametry konfiguracji urządzenia: 
1. Grupa Dane podstawowe : 

• lista Typ urz ądzenia  — lista typów urządzeń, z którymi program może się komunikować. Należy 
wybrać wymagany typ urządzenia, 

• pole Data wprowadzenia — pole zawierające datę dnia, w którym skonfigurowano dane 
urządzenie. Pole to jest automatycznie wypełniane przez program, jednak można ręcznie 
zmienić jego zawartość, 

• pole Data wył ączenia z ewidencji — po wpisaniu tej daty urządzenie jest traktowane jako 
wymontowane z obiektu i nie jest odpytywane, 

• pole Nazwa urz ądzenia — pełna nazwa urządzenia, 
• pole Numer seryjny — w pole należy wpisać 80–znakowy, zakodowany numer seryjny, 

uzyskany od producenta urządzenia, 
• zakładka RS — używana w przypadku podłączenia urządzenia do portu komunikacyjnego, 

zawiera listę Port  — z listy tej należy wybrać port komunikacyjny, do którego podłączone jest 
urządzenie, 

• zakładka TCP/IP (rys. 3.19) — używana w przypadku podłączenia urządzenia do sieci 
LAN/WAN, zawiera: 

o pole Adres  — w polu tym należy wpisać adres sieciowy, pod którym widziane jest 
podłączone do sieci urządzenie, 

o pole Port — w polu tym należy wpisać numer portu, na którym komunikuje się 
podłączone do sieci urządzenie, 

o pole Protokół  – w polu tym występuje standard połączenie TCP do wyboru (Telnet 
lub RAW)  
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Rys. 3.19. Zakładka TPC/IP 

• zakładka Modem (rys. 3.20) — używana w przypadku podłączenia urządzenia do sieci 
telefonicznej poprzez modem, zawiera: 

o pole Numer telefonu  — w polu tym należy wpisać numer telefonu pod którym 
dostępny jest modem urządzenia, 

o lista Port — z listy tej należy wybrać numer portu, do którego podłączony jest modem 
komputera, 

o pole Sekwencja inicjalizuj ąca modemu  — pole zawierające łańcuch znakowy z 
komendami dla modemu, zgodnymi ze standardem Hayes’a (np. atm0 — wyłączenie 
wewnętrznego głośnika modemu), 

o pole Typ modemu  – określa czy mamy do czynienia z modemem dla linii 
telefonicznej, czy też modemem GSM do sieci komórkowych, w przypadku modemów 
GSM może istnieć potrzeba podania kodu PIN karty SIM,  

o pole GSM PIN – w tym miejscu należy podać kod PIN karty SIM operatora GSM 
 

 
Rys. 3.20. Zakładka Modem 

• pole Slave — pole zawierające adres slave urządzenia (adres ten jest używany przy korzystaniu 
ze złącza RS-485). Dla urządzeń, które nie posiadają możliwości współpracy ze złączem RS-
-485 pole to nie występuje. Adres slave może mieć wartości 1÷255, 

2. Grupa Parametry komunikacji : 
• pole Okres przepytywania  — pole powinno zawierać liczbę minut — jest to okres, z jakim 

program łączy się z urządzeniem w celu odczytania z niego danych, 
• lista Rodzaj poł ączenia  — lista z typami łącz używanymi podczas komunikacji pomiędzy 

komputerem a urządzeniem; RS — łącze szeregowe, TCP/IP — sieć LAN/WAN, MODEM — 
łącze telefoniczne. Należy wybrać wymagany typ łącza, 

• lista Czynny  — lista z wyborem dwóch pozycji; T — urządzenie jest odpytywane (pod 
warunkiem, że nie zostało wypisane z ewidencji), N — urządzenie nie jest odpytywane. 

 Aby zakończyć konfigurację nowego urządzenia i zapisać dane w bazie danych należy kliknąć 
przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z konfiguracji nowego urządzenia bez 
zapisywania danych. 

3.5.6.2 Zmiana konfiguracji istniej ącego urz ądzenia 
 W oknie konfiguracji istniejącego obiektu (rys. 3.17) należy kliknąć prawym klawiszem myszy na 
wybranym urządzeniu w obszarze tabeli Urządzenia  i z menu podręcznego wybrać pozycję Zmień. 
Otworzy się wówczas okno konfiguracji istniejącego urządzenia pokazane na rysunku 3.18. Zmiana 
parametrów urządzenia dokonywana jest wg tych samych reguł jak dodawania nowego urządzenia 
(patrz pkt. 3.5.6.1). 
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3.5.6.3 Obsługa urz ądzenia 
 Obsługa urządzenia polega na nawiązaniu połączenia z wybranym urządzeniem, a następnie 
wykonaniu jednej lub kilku z szeregu dostępnych operacji. Nawiązanie połączenia następuje po 
naciśnięciu klawisza Połącz. W tym czasie program próbuje skontaktować się z urządzeniem 
korzystając ze zdefiniowanego typu połączenia. Jeżeli połączenie przebiegnie poprawnie, sekcje 
Operacje  i Dane odczytane/zapisywane  będą dostępne. 
 

 
Rys. 3.21. Okno obsługi urz ądzenia 

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem mamy do dyspozycji następujące operacje: 
- Odczytaj dane – operacja powoduje pobranie z urządzenia standardowego zestawu informacji i 
zapisanie jej w operacyjnej bazie programu SIMON2, 
- Skasuj alarm – powoduje wysłanie do urządzenia polecenia kasowania alarmu, 
- Zainicjuj transmisję zwrotną – powoduje wysłanie do urządzenia kodu, inicjującego procedurę 
oddzwonienia na numer telefonu awaryjnego zapisany w pamięci urządzenia. 
- Odczyt numeru telefonu alarmowego – powoduje odczytanie zapisanego w pamięci urządzenia 
numeru telefonu alarmowego i pokazanie go w okienku Numer, 
- Wprowadź numer telefonu alarmowego – zapisuje do pamięci urządzenia numer telefonu 
alarmowego zapisany w polu Numer , 
Zainicjowanie wykonania operacji następuje po naciśnięciu klawisza Wykonaj operacj ę. 
Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy nacisnąć klawisz Rozłącz, który powoduje rozłączenie z 
urządzeniem. 

3.5.6.4 Przeglądanie urz ądzeń 
 Aby przeglądać urządzenia, należy wybrać z menu pozycje Konfiguracja –> Urządzenia 
(opcja dostępna tylko dla użytkownika z prawami administratora). Pojawi się okno zawierające tabelę 
z urządzeniami, pokazane na rysunku 3.24.  
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Rys. 3.24. Okno z tabel ą urządzeń 

 Grupa opcji Rodzaje urz ądzeń służy do określenia, które urządzenia mają znaleźć się w tabeli: 
• aktywne (zamontowane)  — pokazywane są urządzenia nie posiadające wprowadzonej daty 

wypisania z ewidencji, 
• wszystkie  — pokazywane są wszystkie skonfigurowane urządzenia. 

3.5.7 Zarządzanie typami urz ądzeń 

 Aby zarządzać typami urządzeń, należy wybrać z menu pozycje Konfiguracja –> Typy 
urządzeń (opcja dostępna tylko dla użytkownika z prawami administratora). Pojawi się okno 
zawierające tabelę z typami urządzeń, pokazane na rysunku 3.25.  
 

 
Rys. 3.25. Okno z tabel ą typów urz ądzeń 

3.5.7.1 Zmiana priorytetów alarmów 
 Aby zmienić priorytety alarmów wybranego urządzenia należy kliknąć na wybranym typie 
urządzenia w oknie pokazanym na rysunku 3.25 prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego 
wybrać pozycję Zmień. Pojawi się okno konfiguracji istniejącego typu urządzenia pokazane na 
rysunku 3.26. 
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Rys. 3.26. Okno konfiguracji istniej ącego typu urz ądzenia 

 Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym alarmie w obszarze tabeli Nazwy 
alarmów , spowoduje to otworzenie się okna konfiguracji alarmu, pokazanego na rysunku 3.27. 
 

 
Rys. 3.27. Okno konfiguracji alarmu 

 W celu zmiany priorytetu alarmu należy rozwinąć listę Rodzaj  i wybrać wymagany priorytet: 
• Pilny — alarm będzie zgłaszany jako alarm pilny, 
• Nie pilny  — alarm będzie zgłaszany jako alarm nie pilny, 
• Zablokowany  — alarm w ogóle nie będzie zgłaszany. 
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 Aby zakończyć konfigurację priorytetu alarmu i zapisać dane w bazie danych należy kliknąć 
przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z konfiguracji alarmu bez 
zapisywania danych. 
 
 Uwaga! 
 Nie należy zmieniać pozostałych parametrów konfiguracji alarmów (w szczególności Maski ), ani 
pozostałych elementów konfiguracji typów urządzeń, gdyż może to doprowadzić do dysfunkcji 
programu. 
 W przypadku niepożądanej zmiany parametrów konfiguracji typów urządzeń należy 
wygenerować domyślne dane typów urządzeń. 

3.5.8 Zarządzanie mapami 

 Użytkownik programu musi we własnym zakresie zdobyć mapę w formie elektronicznej wraz z 
wymaganymi do jej użytkowania prawami. 
 Aby zarządzać mapami, należy wybrać z menu pozycje Mapy –> Wykaz . Pojawi się okno 
zawierające tabelę z wykazem plików graficznych, pokazane na rysunku 3.28.  
 

 
Rys. 3.28. Okno z tabel ą z wykazem plików graficznych 

3.5.8.1 Dodawanie mapy 
 W oknie z tabelą z wykazem plików graficznych (rys. 3.28) należy kliknąć prawym klawiszem 
myszy w obszarze tabeli i z menu podręcznego wybrać pozycję Dodaj (opcja dostępna tylko dla 
użytkownika posiadającego prawa administratora). Otworzy się wówczas okno konfiguracji nowej 
mapy, pokazane na rysunku 3.29. 
 

 
Rys. 3.29. Okno konfiguracji nowej mapy  
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 Okno konfiguracji nowej mapy podzielone jest na dwie części: 
• Opis  — zawiera dwa pola: Nazwa mapy  — należy wpisać nazwę mapy, Ścieżka — należy albo 

wpisać ręcznie ścieżkę dostępu do pliku graficznego zawierającego mapę, albo poprzez 
wciśnięcie widocznego po prawej stronie przycisku ze strzałką otworzyć okno systemowej 
przeglądarki plików, służącej do poruszania się po drzewie katalogów dyskowych, 

• Podgl ąd mapy  — obszar służący do wyświetlania wybranego pliku graficznego. 
 Aby zakończyć konfigurację nowej mapy i zapisać dane w bazie danych należy kliknąć przycisk 
Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z konfiguracji mapy bez zapisywania danych. 

3.5.8.2 Zmiana istniej ącej mapy 
 W oknie z tabelą z wykazem plików graficznych (rys. 3.28) należy kliknąć prawym klawiszem 
myszy w obszarze tabeli na wybranej pozycji i z menu podręcznego wybrać pozycję Zmień (opcja 
dostępna tylko dla użytkownika posiadającego prawa administratora). Otworzy się wówczas okno 
konfiguracji istniejącej mapy, pokazane na rysunku 3.30. 
 

 
Rys. 3.30. Okno konfiguracji istniej ącej mapy  

 Okno konfiguracji istniejącej mapy podzielone jest na dwie części: 
• Opis  — zawiera dwa pola: Nazwa mapy  — należy wpisać nazwę mapy, Ścieżka — należy albo 

wpisać ręcznie ścieżkę dostępu do pliku graficznego zawierającego mapę, albo poprzez 
wciśnięcie widocznego po prawej stronie przycisku ze strzałką otworzyć okno systemowej 
przeglądarki plików, służącej do poruszania się po drzewie katalogów dyskowych, 

• Podgl ąd mapy  — obszar służący do wyświetlania wybranego pliku graficznego. 
 Aby zakończyć zmianę konfigurację istniejącej mapy i zapisać dane w bazie danych należy 
kliknąć przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku Zamknij  powoduje wyjście z konfiguracji mapy bez 
zapisywania danych. 

3.5.8.3 Usuwanie istniej ącej mapy 
 W oknie z tabelą z wykazem plików graficznych (rys. 3.28) należy kliknąć prawym klawiszem 
myszy w obszarze tabeli na wybranej pozycji i z menu podręcznego wybrać pozycję Usuń (opcja 
dostępna tylko dla użytkownika posiadającego prawa administratora). Spowoduje to otwarcie okna 
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pokazanego na rysunku 3.31. Kliknięcie przycisku Yes spowoduje usunięcie zaznaczonej pozycji z 
bazy danych, natomiast kliknięcie przycisku No spowoduje anulowanie usuwania tej pozycji. 
 

 
Rys. 3.31. Potwierdzanie usuni ęcia istniej ącej mapy  

3.5.8.4 Wyświetlanie mapy 
 W oknie z tabelą z wykazem plików graficznych (rys. 3.28) należy dwukrotnie kliknąć lewym 
klawiszem myszy w obszarze tabeli na wybranej pozycji. Spowoduje to otwarcie okna pokazanego na 
rysunku 3.32.  

 
Rys. 3.32. Okno wy świetlania mapy  

3.5.8.5 Dopasowywanie mapy do okna 
 W oknie wyświetlającym mapę (rys. 3.33) należy kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze 
mapy i w menu podręcznym zaznaczyć pozycję Dopasuj do okna . Zaznaczenie tej pozycji 
spowoduje, że rozmiar mapy zostanie automatycznie dopasowany do okna wyświetlającego mapę.  
 

 
Rys. 3.33. Okno wy świetlania mapy  
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3.5.8.6 Ustawianie domy ślnej mapy 
 W oknie wyświetlającym mapę (rys. 3.34) należy kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze 
mapy i w menu podręcznym zaznaczyć pozycję Mapa domy ślna . Zaznaczenie tej pozycji spowoduje, 
że przy następnym uruchomieniu programu zostanie automatycznie otwarte okno z tą mapą.  
 

 
Rys. 3.34. Okno wy świetlania mapy  

3.5.8.7 Dodawanie obiektów do mapy 
 W oknie wyświetlającym mapę (rys. 3.35) należy kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze 
mapy i z menu podręcznym wybrać pozycję Dodaj obiekt . Spowoduje to otwarcie okna dodawania 
obiektów do mapy (rys.3.36).  
 

 
Rys. 3.35. Okno wy świetlania mapy  

 Aby dodać obiekt do mapy należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na wybranym 
obiekcie w obszarze tabeli zawierającej wykaz obiektów. Spowoduje to pojawienie się w oknie 
wyświetlania mapy prostokątnego pola z tekstem logo wybranego obiektu. 
 

 

 
Rys. 3.36. Okno dodawania obiektów do mapy  
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 Obiekt na mapie może mieć jeden z trzech różnych kolorów w zależności od rodzaju alarmów, 
zgłoszonych przez urządzenia zamontowane na obiekcie: 

• niebieski  — brak zgłoszonych alarmów, 
• pomara ńczowy — zgłoszone alarmy nie pilne, 
• czerwony  — zgłoszone alarmy pilne. 

 Umieszczony na mapie obiekt można przesuwać poprzez umieszczenie na nim wskaźnika 
myszy i wciśnięcie jej lewego klawisza. Uchwycony w ten sposób obiekt przesuwa się zgodnie z 
ruchami myszy do momentu zwolnienia klawisza. 

3.5.9 Obsługa historii zdarze ń 

 Aby zarządzać typami urządzeń, należy wybrać z menu pozycje Historia –> Archiwum . Pojawi 
się okno historii odczytów, pokazane na rysunku 3.37.  
 

 
Rys. 3.37. Okno historii odczytów 

 Grupa parametrów Okres  — dwa pola umożliwiające podanie granic okresu czasu, z którego 
mają być wyświetlane odczyty urządzeń. 
 
 Parametr Obiekt  — lista wszystkich skonfigurowanych obiektów. Lista umożliwia wybranie 
konkretnego obiektu lub wszystkich obiektów naraz. Po wybraniu konkretnego obiektu możliwe jest 
wyłącznie wyświetlanie odczytów z urządzeń zainstalowanych na tym obiekcie. 
 
 Grupa parametrów Urządzenie  — zawiera: 

• listę wszystkich skonfigurowanych urządzeń — lista umożliwia wybranie konkretnego 
urządzenia lub wszystkich urządzeń naraz. Po wybraniu konkretnego urządzenia wyświetlane 
są wyłącznie odczyty z tego urządzenia. Jeśli z listy obiektów wybrano konkretny obiekt to lista 
urządzeń jest ograniczona tylko do urządzeń zainstalowanych na tym obiekcie, 

• grupę opcji Rodzaje urz ądzeń, składającą się z dwóch opcji: aktywne  — zaznaczenie tej opcji 
powoduje wyświetlanie odczytów urządzeń nie posiadających wpisanej daty wypisania z 
ewidencji, wszystkie  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie odczytów wszystkich 
skonfigurowanych urządzeń. Stan opcji ma wpływ na postać listy urządzeń. 

 
 Grupa opcji Alarmy  — odnosi się do rodzajów zgłaszanych przez urządzenia alarmów i 
zawiera: 

• opcję wszystkie  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich odczytów z 
urządzeń bez względu na obecność czy też rodzaj zgłaszanych przez nie alarmów, 

• opcję niepilne + pilne  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie odczytów z urządzeń 
zgłaszających alarmy nie pilne i pilne, 
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• opcję pilne  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie odczytów z urządzeń zgłaszających 
alarmy pilne. 

 
 Grupa opcji Rodzaje  — dotyczy faktu potwierdzenia alarmu przez użytkownika i zawiera: 

• opcję wszystkie  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich odczytów z 
urządzeń bez względu na to czy zostały już potwierdzone przez użytkownika, czy też nie, 

• opcję niepotwierdzone  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie nie potwierdzonych 
odczytów z urządzeń, 

• opcję potwierdzone  — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie potwierdzonych odczytów 
z urządzeń. 

 
 Grupa parametrów Automatyczne od świeżanie  — grupa parametrów związana z 
automatycznym odświeżaniem zawartości tabeli z odczytami urządzeń. Grupa składa się z: 

• dwustanowego przycisku Odświeżaj zawarto ść ekranu  — wciśnięcie przycisku powoduje 
uruchomienie automatycznego odświeżania zawartości tabeli w oknie, 

• pola edycyjnego z przewijaczem, zawierającego liczbę sekund — okres odświeżania tabeli, 
wartość liczbową można wprowadzić z klawiatury, bądź za pomocą strzałek przewijacza, 

• licznika czasu, pozostającego do kolejnego odświeżenia tabeli. 
 
 Parametr Filtr powtórze ń — parametr związany z parametrem grupowania alarmów przy 
wywoływaniu zewnętrznego programu. Przy założeniu, że filtr powtórzeń ma wartość n, wyświetlany 
jest następujący ciąg alarmów z pojedynczej grupy alarmów: 

1,n+1,2n+1, 3n+1,... 
dla n mniejszego od parametru grupowania alarmów. Wartość liczbową można wprowadzić do pola 
edycyjnego z klawiatury, bądź za pomocą strzałek przewijacza 
 
 Przycisk Odśwież — służy do wymuszania natychmiastowego odświeżenia zawartości tabeli z 
odczytami urządzeń. Działa niezależnie od mechanizmu automatycznego odświeżania. 

3.5.9.1 Podgl ąd pojedynczego odczytu z urz ądzenia 
 Aby móc przeglądać dane z pojedynczego odczytu z urządzenia należy dwukrotnie kliknąć 
lewym klawiszem myszy na wybranym alarmie w oknie historii odczytów (rys. 3.37). Spowoduje to 
otwarcie okna pokazanego na rysunku 3.38. Elementu interfejsu graficznego okna zostały opisane 
poniżej. 
 Grupa Urządzenie  zawiera: 

• pole Obiekt  — nazwa obiektu, w którym zainstalowane jest urządzenie, 
• pole Adres  — adres obiektu, w którym zainstalowane jest urządzenie, 
• pole Kontakt  — kontakt do osoby odpowiedzialnej za obiekt, 
• pole Urządzenie  — nazwa urządzenia, 
• pole COM — adres portu komunikacyjnego komputera, w przypadku, gdy urządzenie jest 

podłączone do portu szeregowego komputera, 
• pole Nr tel.  — numer linii telefonicznej, do której podłączone jest urządzenie w przypadku 

stosowania łącza modemowego, 
• pole Adr. IP  — adres IP urządzenia w przypadku, gdy urządzenie dołączone jest do sieci 

LAN/WAN. 
 
 Grupa Odczyt  zawiera: 

• pole informujące o tym, jaki przebieg miała komunikacja z urządzeniem, podświetlane na kolor 
zielony w przypadku pomyślnie przeprowadzonej komunikacji, lub na kolor czerwony w 
przypadku wystąpienia błędów komunikacji, 

• pole Czas odczytu  — data i czas wykonania odczytu z urządzenia, 
• pole Status  — pole zawierające informację o statusie pracy urządzenia. 
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Rys. 3.38. Okno pojedynczego odczytu 

 Grupa Sygnały analogowe  — zawiera pola z odczytami torów pomiarowych wartości 
analogowych (napięcia, prądy, temperatura) urządzenia. 
 
 Grupa Alarmy  — zawiera tabelę ze statusami alarmów urządzenia. Tekst w kolorze czarnym 
oznacza, że alarm jest nieaktywny, tekst w kolorze pomarańczowym oznacza wystąpienie alarmu 
niepilnego, a tekst w kolorze czerwonym — pilnego. 
 
 Grupa Potwierdzenie  zawiera trzy pola: 

• pole służące do wprowadzania opisu przyczyny wystąpienia alarmu przy jego potwierdzaniu, 
• pole Potwierdził  — wypełniane automatycznie przez program przy potwierdzaniu alarmu, 

zawiera nazwę konta użytkownika potwierdzającego alarm, 
• pole Data potwierdzenia  — wypełniane automatycznie przez program w momencie 

potwierdzania alarmu, zawiera datę i czas jego potwierdzenia. 
 

 Przycisk  — jego wciśnięcie powoduje wyświetlenie danych najwcześniejszego odczytu w 
tabeli. 

 Przycisk  — jego wciśnięcie powoduje wyświetlenie danych odczytu poprzedzającego 
aktualnie wyświetlany odczyt. 

 Przycisk  — jego wciśnięcie powoduje wyświetlenie danych odczytu następującego po 
aktualnie wyświetlanym odczycie. 

 Przycisk  — jego wciśnięcie powoduje wyświetlenie danych najpóźniejszego odczytu w 
tabeli. 
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3.5.9.2 Potwierdzanie odczytów 
 Aby móc potwierdzić odczyt z urządzenia należy kliknąć prawym klawiszem myszy na 
wybranym alarmie w oknie historii odczytów (rys. 3.37) i z menu podręcznego wybrać pozycję 
Potwierd ź. Spowoduje to otwarcie okna pokazanego na rysunku 3.39.  
 

 
Rys. 3.39. Okno potwierdzania odczytu 

 Należy wpisać tekst opisujący przyczynę alarmu lub informację o serwisie w polu edycyjnym w 
grupie Potwierdzenie , a następnie kliknąć przycisk Potwierd ź. Spowoduje to pojawienie się okna z 
pytaniem o potwierdzenie odczytu, pokazanego na rysunku 3.40. 
 

 
Rys. 3.40. Pytanie o potwierdzenie odczytu 

 Kliknięcie przycisku No przerywa proces potwierdzania, natomiast kliknięcie przycisku Yes 
powoduje potwierdzenie odczytu i wyświetlenie kolejnego okna, z pytaniem o potwierdzenie 
wszystkich wcześniejszych odczytów dla danego urządzenia, w których wystąpiła identyczna maska 
alarmów. Okno to zostało pokazane na rysunku 3.41. 
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Rys. 3.41. Pytanie o potwierdzenie grupy odczytów 

 Kliknięcie przycisku Yes spowoduje potwierdzenie wszystkich odczytów należących do tej 
samej grupy, co potwierdzany odczyt (parametr związany z uruchamianiem zewnętrznego programu) 
oraz wszystkich wcześniejszych odczytów dla danego urządzenia, w których wystąpiła identyczna 
maska alarmów. Kliknięcie przycisku No sprawi, że potwierdzony będzie tylko aktualnie wyświetlany 
odczyt. 

3.5.10 Personalizacja ustawie ń tabel danych 

 W niektórych oknach programu istnieje możliwość personalizacji ustawień tabel danych. Są to 
okna: 

• logu dostępu do systemu, 
• okno z tabelą z wykazem obiektów, 
• okno z tabelą z wykazem urządzeń, 
• okno z tabelą z wykazem typów urządzeń, 
• okno z tabelą z wykazem map, 
• okno z historią odczytów, 

oraz tabele w oknie konfiguracji typów urządzeń. 
 
 Uwaga! 
 Na czas personalizacji tabeli w oknie historii odczytów wskazane jest wyłączenie 
automatycznego odświeżania zawartości tabeli. 

3.5.10.1 Ustawianie szeroko ści kolumn 
 Aby zmienić szerokość kolumny tabeli należy najechać na jej prawą krawędź na wierszu 
tytułowym wskaźnikiem myszy, wcisnąć lewy klawisz myszy i przeciągać krawędź aż do uzyskania 
żądanej szerokości, a następnie zwolnić klawisz.  
 Aby zapisać zmiany szerokości kolumn należy wcisnąć klawisz F12. Spowoduje to otwarcie 
okna pokazanego na rysunku 3.42. 
 

 
Rys. 3.42. Okno konfiguracji kolumn tabeli 

 Aby zapisać nowe szerokości kolumn należy kliknąć przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku 
Zamknij  powoduje wyjście z okna konfiguracji kolumn bez zapisania nowych szerokości. 

3.5.10.2 Zmiana poło żenia kolumn 
 Aby zmienić położenie kolumny tabeli należy najechać na nią na wierszu tytułowym 
wskaźnikiem myszy, wcisnąć lewy klawisz myszy i przeciągać ją aż do uzyskania żądanego położenia 
— przyszłe położenie kolumny wskazuje gruba, czarna kreska — a następnie zwolnić klawisz.  
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 Aby zapisać zmiany położenia kolumn należy wcisnąć klawisz F12. Spowoduje to otwarcie okna 
pokazanego na rysunku 3.43. 
 

 
Rys. 3.43. Okno konfiguracji kolumn tabeli 

 Aby zapisać nowe położenie kolumn należy kliknąć przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku 
Zamknij  powoduje wyjście z okna konfiguracji kolumn bez zapisania nowego położenia. 

3.5.10.3 Włączanie/wył ączanie wy świetlania kolumn 
 Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kolumny tabeli należy kliknąć w obszarze tabeli myszą, 
aby uzyskała podświetlenie, a następnie wcisnąć klawisz F12. Spowoduje to otwarcie okna 
pokazanego na rysunku 3.44. 
 

 
Rys. 3.44. Okno konfiguracji kolumn tabeli 

 Odznaczenie symbolu opcji, znajdującego się po lewej stronie nazwy kolumny spowoduje, że 
przestanie ona być wyświetlana. Zaznaczenie symbolu opcji powoduje, że kolumna jest wyświetlana. 
 Aby zapisać nowe ustawienia wyświetlania kolumn należy kliknąć przycisk Zapisz . Kliknięcie 
przycisku Zamknij  powoduje wyjście z okna konfiguracji kolumn bez zapisania nowych ustawień 
wyświetlania kolumn. 

3.5.10.4 Zmiana nazwy kolumny 
 Aby zmienić nazwę kolumny tabeli należy kliknąć w obszarze tabeli myszą, aby uzyskała 
podświetlenie, a następnie wcisnąć klawisz F12. Spowoduje to otwarcie okna pokazanego na rysunku 
3.45. 
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Rys. 3.45. Okno konfiguracji kolumn tabeli 

 W oknie konfiguracji kolumn tabeli należy prawym klawiszem myszy kliknąć na nazwie wybranej 
kolumny i z menu podręcznego wybrać pozycję Edytuj pole . Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji 
pojedynczej kolumny, pokazanego na rysunku 3.46. 

 
Rys. 3.46. Okno konfiguracji pojedynczej kolumny 

 Okno konfiguracji pojedynczej kolumny zawiera następujące elementy: 
• pole Nazwa pola — nazwa kolumny występująca w bazie danych — brak możliwości zmiany 

przez użytkownika, 
• pole Opis pola — tytuł kolumny w tabeli programu, tu można wprowadzić nową nazwę kolumny, 
• pole Szerokość pola — liczba wyrażająca szerokość kolumny tabeli, 
• opcja Widoczne — opcja  określająca, czy kolumna ma być wyświetlana (zaznaczona), czy nie 

(odznaczona). 
 Aby zapisać nową konfigurację kolumny należy kliknąć przycisk Zapisz . Kliknięcie przycisku 
Zamknij  powoduje wyjście z okna konfiguracji kolumny bez zapisania parametrów. 

3.5.11 Eksport danych z tabeli  

 Aby wyeksportować dane z tabeli do formatu html należy kliknąć prawym klawiszem myszy w 
obszarze tabeli, z menu podręcznego wybrać pozycję Export... , następnie z podmenu — pozycję 
Html . Spowoduje to otworzenie okna przeglądarki internetowej ze stroną, zawierającą dane z tabeli. 
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4 Odinstalowywanie programu 

4.1 Odinstalowywanie serwera MSDE (MSSQL 2000) 

 Pierwszym krokiem w odinstalowywaniu serwera MSDE jest zatrzymanie jego pracy. W tym 
celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie serwera na pasku zadań systemu 
operacyjnego (rysunek 3.47). Z menu podręcznego należy wybrać pozycję STOP. 
 

 

 
Rys. 3.47. Ikona MSDE 

 Drugim krokiem jest odinstalowanie serwera poprzez pozycję Dodaj/Usu ń programy  z Panelu 
sterowania systemu operacyjnego. 

4.2 Odinstalowywanie programów Simon2 i Simon2WorkS tation 

 Programy Simon2 i Simon2WorkStation są odinstalowywane poprzez pozycję Dodaj/Usu ń 
programy  z Panelu sterowania  systemu operacyjnego.
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