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Úvod 
HWg-PDMS je aplikace pro Windows, která slouží ke sběru dat z čidel připojených k IP senzorům 
(Damocles, Poseidon, HWg-PWR, HWg-STE, HWg-Ares a další). Aplikace se skládá ze dvou částí. 
První část je určena pro zobrazování a nastavování parametrů zařízení a senzorů. Druhá část slouží 
ke sběru informací ze zařízení a ukládání do vnitřní databáze. Sběr dat funguje jako služba systému 
Windows a je spouštěna automaticky při startu počítače. 
 
Data jsou periodicky ukládána do interní SQL databáze a mohou být na pozadí automaticky 
exportována do uživatelsky definovaných reportů v Excelu (přes formát XML). 
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Instalace 
Instalace HWg-PDMS je velmi jednoduchá – stačí zvolit jazyk. Po instalaci je potřeba zadat v menu 
Help/Registration (Nápověda/Registrace) Uživatelský klíč, čímž se aktivuje zakoupená licence.  
 

Bez vložení klíče lze monitorovat pouze 3 senzory. 
3 senzory znamenají například 1 senzor teploty a 1 kombinovaný senzor teplota + vlhkost. 
Senzor je zde jeden DATOVÝ BOD. 

 
Neregistrovaná „Trial verze“ vyžaduje při aktualizaci grafu senzoru potvrzování dialogu (1) (2) (3). 
Stačí zadat email a nutnost zadávat (1) (2) (3) ve volné verzi odpadne.  
 

 
 
Pokud potřebujete aplikaci reinstalovat, je třeba zálohovat licenci. Odinstalace vytvoří soubor se 
zálohou vaší licence. Tento soubor použijte pro reinstalaci prostřednictvím tlačítka Load Licence 
from Backup File (Importovat licenci ze zálohy).  Licence nelze přenášet na jiný počítač. 

! 

Nutnost volby (1) (2) 
(3) lze odstranit 

registrací zdarma. 
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Uživatelské rozhraní 
Status (záložka „Stav“) je hlavní obrazovka PDMS slouží k zobrazení stavu sledovaných zařízení a 
senzorů. 

 

Overview (Graf senzoru) (1) 

Zobrazuje graf hodnot jednoho vybraného zařízení a senzoru v čase. Prázdná hodnota znamená 
absenci hodnoty v databázi. 
 

 
 
 
 
 

Nastavení grafu (3) 

Nastavuje časový interval pro vytváření grafu. Podle nastaveného intervalu je graf vykreslen po 
kliknutí na tlačítko Refresh Chart (Překreslit graf). Graf je možné exportovat tlačítkem Save Chart 
as… do formátu JPG nebo BMP. 
 

Stav zařízení (4) 

Status zobrazuje stav a počet aktivních zařízení resp. senzorů a umožňuje jejich přidání pomocí 
tlačítka Edit Devices & Sensors („Editovat zařízení a senzory“). Viz detailní popis dále v kapitole 
„Připojování senzorů a zařízení“. 
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Výběr zařízení a senzoru (2) 

Pro zobrazení grafu je nutné z roletového menu vybrat 
zařízení a následně senzor připojený k tomuto 
zařízení. Graf zobrazí průběh naměřených hodnot.  
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Logovací zprávy (5) 

Log Messages zobrazuje poslední systémové zprávy programu a je zde možnost zobrazení celého 
logu programu pomocí tlačítka Zoom Log (Zobrazit log). 
 

Actual Sensor Reading Interval (Nastavení periody snímání) (6) 

Aktuální perioda, s jakou jsou snímače čteny. Kliknutím se zobrazí editovací dialog.  
 

 
 
 

Sensor List (Seznam senzorů) (8) 

Seznam všech připojených senzorů a jejich posledních hodnot.  Kliknutím na jméno senzoru se 
zobrazí webová stránka zařízení (pokud je zařízení k dispozici). 
 

Stavový řádek (9) 

Na stavovém řádku aplikace zobrazuje kolik času zbývá do příštího čtení senzorů a kdy bude 
generován automatický report. 
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Reporty 

Tato část aplikace (7) umožňuje definovat jednorázové 
a periodické reporty generované programem včetně 
jejich nastavení a zobrazení náhledu reportu. Pro 
úplnou funkci reportů je nutné mít nainstalován program 
MS Excel alespoň ve verzi 2007 
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Připojování senzorů a zařízení 

Formulář Edit device and Sensors (Editovat zařízení a senzory). (menu  „Edit/Upravit“ nebo 
CTRL-E). 
 
Senzory, které chcete sledovat, musíte napřed přidat jako zařízení do seznamu. Po nalezení zařízení 
se objeví seznam dostupných senzorů a zde je potřeba konkrétní senzor povolit zaškrtnutím (1).   
 
Při otevření dialogu se spustí autodetekce, kdy HWg-PDMS vyhledá zařízení v lokální síti. Potom se 
PDMS připojí k zařízením na zadaných adresách a k nakonfigurovanému POP3 serveru. Nové 
zařízení na vzdálené síti lze přidat ručně zadáním adresy (URL nebo IP) zařízení do políčka.  
Po přidání zařízení do seznamu je možné vybrat všechny jeho senzory zaškrtnutím celého zařízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Vybrané zařízení 
HWg-STE.  
 
PDMS zobrazuje 
pouze jeden senzor 
215 z tohoto zařízení. 
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Počet monitorovaných senzorů je limitován typem licence. Volná Trial licence HWg-PDMS 
umožňuje monitorovat jen 3 senzory. 
 

U některých zařízení je možné načíst hodnoty z logu v zařízení. Použijte pravé tlačítko myši na 

zařízení v seznamu zařízení „Device List“ 
 

 
 

 

  

! 

Menu vyvolané pravým 
tlačítkem myši. 

Stáhne data 
nalogovaná v zařízení 
a uloží je do vnitřní 
databáze. 
 
Automaticky probíhá 
každých několik 
hodin.. 
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Nemáte IP senzor na přístupné IP adrese? – použijte e-mail 

Pokud chcete použít pro připojení zařízení HTTP XML (polování), je pro správný chod aplikace 
nezbytné, aby se HWg-PDMS software mohl připojit k IP adrese senzoru.  
 
To je složité, když máte IP senzor v serverovně za NAT (Network Adress Translation) a chcete se na 
senzor připojit vzdáleně, například z domova. V tomto případě zkuste použít pro přenos dat e-mail.  
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Reporty 

Naměřené údaje je možné sumarizovat do reportů. Reporty jsou generovány do XML databáze + 
importní makra do Excelu 2007 a vyšší. Pro správnou funkci reportů je nutné v Excelu povolit použití 
maker.  
 
V Excelu je dále možné data zpracovávat, doplnit vlastní grafy a logiku (makra) na zpracování 
naměřených dat. MS Excel tak načte data za určitý týden/měsíc do první záložky a vytvoří výstupy 
v požadovaném tvaru. Reporty mohou být vytvářeny buď jednorázově (ručně) nebo periodicky – 
automatizovaně. 
 
Do reportu vyberte, které senzory za jakou periodu se budou přenášet do MS Excel:  
 

 
 
Standardně nejsou do reportu zahrnuty vadné senzory a zařízení, která byla v dané době například 
nedostupná nebo vypnutá (hodnoty -998 a -999). Je možné průměrovat několik po sobě jdoucích 
měření „Average Interval“. 
 
Uložení reportu je možné pomocí tlačítka OK případně pomocí tlačítka „Save & Preview (Uložit & 
Náhled)“, přičemž toto tlačítko report uloží v programu HWg-PDMS a následně report zobrazí v 
programu MS Excel. 
 

  

Otevře průběh 
v MS Excel a načte 
data. 

Průměruje hodnoty, 
vytváří přesný počet 
řádků v periodickém 
výstupu. 
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MS Excel musí mít povoleno zpracování maker. Standardně jsou k dispozici listy Report, Graf - all 
sensors a Graf - only first sensor. 
 

 
 
 
Na listu Report jsou uloženy všechny naměřené hodnoty ze všech senzorů.  
Tlačítko Open XML slouží k načtení hodnot z XML souboru do Excelu (záznam například za týden).  
 
Z načtených hodnot jsou automaticky vytvořeny grafy na listech Graf - all sensors a Graf - only first 
sensor. Pro vytvoření vlastních grafů slouží tlačítko Add Graph. Zde je možné zvolit, které senzory 
budou zahrnuty do vytvoření grafu. 
 

 
 

Import dat obsahující desetisíce záznamů (řádek) může trvat delší dobu. Je proto vhodné 
velikost reportů omezit, např. nastavením průměrování hodnot senzorů. 

 
Uživatel může dodefinovat vlastní listy, které budou zpracovávat naměřená data do podoby, jakou 
potřebuje.  

! 
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Menu Soubor - Globální nastavení 
 

Pro přístup do tohoto menu je třeba být přihlášen. Standardně probíhá přihlášení automaticky, 
pokud nezměníte heslo pomocí speciální utility. Pak je nutné se přihlašovat ručně. 

 
  

General – Global settings  

Nastavení periody čtení senzorů (1) a adresář pro ukládání reportů. Také je zde možné vypnout 
ukládání zpráv do log souboru. 
 

 
 

  

1 

! 
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E-mail – Global settings 

Nastavení parametrů POP serveru, z něhož HWg-PDMS bude načítat zprávy od senzorů. 

Aplikace odmazává stažené emailové zprávy, proto je třeba použít pro každé jedno instalované 
PDMS jeden vyhrazený emailový účet s POP3 přístupem. 
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Report Email – Global settings 

Nastavení odchozího emailového serveru (SMTP), a adresátů, jimž bude HWg-PDMS zasílat reporty. 
Spojení lze konfigurovat dle požadavků SMTP serveru – autentizace (jméno/heslo), případně ještě 
zabezpečit šifrováním protokolem TLS. Správnost konfigurace je vhodné ověřit zasláním testovacího 
e-mailu tlačítkem (1). 
 

 
 

  

1 

Vytvoří XLS přehled a 
pošle vám ho emailem 

jako přílohu.. 
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Portál – Global settings 

Aktivuje v rámci HWg-PDMS službu portál. Služba běží na pozadí.  
PC musí být na veřejné IP adrese, nebo tak, aby se všechny senzory mohly dostat na tuto adresu.  
IP Senzory se připojují přímo na web server v PDMS a ukládají data nasnímaná ze senzorů.  
 
V seznamu zařízení jsou tato zařízení přístupná přes položku PORTAL. 
 

 
 

   

PDMS běží na veřejné 
IP adrese a IP 

senzory mu posílají 
data přes http. 
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WEBserver – Global settings 

Karta slouží k vytvoření webserveru, který zobrazuje aktuální stav senzorů. Standardně je nastaven 
port 8080. Pokud je port obsazen (např. ve Windows 7 pro proxy server), zvolte jiný volný, např. 
8282. 
 

 
 
 

Změna hesla 

Podmenu „Přihlásit se…“ slouží k ověření oprávnění uživatele ke změnám konfigurace – 
sledovaných zařízení/senzorů, úpravám reportů a dalších konfiguračních nastavení. Standardně není 
nutné se přihlašovat, protože program se přihlašuje automaticky heslem „admin“. 
 

 
 
 
Heslo může být změněno pomocí utility HWg_DCD_passwd.exe. Ta je umístěna ve stejném 
adresáři jako HWg-PDMS_client.exe, standardně C:\Program Files\HW-group\HWg-PDMS. Po 
změně hesla je pro přístup k některým funkcím nezbytné se přihlásit. Nepřihlášený uživatel může 
měnit zobrazovaný interval, aktualizovat a exportovat grafy, prohlížet log a vygenerovat obsah do již 
definovaných šablon reportů. 
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Menu View 
Log Messages (Logovací zprávy) zobrazí log soubor aplikace. Do něj se ukládají informace o 
spojení s monitorovanými zařízením, databázi a službách používaných HWg-PDMS. Velikost log 
souboru je omezena, a po jejím překročení se automaticky vytvoří další soubor. 
 
Language (Jazyk) umožňuje změnit jazyk, kterým HWg-PDMS komunikuje. Aktuálně: 

 angličtina 

 čeština 

 němčina 

 francouzština 

 polština 

 rumunština  

 indonézština¨ 

 španělština 

 portugalština  

 slovinština. 
 

 
Menu Tools 
Položka „Import“ slouží k importu databází údajů nasnímaných ze senzorů, které byly uloženy ve 
starších verzích aplikace 1.5.x a 1.6.x. 
 

 
 
Menu Help 
Položka  „Check for Update (Zkontrolovat aktualizace)“ provede kontrolu na distribučním serveru 
výrobce, zda je nainstalována nejnovější verze HWgPDMS. 
 
Položka „About (O aplikaci)“ zobrazí verzi aplikace a čas sestavení. Tyto informace jsou potřebné 
při řešení dotazů na technické podpoře. 
 


