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Úvod 

HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí. Událostí může být např. detekce odpojení 
senzoru, hodnoty mimo rozsah nebo sepnutí tlačítka.  Na základě události, která nastane, se provede 
akce. Například odeslání SMS na několik čísel, odeslání e-mailu, sepnutí relé výstupu po síti, 
spuštění Windows aplikace nebo zobrazení varovné zprávy. 
 
Každá událost je vyhodnocena podmínkou (Condition) a na ní navázaná akce (Action) se spojují v 
jednom pravidle (Rule). Do aplikace lze vložit až 90 pravidel. 
 
HWg-Trigger je schopen přijímat informace o událostech od jednotek Poseidon, Damocles,  
HWg-WLD a HWg-PWR. Pro komunikaci s jednotkami používá kombinaci protokolů SNMP a XML. 
HWg-Trigger může v omezeném rozsahu nahradit systémy dohledu (Network Monitoring Systém) 
nebo řízení (SCADA). 
 

 
 

  

HWg-Trigger2 MANUÁL 
HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí. 
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Systém pravidel 

HWg-Trigger je aplikace vykonávající uživatelem požadované operace na základě sady pravidel 
definujících, za jakých okolností se má operace provést, přičemž jednotlivá pravidla lze vzájemně 
kombinovat. Každé pravidlo obsahuje:  
 

 Název – slouží jen pro usnadnění uživatelské správy pravidel. 

 Podmínku spuštění – vlastní definici podmínky: zapnutí zařízení (definice IP adresy), alarm 
na vstupu či senzoru (název vstupu/senzoru) apod. Součástí je určení provádění pravidla při 
zahájení či ukončení Alarmu, případně při obou stavech. 

 Požadovanou akci – definici toho, co se má stát, je-li splněna podmínka (zobrazení 
varovného okna, odeslání SMS apod.). 

Obecně platí, že pro každou požadovanou akci je vyžadováno samostatné pravidlo. Výjimku tvoří 
zobrazení varovného okna, které lze zobrazit též jako doplněk kterékoliv jiné akce. 
 
Samostatnou kapitolou jsou pravidla prováděná při spuštění zařízení a spuštění vlastní aplikace. V 
obou případech lze tato pravidla použít pro nastavení výchozích hodnot vzdálených výstupů, v 
případě pravidel vázaných na spuštění zařízení též jako varování o potřebě kontroly provozního 
stavu monitorovaného prostředí a podobně.  
 
 

 

Aplikace klient / server  

HWg-Trigger funguje jako aplikace typu klient/server, kde jádrem je nainstalovaná 
služba (NT services) běžící na pozadí a zajišťující plynulý provoz.  
 
Grafické rozhraní funguje jako klient připojující se ke službě a vedle konfigurace 
zajišťuje činnosti určené k informování uživatele o aktuálním stavu. Není-li spuštěna 
klientská část, neprovádí se zobrazování varovných oken. Činnost klientské části je signalizována 
ikonou HWg-Triggeru ve stavové liště vedle hodin (systray), která se v případě ztráty spojení 
(zastavení služby apod.) změní na přeškrtnutou.  
 
Klientská část je spouštěna automaticky při přihlášení uživatele, případně po první instalaci ji lze 
spustit ručně pomocí volby START/Všechny programy/HW group/HWg-Trigger/ HW-g Trigger. 
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Instalace 

HWg-Trigger je vybaven přehledným konfigurátorem, 
který umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Vzhledem k 
tomu, že je třeba, aby HWg-Trigger komunikoval s 
vnějším světem, je nezbytné v konfiguraci Vašeho 
firewallu povolit spouštění služby a otevřít příslušné porty 
pro SNMP Trapy (typicky 162, ale může být uživatelem 
změněn). V případě, že je při instalaci detekován 
standardní firewall ve Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 
Server 2003/2008/2012, jste dotázáni na povolení automatické změny konfigurace firewallu. Pokud 
souhlas udělíte, instalátor přidá službu do výjimek firewallu – jinak tak budete muset učinit sami 
(Program Files\HW group\HWg-Trigger\PD_Trigger_srv.exe). Totéž platí v případě jiných než 
originálních firewallů systémů Windows (Sunbelt, ISA, Norton apod.). 
 
 

„Trial verze“ funguje pouze 30 dní. Poté je potřeba zakoupit placenou verzi a v dialogu 
Registration zadat získané licenční číslo. Návod najdete v sekci Menu Help. 

 
 

 
Při odinstalaci aplikace vytvoří soubor se zálohou vaší licence. Tento soubor použijte pro 
reinstalaci prostřednictvím tlačítka Load Licence from Backup File. Licence nelze přenášet 
na jiný počítač. 

! 

! 
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Uživatelské rozhraní 

Hlavní obrazovka HWg-Trigger slouží k zobrazení seznamu definovaných pravidel a několika 
posledních událostí zaznamenaných do log souboru. Poklepáním na pravidlo se otevře formulář pro 
jeho editaci. 
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Vytváření a editace pravidel 

Formulář New Rule/Edit Rule slouží k vytvoření/editaci pravidel jak má HWg-Trigger reagovat na 
detekované události.  

 Condition definuje podmínky, za jakých se má pravidlo vykonat 

 Action definuje konkrétní akci a její parametry. 

 
Počet pravidel, která můžete vytvořit, je limitován na 90 jak v trial, tak v registrované verzi. 
Trial verze funguje pouze 30 dnů. 

 

 
 

RULE NAME (1) 

Slouží pro orientaci v seznamu definovaných pravidel a identifikaci pravidla v seznamu událostí. 
 

Condition Type (2) 

Definuje, jaký typ události pravidlo sleduje. Podrobnější specifikace dále. 

! 

1 

2 

3 
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Sekce CONDITION 

Tato sekce slouží ke specifikaci, za jakých podmínek se má provést akce. 
 
 

1: Sensor Alert (SNMP Trap):  

Podmínka pasivně čeká a reaguje na přijatý SNMP Trap ze zařízení.  
Umožňuje nastavit filtr pro příchozí SNMP Trapy, na který bude podmínka nastavena. Filtrovat je 
možné jméno senzoru, jméno zařízení, MAC adresu a IP adresu. Trapy, které budou ve svém těle 
obsahovat tento výraz, budou pravidlem zpracovány. Přitom platí klasická hvězdičková konvence, tj. 
symbol „*“ (smí být v řetězci obsažen pouze jednou) nahrazuje libovolný počet jakýchkoliv znaků a 
symbol „?“ nahrazuje jeden libovolný znak.  
 
Příklad:   

* 12      = Binary 12, Sensor 12, Output 12,...   
Sen??r*1  = Sensor 1, Sensor_1, Sensor1, SenSOry#+1,... 
Out*      = Output 12, Out1, Output_1 
 

 
Zároveň je možné nastavit závislost pravidla na hodnotě senzoru (větší/menší než) a zda je 
akce provedeno na začátku alarmového stavu a/nebo na jeho konci. 
 

Zde nastavíte závislost 
na hodnotě senzoru 

Every Value = nezáleží 



HWg-Triger MANUAL HW group 
 

  
7 / 25 www.HW-group.com 

 

 

2: Device Watchdog 

Podmínka aktivně komunikuje se seznamem zařízení v seznamu „Device List“.  
Zařízení jsou sledována s nastavenou periodou (Check Every) 2 vteřiny až 1 hodina.  
 
Reference Address: 
Funkčnost tohoto pravidla lze svázat s dostupností referenčního serveru (kontrola pomocí aplikace 
Ping). Podmínka se nespustí, pokud je/není dostupné spojení na referenční adresu. 
Například použití HWg-Trigger na notebooku, který občas je a občas není připojen k síti. Device 
Watchdog podmínka negeneruje falešné poplachy, pokud počítač s aplikací HWgTrigger nemá 
dostupnou tu správnou síť. Síť ve které je umístěno referenční zařízení a zároveň kontrolovaná 
zařízení.  
 
Spuštění akce vyvolané pravidlem lze odložit (Run Action After), čímž se dále sníží 
pravděpodobnost falešného poplachu vyvolaného např. krátkodobou nedostupností zařízení během 
čtení hodnot. Doba odložení by měla být alespoň 3x větší než nastavená perioda sledování. 
Akce může být provedena, když dojde ke ztrátě spojení s kterýmkoli zařízením (Run Action if any 
Device Connection Failed) nebo když dojde k odpojení kteréhokoli senzoru (Run Action if any 
Sensor Disconnected) anebo když je kterýkoli senzor mimo přednastavený rozsah (Run Action if 
any Sensor Out of Safe Range). Zároveň je možné nastavit, že akce bude provedena na začátku 
alarmového stavu a/nebo na jeho konci. 
 

 

 

  

Referenční server slouží 
ke kontrole dostupnosti 
konektivity a omezení 
falešných poplachů. 

Akci je možné provést jak 
na začátku (condition 
activated), na konci 

(condition deactivated) 
nebo při změně stavu. 

Seznam adres testovaných 
zařízení. 
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3: Sensor Value Watchdog 

Podmínka aktivně komunikuje se zařízením „Device IP“.  
Slouží k hlídání hodnoty jednoho konkrétního senzoru na zařízení periodickým dotazováním. 
 

 

 

 

 

Určit senzor je možné též pomocí tlačítka Search Sensor, které vyvolá menu se stromem 
zařízení: 

Zpoždění akce umožňuje odfiltrovat chvilkové 
výpadky v komunikaci se zařízením. 



HWg-Triger MANUAL HW group 
 

  
9 / 25 www.HW-group.com 

 

4: Device Power-Up Init (SNMP Trap) 

Podmínka pasivně čeká a reaguje na přijatý SNMP Trap ze zařízení. 
Reaguje na SNMP Trap o spuštění vzdáleného zařízení. Obvykle se využívá pro nastavení 
definovaného stavu výstupů po startu zařízení. 

 

 

 

5: Windows Power-Up Init  

Podmínka, která se spustí se spuštěním operačního Windows, kde je nainstalován HWg-Trigger. 
Obvykle se využije při nastavování počátečních stavů výstupů vzdálených zařízení.  
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Sekce Action 

Tato sekce nastavuje konkrétní požadované akce Action Type (4) a jejich parametry s možno stí 
jejich otestování. 
 

 

Action Detail (5) 

Obsah této části je přímo svázán s typem akce. Nastavují se v ní detailní parametry akce, např. 
telefonní čísla, na které se má poslat SMS, e-maily, výstup, který je třeba ovládat apod. 
 

Test Action (6) 

Tlačítko pro otestování funkčnosti nastavené akce. 
 

Repeat action every 5 seconds until condition is valid (7) 

Akce se bude opakovat každých 5 sekund, dokud bude podmínka splněna. 
 

Lze použít pouze v pravidlech s podmínkami typu Device Watchdog nebo Sensor Value 
Watchdog. 

5 

7 

8 

6 9 

4 

! 
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Show Popup Message (8) 

Kromě akce specifikované v Action Type se zobrazí PopUp okno s informací o akci: 
 

 
 

Message Detail (9) 

Políčko Alarm slouží k zadání textu, který se objeví v Popup okně při spuštění alarmu. Text z políčka 
Normal se použije při návratu do normálního stavu. 
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Action Type (4) 

1: None  

Volba je určena k deaktivaci sekce v případě, kdy má být pouze zobrazeno varovné okno. Výběrem 
této akce se automaticky zaškrtne pole Show Popup Message (6).  

 

2: Switch Relay Output  

Volba umožňuje ovládat DO výstupy jednotek Poseidon (modely vybavené DO výstupy) a Damocles.  
 
Výstup(Output Action) je možné sepnout, vypnout, sepnout na dobu, kdy je alarm aktivní, 
vypnout po skončení alarmu.  

 
Vyhledání výstupu je možné kliknutím na obrázek složky, které vyvolá menu se stromem 
zařízení: 
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3: Play Sound  

Volba umožňující přehrání vybraného zvuku ve formátu WAV. Kliknutím na tlačítko procházení lze 
nalistovat požadovaný soubor (standardně je výchozí složkou %SystemRoot%\Media, tj obvykle 
C:\Windows\Media). 

 

 

4: Run via Service  

Spuštění externí aplikace službou – používá se při spouštění aplikací především na Windows 
Serverech resp. v případě, kdy je třeba start i bez přihlášeného uživatele či bez požadavku na 
spuštění grafického rozhraní.  
Cestu k programu lze zadat buď ručně, nebo nalistovat v systému. Políčko Command Line 
umožňuje definovat parametry spouštění aplikace – více viz Parametry spouštěných aplikací. 

 

 

5: Run Application  

Spouštění externí aplikace s požadavkem na zobrazení jejího grafického rozhraní. Vyžaduje 

přihlášení uživatele. Cestu k programu lze zadat buď ručně, nebo nalistovat v systému. Políčko 
Command Line umožňuje definovat parametry spouštění aplikace – více viz Parametry 
spouštěných aplikací. 



HWg-Triger MANUAL HW group 
 

  
14 / 25 www.HW-group.com 

 

 
 

Volby Run Application a Play Sound lze aplikovat pouze pokud je přihlášen uživatel. 
 

 

6: Send SMS (Local GSM Modem)  

Odeslání SMS až na tři telefonní čísla přes externí modem ModemCom/G10.  

 

 Do textu SMS lze vkládat pomocí maker hodnoty získané z přijaté události (viz Makra). Pro 
zjednodušení zadávání jsou makra dostupná na kliknutí pravým tlačítkem myši nebo 
klávesovými zkratkami. 

  

! 
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7: Send SMS (Remote SMS GW)  

Odeslání SMS až na tři telefonní čísla přes externí SMS bránu (Poseidon). Nastavení brány viz 
Remote SMS Gateway - Global Settings. Do textu SMS lze vkládat pomocí maker hodnoty získané 
z přijaté události (viz Makra). 

 

8: Shutdown Windows  

Vypnutí Windows na kterých běží HWg-Trigger jako reakce na splnění podmínky. 

 

9: Send E-mail  

Zašle předdefinovaný e-mail prostřednictvím nastaveného SMTP serveru – viz SMPT Server - 
Global/Settings. V textu zprávy je možné využít proměnné z přijaté události (viz Makra) stejně jako 
u SMS.  
 

 
 

 
 

  

1 



HWg-Triger MANUAL HW group 
 

  
16 / 25 www.HW-group.com 

 

Editace textu v emailu (1) 

 

 

Makra 

Makra jsou proměnné, jejichž použitím lze do parametrů při spouštění aplikací či do E-mailů a SMS 
zpráv vkládat hodnoty získané z alarmových SNMP Trapů. V současnosti jsou podporovány 
proměnné:  
 

 %RULENAME% - Název pravidla 

 %STATE% - Stav Alarm/Normal - definuje začátek nebo konec akce 

 %SENSORNAME% - Název senzoru kterého se akce týká (netýká se pravidel typu Device 
watchdog) 

 %VALUE% - Hodnota senzoru, kterého se akce týká (netýká se pravidel typu Device 
watchdog) 

 %IP% - IP adresa zařízení kterého se akce týká (netýká se pravidel typu Device watchdog) 

 %MAC% - MAC adresa zařízení kterého se akce týká (netýká se pravidel typu Device 
watchdog) 

 %NEW_INV_COUNT% - Počet zařízení v alarmu 

 %NEW_INV_LIST% - Seznam zařízení v alarmu ve výpise pod sebou 

 %NEW_INV_LINE% - Seznam zařízení v alarmu ve výpise v řádce 

 %NEW_OK_COUNT% - Počet zařízení mimo alarm 

 %NEW_OK_LIST% - Seznam zařízení mimo alarm ve výpise pod sebou 

 %NEW_OK_LINE% - Seznam zařízení mimo alarm ve výpise v řádce 

 %DEVICE_COUNT% - Počet zařízení v seznamu hlídaných (pro pravidla typu Device 
watchdog) 

 %DEVICE_INV_COUNT% - Počet zařízení pro které nastala akce (pro pravidla typu Device 
watchdog) 
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 %DEVICE_LIST% - Seznam hlídaných zařízení ve výpise pod sebou  

 %DEVICE_LINE% - Seznam hlídaných zařízení ve výpise v řádce 

 

Parametry spouštěných aplikací 

HWg-Trigger umožňuje spouštět externí aplikace s pomocí jejich parametrů, případně do parametrů 
vkládat pomocí maker hodnoty získané z trapů, jako jsou IP adresa zařízení či hodnota senzoru. 
Podmínkou je, aby aplikace umožňovala spouštění z příkazové řádky. Popis parametrů se liší podle 
konkrétní aplikace, ale obvykle jej lze vypsat pomocí spuštění aplikace s parametrem /H nebo /?.  
  

Menu File - Global Settings 

Slouží pro nastavení a zjištění základních provozních parametrů. 
 

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 pomocí 
formuláře File/Login. 

 
  

General – Global Settings  

Na záložce General je možné deaktivovat záznam provozu HWg-Triggeru do logovacího souboru. 
Standardně je záznam povolen (Log File Enable - volba zaškrtnuta), ale po nastavení a odladění 
pravidel může být v rámci úspor místa na disku deaktivována (nicméně toto důrazně 
nedoporučujeme). 
 
Také je zde možné nastavit referenční server (Reference Address), který se používá pro zjišťování, 
zda je dostupná konektivita ke kontrolovaným zařízením. 
 

 
  

! 
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SNMP Traps – Global Settings 

Zde se nastavuje port, na kterém bude HWg-Trigger naslouchat příchozím SNMP trapům (pro 
události Sensor Alert, Device Power-Up Init). Standardně je nastaven na 162 (port vyhrazený pro 
SNMP Trap), nicméně na systémech využívajících SNMP může být obsazen.  
 

 

Remote SMS Gateway – Global Settings 

Pro akci Send SMS (Remote GW) je třeba nastavit na této záložce spojení se vzdálenou SMS 
bránou. Jako brána slouží jednotky Poseidon a v podstatě stačí doplnit správnou IP adresu 
Poseidonu (Poseidon IP Address) a bránu pro http protokol (Poseidon Port - obvykle 80) a 
nakonfigurovat posílání SMS v Poseidonu (Open Poseidon in WEB Browser). Ke kontrole 
funkčnosti použijte tlačítko Send Testing SMS. 
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Local GSM Modem – Global Settings 

Pro akci Send SMS (Local GSM Modem) je třeba na této záložce nadefinovat ke kterému portu 
počítače je připojen GSM modem. Zároveň je možné vyzkoušet funkčnost zasláním testovací zprávy. 
V poli Log Messages se zobrazují informační zprávy služby, která SMS odesílá. 
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SMTP Server – Global Settings 

Nastavení parametrů SMTP serveru, jehož prostřednictvím HWg-Trigger zasílá e-mailové zprávy o 
provozních událostech (akce Send E-mail). 
 

 
 

 

Menu File - Login 

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

 
 
 
Heslo může být změněno pomocí utility HWg_PD_Trigger2_passwd.exe. Ta je umístěna 
standardně v adresáři C:\Program Files\HW-group\HWg-Trigger. Po změně hesla je pro přístup k 
většině funkcí nezbytné se přihlásit.  
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Menu Edit 

V Menu Edit jsou tři položky New Rule, Remove Rule a Edit Rule, které slouží k práci s pravidly- 
vytvoření nového, odstranění, a úpravám. 
 

Menu Window 

Menu Window je přístupné i pro nepřihlášeného uživatele. 

 

Show Activity Log 

Pomocí této volby můžete zobrazit log soubor aplikace, kde jsou zaznamenávány všechny události, 
k nimž došlo během běhu HWg-Triggeru, což se využije zejména při řešení problémů. 
 

 

 
 
Show IP Address of this Computer 
Tato volba zobrazí všechny IP adresy síťových rozhraní v PC/serveru, na kterém je HWg-Trigger 
spuštěn. Tato informace je důležitá pro nastavení cílových adres pro SNMP Trapy v jednotkách 
Poseidon a Damocles (viz Jak nastavit zařízení pro práci s HWg-Trigger). 
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Menu Help 

 

Registrace 

Položka Registration slouží k zadání zakoupeného licenčního čísla k registraci aplikace. 
 
Testovací trail verze funguje pouze 30 dnů. 

 
Při objednávce plné verze aplikace, obdržíte registrační číslo "Customer key", které je ve formátu: 
1111-2222-3333-4444. Toto číslo vložte do políčka Enter your Customer Key. 
 

  
 
Pokračujte v registraci stisknutím Next a vložte ostatní požadované údaje (označené hvězdičkou). 
 

 
 

! 
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Software vygeneruje žádost o registraci "licence.txt". 
Tento soubor je třeba uložit a odeslat emailem na zobrazenou email adresu. 
 

 
 
Během 2-3 pracovních dní Vám pošleme emailem "Activation Key", ve formátu  
AAAAAAAA-BBBBBBBB-CCCCCCCC-DDDDDDDD, který vložíte do softwaru. 
 
 
Položka „About (O aplikaci)“ zobrazí verzi aplikace a čas sestavení. Tyto informace jsou potřebné 
při řešení dotazů na technické podpoře. 
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Jak nastavit zařízení pro práci s HWg-Trigger 

Aby mohly jednotky Poseidon a Damocles spolupracovat s HWg-Trigger, je třeba v jejich konfiguraci 
správně nastavit parametry pro SNMP Trapy. Vzhledem k tomu, že konfigurace je podrobně popsána 
v manuálech od těchto zařízení, popíšeme si pouze nastavení klíčových parametrů. 
 
Poznámka: Následující řádky platí pouze v případě, že se jednotky Poseidon a Damocles nacházejí 
ve stejné síti jako počítač s HWg-Triggerem, případně je-li tento počítač na veřejné IP adrese! 
 

Poseidon 

Otevřete konfigurační web rozhraní jednotky Poseidon na záložce SNMP Setup. Zde máte možnost 
definovat cílové destinace pro SNMP Trapy:  
 

1) Do pole IP Adress vepíšete IP adresu vyčtenou z menu Window /Show IP Address of this 
Computer v HWg-Triggeru. 

2) Položka Port musí obsahovat stejnou hodnotu jaké je nastavena v HWg-Triggeru v menu 
File/Global Settings na záložce SNMP Traps v poli Local SNMP Trap Listener Port 
(standardně 162). 

3) Zapněte volbu Enable, která aktivuje odesílání základních SNMP Trapů (zapnutí či reset 
zařízení). 

4) Na záložce Sensors zaškrtněte u příslušných senzorů, u kterých chcete sledovat alarmové 
stavy pomocí HWg-Triggeru, políčko Out of Safe Range SNMP Trap. Chcete-li sledovat též 
binární vstupy, nastavte Dry Contact Inputs state reaction na Send SNMP Trap, případně 
Send SNMP Trap + SMS& Email a nastavte, kdy je na příslušném vstupu alarmový stav.  

  



HWg-Triger MANUAL HW group 
 

  
25 / 25 www.HW-group.com 

 

Damocles 

V jednotkách Damocles se opět vše nastavuje pomocí rozhraní FLASH, nicméně tentokrát vše na 
jednom místě – na záložce Alarms.  
 
Způsob nastavení v případě, že cílový server/počítač není na veřejné adrese, je stejný, jen jako IP 
adresa musí být nastavena vnější adresa internetové brány, která je z pohledu každé sítě jedinečná. 
Navíc je třeba nastavit směrování paketů na správný počítač, proto se obraťte na vašeho správce 
sítě, který Vám s konfigurací poradí.  
 


