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  ÚVOD 

ÚVOD 

Systém DOMINUS-MILLENNIUM 
Systém Dominus-Millennium je univerzální, stavebnicový, 
multiprocesorový, sběrnicový systém pro sběr, zpracování a distribuci 
informací. Je určen především pro zabezpečení objektů a areálů 
malého, středního i velkého rozsahu s návazností na systém kontroly 
pohybu osob. 
 
Koncepce systému staví na zkušenostech se systémy Dominus a 
Terminus a je tvořen ucelenou řadou několika typů ústředen, z nichž 
každá disponuje jinými možnostmi a rozsahem funkcí, což  předurčuje 
typ objektu, pro který je určena. Programové vybavení je pro všechny 
typy shodné. 
 
Komplexnost systému podtrhuje programové vybavení, které dovoluje 
monitorovat a zpracovat historii událostí (programy HisTermW a 
TerminW), konfigurovat ústřednu (program SetTermW), oživovat a 
programovat instalované sběrnice T-bus bez přítomnosti ústředny 
(program TestTerm) a centralizovaně monitorovat a ovládat systém 
prostřednictvím počítače (program PanTermW). 

Program HisTermW 
Program je určen organizacím provádějícím instalaci a nasazení 
systémů řady Dominus-Millennium ale také koncovým zákazníkům. 
Vzhledem k tomu, že systémy řady Dominus-Millennium jsou určeny 
spíše pro rozsáhlejší objekty a jeho historie může obsahovat tisíce 
položek, je jejich prohlížení prostřednictvím ovládacího panelu časově 
náročná záležitost. Proto vznikl program HisTermW. 
 
Program umožňuje:  
• přečíst historii událostí z ústředny po sériové lince nebo síti 
• archivovat přijatou historii událostí na disku  
• prohlížet přijatou nebo archivovanou historii událostí  
• uživatelem definovat filtry, které z historie vyberou pouze 

požadované události anebo je zvýrazní zvolenou barvou  
• definované filtry archivovat na disku a kdykoliv je použít  
• události historie řadit sestupně i vzestupně (v souladu s českou 

abecedou) podle zvoleného kriteria  
• celou nebo filtrovanou historii vytisknout na tiskárně  
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• exportovat celou nebo filtrovanou historii událostí do textového 
(.txt) nebo databázového (.csv) souboru  

• zjistit a nastavit aktuální čas a datum ústředny  
• zjistit verzi programového vybavení ústředny  
• obousměrně synchronizovat časy a data ústředny a počítače  
• každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo 

a činnosti, které může provádět  
• kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu. 
 
Výhledově se počítá s využitím modemu a telefonních linek. 
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  INSTALACE 

INSTALACE 

Požadavky pro spuštění 
Program HisTermW je 32-bitová aplikace pro prostředí Windows 
98/NT a vyšší. Pro svoji instalaci vyžaduje CD mechaniku a pro 
připojení ústředny jeden volný sériový port anebo síťovou kartu. Jiné 
požadavky nejsou. 

Instalační disk 
Program je dodáván na instalačním CD disku, který obsahuje 
následující soubory: 
 

Setup.exe  instalační program 
Posledni.txt  poslední aktualizované informace 

(nemusí být). 
 
Po nainstalování lze v cílové složce nalézt následující soubory: 
 

HisTermW.exe soubor aplikace 
HisTermW.dll knihovna aplikace 
HisTermW.chm nápověda aplikace 
HisTermW.hlp kontextová nápovědy aplikace 
HisTermW.hsl soubor přístupových hesel 
Licence.txt  textový soubor s licenčními podmínkami 
Ctime.txt  textový soubor s aktuálními informacemi 
unins000.exe  program pro odinstalování 
unins000.dat  datový soubor pro odinstalování. 
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Instalace 

 
Instalace aplikace se provede automaticky spuštěním instalačního 
programu Setup. Po jeho spuštění a po potvrzení požadavku instalace 
se spustí proces, který vás automaticky povede až do konce instalace. 
 

Vítá Vás průvodce První dialogové okno Vítá Vás průvodce instalací obsahuje základní 
instalací pokyny k instalaci. 

 
Aktivace tlačítka [Další >] způsobí přechod k dalšímu oknu, aktivace 
[Storno] přeruší proces instalace. 
 

Licenční ujednání Dialogové okno Licenční ujednání předkládá podmínky, za kterých 
může uživatel aplikaci používat. Uživatel musí s těmito podmínkami 
bez výhrad souhlasit, což potvrdí zaškrtnutím volby Souhlasím 
s podmínkami Licenčního ujednání. 
 
Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace, aktivace tlačítka 
[< Zpět] způsobí přechod k předchozímu oknu a aktivace tlačítka 
[Další >] způsobí přechod k následujícímu oknu. 
 

Zvolte cílovou Dialogové okno Zvolte cílovou složku umožňuje výběr složky, kam 
složku bude aplikace nainstalována. Pokud vám nevyhovuje implicitně 

nastavená složka, můžete ji změnit. Lze také zadat neexistující složku, 
která bude automaticky vytvořena. 
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Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení cílové složky a přesunu 
k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces 
instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod k předchozímu 
oknu. 
 

Zvolte další úlohy Dialogové okno Zvolte další úlohy umožní vybrat další úkony, které 
se provedou v procesu instalace. 
 
Je-li zaškrtnuta volba Vytvořit na ploše zástupce aplikace, bude na 
pracovní ploše (desktop) vytvořena ikona umožňující spouštění 
aplikace. Implicitně volba není vybrána. 
 
Volby Aplikaci mohou používat se chovají následovně: 
• objeví se pouze v případě, že aplikaci instaluje uživatel 

s administrátorskými právy v prostředí Windows NT, 2000 a XP. 
Implicitní volba Pouze aktivní (přihlášený) uživatel nainstaluje 
aplikaci pouze pro uživatele který provádí instalaci a volba 
Všichni uživatelé nainstaluje aplikaci pro všechny uživatele. 

• instaluje-li aplikaci uživatel s neadministrátorskými právy, volby 
se neobjeví a aplikace je automaticky instalována pouze pro tohoto 
uživatele 

• v prostředích 98 a Me se volby neobjeví a aplikace je automaticky 
instalována pro všechny uživatele. 

 
Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení výběru a přesunu 
k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces 
instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod k předchozímu 
oknu.  
 

Zadejte V dalším dialogovém okně Zadejte identifikační údaje se zadávají 
identifikační údaje registrační údaje aplikace. Ve vstupní řádce Jméno vlastníka může být 

zadáno identifikační jméno vlastníka programu a ve vstupní řádce 
Registrační kód musíte zadat registrační kód aplikace. Není-li tento 
kód platný, bude aplikace nainstalována jako demoverze. 
 
!!! Registrační kód je uveden na etiketě instalačního disku. !!!
 
Demoverze je plně funkční program, jehož použití je časově omezeno. 
Dobu použitelnosti lze kontrolovat v informačním okně, které se 
objeví při spuštění aplikace a periodicky každých pět minut. 
 
Aktivací tlačítka [Další >] dojde k otevření informačního okna, které 
obsahuje zadané instalačních údaje. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší 
proces instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod 
k předchozímu oknu. 
 

Instalace Dialogové okno Instalace připravena obsahuje (pro kontrolu) zadané 
připravena parametry instalace a je posledním oknem před vlastním procesem 

fyzické instalace. 
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Aktivací tlačítka [Instalovat] dojde ke spuštění fyzické instalace. 
Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace a aktivace tlačítka 
[< Zpět] způsobí přechod k předchozímu oknu. 
 

Informace Po ukončení procesu instalace se v závěrečném dialogovém okně 
Informace objeví poslední aktuální zprávy vztahující se k aplikaci. 
 
Aktivací tlačítka [Další >] se přejde k poslednímu dialogovému oknu, 
ve kterém lze stisknutím tlačítka [< Zpět] přejít k předchozímu oknu 
anebo aktivací tlačítka [Dokončit] uzavřít celý instalační proces. 

Spuštění 
Okamžitě po spuštění se program ohlásí dialogovým oknem Nová 
obsluha, kde požaduje identifikační údaje obsluhy. 
 

 
 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své jméno (až dvacet 
Heslo libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj přístupový kód 

(čtyři až deset libovolných znaků). Jméno i heslo lze definovat v 
databázi osob pověřených obsluhou pomocí příkazů v příkazové 
skupině Obsluha. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se dává programu na vědomí, že údaje jsou 
zadány a lze pokračovat. Pokud údaje nebudou nalezeny v databázi 
pověřených osob, dojde k chybovému hlášení a uživatel musí údaje 
opravit. Dokud nebudou údaje zadány správně, nebude program 
pokračovat ve své činnosti a nebude ho možno ukončit. Je to proto, 
aby bylo zřejmé, že do systému se pokoušel dostat někdo nepovolaný. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
!!! Jméno i heslo pro první spuštění aplikace je uvedeno na etiketě 
instalačního disku. !!! 
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Registrace 
Prosíme zákazníky, aby po zakoupení programu HisTermW provedli 
jeho registraci, neboť pouze registrovaným zákazníkům budou 
zasílány informace o nových verzích, dodatcích a případných 
opravách. Podobně budou poskytovány telefonické konzultace pouze 
registrovaným zákazníkům. 
 
Registraci produktu je možno provést telefonicky anebo písemně na 
adrese uvedené v informačním okně příkazu SPELZA s.r.o. anebo 
prostřednictvím elektronické pošty příkazem Registrace ON-LINE. 
V tomto případě zkopírujte níže uvedený dotazník do formuláře pro 
elektronickou poštu, vyplňte ho a odešlete. Ovšem nejjednodušší je 
přímá registrace z internetových stránek výrobce, které lze otevřít 
příkazem Internetové stránky SPELZA. 
 
Registrace by měla obsahovat následující údaje: 
 

 PRODUKT 
    Název: 
    Verze: 
    Datum pořízení: 
    Sériové číslo #: 
  
 FIRMA 
    Jméno: 
    Kontaktní osoba: 
    Přesná adresa: 
    Telefon: 
    Fax: 
    E-mail: 
    WWW-stránky: 
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POPIS 

Vzhled obrazovky 

 
Program HisTermW komunikuje s uživatelem prostřednictvím 
obrazovky, na níž jsou zobrazeny všechny nezbytné údaje. 
 

Příkazová řádka V horní části je příkazová řádka, která obsahuje název aplikace a 
všechny příkazy aplikace. Příkazy zobrazené šedě nejsou v té chvíli 
dostupné. 

 
 

Nástrojová lišta Pod ní je nástrojová lišta, která obsahuje tlačítka umožňující rychlý 
přístup k některým frekventovaným příkazům. 
 

 

 příkaz Historie/Příjem historie 

 příkaz Historie/Otevření historie 

 příkaz Historie/Uložení historie 

 příkaz Historie/Textový výstup historie 

 příkaz Historie/Definice filtru 

 příkaz Historie/Otevření filtru 
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  POPIS 

 příkaz Historie/Uložení filtru 

 příkaz Historie/Zavření filtru 

 příkaz Historie/Filtrování historie 

 příkaz Obsluha/Změna údajů 

 příkaz Obsluha/Databáze obsluh 

 příkaz Modem/Volání 

 příkaz Modem/Zpětné volání 

 příkaz Modem/Čekání na zavolání 

 příkaz Modem/Zavěsit 

 příkaz Nastavení/Parametry spojení 

 příkaz Nastavení/Čas a datum ústředny 

 příkaz Nastavení/Verze ústředny 

 příkaz Nápověda/Obsah nápovědy. 
 
 

Stavová řádka V dolní části je stavová řádka, která obsahuje informace o stavu 
aplikace. 

 
P: <použitý port> 
Uvádí vybraný sériový port a zvolenou komunikační rychlost. Pokud 
je na konci uveden příznak /M, znamená to, že je použit modem pro 
připojení vzdálené ústředny. 
 
Barva, jakou je informace uvedena, hovoří o stavu použitého portu: 
 

černá  port je zavřen, není momentálně touto aplikací 
používán a je proto k dispozici jiným aplikacím, 

zelená  port je používán touto aplikací a není k dispozici 
jiné aplikaci. Tento případ je tehdy, když probíhá 
komunikace s ústřednou. 

červená při předchozím použití tohoto portu došlo k jeho 
chybě, např. port nekomunikoval. 

 
 

 
P:<síťová IP adresa> ... připojení pomocí sítě. 
 
Uvádí síťovou IP adresu převodníku RS232/Ethernet, kterým je 
ústředna připojena do sítě. Číslo za dvojtečkou je označení použitého 
portu. 
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Parametry komunikačního portu lze změnit příkazem 

: <jméno historie> 
jméno otevřené historie. Pokud je na konci 

: <jméno filtru> 
 a jméno použitého filtru. 

: <jméno obsluhy> 
lně přihlášené pověřené osoby. 

omocné informace 
é řádky se objevují různá informační hlášení a 

 pravém dolním rohu je ploška, která umožňuje měnit velikost 

 

Pracovní plocha  prostoru mezi nástrojovou lištou a stavovou řádkou je pracovní 

Tabulka historie abulka historie obsahuje v každé řádce jednu událost složenou 

.č. - pořadové číslo události, představuje pořadí, jak byly události 

.ú. - číslo ústředny, představuje identifikační číslo ústředny v níž 

at.vzn. - datum vzniku události, představuje datum, kdy událost 

as vzn. - čas vzniku události, představuje čas, kdy událost nastala. 

at.pot. - datum potvrzení události, představuje datum, kdy byla 

as pot. - čas potvrzení události, představuje čas, kdy byla událost 

živatel - představuje textový popis uživatele, který událost zrušil. 

Nastavení/Parametry spojení. 
 
H
Uvádí úplnou adresu a 
uveden příznak /F, znamená to, že historie nemusí být kompletní, 
protože byla filtrována příkazem Historie/Filtrování historie. 
 
F
Uvádí úplnou adresu
 
O
Uvádí jméno momentá
 
P
V poslední části stavov
indikace. 
 
V
hlavního okna aplikace prostřednictvím myši. Tato ploška není 
dostupná v případě, že hlavní okno aplikace je maximalizováno.
 
 
V
plocha a zobrazují se tam dialogová okna a chybová a informační 
hlášení. 
 
T
z devíti údajů (sloupců): 
 
P
přijaty z ústředny. 
 
Č
událost nastala. 
 
D
nastala. 
 
Č
 
D
událost potvrzena uživatelem. 
 
Č
potvrzena uživatelem. 
 
U
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  POPIS 

 
Popis události - představuje textový popis a bližší specifikaci 

yp události - představuje třídu, do které událost náleží. Třídy 

áhlaví každého sloupce obsahuje jeho název a jeden ze sloupců má v 

. 

liknutím pravého tlačítka myši na záhlaví sloupce Dat.vzn. nebo Čas 

události. 
 
T
událostí se využívají při definici filtru, a to při povolení/zákazu 
zobrazení a barevném rozlišení událostí. 
 
 
Z
záhlaví také speciální znak « nebo ». Tento sloupec je potom klíčem, 
podle kterého jsou události seřazeny vzestupně (») anebo sestupně («)
Řazení je implicitně provedeno vzestupně podle pořadového čísla ale 
dvojitÿm kliknutím myši na záhlaví libovolného sloupce lze toto 
řazení změnit. 
 
K
vzn. (resp. Dat.pot. nebo Čas pot.) lze datový i časový údaj vzniku 
události (potvrzení události) spojit. To je indikováno symbolem  
( ) v záhlaví příslušných časových sloupců. Pokud je následně 
provedeno řazení podle časové posloupnosti, jsou klíčem oba slo
současně. 
 

upce 

omocí myši lze nejen měnit sloupec určený k řazení událostí ale také 

Systém nápovědy umožňuje poskytnout komplexní informaci o 
zici 

ychlá nápověda - ukazuje-li kurzor myši na některý z prvků 
skem 

e-li vybrán některý z příkazů nebo některé z tlačítek v nástrojové 

ublinová nápověda - ukazuje-li kurzor myši na některé z tlačítek 
í 

lačítko [Pomoc] dialogového okna vypíše nápovědu ke všem 
m 

P
měnit velikost jednotlivých sloupců a přesouvat a měnit jejich pořadí. 

Nápověda 

kterémkoliv příkazu, tlačítku či prvku dialogového okna. K dispo
je několik variant nápovědy: 
 
R
dialogového okna, pak lze nápovědu k tomuto prvku vyvolat sti
pravého tlačítka myši anebo stiskem otazníku v pravém horním rohu 
dialogového okna a následným vybráním prvku. 
 
J
liště, je ve stavové řádce vypsán komentář k tomuto příkazu. 
 
B
v nástrojové liště po dobu asi 1 sekundy, objeví se bublina popisujíc
toto tlačítko. 
 
T
ovládacím a informačním prvkům umístěným v tomto dialogové
okně. 
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Příkazová skupina Nápověda obsahuje příkazy, které nabízejí 

ď přímo, propojením sériových 

. a) Pomocí sériového kabelu propojte sériový port počítače s 

 
b) Nastavený převodník připojte na jedné straně k síti a na druhé k 

 
. Pomocí ovládacího panelu uveďte systém do instalačního režimu a 

 
. Opět na ovládacím panelu zvolte komunikační port a přenosovou 

 
. Na počítači nastavte příkazem Nastavení/Parametry spojení typ 

 
. Spusťte příslušný příkaz (Historie/Příjem historie, Nastavení/Čas 

Převodník RS232/Ethernet 

V případě, že bude ústředna k počítači připojena prostřednictvím sítě, 

dně 

řed vlastním použitím je nutno převodník naprogramovat a to 
y pro 

ériový port: 
sová rychlost = podle nastavení v ústředně 

arity 
 

komplexní nápovědu k aplikaci HisTermW. 

Propojení počítače s ústřednou 
Počítač lze s ústřednou propojit bu
portů anebo pomocí sítě. V tomto případě musí být pro síťové 
připojení ústředny použit převodník RS232/Ethernet. 
 
1

rozhraním RS232 ústředny. Jako rozhraní RS232 lze použít 
libovolný slot se zásuvnou kartou P232 anebo port COM0. 

libovolnému rozhraní RS232 ústředny. Jako rozhraní RS232 lze 
použít libovolný slot se zásuvnou kartou P232 anebo port 
COM0. 

2
proveďte příkazy Inicializace systému a poté Instalace z počítače. 

3
rychlost. 

4
spojení a jeho parametry. 

5
a datum ústředny anebo Nastavení/Verze ústředny). 

musí být k jejímu připojení použit převodník RS232/Ethernet. 
Převodník bude k síti obvykle připojen zásuvkou RJ45. V ústře
bude převodník připojen na port COM0 anebo prostřednictvím 
zásuvné karty P232. 
 
P
v souladu s popisem daného typu převodníku. Obvyklé parametr
nastavení převodníku jsou: 
 
S

• přeno
• datové bity = 8 
• stop bity = 1 
• parita = bez p
• řízení toku = žádné.
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íťová konfigurace: 

i konvertoru = TCP server 
ě 

i dat = 50 sekund 

ěr souborů je využíváno 

hylky 

S
• mód činnost
• IP adresa konvertoru = dle topologie sít
• IP maska konvertoru = dle topologie sítě 
• port konvertoru = dle typu konvertoru 
• timeout pro odpojení klienta při absenc
• IP adresa clienta = dle topologie sítě 
• IP maska clienta = dle topologie sítě. 

Dialogové okno pro výběr souborů 
Vzhledem k tomu, že dialogové okno pro výb
všemi příkazy pracujícími se soubory filtrů a historie, bude lépe 
seznámit se s jeho použitím a prvky již nyní. Drobné textové odc
(název dialogového okna, pojmenování ovládacích prvků), odvozené 
od právě probíhajícího příkazu, nejsou z hlediska funkce podstatné. 
Různé verze Windows mohou ovlivnit vizuální podobu okna. 
 

 
 

Kde hledat eznam Kde hledat zobrazuje všechny dostupné diskové jednotky a 

ožky 

Název souboru e vstupní řádce Název souboru lze zadat přímo jméno požadovaného 

 

Soubory typu eznam Soubory typu zobrazuje všechny filtry pro výběr souborů. 

S
složky. Stiskem tlačítka označeného šipkou dojde k vypsání jejich 
systémové hierarchie. Vybráním položky ze seznamu se zobrazí 
složky a soubory vztahujících se k vybrané položce. Vybráním sl
nebo souboru v seznamu souborů, dojde k jeho otevření. 
 
V
souboru. Lze zadat úplné jméno souboru anebo použít tzv. globální 
znaky * a ? (např. HIS?.*). Není-li zadaná cesta, hledá se v otevřené
složce. 
 
S
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Stiskem tlačítka označeného šipkou Soubory typu dojde k vypsání 
všech dostupných předdefinovaných typů souborů. Následným 
výběrem jednoho z těchto typů lze zúžit počet vypisovaných sou
 

borů. 

  Tlačítko způsobí vypsání obsahu složky, která je v systémové 
hierarchii o jeden stupeň výš. 
 

  Tlačítko umožní vytvořit novou složku. 
 

  Tlačítko zvolí u vypisování souborů takový režim, že se 
zobrazují pouze ikona a jméno souboru. 
 

  Tlačítko zvolí u vypisování souborů takový režim, že se 
zob  a 

[ Otevřít ] ktivací tlačítka [Otevřít] dojde k otevření vybraného souboru. 

[ Storno ] ktivací tlačítka [Storno] se výběr souboru neprovede a okno se 

[ Nápověda ] ktivací tlačítka [Nápověda] lze obdržet nápovědu vztahující se 

Okna pro zobrazování průběžného stavu existují ve třech variantách a 

arianta A se objevuje u příkazů Nastavení/Čas a datum ústředny a 

razují kromě ikony a jména souboru také jeho velikost, typ
datum změny. 
 
A
 
A
uzavře. 
 
A
k tomuto oknu. 

Okna zobrazení průběžného stavu 

výběr varianty záleží na použitém příkazu. 
 
V
Nastavení/Verze ústředny. 
 

 
 

arianta B se objevuje u příkazu Historie/Příjem historie a obsahuje V
textovou informaci o tom, kolik dat již bylo přijato. Tato varianta se 
používá tehdy, není-li dopředu znám objem dat. 
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Varianta C se objevuje u příkazů Historie/Filtrování historie a 
Historie/Textový výstup historie a obsahuje indikátor, který 
znázorňuje kolik procent dat již bylo zpracováno. Tato varianta se 
používá tehdy, je-li dopředu znám objem dat. 
 

 
 

[ Stop ] Aktivací tlačítka [Stop] dojde k přerušení probíhajícího zpracování. 

Informační okno 

 
 
Grafický symbol vyjadřuje typ informačního okna. 
 

 Jde o informační okno. 
 

 Jde o okno oznamující chybu. 
 

 Jde o okno varující uživatele. 
 

 Jde o potvrzovací okno. 
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 Jde o okno všeobecné. Místo tohoto symbolu může být ikona 
aplikace. 
 
 

[ OK ] Tlačítko [OK] se objevuje ve všech typech informačního okna, kromě 
potvrzovacího. Jeho aktivace způsobí uzavření okna. 
 

[ Ano ] Tlačítko [Ano] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí provedení činnosti, která je popsána v textové části 
informačního okna. 
 

[ Ne ] Tlačítko [Ne] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí, že činnost, která je popsána v textové části informačního 
okna, se neprovede. 
 

[ Zrušit ] Tlačítko [Zrušit] se někdy objevuje v potvrzovacím okně. Jeho 
aktivace způsobí uzavření okna a obvykle i přerušení probíhajícího 
příkazu. 
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  PŘÍKAZY 

PŘÍKAZY 

Historie 
Příkazy této množiny 
příkazů pracují 
s historiemi událostí a 
filtry historie a lze je 
rozdělit do dvou skupin. 

 
První skupina obsahuje 
příkazy, které pracují se 
soubory dat historie a 
dovolují historii přijmout 
z ústředny a uložit ji na 
disk (Příjem historie, 
Uložení historie), otevřít 
historii uloženou na disku 
(Otevření historie, 1, 2, 3 
a 4) a vypsat obsah 
historie na tiskárnu nebo 

do textového souboru (Textový výstup historie). 
 
Druhá skupina obsahuje příkazy, které pracují se soubory filtrů. Filtry 
historie jsou prostředky, které dovolují vybírat z historie pouze 
požadované události a tyto barevně zvýrazňovat a to nejen v době 
zobrazení ale také již při příjmu historie z ústředny do počítače. 
Příkazy této skupiny dovolují filtr definovat (Definice filtru), otevřít 
dříve definovaný filtr (Otevření filtru), uložit definovaný filtr na disk 
(Uložení filtru), zrušit filtrování historie (Zavření filtru) a pomocí 
filtru vybrat požadované události historie (Filtrování historie). 

Příjem historie 

Příkaz dovoluje přečíst historii událostí z ústředny do souboru. 
 
Pro správnou funkci tohoto příkazu je nutno propojit ústřednu 
s počítačem tak, jak je popsáno v kapitole Propojení počítače 
s ústřednou. 
 
Prostřednictvím dialogového okna Příjem historie z ústředny, se musí 
vybrat soubor, do kterého bude přijatá historie uložena. Dialogové 
okno automaticky nabízí posledně použitou složku. 
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Množství přijatých dat je postupně zobrazováno v informačním okně 
Přečtení historie. 
 
Po skončení přenosu sestaví program z přijatých dat vlastní historii. 
Postup sestavování je indikován v informačním okně Sestavení 
historie. 
 
V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] přenos, resp. 
sestavení historie, ukončit. 
 
Po úspěšném příjmu se jméno přijaté historie automaticky objeví ve 
stavové řádce za příznakem H:. 
 
Popis okna pro výběr historie a oken zobrazujících průběžný stav 
přenosu a sestavení historie je obsahem samostatných kapitol. 

Otevření historie 

Byla-li historie již dříve přijata z ústředny a uložena na disk, pak je 
možno tímto příkazem tuto historii otevřít a následně prohlížet. 
 
Prostřednictvím dialogového okna Otevření historie musí být vybrán 
soubor, ze kterého bude historie přečtena. Dialogové okno 
automaticky nabízí posledně použitou složku. 
 
Jméno otevřené historie se automaticky objeví ve stavové řádce za 
příznakem H:. 
 
Popis okna pro výběr historie je obsahem samostatné kapitoly. 

Uložení historie 

Příkaz umožňuje uložení historie do nového souboru anebo její export 
do jiného formátu. Jméno výstupního souboru lze vybrat 
prostřednictvím dialogového okna Uložení historie. Dialogové okno 
automaticky nabízí posledně použitou složku. 
 
Průběh vlastního přenosu dat je zobrazován v informačním okně 
Ukládání historie. 
 
V libovolném okamžiku lze aktivací tlačítka [Stop] ukládání historie 
ukončit. Objeví-li se při ukládání chyba, aplikace zareaguje chybovým 
hlášením a příkaz přeruší. 

Textový výstup historie 

Z důvodu archivace anebo dalšího zpracování dat historie lze historii 
vytisknout na tiskárně anebo vyslat do textového souboru. 
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Při spuštění příkazu se automaticky objeví dialogové okno Tisk 
historie, prostřednictvím kterého může uživatel blíže specifikovat 
různé varianty výstupu. 
 

Rozsah tisku V rámečku Rozsah tisku specifikuje uživatel, které události požaduje a 
kolikrát. 
 
Vše - vybírá pro výstup všechny události historie. Tato volba je 
implicitní. 
 
Vybrané řádky - vybírá pro výstup pouze některé události. 

Od - určuje první událost, která je vybrána pro výstup. 
Dovolené hodnoty jsou 1 až 9999. Implicitně je vybrána první 
událost. 
Do - určuje poslední událost, která je vybrána pro výstup. Je-li 
hodnota větší než počet událostí v historii, bude historie 
vybrána až do konce. Dovolené hodnoty jsou 1 až 9999. 
Implicitně je vybrána událost 9999. 

 
Počet kopií - specifikuje kolikrát bude výstup proveden. Dovoleno je 
až 99 kopií. Implicitně je pouze originál (1 kopie). 
 

Vlastnosti tisku V rámečku Vlastnosti tisku specifikuje uživatel doplňkové informace 
výstupu. 
 
Ořezat řádky - volba určuje, že pokud délka události bude větší než 
šíře papíru, bude přesahující část oříznuta. Není-li volba zaškrtnuta, 
bude přesahující část vytištěna na nový řádek. Tato volba nemá 
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význam pro výstup do souboru. Implicitně se výstup neořezává. 
 
Číslovat řádky - volba určuje, zda budou události na začátku 
doplněny pořadovým číslem v historii. Implicitně se řádky nečíslují. 

Běžné číslování - číslování odpovídá skutečnému pořadí 
události v historii. 
Od 1 - číslování odpovídá pořadí události ve výstupní sestavě. 
Tato volba je implicitní. 
 

Levý okraj - určuje, kolik mezer bude vloženo vlevo před vystupující 
text. Dovolený počet je 0 až 99. Implicitně se žádná mezera nevkládá. 
 

Výstupní kód V rámečku Výstupní kód specifikuje uživatel typ kódování českých 
znaků. 
 
Latin2 - kódování odpovídá kódové stránce CP852, která byla přijata 
jako mezinárodní standard pro kódování českých znaků s diakritikou. 
 
Kamenických - kódování odpovídá kódování podle bratří 
Kamenických. 
 
Windows - kódování odpovídá kódové stránce CP1250, která se 
používá u Windows. Toto je implicitní kód. 
 
ASCII 7 bitů - kódování odpovídá 7-mi bitovému ASCII kódu, kde 
znaky s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez 
diakritiky a znaky s kódem nad 127 (7Fh) jsou nahrazeny mezerou. 
 
ASCII 8 bitů - kódování odpovídá 8-mi bitovému ASCII kódu, kde 
znaky s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez 
diakritiky a ostatní znaky zůstávají beze změny. 
 

Nadpis Ve vstupní řádce Nadpis lze zadat text, který bude vytisknut ještě před 
výstupem vlastní historie. Implicitně je zde obsažen název historie a 
běžné datum a čas. 
 

[ Font ] Aktivací tlačítka [Font] lze pomocí standardního dialogového okna 
Písmo vybrat typ a velikost fontu a jeho další charakteristické 
vlastnosti. To je vhodné například u výstupu historie na tiskárnu, kdy 
je možno vhodnou volbou velikosti písma docílit toho, aby se celá 
událost vtěsnala na jednu řádku. Skutečný vzhled dialogového okna 
Písmo je ovlivněn použitou verzí Windows. 
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[ Nastavení tiskárny ] Aktivace tlačítka [Nastavení tiskárny] způsobí rozvinutí systémového 
dialogového okna, v němž může uživatel nastavit vlastnosti použité 
tiskárny. Parametry okna jsou závislé na použité tiskárně a závisí na 
driveru tiskárny. 
 

[ Tisk ] Aktivací tlačítka [Tisk] se spustí tisk historie událostí v souladu 
s nastavenými parametry. 
 

[ Do souboru ] Aktivací tlačítka [Do souboru] lze vybrat alternativu k výstupu na 
tiskárnu. V tomto případě se provede výstup do textového souboru, 
který lze vybrat pomocí dialogového okna Výběr souboru. Dialogové 
okno automaticky nabízí posledně použitou složku. 
 
Průběh výstupu lze sledovat v informačním okně Výstup historie a 
pokud je víc kopií, tak i v informačním okně Výstup x. kopie. 
 

[ Zrušit ] Aktivace tlačítka [Zrušit] způsobí ukončení příkazu bez provedení 
výstupu. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
Popis okna pro výběr výstupního souboru a oken zobrazujících 
průběžný stav výstupu je obsahem samostatných kapitol. 
 
 
 
 

 
  25 



HisTermW - program pro zpracování historie událostí systémů Dominus-Millennium 

Definice filtru 

Filtr je prostředek, který se používá při selektivním příjmu událostí z 
ústředny anebo při výběru událostí zobrazovaných v historii. Filtr 
definuje několik vlastností, které musí vybrané události splňovat a 
navíc obsahuje informace o barevném a strukturálním zobrazení 
historie. 
 

První část filtru – výběr typů událostí a definice barev zobrazení 

Tato část filtru umožňuje vybrat jednotlivé třídy událostí a volit 
barevnou reprezentaci každé třídy událostí. Implicitně jsou vybrány 
všechny třídy a zobrazují se černým písmem na bílém pozadí. 
 

Typ události Ze seznamu Typ události lze vybírat jednotlivé třídy událostí a poté, 
Barva pro každou z nich, nadefinovat v mřížce barev Barva barvu textu 

(FG) a barvu pozadí (BG). Změna barvy textu/pozadí se provede 
kliknutím levého/pravého tlačítka na příslušnou barvu. Nastavená 
barva se okamžitě projeví v seznamu tříd.  
 
V seznamu je u každé třídy událostí zaškrtávací box, který nejenom 
povoluje výpis této třídy ale také, při příjmu historie z ústředny, 
povoluje filtrování událostí podle této třídy. 
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[ Výběr všeho ] Aktivací tlačítka [Výběr všeho] se povolí výpis všech tříd událostí a 
při příjmu historie z ústředny se zakáže filtrování podle třídy události. 
 

[ Inverze výběru ] Aktivací tlačítka [Inverze výběru] se invertuje dosavadní výběr tříd 
událostí (co bylo zakázáno se povolí a naopak). 

Druhá část filtru - struktura výpisu 

Druhá část filtru, v rámečku Vypisované položky, dovoluje vybrat ty 
popisné položky událostí (sloupce v tabulce dat), které budou 
zobrazovány a které ne. Tato část filtru se týká nejen výpisu historie 
ale také příjmu historie z ústředny. Implicitně je vše povoleno. 
 

Ústředna Zaškrtnutí volby Ústředna povoluje v tabulce událostí výpis sloupce 
s číslem ústředny (Č.ú.). Současně povoluje, při příjmu historie 
z ústředny, filtrování událostí podle kritéria ve vstupní řádce 
Ústředna. 
 

Uživatel Zaškrtnutí volby Uživatel povoluje v tabulce událostí výpis sloupce 
s popisem uživatele (Uživatel). Současně povoluje, při příjmu historie 
z ústředny, filtrování událostí podle kritéria ve vstupní řádce Uživatel. 
 

Datum vzniku Zaškrtnutí volby Datum vzniku povoluje v tabulce událostí výpis 
sloupce s datem vzniku události (Dat.vzn.). Současně povoluje, při 
příjmu historie z ústředny, filtrování událostí podle kritérií ve 
vstupních řádkách Datum vzniku/Od a Datum vzniku/Do. 
 

Čas vzniku Zaškrtnutí volby Čas vzniku povoluje v tabulce událostí výpis sloupce 
s časem vzniku události (Čas.vzn.). Současně povoluje, při příjmu 
historie z ústředny, filtrování událostí podle kritérií ve vstupních 
řádkách Čas vzniku/Od a Čas vzniku/Do. 
 

Datum potvrzení Zaškrtnutí volby Datum potvrzení povoluje v tabulce událostí výpis 
sloupce s datem potvrzení události (Dat.pot.). Současně povoluje, při 
příjmu historie z ústředny, filtrování událostí podle kritérií ve 
vstupních řádkách Datum potvrzení/Od a Datum potvrzení/Do. 
 

Čas potvrzení Zaškrtnutí volby Čas potvrzení povoluje v tabulce událostí výpis 
sloupce s časem potvrzení události (Čas.pot.). Současně povoluje, při 
příjmu historie z ústředny, filtrování událostí podle kritérií ve 
vstupních řádkách Čas potvrzení/Od a Čas potvrzení/Do. 
 

Typ události Zaškrtnutí volby Typ události povoluje v tabulce událostí výpis 
sloupce s označením třídy, do které událost patří (Typ události). 
 

Popis události Zaškrtnutí volby Popis události povoluje v tabulce událostí výpis 
sloupce s popisem události (Popis události). Současně povoluje, při 
příjmu historie z ústředny, filtrování událostí podle kritéria ve vstupní 
řádce Popis události. 
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Třetí část filtru - definice podmínek 

Tato část filtru dovoluje přesně definovat, co z historie bude 
zobrazováno a co ne. Tato část filtru se týká výpisů historie i příjmu 
historie z ústředny. Umožňuje podrobněji specifikovat výběrové 
podmínky. Implicitně nejsou výběrové podmínky definovány 
(všechny události jsou povoleny). 
 

Datum vzniku V rámečku Datum vzniku lze blíže specifikovat datový interval vzniku 
události. 

Od - počáteční datum vzniku události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definováno ani 
počáteční datum a vybrány budou všechny události, jež nastaly 
před konečným datem. 
Do - konečné datum vzniku události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definováno ani 
konečné datum a vybrány budou všechny události, jež nastaly 
po počátečním datu. 

 
Čas vzniku V rámečku Čas vzniku lze blíže specifikovat časový interval vzniku 

události. 
Od - počáteční čas vzniku události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definován ani 
počáteční čas a vybrány budou všechny události, jež nastaly 
před konečným časem. 
Do - konečný čas vzniku události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definován ani konečný 
čas a vybrány budou všechny události, jež nastaly po 
počátečním času. 

 
Symbol znamená, že datum vzniku i čas vzniku jsou ve filtru 
sloučeny do jednoho časového údaje. Symbol znamená, že datum 
vzniku i čas vzniku figurují ve výsledném filtru každý samostatně. 
 
Příklad: Jsou-li tři události: 

událost A – doba vzniku 14.5.2004/15:00:00 
událost B - doba vzniku 15.5.2004/8:00:00 
událost C - doba vzniku 16.5.2004/10:00:00 
 
a filtr s časem vzniku od 14.5.2004/10:00:00 do 
16.5.2004/15:00:00 
 
budou výsledkem pro symbol  události A, B, C a pro 
symbol  pouze události A a C. 

 
Datum potvrzení V rámečku Datum potvrzení lze blíže specifikovat datový interval 

potvrzení události. 
Od - počáteční datum potvrzení události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definováno ani 
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počáteční datum a vybrány budou všechny události, jež byly 
potvrzeny před konečným datem. 
Do - konečné datum potvrzení události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definováno ani 
konečné datum a vybrány budou všechny události, jež byly 
potvrzeny po počátečním datu. 

 
Čas potvrzení V rámečku Čas potvrzení lze blíže specifikovat časový interval 

potvrzení události. 
Od - počáteční čas potvrzení události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definován ani 
počáteční čas a vybrány budou všechny události, jež byly 
potvrzeny před konečným časem. 
Do - konečný čas potvrzení události. Není-li vstupní řádka 
povolena zaškrtávacím boxem, pak není definován konečný čas 
a vybrány budou všechny události, jež byly potvrzeny po 
počátečním čase. 

 
Symbol znamená, že datum potvrzení i čas potvrzení jsou ve filtru 
sloučeny do jednoho časového údaje. Symbol  znamená, že datum 
potvrzení i čas potvrzení figurují ve výsledném filtru každý 
samostatně. 
 
Příklad: Jsou-li tři události: 

událost A – doba potvrzení 14.5.2004/15:00:00 
událost B - doba potvrzení 15.5.2004/8:00:00 
událost C - doba potvrzení 16.5.2004/10:00:00 
 
a filtr s časem potvrzení od 14.5.2004/10:00:00 do 
16.5.2004/15:00:00 
 
budou výsledkem pro symbol  události A, B, C a pro 
symbol  pouze události A a C. 

 
Uživatel Ve vstupní řádce Uživatel je možno definovat podmínku, podle níž 

budou vybrány pouze ty události, které byly potvrzeny konkrétním 
uživatelem. Jméno uživatele musí být zadáno přesně a to ve tvaru 
řetězce až dvaceti znaků. 
 

Ústředna Ve vstupní řádce Ústředna je možno definovat podmínku, podle níž 
budou vybrány pouze ty události, které pocházejí z konkrétní 
ústředny. Ústředna musí být zadána ve tvaru řetězce čtyř číslic. Místo 
číslice lze zadat znak ?, který bude při výběru nahrazen všemi 
číslicemi. 
 

Popis události Ve vstupní řádce Popis události je možno definovat podmínku, podle 
níž budou vybrány pouze ty události, které odpovídají danému popisu. 
Popis události musí být zadán přesně a to ve tvaru řetězce až čtyřiceti 
znaků. 
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[ Implicitní filtr ] Aktivací tlačítka [Implicitní filtr] se nastaví všechny parametry filtru 

na původní, implicitní hodnoty. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se akceptují parametry nového filtru a 
automaticky se provede filtrace historie. Ve stavové řádce, za 
příznakem F:, se automaticky objeví název filtru jako nepojmenován. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] dojde k přerušení definice filtru a příkaz se 
ukončí. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 

Otevření filtru 

Byl-li dříve nějaký filtr nadefinován a uložen na disk, je možno tímto 
příkazem tento filtr otevřít a aplikovat ho na libovolnou historii. 
 
Požadovaný filtr lze vybrat prostřednictvím dialogového okna 
Otevření filtru. Dialogové okno automaticky nabízí posledně použitou 
složku. 
 
Má-li otevíraný soubor jiný než požadovaný formát (napr. filtr 
uložený starší verzí aplikace HisTermW), objeví se varovné hlášení. 
 
Jméno otevřeného filtru se automaticky objeví ve stavové řádce za 
příznakem F:. 
 
Popis okna pro výběr filtru je obsahem samostatné kapitoly. 

Uložení filtru 

Každý filtr lze tímto příkazem uložit na disk pro pozdější použití. 
 
Výběr jména souboru pro ukládaný filtr lze provést prostřednictvím 
dialogového okna Uložení  filtru. Dialogové okno automaticky nabízí 
posledně použitou složku. 
 
Popis okna pro výběr filtru je obsahem samostatné kapitoly. 

Zavření filtru 

Příkaz uzavře otevřený filtr a historii zobrazí v plném rozsahu. 
 
Ve stavové řádce za příznakem F: zmizí jméno doposud otevřeného 
filtru. 
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Filtrování historie 

Pokud uživatel nechce zobrazovat všechny události historie ale pouze 
ty, které vyhovují vybraným podmínkám, pak má možnost 
nadefinovat filtr příkazem Historie/Definice filtru a historii tímto 
filtrem filtrovat. Vytvoří se tak pracovní historie, která obsahuje pouze 
vybrané události a ve stavové řádce se za jménem historie objeví 
příznak /F. 
 
Postup filtrování lze sledovat v informačním okně Filtrování historie. 
 
Popis okna zobrazujícího průběžný stav filtrování je obsahem 
samostatné kapitoly. 

Naposledy použité soubory 

Každý příjem, otevření či uložení souboru historie či filtru způsobí, 
kromě jiného, i uchování jména tohoto souboru v seznamu naposledy 
obsluhovaných souborů. To lze s výhodou využít pro jejich rychlejší 
výběr a otevření. V seznamu se pod čísly 1 až 4 objeví jména 
posledních čtyř obsluhovaných souborů. Není-li celý seznam obsazen 
(což je možné pouze v době, kdy aplikace byla nainstalována a nebyly 
ještě obslouženy čtyři různé soubory), je příslušné číslo nedostupné. 
 
Příkaz se tedy liší od příkazů Historie/Otevření historie a 
Historie/Otevření filtru pouze tím, že se soubor nevybírá 
prostřednictvím výběrového okna ale je otevřen automaticky. 

Konec 

Příkaz Konec ukončí činnost aplikace. 

Obsluha 
Tato skupina příkazů umožňuje definovat a 
udržovat databázi přístupových kódů a 
úrovní oprávnění jednotlivých osob 

pověřených 
obsluhou. 
 
Kódy definované v této databázi nijak nesouvisejí s přístupovými 
hesly ústředny. Jejich význam je pouze ten, že definují činnosti, které 
může ta, či ona obsluha v aplikaci provádět. 

Změna údajů 

Příkaz umožňuje změnit jméno a heslo té obsluhy, která je přihlášena 
v okamžiku vyvolání tohoto příkazu. Příkaz je dostupný pouze osobě, 
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která má v databázi osob povolenu možnost modifikovat vlastní heslo 
(Změna vlastního hesla). 
 
V prvním kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Staré údaje, zadat staré jméno a heslo pod kterým je přihlášena. 
 

 
 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své jméno (až dvacet 
Heslo libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj přístupový kód 

(čtyři až deset libovolných znaků). 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje nebudou 
nalezeny v databázi pověřených osob dojde k chybovému hlášení a 
uživatel musí údaje opravit. Dokud nebudou údaje zadány správně 
nebude program pokračovat ve své činnosti a nebude ho možno 
ukončit. Je to proto, aby bylo zřejmé, že do systému se pokoušel 
dostat někdo nepovolaný. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
Ve druhém kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Nové údaje, zadat nové jméno a heslo pod kterým se bude v budoucnu 
přihlašovat. 
 

 
 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své nové jméno (až 
Heslo dvacet libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj nový 

přístupový kód (čtyři až deset libovolných znaků). 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje budou 
nalezeny v databázi pověřených osob dojde k informačnímu hlášení a 
uživatel musí údaje změnit. 
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[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] nedojde ke změně v databázi obsluh a příkaz 

se ukončí. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
Ve třetím kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Ověření hesla, z důvodu ověření a vyloučení chyby při zadávání, 
zopakovat své nové heslo. 
 

 
 

Heslo pro ověření Ve vstupní řádce Heslo pro ověření musí obsluha zopakovat svůj 
nový přístupový kód. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí údaje pro ověření. Pokud se nový a 
ověřovací přístupový kód liší, dojde k výpisu informačního hlášení a 
ke změně v databázi obsluh nedojde. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] nedojde ke změně v databázi obsluh a příkaz 
se ukončí. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 

Databáze obsluh 

Příkaz umožňuje provádět manipulaci s databází osob pověřených 
obsluhou. Příkaz je dostupný pouze obsluze, která má v databázi osob 
povolenu možnost modifikovat databázi osob (Změna databáze hesel). 
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Po vyvolání příkazu se otevře dialogové okno Databáze obsluh se 
seznamem pověřených osob. V tomto okně lze vybírat jednotlivé 
obsluhy k dalšímu zpracování. Parametry popisující vybranou obsluhu 
se automaticky objeví v dolní části okna. 
 

Jméno Vstupní řádka Jméno obsahuje jméno obsluhy. Toto jméno může být 
libovolný textový řetězec o délce maximálně 20 znaků. Jméno se 
v databázi nesmí opakovat. 
 
Jméno se po přihlášení obsluhy objeví ve stavové řádce za příznakem 
O: (obsluha). 
 

Heslo Vstupní řádka Heslo obsahuje přístupový kód obsluhy. Heslo může 
být čtyř až desetiznakový řetězec. 
 

Činnost V rámečku Činnost se povolují činnosti, které může obsluha provádět. 
Implicitně jsou pro novou obsluhu všechny činnosti povoleny. 
 
Příjem historie 
Zaškrtnutá volba dovoluje přijmout historii z ústředny a prohlížet ji. 
 
Otevření historie 
Zaškrtnutá volba dovoluje prohlížet historii uloženou na disku. 
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Uložení historie 
Zaškrtnutá volba dovoluje uložit historii na disk. 
 
Filtrování historie 
Zaškrtnutá volba dovoluje vybírat z historie události odpovídající 
použitému filtru. 
 
Výstup historie 
Zaškrtnutá volba dovoluje vytisknout historii na tiskárně anebo ji 
zaslat do textového souboru. 
 
Definice filtru 
Zaškrtnutá volba dovoluje definovat filtr sloužící k následnému 
selektivnímu výběru událostí z historie. 
 
Otevření filtru 
Zaškrtnutá volba dovoluje načíst z disku již dříve definovaný filtr. 
 
Uložení filtru 
Zaškrtnutá volba dovoluje uložit vlastní filtr na disk. 
 
Zavření filtru 
Zaškrtnutá volba dovoluje zavřít doposud používaný filtr. 
 
Změna vlastního hesla 
Zaškrtnutá volba dovoluje změnit v databázi pověřených osob své 
vlastní jméno a heslo. 
 
Změna databáze hesel 
Zaškrtnutá volba dovoluje měnit, doplňovat a rušit údaje v databázi 
pověřených osob. 
 
Obsluha modemu 
Zaškrtnutá volba dovoluje obsluze používat vzdálenou komunikaci 
prostřednictvím modemu a telefonní linky. 
 
Změna parametrů spoje 
Zaškrtnutá volba dovoluje definovat komunikační parametry 
použitého rozhraní. 
 
Čtení verze ústředny 
Zaškrtnutá volba dovoluje přečíst z ústředny verzi jejího 
programového vybavení. 
 
Změna času ústředny 
Zaškrtnutá volba dovoluje přijímat a modifikovat aktuální čas a datum 
ústředny, případně synchronizovat časy a data ústředny a počítače. 
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[ Změnit ] Pokud uživatel potřebuje provést změny v údajích o některé z obsluh, 
pak aktivací tlačítka [Změnit] aktualizuje údaje o vybrané obsluze. 
 

[ Smazat ] Pokud uživatel potřebuje zrušit některou z obsluh, pak vybráním této 
obsluhy a následnou aktivací tlačítka [Smazat] otevře potvrzovací 
okno, ve kterém potvrdí nebo nepotvrdí vymazání vybrané obsluhy. 
Aktivací tlačítka [Ano] dojde k vymazání údajů o obsluze. Aktivací 
tlačítek [Ne] nebo [Zrušit] dojde k ukončení příkazu a údaje v 
databázi zůstanou beze změny. 
 

[ Přidat ] Pokud uživatel potřebuje rozšířit databázi obsluh, pak aktivací tlačítka 
[Přidat] vytvoří na konci databáze novou obsluhu popsanou 
vlastnostmi v dolní části okna. 
 

[ Konec ] Aktivací tlačítka [Konec] se ukončí činnost s databází obsluh. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 

Modem 
Příkazy této skupiny dovolují vzdálený 
přístup k ústředně prostřednictvím 
telefonní linky a modemu. 

 
Příkazy umožňují zavolat vzdálenou 

ústřednu (Volání) nebo zavolat ústředně, že počítač očekává její 
volání a zavěsit (Zpětné volání) anebo čekat na zavolání ústředny 
(Čekání na zavolání). Kromě toho zavěšením modemu kdykoliv 
přerušit probíhající spojení (Zavěsit). 

Volání 

Zatím není implementováno. 

Zpětné volání 

Zatím není implementováno. 

Čekání na zavolání 

Zatím není implementováno. 

Zavěsit 

Zatím není implementováno. 
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Nastavení 
Do této množiny příkazů patří příkaz 
pro nastavení typu a parametrů spojení 
s ústřednou (Parametry spojení), příkaz 
pro čtení, modifikaci a synchronizaci 
času a data ústředny (Čas a datum 
ústředny) a příkaz pro přečtení verze 

programového vybavení ústředny (Verze ústředny). Jazykové 
prostředí aplikace lze nastavit příkazem Jazyk. 

Parametry spojení 

Připojení ústředny Dominus-Millennium k počítači se uskutečňuje 
prostřednictvím sériové, modemové nebo síťové komunikace. Typ 
připojení a jeho parametry může uživatel definovat v dialogovém 
okně Definice spoje. Každá změna je automaticky zobrazena ve 
stavové řádce za příznakem P: a použita i při dalších spuštěních 
programu. 
 

Připojení Typ spojení lze vybrat v rámečku Připojení: 
 
Přímé 
Volba nastavuje přímou komunikaci s blízkou ústřednou 
prostřednictvím sériového portu RS232. Tato volba je implicitní. 
 
Modemem 
Volba umožňuje spojení se vzdálenou ústřednou prostřednictvím 
modemu a telefonní linky. 
 
Tato volba není ústřednou prozatím podporována. 
 
Po síti 
Volba umožňuje spojení s ústřednou prostřednictvím sítě. V tomto 
případě musí být ústředna připojena k síti prostřednictvím převodníku 
RS232/Ethernet. 
 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se akceptují nové parametry spojení. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k žádné změně 
komunikačních parametrů nedojde. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
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Přímé připojení 

 
 

Port Seznam Port obsahuje všechny možné komunikační porty, kterými 
počítač disponuje. Z nich lze jeden vybrat. Implicitní volba je COM1. 
 

Rychlost Rychlost komunikace lze zvolit v rámečku Rychlost. Je-li zvoleno 
spojení modemem, je možno používat pouze rychlost 19200Bd. 
Implicitní volba je 19200Bd. 
 
Rychlost 115200Bd není ústřednou podporována. 

Připojení modemem 

V případě, že je ústředna příliš vzdálená, je možno použít k propojení 
ústředny a počítače telefonní linku a modem. Potom je možno v 
záložce Modem nastavit některé parametry telefonní komunikace. 
 

 
 

Typ volby V rámečku Typ volby lze zvolit jeden ze tří typů telefonní volby: 
 
Pulzní 
Modem zahájí spojení na komutované lince pulzní volbou. Tato volba 
je implicitní. 
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Tónová 
Modem zahájí spojení na komutované lince tónovou volbou. 
 
Bez volby 
Modem zahájí spojení na pevné lince bez vytáčení čísla. 
 
 

Hlasitost V rámečku Hlasitost lze zvolit hlasitost modemu při vytáčení: 
 
Vypnuto 
Zvuk modemu bude vypnut. 
 
Nízká 
Zvuk modemu bude tichý. Tato volba je implicitní. 
 
Vysoká 
Zvuk modemu bude hlasitý. 
 
 

Detekovat Volba Detekovat oznamovací tón zajistí aby modem před vytáčením 
oznamovací tón telefonního čísla čekal na oznamovací tón. Chcete-li eliminovat vliv 

nekvalitních telefonních linek, volbu nevybírejte. Implicitně není 
volba vybrána. 
 

Telefonní číslo V případě, že je zvoleno zpětné volání příkazem Modem/Zpětné 
zpětného volání volání, musí být ve vstupní řádce Telefonní číslo zpětného volání 

zadáno číslo, na které má ústředna zavolat. Není-li toto číslo zadáno, 
otevře se v příslušném okamžiku dialogové okno Telefonní číslo, ve 
kterém lze toto číslo zadat dodatečně. 
 

 
 
Aktivací tlačítka [OK] se akceptuje číslo pro zpětné volání, aktivací 
tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k žádné definici čísla nedojde a 
aktivací tlačítka [Pomoc] lze k oknu obdržet nápovědu. 
 

Inicializační řetězec Ve vstupní řádce Inicializační řetězec lze zadat inicializační AT 
posloupnost příkazů modemu. Tato posloupnost je do modemu 
nahrána vždy před zahájením komunikace. Předpokládá se modem 
standardu HAYES. 
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Spojení po síti 

V případě, že je ústředna příliš vzdálená od počítače s nainstalovanou 
 aplikací ale je k dispozici počítačová síť, lze k propojení tuto síť 
využít. Pro připojení ústředny k síti musí být použit převodník 
RS232/Ethernet a v záložce Síť je nutno nastavit jeho parametry. 
 

 
 

IP adresa Ve vstupní řádce IP adresa je třeba nastavit síťovou adresu použitého 
převodníku, který připojuje ústřednu do sítě. 
 

Port Ve vstupní řádce Port je třeba nastavit číslo vzdáleného portu 
v souladu s nastavením použitého převodníku. Na tomto portu 
očekává převodník data. 

Jazyk 

Příkaz umožní vybrat jazyk aplikace 
v závislosti na požadavku uživatele anebo 
automaticky podle jazykového prostředí 

operačního systému (volba [implicitní]). 
 
Možnosti výběru se automaticky modifikují v souladu 
s nainstalovanou podporou konkrétního jazyka. Není-li nainstalována 
podpora žádného z cizích jazyků, bude příkaz nedostupný. 

Čas a datum ústředny 

Příkaz umožňuje synchronizovat čas a datum ústředny a počítače a 
také změnit aktuální čas a datum ústředny. Po vyvolání příkazu jsou 
oba údaje přečteny z ústředny a poté nabídnuty ke změně v rámečku 
Nastavení ústředny dialogového okna Datum a čas ústředny  
 
Pro správnou funkci tohoto příkazu je potřeba propojit ústřednu 
s počítačem tak, jak je popsáno v kapitole Propojení počítače s 
ústřednou. 
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Čas Nový aktuální čas ústředny se zadává ve vstupní řádce Čas. Nebude-li 
přijatý čas ústředny v pořádku, bude zobrazeno chybové hlášení a 
aplikace nabídne aktuální čas počítače. 
 

Datum Nové aktuální datum ústředny se zadává ve vstupní řádce Datum. 
Nebude-li přijaté datum ústředny v pořádku, bude zobrazeno chybové 
hlášení a aplikace nabídne aktuální datum počítače. 
 

[ PC-> Ústředna ] Aktivace tlačítka [PC->Ústředna] nastaví aktuální čas a datum 
ústředny na hodnoty času a data počítače (synchronizace podle 
počítače). 
 

[ Ústředna -> PC ] Aktivace tlačítka [Ústředna->PC] nastaví aktuální čas a datum 
počítače na hodnoty času a data ústředny (synchronizace podle 
ústředny). Nemá-li uživatel dostatečná systémová práva, objeví se 
varovné hlášení. 
 

[ Odeslat ] Aktivací tlačítka [Odeslat] jsou nové hodnoty času i data odeslány do 
ústředny. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] je příkaz ukončen a k aktualizaci času a data 
v ústředně nedojde. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 

Verze ústředny 

Příkaz umožňuje z ústředny přečíst verzi jejího programového 
vybavení. V informačním okně se objeví číslo verze a datum, kdy byla 
verze vytvořena. 
 
Pro správnou funkci tohoto příkazu je potřeba propojit ústřednu 
s počítačem tak, jak je popsáno v kapitole Propojení počítače s 
ústřednou. 
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Odchod je možný aktivací tlačítka [OK]. 

Nápověda 
Tato skupina příkazů nabízí 
uživateli komplexní nápovědu k 
programu HisTermW. Kromě toho 
jsou zde odkazy na prostředky pro 
připojení k Internetu, které dovolují 
prohlížet www stránky výrobce, 
odeslat výrobci elektronickou poštu 
a zaregistrovat zakoupený produkt. 

 

Obsah nápovědy 

 
Příkaz otevře nápovědu k aplikaci na záložce Obsah. Nápověda 
obsahuje v levé části okna obsah nápovědy a v pravé části okna text 
vztahující se k vybrané položce obsahu. 
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Index nápovědy 

 
Příkaz otevře nápovědu k aplikaci na záložce Rejstřík. Nápověda 
obsahuje v levé části okna seznam klíčových slov nápovědy a v pravé 
části okna text vztahující se k vybranému slovu. Klíčové slovo lze 
rovněž přímo zadat ve vstupní řádce Zadejte hledané klíčové slovo. 

SPELZA s.r.o. 

Příkaz otevře dialogové okno, které obsahuje informace o firmě 
SPELZA s.r.o. 
 

 
 
Aktivace tlačítka [OK] dialogové okno uzavře. 

Internetové stránky SPELZA 

Příkaz spustí systémový prohlížeč sítě WWW (Internet) a automaticky 
načte stránky firmy SPELZA s.r.o. 
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E-mail SPELZA 

Příkaz spustí systémový prostředek pro zasílání elektronické pošty po 
Internetu (e-mail) a umožní odeslat zprávu firmě SPELZA s.r.o. 

Registrace ON-LINE 

Příkaz spustí systémový prostředek pro zasílání elektronické pošty po 
Internetu (e-mail) a umožní on-line registraci produktu u firmy 
SPELZA s.r.o. Registraci lze provést také na firmních internetových 
stránkách dostupných příkazem Internetové stránky SPELZA. 
 
Registrace by měla obsahovat údaje, jenž jsou uvedeny v odstavci 
Registrace. 

O aplikaci HisTermW 

Příkaz otevře informační okno, které obsahuje všechny informace o 
programu. 
 

 
 
Kliknutím myši na jméno firmy se otevře dialogové okno 
s podrobnějšími údaji o firmě. 
 
Aktivace tlačítka [OK] dialogové okno uzavře.  
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Kontaktní adresa: 

 
SPELZA® s.r.o. 

 Cejl 76, 602 00 Brno 
 

tel.: 541211101 
fax: 541211103 
e-mail: info@spelza.cz 
http //www.spelza.cz 
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