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Program WorkSet v systému WorkMonitor
Program WorkSet slouží v systému WorkMonitor jako program pro nastavení parametrů
společných pro celý systém. Je dobré ho umístit do stejné složky jako program WorkCore.


V záložce Pracoviště se nastavují parametry připojení a způsob vyhodnocení
jednotlivých pracovišť.



V záložce Aktivity se nastavují parametry, podle kterých je přiřazen čárový kód
k příslušné aktivitě a je určeno, jestli kód znamená začátek nebo konec aktivity. Dále pak
parametry pro způsob vyhodnocení aktivity.



V záložce Provoz se nastavují parametry společné pro celý provoz.



V záložce HTTP server se nastavují parametry programu WorkCore jako HTTP serveru.

Všechna nastavení programu WorkSet se ukládají do souboru WorkSet.ini.


Program WorkCore používá soubor WorkSet.ini tak, že si podle něj nastaví vlastní
parametry.



Program WorkCore předává soubor WorkSet.ini všem svým klientům – programům
WorkMonitor (WorkMonitorRX). Program WorkMonitor si soubor WorkSet.ini vyžádá vždy
jako první soubor po svém spuštění a připojení k programu WorkCore.



Pokud je v souboru WorkSet.ini nějaké nastavení specifické pro příslušné období a
pracoviště, přidá program WorkCore nastavení ze souboru WorkSet.ini do denních
datových souborů se záznamy z pracovišť, jako nastavovací datový řádek.

Verze s HW WorkMonitor a HW WorkMonPlus
HW WorkMonPlus umí vše, co HW WorkMonitor a navíc záznam čárových kódů. Pomocí
WorkMonPlus a čárových kódů lze sledovat výrobu nejen z pohledu pracovišť, ale také
z pohledu aktivit, na pracovištích. Návody jsou společné pro obě verze. Pokud mají programy
informace o začátcích a koncích aktivit, začnou zobrazovat a vyhodnocovat také údaje o
aktivitách. Systémů bez HW WorkMonPlus se informace o aktivitách netýkají.
Speciální funkce
Jako „speciální funkce“ jsou označeny funkce, které mohou být zapnuty po dohodě.
V návodech jsou funkce označeny fialovými texty a v obrázcích fialovou ikonkou se zámkem.
Pokud nemáte funkci povolenu, program Vás na to upozorní.
Program, ve kterém je zapnuta nějaká speciální funkce, je označen jménem firmy, pro kterou je
tato verze programu vyrobena.
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Nastavení v programu WorkSet

Spouštění programu
Program WorkSet spouštějte vždy ze stejného účtu ve stejném počítači, ve kterém budete
spouštět program pro sběr dat (WorkCore, WorkCoreSvc, WorkCoreServer) .
Účet musí mít administrátorská oprávnění pro případ, že data budete sbírat servisní aplikací
WorkCoreSvc.
OS programům WorkSet a WorkCore přidělí společnou složku, kterou naleznete v dolní stavové
řádce programu WorkSet.
Nastavení pracovišť
Okno se seznamem pracovišť a možnostmi pro úpravy a jednotlivá nastavení:

obr. 1 - Nastavení HW WorkMonitor a jednotlivých pracovišť

Seznam pracovišť je opatřen možnostmi pro export a import nastavených hodnot, které jsou vysvětleny
v kapitole Export a import nastavení.
Je možné přidat pracoviště skutečné nebo virtuální.
Pod oknem je editor pro rychlé vyhledání. Při zadání textu se zobrazí počet pracovišť obsahujících text.
Po zadání textu lze použít také šipky nahoru a dolu.

www.papouch.com
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Základní nastavení skutečného pracoviště
Okna pro nastavení parametrů:

obr. 2 - Nastavení vlastností pracoviště kontrolovaného HW WorkMonitorem

Adresu pracoviště lze nastavit staticky nebo dynamicky podle toho, jaká je zvolena možnost
v záložce Celý provoz- Nastavení IP adres pracovišť.
Pokud nastavujete IP adresu staticky, je možné údaj pro MAC adresu vynechat (nepoužívá se).
Pokud nastavujete IP adresu dynamicky, je nutné MAC adresu nastavit. Hodnotu MAC adresy je
třeba zadat ve tvaru v jakém je uvedena na obrázku. Je možno ji také okopírovat pomocí schránky
(clipboardu) z programu Ethernet konfigurátor tak, že vyberete příslušné zařízení, stisknete tlačítko
Nastavit zařízení a vyberete MAC adresu v editoru MAC adresy. Tento údaj potom vložíte do
nastavení programu WorkSet.
Možnost ukončovat aktivity pouze kódem má smysl například pro speciální pracoviště, které se
nezabývá výrobou ale servisem. Na tomto pracovišti se mohou i automaticky ukončované aktivity
„hromadit“ a být ukončeny pouze kódem.
Kód pracoviště lze využít při výběru pracoviště pomocí čtečky čárových kódů například pomocí
programu „Píchačky“.

Externí čtečka čárových kódů (speciální funkce )
K příslušnému pracovišti lze připojit čtečku čárových kódů také přes GNOME232, což je
převodník Ethernet – RS232. Nastavení je podobné jako ethernetové nastavení WorkMonitoru.
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Připojení pracoviště pomocí Http Get (speciální funkce)
Pracoviště může být sledováno také pomocí speciálního programu, například WorkMonitorSWI
který je spuštěn v počítači na pracovišti, které má být sledováno.
Program může posílat informace pomocí Http Get do WorkCore.
Informace mohou být obdobné, jako informace získané z HW WorkMonitoru, tedy jestli se na
pracovišti pracuje, kdo je tam přihlášen atd.
Informace se ukládají do log souborů a dále zpracovávají stejným způsoben, jako informace
získané z HW WorkMonitorů.
Pro nastavení spojení s pracovištěm se softwarovým rozhraním, které posílá informace
podobné jako HW WorkMonitor je třeba nastavit port, pro komunikaci pomocí http Get.

obr. 3 – nastavení části pro komunikaci pomocí http get

Připojení pracovišť pomocí XML Api (speciální funkce)
Jedno nebo více pracovišť může být sledováno pomocí programu, který poskytuje data stejného
typu jako HW WorkMonitor.
Je třeba nastavit na jakou IP adresu a port se má WorkCore připojit.
Informace jsou posílány ve formátu XML a jejich součástí může být i jméno pracoviště, takže se
z jednoho místa dá přijímat informace i o více pracovištích.
Informace je ukládána a dále zpracovávána stejně, jako informace přijatá z HW WorkMonitorů.

obr. 4 - nastavení části pro komunikaci pomocí XML API

Pracoviště může mít různé vlastnosti, viz volby na obrázku.
Pohyblivé pracoviště nemusí mít vlastní IP adresu.

www.papouch.com
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Nastavení vlastností virtuálního pracoviště (speciální funkce)
Možnost s virtuálním pracovištěm je speciální funkce (není zdarma v základní verzi).
Stav vstupů virtuálního pracoviště je určen funkcemi podle stavů vstupů a čítačů skutečných
pracovišť.

obr. 5 – Nastavení vlastností virtuálního pracoviště

Vyhodnocení virtuálního pracoviště probíhá podobně, jako u skutečného pracoviště.
Vzhledem k tomu, že počet cyklů vzniká výpočtem a ne čtením stavu reálného čítače, je
teoreticky možné, že tato hodnota může v některých situacích být i záporná. Systém by však
měl být nastaven tak, aby v reálném provozu se zápornými hodnotami počtu cyklů nepracoval.
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Nastavení hodnocení pracoviště

obr. 6 - Nastavení způsobu hodnocení pracoviště

obr. 7 - Nastavení parametrů pro vybarvení hodiny, zobrazené v hlavním okně programu WorkMonitor

www.papouch.com
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obr. 8 - Nastavení parametrů zobrazených ve sloupci Celkem, v hlavním okně programu WorkMonitor, je li
vybrána příslušná směna

Informace o nastavení se vkládá na začátek datových souborů, nebo po změně nastavení.
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Nastavení využití vstupů HW WorkMonitoru

obr. 9 – Vstupy

www.papouch.com
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Způsob vyhodnocení jestli stroj pracuje vyberete stisknutím tlačítka na panelu
…Sledování, jestli stroj pracuje…
tím vyberete záložku s dalším nastavením, příslušným k vybranému způsobu vyhodnocení.

obr. 10 - Sledování stroje pomocí čítače na vstupu 2

Pokud je zapnuto Sledování stavu čítače na vstupu 2 změní se také nastavení způsobu čtení
informace z HW WorkMonitoru tak, že je u příslušného HW WorkMonitoru přidána další informační
řádka se stavem čítače.

obr. 11 - Sledování stroje pomocí čítače na vstupu 1

U možnosti „Stroj nepracuje – stav čítače=0 / Stroj pracuje – stav čítače je větší než 0”
nebo „Stroj nepracuje – hodnota na vstupu 1 je rovna 0 / Stroj pracuje – hodnota na vstupu 1
ve větší než 0”
je možné nastavit jak dlouho musí trvat klidový stav (počet minut kdy stav čítače nebo hodnota je
rovna 0) aby to bylo vyhodnoceno, jako že stroj nepracuje. Pokud je stav čítače nebo hodnota vetší
než 0, je to ihned vyhodnoceno, jako že stroj pracuje.
U možnosti „Stroj pracuje / nepracuje - pokud - počet cyklů je menší než …“
nebo „Stroj pracuje / nepracuje - pokud - počet je hodnota menší než …“
je možné nastavit maximální počet cyklů nebo maximální hodnotu. Když je překročen maximílní
počet cyklů nebo maximální hodnota, je to vyhodnoceno jako že stroj pracuje. Když je počet cyklů
nebo hodnota menší než minimální, je to vyhodnoceno, jako že stroj nepracuje. Když se počet cyklů
nebo hodnota nachází mezi minimem a maximem, stav v příslušné minutě odpovídá stavu
z předchozí minuty.
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Nastavení vstupů AD4ETH (speciální funkce)
Místo HW WorkMonitoru je možné použít také převodník analogového signálu na digitální.
V případě jeho použití je nutné definovat mezní hodnoty, které dále systém WorkMonitor
vyhodnocuje jako stav logická 0 a logická 1.

obr. 12 - nastavení pro AD4ETH

Předem připravené poznámky (speciální funkce)
Na vybrané pracoviště a do vybrané hodiny je možné vkládat poznámky.
Texty poznámek je možné předpřipravit a program WorkMonitorRX je bude nabízet v rozbalovacím
menu.

obr. 13 - nastavení poznámek

www.papouch.com
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Nastavení aktivit
Okno se seznamem aktivit a možnostmi pro úpravy a jednotlivá nastavení:
Každou aktivitu je třeba přidat do seznamu aktivit. K pracovišti se aktivita přiřadí tím, že se na
příslušném pracovišti načte její kód pomocí čtečky čárový kódů. V seznamu aktivit je určen význam
čárových kódů. Jednotlivé aktivity jsou určeny kódem pro začátek aktivity a kódem pro konec aktivity.
Lze zapnout také režim pro automatické přidávání aktivit.
Aktivity a jejich nastavení lze také exportovat a importovat do a ze souboru.

obr. 14 – nastavení seznamu aktivit

obr. 15 - nastavení automatického přidání aktivity
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Okno pro nastavení parametrů aktivit na pracovištích – hlavní záložka Vlastností:

obr. 16 - nastavení vlastností aktivity

Typ aktivity může mít vliv na způsob automatického ukončení aktivity. To se dále nastaví v záložce
Celý provoz – Ukončení aktivit.
Dále potom při vytváření sestav, kdy je třeba nutné sledovat souběhy Obsluhy a Identu.

obr. 17 - nastavení přiřazení do skupin

www.papouch.com
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obr. 18 – nastavení pro vyhodnocení aktivity

obr. 19 - nastavení sledování rychlosti
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Export a import záznamů s nastavením (speciální funkce)
U seznamu s nastavením pracovišť a aktivit lze využít možnost exportovat všechny, nebo jen
vybrané záznamy. V nastavení exportu pracovišť nebo aktivit lze zvolit, které hodnoty se mají
exportovat.
Exportované záznamy nebo záznamy ve správném formátu lze importovat.
V nastavení importu lze zvolit, jaké se mají nastavit hodnoty, pokud v souboru s importovanými
daty nejsou informace pro nastavení příslušných proměnných.

obr. 20 - nastavení jednotlivých hodnot importu a exportu

Po importu záznamů do seznamu pracovišť nebo aktivit se importované záznamy zvýrazní a
obarví podle nastavení. Import je možné zkontrolovat a potom po potvrdit, nebo zrušit.

www.papouch.com
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obr. 21 - jak importovat záznam do seznamu

Události a stavy (speciální funkce)
Systémové události generuje systém na základě sledování činností na jednotlivých pracovištích.
Okno nastavení se seznamem událostí a stavů:

obr. 22 – události a stavy - seznam
Programu WorkCore sleduje stavy vstupů
k dalšímu zpracování, ale může je také sám
událost nebo stav. Hlavním účelem takto
volání akcí, které mohou například předat
zaznamenat.

jednotlivých HW WorkMonitorů, které průběžně ukládá
sledovat a vyhodnocovat a následně vyvolat systémovou
automaticky vyvolaných systémových událostí a stavů je
informaci o příslušné události někam dál, nebo ji nějak

V nastavení jsou připraveny stavy typu Nečinnost a Prostoj.
Společné vlastnosti pro různé typy systémových událostí a stavů jsou seznam pracovišť, které se mají
sledovat a jméno akce, která se má volat, když systémový stav nebo událost nastane.
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obr. 23 – nastavení společných vlastností události nebo stavu
Hlavní sledovaný stav pracoviště je, jestli stroj pracuje nebo nepracuje. Způsob vyhodnocení tohoto
stavu může být pro každé pracoviště jiný. Jestli stroj pracuje nebo nepracuje, zjišťují systémové události
podle nastavení jednotlivých pracovišť, záložka vstupy, část sledování, jestli stroj pracuje ...

obr. 24 – jak se zjistí, jestli stroj pracuje

Jednotlivé výběry nastavení vstupů pracoviště mají potom další nastavení. Pokud se zjišťuje práce stroje
z počtu cyklů, vychází se počtu cyklů v Nastavení pracovišť, ale délku úseku pro určení stavu jestli
stroj pracuje nebo nepracuje, se určí v nastavení Události a stavy.

Stav nečinnost je určen především ke sledování stavů, kdy stroj přestane pracovat na delší dobu a je
třeba o tom předat zprávu dál, například odesláním SMS.

obr. 25 – vlastnosti stavu nečinnost

Stav nečinnost se ukončí úspěšným provedením akce nebo vyčerpáním všech pokusů.

www.papouch.com
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Stav prostoj je určen k tomu, aby se dalo přerušení práce stroje zařadit a vyhodnocovat společně s
aktivitami, které se zadávají pomocí čtečky čárových kódů.

obr. 26 – vlastnosti stavu prostoj

Jestli stroj pracuje, se určí sledováním vstupů a dobou, po kterou je stroj v příslušném stavu, určeném
v nastavení stroje. Pokud je tedy v nastavení stavu nastaveno, že stroj nepracuje déle než jednu minutu,
musí být ve dvou po sobě následujících minutách na vstupech stroje vyhodnoceno, že nepracoval.
Potom teprve systém přejde do stavu prostoj nebo nečinnost a spustí akci, která vygeneruje záznam o
tom, že stroj nepracuje nebo akci která odešle SMS, podle nastavení stavu. Podobně je tomu i u
ukončení prostoje.
Když zadáváme akci, kterou má systémová událost volat, musí tato akce existovat v seznamu akcí. Na
začátku nastavování nemusí ještě žádná akce existovat. Akce je možné doplnit do nastavení systémové
události i dodatečně. Nastavení akcí je v další kapitole.
Při překročení timeoutu se volá akce ukončení stavu prostoj automaticky bez změny stavu stroje.
Pokud je Timeout=0, tak se tato možnost automatického ukončení prostoje nepoužije.
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Akce (speciální funkce )
Akce volá systém na základě nastavení událostí a stavů.
Okno se seznamem akcí a možnostmi pro úpravy jednotlivých nastavení:

obr. 27 Akce - seznam

Společné vlastnosti pro všechny akce jsou název akce a možnost výběru typu akce.

obr. 28 Akce – nastavení společných vlastností

Akce mohou být různého charakteru a mohou mít podle typu akce vlastní způsob nastavení a provedení.
Volání akce může být někdy podmíněno splněním složitějších podmínek zadaných v systémových
událostech a stavech. Součástí jednotlivých nastavení je tedy i tlačítko test, kterým se dá akce vyvolat
přímo.
V nastavení jsou připraveny akce typu SMS a BarCode.
Akce typu SMS se využívá hlavně k oznámení o nečinnosti stroje pomocí SMS.

obr. 29 Akce - nastavení SMS

Pro využití této možnosti je třeba doplnit systém WorkMonitor GSM modemem, připojeným přes sériový
port nebo USB k počítači, ve kterém je spuštěn program WorkCore nebo WorkCoreSvc. Součástí
nastavení je tedy i sériový COM port, přes který má být SMS odeslána do GSM modemu.
Akce může po svém provedení informovat stav, který ji vyvolal, o úspěšném nebo neúspěšném odeslání
SMS. Tím může akce stav, který ji volal ukončit, nebo se při neúspěchu opakovaně pokusit o další
odeslání SMS.
www.papouch.com
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Akce typu BarCode se využívá k začlenění informace o stavu stroje mezi informace o průběhu práce na
pracovišti.
Průběh práce se do systému vkládá pomocí čtečky čárových kódů jako aktivita na pracovišti.
Průběh práce je třeba někdy doplnit informací, jestli byla práce přerušena prostojem, který může
způsobit například zastavení stroje. Systém může zastavení stroje zaznamenat jako další neaktivitu
v průběhu hlavní aktivity. Hlavní aktivita tedy trvá, ale přidá se další aktivita typu prostoj a její délku je
možné při dalším vyhodnocení třeba odečíst od hlavní aktivity.
Akce BarCode tedy může automaticky vygenerovat aktivitu typu prostoj.
Systémem vygenerované záznamy o prostojích strojů lze vyhodnotit společně s ručně zadanými
záznamy o aktivitách zadaných pomocí čtečky čárových kódů.

obr. 30 Akce - nastavení BarCode

Automaticky generovanou aktivitu je třeba propojit se systémovým stavem pomocí dvou akcí. Akce pro
začátek a akce pro konec aktivity. Jako parametr volání akce je jméno pracoviště, na kterém událost
nastala a jméno události (stavu), který akci volá. Každá akce je tedy identifikována svým jménem,
stavem, který ji volá a pracovištěm, na kterém stav nastal.
Před zadáním akcí typu BarCode musí existovat aktivita, na kterou budou akce napojeny.
Při zadávání akcí typu BarCode je třeba vybrat aktivitu, se kterou mají být obě akce typu prostoj spojeny
a také to, jestli je to akce pro začátek nebo pro konec aktivity.
Aktivity typu prostoj, nebo jen její začátek nebo konec je možné vložit také pomocí čtečky čárových kódů
například pro testovací účely.
Automaticky generovaná aktivita má stejné vlastnosti, jako aktivita generovaná pomocí čtečky čárových
kódů.
Akce BarCode provádí zápis informací do souborů a do stavových proměnných programu WorkCore.
V dalším vyhodnocení pomocí programu WorkMonitor se s takto automaticky vzniklou aktivitou pracuje
podobně, jako s jinými aktivitami.
Pozor:
Při změně nastavení pracoviště, aktivity nebo stavu je třeba myslet na to, že příslušné nastavení mohou
používat také akce. Změněné nastavení je nutné potom aktualizovat také navazující nastavení v akcích.
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Události, stavy, akce ve WorkCore (speciální funkce )
Když nastane systémová událost, informuje o tom program WorkCore výpisem informačního řádku, ve
svém hlavním informačním okně. V řádce je informace o jménu události, stavu a pracovišti, na kterém
stav nastal a jménu akce, která bude volána.
Následuje volání akce. V informačním okně jsou záznamy o začátku a konci akce. Záznam o konci akce
obsahuje informaci, jestli akce byla úspěšná, nebo informaci o chybě ke které došlo při provedení akce.
Akce je definována svým jménem, pracovištěm a stavem.
Mezi informací o začátku a konci akce je informace o tom co akce provedla, například příslušný
systémem vygenerovaný záznam, obdobný záznamu který může být proveden manuálně pomocí čtečky
čárových kódů. Například záznam o tom, že začal nebo skončila aktivita typu prostoj.
Příklad skupiny záznamů, které vzniknou při systémové události, vypadá takto:

obr. 31 – Událost a akce v okně programu WorkCore

Identifikováním systémové události nastane systémový stav. Právě probíhající systémové stavy je
možné sledovat v okně, které se vyvolá tlačítkem Systémové stavy a akce.

obr. 32 – Okno Stavů a akcí v programu WorkCore

Zde je možné sledovat, které stavy v systému nastaly.
Než nastane systémová událost, která vyvolá systémový stav, předchází čekaní ve stavu „Off >>> On“.
Délka stavu odpovídá nastavení „stroj nepracuje déle než …“.
Ve sloupečku „Odpočet“ se délka tohoto stavu odpočítává po minutách do nuly.
Pokud jsou splněny podmínky pro vyvolání systémového stavu po celo dobu, vyvolá systém systémovou
událost a přejde do systémového stavu.
Podobné je to s ukončením systémového stavu, tedy přechod „On >>> Off“ po splnění podmínek
v nastavení „stroj znovu pracuje déle než …“.

www.papouch.com
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Blokové schéma funkce systémových Událostí a stavů a Akcí

obr. 33 - blokové schéma události, stavy, akce
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Sledování probíhajících aktivit ve WorkCore
Každá aktivita má svůj začátek a konec. Informace o začátku a konci aktivity jsou uloženy v log
souborech a vyhodnoceny a zobrazeny například programem WorkMonitor.
Program WorkCore si za běhu spravuje vlastní seznam právě probíhajících aktivit. Je to proto, aby mohl
plnit funkci například automatického ukončování aktivit začátkem jiných aktivit.
O běžících aktivitách si program WorkCore udržuje další informace, nezávislé na log souborech.
Po restartu se ve WorkCore obnoví seznam běžících aktivit.
Běžící aktivity lze v programu WorkCore sledovat v tabulce, která se objeví po stisknutí tlačítka
Probíhající aktivity.

obr. 34 – Aktivity v okně programu WorkCore

U speciální funkce Akce co vygeneruje BarCode, který znamená začátek nebo konec aktivity typu
prostoj je situace stejná, jako u aktivity zadané manuálně pomocí čtečky čárových kódů.
Systém přidělí takto automaticky vzniklé aktivitě ID, a přidá ji do tabulky právě probíhajících aktivit.
Souběžně se stavem odpovídajícím prostoji bude tedy probíhat aktivita, odpovídající tomuto prostoji.
Pozor:
Stav typu prostoj je aktivní, když stroj nepracuje.
Aktivita typu prostoj probíhá, když stroj přeruší na nějakou dobu práci.
Při náběhu stroje z klidového stavu mohou být splněny podmínky, které odpovídají ukončení prostoje.
Takto může vzniknout systémová událost a akce, pro ukončení aktivity typu prostoj přesto, že žádný
prostoj ještě nenastal. Stejně tak lze ručně zadat čárový kód pro ukončení aktivity, která ještě nenastala.
Ukládají se všechny záznamy. Program WorkMonitor takovéto záznamy registruje, zobrazí, ale pro
vyhodnocení aktivit je nepoužije.
V detailních zobrazeních čárových kódů a v tabulce pod grafy, kterou je možné kliknutím myší a
přidržením klávesy ctrl přepnout do detailního zobrazení, přidává WorkMonitor doplňující informace,
které rozliší záznamy vzniklé manuálně a systémově.

www.papouch.com

Strana 25

Workmonitor

Papouch s.r.o.

Celý provoz – Barevné upozornění
Nastavení je použito v případě, že příslušné pracoviště nepoužívají vlastní nastavení.

obr. 35 - Celý provoz - Barevné upozornění

Celý provoz – Nastavení časů směn
Nastavení je použito při filtraci a vyhodnocení „po směnách“.

obr. 36 - Celý provoz - Nestavení časů směn
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Celý provoz – Nastavení IP adres pracovišť
Pokud jsou v nastavení jednotlivých pracovišť u zařízení vyplněny MAC adresy, lze použít zjišťování
IP adres pomocí MAC adres. Před každým cyklem připojování předchází dotaz na MAC adresy a IP
adresy všech zařízení typu HW WorkMonitor. Pokud je v přijatém seznamu nalezena MAC adresa
odpovídající MAC adrese v nastavení pracovišť, je příslušná IP adresa pracoviště v systému
WorkMonitor přiřazena podle MAC adresy a IP adresy přijaté po dotazu. IP adresa vyplněná
v nastavení pracoviště je v tomto případě ignorována.
Zařízení tedy nemusí mít přidělenu IP adresu napevno, ale mohou si ji nechat přiděli od DHCP
serveru.
V zařízení typu WorkMonitor se režim dynamického přidělování adres zapne tak, že se místo IP
adresy zařízení vyplní IP adresa 0.0.0.0

obr. 37 - Celý provoz - Nastavení IP adres
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Celý provoz – Ukončení aktivit
Na jednom pracovišti může být přihlášeno i několik aktivit najednou.
Pokud charakter provozu vylučuje možnost několika aktivit na jednom pracovišti, lze použít
přihlášení nové aktivity zároveň také jako pokyn pro odhlášení staré aktivity.
Začátek nové aktivity tedy může automaticky ukončit předchozí aktivitu.

obr. 38 - Celý provoz - Ukončení aktivit

Automatické ukončování je možné využít také jen částečně a to v závislosti na typu aktivity.
Aktivitě, která má být automaticky ukončena, systém sám vygeneruje ukončovací kód podle
příslušného nastavení.
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Celý provoz – Kontrola funkce

obr. 39 - celý provoz - kontrola funkce

Kontrola funkce může být užitečná, když ke sběru dat používáte servisní aplikaci WorkCoreSvc,
nebo konzolovou aplikace WorkCoreServer a potřebujete sledovat, jak sběr dat funguje.
Dále lze zjistit souhrnné aktuální stavy, jako je celkový počet právě připojených pracovišť,
přihlášených aktivit, aktivních klientů (programů WorkMonitor) atd.

HTTP server
Nastavení pro připojení klientů – programů WorkMonitor, WorkMonitorRX

obr. 40 - celý provoz - HTTP server
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Terminály (speciální funkce)
Nastavení pro zjednodušený nebo souhrnný průběžný výstup informací, ze systému WorkMonitor,
například na informační tabuli.

obr. 41 - Terminály

Okno nastavení jednotlivých panelů s výběrem zobrazovaných pracovišť.

obr. 42 - nastavení jednotlivých terminálů

Strana 30

www.papouch.com

Papouch s.r.o.

Workmonitor

Data – Umístění dat
Výchozí nastavení programu je, že se data a nastavení ukládají do složky, kterou programu přidělí OS
Windows, podle přihlášeného uživatele. Složky programů WorkCore a WorkSet jsou vždy společné.
Programy WorkMonitor nebo WorkMonitorRX mají datové složky a složky pro nastavení vlastní a
spravují si je nezávisle na programech WorkCore a WorkSet.

obr. 43 - Místo, kde jsou uložena data na serveru

Pokud je nutné umístit data a nastavení programů WorkCore a WorkSet do jiné složky než výchozí, je
možné toto nastavení změnit tak, že vyberete možnost Vlastní nastavení a určíte nové umístění složek
pro data a nastavení.
Při uložení nastavení v programu WorkSet se nastavení uloží do nového umístění. Zároveň se nová
cesta uloží do registru Windows, aby programy WorkCore a WorkSet mohly při spuštění zjistit odkud
mají číst a kam mají ukládat data.
Pozor: pokud chcete spouštět programy WorkSet a WorkCore z různých účtů, nebo pokud chcete
nainstalovat a spouštět program WorkCoreSvc (provozovat program WorkCore jako službu), je nutné
všechny programy vždy spouštět v režimu „Spustit jako správce“, ať jste přihlášení v jakémkoli účtu.
Data se po restartu programu WorkCore nově začnou ukládat také do nového umístění. Ve staré složce
stará data zůstanou a je možné je přemístit ručně.
Původní složka zůstane zachována a bude dále využívána pouze pro dočasné pracovní soubory.
Zůstanou v ní také staré nastavovací soubory.
U nově vybrané složky musí správce systému zajistit příslušná oprávnění pro zápis i čtení jak pro
program WorkCore, tak pro program WorkSet.
Složka by měla být umístěna na lokálním pevném disku, protože program WorkCore do ní potřebuje
rychlý přístup. Nevhodně zvolená cesta může způsobit komplikace jak při ukládání dat, tak při jejich
poskytování klientům, programům WorkMonitor. Nevhodně zvolená cesta například na pomalý nebo
síťový disk může tedy způsobit zhoršenou funkci nebo nefunkčnost celého systému.
Pozor: při změně složky pro data, se data nově začnou ukládat jinam. Programům WorkMonitor je tedy
třeba ručně vymazat poslední soubor s daty „dnešní den“ ze složky LocalData. Program WorkMonitor si
potom natáhne data pro tento „narušený den“ z programu WorkCore celá znovu.
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Data – API server (speciální funkce)
Rozhraní pro průběžné poskytování dat získaných ze zařízení typu HW WorkMonitor.

obr. 44 - nastavení API serveru

Další podrobnosti k tomuto rozhraní jsou popsány ve speciálním návodu
Data – Databáze (speciální funkce)
Program může ukládat a předávat data také prostřednictvím databáze.
Pomocí tohoto nastavení lze databázi vytvořit, nebo připravit SQL příkazy pro její vytvoření.
Součástí tohoto nastavení je také konfigurace připojení pro program WorkCore.

obr. 45 - nastavení databáze

Další podrobnosti k používání tohoto rozhraní jsou ve speciálním návodu.
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Data – UDP server (speciální funkce)
Rozhraní pro poskytování informací o některých událostech, přijatých programem WorkCore.

obr. 46 - UDP server

Program WorkCore a další aplikace
Program

WorkCore – desktopová aplikace

Centrálně sbírá data z pracovišť, která mají nainstalován hardware WorkMonitor nebo WorkMonPlus.
Jako HTTP server poskytuje data klientům (programům WorkMonitor).

obr. 47 – WorkCore

Program WorkCore má grafické uživatelské rozhraní které je třeba například při oživení a ladění
systému. Program však lze použít i pro trvalý provoz.
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Program WorkCoreSvc – servisní aplikace
Program WorkCoreSvc plní vzhledem k systému WorkMonitor stejné funkce jako program WorkCore.
Liší se od programu WorkCore rozhraním pro Windows. Vzhledem k OS má program rozhraní typu
servisní aplikace a nainstaluje se spuštěním programu WorkCoreSvc s parametrem /INSTALL.
Při nainstalování přidá OS Windows program WorkCoreSvc mezi služby.
Okno pro ovládání služeb najdete, když půjdete na Start – Nástroje pro správu – Služby a vyhledáte
službu s názvem WorkCoreSvc.

obr. 48 - nastavení WorkCoreSvc jako služby

Službu můžete spustit kliknutím na tlačítko Spustit.
Takto spuštěná servisní aplikace běží nezávisle na přihlášeném uživateli a je automaticky spuštěna při
spuštění OS Windows po zapnutí počítače.
Pozor: Program WorkCoreSvc je nutné instalovat, spouštět, zastavovat a odinstalovávat vždy ze
stejného v účtu který má páva jako správce. S programem WorkSet je nutné pracovat také vždy ve
stejném účtu, jako s programy WorkCore… pro správné předání konfiguračních dat, pomocí souboru
WorkSet.ini. Po nainstalování služby je nutné zkontrolovat a zpravidla i vyplnit záložku „Přihlášení“, do
které je třeba zadat účet a heslo toho účtu, ve kterém jste prováděli konfiguraci systému pomocí
programu WorkSet.
Pokud měníte celkové nastavení systému WorkMonitor programem WorkSet, je třeba servisní aplikaci
WorkCoreSvc zastavit a spustit, aby si načetla nové nastavení z konfiguračních souborů.
Pokud budete provádět například upgrade systému, je třeba nejprve zastavit službu WorkCoreSvc. Není
notné provést její odinstalaci. Po ukon
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WorkCoreServer – konzolová aplikace

Program WorkCoreServer plní vzhledem k systému WorkMonitor stejné funkce jako program WorkCore.
Liší se od programu WorkCore pouze rozhraním pro Windows. Uživatelské rozhraní má minimalizované
do konzole.

obr. 49 - program WorkCoreServer

Programy WorkCore , WorkCoreSvc a WorkCoreServer
Programy jsou vzájemně nahraditelné, vycházejí ze stejných zdrojových kódů a liší se pouze v části,
která řeší uživatelské rozhraní nebo napojení na operační systém.
Při startu programy vytvářejí podrobný záznam o svém spuštění. Záznamy jsou o tom, co se děje než
naběhne standardní logování do souborů. Soubory StartInfoSvcCore.txt a StartInfoDskCore.txt se
vytvářejí do složky, ze které jsou programy WorkCoreSvc.exe nebo WorkCore.exe spuštěny. Soubory
lze využít pro kontrolu kdy, a jak proběhlo spuštění, což se hodí zvláště při uvádění servisní aplikace do
provozu.

Program WorkCoreView
Program má velmi podobný vzhled, jako program WorkCore, ale je to pouze zobrazovací
aplikace. Pro správnou funkci celého systému není nutný. Bývá užitečný při uvádění systému
do provozu.

obr. 50 - program WorkCoreView
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Zobrazuje data z programů WorkCore, WorkCoreSvc a WorkCoreServer. Pro spolupráci s těmito
programy je třeba povolit spolupráci v programu WorkSet, záložka Celý provoz, podzáložka Kontrola
funkce.

Program WCoreLauncher
Pomocný kontrolní program.

obr. 51 - WCoreLauncher

Program kontroluje, jestli jsou data pravidelně ukládána.
V případě že zaznamená, že se data přestala ukládat, může program WorkCore,
WorkCoreServer, nebo službu WorkCoreSvc restartovat, nebo spustit znovu, pro obnovení
provozu.
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Papouch s.r.o.
Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a
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