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1 WPROWADZENIE 

1.1 Informacje ogólne 

Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania BKT SM4DC Freeware (System Manager dla data Center) przeznaczonej do 

monitorowania urządzeń infrastruktury IT. Umożliwia ono cykliczne odpytywanie urządzeń o wybrane parametry i zgłaszanie użytkownikowi 

zdefiniowanych nieprawidłowości. Oprogramowanie przeznaczone jest do obsługi urządzeń produkcji BKT Elektronik, ale może też obsługiwać 

urządzenia innych producentów. Program wykorzystuje protokół SNMP w wersji 1 i 2c do komunikacji z urządzeniami. 

 

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą 

ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym 

dokumencie.  

 

 

1.2 Licencja 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI JEJ WARUNKAMI, NIE MOŻESZ 

INSTALOWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z TEGO PRODUKTU, A TYM SAMYM NIE JESTEŚ LICENCJOBIORCĄ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY. 

1. BKT SM4DC Freeware (Produkt) to bezpłatne oprogramowanie przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego. Możesz 

skopiować cały pakiet programu i przekazać go innym zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej. 

2. Umowa licencyjna (Umowa). Firma BKT Elektronik Sp. z o. o. (BKT) udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do 

powielania i wykorzystywania do celów osobistych lub komercyjnych wersję kodu wykonywalnego Produktu, pod warunkiem, że każda kopia 

będzie zawierać wszystkie oryginalne uwagi dotyczące praw własności. Ta licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do otrzymania dokumentacji 

papierowej, wsparcia technicznego, pomocy telefonicznej, ulepszenia lub aktualizacji Produktu. BKT może wypowiedzieć niniejszą Umowę 

w dowolnym momencie i z określonego powodu lub braku powodu. BKT może również rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Licencjobiorca narusza 

którykolwiek z jej warunków. Po rozwiązaniu Umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do usunięcia i nieużywania kopii Produktu. 

3. Ograniczenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody BKT Licencjobiorca nie może: 

3.1 Modyfikować lub tworzyć wszelakich prac pochodnych Produktu lub dokumentacji, w tym dostosowanie, tłumaczenie itp; 

3.2 Podawać produkt dekompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej lub innej próby uzyskania kodu źródłowego Produktu; 

3.3 Redystrybuować, obciążać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, udzielać sublicencji lub przenosić w inny sposób prawa do Produktu; 

3.4 Usuwać lub zmieniać wszelkich znaków handlowych, logo, praw autorskich lub innych uwag dotyczących praw własności, legend, symboli lub 

etykiety w Produkcie; 

3.5 Publikować wyników testów porównawczych przeprowadzanych na Produkcie stronom trzecim. 

 

4. Opłaty. Nie ma opłaty licencyjnej za Produkt. Jeśli Licencjobiorca chciałby otrzymać Produkt na nośniku, wtedy za nośnik i wysyłkę może być 

naliczona niewielka opłata. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za zapłatę wszelkich podatków. 

 

5. Prawa własności. Tytuł, prawa własności i prawa własności intelektualnej Produktu pozostaje w BKT i/lub jego dostawcach. Produkt jest 

chroniony prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. 

 

6. Wyłączenie gwarancji. PONIEWAŻ PROGRAM JEST LICENCJONOWANY BEZPŁATNIE, NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ W ZAKRESIE DOZWOLONYM 

PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. O ILE NA PIŚMIE NIE STANOWI SIĘ INACZEJ, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ 

PROGRAM W STANIE, W JAKIM JEST ("JAK WIDAĆ") BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI 

DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE 

JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PROGRAMU PONOSI LICENCJOBIORCA. W RAZIE GDYBY PROGRAM OKAZAŁ SIĘ WADLIWY, LICENCJOBIORCA 

PONOSI KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY I KORYGOWANIA. 

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGOŚ INNEGO NIE UZGODNIONO W FORMIE 

PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA MODYFIKUJĄCA I/LUB REDYSTRYBUUJĄCA PROGRAM ZGODNIE 

Z POWYŻSZYMI ZEZWOLENIAMI, W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC LICENCJOBIORCY ZA SZKODY, W TYM SZKODY 

OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB SKUTKOWE, WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA PROGRAMU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA 

UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEDOKŁADNYCH, ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ LUB STRONY TRZECIE, JAK 
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TEŻ NIEDZIAŁANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA STRONA ZOSTALI POWIADOMIENI 

O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BKT NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK POSTANOWIENIA 

NINIEJSZEJ UMOWY JEST W KAŻDYM WYPADKU OGRANICZONA DO SUMY PIENIĘŻNEJ, KTÓRĄ LICENCJOBIORCA RZECZYWIŚCIE ZAPŁACIŁ 

W ZWIĄZKU Z LICENCJĄ. 

 

 

1.3 Podstawowa charakterystyka programu 

Jest to oprogramowanie dla środowiska Windows. Umożliwia ono: 

 Monitorowanie parametrów urządzeń komunikujących się protokołem SNMP w wersji 1 i 2c; 

 Obsługę nieograniczonej ilości urządzeń. Ograniczenie stanowi tylko wydajność systemu (komputer i sprzęt sieciowy); 

 Odczyt nieograniczonej ilości parametrów z urządzeń (wartości typu napięcie, temperatura, wilgotność itp); 

 Tworzenie modeli urządzeń z parametrami do łatwego powielania w systemie; 

 Tworzenie drzewiastej struktury lokalizacji urządzeń w systemie np. BudynekA->Serwerownia->Kiosk1->Szafa01->PDU1; 

 Łatwy sposób zmiany lokalizacji urządzeń w drzewiastej strukturze systemu metodą przeciągnij i upuść; 

 Łatwe przemieszczanie pojedynczych parametrów w drzewiastej strukturze systemu metodą przeciągnij i upuść; 

 Odczyt parametrów liczbowych (napięcie temperatura itp.) i tekstowych (np. stanu urządzeń „normalny”, „praca z baterii”, „awaria” 

itp.); 

 Odczyt parametrów urządzeń z definiowanym interwałem od minimum 10 sekund; 

 Zapis odczytanych wartości do plikowej bazy danych csv; 

 Przeliczenie wartości odczytanych parametrów liczbowych według funkcji f(x)=ax+b; 

 Ustawianie 4 progów alarmowych dla każdego parametru liczbowego; 

 Ustawianie histerezy progów alarmowych dla każdego parametru liczbowego; 

 Ustawianie 2 stanów alarmowych dla parametrów tekstowych (np. status UPS „praca z baterii”, „awaria”); 

 Ustawianie dwóch kategorii progów alarmowych: ostrzegawcza, awaryjna; 

 Wyświetlanie aktualnych stanów alarmowych ze szczegółowym opisem; 

 Powiadamianie email o alarmach w systemie; 

 Eksport historii alarmów do plików csv z wybranego okresu; 

 Podgląd na wykresie zmian wartości dowolnych parametrów w wybranym okresie; 

 Eksport historii odczytanych wartości parametrów do plików csv z wybranego okresu. 

 

 

2 INSTALACJA 

2.1 Wymagania sprzętowe i programowe 

Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows 8, 10, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019. 

Wymagania dla komputera zależą od ilości monitorowanych urządzeń. Zaleca się stosowanie minimalnych wymagań tylko dla maksymalnie 

kilkudziesięciu monitorowanych parametrów. 

 Minimalne Zalecane 

Komputer PC PC 

System operacyjny Windows 8, 10; Windows Server 2008, 2012, 

2016, 2019 

Windows 10; Windows Server 2012, 2016, 2019 

Procesor 1 GHz 2,5 GHz Dual Core 

Pamięć RAM  4 GB 8 GB 

Dysk twardy 64GB plus dodatkowe dla bazy danych  512GB 

Karta graficzna Zgodna z DirectX 9 lub nowsza ze sterownikiem 

WDDM 1.0  

Zgodna z DirectX 9 lub nowsza ze sterownikiem 

WDDM 1.0  

Rozdzielczość ekranu 1920x1080 1920x1080 

Karta sieciowa 100Mbps 1Gbps 

.NET Framework Wersja 4.6.2 Wersja 4.6.2 
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2.2 Proces instalacyjny 

Instalacja wymaga środowiska .NET Framework w wersji 4.6.2. Instalujący musi posiadać prawa administratora w Windows. Uruchom instalator 

programu – plik BKT_SM4DC_Freeware_wersja_setup.exe, następnie zaakceptuj warunki licencji i przejdź dalej proces zgodnie z komunikatami 

instalatora. 

 

3 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 

3.1 Otwieranie/zamykanie/zapisywanie projektu  

Projekt otwiera się automatycznie podczas uruchomienia programu. Przy pierwszym uruchomieniu program stwierdzi brak pliku projektu 

i wyświetli odpowiedni komunikat. Po zaakceptowaniu zamiaru utworzenia nowego projektu program utworzy plik sm4dcproject.xml w katalogu 

C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\.  Plik projektu zawiera ustawienia wprowadzone w oknie Settings (patrz rozdział 3.7 

Ustawienia aplikacji (Settings) oraz dane wszystkich monitorowanych obiektów zdefiniowanych w programie. Projekt zapisuje się automatycznie 

podczas zamknięcia programu. Możliwe jest też wcześniejsze zapisanie projektu do pliku poprzez zapis ustawień programu Settings - > Save. 

 

3.2 Menu główne 

 
 

Start/Stop (Run/Stop) Uruchamia/zatrzymuje aktywne odpytywanie urządzeń o zdefiniowane parametry. 

Pulpit (Dashboard) Otwiera kartę, na której znajdują się aktualne podstawowe statusy systemu. 

Obiekty (Objects) Otwiera kartę, na której konfiguruje się monitorowane urządzenia i ich parametry. 

Alarmy (Alarms) Otwiera kartę, na której wyświetlane są aktualne i historyczne alarmy. 

Ustawienia (Settings) Otwiera okno z ustawieniami programu. 

 

3.3 Uruchomienie/zatrzymanie monitorowania (Run/Stop)  

 

Monitorowanie jest zatrzymane. Program nie odpytuje urządzeń o aktualne wartości parametrów; nie zapisuje 

tych wartości do bazy danych. 

 

Monitorowanie jest aktywne. Program z zadanym interwałem odpytuje cyklicznie wszystkie urządzenia. Pasek 

postępu pokazuje czas do kolejnego odpytania. 

 

3.4 Pulpit (Dashboard) 
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Wszystkie obiekty 

(All objects) 

Wyświetla liczbę wszystkich parametrów urządzeń (obiektów) zdefiniowanych w programie. 

Awarie 

(Failures) 

Wyświetla liczbę parametrów urządzeń (obiektów), które są w stanie awarii – przekroczyły 

zdefiniowane awaryjne progi alarmowe. 

Ostrzeżenia 

(Warnings) 

Wyświetla liczbę parametrów urządzeń (obiektów), które są w stanie ostrzegawczym – przekroczyły 

zdefiniowane ostrzegawcze progi alarmowe. 

Stan normalny 

(Normal) 

Wyświetla liczbę parametrów urządzeń (obiektów), które są w stanie normalnym – nie przekroczyły 

zdefiniowanych progów alarmowych. 

Niemonitorowane 

(Unmonitored) 

Wyświetla liczbę parametrów urządzeń (obiektów), którym nie zdefiniowano progów alarmowych. 

Wartości takich parametrów zapisywane są tylko cyklicznie do bazy danych. 

 

 

3.5 Obiekty (Objects) 

Obiektem jest parametr danego urządzenia. Może to być temperatura, wilgotność lub dowolny inny parametr, o który można zapytać urządzenie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lokalizacja. 

Drzewiasta struktura monitorowanego systemu. 

Każdy element stanowi lokalizację (folder) dla 

parametrów znajdujących się po prawej stronie okna. 

Obiekty SNMP. 

Lista parametrów poszczególnych urządzeń. 

Dodawanie pojedynczego parametru. 

Dodawanie urządzenia. 

Dodawanie wielu parametrów 

zdefiniowanych urządzeń 
Wyszukiwanie. 

Wyszukiwanie parametrów. 
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3.5.1 Dodawanie pojedynczego obiektu SNMP 

 

Dodawanie obiektu SNMP 

Kliknij przycisk Add object 

 

 

Wprowadzanie ustawień pojedynczego obiektu SNMP. 

W otwartym oknie wprowadź ustawienia obiektu zgodnie z instrukcją 

urządzenia, które ma być monitorowane. Następnie zatwierdź klikając 

OK. Opis poszczególnych parametrów znajduje się w tabeli poniżej. 

 

Podstawowe ustawienia obiektu 

(Object general settings) 

Podstawowe ustawienia parametru SNMP monitorowanego urządzenia 

Nazwa (Name) Nazwa monitorowanego obiektu. Nazwa musi być unikalna w danej lokalizacji (np. w danym 

urządzeniu) 

Jednostka (Unit) Jednostka obiektu, np. V (volt), A (amper) itp 

Urządzenie (Device) Nazwa urządzenia, którego dany parametr jest monitorowany, np. UPS 

Ustawienia komunikacyjne obiektu 

(Object communication settings) 

Definiują sposób komunikacji z urządzeniem oby odczytać wartość danego obiektu  

Wersja Snmp (Snmp version) Wersja protokołu SNMP używanego do komunikacji z urządzeniem. Możliwe ustawienia wersja 1 lub 

wersja 2c. 

Adres IP (IP address) Adres IP urządzenia monitorowanego 

Numer portu (Port numer) Numer portu do komunikacji SNMP. Domyslnie 161. Dopuszczalny zakres (1-65535). 

Hasło odczytu (Read community string) Hasło umożliwiające odczyt parametru z urządzenia. 

Hasło zapisu (Write community string) Hasło umożliwiające zapis wartości parametru do urządzenia. 
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 OID identyfikator obiektu snmp 

(Snmp object identifier OID) 

Identyfikator monitorowanego parametru w urządzeniu. 

Konwersja wartości obiektu 

(Object value conversion) 

Umożliwia przeliczenie wartości odczytanej z urządzenia na wartość, która będzie monitorowana. 

Oczywiście odczytana wartość musi być numeryczna, aby możliwe było jej przeliczenie. Przeliczenie 

realizowane jest zgodnie z funkcji liniowej f(x)=ax+b. Jeśli wartość nie ma być przeliczana należy 

ustawić wartości poniższych parametry  na a = 1 i b = 0.  

Parametr a funkcji f(x)=ax+b 

(Parameter a of f(x)=ax+b function) 

Niektóre urządzenia udostępniają tylko wartości całkowite np. napięcie 2385, które należy podzielić 

przez 10, aby otrzymać rzeczywistą wartość napięcia 238,5V. W takim przypadku a = 0.1 przeliczy i 

wyświetli prawidłową wartość napięcia. Wartość domyślna a = 1. Dopuszczalna dowolna wartość 

liczbowa. 

Parametr b funkcji f(x)=ax+b 

 (Parameter b of f(x)=ax+b function) 

Umożliwia ustawienie odchylenia pomiaru od wartości rzeczywistej. Np. temperatura zmierzona tp 
= 19.7 °C, podczas gdy rzeczywista tr = 18,9 °C. W takim przypadku b = -0.8 przeliczy i wyświetli 
prawidłową wartość temperatury. Wartość domyślna b = 0. Dopuszczalna dowolna wartość 
liczbowa. 

Odczytaj i zapisz wartość snmp 

(GET and SET snmp value) 

Umożliwia sprawdzenie wprowadzonych ustawień odczytanie parametru z urządzenia jak również 

zapis nowej wartości do urządzenia. 

Wartość odczytu (Read value) Wartość odczytana z urządzenia. 

Pobierz aktualną wartość 

(Get current snmp value) 

Kliknięcie przycisku wysyła zapytanie do urządzenia o wartość parametru, która zostanie 

wyświetlona w komórce powyżej. 

Wartość do zapisu (Value to write) Wartość, która ma być zapisana w urządzeniu. 

(Set snmp value) Kliknięcie przycisku wysyła wartość z powyższej komórki do zapisu w urządzeniu. 

Porównaj wartość względem progów 

alarmowych  

(Check snmp value against thresholds) 

Zaznaczenie spowoduje, że po każdym odczycie wartości z urządzenia i jej przeliczeniu według 

funkcji f(x)=ax+b będzie ona porównywana ze zdefiniowanymi progami alarmowymi i odpowiedni 

alarm będzie sygnalizowany. Wartość musi być numeryczna, aby takie porównanie było możliwe. 

Możliwe jest ustawienie 4 progów alarmowych: dwóch sygnalizujących przekroczenie w dół i dwóch 

sygnalizujących przekroczenie w górę. Ponadto rozróżnione zostały stany ostrzegawcze i awaryjne 

jak na rysunku poniżej. 

LL L  H HH 
     

Przekroczony 
próg awaryjny 

dolny LL 

Przekroczony 
próg 

ostrzegawczy 
dolny L 

Obszar pracy w 
stanie 

normalnym 

Przekroczony 
próg 

ostrzegawczy 
górny H 

Przekroczony 
prób awaryjny 

górny HH 

 

Awaria dolnego progu 

(Low threshold failure) 

Określa wartość LL, której przekroczenie sygnalizowane będzie jako: „wartość poniżej progu 

awaryjnego” 

Ostrzeżenie dolnego progu 

(Low threshold warning) 

Określa wartość L, której przekroczenie sygnalizowane będzie jako: „wartość poniżej progu 

ostrzegawczego” 

Ostrzeżenie górnego progu 

(High threshold warning) 

Określa wartość H, której przekroczenie sygnalizowane będzie jako: „wartość powyżej progu 

ostrzegawczego” 

Awaria górnego progu 

(High threshold failure) 

Określa wartość HH, której przekroczenie sygnalizowane będzie jako: „wartość powyżej progu 

awaryjnego” 

Histereza (Hysteresis) Histereza to wartość, o jaką każdy próg musi być przekroczony, aby zmiana stanu została 

zasygnalizowana. Histereza zapobiega częstej zmianie stanów, kiedy wartość oscyluje w okolicach 

zdefiniowanego progu. 

Porównań wartość względem wartości 

tekstowych  

(Check snmp value against defined text) 

Zaznaczenie spowoduje, że po każdym odczycie wartości z urządzenia będzie ona porównywana ze 

zdefiniowanymi wartościami tekstowymi. Funkcjonalność ta jest przewidziana dla parametrów, 

których wartości nie są liczbowe. Na przykład niektóre czujniki wysyłają wartość tekstową „ALARM” 

w momencie alarmu i wiadomość „NORMAL” w stanie pracy normalnej. 

Logika porównująca teksty jest następująca: 

ALARM AWARII, jeśli tekst odczytany = Tekst stanu awaryjnego 

albo 

ALARM OSTRZEGAWCZY, jeśli tekst odczytany = Tekst stanu ostrzegawczego 

albo 
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STAN NORMALNY, jeśli tekst odczytany = Tekst stanu normalnego 

albo 

ALARM AWARII  

co oznacza, że jeżeli wartość odczytana nie będzie taka sama jak tekst normalny lub tekst 

ostrzegawczy, to będzie to zawsze stan awaryjny. 

Tekst stanu normalnego 

(Text of normal state) 

Jeśli wartość odczytana będzie zgodna z tekstem wprowadzonym w tym polu to zostanie 

zasygnalizowany stan normalny, chyba że zasygnalizowany jest już stan ostrzegawczy albo awaryjny. 

Tekst stanu ostrzegawczego 

(Text of warning state) 

Jeśli wartość odczytana będzie zgodna z tekstem wprowadzonym w tym polu to zostanie 

zasygnalizowany alarm ostrzegawczy, niezależnie od tekstu w polu Tekst stanu normalnego, chyba 

że zasygnalizowany jest już stan awaryjny. 

Tekst stanu awaryjnego 

(Text of failure state) 

Jeśli wartość odczytana będzie zgodna z tekstem wprowadzonym w tym polu to zostanie 

zasygnalizowany alarm awaryjny, niezależnie od tekstów w polach Tekst stanu normalnego i Tekst 

stanu ostrzegawczego. 

 

 

3.5.2 Dodawanie grupy obiektów SNMP urządzenia 

Program umożliwia dodawanie wielu parametrów urządzenia jednocześnie. Możliwe jest dodanie parametrów z dowolnego typu urządzenia 

obsługującego protokół SNMP w wersji 1 lub wersji 2c lub ze zdefiniowanych wcześniej urządzeń. 

 

 

Dodawanie grupy obiektów SNMP 

Kliknij przycisk Import device 

 

 

Dodawanie obiektów SNMP z dowolnego urządzenia. 

Wybierz Online custom device. Wprowadź podstawowe ustawienia 

połączenia: 

- wersję protokołu SNMP 1 lub 2c 

- adres IP urządzenia 

- port komunikacyjny 

- Read community, czyli hasło dostępu 

- OID czyli identyfikator obiektu SNMP, od którego program ma 

rozpocząć odczytywanie urządzenia poleceniem Get Next protokołu 

SNMP. 

Wartości domyślne tych parametrów są już wprowadzone, ale mogą 

różnić się w zależności od urządzenia. Sprawdź w instrukcji obsługi 

urządzenia. 

Kliknij Get snmp objects, aby rozpocząć proces odczytu parametrów 

z urządzenia. Zaznacz obiekty, które mają być dodane lub zaznacz 

wszystkie. Potwierdź klikając OK.  
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Dodawanie obiektów SNMP urządzenia EC335 

W programie zdefiniowany jest kontroler EC335 systemu BKT EMS 

służący do pomiaru warunków środowiskowych.  

Wybierz Online BKT EMS – EC335 device. Umożliwia to pobranie 

w trypie online z kontrolera EC335 następujących wielkości 

mierzonych: 

 - czujniki analogowe podłączone do kontrolera i do modułów 

rozszerzeń 

- czujniki 1-wire podłączone do kontrolera 

- wejścia dla styków bezpotencjałowych kontrolera i modułów 

rozszerzeń 

- wyjścia kontrolera i modułów rozszerzeń 

 

Automatycznie do tych wielkości zostaną przypisane ustawienia 

skonfigurowane wcześniej w samym kontrolerze: 

- nazwy czujników 

- progi alarmowe dla czujników analogowych 

 

Kliknij Get snmp objects, aby rozpocząć proces odczytu parametrów 

z urządzenia. Zaznacz obiekty, które mają być dodane lub zaznacz 

wszystkie. Potwierdź klikając OK. 

 

 

Dodawanie obiektów SNMP ze zdefiniowanych modeli urządzeń. 

Pliki zdefiniowanych modeli urządzeń znajdują się w katalogu 

C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Library\ 

Wybierz model urządzenia, które ma być dodane do systemu. 

Wprowadź adres IP urządzenia, jeśli jest inny od fabrycznego. Zaznacz 

obiekty, które mają być dodane lub zaznacz wszystkie. Potwierdź 

klikając OK.  

 

 

3.5.3 Edycja obiektów SNMP 

 

Edycja obiektów SNMP 

Możliwa jest edycja pojedynczego lub grupy zaznaczonych obiektów. 

Zaznacz jeden lub używając klawiszy CTRL lub SHIFT zaznacz grupę 

obiektów na liście, które mają być poddane edycji. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edit objects. 
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W otwartym oknie zmodyfikuj właściwości obiektu i zatwierdź klikając 

OK. Zmiana zostanie wprowadzona we wszystkich zaznaczonych 

wcześniej obiektach. Wartość (various values) oznacza, że nie 

wszystkie zaznaczone obiekty miały taką samą wartość danej 

własciwości. Jeżeli (various values) pozostanie niezmienione to dana 

własciwość nie zostanie nadpisana w żadnym obiekcie. 

 

UWAGA 

Ponieważ zapisywane dane pomiarowe obiektu SNMP są związane 

z jego lokalizacją i nazwą, zmiana nazwy obiektu powoduje, że 

dotychczasowe dane pomiarowe (wykresy) nie będą widoczne 

w programie. Widoczne będą tylko dane pomiarowe od momentu 

zmiany nazwy obiektu. Jednak historyczne dane są nadal dostępne pod 

starą nazwą obiektu, ale już tylko w plikach csv na dysku komputera w 

katalogu C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Data\ 

 

 

 

3.5.4 Usuwanie obiektów SNMP 

 

Usuwanie obiektów SNMP 

Możliwe jest usunięcie pojedynczego lub grupy zaznaczonych 

obiektów. 

Zaznacz jeden lub używając klawiszy CTRL lub SHIFT zaznacz grupę 

obiektów na liście, które mają zostać usunięte z systemu. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Delete objects i potwierdź 

zamiar usunięcia obiektów. 

 

 

3.5.5  Tworzenie modelu urządzenia 

Program umożliwia stworzenie szablonu urządzenia, który będzie zawierał informację o obiektach SNMP, które mogą być monitorowane 

w danym urządzeniu. Obiekty takie mogą być wstępnie sparametryzowane tzn posiadać nazwy, parametry połączenia SNMP, progi alarmowe 

i pozostałe wartości, które można nadać obiektowi SNMP. Taki model urządzenia można wykorzystać do powielania urządzeń w systemie. 

Następnie będzie tylko konieczne uaktualnienie jednego parametru charakteryzującego nowe urządzenie - (np. adres IP)  

 

 

Przygotowanie obiektów do eksportu do modelu 

Skonfiguruj grupę obiektów, które mają tworzyć model urządzenia. 

Wykorzystać instrukcje z rozdziałów: 

3.5.1 Dodawanie pojedynczego obiektu SNMP 

3.5.3 Edycja obiektów SNMP 

Następnie zaznacz jeden lub używając klawiszy CTRL lub SHIFT zaznacz 

grupę obiektów na liście, które mają tworzyć model urządzenia. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Export objects as device 

model. 
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Nadanie nazwy modelowi i zapis 

W otwartym oknie należy wprowadzić unikalną nazwę modelu 

urządzenia i zatwierdzić klikając OK. 

Model urządzenia zostanie zapisany do pliku xml w katalogu 

C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Library 

Tak zapisany model będzie widoczny w oknie modeli do 

zaimportowania (patrz rozdział 3.5.2 Dodawanie grupy obiektów 

SNMP urządzenia) 

 

 

3.5.6 Wyświetlanie wartości na wykresach 

 

Wyświetlanie wykresów 

Możliwe jest wyświetlenie na wykresie pojedynczego lub grupy 

zaznaczonych obiektów. 

Zaznacz jeden lub używając klawiszy CTRL lub SHIFT zaznacz grupę 

obiektów na liście, które mają zostać wyświetlone na wykresie. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Show charts. 
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3.5.7 Eksportowanie danych pomiarowych do pliku csv 

Dane pomiarowe są zapisywane w postaci plików *.csv i są dostępne na dysku komputera (patrz 3.8 Baza danych). W oknie wyświetlanych 

wykresów (patrz 3.5.6 Wyświetlanie wartości na wykresach) jest również możliwość eksportowania danych pomiarowych aktualnie 

obserwowanych na wykresie. 

 

 

3.5.8 Dodawanie/usuwanie/edytowanie nazwy lokalizacji 

Lokalizacja to miejsce gdzie znajduje się obiekt lub grupa monitorowanych obiektów. Dzięki temu możliwe jest stworzenie struktury zależności 

między poszczególnymi urządzeniami. Zarządzanie lokalizacjami jest podobne do zarządzania folderami w systemie Windows. Po utworzeniu 

drzewa systemu i uruchomieniu monitorowania na dysku komputera w katalogu C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Data 

będą zapisywane dane pomiarowe z odczytanych z urządzeń parametrów. Struktura katalogów na dysku komputera będzie identyczna ze 

strukturą zbudowanego drzewa lokalizacji, co ułatwia nawigację i dostęp użytkownikowi do wszystkich zapisanych na dysku danych. 

UWAGA 

Wprowadzając modyfikacje w strukturze systemu upewnij się, że żaden folder z danymi zapisanymi w katalogu 

C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Data nie jest aktualnie otwarty. W takim przypadku program może zgłosić brak dostępu 

do dysku. 

Zdefiniowany zakres czasu 

Ostatnia godzina, dzień, 

tydzień i miesiąc 

Dowolny zakres czasu 

Dowolne definiowanie zakresu 

czasowego z rozdzielczością do 1 dnia 

Export do pliku 

Zapis wartości widocznych na wykresie 

do pliku csv i plików graficznych 

Pasek przewijania 

Pasek pojawia się, jeśli 

wykres został powiększony. 

Ilość punktów 

Ilość wszystkich punktów pomiarowych 

widocznych na wykresie. 

Dane punktu 

Dostępne po najechaniu myszą nad 

punkt pomiarowy na wykresie. 

Zmiana powiększenia 

Powraca do poprzedniego widoku 
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Dodawanie nowej lokalizacji 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na lokalizację, do której ma być 

dodana nowa lokalizacja i następnie wybierz Add location. Wprowadź 

nową nazwę. Nazwa musi być unikalna w danej lokalizacji. 

 

Usuwanie lokalizacji 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na lokalizację, która ma zostać 

usunięta i następnie wybierz Delete location i potwierdź zamiar 

usunięcia 

UWAGA 

Usunięcie lokalizacji spowoduje również usunięcie katalogu na dysku 

z danymi pomiarowymi zapisanymi w danej lokalizacji. 

 

Edycja nazwy lokalizacji 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na lokalizację, której nazwa ma być 

zmieniona. Następnie wybierz Edit location i wprowadź nową nazwę. 

Nazwa katalogu na dysku również ulegnie zmianie. 

 

Edycja ikony lokalizacji 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na lokalizację, której ikona ma być 

zmieniona. Z menu wybierz Icon, a następnie wskaż obraz. 

 

 

 

3.5.9 Przenoszenie obiektów pomiędzy lokalizacjami 

Program umożliwia przenoszenie obiektów pomiędzy lokalizacjami metodą przeciągnij i upuść. Tą samą metodą można również zmieniać 

strukturę systemu przeciągając lokalizację z jednej do drugiej. Wprowadzone zmiany zostaną również wykonane na dysku komputera 

w strukturze podkatalogów w katalogu C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Data. 

UWAGA 

Wprowadzając modyfikacje w strukturze systemu upewnij się, że żaden folder z danymi zapisanymi w katalogu 

C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Data nie jest aktualnie otwarty. W takim przypadku program może zgłosić brak dostępu 

do dysku. 

 

 

Przenoszenie obiektów SNMP 

Zaznacz jeden lub używając klawiszy CTRL lub SHIFT grupę obiektów. 

Przeciągnij zaznaczone obiekty używając klawisza CTRL do docelowej 

lokalizacji i potwierdź zamiar przeniesienia. 

UWAGA 

Ponieważ zapisywane dane pomiarowe obiektu SNMP są związane 

z jego lokalizacją i nazwą, przenoszenie obiektów powoduje, że 

dotychczasowe dane pomiarowe (wykresy) nie będą widoczne w 

programie. Widoczne będą tylko dane pomiarowe od momentu 

przeniesienia obiektów. Jednak historyczne dane są nadal dostępne w 

starej lokalizacji, ale już tylko w plikach csv na dysku 

komputera w katalogu 

C:\ProgramData\BKT Elektronik\BKT SM4DC Freeware\Data\ 

 

Przenoszenie lokalizacji 

Zaznacz lokalizację, która ma być przeniesiona i przeciągnij ją do nowej 

lokalizacji. Przenoszenie lokalizacji zachowuje wszystkie 

dotychczasowe dane pomiarowe. 
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3.5.10 Wyświetlanie obiektów 

 

Wyświetlanie obiektów 

Lista obiektów w danej lokalizacji znajduje się na karcie Objects 

w prawym oknie. 

 

Dodawanie kolumn do listy 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówku listy umożliwia 

wyświetlenie dodatkowych kolumn na liście. 

 

Sortowanie obiektów 

Klikając lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny możliwe jest 

sortowanie obiektów względem wybranej kolumny 

 

Kopiowanie obiektów do Excel-a 

Zaznaczając wybrane obiekty i kopiując je CTRL+C można je następnie 

wkleić CTRL+V do arkusza Excel-a. 

 

 

Wyświetlanie obiektów tylko w danej lokalizacji 

Kliknij lewym przyciskiem myszy na lokalizację. W prawym oknie 

wyświetlą się obiekty SNMP umieszczone w danej lokalizacji 

 

Wyświetlanie obiektów z danej lokalizacji i wszystkich 

sublokalizacjach. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na lokalizację i następnie wybierz 

Show objects from all sublocations. 

 

 

 

3.5.11 Wyszukiwanie obiektów 

 

Wyszukiwanie obiektów 

Możliwe jest wyszukanie żądanego obiektu z grupy obiektów 

wyświetlanych aktualnie w prawym oknie. 

W wyniku wyszukiwania wyświetlone zostaną obiekty, które 

wprowadzony w polu wyszukiwania ciąg znaków zawierają w: 

 - nazwie obiektu lub 

 - pełnej ścieżce lokalizacji obiektu lub 

 - nazwie urządzenia, przypisanej do obiektu lub 

 - adresie IP 

Wielkość liter nie ma znaczenia przy wyszukiwaniu. 

 

 

 

3.6 Alarmy (Alarms) 

Wszystkie przekroczenia zdefiniowanych progów alarmowych są wyświetlane na oddzielnej karcie – karcie alarmów. Po przejściu na tę kartę 

widoczne są alarmy aktualnie aktywne. Ustawienia progów alarmowych wykonuje się edytując poszczególne obiekty (patrz rozdział 3.5.3 Edycja 

obiektów SNMP). 
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3.6.1 Alarmy aktywne 

Kolorem czerwonym oznaczone są przekroczenia progów awaryjnych, a kolorem żółtym przekroczenia progów ostrzegawczych. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj alarmu Opis 

FAILURE: object is offline AWARIA: obiekt jest offline. Obiekt nie odpowiedział na kolejne 5 

zapytań 

FAILURE: value below low failure (Value < LL) AWARIA: wartość parametru odczytana z urządzenia jest poniżej 

ustawionego dolnego progu awaryjnego 

FAILURE: value above high failure (Value > HH) AWARIA: wartość parametru odczytana z urządzenia jest powyżej 

ustawionego górnego progu awaryjnego 

WARNING: value below low warning (Value < L) OSTRZEŻENIE: wartość parametru odczytana z urządzenia jest poniżej 

ustawionego dolnego progu ostrzegawczego 

WARNING: value above high warning (Value > H) OSTRZEŻENIE: wartość parametru odczytana z urządzenia jest 

powyżej ustawionego górnego progu ostrzegawczego 

 

 

 

 

Obiekt alarmujący 

Nazwa obiektu (parametru 

urządzenia) zgłaszającego alarm 
Lokalizacja 

Lokalizacja obiektu zgłaszającego alarm 

w drzewie monitorowanego systemu 

Alarmy aktywne 

Wyświetlanie alarmów aktualnie aktywnych. 

Alarmy historyczne 

Wyświetlanie historii alarmów. 

Ustawienia 

progów 

alarmowych 

Wartość 

Wartość obiektu, 

która wywołała alarm 

Rodzaj alarmu 

Powód wystąpienia alarmu. Opisuje jaki próg 

alarmowy został przekroczony lub alarm 

offline 

Czas alarmu 

Czas wystąpienia 

alarmu 
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3.6.2 Alarmy historyczne 

Możliwe jest przeglądanie historii alarmów. Wyświetlenie tylko tych z określonego przedziału czasu i spełniających kryteria wyszukiwania. 

Następnie możliwe jest wyeksportowanie do pliku csv wyświetlanej aktualnie listy. Lista jest podobna do listy alarmów aktywnych. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.6.3 Wyszukiwanie historycznych alarmów 

 

Wyszukiwanie historycznych alarmów 

Możliwe jest wyszukanie żądanych alarmów historycznych z listy 

aktualnie wyświetlanych alarmów. 

W wyniku wyszukiwania wyświetlone zostaną alarmy, które 

wprowadzony w polu wyszukiwania ciąg znaków zawierają w: 

 - nazwie obiektu lub 

 - pełnej ścieżce lokalizacji obiektu lub 

 - typie alarmu 

Wielkość liter nie ma znaczenia przy wyszukiwaniu. 

 

Alarmy aktywne 

Wyświetlanie alarmów aktualnie aktywnych. 

Eksport alarmów 

Eksport do pliku csv 

aktualnie wyświetlanych 

alarmów historycznych. 

Czas dezaktywacji alarmu 

Czas ustąpienia alarmu. Jeżeli pole jest puste oznacza to, że jest to 

alarm aktywny lub że program został wyłączony zanim alarm ustąpił. 
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3.7 Ustawienia aplikacji (Settings) 

 

Główne ustawienia programu 

Główne ustawienia aplikacji dostępne są pod przyciskiem Settings. 

Wprowadź ustawienia zgodnie z opisem w tabeli poniżej i zapisz 

klikając na przycisk Save. Ustawienia te zapisywane są do pliku projektu 

(patrz rozdział 3.1 Otwieranie/zamykanie/zapisywanie projektu). 

 

 

Ustawienia komunikacyjne (Communication settings) Definiują sposób komunikacji z urządzeniami. 

Okres odpytywania (Polling period) Częstotliwość z jaką program będzie odpytywał urządzenia i zapisywał wyniki do bazy 

danych. Wartość w sekundach. Domyślnie co 10s. Dopuszczalny zakres (10 – 3600s). 

Czas odpowiedzi (SNMP timeout) Czas jaki program będzie czekał na uzyskanie odpowiedzi od urządzenia. Wartość 

w milisekundach. Domyślnie 1000ms. Dopuszczalny zakres (100-10000ms). 

Powiadomienia email (Email notifications) Definiują powiadomienia email o alarmach 

Włącz powiadamianie email o alarmach 

(Enable alarm email notofication) 

Zaznaczenie włączy usługę powiadamiania o zmianach stanów alarmowych w całym 

systemie. 

Nie wysyłaj powiadomień email częściej niż… 

(Send email not more often than …) 

Ogranicza ilość powiadomień email w zdefiniowanym okresie. W sytuacjach awarii 

lawinowych, kiedy jedna awaria powoduje drugą, ilość powiadomień przekroczyłaby 

percepcję człowieka. Parametr ten ogranicza ilość email do jednego na zdefiniowany 

czas. Jeżeli w tym czasie wydarzą się inne alarmy, to zostaną zgłoszone w następnym 

email. Wartość w sekundach. Domyślnie 60s. Dopuszczalny zakres (60-3600s). 

Ustawienia konta email (Email account configuration) Definiują ustawienia konta email wykorzystywanego do generowania powiadomień. 

Ustawienia te muszą być zgodne z ustawieniami samego serwera pocztowego. 

Adres serwera SMTP (SMTP server address) Adres serwera pocztowego obsługującego SMTP 

Port serwera SMTP (SMTP server port) Port serwera SMTP obsługujący połączenia  

Włącz SSL (Enable SSL) Zaznaczenie włączy komunikację szyfrowaną z serwerem pocztowym 

Nazwa użytkownika (Account username) Nazwa użytkownika konta pocztowego 

Hasło użytkownika (Account password) Hasło użytkownika konta pocztowego 

Temat wiadomości (Email subject) Temat wiadomości alarmowej wysyłanej przez program. Może to być np. nazwa 

monitorowanego systemu. 

Email odbiorców (Recipients of email notifications) Adresy email odbiorców powiadomień rozdzielone średnikiem. 

Wyślij email testowy (Send test email) Umożliwia sprawdzenie wprowadzonych ustawień serwera pocztowego poprzez 

wysłanie emaila testowego do zdefiniowanych odbiorców. 
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3.8 Baza danych 

3.8.1 Struktura katalogów 

Dane pomiarowe odczytane z urządzeń są zapisywane do plików csv w katalogu C:\Program Data\BKT Elektronik\Data. Struktura folderów w tym 

katalogu odzwierciedla strukturę lokalizacji utworzoną w programie.  

 

Struktura lokalizacji w programie 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura folderów na dysku 

 

 

 

 

3.8.2 Pliki z danymi pomiarowymi 

Pliki z danymi pomiarowymi znajdują się w folderach w katalogu C:\Program Data\BKT Elektronik\Data\. Każdy folder zawiera pliki pomiarowe 

obiektów (parametrów) przypisanych do danej lokalizacji. Pliki zawierają pomiary maksymalnie z jednego dnia wszystkich obiektów (parametrów) 

umieszczonych w danej lokalizacji. Dane w pliku rozdzielone są przecinkiem. Program automatycznie usuwa dane starsze niż 60 dni. 

 

Pliki z danymi w folderze 

 
 

Przykładowa zawartość pliku z danymi pomiarowymi widoczna w Notatniku 
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Ten sam plik otwarty w Excel 

 

 

 

3.8.3 Pliki z danymi alarmowymi 

Alarmy historyczne zapisywane są do pliku sm4dc_alarms.csv umieszczonym w katalogu C:\Program Data\BKT Elektronik\Alarms. Program 

automatycznie usuwa dane starsze niż 60 dni. 

 

Przykładowa zawartość pliku z alarmami historycznymi widoczna w Notatniku 

  
 

Ten sam plik otwarty w Excel 

 
 

 

 

4 ZMIANY W PROGRAMIE 

Numer wersji Zmiany Data 

0.12 Wersja początkowa Styczeń 2020 

0.13  Ogólne – zabezpieczenie przed uruchomieniem drugiej instancji programu 

 Ustawienia - email odbiorców; dodano zawijanie wierszy, gdy jest kilka adresów email 

 Pulpit – dodano widget z numerem wersji 

 Baza danych – dane starsze niż 60 dni będą automatycznie usuwane z dysku 

 Obiekty – podwójne kliknięcie na obiekcie otwiera okno z wykresami 

 Lokalizacje – dodano ikony  

 Alarmy – dodano alarm offline, kiedy obiekt (parametr urządzenia) nie odpowiada po 5 
zapytaniach 

Marzec 2020 

 

 

5 AKTUALIZACJA DOKUMENTU 

Numer wersji Zmiany Data 

0.12 Wersja początkowa Styczeń 2020 

0.13 Ogólna aktualizacja do nowej wersji Marzec 2020 
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