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nowoczesny pakiet SCADA

Od początku dziejów człowiek konstruował narzędzia. Początkowo były to proste pięściaki oraz obsydianowe 
noże i groty strzał. Z biegiem czasu narzędzia stawały się coraz bardziej skomplikowane, odzwierciedlając rozwój 
cywilizacyjny ludzkości. Współczesnym ukoronowaniem tego łańcucha rozwojowego jest komputer, lecz jest 
on niczym bez odpowiedniego oprogramowania.

żywając codziennie komputera do przeglądania  
Internetu, rozrywki czy obróbki fotografii często za-

pominamy, że w przemyśle komputery stanowią narzę-
dzie pracy, które zastąpiło dawniejsze pulpity sterow-
nicze, lampki kontrolne, przyrządy tablicowe. Stało się 
tak za przyczyną oprogramowania klasy SCADA (Super-
visory Control and Data Acquisition) służącego do nad-
zoru i sterowania procesami przemysłowymi. Tak jak  
powszechne dzisiaj noże wyewoluowały od obsydiano-
wych pierwowzorów do współczesnych narzędzi szefa 
kuchni, tak i oprogramowanie przemysłowe przeszło 
długą drogę rozwoju, zwiększając spektrum oferowanych 
usług, niezawodność działania i ergonomię. Dziś SCADA 
to wielofunkcyjne oprogramowanie, które w rękach  
projektanta pozwala na wykreowanie aplikacji dobrze 
skrojonej do potrzeb użytkownika. W chwili obecnej opro-
gramowanie tej klasy ciągle ewoluuje, a jego funkcje są 
rozbudowywane o narzędzia pochodzące z systemów HMI 
(Human Machine Interface) czy MES (Manufacturing 
Execution System). Coraz częściej mamy więc do czy-
nienia z narzędziem 3 w 1.

Jednym z takich pakietów programowych jest asix, pa-
kiet gliwickiej firmy ASKOM sp. z o. o. Całkowicie polski 
produkt, rozwijany sukcesywnie od 1994 roku, przeszedł 
długą drogę ewolucji od czasów DOS-u do obecnie istnie-
jącej na rynku rodziny systemów MS Windows. W trakcie 
swej drogi rozwo-
jowej zmieniał swoje 
oblicze i wzbogacał 
się o nowe narzędzia, 
podążając za roz-
wojem technologii 
informatycznych. Od 
czasu narodzin ze-
brał różne nagrody, 
m.in. dwa złote me-
dale na targach  
A u t o m a t i c o n , 
a ostatnio został wy-
różniony nagrodą 
Frost & Sullivan 
2010 Polish SCADA 
Award PRICE PER-
FORMANCE VALUE 
LEADERSHIP. A więc 
lider? Rzućmy okiem 
na aktualną, szóstą 
wersję tego pakietu.

Nie zapominając o korzeniach

Nowy pakiet 6, tak jak jego poprzednicy, zachowuje kom-
patybilność z aplikacjami wykonanymi przy użyciu star-
szych pakietów. To ważna cecha dla tych, którzy mają za-
miar unowocześnić swoją starą aplikację we wcześniej-
szej wersji pakietu asix. Pozornie te same obiekty wi-
zualizacyjne stale rozwijają się, otrzymując nowe cechy 
użytkowe, jednak konwersja aplikacji do nowego for-
matu jest, jak zwykle w pakiecie asix, automatyczna 
i praktycznie niezauważalna dla projektanta. Przejście 
na nowszą wersję nie generuje zatem dodatkowych 
kosztów związanych z pracą konserwacyjną. Nie zmie-
niła się też ogólna filozofia konstruowania aplikacji – 
jeśli ktoś zna starszą wersję pakietu, szybko odnajdzie 
się w najnowszej.

Co w środku?

Po otwarciu „bombonierki” o nazwie asix znajdujemy 
znane „smakołyki”: redundancja kanałów komunika-
cyjnych bez wiązania komputerów a priori w pary re-
dundantne, automatyczne uzupełnianie archiwów da-
nych analogowych i list alarmów po restarcie aplikacji 
(jeśli jest dostępne źródło archiwów – inny komputer tej 
samej aplikacji), system recepturowania i archiwizacji  
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zdarzeniowej w bazie MS SQL – żeby wymienić tylko te 
najważniejsze. 

Możliwe jest też wyposażenie pakietu w narzędzia do 
walidacji aplikacji i objęcie jej szczelnym systemem nad-
zoru – zastosowanie modułu AsAudit pozwala na speł-
nienie wymagań amerykańskiej agencji ds. żywności 
i leków (FDA) zamieszczonych w normie 21 CFR Part 11, 
obowiązującej powszechnie np. w farmacji. Część funk-
cjonalności tego modułu dostępna jest w cenie stan-
dardowego pakietu. Aby wydajnie archiwizować dane, 
należy dorzucić narzędzia do późniejszego wykorzy-
stania danych – program AsTrend, który pozwala na 
bardzo elastyczne konfigurowanie listy krzywych na 
ekranie rejestratora, łącząc dane pomiarowe z prze-
biegiem stanu pojedynczych bitów zmiennych statu-
sowych czy alarmów. Można tu też wykreślić krzywą  

wizacji danych z pakietu asix z silnym narzędziem ana-
litycznym zawartym w serwerze MS SQL (dostarczanym 
bezpłatnie w wersji Express), otrzymuje się system  
raportowania wygodny w użyciu oraz elastyczny w para-
metryzacji i stosowaniu. Generowane tu raporty mogą 
mieć strukturę hierarchiczną, mogą być publikowane 
w dowolnym praktycznie formacie oraz być subskrybo-
wane przez użytkowników. Pozwala to na dostarczenie 
rzetelnej informacji przekrojowej o stanie procesów 
technologicznych wszystkim zainteresowanym na czas 
i w żądanym kształcie. Wspomniany program AsTrend 
umożliwia wzbogacenie raportów o szczegółowe  
wydruki wykresów zmian wielkości analogowych.

Rolą nadzoru jest również czuwanie nad prawidłowo-
ścią pracy podległych instalacji i systemów. Pomoże tu 
moduł AsAlert, który pozwala na zdalne powiadamianie 
o wynikłych w technologii alarmach. Wystarczy e-mail 
lub SMS, by kompetentna osoba wiedziała o zaistniałej 
sytuacji. Wyposażony w odpowiednie uprawnienia per-
sonel nadzoru może analizować historię czynności ope-
ratorów zgromadzoną w bazie SQL przez moduł AsAudit. 
Dbałość o sprawne i optymalne działanie podległych wy-
działów zakładu, linii produkcyjnych czy pojedynczych 
maszyn wymaga pogłębionej kontroli historii alarmów 
generowanych przez systemy sterowania. Surowe listy 
historii zdarzeń nabierają innego znaczenia, jeśli do ich 
analizy zaprzęgnie się narzędzia statystyczne. Dopiero 
wtedy widoczne stają się wąskie gardła technologiczne, 

Inny punkt widzenia – inne narzędzia

Podane funkcje to poziom najniższy, poziom bezpo-
średniego sterowania i nastawni operatorskiej. Wyżej 
znajduje się poziom średniego nadzoru, który ma inne 
wymagania i potrzebuje innego spektrum danych.  
Tu często aplikacja musi obejmować syntetyczne dane 
z całego wydziału produkcyjnego, z wielu stanowisk 
i węzłów technologicznych, by zapewnić analityczne 
spojrzenie na większy obszar. Zbiorcza aplikacja sie-
ciowa, która czerpie dane z lokalnych aplikacji operator-
skich spełnia te zadania, dostarczając, oprócz informacji, 
często wstępnie zagregowanych i przetworzonych, rów-
nież odpowiednie narzędzia do ich analizy. 

Jednym z takich narzędzi analitycznych jest  
AsRaport, pozwalający na generowanie raportów ana-
litycznych w sposób zintegrowany z MS SQL Server  
Reporting Services. Łącząc wydajne mechanizmy archi-

ad hoc wygenerowaną jako wynik obliczeń na danych 
archiwalnych. Klasycznym przykładem zastosowania 
tego narzędzia może być wykreślenie historii przepływu 
gazu, skorygowanego do warunków normalnych, gdy 
w archiwach mamy jedynie pomiary surowe przepływu,  
ciśnienia i temperatury. Trzeba też wspomnieć o tym, że 
AsTrend to chyba jedyne tego typu narzędzie na rynku, 
zdolne wykreślić zależność wielu krzywych w funkcji 
jednej zmiennej niezależnej. 

Aplikacja asix może być uruchomiona na kompu-
terze klasy PC, jak i na panelu operatorskim z doty-
kowym ekranem, pełniąc wtedy funkcje HMI do bez-
pośredniego sterowania procesem, często wprost przy  
maszynie, na hali produkcyjnej. Panel taki może być  
powiązany z sieciową aplikacją, obejmującą wydział  
produkcyjny lub cały zakład.
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Z poziomu portalu dostępne są również w postaci 
przeglądarkowej omówione już wcześniej narzędzia: 
AsTrend, AsAlarm i AsRaport, czyli raporty generowane 
na bazie MS SQL Server Reporting Services. Zachowują 
one w tej inkarnacji wszystkie swoje cechy użytkowe 
i funkcje, sprawiając, że odległość rzeczywiście prze-
staje mieć znaczenie.

asixEVO – druga droga zdalnego dostępu  
do danych

AsixEVO – nowość w ofercie spółki ASKOM – to specjalny 
rarytas w „bombonierce”. Dowolna aplikacja uruchomiona 
na komputerach operatorskich personelu średniego nad-
zoru, czy też specjalnie przygotowana dla szefa aplikacja 
synoptyczna może teraz być zaprezentowana w przeglą-
darce MS Internet Explorer. Warunkiem jest, by serwer 
danych miał dostęp do danych procesowych aplikacji źró-
dłowej, ale ten warunek łatwo spełnić. Jest on również 
wymagany w aplikacji AsPortal. Realizacja tego warunku 

to uruchomiona aplikacja ope-
ratorska, udostępniająca dane 
obiektowe w sieci. asixEVO 
jest w stosunku do AsPortal 
krokiem w przód – pełna apli-
kacja w postaci graficznej, ta-
kiej jak na stacji roboczej ope-
ratora, lecz teraz w grafice wek-
torowej i w dowolnym miejscu 
na Ziemi.

Natomiast asixEVO jest wska-
zówką, w którą stronę pójdzie 
rozwój pakietu asix. Uchylając 
rąbka tajemnicy możemy po-
wiedzieć, że już w niedalekiej 
przyszłości również aplikacje 
operatorskie będą mogły być 
wykonywane w tej technologii.  
asixEVO daje bowiem swobodę 

wyboru sposobu prezentacji aplikacji – czy w przeglą-
darce, czy w klasycznej wersji „okienkowej” – z jaką do-
tychczas miało się do czynienia na komputerach operator-
skich. Teraz jednak będzie to jedna aplikacja, bez potrzeby 
jakiejkolwiek konwersji, uruchamiana w wybrany sposób.

Więcej o asix

Ograniczenia ram tej publikacji nie pozwalają na wgłę-
bianie się w szczegóły. Nie sposób powiedzieć tu wiele 
o wyjątkowo atrakcyjnych warunkach finansowych za-
kupu pakietu asix czy o wsparciu technicznym projek-
tantów i użytkowników aplikacji. Więcej można dowie-
dzieć się na stronie internetowej www.asix.com.pl. Tam 
też można znaleźć szczegółowe informacje handlowe 
z cennikiem czy też dane kontaktowe do specjalistów 
firmy ASKOM w Gliwicach, zawsze gotowych służyć 
radą i informacją przyszłym i obecnym użytkownikom 
pakietu asix.  

Wacław Bylina, Menedżer Produktu  
– ASkoM Sp. z o.o.

najczęściej generujące przestoje urządzeń, ale rów-
nież takie alarmy, które są ignorowane przez personel.  
Do tego celu służy AsAlarm, statystyczny analizator 
alarmów oparty na założeniach zgodnych z wytycznymi 
EEMUA (The Engineering Equipment and Materials 
Users Association) nr 191. Dzięki temu modułowi 
można wyznaczyć:
•	 rozkład	wystąpień	zdarzeń	(liczbowy,	procentowy)
•	 czas	trwania	zdarzeń
•	 średni	czas	potwierdzenia
•	 liczbę	alarmów	zakończonych
•	 liczbę	alarmów	potwierdzonych
•	 zdarzenia	występujące	najczęściej
•	 zdarzenia	trwające	najdłużej.

Dane mogą być przedstawione w postaci graficznej 
lub tabelarycznej, ułatwiając analizę i eksport do in-
nego oprogramowania.

Szef musi wiedzieć więcej

Sprawne zarządzanie za-
kładem czy całym przed-
siębiorstwem wymaga cało-
ściowego spojrzenia na in-
formacje z różnych źródeł. 
Aplikacja synoptyczna 
może dać szczegółowe lub 
uogólnione dane do analiz 
na poziomie zarządzania. 
Często wymaga się, by 
dane te były dostępne rów-
nież w sposób niezwiązany 
z miejscem, dostępne za-
wsze i wszędzie. W dobie 
Internetu nie stanowi to 
problemu dla asix. Mamy 
tu dwie drogi, dwie możli-
wości, obie oparte na prze-
glądarce stron www. Taki 
wybór sposobu przekazywania danych pozwala uwolnić 
się od konkretnej lokalizacji – biurka szefa. Teraz może 
on mieć dostęp do danych ze swojej firmy nawet na 
palmtopie lub netbooku, przebywając na wakacjach lub 
konferencji na drugim końcu świata. No, może lepiej na 
wakacjach nie zakłócać mu spokoju.

AsPortal – najprostszy zdalny  
dostęp do danych

AsPortal, czyli Portal Informacji Procesowych, za-
pewnia użytkownikowi dostęp, przez przeglądarkę  
MS Internet Explorer, do danych procesowych w posta-
ci tabelarycznej, wykresów historii wielkości analogo-
wych lub list alarmów. Podczas pracy z portalem moż-
liwe jest stworzenie własnych projektów obejmujących 
listy analizowanych zmiennych. Projekty te mogą być 
zapisane, by w przyszłości łatwo można je było wywo-
łać, a nie żmudnie wyszukiwać dane na listach zmien-
nych aplikacji asix. To, wbrew pozorom, duże ułatwie-
nie, oszczędzające cenny czas szefa.


