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Asix jest programowym pakietem projektowania i realizacji 
przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, 
linii technologicznych, maszyn i urządzeń, zapewniającym 
bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów  
SCADA / HMI / MES. Poza standardową wizualizacją i sterowa-
niem, realizuje wydajną archiwizację danych, raportowanie 
i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, 
recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, 
monitorowanie i śledzenie produkcji. To wszystko dostępne 
w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu. .

Ponad 7500 użytkowanych licencji to imponująca baza, która 
potwierdza, jak mocny jest Asix, zastosowany z powodzeniem 
w bardzo wielu wymagających dziedzinach, m.in.: .
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Blisko 60 firm na terenie całej Polski posiada status IPA - 
autoryzowanego Integratora Pakietu Asix - a to oznacza 
dostępność wyszkolonej kadry specjalistów i możliwość znale-
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SCADA + HMI + MES
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Jedna aplikacja SCADA, w zależności od tego gdzie jest urucha-
miana i przez kogo obsługiwana, powinna zapewniać różne 
poziomy interakcji z obiektem, powinna różnicować zakres 
uprawnień i dostępnych funkcji. Innych cech oczekuje się, gdy 
przy monitorze siedzi operator, innych gdy menedżer a jeszcze 
inne muszą być dostępne projektantowi lub konserwatorowi 
systemu. .

Szeroki wachlarz narzędzi i funkcji aplikacji w połączeniu 
z precyzyjnym systemem kontroli uprawnień pozwala dostoso-
wać zakres możliwości oferowanych każdemu użytkownikowi 
w zależności od jego potrzeb i kompetencji. Zakresy funkcji 
i przywilejów nie są sztywno przydzielone ani rozdzielone – 
mogą się przenikać, uzupełniać i w każdej chwili podlegać 
modyfikacjom. Tu doskonale sprawdza się powiedzenie, że 
punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. .Dopasowanie do potrzeb

Asix.Evo - krok ku doskonałości

Bez względu na używaną szatę graficzną (rastrową lub wekto-
rową)  Asix posiada pewne wspólne cechy, które pokrótce tu 
przedstawimy. .

Cena nie powinna być podstawowym kryterium wyboru 
takiego oprogramowania jak pakiet SCADA, ale z pewno-
ścią jest brana pod uwagę przez inwestorów. Atrakcyjna 
cena, dopasowana do polskich realiów nie jest chwytem 
marke�ngowym, lecz konsekwencją tego, że Asix to 
polski produkt i przy ogólnie niższym poziomie kosztów 
i cen w porównaniu z rynkami zachodnimi nie może 
dziwić. .

Skalowalność, którą należy rozpatrywać w dwóch płasz-
czyznach: liczby zmiennych obsługiwanych w aplikacji 
i funkcjonalności produktu. Kryterium ‘liczby zmiennych’ 
pozwala  dobrać wielkość pakietu, a w ślad za tym jego 
cenę, do skali zadania, które ma być wykonane. Skala 
zadania w sposób naturalny jest mierzalna poprzez ilość 
zmiennych procesowych wprowadzanych do systemu. Do 
dyspozycji mamy licencje począwszy od 32 poprzez 64, 
128, 256, 512, 1024 i 4096 aż do 232 zmiennych. Niezależ-
nie od kryterium ‘liczby zmiennych’ licencje mogą być 
wybierane z różnych zakresów funkcjonalnych: od paneli 
operatorskich, pełniących funkcje systemów HMI, 
poprzez stacje operatorskie dla budowania jednostano-
wiskowych aplikacji, aż do serwerów pozwalających na 
konstruowanie aplikacji sieciowych z redundancją 
kanałów komunikacyjnych i możliwością dołączenia 
terminali, także w Internecie. .

Bogaty wachlarz funkcji dostępnych w standardzie, bez 
dodatkowych opłat. Nasza polityka w tej materii jest 
przejrzysta: jak najmniej dodatków płatnych ekstra, jak 
najwięcej w podstawowej cenie. Dzięki temu wszystkie 
drajwery komunikacyjne są dostępne zawsze, dopłacić 
trzeba tylko za specjalne funkcje lub rzadko używane.                

Pomoc i wsparcie techniczne są również mocną stroną 
produktu. Dostępni w siedzibie firmy konsultanci pomogą 
zarówno projektantom rozwiązać problemy z budowa-
niem aplikacji, jak i użytkownikom rozwikłać zagadnienia 
związane z eksploatacją i konserwacją systemu wizualiza-
cji. .

Podsumowując: wybór pakietu Asix  to synonim trafnej 
decyzji inwestycyjnej znajdującej uzasadnienie w zaawanso-
wanych rozwiązaniach technicznych produktu  i w niezrówna-
nej relacji ‘cena - możliwości’. Dostrzegła to również globalna 
firma konsul�ngowa Frost & Sullivan, która przyznała  w roku 
2012 systemowi Asix nagrodę „Price Performance Value 
Leadership Award” w kategorii Polish SCADA, biorąc pod 
uwagę kryteria konkurencyjności cenowej, funkcjonalności, 
łatwości użytkowania, wsparcia serwisowego oraz stopnia 
spełnienia potrzeb Klienta. .
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Obecny na rynku od wiosny 2012 roku pakiet Asix.Evo to 
kolejny etap rozwoju oprogramowania SCADA, nad którym 
firma ASKOM pracuje od 1994 roku. Ta edycja, to wyjątkowa 
propozycja dla dotychczasowych jak i nowych klientów. 
Najbardziej obrazowo można ją określić jako Evolucyjne rozwi-
nięcie istniejącego od lat na rynku produktu, który zjednał 
sobie swoją funkcjonalnością, ceną i innymi cechami duże 
grono zwolenników. Nowy pakiet nie zrywa z przeszłością, ale 
otwiera nowe perspektywy, nowe możliwości. .

Wśród ulepszeń trzeba wymienić unowocześniony interfejs 
projektanta i użytkownika zrealizowany w grafice wektorowej 
z nowymi, elastycznymi obiektami i możliwością swobodnego 
mieszania  z grafiką rastrową oraz uproszczony i wręcz błyska-
wiczny  sposób publikowania aplikacji na serwerze www. Do 
tego trzeba dorzucić uruchamianie aplikacji w pojedynczym, 
dającym się skalować oknie, a otrzymuje się „w pigułce” obraz 
zmian, jakie w efekcie evolucji przeszedł Asix.      .

Asix.Evo - krok ku doskonałości       Dopasowanie do potrzeb

                

„Unowocześniony interfejs projektanta i użytkownika
zrealizowany w grafice wektorowej” 
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Jedna aplikacja - różne możliwości



Bieżące wartości pomiarów mogą być przedstawiane w posta-
ci liczbowej lub graficznych obiektów, prezentujących pomiar 
w postaci analogowej.  Mierniki w postaci słupków lub 
kołowych mierników wskazówkowych można swobodnie 
dopasować do potrzeb aplikacji, również do czytelnego sygna-
lizowania stanów niebezpiecznych i nienormalnych. Zazwyczaj 
w aplikacjach stosuje się stacyjki pomiarów, czyli małe okna 
z syntetyczną informacją o bieżącym stanie pomiaru, warto-
ściach limitów technologicznych (z możliwością ich zmiany), 
wykresem historii zmian; tak więc pomiary mogą być zapre-
zentowane w różnej postaci i w wielu miejscach aplikacji.        .

Aplikacja, to nie tylko pomiary analogowe, to również sygnały 
binarne do odzwierciedlania stanu urządzeń i sterowania nimi. 
I one mogą być rejestrowane, a później przeglądane i analizo-
wane przez operatora.  Sygnały binarne to np.: informacje 
o napędach, stanie załączenia, otwarcia, gotowości elektrycz-
nej, przekroczenia krańcówek. Ekonomiczna transmisja 

danych dwustanowych, ułożonych w słowa 16-,  32- lub 64-bi-
towe, wizualizacja stanu urządzeń za pomocą różnorodnych 
obiektów dyskretnych, sterowanie pojedynczymi bitami 
składają się na obraz tego, co Asix na bieżąco może uczynić 
z sygnałami binarnymi, najczęściej zebranymi w logiczną 
całość w postaci tzw. stacyjek napędów. Akcja operatora 
polegająca na wprowadzeniu wartości w polu sterowania 
stacyjki czy np. wyselekcjonowaniu określonego pola (przyci-
sku) powoduje wysłanie wartości (komendy) do sterownika, 
wprost lub po dodatkowym potwierdzeniu.                  .

      
Bogata paleta elastycznych obiektów wizualizacyjnych pozwa-
la na konstrukcję przejrzystej i funkcjonalnej aplikacji, wyposa-
żonej w ergonomiczne formy prezentacji danych. Na podkre-
ślenie zasługuje możliwość tworzenia przez projektanta aplika-
cji własnych obiektów.                       .

6

Asix.Evo od strony użytkowników

System Asix zawiera wiele narzędzi i możliwości prezentacji 
danych procesowych, bieżących i archiwalnych. Od projektan-
ta aplikacji zależy, które z narzędzi udostępni poszczególnym 
użytkownikom; od użytkowników zależy, których narzędzi 
będą używać i jak dostosują je do swoich osobistych preferen-
cji. Nie sposób omówić wszystkich możliwości, ale koniecznie 
trzeba wymienić poniższe funkcje, jakie oferuje Asix:                  .

komunikatywna wizualizacja informacji o procesie 
(w oknach MS Windows i przeglądarkach) z możliwością 
sterowania nim, konstruowana w oparciu o biblioteki 
obiektów predefiniowanych lub samodzielnie tworzo-
nych przez projektantów;  
wydajna archiwizacja danych z automatycznym wylicza-
niem rozmaitego rodzaju agregatów;
alarmowanie o stanach wymagających interwencji 
operatora;
redundancja kanałów zbierania danych;
receptury z pełną możliwością edycji, ładowania 
ręcznego lub automatycznego;
archiwizacja zdarzeniowa danych w formacie bazodano-
wym MS SQL; 
raporty ruchowe i raporty zaawansowane w AsRaport;
AsTrend do analizy przebiegów archiwalnych i tworzenia 
raportów graficznych;
precyzyjna kontrola uprawnień użytkowników do 
wykonywania czynności i dostępu do elementów 
aplikacji;
walidacja aplikacji wsparta przez AsAudit;
aplikacje wielojęzyczne z przełączaniem języków 
on-line;
instalacje wielomonitorowe;
AsAlarm do zaawansowanej analizy alarmów;
AsService zapewniający kontrolę nad stopniem wykorzy-
stania  zasobów produkcyjnych;
zdalne powiadamianie SMS’ami i pocztą elektroniczną - 
AsAlert;
diagramy mapowe GIS;
Asix Mobile - monitoring i sterowanie przy pomocy 
urządzeń mobilnych.

 

Podstawowe zastosowanie Asix to oczywiście aplikacje pozio-
mu stacji operatorskiej do bezpośredniego nadzoru i sterowa-
nia procesem (aplikacje SCADA). Określenie „podstawowe” 
wynika stąd, że to właśnie w tym miejscu dane pomiarowe są 
odbierane ze sterowników programowalnych, liczników i innej 
aparatury pomiarowej - źródeł informacji o procesie. Stąd są 
wysyłane do sterowników rozkazy załączania i wyłączania 
napędów, tu zbierane są archiwa przebiegu zmian wielkości 
analogowych i dwustanowych, tu rejestrowany jest dziennik 
alarmów. W tym kontekście jest naturalne, że stosując Asix 
można też realizować aplikacje klasy HMI, funkcjonujące na
panelach operatorskich i zapewniające pewien ograniczony 
podzbiór funkcjonalności wymaganych na poziomie SCADA.        

Asix można z powodzeniem stosować także w systemach 
ukierunkowanych na zarządzanie produkcją, które powszech-
nie określa się mianem systemów MES.  W tych zastosowa-
niach na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia związane ze 
śledzeniem on-line przepływu produkcji, wyznaczaniem na 
bieżąco wskaźników wydajnościowych (KPI, OEE) i jakościo-
wych, wielowymiarową analizą zgromadzonych danych proce-
sowych i  raportowaniem na poziom systemów ERP. Asix 
w każdym z tych obszarów zapewnia niezbędne wsparcie.                      
 
Czas na bardziej szczegółowe  przybliżenie możliwości Asix, 
które rozpoczniemy od różnorodnych metod prezentacji 
informacji procesowej, co ma znaczenie we wszystkich wymie-
nionych powyżej obszarach zastosowań.           . 

Asix.Evo od strony użytkowników



Bieżące wartości pomiarów mogą być przedstawiane w posta-
ci liczbowej lub graficznych obiektów, prezentujących pomiar 
w postaci analogowej.  Mierniki w postaci słupków lub 
kołowych mierników wskazówkowych można swobodnie 
dopasować do potrzeb aplikacji, również do czytelnego sygna-
lizowania stanów niebezpiecznych i nienormalnych. Zazwyczaj 
w aplikacjach stosuje się stacyjki pomiarów, czyli małe okna 
z syntetyczną informacją o bieżącym stanie pomiaru, warto-
ściach limitów technologicznych (z możliwością ich zmiany), 
wykresem historii zmian; tak więc pomiary mogą być zapre-
zentowane w różnej postaci i w wielu miejscach aplikacji.        .
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o napędach, stanie załączenia, otwarcia, gotowości elektrycz-
nej, przekroczenia krańcówek. Ekonomiczna transmisja 

danych dwustanowych, ułożonych w słowa 16-,  32- lub 64-bi-
towe, wizualizacja stanu urządzeń za pomocą różnorodnych 
obiektów dyskretnych, sterowanie pojedynczymi bitami 
składają się na obraz tego, co Asix na bieżąco może uczynić 
z sygnałami binarnymi, najczęściej zebranymi w logiczną 
całość w postaci tzw. stacyjek napędów. Akcja operatora 
polegająca na wprowadzeniu wartości w polu sterowania 
stacyjki czy np. wyselekcjonowaniu określonego pola (przyci-
sku) powoduje wysłanie wartości (komendy) do sterownika, 
wprost lub po dodatkowym potwierdzeniu.                  .

      
Bogata paleta elastycznych obiektów wizualizacyjnych pozwa-
la na konstrukcję przejrzystej i funkcjonalnej aplikacji, wyposa-
żonej w ergonomiczne formy prezentacji danych. Na podkre-
ślenie zasługuje możliwość tworzenia przez projektanta aplika-
cji własnych obiektów.                       .

Pomiary analogowe i sygnały binarne
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Szczególnie ważnym narzędziem Asix jest moduł archiwizacji 
(Aspad), który w wydajny sposób gromadzi dane przebiegów 
analogowych i binarnych. Pojemność archiwum dostępnego 
on-line na komputerze operatora lub dyspozytora procesu jest 
ograniczona jedynie wielkością dysku komputera i w praktyce 
może obejmować historię z wielu lat wstecz. Dane modułu 
Aspad są podstawą do prezentacji wykresów pomiarów 
bezpośrednio na schematach technologicznych. Operator 
może takie wykresy dostosowywać do swoich potrzeb, 
zmieniając widoczny horyzont czasowy danych, przesuwając 
się w historii w przód i w tył, powiększając wykres, czy też 
odczytując wartości z żądanej chwili z przeszłości. Może 

również nałożyć na bieżący przebieg krzywą wzorcową oraz 
zlecić odczyt kolejnych nastaw z tej krzywej i wysłanie ich do 
sterownika tak, by w sposób precyzyjny zrealizować zadany 
program zmian wielkości sterowanej.               .

Wbudowany edytor krzywych wzorcowych i łatwe ich stoso-
wanie pozwalają na kontrolę procesu według zadanych 
krzywych - dane mogą być porównywane na wykresach 
z przebiegami rzeczywistymi lub cyklicznie odczytywane ze 
wzorców i zadawane do sterowników jako nastawy wartości 
zadanych układów regulacji.                             .

Raportowanie przebiegu procesów i produkcji jest wymogiem 
stawianym przed każdym systemem nadzoru komputerowego. 
Minimum  wymagań to raporty ruchowe - zazwyczaj ich reper-
tuar  jest ograniczony do tabelarycznych zestawień wartości 
średnich, chwilowych lub wybranych agregatów. Ale coraz 
powszechniejsze jest oczekiwanie, że system zapewni także 
raporty zaawansowane wykorzystywane przez kadrę zarządza-
jącą, która wymaga zestawień syntetycznych, łączących dane 
z różnych aplikacji działających w przedsiębiorstwie, zawierają-
cych pogłębioną analizę danych, wzbogaconą o dane przetwo-
rzone statystycznie. Raporty powinny zapewniać możliwość 
eksplorowania informacji, tj. uzyskiwania coraz bardziej 
uszczegółowionego obrazu sytuacji. Kadra wymaga też innego 
dostępu do raportów: szybko, sprawnie i w każdej chwili – tu 
z pomocą przychodzi możliwość publikacji raportów w sieci 
lokalnej lub Internecie i dostępu przez przeglądarkę stron 
www. W wielu przypadkach istotna staje się możliwość 
tworzenia raportów ad-hoc. Asix spełnia te wymagania w całej 
rozciągłości, w stopniu przekraczającym typowe rozwiązania, 
bowiem w pakiecie jest dostępnych klika metod tworzenia 
raportów.    .

W każdej licencji Asix dostępne są pod szyldem AsRaport 
narzędzia do projektowania i generowania raportów 
w oparciu o Microso�® SQL Server™ Repor�ng Services.  
Z punktu widzenia użytkownika oznacza to możliwość swobod-
nego konstruowania raportów, ich modyfikowania, przegląda-
nia i wykonywania w środowisku Asix. Podkreślamy fakt, że 
użytkownik aplikacji  nie jest ograniczony do wykonywania 
raportów zaprojektowanych a priori, ale ma pełne możliwości  
tworzenia nowych raportów w zależności od swoich potrzeb. 
AsRaport z racji oparcia o Microso�® SQL Server™ Repor�ng 
Services daje możliwość kreowania raportów dostarczających 
pogłębioną analizę danych obiektowych, pozwalających 
optymalizować parametry procesów, planować remonty etc.               

Wykresy
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Raporty ruchowe i zaawansowane

„AsRaport z racji oparcia o Microsoft SQL Server Reporting
Services daje możliwość kreowania raportów dostarczających 

pogłębiona analizę danych obiektowych” 



Raporty mogą być generowane automatycznie w oparciu 
o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym użytkownik 
może określić najdogodniejszy dla niego format publikacji 
wyników (PDF, DOC, XLS, HTML, inne). Jeżeli zachodzi taka 
konieczność, raport może być autoryzowany przez użytkowni-
ka poziomu nadzoru przed oficjalnym opublikowaniem dla 
ogółu adresatów. W  kontekście ochrony informacji istotne jest 
też to, że można kontrolować uprawnienia użytkownika 
w dostępie do poszczególnych rodzajów raportów.          .

Ponieważ arkusz kalkulacyjny MS Excel jest bardzo popular-
nym narzędziem inżyniera, trudno sobie wyobrazić system 
SCADA, który nie współpracuje z nim w sposób prosty 
i naturalny. Z tego względu przygotowano również szablony do 
szybkiego tworzenia raportów z danych archiwalnych oraz 
umożliwiające natychmiastowy dostęp do danych bieżących - 
wystarczy kilka kliknięć myszką, by dane pojawiły się 
w arkuszu. Pozostaje jedynie wybór zmiennych oraz okresu 
raportowania - i raport jest gotowy.              .

Program AsTrend - wyświetlania i przeglądania przebiegów 
czasowych wybranych zestawów zmiennych (który od tej 
strony przedstawimy w dalszej części broszury) został wyposa-
żony w funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla 
różnych okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, 

dowolny okres) i odpowiadających im domyślnym przedziałom 
czasowym (godzina, dzień, miesiąc). To nie pomyłka - łatwość 
tworzenia raportów w AsTrend, skądinąd module dla graficz-
nej analizy danych, przekona każdego użytkownika. Po wybo-
rze zmiennych z okna podpowiedzi wystarczy wybrać raporto-
wane  wartości w postaci jednego  z proponowanych agrega-
tów. Dostępne są m.in. agregaty typu wartość 
minimalna/maksymalna, wartość początkowa/końcowa, 
przyrost w przedziale, średnia, całka.  Możliwe jest też utwo-
rzenie raportu dla zmiennych wyliczanych w oparciu o archiwi-
zowane przebiegi. Dla każdego raportu można swobodnie 
określić nagłówek i podsumowanie raportu (do pięciu wierszy) 
a gotowe raporty można drukować i eksportować do plików 
PDF.      .               

W zestawie narzędzi raportowych Asix oferuje także system 
raportów skryptowych tj. możliwości generowania raportów 
przy pomocy skryptów (VB lub C#), który przeznaczony jest dla 
prostszych aplikacji, o mniejszych wymaganiach względem 
postaci i sposobów dystrybucji raportów. Raporty skryptowe 
nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycz-
nego oprogramowania, poza programem przeglądarki doku-
mentów PDF. Dla osób posiadających zaledwie elementarną 
znajomość skryptów Asix udostępnia wyspecjalizowaną biblio-
tekę wspierającą skryptowe tworzenie raportów.         . 
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Receptury i archiwizacja zdarzeniowa danych

W standardowym pakiecie Asix dostarczane  jest specjalizowa-
ne narzędzie obsługi bazy danych - AsBase, które współpracu-
jąc z serwerem Microso� SQL Server (także w bezpłatnej 
wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur, tak 
w trybie ręcznym jak i automatycznym.  Receptury są obsługi-
wane z użyciem standardowych akcji i obiektów wizualizacyj-
nych, co sprawia, że operator nie musi uczyć się nowych 
metod sterowania ani skomplikowanego interfejsu narzędzi 
bazodanowych - wszystko dla niego jest tak proste jak na 
przykład sterowanie zwykłymi napędami - również tworzenie 
i modyfikowanie receptur (jeśli projektant zadbał o taką możli-
wość).      .         

Poza obsługą receptur AsBase oferuje usługę rejestracji 
w trybie ręcznym lub automatycznym predefiniowanych 
rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu 
technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub par�ą 
przez unikatowy identyfikator. Umożliwia to realizację funkcji 
śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji 
produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich par�i. Taka 
historia produktu często jest wymagana ze względów formal-
nych dla zapewnienia identyfikowalności produktów i ich 
jakości, a także jest często podstawą analizy na poziomie zarzą-
dzania produkcją. Począwszy od wersji 7 moduł AsBase obsłu-
guje relacje w bazie danych.                              .

Zgromadzone dane mogą być przeglądane na diagramach 
synoptycznych lub w postaci tabelarycznej. Możliwe jest też 
wyświetlanie danych w postaci wykresów korzystając z progra-
mu AsTrend. Wykresy mogą uwzględniać skalę czasu lub stoso-
wać równomierne rozmieszczenie punktów (jeżeli czas 
zdarzeń nie jest istotny, a ważne są tylko kolejne zarejestrowa-
ne pomiary).                                              .

   
Zarejestrowane dane mogą służyć także do wyszukiwania 
danych archiwalnych. Mechanizm wyszukiwania w module 
AsTrend umożliwia po wybraniu wymaganego rekordu w mig 
odnalezienie skojarzonego z nim zapisu w archiwum Aspada 
i wykreślenie krzywych na ekranie. Dostaje się w ten sposób 
potężne narzędzie analizy i przeszukiwania danych archiwal-
nych dotyczących identyfikowanych produktów lub par�i 
produkcyjnych. Na podstawie danych AsBase’a wygenerowa-
nie papierowego dokumentu przebiegu zmian wielkości 
technologicznych związanych z tym produktem jest kwes�ą 
pojedynczych kliknięć myszką.                   .

Począwszy od wersji 8 AsBase ma wbudowaną pełną obsługę 
standardu kodowania znaków Unicode, a także mechanizm 
tworzenia aplikacji wielojęzycznych.                .
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Raporty mogą być generowane automatycznie w oparciu 
o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym użytkownik 
może określić najdogodniejszy dla niego format publikacji 
wyników (PDF, DOC, XLS, HTML, inne). Jeżeli zachodzi taka 
konieczność, raport może być autoryzowany przez użytkowni-
ka poziomu nadzoru przed oficjalnym opublikowaniem dla 
ogółu adresatów. W  kontekście ochrony informacji istotne jest 
też to, że można kontrolować uprawnienia użytkownika 
w dostępie do poszczególnych rodzajów raportów.          .

Ponieważ arkusz kalkulacyjny MS Excel jest bardzo popular-
nym narzędziem inżyniera, trudno sobie wyobrazić system 
SCADA, który nie współpracuje z nim w sposób prosty 
i naturalny. Z tego względu przygotowano również szablony do 
szybkiego tworzenia raportów z danych archiwalnych oraz 
umożliwiające natychmiastowy dostęp do danych bieżących - 
wystarczy kilka kliknięć myszką, by dane pojawiły się 
w arkuszu. Pozostaje jedynie wybór zmiennych oraz okresu 
raportowania - i raport jest gotowy.              .

Program AsTrend - wyświetlania i przeglądania przebiegów 
czasowych wybranych zestawów zmiennych (który od tej 
strony przedstawimy w dalszej części broszury) został wyposa-
żony w funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla 
różnych okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, 

dowolny okres) i odpowiadających im domyślnym przedziałom 
czasowym (godzina, dzień, miesiąc). To nie pomyłka - łatwość 
tworzenia raportów w AsTrend, skądinąd module dla graficz-
nej analizy danych, przekona każdego użytkownika. Po wybo-
rze zmiennych z okna podpowiedzi wystarczy wybrać raporto-
wane  wartości w postaci jednego  z proponowanych agrega-
tów. Dostępne są m.in. agregaty typu wartość 
minimalna/maksymalna, wartość początkowa/końcowa, 
przyrost w przedziale, średnia, całka.  Możliwe jest też utwo-
rzenie raportu dla zmiennych wyliczanych w oparciu o archiwi-
zowane przebiegi. Dla każdego raportu można swobodnie 
określić nagłówek i podsumowanie raportu (do pięciu wierszy) 
a gotowe raporty można drukować i eksportować do plików 
PDF.      .               

W zestawie narzędzi raportowych Asix oferuje także system 
raportów skryptowych tj. możliwości generowania raportów 
przy pomocy skryptów (VB lub C#), który przeznaczony jest dla 
prostszych aplikacji, o mniejszych wymaganiach względem 
postaci i sposobów dystrybucji raportów. Raporty skryptowe 
nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycz-
nego oprogramowania, poza programem przeglądarki doku-
mentów PDF. Dla osób posiadających zaledwie elementarną 
znajomość skryptów Asix udostępnia wyspecjalizowaną biblio-
tekę wspierającą skryptowe tworzenie raportów.         . 
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W zestawie narzędzi do analizy stanu procesu na podstawie 
sygnałów alarmowych znajduje się też program AsAlarm. To 
moduł zintegrowany z pakietem Asix, dostarczający narzędzi 
do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych 
przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy syste-
mu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi nr 191organi-
zacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users 
Associa�on). Pozwala on prowadzić analizę systemu alarmów 
w dwóch płaszczyznach: .

Statycznej: pod kątem oceny poprawności projektu struktury 
systemu alarmów w konkretnej aplikacji; program wylicza 
wskaźniki pozwalające ocenić, czy system został zaprojektowa-
ny zgodnie z praktykowanymi uniwersalnymi zasadami 
i uwzględnia np. możliwości percepcji operatora; .

Dynamicznej: w celu dogłębnej analizy alarmów zarejestrowa-
nych na obiekcie; w tym zakresie AsAlarm stanowi podstawo-
we narzędzie pracy dla służb kontroli eksploatacji i utrzyma-
nia ruchu, zarówno w aspekcie analizy chronologii wystąpienia 
określonych zdarzeń jak i statystycznej oceny, pozwalającej 
określić trendy w zachowaniu obiektu. Można w nim zobrazo-
wać: .

rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy),
czas trwania zdarzeń,
średni czas potwierdzenia,
liczbę alarmów zakończonych,
liczbę alarmów potwierdzonych,

wykrycie zdarzeń występujących najczęściej,
wykrycie zdarzeń trwających najdłużej.

Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy 
użyciu: .

tabeli zdarzeń historycznych,
wykresów przebiegów w czasie wybranych zdarzeń 
alarmowych,
części analitycznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju 
statystyk.

W module AsAlarm zastosowano interfejs użytkownika wzoro-
wany na modelu MDI (ang. Mul� Document Interface), który 
umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna 
programu i tym samym znakomicie ułatwia zarządzanie wielo-
ma eksperymentami. . 

Program daje też opcję tworzenia plików konfiguracyjnych, 
zawierających własne ustawienia użytkownika. W ramach 
jednego pliku możliwe jest definiowanie wielu zakładek okna 
programu, z których każda przechowuje własny zestaw opcji 
filtrowania. Taki mechanizm umożliwia choćby zawarcie 
w jednym projekcie analizy alarmów za różne okresy czasu bez 
konieczności ponownego określania zasad filtracji. ..

Dodatkową funkcją modułu AsAlarm jest możliwość wykony-
wania wydruków wszystkich prezentowanych danych i ich 
analiz: tabeli alarmów, wykresów analizy statycznej i dyna-
micznej. .

System alarmów jest niezbędnym elementem aplikacji SCADA 
i nie mogło go zabraknąć w Asix. Aby zapewnić sprawne 
alarmowanie operatora o zaistniałych sytuacjach niebezpiecz-
nych bądź nieprawidłowych, w Asix wprowadzono możliwość 
rozpoznawania alarmów na kilka sposobów, które nazywa się 
strategiami. Zastosowanie odpowiedniej dla danej aplikacji 
strategii gwarantuje rzetelność informacji o alarmach i wyda-
rzeniach. Historia alarmów jest ograniczona jedynie wielkością 
dysku. Informacje o alarmach mogą być wyświetlane w postaci 
tabelarycznej listy lub sygnalizowane bezpośrednio w wybra-
nych miejscach diagramów synoptycznych.  Operator wyposa-
żony jest w paletę narzędzi pozwalających na szybką filtrację 
listy według różnych kryteriów (czasu, tekstu, statusu, typu, 
identyfikatora). Możliwe jest również drukowanie alarmów 
z zachowaniem ustawionych kryteriów, co ułatwia szybką 
analizę stanów nienormalnych pracy obiektu. .

W pracy sieciowej - w przypadku wielu stanowisk operator-
skich - system alarmów charakteryzuje się dodatkowo poniż-
szymi cechami: .

synchroniczną obsługą alarmów na stacjach operator-
skich połączonych sieciowo;
automatycznym uzupełnianiem archiwum alarmów 
podczas restartu stanowiska.

W ramach pojedynczej aplikacji można tworzyć dowolną liczbę 
tzw. domen alarmowych - pozwalających na  tworzenie nieza-
leżnych podsystemów alarmów dla różnych fragmentów 
instalacji. .

Z każdym zdarzeniem alarmowym zbierany jest cały zestaw 
informacji dodatkowych takich jak: czasy wykrycia zdarzenia, 
czas i miejsce potwierdzenia alarmu, zestaw danych pomiaro-
wych związanych ze zdarzeniem, a także notatki tekstowe 
dodawane przez operatora. .

System alarmów
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„AsAlarm dostarcza narzędzi do szczegółowej analizy 
informacji o alarmach oraz danych na temat 

pracy systemu alarmów” 



W zestawie narzędzi do analizy stanu procesu na podstawie 
sygnałów alarmowych znajduje się też program AsAlarm. To 
moduł zintegrowany z pakietem Asix, dostarczający narzędzi 
do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych 
przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy syste-
mu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi nr 191organi-
zacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users 
Associa�on). Pozwala on prowadzić analizę systemu alarmów 
w dwóch płaszczyznach: .

Statycznej: pod kątem oceny poprawności projektu struktury 
systemu alarmów w konkretnej aplikacji; program wylicza 
wskaźniki pozwalające ocenić, czy system został zaprojektowa-
ny zgodnie z praktykowanymi uniwersalnymi zasadami 
i uwzględnia np. możliwości percepcji operatora;   .

Dynamicznej: w celu dogłębnej analizy alarmów zarejestrowa-
nych na obiekcie; w tym zakresie AsAlarm stanowi podstawo-
we narzędzie pracy dla służb kontroli eksploatacji i utrzyma-
nia ruchu, zarówno w aspekcie analizy chronologii wystąpienia 
określonych zdarzeń jak i statystycznej oceny, pozwalającej 
określić trendy w zachowaniu obiektu.  Można w nim zobrazo-
wać: .

rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy),
czas trwania zdarzeń,
średni czas potwierdzenia,
liczbę alarmów zakończonych,
liczbę alarmów potwierdzonych,

wykrycie zdarzeń występujących najczęściej,
wykrycie zdarzeń trwających najdłużej.

Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy 
użyciu: .

tabeli zdarzeń historycznych,
wykresów przebiegów w czasie wybranych zdarzeń 
alarmowych,
części analitycznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju 
statystyk.

W module AsAlarm zastosowano interfejs użytkownika wzoro-
wany na modelu MDI (ang. Mul� Document Interface), który 
umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna 
programu i tym samym znakomicie ułatwia zarządzanie wielo-
ma eksperymentami.  . 

Program daje też opcję tworzenia plików konfiguracyjnych, 
zawierających własne ustawienia użytkownika. W ramach 
jednego pliku możliwe jest definiowanie wielu zakładek okna 
programu, z których każda przechowuje własny zestaw opcji 
filtrowania. Taki mechanizm umożliwia choćby zawarcie 
w jednym projekcie analizy alarmów za różne okresy czasu bez 
konieczności ponownego określania zasad filtracji.   ..

Dodatkową funkcją modułu AsAlarm jest możliwość wykony-
wania wydruków wszystkich prezentowanych danych i ich 
analiz: tabeli alarmów, wykresów analizy statycznej i dyna-
micznej. .

System alarmów jest niezbędnym elementem aplikacji SCADA 
i nie mogło go zabraknąć w Asix. Aby zapewnić sprawne 
alarmowanie operatora o zaistniałych sytuacjach niebezpiecz-
nych bądź nieprawidłowych, w Asix wprowadzono możliwość 
rozpoznawania alarmów na kilka sposobów, które nazywa się 
strategiami. Zastosowanie odpowiedniej dla danej aplikacji 
strategii gwarantuje rzetelność informacji o alarmach i wyda-
rzeniach. Historia alarmów jest ograniczona jedynie wielkością 
dysku. Informacje o alarmach mogą być wyświetlane w postaci 
tabelarycznej listy lub sygnalizowane bezpośrednio w wybra-
nych miejscach diagramów synoptycznych.  Operator wyposa-
żony jest w paletę narzędzi pozwalających na szybką filtrację 
listy według różnych kryteriów (czasu, tekstu, statusu, typu, 
identyfikatora). Możliwe jest również drukowanie alarmów 
z zachowaniem ustawionych kryteriów, co ułatwia szybką 
analizę stanów nienormalnych pracy obiektu. .

W pracy sieciowej - w przypadku wielu stanowisk operator-
skich - system alarmów charakteryzuje się dodatkowo poniż-
szymi cechami: .

synchroniczną obsługą alarmów na stacjach operator-
skich połączonych sieciowo;
automatycznym uzupełnianiem archiwum alarmów 
podczas restartu stanowiska.

W ramach pojedynczej aplikacji można tworzyć dowolną liczbę 
tzw. domen alarmowych - pozwalających na tworzenie nieza-
leżnych podsystemów alarmów dla różnych fragmentów 
instalacji. .

Z każdym zdarzeniem alarmowym zbierany jest cały zestaw 
informacji dodatkowych takich jak: czasy wykrycia zdarzenia, 
czas i miejsce potwierdzenia alarmu, zestaw danych pomiaro-
wych związanych ze zdarzeniem, a także notatki tekstowe 
dodawane przez operatora. .
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W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego inwestor lub 
obowiązek taki narzucają względy formalne, pakiet Asix może 
być rozszerzony o moduł AsAudit - zaawansowane narzędzie, 
którego podstawowym zadaniem jest dostosowanie systemu 
do wymagań stawianych przez procedury walidacji systemów 
przeznaczonych do pracy w farmacji, przemyśle spożywczym 
i motoryzacyjnym, zgodnie ze standardami GAMP5 oraz FDA 
21 CFR Part 11. Operator ma wówczas ściśle określone przywi-
leje i ograniczenia wykonywania czynności, a wszystkie 
krytyczne czynności  są dodatkowo rejestrowane i dostępne 
do analizy post factum. System nie dopuszcza także do urucho-
mienia oprogramowania aplikacyjnego zmienionego choćby 
w  drobnym szczególe względem zatwierdzonego „oryginału”.                 
.

W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na następujące 
funkcjonalności oferowane przez moduł AsAudit,  które stano-
wią  praktyczną implementację wszystkich wymagań stawia-
nych systemom komputerowym przez przywołane powyżej 
regulacje: .

rozróżnianie użytkowników pod względem posiadanych  
uprawnień  oraz stała kontrola tychże uprawnień 
w każdym aspekcie funkcjonowania  systemu  aplikacyj-
nego skutkująca blokowaniem działań nieuprawnionych;  
AsAudit pozwala zdefiniować i zarządzać wielopoziomo-
wą  strukturą  użytkowników o indywidualnie nadawa-
nych uprawnieniach   i na bieżąco kontroluje posiadane 
przez dowolnego użytkownika prawa w zakresie:  dostępu  
do  wartości zmiennej procesowej,  wykonania operacji 
sterowania,  otwarcia  ekranu (okna)  wizualizacyjnego,  
wykonania akcji  operatorskiej bądź czynności administra-
cyjnej; .

rejestracja wszystkich prób logowania się użytkowników, 
z podziałem na próby nieudane i skuteczne  oraz  wbudo-
wane narzędzie  do przeglądania historii prób logowania;
rejestracja śladu sterowań wykonywanych przez operato-
rów systemu  z uwzględnieniem informacji:  kto wykonał 
sterowanie, jaka była stara i jaka jest nowa wartość 

zmienionego parametru, kiedy i z którego komputera 
wykonano sterowanie; .

kontrola integralności aplikacji polegająca  na sprawdza-
niu zgodności wszystkich elementów składowych aplika-
cji, w tym bazy definicji zmiennych procesowych i plików 
definicji schematów synoptycznych,  ze stanem wzorco-
wym dopuszczonym do użycia na podstawie procedur 
walidacyjnych i zapobieganie na tej podstawie próbom 
wprowadzenia do eksploatacji nieautoryzowanych  skład-
ników aplikacji; .

przechowywanie danych o zabezpieczeniach aplikacji 
i historii działań operatorów w bazie danych dostępnej 
tylko uprawnionym osobom. .

Ponadto każda aplikacja Asix pozwala na ograniczenie w dyna-
miczny sposób (tj. zależny od uprawnień zalogowanego 
użytkownika) dostępu do systemu operacyjnego Windows, 
jego funkcji i aplikacji. W skrajnym przypadku jest możliwe 
całkowite odcięcie użytkownikowi dostępu do jakichkolwiek 
funkcji systemu  operacyjnego i ograniczenie jego możliwości 
działania wyłącznie do ram wyznaczonych przez aplikację 
użytkową. .

Podkreślenia wymaga także fakt, że dane archiwalne aplikacji 
Asix są gromadzone w plikach w poufnym formacie binarnym, 
który nie jest udostępniany żadnemu podmiotowi. Skompry-
mowane dane w poufnym formacie gwarantują rzetelność 
informacji o historii zmian wielkości analogowych i sygnałów 
binarnych. Dane te mogą więc być podstawą do wiarygodnej 
oceny przebiegu zmian stanu monitorowanego obiektu 
w dowolnym horyzoncie czasowym przewidzianym przez 
projektanta systemu. .

W Asix.Evo narzędzia pozwalające stworzyć aplikację spełnia-
jącą kryteria walidacji są integralnie włączone w narzędzia 
projektowe i nie ma konieczności tworzenia oddzielnego 
projektu modułu AsAudit. Upraszcza się więc projektowanie 
aplikacji również i w tym dość specyficznym aspekcie.

Asix został zaprojektowany pod kątem realizacji systemów 
sterowania - stąd ogromny nacisk na stabilność pracy systemu, 
mechanizmy wewnętrznej kontroli poprawności działania 
poszczególnych modułów oraz zapewnienie redundancji 
minimalizującej skutki awarii sprzętowych. W szczególności 
Asix jest standardowo przygotowany do tworzenia struktur 
redundantnych w układzie nazywanym „gorącą rezerwą”, 
kiedy dwa lub więcej stanowisk nadzoru komputerowego łączy 
się z obiektem poprzez odrębne kanały komunikacyjne, 
prowadząc niezależnie akwizycję i archiwizację zmiennych 
procesowych oraz własną kopię na bieżąco uzgadnianego 
dziennika zdarzeń i alarmów. .

Taki układ redundantnych stanowisk Asix po połączeniu siecią 
Ethernet staje się odporny na awarie obejmujące:

uszkodzenie fizycznego kanału komunikacji z obiektem - 
stanowisko z tym rodzajem dysfunkcji automatycznie 
przełącza się na pozyskiwanie danych z redundantnej 
stacji poprzez sieć Ethernet i nadal funkcjonują równo-
rzędne stanowiska nadzoru; .

uszkodzenie stanowiska nadzoru - do czasu usunięcia 
awarii proces jest nadzorowany przez pozostałe stanowi-
ska, a po przywróceniu komputera do stanu sprawności 
następuje automatyczne uzupełnienie (zsynchronizowa-
nie) zawartości jego archiwum danych oraz dziennika 
zdarzeń i alarmów. .

Tryb pracy z podwyższoną niezawodnością jest dostarczany 
jako standardowa funkcjonalność z każdą licencją serwera 
operatorskiego Asix. Należy też podkreślić, że nie jest wymaga-
ne konfigurowanie a priori par komputerów pracujących 
w rezerwie - po zaistnieniu potrzeby przełączenia się na kanał 
zapasowy stacja operatorska automatycznie odnajdzie 
w swoim otoczeniu komputer, od którego będzie pobierać 
dane poprzez sieć. Fakt przełączenia na kanał zapasowy oraz 
przełączenia na podstawowy kanał po jego naprawie mogą być 
sygnalizowane operatorowi alarmem. .

Walidacja aplikacji, rejestracja sterowań i przydział uprawnień
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Walidacja aplikacji, rejestracja sterowań i przydział uprawnień        

„Operator ma ściśle określone przywileje 
i ograniczenia wykonywania czynności, 
które są dodatkowo rejestrowane” 



W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego inwestor lub 
obowiązek taki narzucają względy formalne, pakiet Asix może 
być rozszerzony o moduł AsAudit - zaawansowane narzędzie, 
którego podstawowym zadaniem jest dostosowanie systemu 
do wymagań stawianych przez procedury walidacji systemów 
przeznaczonych do pracy w farmacji, przemyśle spożywczym 
i motoryzacyjnym, zgodnie ze standardami GAMP5 oraz FDA 
21 CFR Part 11. Operator ma wówczas ściśle określone przywi-
leje i ograniczenia wykonywania czynności, a wszystkie 
krytyczne czynności są dodatkowo rejestrowane i dostępne 
do analizy post factum. System nie dopuszcza także do urucho-
mienia oprogramowania aplikacyjnego zmienionego choćby 
w drobnym szczególe względem zatwierdzonego „oryginału”. 
.

W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na następujące 
funkcjonalności oferowane przez moduł AsAudit, które stano-
wią praktyczną implementację wszystkich wymagań stawia-
nych systemom komputerowym przez przywołane powyżej 
regulacje: .

rozróżnianie użytkowników pod względem posiadanych  
uprawnień oraz stała kontrola tychże uprawnień 
w każdym aspekcie funkcjonowania systemu aplikacyj-
nego skutkująca blokowaniem działań nieuprawnionych;  
AsAudit pozwala zdefiniować i zarządzać wielopoziomo-
wą strukturą użytkowników o indywidualnie nadawa-
nych uprawnieniach i na bieżąco kontroluje posiadane 
przez dowolnego użytkownika prawa w zakresie: dostępu  
do wartości zmiennej procesowej, wykonania operacji 
sterowania, otwarcia ekranu (okna) wizualizacyjnego,  
wykonania akcji operatorskiej bądź czynności administra-
cyjnej; .

rejestracja wszystkich prób logowania się użytkowników, 
z podziałem na próby nieudane i skuteczne oraz wbudo-
wane narzędzie do przeglądania historii prób logowania;
rejestracja śladu sterowań wykonywanych przez operato-
rów systemu z uwzględnieniem informacji: kto wykonał 
sterowanie, jaka była stara i jaka jest nowa wartość 

zmienionego parametru, kiedy i z którego komputera 
wykonano sterowanie; .

kontrola integralności aplikacji polegająca na sprawdza-
niu zgodności wszystkich elementów składowych aplika-
cji, w tym bazy definicji zmiennych procesowych i plików 
definicji schematów synoptycznych, ze stanem wzorco-
wym dopuszczonym do użycia na podstawie procedur 
walidacyjnych i zapobieganie na tej podstawie próbom 
wprowadzenia do eksploatacji nieautoryzowanych skład-
ników aplikacji; .

przechowywanie danych o zabezpieczeniach aplikacji 
i historii działań operatorów w bazie danych dostępnej 
tylko uprawnionym osobom. .

Ponadto każda aplikacja Asix pozwala na ograniczenie w dyna-
miczny sposób (tj. zależny od uprawnień zalogowanego 
użytkownika) dostępu do systemu operacyjnego Windows, 
jego funkcji i aplikacji. W skrajnym przypadku jest możliwe 
całkowite odcięcie użytkownikowi dostępu do jakichkolwiek 
funkcji systemu operacyjnego i ograniczenie jego możliwości 
działania wyłącznie do ram wyznaczonych przez aplikację 
użytkową. .

Podkreślenia wymaga także fakt, że dane archiwalne aplikacji 
Asix są gromadzone w plikach w poufnym formacie binarnym, 
który nie jest udostępniany żadnemu podmiotowi. Skompry-
mowane dane w poufnym formacie gwarantują rzetelność 
informacji o historii zmian wielkości analogowych i sygnałów 
binarnych. Dane te mogą więc być podstawą do wiarygodnej 
oceny przebiegu zmian stanu monitorowanego obiektu 
w dowolnym horyzoncie czasowym przewidzianym przez 
projektanta systemu. .

W Asix.Evo narzędzia pozwalające stworzyć aplikację spełnia-
jącą kryteria walidacji są integralnie włączone w narzędzia 
projektowe i nie ma konieczności tworzenia oddzielnego 
projektu modułu AsAudit. Upraszcza się więc projektowanie 
aplikacji również i w tym dość specyficznym aspekcie.

Asix został zaprojektowany pod kątem realizacji systemów 
sterowania - stąd ogromny nacisk na stabilność pracy systemu, 
mechanizmy wewnętrznej kontroli poprawności działania 
poszczególnych modułów oraz zapewnienie redundancji 
minimalizującej skutki awarii sprzętowych. W szczególności 
Asix jest standardowo przygotowany do tworzenia struktur 
redundantnych w układzie nazywanym „gorącą rezerwą”, 
kiedy dwa lub więcej stanowisk nadzoru komputerowego łączy 
się z obiektem poprzez odrębne kanały komunikacyjne, 
prowadząc niezależnie akwizycję i archiwizację zmiennych 
procesowych oraz własną kopię na bieżąco uzgadnianego 
dziennika zdarzeń i alarmów. .

Taki układ redundantnych stanowisk Asix po połączeniu siecią 
Ethernet staje się odporny na awarie obejmujące:

uszkodzenie fizycznego kanału komunikacji z obiektem  - 
stanowisko z tym rodzajem dysfunkcji automatycznie 
przełącza się na pozyskiwanie danych z redundantnej 
stacji poprzez sieć Ethernet i nadal funkcjonują równo-
rzędne stanowiska nadzoru; .

uszkodzenie stanowiska nadzoru  - do czasu usunięcia 
awarii proces jest nadzorowany przez pozostałe stanowi-
ska, a po przywróceniu komputera do stanu sprawności 
następuje automatyczne uzupełnienie (zsynchronizowa-
nie) zawartości jego archiwum danych oraz dziennika 
zdarzeń i alarmów. .

Tryb pracy z podwyższoną niezawodnością jest dostarczany 
jako standardowa funkcjonalność z każdą licencją serwera 
operatorskiego Asix. Należy też podkreślić, że nie jest wymaga-
ne konfigurowanie a priori par komputerów pracujących 
w rezerwie - po zaistnieniu potrzeby przełączenia się na kanał 
zapasowy stacja operatorska automatycznie odnajdzie 
w swoim otoczeniu komputer, od którego będzie pobierać 
dane poprzez sieć. Fakt przełączenia na kanał zapasowy oraz 
przełączenia na podstawowy kanał po jego naprawie mogą być 
sygnalizowane operatorowi alarmem. .

Redundancja, aplikacje wielostanowiskowe
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Redundancja, aplikacje wielostanowiskowe

„Asix jest standardowo przygotowany do tworzenia 
struktur redundantnych w układzie nazywanym

‘gorącą rezerwą’ ” 



W dzisiejszych systemach automatyki trudno znaleźć rejestra-
tory papierowe – zostały w większości przypadków wyparte 
przez cyfrową archiwizację danych. W Asix tę funkcję spełnia 
moduł Aspad, którego archiwa są podstawą do wyświetlania 
wykresów wkomponowanych w ekrany aplikacji operatora. 
Dla nadzoru to często zbyt słabe narzędzie analizy – tu 
potrzebne są zestawienia dowolnie komponowanych grup 
zmiennych w połączeniu z historią sygnałów binarnych i/lub 
alarmów. Narzędziem pogłębionej analizy danych archiwal-
nych jest program AsTrend. Pozwala on na wyświetlanie, 
przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych 
zestawów zmiennych i służy do przygotowania swego rodzaju 
„raportów graficznych” pracy obiektu. AsTrend może być 
eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub 
jako samodzielny program, także w przeglądarce interneto-
wej, z dostępem do archiwum danych na komputerze 
lokalnym lub zdalnie poprzez sieć. .

Nowatorska metoda przeglądania przebiegów 
Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesują-
cych fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej metodzie 
przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o wartości 
zagregowane, wyliczane i udostępniane przez moduł archiwi-
zacji. AsTrend automatycznie dobiera okres agregatu do 
horyzontu wyświetlanego wykresu, a w stosownym momencie 
przechodzi na rysowanie wykresów w oparciu o dane surowe. 

Zastosowanie agregatów pozwoliło na zoptymalizowanie 
mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie 
czasowym. W efekcie odrysowanie przykładowo przebiegu 
w horyzoncie 1 roku wartości analogowej zarejestrowanej 
w archiwum z rozdzielczością 1 sekundy odbywa się na 
typowym sprzęcie w 2-3 sekundy bez utraty informacji o 
charakterze zmienności tego przebiegu. .

Szeroki asortyment prezentowanych typów danych
Duże możliwości w zakresie analizy informacji procesowych 
stwarza różnorodność typów danych, które mogą być prezen-
towane w przebiegach czasowych. Poza wartościami pomia-
rów analogowych na wykresach mogą być wyświetlane: .

stan napędów i technologii odczytany z zarchiwizowa-
nych zmiennych statusowych;
zmienne wyliczane na podstawie wartości innych - do 
50  zmiennych;
informacje o momentach zmiany stanów alarmów;
dane z bazy MS SQL modułu archiwizacji zdarzeniowej 
i receptur AsBase;
szybkozmienne przebiegi czasowe sygnałów zarejestro-
wanych przez moduł AsLogger;
dane odczytane z zewnętrznych źródeł: pliki CSV, XLS, 
bazy typu MS SQL i Access, serwery danych OPC HDA;
stałe.

W warunkach dzisiejszej globalnej wioski - międzynarodowej 
współpracy i otwarcia na świat system SCADA nie może ograni-
czać swoich użytkowników także od strony językowej. Standar-
dem staje się wymóg tworzenia aplikacji wielojęzycznych. Co 
prawda Asix w swojej warstwie systemowej (okna systemowe) 
może wykorzystywać domyślnie tylko jeden z dwóch języków 
(polski lub angielski), ale aplikacja może być przygotowana 
w wielu, przełączanych on-line (podczas pracy) wersjach 
językowych, w zależności od preferencji operatora. Przełącze-
niu podlegają wszystkie teksty zdefiniowane przez projektanta 
i przetłumaczone na etapie projektowania. Oznacza to, że tak 
opisy i teksty na ekranach jak i teksty alarmów zmieniają się na 
żądanie operatora.                                     . 

Nowością w wersji Evo jest zwiększenie liczby języków obsługi-
wanych w jednej aplikacji - teraz praktycznie nie ma ograni-
czeń - oraz pełna obsługa Unicode, która pozwala na budowa-
nie aplikacji nawet dla języków piktogramowych. Inną nowo-
ścią jest udostępnienie narzędzi pozwalających na przetłuma-

czenie na dowolny język interfejsu narzędzi projektowych 
i systemowych okien aplikacji: już nie tylko polski lub angielski 
interfejs projektanta są (teoretycznie) dostępne projektantowi 
- teraz każdy język może być użyty w standardowych oknach
systemowych. Wymaga to jednak pracy projektanta i tłumacza
- my dajemy możliwości elastycznego dostosowania środowi-
ska projektanta. .

Aplikacje wielojęzyczne
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Aplikacje wielojęzyczne

„Pełna obsługa standardu UNICODE pozwala na
budowanie aplikacji także dla języków piktogramowych” 



W dzisiejszych systemach automatyki trudno znaleźć rejestra-
tory papierowe – zostały w większości przypadków wyparte 
przez cyfrową archiwizację danych. W Asix tę funkcję spełnia 
moduł Aspad, którego archiwa są podstawą do wyświetlania 
wykresów wkomponowanych w ekrany aplikacji operatora. 
Dla nadzoru to często zbyt słabe narzędzie analizy – tu 
potrzebne są zestawienia dowolnie komponowanych grup 
zmiennych w połączeniu z historią sygnałów binarnych i/lub 
alarmów. Narzędziem pogłębionej analizy danych archiwal-
nych jest program AsTrend. Pozwala on na wyświetlanie, 
przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych 
zestawów zmiennych i służy do przygotowania swego rodzaju 
„raportów graficznych” pracy obiektu. AsTrend może być 
eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub 
jako samodzielny program,  także w przeglądarce interneto-
wej, z dostępem do archiwum danych na komputerze 
lokalnym lub zdalnie poprzez sieć.            . 
 
Nowatorska metoda przeglądania przebiegów 
Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesują-
cych fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej metodzie 
przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o wartości 
zagregowane, wyliczane i udostępniane przez moduł archiwi-
zacji. AsTrend automatycznie dobiera okres agregatu do 
horyzontu wyświetlanego wykresu, a w stosownym momencie 
przechodzi na rysowanie wykresów w oparciu o dane surowe. 

Zastosowanie agregatów pozwoliło na zoptymalizowanie 
mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie 
czasowym. W efekcie odrysowanie przykładowo przebiegu 
w horyzoncie 1 roku wartości analogowej zarejestrowanej 
w archiwum z rozdzielczością 1 sekundy odbywa się na 
typowym sprzęcie w 2-3 sekundy bez utraty informacji o 
charakterze zmienności tego przebiegu.                         .

Szeroki asortyment prezentowanych typów danych
Duże możliwości w zakresie analizy informacji procesowych 
stwarza różnorodność typów danych, które mogą być prezen-
towane w przebiegach czasowych. Poza wartościami pomia-
rów analogowych na wykresach mogą być wyświetlane:             .   
 

stan napędów i technologii odczytany z zarchiwizowa-
nych zmiennych statusowych;
zmienne wyliczane na podstawie wartości innych - do 
50  zmiennych;
informacje o momentach zmiany stanów alarmów;
dane z bazy MS SQL modułu archiwizacji zdarzeniowej 
i receptur AsBase;
szybkozmienne przebiegi czasowe sygnałów zarejestro-
wanych przez moduł AsLogger;
dane odczytane z zewnętrznych źródeł: pliki CSV, XLS, 
bazy typu MS SQL i Access, serwery danych OPC HDA;
stałe.

Trendy pomiarów i danych
W warunkach dzisiejszej globalnej wioski - międzynarodowej 
współpracy i otwarcia na świat system SCADA nie może ograni-
czać swoich użytkowników także od strony językowej. Standar-
dem staje się wymóg tworzenia aplikacji wielojęzycznych. Co 
prawda Asix w swojej warstwie systemowej (okna systemowe) 
może wykorzystywać domyślnie tylko jeden z dwóch języków 
(polski lub angielski), ale aplikacja może być przygotowana 
w wielu, przełączanych on-line (podczas pracy) wersjach 
językowych, w zależności od preferencji operatora. Przełącze-
niu podlegają wszystkie teksty zdefiniowane przez projektanta 
i przetłumaczone na etapie projektowania. Oznacza to, że tak 
opisy i teksty na ekranach jak i teksty alarmów zmieniają się na 
żądanie operatora.                                     . 
           
Nowością w wersji Evo jest zwiększenie liczby języków obsługi-
wanych w jednej aplikacji - teraz praktycznie nie ma ograni-
czeń - oraz pełna obsługa Unicode, która pozwala na budowa-
nie aplikacji nawet dla języków piktogramowych. Inną nowo-
ścią jest udostępnienie narzędzi pozwalających na przetłuma-

czenie na dowolny język interfejsu narzędzi projektowych 
i systemowych okien aplikacji: już nie tylko polski lub angielski 
interfejs projektanta są (teoretycznie) dostępne projektantowi 
- teraz każdy język może być użyty w standardowych oknach 
systemowych. Wymaga to jednak pracy projektanta i tłumacza 
- my dajemy możliwości elastycznego dostosowania środowi-
ska projektanta.                             . 
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Trendy pomiarów i danych



Poruszanie się „w czasie” bardzo ułatwia szeroki zestaw prede-
finiowanych okresów wyświetlania danych typu: „ostatni/po-
przedni/następny miesiąc”, „ostatni/poprzedni/następny 
dzień”, „ostatnia/poprzednia/następna godzina”.  Z kolei 
w czytelnej prezentacji sekwencji faz realizacji procesów szcze-
gólnie przydatna jest  możliwość opisu osi Y tekstowymi 
wartościami stanów (np.: sterylizacja, pasteryzacja, wypycha-
nie produktu, wypychanie awaryjne, mycie).                         .

Wykresy dwuwymiarowe X-Y
AsTrend stwarza także możliwość prezentacji i analizy zależno-
ści pomiędzy zmiennymi przy pomocy wykresów X-Y, będących 
wykresem wielu zmiennych Asix  (tzw. zmienne zależne) 
w funkcji jednej zmiennej niezależnej. Dodatkowo dla zmien-
nych zależnych można zadeklarować zakres dozwolonych 
zmian przez dodanie wartości minimum i maksimum (również 
w funkcji zmiennej niezależnej!), co pozwala umiejscowić 
przebiegi badane w obszarze poprawnej pracy układu kontro-
lowanego. Możliwość kreślenia wykresów wielu zmiennych 
zależnych w układzie X-Y jest unikatową cechą pakietu Asix    
wśród wszystkich dostępnych systemów klasy SCADA! Pozwala 
w łatwy sposób tworzyć dokumentację badań układu w funkcji 
pojedynczego sygnału wymuszającego.                        .

Dowolne zestawianie przebiegów z różnych okresów
Możliwości oferowane przez wykresy powinny uwzględniać 
realizację porównań przebiegów tych samych bądź różnych 
zmiennych w różnych okresach czasu. Efekt taki można 
uzyskać w programie AsTrend stosując dodatkową oś czasu, 
załączaną dla jednej ze zmiennych, której przebieg jest porów-

nywany z przebiegiem drugiej zmiennej (możliwe jest też 
porównywanie przebiegów tej samej zmiennej w dwóch 
różnych okresach czasu).                                 .

Idywidualne skalowanie zakresów zmienności przebiegów 
Analiza przebiegów różnych wielkości fizycznych na tym 
samym wykresie jest ułatwiona w trybie ‘Wiele osi OY’, 
z możliwością indywidualnego interaktywnego skalowania 
zakresu zmian wielkości, dzięki czemu przebiegi można 
swobodnie „rozsuwać” względem siebie, ułatwiając ocenę 
wzajemnych zależności.                         .

Wiele paneli wykresów
W programie można otworzyć do czterech niezależnych paneli 
wykresów. Każdy panel może wyświetlać wykres dowolnie 
wybranych przebiegów z listy wszystkich przebiegów znajdują-
cych się w trendzie. Każdy panel może zawierać inny rodzaj osi 
lub nawet inny typ wykresu.                         .

Wspomniane cechy uzupełniają jeszcze takie funkcje jak: 
intuicyjny kreator trendów; linie odczytu wartości; legenda, 
której układ samodzielnie definiuje/zmienia użytkownik; 
operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego 
fragmentu przebiegu; wyświetlanie wartości przebiegów 
w postaci tablicy; eksport wartości przebiegów do plików 
PDF,  BMP,  TXT lub do arkusza kalkulacyjnego MS Excel; 
odczyt danych z zewnętrznych źródeł; wyświetlanie opisów 
wartości zmiennych jako etykiet osi wartości; przyjazne gene-
rowanie ad-hoc prostych raportów tabelarycznych dla 
różnych okresów czasu i wybranych agregatów zmiennych.                     
.
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AsAlert - zdalne powiadamianie

Pracownicy nadzoru często pracują w systemie dyżurów, kiedy 
nie muszą przebywać na terenie zakładu. Muszą jednak być 
niezawodnie i szybko powiadamiani o zaistnieniu nienormal-
nej pracy systemu, o awariach. Moduł AsAlert umożliwia 
pełnienie takiej funkcji w inteligentny sposób - listy odbiorców 
komunikatów alarmowych oraz harmonogram rozsyłania 
powiadomień zapewniają, że informacja o stanie niebezpiecz-
nym dotrze do właściwej w danym momencie osoby.          .     

Komunikaty mogą docierać do adresatów z wykorzystaniem 
różnych metod przesyłu:            .

w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez 
Internet i protokół SMTP;
w postaci komunikatów SMS do telefonów komórko-
wych poprzez sieć GSM;
w postaci komunikatów do urządzeń końcowych 
przemysłowego systemu przywoławczo - telefonicznego 
firmy Ascom.
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systemu firmy  Ascom gwarantuje szybkie i niezawodne 
dostarczenie komunikatu do adresata w warunkach przemy-
słowych, eskaluje alarm w przypadku braku natychmiastowej 
reakcji, pozwala zaprogramować różne scenariusze powiada-
miania, a także rejestruje zdarzenia  w systemie dla ich 
późniejszej analizy.                                   .     

             . 

Poruszanie się „w czasie” bardzo ułatwia szeroki zestaw prede-
finiowanych okresów wyświetlania danych typu: „ostatni/po-
przedni/następny miesiąc”, „ostatni/poprzedni/następny 
dzień”, „ostatnia/poprzednia/następna godzina”.  Z kolei 
w czytelnej prezentacji sekwencji faz realizacji procesów szcze-
gólnie przydatna jest  możliwość opisu osi Y tekstowymi 
wartościami stanów (np.: sterylizacja, pasteryzacja, wypycha-
nie produktu, wypychanie awaryjne, mycie).                         .

Wykresy dwuwymiarowe X-Y
AsTrend stwarza także możliwość prezentacji i analizy zależno-
ści pomiędzy zmiennymi przy pomocy wykresów X-Y, będących 
wykresem wielu zmiennych Asix  (tzw. zmienne zależne) 
w funkcji jednej zmiennej niezależnej. Dodatkowo dla zmien-
nych zależnych można zadeklarować zakres dozwolonych 
zmian przez dodanie wartości minimum i maksimum (również 
w funkcji zmiennej niezależnej!), co pozwala umiejscowić 
przebiegi badane w obszarze poprawnej pracy układu kontro-
lowanego. Możliwość kreślenia wykresów wielu zmiennych 
zależnych w układzie X-Y jest unikatową cechą pakietu Asix    
wśród wszystkich dostępnych systemów klasy SCADA! Pozwala 
w łatwy sposób tworzyć dokumentację badań układu w funkcji 
pojedynczego sygnału wymuszającego.                        .
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realizację porównań przebiegów tych samych bądź różnych 
zmiennych w różnych okresach czasu. Efekt taki można 
uzyskać w programie AsTrend stosując dodatkową oś czasu, 
załączaną dla jednej ze zmiennych, której przebieg jest porów-

nywany z przebiegiem drugiej zmiennej (możliwe jest też 
porównywanie przebiegów tej samej zmiennej w dwóch 
różnych okresach czasu).                                 .

Idywidualne skalowanie zakresów zmienności przebiegów 
Analiza przebiegów różnych wielkości fizycznych na tym 
samym wykresie jest ułatwiona w trybie ‘Wiele osi OY’, 
z możliwością indywidualnego interaktywnego skalowania 
zakresu zmian wielkości, dzięki czemu przebiegi można 
swobodnie „rozsuwać” względem siebie, ułatwiając ocenę 
wzajemnych zależności.                         .
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W programie można otworzyć do czterech niezależnych paneli 
wykresów. Każdy panel może wyświetlać wykres dowolnie 
wybranych przebiegów z listy wszystkich przebiegów znajdują-
cych się w trendzie. Każdy panel może zawierać inny rodzaj osi 
lub nawet inny typ wykresu.                         .

Wspomniane cechy uzupełniają jeszcze takie funkcje jak: 
intuicyjny kreator trendów; linie odczytu wartości; legenda, 
której układ samodzielnie definiuje/zmienia użytkownik; 
operacje płynnego powiększania / pomniejszania wybranego 
fragmentu przebiegu; wyświetlanie wartości przebiegów 
w postaci tablicy; eksport wartości przebiegów do plików 
PDF,  BMP,  TXT lub do arkusza kalkulacyjnego MS Excel; 
odczyt danych z zewnętrznych źródeł; wyświetlanie opisów 
wartości zmiennych jako etykiet osi wartości; przyjazne gene-
rowanie ad-hoc prostych raportów tabelarycznych dla 
różnych okresów czasu i wybranych agregatów zmiennych.                     
.
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System nadzoru działania operatorów byłby bezużyteczny, jeśli 
nie można byłoby analizować jego rejestrów. To właśnie 
pracownicy pionu nadzoru są grupą, która ma uprawnienia do 
przeglądania i analizy rejestrów działań operatorów. Oni też 
mogą konserwować system kontroli, wprowadzając zmiany 
w uprawnieniach użytkowników, modyfikując ich listę. 
Pierwotnie przygotowane przez projektanta ustawienia muszą 
przecież żyć w czasie zmieniających się warunków podczas 
eksploatacji systemu.   .

Za całość funkcji związanych z zarządzaniem użytkownikami, 
ich uprawnieniami oraz rejestracją informacji istotnych dla 
kontroli pracy aplikacji odpowiedzialny jest moduł AsAudit. 
Moduł ten  realizuje na poziomie nadzoru funkcje:  .

Centralnego systemu logowania użytkowników i kontro-
li uprawnień - moduł zapewnia, że z systemu nie może 
korzystać osoba przypadkowa. Autoryzowani do pracy są 
tylko użytkownicy po zalogowaniu do systemu. Po wyda-
niu każdego polecenia AsAudit kontroluje poziom upraw-
nień użytkownika do wykonania żądanej akcji i wykonuje 
ją tylko pod warunkiem posiadania przez zidentyfikowa-
nego użytkownika odpowiednich uprawnień. W oparciu 
o te mechanizmy limitowane może być m.in. wykonanie
sterowania, otwarcie ekranu synoptycznego lub wizuali-
zacja wartości zastrzeżonych zmiennych, dostęp do
raportów, nie wspominając już o przejściu w stan edycji
aplikacji. .

Opcjonalnie, do autoryzacji użytkowników można wyko-
rzystywać bazę Ac�ve Directory systemu Windows. 
Uprawnienia użytkowników mogą być określane na 
podstawie przynależności użytkownika do grup systemu 
Windows. .

Rejestracji wykonanych sterowań - system automatycz-
nie rejestruje w dzienniku nie podlegającym modyfikacji 
nową wartość sterującą, wartość poprzednio obowiązu-
jącą, datę i czas wydania sterowania, identyfikator opera-
tora i stanowiska komputerowego. Rejestry wykonanych 
sterowań mogą być przeglądane przez nadzór. .

Rejestracji działań operatora - system przechowuje ślad 
każdej czynności operatora, co umożliwia odtworzenie 
krok po kroku praktycznie każdej czynności obsługi syste-
mu. Podobnie jak w przypadku rejestru sterowań - nadzór 
może analizować działania operatora w celu oceny ich 
poprawności. .

Notatnika operatora - moduł umożliwia wprowadzanie 
„odręcznych” notatek do systemu przez operatora oraz 
ich przeglądanie. .

Kontroli integralności aplikacji - moduł pozwala na 
kontrolę elementów składowych definiujących aplikację 
pod kątem ich zgodności z zarejestrowaną wersją wzorco-
wą. Funkcja ta jest szczególnie istotna w przypadku wyko-
nywania aplikacji zgodnej z regulacjami FDA CFR Part 11. 

Zadaniem systemów wspomagających zarządzanie produkcją 
(MES) jest m.in. zapewnienie  służbom odpowiedzialnym za 
operacyjne zarządzanie produkcją  i utrzymanie ruchu aktual-
nej i wiarygodnej  informacji o stopniu wykorzystania maszyn 
i  przyczynach przestojów. Pakiet Asix  posiada szereg  atutów 
ułatwiających tworzenie zaawansowanych systemów monito-
rowania wskaźników OEE (ang. Overall Equipment Effec�ve-
ness): wydajny Historian, elastyczne środowisko tworzenia 

raportów oparte o standard Microso� Repor�ng Services oraz 
technologia pozwalającą na bezproblemowe udostępnienie 
informacji  w oknach przeglądarki internetowej. Do tego 
dochodzi długa lista drajwerów i wsparcie w budowaniu sprzę-
gów do nawet egzotycznych źródeł danych po to, żeby informa-
cja o produkcji była wiarygodna i niezafałszowana  przez ręczne 
wprowadzanie danych narażone na błędy ludzkie.       .
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o te mechanizmy limitowane może być m.in. wykonanie 
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może analizować działania operatora w celu oceny ich 
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wprowadzanie danych narażone na błędy ludzkie. .
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Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych wymaga 
dostępności informacji o zasobach i statystykach ich użycia. 
Nowy moduł AsService umożliwia rejestrację czasów pracy 
oraz liczby załączeń urządzeń  na podstawie danych pobiera-
nych z aplikacji  Asix.  Dzięki  temu możliwe jest monitorowa-
nie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-remon-
towych,  alarmowanie i raportowanie przekroczeń z tym 
związanych oraz gromadzenie danych technicznych i ewiden-
cyjnych każdego nadzorowanego urządzenia.          .

 
Podstawą funkcjonowania modułu  AsService  jest rejestr 
urządzeń i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie 
pogrupowanie danych nt. wszystkich urządzeń Wszystkie 

informacje generowane i przetwarzane w module AsService  
(stany liczników, czynności eksploatacyjne, historia operacji, 
…) powinny odnosić się do urządzeń wprowadzonych do w/w 
rejestru.             .

Dla każdego urządzenia istnieje możliwość określenia zestawu 
dokumentów elektronicznych związanych z jego eksploatacją - 
takich jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje 
obsługi, protokoły badań, schematy technologiczne i inne.          
         

Kontrola zasobów produkcyjnych

Stacje wielomonitorowe
Systemy o dużej liczbie zmiennych, aplikacje przeglądowe, na 
przykład w centralnej nastawni zakładu, wymagają często 
zwiększonej liczby ekranów do prezentacji obrazów informują-
cych o stanie procesów. Pakiet Asix został wzbogacony 
o rozwiązania wykorzystujące standardowe mechanizmy 
systemów Windows do pracy wieloekranowej. Za pomocą 

jednej klawiatury i myszki użytkownik w intuicyjny sposób 
obsługuje proces technologiczny prezentowany na wielu 
monitorach tego samego stanowiska. Rozwiązania wielomoni-
torowe obniżają jednocześnie koszt systemu poprzez redukcję 
liczby komputerów, liczby licencji na oprogramowanie i liczby 
procesorów komunikacyjnych.                              .

Stacje wielomonitorowe           Kontrola zasobów produkcyjnych       

„AsService ułatwia rejestrację czasów pracy oraz liczby
załączeń urządzeń na podstawie danych

pobieranych z aplikacji” 



23
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urządzeń i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie 
pogrupowanie danych nt. wszystkich urządzeń Wszystkie 

informacje generowane i przetwarzane w module AsService  
(stany liczników, czynności eksploatacyjne, historia operacji, 
…) powinny odnosić się do urządzeń wprowadzonych do w/w 
rejestru.             .

Dla każdego urządzenia istnieje możliwość określenia zestawu 
dokumentów elektronicznych związanych z jego eksploatacją - 
takich jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje 
obsługi, protokoły badań, schematy technologiczne i inne.          
         

Producenci aby być konkurencyjni na rynku liczą koszty 
produkcji, więc systemy monitoringu i rozliczania zużycia 
mediów, szczególnie ujętych we wskaźniku jednostkowego 
zużycia na produkt, stają się koniecznością nie tylko dla 
dużych, ale także średnich przedsiębiorstw. Asix wyposażony 
w długą listę drajwerów komunikacyjnych do liczników energii 
elektrycznej, liczników gazu, wody i ciepła, przetworników 
pomiarowych przepływu mediów różnego rodzaju doskonale 
wspiera zarządzanie zużyciem mediów w zakładach przemy-
słowych, gospodarce komunalnej, budynkach. Dane z liczni-
ków są rejestrowane przez wydajny historian, także z możliwo-
ścią ściągnięcia post-factum zarejestrowanych stanów, gdy 
bieżący dostęp do liczników był niemożliwy, co zdarza się 
w przypadku sieci rozległych. Dane bieżące i historyczne mogą 
być oczywiście prezentowane na schematach wizualizacji, 
wykresach, trendach i raportach. Całe bogactwo narzędzi 
systemu Asix do analizy danych bieżących i historycznych stoi 
do dyspozycji.                               .

 
Moduł Strażnika Mocy  pozwala monitorować bieżące zużycie 
wybranych mediów (np. energii elektrycznej, gazu) i na 
podstawie prognozy alarmować z wyprzedzeniem zagrożenie 

przekroczenia mocy zamówionej, które pociąga za sobą dotkli-
we opłaty dodatkowe na rzecz dostawcy energii/gazu. 
W innym scenariuszu, Moduł Strażnika może nadzorować 
prawidłową sytuację w procesie produkcyjnym, kontrolując 
zużycie mocy w stosunku do mocy zadanej wynikającej 
z prawidłowego jej poziomu dla określonego planu produkcyj-
nego.     . 

Moduł Sydel4Asix umożliwia rozbudowane rozliczanie zużycia 
mediów energetycznych.  Sydel4Asix integruje z systemem 
Asix oprogramowanie SYDEL Energia opracowane przez firmę 
Technicon Sp. z o.o. z Gliwic. Jest to wyspecjalizowany moduł 
z wbudowanymi funkcjami sporządzania bilansów, rozdzielni-
ków i raportów, z uwzględnieniem wszystkich możliwych 
układów taryfowych (w tym z historią zmian taryf cenników), 
przekrojów czasowych, rodzajowych, własnościowych i lokali-
zacyjnych.   Pozwala tworzyć bilanse,  raporty  i  zestawienia  
dla  danych  dostarczanych  z systemu Asix. Umożliwia uzupeł-
nianie danych o tzw. odczyty "ręczne" liczników, dane zryczał-
towane oraz agregaty wszystkich typów, a także posiada 
zaimplementowane tablice termodynamiczne.              .  

Monitoring mediów
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jednej klawiatury i myszki użytkownik w intuicyjny sposób 
obsługuje proces technologiczny prezentowany na wielu 
monitorach tego samego stanowiska. Rozwiązania wielomoni-
torowe obniżają jednocześnie koszt systemu poprzez redukcję 
liczby komputerów, liczby licencji na oprogramowanie i liczby 
procesorów komunikacyjnych.                              .
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Systemy BMS
Bogactwo drajwerów komunikacyjnych w systemie Asix 
w naturalny sposób otwiera możliwości realizacji systemów 
zarządzania tzw. inteligentnymi budynkami, w których stacja 
BMS (ang. Building Management Systems) ma za zadanie 
zintegrować w jednym miejscu informacje z wszystkich instala-
cji budynkowych i podsystemów odpowiedzialnych za 
bezpieczną eksploatację. .

Asix ma w tej dziedzinie do zaoferowania znacznie więcej poza 
standardowym podejściem SCADA + PLC, jeżeli projektant 
wybierze sterowniki WAGO jako pla�ormę sterowania. 
Typowo aplikacje PLC + SCADA są tworzone jako niezależne 
oprogramowanie sterowników PLC oraz wizualizacji w syste-
mie SCADA. Każde z nich są projektem w innym środowisku 
konstrukcyjnym - osobnymi programami inżynierskimi. 
W zaawansowanych technicznie systemach DCS  na stacji 
inżynierskiej jednocześnie projektuje się powiązane ze sobą 
moduły programowe sterowania i wizualizacji, bazując na 
gotowych bibliotekach i wspólnej bazie zmiennych. Oprogra-

mowanie Asix4WAGO jest swego rodzaju realizacją funkcjonal-
ności systemów DCS dla pla�ormy WAGO + ASIX, ukierunko-
wane na realizację automatyki budynkowej. Struktury zmien-
nych powiązane z blokami funkcyjnymi z bibliotek sterownika 
WAGO są automatycznie importowane z programu CoDeSys 
do systemu ASIX, gdzie są dla nich generowane wzorce obiek-
tów wizualizacyjnych. Pakiet Asix4Wago z integralnym kreato-
rem BMS znakomicie upraszcza  i skraca proces tworzenia 
aplikacji BMS. Dzięki kreatorowi aplikacja generowana jest 
w pięciu szybkich krokach, po których projektant otrzymuje:     .

szkielet aplikacji z bazą definicji zmiennych, 
zdefiniowane kanały komunikacyjne,
system alarmów oparty na strategii WAGO, oraz 
katalog gotowych wzorców: wizualizacji systemów HVAC, 
sterowania klimatem pomieszczenia, sterowania żaluzja-
mi, oświetleniem i usprawniających użycie harmonogra-
mów w sterowaniu budynkiem. .

Systemy BMS
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Realizacja: firma IHMS Sp. z o.o., Białystok. Fragment aplikacji dla hotelu.
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Dane produkcyjne surowe i wstępnie przetworzone, dane 
o zasobach maszynowych są zazwyczaj niezbędne na wyższych 
poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizowane 
oprogramowanie klasy MES i ERP musi być zasilone danymi 
z poziomu produkcyjnego. Aplikacja SCADA jest naturalnym 
narzędziem do tego celu – posiada wszystkie informacje, dane 
przetworzone wstępnie oraz wyniki analiz. Asix może takie 

dane udostępniać z użyciem standardowych mechanizmów 
OPC/OPC UA/OLE Automa�on/.Net lub w innym, wybranym 
formacie. Dzięki takiemu połączeniu dane na wszystkich pozio-
mach są koherentne, ułatwia się też sposób ich automatyczne-
go dostarczania do wyższych poziomów w hierarchii zarządza-
nia firmą. .

Często zachodzi potrzeba tworzenia tzw. aplikacji syntetycz-
nych, będących w uproszczeniu złożeniem w jedną całość 
odrębnych aplikacji obsługujących poszczególne instalacje 
produkcyjne. Zadanie konstruowania aplikacji zbiorczych jest 
ułatwione, jeśli wszystkie aplikacje „cząstkowe” zostały wyko-
nane na bazie Asix, niezależnie od zastosowanej wersji pakie-
tu. Jednak aplikacja zbiorcza nie musi opierać się jedynie na 
cząstkowych systemach Asix – nic nie stoi na przeszkodzie, by 
dane do nadrzędnej aplikacji pobierać z różnych źródeł. Jednak 
wspólna pla�orma pobierania danych, jednolite środowisko 
„korzeni” syntetycznej aplikacji daje pewną cechę, nieosiągal-
ną w innym przypadku: modyfikacje aplikacji źródłowych 
mogą być automatycznie przenoszone do poziomu wyższego. 

Ta drobna na pozór cecha  powoduje, że zawsze istnieje 
pewność spójności i rzetelności danych na poziomie decydenc-
kim - a to jest bezcenne! .

Na etapie projektowania aplikacji syntetycznej może powstać 
kwes�a, czy pobierać jedynie wybrane potoki danych czy 
wszystkie dostępne?  Możliwości sprzętowe i zastosowane 
w pakiecie Asix rozwiązania programowe pozwalają na taką, 
wydawałoby się na pierwszy rzut oka, rozrzutność, jaką jest 
przetwarzanie wszystkich dostępnych danych. Często jednak 
to, co podczas budowania aplikacji wydaje się zbędnym gadże-
tem, z czasem okazuje się koniecznością. .

Aplikacje syntetyczne
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Perspektywa poziomu aplikacji syntetycznej pozwala na 
dostęp do szerokiego spektrum danych bieżących i archiwal-
nych, niedostępnego na poziomie aplikacji operatorskich. 
W tym kontekście narzędzia raportów AsRaport, oparte 
o mechanizmy Microso� Repor�ng Services, zaczynają mieć 
teraz inne znaczenie i szersze możliwości. To, co na poziomie 
operatora pozwalało na analizy cząstkowe, dotyczące pojedyn-

czej technologii czy węzła, na poziomie syntetycznej aplikacji 
staje się sprawnym narzędziem analitycznym, wspomagają-
cym podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla 
całego zakładu. Obliczanie statystyk, korelacji między różnymi 
danymi, pochodzącymi z odległych źródeł jest teraz już nie na 
wyciągnięcie ręki, lecz na klikniecie myszką. .

Aplikacje syntetyczne        
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Możliwość zaprojektowania diagramów mapowych GIS stano-
wi kolejny etap rozwoju oprogramowania Asix. Funkcjonalność 
ta otwiera Asixa na nowego typu systemy określane pojęciem 
‘GeoSCADA’, które dotyczą obiektów przemysłowych znacznie 
rozproszonych geograficznie. Tego typu systemy odgrywają 
kluczową rolę w procesie sterowania i nadzoru pracy sieci 
przemysłowych czy dystrybucyjnych, najczęściej w gazownic-
twie, gospodarce wodno-kanalizacyjnej, energetyce, transpor-
cie czy telekomunikacji. Operator takiego systemu, przebywa-
jąc w centralnej dyspozytorni, ma wgląd w stan pracy całej 
instalacji, niezależnie od jej lokalizacji na geomapie. Dzięki 
maskom synoptycznym opartym na mechanizmie GIS jest 
w stanie sprawnie lokalizować wybrane fragmenty instalacji, 
wpisanych w mapę za pomocą łatwych do odszukania współ-
rzędnych, i zdalnie diagnozować stan ich pracy. Diametralnie 
skraca to czas niezbędny do identyfikacji stanów alarmowych, 
nawet w najodleglejszych geograficznie oddziałach obiektu 
i pozwala na racjonalne gospodarowanie służbami interwen-
cyjnymi. .

Zadaniem diagramów mapowych GIS jest wyświetlanie 
elementów na tle map geograficznych. Mapy pochodzą 
z serwisu OpenStreetMap i mogą być pobierane online 
z Internetu lub offline z lokalnego bufora uprzednio przygoto-
wanego przez projektanta aplikacji. Na diagramach GIS mogą 
być nanoszone elementy wizualizacyjne w postaci: znaczni-
ków, linii (łamanych), obszarów, tekstów lub obrazków. Filozo-
fia pracy z diagramami GIS odbiega nieco od tej znanej ze 
zwykłych diagramów. Przede wszystkim nacisk położono na 
warstwową organizację nanoszonych elementów. Zarówno 
projektant aplikacji jak i jej użytkownik (operator) mogą 
swobodnie kontrolować widoczność wybranych warstw 
diagramu. Istnieje również możliwość automatycznego wypeł-
niania warstw elementami na podstawie danych geograficz-
nych pozyskiwanych z baz MS SQL. Ten typ diagramów umożli-
wia ustawianie stopnia powiększenia widoku w szerokim 
zakresie. .

Co zyskujesz dzięki systemowi Asix z zaimplementowanym systemem GIS?

- kompleksowy zintegrowany system informatyczny dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze geograficznej
- dostęp do kompletnej informacji na temat stanu i pracy całego obiektu, o szczegółowości zależnej od stopnia powiększenia
mapy
- globalne sterowanie i monitorowanie pracy sieci przemysłowych i dystrybucyjnych
- szybkie wykrywanie awarii i nadzór nad ich usuwaniem w najodleglejszych oddziałach obiektu
- optymalne sterowanie pracą maszyn i urządzeń / zmniejszenie liczby awarii
           .

Diagramy mapowe GIS
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„Zadaniem diagramów GIS jest
prezentowanie elementów na tle map geograficznych” 
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Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi 
i programów dostępnych w ramach systemu Asix o funkcjonal-
ności dedykowane dla wszelkiego rodzaju urządzeń  mobilnych  
typu smar�on lub tablet. Łatwy dostęp do danych, szybkie 
dostosowywanie prezentacji do własnych potrzeb, funkcje 
sterowania i bezpieczeństwo komunikacji, to główne cechy 
Asix Mobile. .

Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego 
interfejsu służącego do wizualizacji wybranych pomiarów 
kontrolowanego obiektu,  a także sterowania jego pracą. 
Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został 
w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządze-
niach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został 
położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych.

Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp 
do danych niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Możliwe jest 
śledzenie bieżącej wartości pomiarów oraz przeglądanie histo-
rii ich zmian. W razie konieczności można wpłynąć na bieg 
procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. 
Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie 
z funkcją potwierdzania ich odczytu.   .

Aplikacje Asix Mobile mogą być zastosowane na wiele sposo-
bów. Oto niektóre ze scenariuszy użycia.    .

Zdalna kontrola w rozległych instalacjach
Asix Mobile pozwala zachować kontrolę nad dużymi 
i rozproszonymi instalacjami,  jak oczyszczalnie ścieków, 
wodociągi, sieci ciepłownicze, sieci przesyłu ropy i gazu, 
elektrownie słoneczne i wiatrowe, światła drogowe, sieci 
tramwajowe i autobusowe. Można reagować na zdarze-
nia bez konieczności dojazdu do wybranych punktów 
sieci, nie opuszczając  biura lub w trakcie dyżurów domo-
wych. .

Sterowanie pracą urządzeń 
bez własnych paneli kontrolnych
Asix Mobile może służyć  jako podstawowe narzędzie do 
nadzoru i sterowania pracą urządzeń i maszyn, które nie 
posiadają żadnego innego, stałego interfejsu operator-
skiego. Za pomocą jednego tabletu można obsłużyć wiele 
takich urządzeń, obniżając koszty wyposażenia. 

Inteligentny budynek zarządzany 
przy pomocy smar�onu 
Asix Mobile umożliwia wszechstronne zarządzanie 
budynkiem wyposażonym w automatykę budynkową 
bezpośrednio przez smar�on. Dzięki temu można stero-
wać pracą sprzętów elektronicznych, a także oświetle-
niem, roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją czy systemem 
alarmowym. Zakres zastosowania sięga od małych 
domów jednorodzinnych po bloki mieszkalne, hotele, 
duże hale produkcyjne czy centra handlowe.      .

Utrzymanie ruchu i zarządzanie produkcją 
W zakładzie produkcyjnym dostęp do wiarygodnych 
informacji o procesach i produkcji oraz możliwość stero-
wania produkcji w czasie rzeczywistym staje się koniecz-
nością. Asix Mobile na przenośnym urządzeniu pozwala 
inżynierom utrzymania produkcji być na bieżąco – mieć 
od ręki informacje o przebiegu procesu, sytuacjach 
alarmowych i usterkach, konieczności podjęcia działań 
konserwacyjnych - zdalnie, z dowolnego miejsca w zakła-
dzie. Menedżerowie produkcji mogą monitorować na 
bieżąco wyniki produkcji, zużycie materiałów, wskaźniki 
KPI, OEE itp.  poza biurem, w trakcie spotkań, o każdej 
porze. .

Asix Mobile jest integralną częścią systemu Asix. Bazą dla 
aplikacji mobilnej jest stacjonarny serwer aplikacji wykonanej 
w technologii Asix.Evo. Konfigurowanie opcji Asix Mobile 
(poza projektem części wizualnej) odbywa się w ustawieniach 
aplikacji Asix.Evo. Sprowadza się zasadniczo do parametryzacji 
modułu odpowiedzialnego za komunikację z mobilnymi 
urządzeniami oraz konfiguracji uprawnień użytkowników. 

Asix Mobile nie wymaga użycia serwera IIS; całość komunikacji 
odbywa się z wewnętrznym modułem serwerowym Asix.Evo. 
Cały projekt aplikacji mobilnej jest przechowywany na stano-
wisku serwera Asix.Evo, dzięki temu żadne informacje nie są 
trzymane bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.    .

W trakcie komunikacji pomiędzy serwerem, a urządzeniami 
Asix Mobile duży nacisk położony został na ograniczenie ilości 
transmitowanych danych. Zmiany wartości pomiarów i stanów 
alarmów wysyłane są na bieżąco. Natomiast w przypadku 
dostępu do danych archiwalnych, są one w maksymalnym 
stopniu przetwarzane po stronie serwera, a do urządzenia 
wysyłana jest niezbędna minimalna ilość informacji.

.

Asix Mobile - monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych

30

Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych     



Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi 
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w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządze-
niach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został 
położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych.

Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp 
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wodociągi, sieci ciepłownicze, sieci przesyłu ropy i gazu, 
elektrownie słoneczne i wiatrowe, światła drogowe, sieci 
tramwajowe i autobusowe. Można reagować na zdarze-
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skiego. Za pomocą jednego tabletu można obsłużyć wiele 
takich urządzeń, obniżając koszty wyposażenia. 
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KPI, OEE itp. poza biurem, w trakcie spotkań, o każdej 
porze. .

Asix Mobile jest integralną częścią systemu Asix. Bazą dla 
aplikacji mobilnej jest stacjonarny serwer aplikacji wykonanej 
w technologii Asix.Evo. Konfigurowanie opcji Asix Mobile 
(poza projektem części wizualnej) odbywa się w ustawieniach 
aplikacji Asix.Evo. Sprowadza się zasadniczo do parametryzacji 
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urządzeniami oraz konfiguracji uprawnień użytkowników. 
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wisku serwera Asix.Evo, dzięki temu żadne informacje nie są 
trzymane bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. .
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Asix Mobile - moduł systemu Asix.Evo
dla zastosowań mobilnych (Android i iOS)
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Aplikacja syntetyczna może być jedna, może być ich kilka, 
skrojonych dla zaspokojenia konkretnych potrzeb. Jednak 
w każdym przypadku istnieje możliwość takiego skonfigurowa-
nia systemu, aby była ona dostępna na każdym komputerze 
działającym w sieci zakładowej - takie mechanizmy są dostęp-
ne w pakiecie Asix. Jeśli jednak to za mało, to cała funkcjonal-
ność takiej aplikacji syntetycznej, wraz z dostępem do narzędzi 
analitycznych (rozbudowane raporty AsRaport, analiza 
alarmów w AsAlarm, wykresy w AsTrend) jak i zwykłych 
ekranów graficznych przedstawiających schematy technolo-
giczne, mogą być przeniesione do środowiska przeglądarki 
internetowej. Oznacza to całkowite uwolnienie się od więzów 
wynikających z sieci zakładowej i udostępnianie aplikacji przez 
Internet. W przypadku takiego rozwiązania dane z aplikacji są 
dostępne w dowolnym miejscu na Ziemi, także w urządzeniach 
klasy tablet czy smar�on.  .

W przypadku aplikacji Evo nie ma konieczności dokonywania 
jakiejkolwiek konwersji aplikacji - teraz wystarczy ją jedynie 
opublikować na serwerze www i już jest dostępna w sieci: 
z pełną kontrolą uprawnień użytkowników i możliwością wyko-
nywania sterowań. .

Ta cecha „wszechdostępnego” Asix jest nie do przecenienia dla 
decydentów najwyższego szczebla. Ale trzeba mieć się na 
baczności: nadmiar informacji, gdy są niepomyślne, może 
zepsuć urlop w najpiękniejszym nawet miejscu!        .

Równolegle z publikacją aplikacji w pełnej szacie  graficznej 
istnieje opcja dostępu do danych procesowych w postaci 
stabelaryzowanej, bez niepotrzebnego obciążania łączy 

przesyłaniem treści graficznych i zbędnych danych - w przeglą-
darce dostępne będą w zasadzie tylko wartości zmiennych 
wskazanych przez użytkownika. Czasem taka okrojona 
informacja o procesie jest zupełnie wystarczająca.

Zawarty w pakiecie Asix Webowy Portal Informacji Proceso-
wych (AsPortal) jest gotową do natychmiastowego użycia 
uniwersalną aplikacją, która pozwala przeglądać w Internecie - 
na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów Micro-
so�, Android, iOS lub Linux - dane procesowe z dowolnej 
aplikacji systemu Asix w opisany wyżej sposób. Portal umożli-
wia przeglądanie bazy zmiennych aplikacji wraz z atrybutami, 
odczyt wartości bieżących poszczególnych zmiennych proceso-
wych, wgląd w listę alarmów aktywnych i alarmów historycz-
nych oraz prezentację historycznych wartości zmiennych 
procesowych w układzie tabelarycznym lub w postaci wykre-
sów, dodatkowo z możliwością wyliczania na bieżąco zadanych 
agregatów. Posiłkując się oknem wyboru zmiennych użytkow-
nik samodzielnie konfiguruje swoje zestawy i kategorie 
prezentowanych danych, mając możliwość zachowania tych 
definicji w formie tzw. projektów dla wielokrotnego użycia. 
Przywołanie takiego projektu jest szybkie i łatwe jak otwarcie 
pliku w edytorze tekstowym, a od razu daje dostęp do żądane-
go zakresu danych i pozwala na natychmiastowe uzyskanie 
wyników przeprowadzanych analiz. Informacja na kliknięcie 
myszką! .

Wszechdostępność

Wszechdostępność
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„Szybkie publikowanie aplikacji na serwerze WWW
bez konieczności jakiejkolwiek jej konwersji”

„Portal Informacji Procesowych (AsPortal) jest gotową
do natychmiastowego użycia uniwersalną aplikacją,

która pozwala przeglądać w Internecie dane procesowe
z dowolnej aplikacji systemu Asix”  



„Wszystkie narzędzia służące do projektowania 
aplikacji SCADA dostępne są bez dodatkowych kosztów 

w każdej licencji systemu Asix” 

Architekt umożliwia zaprojektowanie, skonfigurowanie i bieżą-
cą edycję modułu silnika danych aplikacji dzięki oknom dialo-
gowym z systemem zakładek, które w uporządkowany i czytel-
ny sposób grupują wszystkie opcje odpowiedzialne za poszcze-
gólne obszary funkcjonalne aplikacji i bezbłędnie prowadzą 
projektanta przez proces prawidłowego skompletowania 
wymaganych parametrów. Moduł Architekt skojarzony 
z modułem odpowiedzialnym za przechowywanie bazy defini-
cji zmiennych (VarDef) umożliwia w pełni interaktywną obsłu-
gę bazy, opisującej konfigurację wszystkich kluczowych modu-
łów odpowiedzialnych za sposób działania aplikacji Asix. Takie 
rozwiązanie pozwala znacznie skrócić czas tworzenia zaawan-
sowanych aplikacji oraz ułatwia zarządzanie pracą całego 
systemu. .

Rolą Architekta jest zdefiniowanie warstwy komunikacyjnej 
i archiwizacyjnej: .

zdefiniowanie zmiennych procesowych z użyciem 
wbudowanego edytora lub wygenerowanie bazy zmien-
nych z zewnętrznych źródeł; .

parametryzacja kanałów komunikacyjnych za pomocą 
edytora, który kontekstowo podpowiada wszystkie możli-
we opcje konkretnego drajwera, informuje o obowiązują-
cych wartościach domyślnych, weryfikuje parametry 
wprowadzane przez projektanta i służy systemem kontek-
stowej pomocy przybliżającej znaczenie poszczególnych 
parametrów drajwera, co w ostatecznym efekcie przekła-
da się na sprawne i bezbłędne skonfigurowanie kanałów 
akwizycji danych; .

zdefiniowanie zasobów archiwalnych - danych rejestro-
wanych w historianie, wsparte interaktywnym narzę-
dziem, które prowadzi ten proces jak po sznurku;                      
a opcjonalnie;
zaimportowanie aplikacji wykonanej w poprzednich 
wersjach pakietu Asix - łatwe i szybkie, dzięki wbudowa-
nemu narzędziu do edycji skoroszytów MS Excel, które 
ułatwia pracę projektanta i konserwatora aplikacji na 
komputerach bez zainstalowanego pakietu MS Office.

.

34

Spojrzenie z drugiej strony - 
projektowanie aplikacji

Dostępne w gotowej aplikacji SCADA narzędzia i funkcje to 
jedna strona medalu. Aplikację jednak trzeba przygotować, 
zaprojektować i uruchomić, przechodząc przez żmudne testy. 
Ten proces jest bardziej lub mniej czasochłonny - wszystko 
zależy od narzędzi, jakie się ma do dyspozycji. 

Wszystkie narzędzia służące do projektowania aplikacji 
dostępne są bez dodatkowych kosztów w każdej licencji 
systemu Asix. W każdej chwili projektant może wykonać 
modyfikacje aplikacji na obiekcie, nawet bez wyłączenia jej 
z pracy. .

      .

Spojrzenie z drugiej strony



Architekt umożliwia zaprojektowanie, skonfigurowanie i bieżą-
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.
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Dostępne w gotowej aplikacji SCADA narzędzia i funkcje to 
jedna strona medalu. Aplikację jednak trzeba przygotować, 
zaprojektować i uruchomić, przechodząc przez żmudne testy. 
Ten proces jest bardziej lub mniej czasochłonny - wszystko 
zależy od narzędzi, jakie się ma do dyspozycji. 

Wszystkie narzędzia służące do projektowania aplikacji
dostępne są bez dodatkowych kosztów w każdej licencji 
systemu Asix. W każdej chwili projektant może wykonać 
modyfikacje aplikacji na obiekcie, nawet bez wyłączenia jej 
z pracy. .

      .

Architekt
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Baza definicji zmiennych - VarDef

Dane wymieniane ze sterownikami są krwioobiegiem aplikacji 
- bez nich system SCADA jest martwym zbiorem obrazków.
Wbudowane w Architekta narzędzia edycji i generowania bazy
zmiennych dają duże możliwości łatwej edycji bazy lub jej
generowania z zewnętrznych  źródeł (nawet bezpośrednio
z programu sterowników - na początek,  z pla�ormy oprogra-
mowania CodeSys; ta funkcjonalność - rodem z systemów DCS
- stanie się w miarę czasu dostępna dla najbardziej popular-
nych systemów PLC). Unikatowa koncepcja powiązanych ze
sobą funkcjonalnie zmiennych i ich atrybutów pozwala na
automatyzowanie prac parametryzacyjnych warstwy wizuali-
zacyjnej. Zwiększa to produktywność projektanta, minimalizu-
je prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki i ułatwia konser-
wację całej aplikacji. .

Definicje zmiennych (VarDef), poza obowiązkowymi elementa-
mi jak: nazwa zmiennej, jednostka, adres zmiennej w sterow-
niku, zakres zmienności, progi ostrzegawcze i alarmowe, mogą 
zawierać dowolnie konfigurowane przez projektanta systemu 
informacje dodatkowe (np.: alias(y) nazwy, nr zacisku na 
listwie krosowej, format wyświetlania liczby itp.). Te dodatko-
we dane, wyświetlane operatorowi, uzupełniają informację 
o pomiarach, ułatwiają serwisowanie instalacji, skracają czas
dostępu do informacji zawartej dotychczas w papierowej
dokumentacji. .

Baza VarDef jest jedynym repozytorium, gdzie przecho-
wuje się definicję zmiennych należących do aplikacji. Jeśli 
zachodzi potrzeba zmiany jakiegokolwiek atrybutu 
zmiennej, wystarczy zmienić jej opis w bazie VarDef.               

Wszystkie dynamiczne obiekty wizualizacyjne aplikacji 
Asix konfigurują się automatycznie w oparciu o atrybuty 
zmiennej przejęte z bazy VarDef. .

Baza VarDef może być modyfikowana on-line, bez wstrzy-
mywania działania aplikacji; zakres dopuszczalnych 
modyfikacji obejmuje dodanie/usunięcie zmiennych do/z 
bazy, dołączenie lub wykluczenie zmiennej z procesu 
archiwizacji, zmianę wartości atrybutów zmiennych.

Baza VarDef jest podstawą działania obiektu „Okno 
wyboru zmiennej”, które stanowi jedyny i zunifikowany 
mechanizm, poprzez który użytkownik aplikacji przegląda 
zawartość bazy definicji zmiennych i interaktywnie 
definiuje zestawy zmiennych prezentowane tabelarycz-
nie lub graficznie - tak w  środowisku Asix jak i w przeglą-
darce internetowej. .

Począwszy od wersji 5 systemu Asix, VarDef może być definio-
wana w formacie bazy MS SQL lub Jet (MS Access). Użycie 
formatu MS SQL pozwala na utworzenie centralnej bazy 
zmiennych, odczytywanej przez wszystkie stacje robocze 
z jednej lokalizacji, która gwarantuje pełną integralność 
informacji o zmiennych procesowych w systemie.

Opierając się o zdefiniowane w Architekcie zmienne, kanały 
komunikacyjne i archiwa można zaprojektować w dalszych 
krokach graficzną warstwę aplikacji. .
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Warstwa graficzna

Dane wymieniane ze sterownikami są krwioobiegiem aplikacji 
- bez nich system SCADA jest martwym zbiorem obrazków. 
Wbudowane w Architekta narzędzia edycji i generowania bazy 
zmiennych dają duże możliwości łatwej edycji bazy lub jej 
generowania z zewnętrznych źródeł (nawet bezpośrednio 
z programu sterowników - na początek, z pla�ormy oprogra-
mowania CodeSys; ta funkcjonalność - rodem z systemów DCS 
- stanie się w miarę czasu dostępna dla najbardziej popular-
nych systemów PLC). Unikatowa koncepcja powiązanych ze 
sobą funkcjonalnie zmiennych i ich atrybutów pozwala na 
automatyzowanie prac parametryzacyjnych warstwy wizuali-
zacyjnej. Zwiększa to produktywność projektanta, minimalizu-
je prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki i ułatwia konser-
wację całej aplikacji. .

Definicje zmiennych (VarDef), poza obowiązkowymi elementa-
mi jak: nazwa zmiennej, jednostka, adres zmiennej w sterow-
niku, zakres zmienności, progi ostrzegawcze i alarmowe, mogą 
zawierać dowolnie konfigurowane przez projektanta systemu 
informacje dodatkowe (np.: alias(y) nazwy, nr zacisku na 
listwie krosowej, format wyświetlania liczby itp.). Te dodatko-
we dane, wyświetlane operatorowi, uzupełniają informację 
o pomiarach, ułatwiają serwisowanie instalacji, skracają czas 
dostępu do informacji zawartej dotychczas w papierowej 
dokumentacji. .

Baza VarDef jest jedynym repozytorium, gdzie przecho-
wuje się definicję zmiennych należących do aplikacji. Jeśli 
zachodzi potrzeba zmiany jakiegokolwiek atrybutu 
zmiennej, wystarczy zmienić jej opis w bazie VarDef.               

Wszystkie dynamiczne obiekty wizualizacyjne aplikacji 
Asix konfigurują się automatycznie w oparciu o atrybuty 
zmiennej przejęte z bazy VarDef. .

Baza VarDef może być modyfikowana on-line, bez wstrzy-
mywania działania aplikacji; zakres dopuszczalnych 
modyfikacji obejmuje dodanie/usunięcie zmiennych do/z 
bazy, dołączenie lub wykluczenie zmiennej z procesu 
archiwizacji, zmianę wartości atrybutów zmiennych.

Baza VarDef jest podstawą działania obiektu „Okno 
wyboru zmiennej”, które stanowi jedyny i zunifikowany 
mechanizm, poprzez który użytkownik aplikacji przegląda 
zawartość bazy definicji zmiennych i interaktywnie 
definiuje zestawy zmiennych prezentowane tabelarycz-
nie lub graficznie - tak w środowisku Asix jak i w przeglą-
darce internetowej. .

Począwszy od wersji 5 systemu Asix, VarDef może być definio-
wana w formacie bazy MS SQL lub Jet (MS Access). Użycie 
formatu MS SQL pozwala na utworzenie centralnej bazy 
zmiennych, odczytywanej przez wszystkie stacje robocze 
z jednej lokalizacji, która gwarantuje pełną integralność 
informacji o zmiennych procesowych w systemie.

Opierając się o zdefiniowane w Architekcie zmienne, kanały 
komunikacyjne i archiwa można zaprojektować w dalszych 
krokach graficzną warstwę aplikacji. .

Asix.Evo pozwala łatwo zaprojektować graficzną warstwę 
aplikacji dzięki wbudowanemu edytorowi  grafik (diagramów) 
tworzonych w grafice wektorowej (skalowalnych) z dostępną 
bogatą biblioteką  elastycznych obiektów i możliwością 
swobodnego mieszania z grafiką rastrową. W testowaniu 
grafik pomocnym jest generator wartości zmiennych (piła, 
sinus, trójkąt, losowy, prostokąt), który pozwala symulować 
zmiany wartości pomiarów i testować zachowanie się obiek-
tów w wirtualnych warunkach pracy aplikacji. .

Funkcjonalne możliwości aplikacji można rozbudować dzięki 
skryptom, których edycję umożliwia wbudowany edytor. 

Pozwala on na łatwe pisanie programów i ich uruchamianie 
w kontekście aplikacji, zapewniając użyteczne ułatwienia 
programistyczne: podsuwanie piszącemu listy dostępnych 
elementów obiektów, kontrolę syntaktyczną kodu i pełną 
separację wątków, w których wykonywane są skrypty.           .

Wzorowane na Visual Studio środowisko jest łatwe do opano-
wania dla nowych i doświadczonych projektantów aplikacji. To 
wszystko, co do tej pory było trochę rozproszone, skupiliśmy 
w jednym narzędziu.    .

Warstwa graficzna 



 
        

            

Prawie wszystkie elementy aplikacji Asix mogą być aktualizo-
wane bez jej restartu  - nowe elementy zaczynają natychmiast 
być widoczne przez operatora po skopiowaniu plików 
w określone foldery aplikacji.  Aktualizacji można więc dokony-

wać zdalnie, na przykład korzystając z połączeń typu VPN lub 
w sieci lokalnej, co znakomicie ułatwia serwisowanie syste-
mów.                                   .                             

Aktualizacja aplikacji

Asix posiada bogaty repertuar ponad 100 drajwerów komuni-
kacyjnych dla szerokiej gamy sterowników,  regulatorów 
i urządzeń pomiarowych. Komunikacja może być realizowana 
jednocześnie poprzez wiele różnorodnych kanałów fizycznych 
- sieć Ethernet, sieci polowe, łącza szeregowe, Internet. Poza 
licznymi protokołami światowych producentów - m.in.: 
Siemens, GE Fanuc, Beckhoff, Wago, ABB, Schneider Electric, 
Omron, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech, Emerson, LG,  
Phoenix - w systemie Asix zaimplementowana została obsługa 
standardowych protokołów takich jak: OPC DA 1.0 , 2.0A, OPC 
HDA, OPC A&E, OPC UA, OLE Automa�on, OLE DB, CANBUS, 
CANopen, DDE, DLMS, DNP3,  IEC61850,  IEC62056-21, 
M-BUS, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, NCP, Profibus, 
Profinet, SNMP.                        .          

Lista drajwerów komunikacyjnych dostarczanych w pakiecie 
Asix jest stale rozszerzana o nowe pozycje. Istnieje też możli-
wość stworzenia przez projektanta sprzęgu z obiektem za 
pośrednictwem udostępnionego interfejsu uniwersalnego 
drajwera Bufor - nawet najbardziej egzotyczny protokół może 
być w ten sposób obsłużony, jeśli projektant zna jego specyfi-
kację i ma odpowiednie umiejętności programistyczne.       .

Ważne jest też to, że Architekt przy pomocy wbudowanego 
kreatora kanałów komunikacyjnych wspomaga projektanta 
przy tworzeniu powiązań ze sterownikami, prowadząc go przez 
gąszcz parametrów drajwerów komunikacyjnych i podpowia-
dając ustawienia domyślne (optymalne).       .   

Komunikacja z obiektem

Parametry komunikacji:

liczba zmiennych . . . . . . . . . .  w zależności od licencji: od 32 do 232;
okres próbkowania . . . . . . . .  wielokrotność 1 s; wybrane drajwery mają możliwość próbkowania z częstością 1ms; 
typy danych . . . . . . . . . . . . . .  bajt, pojedyncze/podwójne słowo 16-bitowe, słowo 32-bitowe, słowo 64-bitowe, zmienny    
                                                     przecinek, liczby podwójnej precyzji, tablica typów prostych.

Interfejs OPC UA
OPC Unified Architecture (OPC UA) to nowoczesny 
standard współczesnej komunikacji przemysłowej,
którego działanie opiera się na zasadzie klient-serwer.
Ponieważ protokół OPC UA jest elastyczny i całkowicie
niezależny od dostawcy, uznaje się go za idealny protokół
komunikacyjny do wdrożenia standardu Industry 4.0.

  

Wychodząc naprzeciw rozwojowi technologii komunikacyjnej, 
Asix od wersji 9 wyposażony został w możliwość
komunikacji według standardu OPC UA. Asix może zarówno 
pobierać dane z urządzeń i systemów posiadających
serwer OPC UA, jak i udostępniać dane zewnętrznym
systemom nadrzędnym poprzez swój serwer OPC UA.
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Zasoby archiwalne, wykorzystywane na poziomie operatora, 
nadzoru czy menedżera, muszą zostać wcześniej zadeklarowa-
ne. Projektant ma w tej kwes�i duże pole manewru i może 
wybrać archiwizację w wewnętrznym formacie modułu Aspad, 
gwarantującym kompresję danych w locie i usuwanie danych 
nadmiarowych, lub w bazie MS SQL - wszystko zależy od 
potrzeb i założeń projektowych.             .

Dane typowo są zapisywane z czasem uniwersalnym UTC, co 
sprawia, że czas jest jednoznaczny, niezależnie od zmian na 
letni i zimowy, a dane w systemach rozproszonych w różnych 
strefach czasowych będą widoczne w każdej strefie z czasem 
prawidłowym dla tej strefy.                  .

Liczba przechowywanych zmiennych procesowych jest ograni-
czona do ponad 32 tysięcy na jeden zasób archiwum. Liczba 
zasobów jest dowolna, więc w sumie na jednym serwerze 
można przechowywać archiwum dla nielimitowanej liczby 
zmiennych.      .

Cechy archiwizacji prowadzonej w plikach o dedykowanym 
formacie:      .

maksymalna częstotliwość próbkowania = 1 s;
kompresja danych - surowa próbka (7-14 bajtów) 
podlega kompresji, co wielokrotnie zmniejsza jej 
objętość; stosowane są dwa rodzaje kompresji:

w pierwszej kolejności pomijane są próbki z 
nieistotną zmianą wartości (tzw. strefa nieczułości);
w drugim etapie zapisana próbka poddawana jest 
kompresji, zmniejszającej jej objętość typowo do 
1-5 bajtów, w zależności od zadanej precyzji 
rejestracji i typu zmiennej;

szybkość zapisu i odczytu danych liczona w setkach 
tysięcy próbek na sekundę;
typy danych archiwalnych: 2-, 4-, 8 bajtowe liczby 
całkowite ze znakiem, 1-, 2-, 4 bajtowe liczby bez znaku, 
zmiennoprzecinkowe pojedynczej i podwójnej precyzji;
wyliczanie i archiwizowanie szeregu predefiniowanych 

agregatów ułatwiających i radykalnie przyśpieszających 
zaawansowaną analizę danych; efekt przyśpieszenia jest 
szczególnie zauważalny w instalacjach sieciowych, gdzie 
wiele stanowisk jednocześnie korzysta z zasobów 
jednego serwera;
praca w systemach redundantnych z możliwością 
uzupełnienia brakujących danych za okres wyłączenia 
jednego ze stanowisk;
archiwum replikowane, w którym stanowisko subskrybu-
jące nie musi stale być połączone ze stanowiskiem 
publikującym, a w chwili nawiązania połączenia pobiera 
wszystkie brakujące dane;
automatyczne zarządzanie biblioteką archiwum;
automatyczne wykonywanie kopii zapasowych.

Archiwizacja danych prowadzona w relacyjnej bazie danych 
SQL:     .

częstotliwość próbkowania zależna od wydajności 
serwera SQL i wielkości dysku - maksymalnie 1 s;
typy danych archiwalnych: 2-, 4 bajtowe liczby całkowite 
ze znakiem, 1-, 2-, 4 bajtowe liczby bez znaku, zmienno-
przecinkowe pojedynczej i podwójnej precyzji oraz 8 
bajtowe liczby całkowite z precyzją do 15 cyfr znaczą-
cych;
synchronizacja danych w systemach redundantnych, 
gdzie centralna baza danych procesowych przechowy-
wana w bazie danych SQL, zostanie wcześniej czy później 
automatycznie uzupełniona o brakujące informacje, 
które zostały zapisane na innych stanowiskach.
wsteczne uzupełnianie danych historycznych wymagane 
np.:

w systemach dyspozytorskich ze zbieraniem danych 
na łączach modemowych, w paczkach za określony 
przedział czasu;
w komunikacji z urządzeniami umożliwiającymi 
buforowanie danych    pomiarowych, po przerwie 
spowodowanej brakiem komunikacji.
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Prawie wszystkie elementy aplikacji Asix mogą być aktualizo-
wane bez jej restartu  - nowe elementy zaczynają natychmiast 
być widoczne przez operatora po skopiowaniu plików 

w określone foldery aplikacji.  Aktualizacji można więc dokony-
wać zdalnie, na przykład korzystając z połączeń typu VPN lub 
w sieci lokalnej, co znakomicie ułatwia serwisowanie syste-

Asix posiada bogaty repertuar ponad 100 drajwerów komuni-
kacyjnych dla szerokiej gamy sterowników,  regulatorów 
i urządzeń pomiarowych. Komunikacja może być realizowana 
jednocześnie poprzez wiele różnorodnych kanałów fizycznych 
- sieć Ethernet, sieci polowe, łącza szeregowe, Internet. Poza 
licznymi protokołami światowych producentów - m.in.: 
Siemens, GE Fanuc, Beckhoff, Wago, ABB, Schneider Electric, 
Omron, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech, Emerson, LG,  
Phoenix - w systemie Asix zaimplementowana została obsługa 
standardowych protokołów takich jak: OPC DA 1.0 , 2.0A, OPC 
HDA, OPC A&E, OPC UA, OLE Automa�on, OLE DB, CANBUS, 
CANopen, DDE, DLMS, DNP3,  IEC61850,  IEC62056-21, 
M-BUS, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, NCP, Profibus, 
Profinet, SNMP.                        .          

Lista drajwerów komunikacyjnych dostarczanych w pakiecie 
Asix jest stale rozszerzana o nowe pozycje. Istnieje też możli-
wość stworzenia przez projektanta sprzęgu z obiektem za 
pośrednictwem udostępnionego interfejsu uniwersalnego 
drajwera Bufor - nawet najbardziej egzotyczny protokół może 
być w ten sposób obsłużony, jeśli projektant zna jego specyfi-
kację i ma odpowiednie umiejętności programistyczne.       .

Ważne jest też to, że Architekt przy pomocy wbudowanego 
kreatora kanałów komunikacyjnych wspomaga projektanta 
przy tworzeniu powiązań ze sterownikami, prowadząc go przez 
gąszcz parametrów drajwerów komunikacyjnych i podpowia-
dając ustawienia domyślne (optymalne).       .   

Parametry komunikacji:

liczba zmiennych . . . . . . . . . .  w zależności od licencji: od 32 do 232;
okres próbkowania . . . . . . . .  wielokrotność 1 s; wybrane drajwery mają możliwość próbkowania z częstością 1ms; 
typy danych . . . . . . . . . . . . . .  bajt, pojedyncze/podwójne słowo 16-bitowe, słowo 32-bitowe, słowo 64-bitowe, zmienny    
                                                     przecinek, liczby podwójnej precyzji, tablica typów prostych.

Interfejs OPC UA
OPC Unified Architecture (OPC UA) to nowoczesny 
standard współczesnej komunikacji przemysłowej,
którego działanie opiera się na zasadzie klient-serwer.
Ponieważ protokół OPC UA jest elastyczny i całkowicie
niezależny od dostawcy, uznaje się go za idealny protokół
komunikacyjny do wdrożenia standardu Industry 4.0.

  

Wychodząc naprzeciw rozwojowi technologii komunikacyjnej, 
Asix od wersji 9 wyposażony został w możliwość
komunikacji według standardu OPC UA. Asix może zarówno 
pobierać dane z urządzeń i systemów posiadających
serwer OPC UA, jak i udostępniać dane zewnętrznym
systemom nadrzędnym poprzez swój serwer OPC UA.

Aspad - moduł Archiwizacji

Zasoby archiwalne, wykorzystywane na poziomie operatora, 
nadzoru czy menedżera, muszą zostać wcześniej zadeklarowa-
ne. Projektant ma w tej kwes�i duże pole manewru i może 
wybrać archiwizację w wewnętrznym formacie modułu Aspad, 
gwarantującym kompresję danych w locie i usuwanie danych 
nadmiarowych, lub w bazie MS SQL - wszystko zależy od 
potrzeb i założeń projektowych.             .

Dane typowo są zapisywane z czasem uniwersalnym UTC, co 
sprawia, że czas jest jednoznaczny, niezależnie od zmian na 
letni i zimowy, a dane w systemach rozproszonych w różnych 
strefach czasowych będą widoczne w każdej strefie z czasem 
prawidłowym dla tej strefy.                  .

Liczba przechowywanych zmiennych procesowych jest ograni-
czona do ponad 32 tysięcy na jeden zasób archiwum. Liczba 
zasobów jest dowolna, więc w sumie na jednym serwerze 
można przechowywać archiwum dla nielimitowanej liczby 
zmiennych.      .

Cechy archiwizacji prowadzonej w plikach o dedykowanym 
formacie:      .

maksymalna częstotliwość próbkowania = 1 s;
kompresja danych - surowa próbka (7-14 bajtów) 
podlega kompresji, co wielokrotnie zmniejsza jej 
objętość; stosowane są dwa rodzaje kompresji:

w pierwszej kolejności pomijane są próbki z 
nieistotną zmianą wartości (tzw. strefa nieczułości);
w drugim etapie zapisana próbka poddawana jest 
kompresji, zmniejszającej jej objętość typowo do 
1-5 bajtów, w zależności od zadanej precyzji 
rejestracji i typu zmiennej;

szybkość zapisu i odczytu danych liczona w setkach 
tysięcy próbek na sekundę;
typy danych archiwalnych: 2-, 4-, 8 bajtowe liczby 
całkowite ze znakiem, 1-, 2-, 4 bajtowe liczby bez znaku, 
zmiennoprzecinkowe pojedynczej i podwójnej precyzji;
wyliczanie i archiwizowanie szeregu predefiniowanych 

agregatów ułatwiających i radykalnie przyśpieszających 
zaawansowaną analizę danych; efekt przyśpieszenia jest 
szczególnie zauważalny w instalacjach sieciowych, gdzie 
wiele stanowisk jednocześnie korzysta z zasobów 
jednego serwera;
praca w systemach redundantnych z możliwością 
uzupełnienia brakujących danych za okres wyłączenia 
jednego ze stanowisk;
archiwum replikowane, w którym stanowisko subskrybu-
jące nie musi stale być połączone ze stanowiskiem 
publikującym, a w chwili nawiązania połączenia pobiera 
wszystkie brakujące dane;
automatyczne zarządzanie biblioteką archiwum;
automatyczne wykonywanie kopii zapasowych.

Archiwizacja danych prowadzona w relacyjnej bazie danych 
SQL:     .

częstotliwość próbkowania zależna od wydajności 
serwera SQL i wielkości dysku - maksymalnie 1 s;
typy danych archiwalnych: 2-, 4 bajtowe liczby całkowite 
ze znakiem, 1-, 2-, 4 bajtowe liczby bez znaku, zmienno-
przecinkowe pojedynczej i podwójnej precyzji oraz 8 
bajtowe liczby całkowite z precyzją do 15 cyfr znaczą-
cych;
synchronizacja danych w systemach redundantnych, 
gdzie centralna baza danych procesowych przechowy-
wana w bazie danych SQL, zostanie wcześniej czy później 
automatycznie uzupełniona o brakujące informacje, 
które zostały zapisane na innych stanowiskach.
wsteczne uzupełnianie danych historycznych wymagane 
np.:

w systemach dyspozytorskich ze zbieraniem danych 
na łączach modemowych, w paczkach za określony 
przedział czasu;
w komunikacji z urządzeniami umożliwiającymi 
buforowanie danych    pomiarowych, po przerwie 
spowodowanej brakiem komunikacji.
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Asix zapewnia otwartość systemu rozumianą jako możliwość 
bezpośredniego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji 
stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych 
w środowisku Windows. Jako pośrednik między aplikacjami 
systemu operacyjnego Windows a aplikacją Asix służy program 
AsixConnect. Udostępnia on dane systemu Asix – bieżące, 
archiwalne, alarmy i bazę definicji zmiennych. W środowisku 
Windows dostęp do danych możliwy jest wg protokołów DDE, 
OLE DB i OPC/OPC UA. Dla środowiska Windows/Visual Basic 
dostępne są serwery Automa�on, a dla środowiska Window-
s/Visual Studio - serwery .NET. W Internecie/Intranecie dostęp 
do danych umożliwia serwer Web Services.                           .

Sztandarowymi przykładami aplikacji, które za pośrednictwem 
AsixConnect mają bezpośredni dostęp do danych proceso-
wych, są składowe pakietu Microso� Office: Excel, Access, 
Word i Power Point. Możliwości ich zastosowań rozszerza 
użycie języka makr dostępnego w każdym z tych programów, 
poprzez który udostępniane są usługi AsixConnect (serwera 
OPC/OPC UA/OLE/.Net). Użytkownik może też napisać całko-
wicie od nowa własne aplikacje korzystające z danych ofero-
wanych przez AsixConnect, tworząc je przy użyciu takich 
środowisk programistycznych jak Microso� Visual Studio, czy 
Borland C++ Builder.                                .

Otwartość systemu 

Aplikacje Asix.Evo zaprojektowane w trybie okienkowym 
Windows mogą być bez trudu opublikowane w sieci oraz 
Internecie i wykonywane bez jakichkolwiek ograniczeń 
w oknie przeglądarki. Nie jest wymagana żadna konwersja 
aplikacji, a jej funkcjonalność również nie ulega ograniczeniu. 
Webowe wersje aplikacji, publikowane na serwerze Interneto-
wych Usług Informacyjnych (IIS) w technologii XBAP, działają 
z najnowszymi przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla 
Firefox,  Google Chrome i Opera; w tych ostatnich po zainstalo-
waniu darmowego dodatku IE Tab, zapewniającego tryb 
zgodności z IE.                             .

Zawarty w pakiecie Asix Webowy Portal Informacji Proceso-
wych (AsPortal) jest gotową do natychmiastowego użycia 
uniwersalną aplikacją webową, która pozwala przeglądać bazę 
zmiennych, wartości bieżące, dziennik alarmów, przebiegi 

archiwalne  na urządzeniach wyposażonych w dowolną 
przeglądarkę (w tym pracujących pod kontrolą systemów 
Microso�, Android, iOS lub Linux).                .

Dostępność darmowego klienta Microso� Remote Desktop 
(RDS) dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemów 
Android firmy Google oraz iOS firmy Apple umożliwiło wyko-
rzystanie pulpitu zdalnego komputera (hosta pracującego pod 
kontrolą systemu Windows) przez większość dostępnych na 
rynku urządzeń mobilnych. Podłączenie do hosta za pośrednic-
twem usługi zdalnego pulpitu pozwala uruchamiać zainstalo-
wane na nim oprogramowanie - w szczególności system 
Asix.Evo. W tym trybie aplikacje Asix są dostępne z pełną 
funkcjonalnością na tabletach i smar�onach,  identycznie jak 
na tradycyjnym terminalu Windows. Wystarczy zakup odpo-
wiedniej liczby licencji AsixRDS.                        .
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Publikowanie w sieci 

Asix zapewnia otwartość systemu rozumianą jako możliwość 
bezpośredniego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji 
stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych 
w środowisku Windows. Jako pośrednik między aplikacjami 
systemu operacyjnego Windows a aplikacją Asix służy program 
AsixConnect. Udostępnia on dane systemu Asix – bieżące, 
archiwalne, alarmy i bazę definicji zmiennych. W środowisku 
Windows dostęp do danych możliwy jest wg protokołów DDE, 
OLE DB i OPC/OPC UA. Dla środowiska Windows/Visual Basic 
dostępne są serwery Automa�on, a dla środowiska Window-
s/Visual Studio - serwery .NET. W Internecie/Intranecie dostęp 
do danych umożliwia serwer Web Services.                           .

Sztandarowymi przykładami aplikacji, które za pośrednictwem 
AsixConnect mają bezpośredni dostęp do danych proceso-
wych, są składowe pakietu Microso� Office: Excel, Access, 
Word i Power Point. Możliwości ich zastosowań rozszerza 
użycie języka makr dostępnego w każdym z tych programów, 
poprzez który udostępniane są usługi AsixConnect (serwera 
OPC/OPC UA/OLE/.Net). Użytkownik może też napisać całko-
wicie od nowa własne aplikacje korzystające z danych ofero-
wanych przez AsixConnect, tworząc je przy użyciu takich 
środowisk programistycznych jak Microso� Visual Studio, czy 
Borland C++ Builder.                                .

Aplikacje Asix.Evo zaprojektowane w trybie okienkowym 
Windows mogą być bez trudu opublikowane w sieci oraz 
Internecie i wykonywane bez jakichkolwiek ograniczeń 
w oknie przeglądarki. Nie jest wymagana żadna konwersja 
aplikacji, a jej funkcjonalność również nie ulega ograniczeniu. 
Webowe wersje aplikacji, publikowane na serwerze Interneto-
wych Usług Informacyjnych (IIS) w technologii XBAP, działają 
z najnowszymi przeglądarkami Internet Explorer oraz Mozilla 
Firefox,  Google Chrome i Opera; w tych ostatnich po zainstalo-
waniu darmowego dodatku IE Tab, zapewniającego tryb 
zgodności z IE.                             .

Zawarty w pakiecie Asix Webowy Portal Informacji Proceso-
wych (AsPortal) jest gotową do natychmiastowego użycia 
uniwersalną aplikacją webową, która pozwala przeglądać bazę 
zmiennych, wartości bieżące, dziennik alarmów, przebiegi 

archiwalne  na urządzeniach wyposażonych w dowolną 
przeglądarkę (w tym pracujących pod kontrolą systemów 
Microso�, Android, iOS lub Linux).                .

Dostępność darmowego klienta Microso� Remote Desktop 
(RDS) dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemów 
Android firmy Google oraz iOS firmy Apple umożliwiło wyko-
rzystanie pulpitu zdalnego komputera (hosta pracującego pod 
kontrolą systemu Windows) przez większość dostępnych na 
rynku urządzeń mobilnych. Podłączenie do hosta za pośrednic-
twem usługi zdalnego pulpitu pozwala uruchamiać zainstalo-
wane na nim oprogramowanie - w szczególności system 
Asix.Evo. W tym trybie aplikacje Asix są dostępne z pełną 
funkcjonalnością na tabletach i smar�onach,  identycznie jak 
na tradycyjnym terminalu Windows. Wystarczy zakup odpo-
wiedniej liczby licencji AsixRDS.                        .

wych (AsPortal) jest gotową do natychmiastowego użycia 
uniwersalną aplikacją webową, która pozwala przeglądać bazę 
zmiennych, wartości bieżące, dziennik alarmów, przebiegi 

funkcjonalnością na tabletach i smar�onach,  identycznie jak 
na tradycyjnym terminalu Windows. Wystarczy zakup odpo-
wiedniej liczby licencji AsixRDS.                        .

Rys. Schemat konfiguracji systemu Asix RDS w klastrze
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Asix.Evo: to nowe, a co ze starym?

Zawsze dbaliśmy o kompatybilność nowych wersji pakietu Asix 
z aplikacjami wykonanymi w starszych wersjach pakietu. Nie 
inaczej jest i w przypadku wersji 9. Mając starą, ‘klasyczną’ 
aplikację projektant ma do wyboru dwie drogi: uruchomić ją w 
dotychczasowej wersji graficznej lub zaimportować do obec-
nej wersji z grafiką wektorową. Ta pierwsza droga jest możliwa 
dzięki temu, że zachowaliśmy w użyciu Konstruktor -  narzę-
dzie do edycji  starych,  klasycznych aplikacji rastrowych 
i tworzenia nowych ‘po staremu’.                    .

Asix.Evo przynosi również świeży powiew w Konstruktorze: 
zwiększone możliwości graficzne, ułatwiony dostęp do funkcji 
edycyjnych i obiektów wizualizacyjnych, sekwencyjne urucha-
mianie makr. Przekłada się to na atrakcyjniejszy wygląd aplika-
cji i na większą łatwość jej tworzenia, a także  oznacza  możli-

wość dozowania informacji w zależności od dodatkowych 
warunków (np. uprawnień operatora, poziomu aplikacji).                      

Konstruktor oraz cała aplikacja mogą być uruchamiane 
(i zatrzymywane) z poziomu Architekta, co daje łatwość wpro-
wadzania zmian w ustawienia środowiska pracy aplikacji 
i bieżącej kontroli skuteczności tych zmian, testowania mecha-
nizmów nawigacji po oknach aplikacji oraz sterowania obiek-
tem.                  .

Konstruktor może być eksploatowany bezpośrednio na stacji 
operatorskiej albo na dedykowanej stacji inżynierskiej, która 
zdalnie - poprzez sieć komputerową – oddziałuje na aplikacje 
wykonywane na stacjach operatorskich, także w trakcie bieżą-
cej eksploatacji systemu.                 .

Asix.Evo: to nowe, a co ze starym?
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Lista kompletności pakietu

Zawsze dbaliśmy o kompatybilność nowych wersji pakietu Asix 
z aplikacjami wykonanymi w starszych wersjach pakietu. Nie 
inaczej jest i w przypadku wersji 8. Mając starą, ‘klasyczną’ 
aplikację projektant ma do wyboru dwie drogi: uruchomić ją w 
dotychczasowej wersji graficznej lub zaimportować do obec-
nej wersji z grafiką wektorową. Ta pierwsza droga jest możliwa 
dzięki temu, że zachowaliśmy w użyciu Konstruktor -  narzę-
dzie do edycji  starych,  klasycznych aplikacji rastrowych 
i tworzenia nowych ‘po staremu’.                    .

Asix.Evo przynosi również świeży powiew w Konstruktorze: 
zwiększone możliwości graficzne, ułatwiony dostęp do funkcji 
edycyjnych i obiektów wizualizacyjnych, sekwencyjne urucha-
mianie makr. Przekłada się to na atrakcyjniejszy wygląd aplika-
cji i na większą łatwość jej tworzenia, a także  oznacza  możli-

wość dozowania informacji w zależności od dodatkowych 
warunków (np. uprawnień operatora, poziomu aplikacji).                      

Konstruktor oraz cała aplikacja mogą być uruchamiane 
(i zatrzymywane) z poziomu Architekta, co daje łatwość wpro-
wadzania zmian w ustawienia środowiska pracy aplikacji 
i bieżącej kontroli skuteczności tych zmian, testowania mecha-
nizmów nawigacji po oknach aplikacji oraz sterowania obiek-
tem.                  .

Konstruktor może być eksploatowany bezpośrednio na stacji 
operatorskiej albo na dedykowanej stacji inżynierskiej, która 
zdalnie - poprzez sieć komputerową – oddziałuje na aplikacje 
wykonywane na stacjach operatorskich, także w trakcie bieżą-
cej eksploatacji systemu.                 .

Skalowana grafika wektorowa dla diagramów okienkowych i webowych – w tym diagramy mapowe GIS
Konstruktor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-�me
Elastyczne obiekty wizualizacyjne, których wszystkie cechy można uzależniać od dynamicznych parametrów środowiska pracy (wartości 
zmiennych, stanu alarmów, itp.)
Możliwość tworzenia automatycznie aktualizowanych parametryzowanych wzorców obiektów
Możliwość tworzenia własnych typów obiektów w oparciu o udostępnione API
Zwiększona produktywność konstruowania aplikacji dzięki parametryzacji obiektów z Bazy Definicji Zmiennych oraz interaktywnego 
parametryzowania w trybie on-line, wspieranego przez moduł Architekta
Możliwość dynamicznej wymiany zawartości części okna wizualizacyjnego
Wydłużone nazwy zmiennych procesowych do 256 znaków
Możliwość jednoczesnego korzystania z wielu baz zmiennych
Obsługa zmiennych o różnorodnych typach, w tym 64-bitowych oraz tablicowych
Pełne wsparcie dla pracy w konfiguracjach wielomonitorowych
Bogata biblioteka symboli technologicznych
Moduł  harmonogramów,  pozwalający  na  zaawansowane  planowanie  automatycznego wykonywania  akcji  operatorskich
Możliwość automatycznej konwersji starszych klasycznych aplikacji Asix do nowej wersji Evo
Możliwość uruchomienia (bez potrzeby konwersji) aplikacji w pełnej funkcjonalności w środowisku WWW dla przeglądarek Internet 
Explorer oraz Chrome, Opera, Firefox z dodatkiem IE Tab
Modul Asix Mobile umożliwiający prezentację danych procesowych na urządzeniach mobilnych
Wielostanowiskowa redundancja stacji operatorskich
Możliwość uruchomienia aplikacji w trybie zdalnego pulpitu Microso� Remote Desktop, 
w tym na tabletach i smar�onach z użyciem darmowego klienta RDS
Możliwość pracy w trybie usługi systemowej Windows
Prekonfigurowany uniwersalny portal informacji procesowych dostępny z dowolnych przeglądarek i pla�orm (Windows, Linux, IOS, 
Android)
Superwydajny Historian danych procesowych
Rejestracja przebiegów zmiennych w archiwach dobowych, miesięcznych lub rocznych
Automatyczna kompresja archiwum danych
Automatyczne wyliczanie i archiwizacja różnorodnych agregatów
Automatyczna archiwizacja danych na rezerwowych dyskach stałych lub wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa)
Bogata lista drajwerów komunikacyjnych (ponad 100), zapewniających łączność z większością dostępnych sterowników przemysłowych i 
urządzeń pomiarowych
Nowy system alarmów z rejestracją pełnych informacji o zdarzeniach oraz przebiegu ich obsługi
Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku, z możliwością bieżącego zapisu zdarzeń do baz SQL
W pełni synchronizowana obsługa alarmów aktywnych w sieci wielu stanowisk komputerowych 
Brak ograniczenia na liczbę zdefiniowanych alarmów
System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły OPC/OPC UA, OLE DB, OLE Automa�on, serwery .NET, 
Web services
Wbudowany tryb pracy w „gorącej rezerwie”, podnoszący niezawodność stacji operatorskich
Możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci LAN, WAN, Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, 
GPRS)
System powiadamniania o zdarzeniach poprzez e-mail lub SMS
Współpraca z istniejącymi starszymi – klasycznymi aplikacjami Asix
System skryptów oparty o języki C# oraz Visual Basic pla�ormy .NET, z wbudowanym edytorem z kontrolą i kolorowaniem składni. 
Możliwość wykorzystania wszystkich usług pla�ormy .Net łącznie z tworzeniem własnych interfejsów użytkownika
Narzędzie do analizy danych archiwalnych w postaci wykresów AsTrend, z możliwością interaktywnego tworzenia raportów ad-hoc  oraz 
analizy danych odczytywanych bezpośrednio z serwerów OPC HDA
Trendy serii pomiarowych o milisekundowej rozdzielczości
Narzędzie do analizy statystycznej zarejestrowanych zdarzeń alarmowych AsAlarm
Moduł receptur i rejestracji zdarzeniowej danych w bazie SQL AsBase
Rejestracja czasu pracy i monitoring parametrów urządzeń
Moduł Strażnika Mocy przeznaczony do kontroli bieżącego zużycia dowolnych mediów
Moduł tworzenia raportów oparty o Microso� Repor�ng Services
Dodatek do programu Excel pozwalający na łatwy dostęp do danych aplikacji Asix
Realizacja walidacji systemów zgodnie z wymaganiami FDA 21 CFR 11 / GAMP4
Zintegrowany system kontroli uprawnień oparty na rolach użytkowników
Rejestracja wykonanych operacji sterujących w bazie danych typu SQL
Kreator aplikacji BMS dla sterowników WAGO
Integracja z modułem kontroli zużycia i rozliczania mediów energetycznych SYDEL
Możliwość tworzenia aplikacji wielojęzycznych z przełączaniem języka operatora w trakcie pracy. Pełna obsługa standardu Unicode
Praca wielomonitorowa
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Stacja Operatorska
Serwer Operatorski (Historian / Serwer Danych)
Terminal Operatorski
Panel Operatorski
Stacja inżynierska
WebSerwer
Serwer OPC/DDE/OLE/.NET
Remote Desktop Services
Moduł kontroli AsAudit
Analizator Alarmów AsAlarm
Moduł powiadamiania AsAlert
Rejestrator czasu pracy / załączeń AsService
Szybki rejestrator AsLogger
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Rozliczanie mediów Sydel4Asix
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