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 Architekt – interaktywne środowisko 
konfigurowania aplikacji 
 
Wprowadzenie modułu Architekt stanowi prawdziwy przełom w sposobie 
tworzenia aplikacji. Umożliwia on w pełni wizualne zaprojektowanie, 
skonfigurowanie i bieżącą edycję aplikacji systemu asix dzięki oknom 
dialogowym z systemem zakładek, które w uporządkowany i czytelny sposób 
grupują wszystkie opcje odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonalne 
aplikacji i bezbłędnie prowadzą projektanta przez proces prawidłowego 
skompletowania wymaganych parametrów. Moduł Architekt skojarzony z 
modułem VarDef odpowiedzialnym za przechowywanie bazy definicji zmiennych 
umożliwia w pełni interaktywną i wizualną obsługę bazy definicji obejmującą: 
tworzenie struktury bazy i edycję jej zawartości. 

 
Moduł Architekt stanowi potężne narzędzie integrujące konfigurację wszystkich 
kluczowych modułów odpowiedzialnych za sposób działania systemu asix. Takie 
rozwiązanie pozwala znacznie skrócić czas tworzenia zaawansowanych aplikacji 
oraz ułatwia zarządzanie pracą całego systemu sterowania i nadzoru procesów 
przemysłowych. 

 
Parametry konfigurujące pracę aplikacji oraz deklarujące bazę danych, w oparciu 
o którą aplikacja pracuje zapisywane są do jednego wspólnego pliku XML 
(ang. Extensible Markup Language), który zastąpił system ręcznie edytowanych 
plików INI – charakterystycznych dla starszych wersji asixa. 

 
Przyjazny interfejs wizualny 

 

Program Architekt posiada przyjazny interfejs wizualny. Środowisko pracy 
projektanta stanowi okno programu podzielone na dwa główne bloki:  

• lewy blok kategorii parametrów odpowiada poszczególnym obszarom 
funkcjonalnym systemu asix (m.in. dane bieżące, dane archiwalne, 
system alarmów, moduł sieci, zabezpieczenia, itd.), które podlegają 
parametryzacji dla prawidłowej pracy aplikacji;  

• prawy blok umożliwia edycję parametrów konfiguracyjnych z danej 
kategorii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zintegrowany system tworzenia aplikacji 
wielojęzycznych 
 

Wsparcie dla aplikacji wielojęzycznych pozwala na projektowanie aplikacji w 
dowolnym zadeklarowanym języku.  
 

W aspekcie projektowania tego typu aplikacji Architekt oferuje funkcje w pełni 
parametryzujące mechanizm translacji tekstów wyświetlanych w ramach 
poszczególnych elementów aplikacji. Dzięki zintegrowanym edytorom istnieje 
możliwość łatwej i wygodnej edycji tekstów systemowych wbudowanych w kod 
programu oraz tekstów definiowanych przez projektanta. 

 
Interaktywne tworzenie akcji operatorskich 
 

Architekt posiada również mechanizm, dzięki któremu każdy zainteresowany 
może w kilku prostych krokach zdefiniować samodzielnie akcje operatorskie, 
będące podstawowym środkiem sterowania pracą aplikacji. Specjalnie do tego celu 
przygotowany edytor zawiera opisy wszystkich możliwych do zdefiniowania w 
ramach systemu asix akcji ze wskazaniem pól, które projektant musi 
zadeklarować dla prawidłowego działania akcji. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interaktywne tworzenie menu aplikacji 
 

Architekt zwiększa efektywność tworzenia definicji menu umieszczanych na 
maskach wizualizacyjnych pełniących funkcje pasków menu z rozwijanymi 
pozycjami do wyboru. Definicje tworzone są za pośrednictwem edytora, który 
pozwala zaprojektować układ menu wraz z akcjami operatorskimi realizowanymi 
przez poszczególne pozycje menu. Tak utworzone definicje wystarczy tylko 
powiązać z przyciskami umieszczanymi na masce paska menu i menu aplikacji 
jest gotowe do użytku.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generator aplikacji WWW 
 

Generator aplikacji WWW zintegrowany z Architektem pozwala wygenerować 
aplikację internetową, która może być oglądana przez użytkownika w 
przeglądarce IE 6/7. Wystarczy jedno przyciśnięcie przycisku, aby wszystkie 
komponenty standardowej aplikacji zostały przekonwertowane do formatu 
wymaganego przez aplikację WWW. 
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 VarDef – Baza Definicji Zmiennych  AsAudit – rozwiązanie dla systemów 
podlegających zaostrzonym procedurom 
walidacji 

Pakiet asix5 wyposażony został w nowy moduł bazy definicji zmiennych 
VarDef, którego pełną obsługę zapewnia program Architekt.  
 
VarDef zarządza bazami danych serwera Microsoft SQL Server 2000/2005 oraz 
bazami danych w formacie MDB (Jet / Microsoft Access). Dla przeniesienia 
aplikacji z wcześniejszych wersji systemu asix dane definicji zmiennych mogą być 
przekonwertowane z bazy Paradox lub plików tekstowych do formatu bazy 
MSSQL lub Jet. 
 
Moduł Architekt umożliwia w pełni interaktywną i wizualną obsługę baz VarDef w 
formacie Jet lub MS SQL.  W tym zakresie łączy on w sobie funkcjonalność dwóch 
odrębnych programów stosowanych wcześniej do tworzenia i edycji baz definicji 
zmiennych: Menedżera Bazy Zmiennych i Edytora Bazy Zmiennych (używane w 
starszych wersjach pakietu asix). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W bazie definicji zmiennych VarDef poza definicjami zmiennych przechowywane 
są również informacje na temat: atrybutów grupujących, zestawów atrybutów, 
funkcji przeliczających, nagłówków atrybutów, wykorzystywanych w 
zaprojektowanej aplikacji języków narodowych atrybutów zmiennych, informacje 
na temat atrybutów zastępczych (dla aplikacji wielojęzycznych) oraz nazw 
średnich AsTrend. Te dodatkowe dane dostępne są z poziomu Bazy definicji 
zmiennych > Edytora schematu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Całkowicie nowy moduł AsAudit otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia w 
oparciu o pakiet asix5 aplikacji spełniających specyficzne rygory związane z 
walidacją. Odnosi się to w szczególności do systemów zgodnych z wymaganiami 
GAMP4, FDA 21 CFR Part 11, stosowanych w farmacji i w przemyśle 
spożywczym. Moduł rozszerza zaimplementowany w asix5 centralny system 
logowania użytkowników i kontroli uprawnień o rejestrację wykonanych sterowań, 
rejestrację działań operatora oraz kontrolę integralności aplikacji. 
 
Moduł AsAudit  obsługuje poniższe funkcje: 

• System logowania użytkowników i kontroli uprawnień 
• Notatnik operatora 
• Rejestracja wykonanych sterowań dla wybranych zmiennych 

• 

h konfiguracyjnych i rejestracji danych zbieranych w 

sprawdzanie uprawnień i gromadzenie informacji dotyczących 
acy aplikacji. 

t realizowana jest przy użyciu 

duł AsAudit w trakcie 
acy aplikacji służy prosta w użyciu Przeglądarka AsAudit. 

3

• Rejestracja działań operatora 
Kontrola integralności aplikacji 

 
Działanie AsAudit oparte jest na zastosowaniu bazy danych SQL do 
przechowywania danyc
trakcie pracy aplikacji. 
 
Podstawowym programem modułu AsAudit jest Konsola AsAudit, która musi być 
uruchomiona przez cały czas pracy aplikacji. Jest odpowiedzialna za logowanie 
użytkowników, 
pr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametryzacja pracy modułu AsAudi
interaktywnego Konfiguratora Asaudit. 
 
Do przeglądania i analizy danych rejestrowanych przez mo
pr
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 AsTrend w wersji 5.1 
 
Program AsTrend w najnowszej wersji 5.1. został wyposażony w nową 
zaawansowaną funkcjonalność, która wyróżnia się intuicyjnością i łatwością 
obsługi. Nowa wersja oznacza przede wszystkim nowe możliwości w zakresie 
wyświetlania wielu rodzajów danych, możliwość rysowania wykresów o bardzo 
szerokim okresie za pomocą wartości uśrednionych,  możliwość wyświetlania 
wykresów wartości zmiennych pobieranych z plików zewnętrznych oraz nowy 
przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, ułatwiający definiowanie i obsługę 
trendów w sposób bardziej efektywny i kreatywny. 
 
Zmiany w zakresie funkcjonowania programu AsTrend dotyczą również: 
zaimplementowania nowego formatu dokumentu programu (w oparciu o standard 
XML), nowych funkcji formatowania legendy, możliwości rysowania wykresów 
dwustanowych oraz wyświetlania tekstowych opisów wartości zmiennych zamiast 
wartości liczbowych. 

 
 Nowy Kreator Trendów 
 

Wraz z wersją 5.1 programu AsTrend użytkownicy otrzymują udoskonalone 
narzędzie prowadzące użytkownika przez kolejne etapy definiowania trendu - 
czyli w przypadku programu AsTrend - definicji okna zawierającego zestaw 
wykresów zadeklarowanych zmiennych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nowy Kreator trendów dzięki systemowi podpowiedzi gwarantuje, że 
definicje trendów tworzone są w sposób szybki, łatwy i przyjemny. Na 
poszczególnych etapach tworzenia definicji użytkownik informowany jest 
m.in. o możliwych do zadeklarowania typach wykresu, typach osi, polach 
widocznych w legendzie i okresach 
 próbkowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontrola uprawnień użytkowników AsTrend 
 

Program AsTrend w wersji 5.1 wyposażony został w obsługę mechanizmu 
zarządzania i kontroli uprawnień opartego na systemie logowania indywidualnych 
użytkowników. Dzięki temu istnieje możliwość nadania użytkownikom 
indywidualnych haseł i uprawnień, które decydują o tym, które informacje są dla 
nich widoczne, lub które parametry mogą być przez nich modyfikowane. 
 
W wersji  AsTrend 5.1 obsługa uprawnień użytkowników może być realizowana na 
dwa sposoby: 

• z wykorzystaniem modułu AsAudit, który zapewnia bogate możliwości 
zarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami (wymagane 
zainstalowanie silnika bazy MS SQL Express na jednym centralnym 
serwerze bazy uprawnień); 

• z wykorzystaniem uproszczonych mechanizmów zarządzania 
uprawnieniami dostępnych w starszych wersjach programu AsTrend. 

 
W sytuacji, kiedy wykorzystany zostanie mechanizm zarządzania i kontroli 
uprawnień realizowany z wykorzystaniem modułu AsAudit, uprawnienia w 
zakresie obsługi programu AsTrend definiowane są w module AsAudit. Pełna lista 
funkcji o użytkownika obejmuje:  zależnych od uprawnień zalogowaneg

rend, • administrowanie programem AsT
• tworzenie nowych plików, 

arzędzi, 
• modyfikację wspólnego układu menu i pasków narzędzi, 

 

wania szablonu 
administratora i szablonu operatora, z kolei użytkownik – Operator może jedynie 
używać szablonu operatora bez możliwości jego modyfikowania. 

• modyfikację plików, 
• modyfikację plików tylko do odczytu, 
• posiadanie własnego układu menu i pasków n

• administrowanie mechanizmem automatyki. 

Standardowy mechanizm kontroli uprawnień bez udziału modułu AsAudit 
umożliwia pracę programu AsTrend w trybie Administratora lub Operatora, dla 
których dostępne są dwa szablony menu i pasków narzędzi programu AsTrend. 
Użytkownik zalogowany jako Administrator ma prawo modyfiko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwer Operatorski  

AsTrend  
AsAudit 

Silnik Bazy MS 
SQL Express 

erminal Operatorski  
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Obsługa Agregatora 
 

Zastosowanie modułu systemu asix do wyliczania i archiwizacji danych 
statystycznych - Agregator pozwoliło na zoptymalizowanie mechanizmu 
rysowania wykresów o szerokim okresie czasu. Wykresy rysowane są w pierwszej 
kolejności z wartości zagregowanych pobieranych z archiwum serwera asix, co 
znacząco wpływa na szybkość i elastyczność ich wyświetlania. AsTrend 
automatycznie sam dobiera okres agregatu do horyzontu wyświetlanego wykresu.  
Parametryzacja wyliczania i archiwizacji agregatów sprowadza się jedynie do 
zadeklarowania przez administratora lub projektanta aplikacji systemu asix 
ilku opcji k (w tym agregatu) w oknie konfiguratora systemu asix – programie 

 Nowe agregaty – nowe źródło analiz danych 

 

gat rozpiętość wartości podzielony przez długość 

 z aktualnie wyświetlonego okresu i wyświetlone w polach 

yczne interesujące użytkownika dostarczane są w sposób szybki i 

regatów umożliwiają kolumny 
yświetlane w legendzie. 

 

kładniejszą analizę przebiegów wartości dla 

 

ież w 
funkcj

• 
• u atrybutów wyświetlanych w polach legendy dodane zostały 

• 

• or serii, 

a w legendzie, to wszystkie teksty legendy wyświetlane są w 
a 

• ych zadeklarowanych w legendzie 

• dzie pobierany jest z bazy definicji 
zmiennych (w momencie zmiany zakresu wyświetlania wartości, format 
wyznaczany jest na podstawie zakresu, bądź może być ustawiony 
indywidualnie przez użytkownika). 

 
 

5

Architekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

statystycznych 

Dla potrzeb efektywnych analiz użytkownik programu AsTrend wersji 5.1 ma 
dostęp do obszernego zestawu wartości agregowanych na żądanie dla wszystkich 
danych z dowolnego horyzontu czasu. Zestaw agregatów obejmuje następujące 
pozycje: wartość minimalna, wartość maksymalna, rozpiętość wartości, wartość 
początkowa, wartość końcowa, przyrost wartości, całka, wartość średnia, wartość 
rednia0 oraz gradient (czyli agreś

okresu w sekundach). 
 
Agregaty mogą być wykorzystywane do wyliczenia i wyświetlenia przebiegów 
wartości zagregowanych w zadanym horyzoncie czasu, lub też wyliczone na 
odstawie danychp

legendy. 
 
W pierwszym przypadku użytkownik sam określa rodzaj interesującego go 
agregatu używanego do czytania danych równomiernych (są to wartości 
zagregowane, dla których okres czasu pomiędzy kolejnymi próbkami jest stały) 
oraz okres agregatu, który jest podstawą wyliczania kolejnych wartości 
zagregowanych. Przy zastosowaniu Agregatora (modułu systemu asix do 
wyliczania i archiwizacji danych statystycznych), dane równomierne wyliczane są 
przez serwer asix, skąd pobiera je program AsTrend – dzięki temu ‘gotowe’ 

ne statystda
efektywny. 
 
W drugim przypadku wartości agregatów wyliczane są 
lokalnie przez program AsTrend dla wartości wyświetlonych 
na ekranie w ramach zadanego okresu czasu (niezależnie 
od typu danych prezentowanych na wykresie: dane 
oryginalne, równomierne, przybliżone i uśrednione). Wgląd 
o tak wyliczonych agd

w

 
 
 
 

Dwie linie odczytu wartości na wykresie 
 

AsTrend umożliwia bardzo dokładny odczyt wartości punktów pomiarowych przy 
pomocy linii odczytu ustawianej ręcznie lub przy użyciu okna dialogowego. 
Interesujące operatora wartości wskazanego punktu pomiarowego, m.in.: czas, 
wartość wskazana, wartość liczona, wyświetlane są w polach legendy.  Dzięki 
dodaniu w wersji 5.1 mechanizmu drugiej linii odczytu użytkownik otrzymuje 
możliwość swobodnego wydzielenia na wykresie dowolnego odcinka czasu, dla 
którego wyliczone zostaną agregaty, wyświetlane w polach legendy (jeśli linie 
odczytu są wyłączone, wspomniane pola w legendzie wskazują agregaty 
wyliczane dla całego wyświetlonego okresu). Druga linia odczytu posiada własne 
pola w legendzie wyświetlające: czas, wartość wskazaną, wartość liczoną oraz 
długość odcinka czasu pomiędzy obiema liniami. Takie rozwiązanie w prosty i 

ygodny sposób ułatwia szybszą i dow
dowolnie wybranego wycinka czasu. 
 

Dostosowanie legendy do potrzeb użytkownika 

E yfekt wność programu AsTrend w nowej wersji przejawia się równ
onalności legendy trendu: 

• opcja zapamiętywania bieżących ustawień pozwala traktować daną 
legendę jako domyślną dla nowo tworzonych trendów; 
mechanizm Drag&Drop umożliwia zmianę kolejności serii w legendzie; 
do zestaw
agregaty wyliczane dla wszystkich danych z aktualnie wyświetlonego 
okresu; 
AsTrend wykorzystuje teraz informacje o typach atrybutów do 
automatycznego wyrównywania wartości w legendzie (informacja o typie 
atrybutu przechowywana jest w pliku trnx; tekst wyrównywany jest do 
lewej strony, liczba do prawej); 
na liście standardowych kolumn legendy znalazła się kolumna Kol
która wyświetla linię w kolorze serii danych; jeżeli kolumna jest 
wyświetlon
kolorze czarnym; jeżeli kolumna Kolor serii jest ukryta, legend
wyświetla wiersze danych w kolorach odpowiadających kolorom serii na 
wykresie; 
wszystkie atrybuty zmienn
przechowywane są w pliku trendu, dlatego przy otwieraniu tego pliku nie 
jest wymagany dostęp do bazy definicji zmiennych, aby móc prawidłowo 
wyświetlić treść legendy; 
format wyświetlania wartości w legen
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Nowe rodzaje prezentowanych danych 

owa funkcjonalność programu AsTren
 

d zwiększa możliwości w zakresie 

P ożliwość 
w

• 
• informacji o momentach zmiany stanu alarmu;  

 
 

ługi 

 

W r kowania 
p
• miarami są takie jak w archiwum (narzucone przez 

• 
z 

• odstępy pomiędzy pomiarami przyjmowane są automatycznie przez 
okresu, dla którego wyliczane 

 
Istotn

• 
dułu Agregatora; dzięki temu AsTrend czyta gotowe 

dane zagregowane zamiast wyliczać je z wartości surowych; 
• wartości przybliżone są teraz rysowane w postaci wykresów HighLow; 

wykres jednej zmiennej składa się z dwu krzywych reprezentujących 
zar pomiędzy nimi wypełniony 

 

 

 założeniu, że okres 

 

*.csv, *.xls, oraz źródeł dostępnych poprzez OLE DB - takich jak bazy 
pu MSSQL i Access, ułatwia proste w użyciu i całkowicie intuicyjne okno 

ruktury danych w 

 

nnych w różnych okresach czasu. 
ekt taki można uzyskać w programie AsTrend stosując dodatkową oś czasu, 
łączaną dla jednej ze zmiennych, której przebieg jest porównywany z 
zebiegiem drugiej zmiennej (możliwe jest też porównywanie przebiegów tej 
mej zmiennej w 2 różnych okresach czasu). 

 

 

pozwalają bardzo 

.  
 
W formułowaniu wyrażeń w formacie OPC użytkownik wyręczany jest przez 
‘Edytor czasu w formacie OPC’, który zawiera przyjazny interfejs z zestawem pól 
ułatwiających zdefiniowanie wymaganego okresu czasu. 

N
dostępnych typów danych, które mogą być prezentowane w przebiegach 
czasowych - poszerzając tym samym zakres informacji poddawanych analizie.  
 
oza wartościami zmiennych procesowych na wykresach istnieje m
yświetlenia:  
• stałej, rysowanej jako pozioma linia; 

zmiennej wyliczanej na podstawie wartości innych zmiennych;  

• oraz możliwość tworzenia wykresów z danych odczytanych z 
zewnętrznych źródeł (pliki *.csv, *.xls, bazy typu MS SQL i Access). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zmiany w zakresie sposobu próbkowania / obs
różnych typów danych 

 p ogramie AsTrend 5.1. dostępne są następujące sposoby prób
owiązane z określonym typem danych: 

odstępy pomiędzy po
program archiwizujący) – dane surowe; 
odstępy między pomiarami są równe (wymuszone przez program 
AsTrend) – dane równomierne czytane przez agregat wskazany prze
użytkownika; 

program AsTrend w zależności od długości 
są wartości uśrednione (dane uśrednione) lub wartości minimalne i 
maksymalne (dane przybliżone). 

e zmiany wprowadzone do typów danych: 
• typy danych definiowane są teraz na poziomie całego trendu a nie na 

poziomie serii danych; 
dane równomierne, uśrednione i przybliżone wyliczane są przez serwer 
asix przy użyciu mo

wartości minimalne i maksymalne – obs
jest kolorem serii. 

 

 

Wykresy dwuwymiarowe X-Y 

Wykresy dwuwymiarowe dostępne od wersji AsTrend 5.1. umożliwiają prezentację 
analizę zależności pomiędzy zmiennymi.  i 

 
Wykres X-Y stanowi funkcję dwóch zmiennych asixa przy
czasu pomiędzy kolejnymi próbkami jest stały dla obu zmiennych (dane 
równomierne), a zmienne nie są binarne. 
 

Odczyt danych z zewnętrznych źródeł 

Poza odczytem danych dostarczanych przez system asix, program AsTrend 
pozwala również na pobranie danych z zewnętrznego źródła. Odczytanie danych 

plików z 
ty
dialogowe, zawierające podpowiedzi na temat wymaganej st
zewnętrznych źródłach, warunkującej odczyt danych w sposób uporządkowany 
czasowo. 
 

Możliwość użycia dodatkowej osi czasu 

Możliwości oferowane przez wykresy powinny uwzględniać realizację porównań 
rzebiegów tych samych bądź różnych zmiep

Ef
za
pr
sa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawianie względnego okresu czasu danych 

wyświetlanych przy otwieraniu pliku trendu 

zięki zastosowaniu formatu OPC opcje otwierania trendu D
precyzyjnie określić czas, dla którego ma zostać wyświetlony przebieg wartości w 
momencie otwierania pliku trendu. Początek i koniec okresu czasu danych można 
wyrażać względnie wybierając konstrukcje typu: „Teraz”, „Początek dnia”, 
„Początek bieżącego miesiąca”, czy np. „Dziś godzina 6:00”
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      Co nowego w pakiecie asix 5 
 

 Projektowanie i realizacja aplikacji 
 
W pakiecie asix5 wprowadzono również szereg zmian i udoskonalonych opcji, 
które mają na celu uproszczenie projektowania i stworzenie nowych możliwości 
wizualizacji procesów. Wprowadzono m.in.: mechanizm pozwalający sterować 
ukrywaniem obiektów, ich wzajemnym przesłanianiem oraz animacją położenia 
obiektu w funkcji wartości zmiennej procesowej. Zapewne wielu Użytkowników z 
uznaniem przyjmie takie udoskonalenia jak możliwość funkcjonowania asix5 na 
platformach sprzętowych bez klawiatury alfanumerycznej, czy możliwość 
tworzenia wykresu zmian wartości pojedynczego bitu zmiennej procesowej.  
 
Kontrola stanu widzialności obiektów 

 

Obiekt KONTROLER OBIEKTÓW pozwala na kontrolę widzialności obiektów masek 
technologicznych. Mechanizm ‘widzialności’ dotyczy obiektów wszystkich klas. 
Obiekt ukryty (niewidzialny) nie jest wyświetlany i nie wykonuje żadnych swoich 
funkcji. W szczególności można w ten sposób ukryć obiekt typu PRZYCISK, lub 
wyłączyć obiekt PRZELICZNIK.  
 
Sterowanie stanem widzialności obiektu nie jest deklarowane w samym obiekcie, 
ale odbywa się za pośrednictwem obiektu klasy KONTROLER OBIEKTÓW, który 
może sterować widzialnością innych obiektów na podstawie stanu zmiennej 
procesowej, aktualnie ustawionego poziomu hasła (co również działa z systemem 
logowania użytkowników – wewnętrznym i modułu AsAudit), lub położenia 
kursora myszki. 
 
Mechanizm klawiatur ekranowych 

 

Mechanizm klawiatur ekranowych (aktywny w trybie wykonawczym aplikacji) 
zapewnia operatorowi możliwość wprowadzania tekstów do pól edycyjnych okien 
dialogowych i pól edycyjnych obiektów LICZBA i NAPIS poprzez klawiaturę 
ekranową. Mechanizm stanowi wsparcie dla aplikacji pracujących na panelach z 
ekranem dotykowym. 
 
Klawiatura jest uaktywniana po kliknięciu w obszarze pola lub obiektu. 
 
Wykres zmian wartości pojedynczego bitu zmiennej 
procesowej  

 

Dla obiektu WYKRES wprowadzono dwie funkcje przeliczające: 
BIT - pozwala na rysowanie wykresu dwustanowego z dowolnego bitu 
zmiennej procesowej; parametrem funkcji jest numer bitu, którego sprawdzanie 
decyduje o wartości funkcji; funkcja BIT zwraca 0, gdy bit nie jest ustawiony, a 1 
w przeciwnym przypadku; 
BITV - pozwala na rysowanie wykresu dwustanowego z dowolnego bitu 
zmiennej procesowej; parametrem funkcji jest numer bitu, którego sprawdzanie 
decyduje o wartości funkcji; funkcja BITV zwraca 0, gdy bit nie jest ustawiony, a 
wartośc równą numerowi bitu w przeciwnym przypadku – pozwala to wyświetlić 
kilka krzywych dwustanowych na jednym wykresie (nawet dla tej samej 
zmiennej). 
 
Animacja ruchu obiektów 

 

Dodany został obiekt KONTROLER RUCHU pozwalający na animację ruchu 
obiektów masek technologicznych. Ruch ten wykonywany jest w osi X i Y i może 
dotyczyć jednego lub wielu obiektów jednocześnie. 
 
Parametryzacja obiektu TEKSTY z Bazy Definicji 
Zmiennych 

 

Obiekt TEKSTY wyposażony został w cechy umożliwiające ustawienie z bazy 
definicji zmiennych  listy tekstów oraz wartości masek bitowych dla 
poszczególnych stanów. 
 
 

 
Przezroczyste tło obiektów 

 

Obiekty: KOMUNIKATY, TEKST, DATA-CZAS, NAPIS, LICZBA, WYRAŻENIE, TEKSTY, 
SŁUPEK wyposażone zostały w opcję Przezroczyste tło. Dla niektórych z wyżej 
wymienionych obiektów opcja te istniała wcześniej pod nazwą Wyczyść tło. 
 
Inne zmiany 

 

• Wprowadzone zostały dodatkowe opcje umożliwiające konfigurowanie 
kolorystyki masek alarmowych – kolor tła tekstu alarmu może się różnić 
od koloru tła tekstu początku alarmu. 

• Nowa akcja operatorska USTAW_WYKRES pozwala na zsynchronizowanie 
wszystkich wykresów na bieżącej masce z czasem przekazanym w 
zmiennej procesowej. 

 
 

 Nowe drajwery na liście drajwerów 
omunikacyjnych k

 
• CtMus04 – drajwer pozwala na wymianę danych pomiędzy systemem 

asix i mikroprocesorowymi urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy 

•  – drajwer do wymiany danych ze sterownikami MicroSmart 

• 
 

est fakt, iż 

ież adaptacji 

• y 

• CtNCP - drajwer CtNCP służy do wymiany danych pomiędzy systemem 
(dawniej Satchwell). 

 
• 

k PRO (gateway Ethernet 

• munikować 
MiCOM produkcji AREVA. Lista 

• 
wielkości elektrycznych w 1-, 2- i 3-fazowych sieciach elektrycznych 
niskiego i wysokiego napięcia - DIRIS A10 A20 A40/A41 firmy SOCOMEC.

7

ELEKTORMETAL S.A. w Cieszynie; 
MicroSmart
firmy IDEC; 
S7_TCPIP – drajwer wykorzystywany jest do wymiany danych ze 
sterownikami SIMATIC serii S7 poprzez łącze Ethernet przy zastosowaniu
standardowej karty sieciowej komputera; atutem produktu j
nie wymaga on instalowania na komputerze systemu asix 
oprogramowania SIMATIC NET firmy SIEMENS, jak równ
programu w sterowniku dla potrzeb wymiany danych; 
CtLogo - drajwer protokołu CtLogo służy do wymiany danych pomiędz
systemem asix i sterownikiem Logo OBA5 firmy SIEMENS za pomocą 
łącza programatora przedmiotowego sterownika; 

asix i sterownikami serii MN firmy Invensys 
 
 
 
 
 
 
 
 

NetLinkPro - drajwer NetLinkPro pozwala na komunikację ze 
sterownikami S7 przy pomocy gateway’a NETLin
<-> MPI/Profibus). Producentem NETLink PRO jest SYSTEME HELMHOLZ 
(dystrybucja w Polsce - www.mediotech.pl). 
AREVA – drajwer łącza szeregowego RS-485 pozwalający ko
się z zabezpieczeniami cyfrowymi 
obsługiwanych urządzeń obejmuje MiCOM P127 i całą gamę 
zabezpieczeń serii MiCOM P34x. 
CZAZ – draj• wer łącza szeregowego RS-485  cyfrowych zespołów 
automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-U i CZAZ-UM produkcji ZEG-
Energetyka. 
MODBUS - komunikacja z urządzeniami do pomiaru i rejestrowania 
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