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  AAssAAllaarrmm  ––  IINNTTEERRAAKKTTYYWWNNAA  AANNAALLIIZZAA  ZZDDAARRZZEEŃŃ  AALLAARRMMOOWWYYCCHH    

 
 

AsAlarm to program dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych 
przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów, zgodnie z wytycznymi EEMUA nr 191. Zarządzanie informacjami 
alarmowymi realizowane jest przy użyciu:  
 
• tabeli zdarzeń historycznych,  
• wykresów przebiegów wybranych zdarzeń alarmowych,  
• części analitycznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk.  

 
AsAlarm  umożliwia  przeglądanie 
następujących informacji 
statystycznych, wyliczanych na 
podstawie analizy archiwum zdarzeń 
alarmowych:  

•   rozkład wystąpień zdarzeń 
(liczbowy, procentowy),  

•   czas trwania zdarzeń,  
•   średni czas potwierdzenia,  
•   liczba alarmów zakończonych,  
•   liczba alarmów potwierdzonych,  
•   wykrycie zdarzenia 

występującego najczęściej,  
•   wykrycie zdarzeń trwających 

najdłużej.  

 
AsAlarm korzysta z archiwum zdarzeń alarmowych przechowywanym w bazie SQL. Dostępny jest w dwóch wersjach: lokalnej oraz uruchamianej 
w oknie przeglądarki.  

 
 
 

 AAssRRaappoorrtt  --  RRAAPPOORRTTOOWWAANNIIEE  NNAA  BBAAZZIIEE  
UUSSŁŁUUGG  RREEPPOORRTTIINNGG  SSEERRVVIICCEESS  FFIIRRMMYY  MMIICCRROOSSOOFFTT   
 
 
Microsoft® SQL Server™ 2008 Reporting Services jest 
kompletną platformą zaprojektowaną do spełnienia szerokiego 
zakresu oczekiwań w dziedzinie raportowania na poziomie 
całego przedsiębiorstwa. Usługi Reporting Services, będące 
komponentem bazy danych SQL Server 2008, umożliwiają: 
tworzenie raportów na podstawie różnorodnych źródeł 
danych; zarządzanie środowiskiem raportowania polegające na 
planowaniu generowania raportów, zarządzaniu 
prenumeratami raportów i kontrolowaniu praw dostępu; a 
także dostarczanie użytkownikom raportów w stosownym 
formacie i w dogodny dla nich sposób (przewidziana między 
innymi możliwość automatycznego dostarczania raportów 
drogą elektroniczną poprzez subskrypcję, bądź też możliwość 
osadzania raportów w aplikacjach biznesowych i portalach). 
 
Wersja 6 pakietu asix wprowadza nowy system raportowania 
wykorzystujący usługi MS Reporting Services do tworzenia 
raportów opartych na archiwum wartości procesowych, danych 
z bazy definicji zmiennych oraz archiwum alarmów.  
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Możliwa jest współpraca systemu asix zarówno z usługami Reporting Services wchodzącymi w skład darmowego Microsoft SQL Server 2008 
Express, jak i usługami udostępnianymi w płatnych wersjach serwera SQL Server 2008. Rozszerzenie systemu asix w zakresie współpracy ze 
środowiskiem raportowym Reporting Services obejmuje programy: Askom.Data.Host, AsRaport, bazę danych AsixConnect na serwerze Microsoft 
SQL oraz niezależny archiwizator alarmów w bazie Microsoft SQL. Dodatkowo, w ramach integracji z Reporting Services asix 6 udostępnia moduł 
AsRapView umożliwiający przeglądanie z poziomu aplikacji asix raportów utworzonych w środowisku Reporting Services. 
 
 
 

  RReejjeessttrraaccjjaa  zzddaarrzzeeńń  aallaarrmmoowwyycchh  ww  bbaazziiee  MMSS  SSQQLL  
 

Wersja 6 pakietu asix wprowadza możliwość rejestracji zdarzeń alarmowych w bazie typu SQL (rejestracja taka odbywa się równolegle z 
zapisem zdarzeń alarmowych do archiwum w plikach binarnych). W bazie SQL przechowywane są zarówno definicje alarmów jak i 
wystąpienia zdarzeń alarmowych – z danych tych korzystają programy AsAlarm oraz środowisko raportowania AsRaport.  

 
 

 

  TTaabbeellaa  ––  PPRREEZZEENNTTAACCJJAA  BBIIEEŻŻĄĄCCYYCCHH  WWAARRTTOOŚŚCCII  ZZMMIIEENNNNYYCCHH  PPRROOCCEESSOOWWYYCCHH  
 
 
Przełomem w funkcjonalności obiektu Tabela jest możliwość dostępu do opisów bitów zmiennych statusowych oraz opisów ich wartości.  

Użytkownicy z aprobatą zapewne przyjmą 
informację o pojawieniu się edytora obiektu 
Tabela. To, co do tej pory tworzone było 
ręcznie w plikach tekstowych, w tej chwili 
można uzyskać posługując się wygodnym i 
intuicyjnym w użyciu edytorem, który 
całkowicie wyręcza projektanta w tworzeniu 
definicji tabel. Interfejs edytora 

zaprojektowany został w taki sposób, aby 
logicznie zgrupować poszczególne parametry 
definiujące tabelę na oddzielnych zakładkach.  
Edytor tabel w pełni wspomaga projektanta 
zarówno w tworzeniu tabel wartości 
dwustanowych - w których wartości bitów 
danej zmiennej mogą być wyświetlane w 
kolejnych kolumnach w ramach jednego 
wiersza zmiennej, bądź też tabel 
diagnostycznych słowa statusowego napędu – 
gdzie wartości bitów jednej zmiennej 

prezentowane są w kolejnych wierszach tabeli. 
Ciekawostką jest również możliwość realizacji 
akcji operatorskich wywoływanych z poziomu 
tabeli – z osobnych pól tabeli na podstawie 
definicji przechowywanych w bazie definicji 
zmiennych.  
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  AAssPPoorrttaall  ––  PPOORRTTAALL  IINNFFOORRMMAACCJJII  PPRROOCCEESSOOWWYYCCHH    
 
 

Nowa szata graficzna, która zmieniła wizerunek modułu 
AsPortal z pewnością zachęci użytkowników do korzystania 
z tej formy dostępu do danych procesowych. Nowością jest 
możliwość wykonywania wydruków i eksportowania tabel i 
wykresów do plików w dogodnym dla użytkownika 
formacie. 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  MMooddeerrnniizzaaccjjaa  pprrooggrraammuu  AAssTTrreenndd  

Modernizacja programu AsTrend objęła szereg zmian mających na celu usprawnienie działania programu. Absolutną nowością jest 
dostarczenie użytkownikowi oprócz wersji okienkowej programu– całkowicie równoważnej funkcjonalnie wersji AsTrend działającej w oknie 
przeglądarki internetowej. Poniżej krótki przegląd zmian programu AsTrend: 
 
• Zmiany w wykresach XY 
Dodano możliwość rysowania wykresu XY z wieloma osiami OY. 
  
• Agregacja danych  
Dodano możliwość wyliczania agregatów dla wszystkich typów danych zmiennych asixa - poprzednio agregaty wyliczane były tylko dla danych 
równomiernych. 
 
• Wyświetlanie przebiegów wzorcowych 
Zakładka Przebiegi wzorcowe w opcjach serii pozwala na dodanie do okna trendu przebiegu wzorcowego (jednego lub dwóch). Dodanie 
dwóch przebiegów wzorcowych pozwala uzyskać wykres wstęgowy - przydatny przy ocenie kształtowania się wartości analizowanej zmiennej 
pod kątem przekroczeń wartości maksymalnych i minimalnych.  
 
• Wyświetlanie danych równomiernych 
Do paska narzędzi do polecenia Dane równomierne dodano przycisk wyświetlający okienko edycji interwału odczytu tych danych.  
 
• Dodawanie zmiennych agregowanych 
 
Do menu Seria dołożona została opcja dodawania zmiennej agregowanej. Polecenie to umożliwia dodanie zmiennej z asixa oraz 
zdefiniowanie agregatu tej zmiennej. 
 
• Zapisywanie parametrów domyślnych trendu 
Do edytora opcji trendu dodano pole wyboru Zapisz jako domyślne. Opcje te będą zawsze używane przy tworzeniu nowego trendu.   

3 
 



 
 

                                       ---   cccooo   nnnooowwweeegggooo   www   wwweeerrrsssjjjiii   666...000   
 
 
 
• Osadzanie tabeli w obszarze wykresu trendu 
Aktualnie tabela (w programie AsTrend narzędzie umożliwiające wyświetlanie wartości punktów pomiarowych tworzących widoczne na 
wykresie krzywe) może być 'zadokowana' w oknie trendu, co oznacza wpasowanie tabeli w obszar wykresu w taki sposób, że zamiast wykresu 
widoczna jest tabela z wartościami zmiennych. Obszar wykresu zostaje wówczas przykryty przez tabelę - istnieje jednakże możliwość 
przełączania się pomiędzy widokami wykres - tabela za pomocą zakładek Wykres / Tabela, pojawiających się nad legendą w momencie 
osadzenia tabeli.  
 
•     Wersja internetowa programu AsTrend 
daje możliwość dostępu do programu poprzez 

przeglądarkę internetową w ramach licencji 
asix4Internet. 

• Nowa opcja formatu wartości agregatu 
'całka' 

W parametrach serii dotyczących formatu 
wartości dodano opcję Pokazuj całkę jako 
czas, której zastosowanie umożliwia 
wyświetlanie wartości agregatu 'całka' w 
formacie czasu: d h:mm:ss. 
 
• Przeliczanie agregatów 'całka' i 'gradient' 
Do parametrów serii dodano nową opcję 
Okres pomiaru, która używana jest do 
przeliczania wartości agregatów 'całka' i 
'gradient'. Opcja przy dodawaniu zmiennej 
inicjowana jest na podstawie wartości 
atrybutu Jednostka. 

 
 

  NNoowwoośśccii  ww  zzaakkrreessiiee  
pprroojjeekkttoowwaanniiaa  mmaasseekk  ssyynnooppttyycczznnyycchh  

 

• Mechanizm skalowania masek synoptycznych 
Daleko idące zmiany w zakresie mechanizmu skalowania masek synoptycznych z pewnością okażą się nieocenione w przypadku konieczności 
odwzorowania złożonych układów technologicznych. Dzięki rozwiązaniom opartym na stosowaniu tzw. masek szczegółów i odwoływaniu się 
do wybranych fragmentów dowolnej innej maski synoptycznej,  nowy mechanizm skalowania daje możliwość swobodnego poruszania się po 
odwzorowanej technologii na dowolnym wymaganym przez użytkownika poziomie szczegółowości. 
 
• Nowa klasa obiektów DYMEK 
Użycie obiektu na masce powoduje, że dla wszystkich dynamicznych (mających zadeklarowaną nazwę zmiennej) obiektów wyświetlany jest 
tzw. dymek. Zestaw informacji określony jest w definicji obiektu DYMEK. Są to generalnie atrybuty zmiennej, deklarowane w identyczny 
sposób jak w polu formatu legendy w obiekcie WYKRES. 
 
• Notatki operatora przypisywane do konkretnych miejsc na masce synoptycznej 
Notatnik operatora to nowa funkcjonalność programu AsAudit, która umożliwia operatorom sporządzanie elektronicznych ‘odręcznych’ notatek 
tekstowych, które mogą być przypisywane do dowolnego miejsca na masce synoptycznej aplikacji. Z obsługą notatek związane jest pojęcie 
segmentu, który w tym przypadku jest elementem jednoznacznie identyfikującym notatkę lub grupę notatek. Dzięki segmentowi istnieje 
możliwość powiązania notatki z konkretnym miejscem na masce synoptycznej. Segmenty definiowane są w Konfiguratorze AsAudit, notatki 
tworzone są w Konsoli AsAudit, przeglądanie notatek z podziałem na segmenty umożliwia Przeglądarka AsAudit, a wywołanie notatek 
utworzonych dla danego segmentu z poziomu maski synoptycznej następuje za pomocą stosownej akcji operatorskiej. 
 
• Modyfikacja obiektu PRZYCISK 
W obiekcie PRZYCISK pojawia się możliwość jednoczesnego zadeklarowania zarówno obrazka jak i tekstu wyświetlanego nad obrazkiem – co 
w znaczący sposób ułatwia projektowanie i opisywanie efektownych wizualnie przycisków na maskach technologicznych. 
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  NNoowwee  ppoozzyyccjjee  nnaa  lliiśścciiee  ddrraajjwweerróóww  kkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh  
 

• Max1000. Komunikacja w oparciu o  tzw. ‘protokół sieciowy’ z  systemem MAX-1000 firmy ULTRAK zarządzającym pracą kamer. Drajwer  
realizuje wyłącznie funkcje przełączania kamer oraz synchronizacji czasu (drajwer jest źródłem czasu). Komunikacja odbywa się przy 
wykorzystaniu łącza szeregowego RS-232. 

 
• NordicRF. Wymiana danych z czytnikiem kodów kreskowych  Nordic ID RF 601. Komunikacja odbywa się przy wykorzystaniu łącza 

szeregowego RS-232 stacji bazowej.  
 

• LZQM. Wymiana danych z  licznikami energii elektrycznej typu LZQM, produkowanymi przez Zakład Elektronicznych Urządzeń 
Pomiarowych POZYTON sp. z o.o. w Częstochowie. Komunikacja odbywa się przy pomocy łączy szeregowych w standardzie CLO. 

 
• Global. Drajwer CtGlobal służy do wymiany danych pomiędzy aplikacją systemu asix a tzw. plikiem wymiany, będącym kontenerem na 

aktualne parametry zmiennych drajwera (nazwa, status, wartość, znacznik czasu). W aplikacji składającej się z wielu komputerów 
zawartość pliku wymiany może być synchronizowana pomiędzy poszczególnymi komputerami. W ten sposób można propagować na 
wszystkie komputery zmiany wartości zmiennych dokonywane na jednym z nich. 

 

• Srio. Wymiana danych z koncentratorem SRIO 500M (prod. ABB) komunikującym system nadrzędny z urządzeniami podłączonymi do 
magistrali SPA,  np. zabezpieczeniami przekaźnikowymi i urządzeniami sygnalizacyjnymi.  Komunikacja z koncentratorem jest realizowana 
przy pomocy łączy szeregowych w standardzie RS232, warstwa transportu danych - w oparciu o protokół ANSI X3.28 w trybie full-duplex z 
sumą kontrolną BCC. 

 
• SNMP. Drajwer umożliwia odczyt i zapis wartości obiektów protokołu SNMPv1 i SNMPv2c - zarządzania różnymi elementami sieci 

telekomunikacyjnych, takimi jak routery, przełączniki, komputery  czy centrale telefoniczne.  Drajwer realizuje swoje funkcje za pomocą 
SNMP Management API. 
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