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Najważniejsze zmiany i nowości w Asix.Evo 7.1 (w stosunku do wersji 7.04) 

 

AsixEvo.exe 

1. Obiekty 

• Obiekt Tabela zmiennych: 
 Opcjonalne sortowanie po kolumnach (Właściwość: Sortowalna). 
 Kolor hiperłącza i opcjonalne pokazywanie podkreślenia (na poziomie 

kolumny). 
 Wyrównanie teraz również dotyczy tekstu nagłówków (na poziomie 

kolumny). 

• Obiekt Słupek: 
 Wyświetlanie limitów w postaci kresek (jak w Asixie klasycznym) – 

właściwość: Pokaż limity. 

• Obiekt Wykres: 
 Nowa sekcja pozwalającą wyświetlać limity liniowe lub pasmowe.   
 Dodano właściwość "Siatka na wierzchu". 
 Dodano właściwości koloru czcionki i tła legendy. 
 Dodano właściwości kroku osi wartości oraz liczby podpodziałek osi wartości. 

• Obiekt Tabela alarmów historycznych: 
 Dodano możliwość wyświetlania wskaźnika wierszy oraz ustawiania jego 

kolorów. 

• Obiekt Tekst: 
 W trybie selekcji stanów ze sterowaniem nienatychmiastowym oprócz tekstu 

teraz zmieniają się też kolory w stanach oczekujących. 
 Styl ramki (Brak, Pojedyncza, Wklęsła, Wypukła). 
 Kolor ramki (tylko dla pojedynczej). 
 Margines tekstu [%] (padding). 

 
2. Wyrażenia 

• Funkcja IsScriptWorking(name, params..) informująca, czy działa skrypt o danej 
nazwie i wywołany z określonymi parametrami. 

• Funkcja ToString przekształcająca bajty liczb na znaki. 

• Funkcja ChannelState(name) zwracająca numerycznie stan pracy wybranego kanału. 

• Funkcja IsDiagramActivePar(name, params), która sprawdza aktywność diagramu 
porównując również parametry. 

• Poprawiono obsługę typów DateTime oraz TimeSpan przez operator '+' wyrażeń. 

• Funkcja IsActiveNote(segment) zwracająca informację, czy w danym segmencie są 
aktywne notatki (obsługuje też dzikie karty). 

• Dodano funkcje CursorX() oraz CursorY() zwracające odpowiednie współrzędne (0 do 
1mln) kursora w ramach diagramu. 

• Dorobiono do funkcji HasWaitingControl obsługę stałych: $All, $Diagram, $Window 
o znaczeniu podobnym jak w akcji SendControls(..). 
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3. Akcje operatorskie 

• Akcja operatorska AcceptAlarmsOnTable(tabName), która potwierdza wszystkie 
widoczne alarmy z obiektów tabel alarmów aktywnych o nazwie pasującej do wzorca. 
Podobnie jak w przypadku potwierdzania z przycisku w tabeli, alarmy pilne i 
krytyczne muszą być potwierdzane indywidualnie (muszą być zaznaczone). 

• Dodano akcje operatorskie ScriptRestart(name, params..) oraz ScriptClose(name, 
params..) umożliwiające odpowiednio restart lub zakończenie wybranego skryptu 
uruchomionego ze wskazanymi parametrami. 

• Dodano do akcji SetProperty obsługę właściwości wzorców oraz grup. 

• Nowa akcja operatorska AddNote(segment) wywołująca okienko dodawania notatek. 

• Wersja akcji SecurityBrowser z możliwością zadania filtrowania drugim parametrem 
(nazwa zmiennej, id segmentu lub rodzaj akcji; możliwe dzikie karty). 
 

4. System zabezpieczeń 

• System notatek: 
 Przeglądarka notatek w oknie SecurityBrowser'a. 
 Możliwość dezaktywowania notatek w oknie SecurityBrowser'a. 

• Można teraz zmieniać przynależność użytkownika Administrator do roli z zakładki 
edycji roli (gdy rola inna niż Administrator). 

• Pliki chronione - nadawanie i sprawdzanie uprawnień plików aplikacji na poziomie ról. 

• Rejestrowanie czynności operatora (w trybie centralnym). 

• Kontrola integralności plików aplikacji. 
 

5. System alarmów 

• Dodano diagnostykę domen alarmów (z możliwością restartu domeny) – Eksplorator-
>Diagnostyka->Stan domen alarmów. 

• Strategia alarmów OPC. 

• Obsługa alarmów zgłaszanych przez drajwery Asmena. 
 

6. Skrypty 

• Do interfejsu IApplication skryptów dodano: 
 funkcję RestartScript(); 
 pole ScriptSettings z opcjami RestartIfFailed oraz AllowMultipleInstances 

pozwalające wymusić restart upadłych skryptów oraz możliwość pracy wielu 
instancji tego samego skryptu; 
 funkcje ułatwiające dostęp do wartości bieżących i archiwalnych zmiennych: 

 VariableState GetVariableValue(string aVarName, bool aForceRead); 
 bool SetVariableValue(string aVarName, object aValue); 
 bool SetVariableBits(string aVarName, long aValue, long aMask); 
 object GetVariableAttribute(string aVarName, string aAttrName); 
 ArcVariableState[] GetVariableArcData(string aVarName, DateTime 

aStartTime, DateTime aEndTime, string aAggregate, TimeSpan 
aAggregateInterval). 
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7. Ogólne 

• Eksport/Import napisów aplikacji oraz programu do Excela. 

• Nowy  edytor kanałów umożliwiający przełączanie widoków oraz całościowe 
spojrzenie na konfigurację. 

• Dodano w BrowserConfigurator tworzenie w rejestrze wpisu EnableIEHosting=1, aby 
odblokowywać hostowanie kontrolek .NET w IE po instalacji Framework 4.5 lub na 
Windows 8. 

• Pliki CSV eksportowanych przebiegów wzorcowych są od teraz UNICODE. 

• Dodano zmienną systemową CurrentUserName zawierającą opis bieżącego 
użytkownika. 

• Przechowywanie wartości kolorów użytkownika. 

• Dodano do terminarza typ zadań wykonywanych po uruchomieniu serwera danych 
Asix (wszystkich kanałów z pierwszymi drajwerami Asix). 

• Dodano narzędzie wykrywania brakujących elementów aplikacji (zmienne, obrazki 
itp.) – Menu Widok- >Raport brakujących elementów. 

• Nowe narzędzie kontroli użycia obrazków śledzące odwołania do obrazków aplikacji 
– Obrazki->Menu kontekstowe->Weryfikacja użycia obrazków. 

• Dodano wyświetlanie wartości elementów zmiennych tablicowych jako wartość 
tekstową zmiennej (głównie na potrzeby podglądu). 

• Zmiana struktury pliku alarmów historycznych oraz jej automatyczna konwersja przy 
pierwszym uruchomieniu. Zmiana ta ma za zadanie przyśpieszyć pracę z alarmami 
historycznymi. 

• Zapobieganie zamykaniu okna tymczasowego, gdy otwierane jest inne okienko 
modalne (dialogowe). 

• Dodano do programu AsixEvoServerConfig możliwość robienia ustawień dla 
dowolnego użytkownika Windows a nie tylko bieżącego. 

• Dodano obsługę stanowisk terminalowych za NATem poprzez identyfikowanie ich 
połączeń przychodzących na serwerach adresem rozszerzonym o nazwę komputera, 
id sesji oraz unikalny ciąg losowy. 

• Gdy uruchamiana aplikacja w Architekcie Evo nie ma bieżącego komputera wśród 
stanowisk, to od teraz w okienku wyboru stanowiska można zapamiętać wybór. 

• Okienko dialogowe usuwania ustawień lokalnych (otwierane aplikacje, domyślne 
stanowiska, kolory niestandardowe) - Menu Widok->Usuwanie ustawień lokalnych. 

 

AsTrend 

Lista zmian obejmuje m.in.: 

• Dodano nowy rodzaj przebiegu - Archiwum Asix . Przebieg umożliwia wczytanie 
danych wyeksportowanych w programie AspadTools. 
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• Dodano nowy rodzaj przebiegu - Alarm SQL . Dodanie alarmu SQL stosuje się 
wyłącznie dla alarmów, których archiwa zdarzeń przechowywane są w bazie SQL. Może 
to dotyczyć zarówno aplikacji  wersji Evo jak i klasycznej wersji Asixa. Należy zadbać o to, 
aby dla aplikacji Evo informacje o wszystkich zdarzeniach alarmowych przechowywane 
były nie tylko w logach alarmów historycznych, ale również jako uzupełnienie w 
archiwum alarmów typu SQL. Podobnie w aplikacjach klasycznych - oprócz archiwizacji 
zdarzeń alarmów w plikach dyskowych należy równolegle zadeklarować przechowywanie 
zdarzeń alarmowych w bazie MS SQL. 

• Do opcji programu dodano opcję wyboru rodzaju wydruku: wydruk wysokiej jakości, 
wydruk standardowy. Wydruk wysokiej jakości umożliwia drukowanie przeźroczystości. 

• Do opcji programu dodano funkcje umożliwiające ustawianie za pomocą dwóch 
przycisków bieżących opcji trendu lub wbudowanych opcji trendu jako domyślnych dla 
nowo tworzonych plików trendu. Funkcje zastąpiły opcje Zapisz jako domyślne w oknach 
edycji opcji trendu.  

• Dodano otwieranie na starcie programu ostatnio używanej bazy definicji zmiennych. 

• Dodano możliwość wyboru predefiniowanych palet kolorów przebiegów. Można również 
utworzyć swoją własną paletę. 

• Dodano obsługę wykresów 3D z możliwością przestrzennej manipulacji obszarem 
wykresu w trzech płaszczyznach. 

 

• Dodano możliwość stosowania gradientu dla wszystkich ścian wykresu.  

• Dodano możliwość definiowania kolorów osi wykresu (razem z kolorem etykietek 
opisujących osie) oraz kolorów i formatu siatki na obszarze wykresu.  

• Reorganizacja poleceń na zakładkach wstążki oraz poleceń okien opcji programu, trendu i 
przebiegu.  

 

  AsPortal 

• Dostosowanie do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, pracujących pod systemem 
Android® i iOS®. 
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Historian (Aspad - moduł archiwizacji) 

Główne nowości to: 

• Wydłużenie nazw zmiennych. 

• Możliwość użycia znaków UNICODE w nazwach zmiennych. 

• Archiwizacja liczb Double i Int64 z pełną precyzją w archiwum standardowym. 

• Usprawnienia dotyczące agreagatów: 
 większość agregatów jest archiwizowana teraz jako Double lub Int64 zamiast 

Float, Long lub DWord; 
 agregaty poddawane są teraz kompresji, co przyśpiesza ich obliczanie, 

archiwizację i odczyt; 
 dla agregatów wyznaczana jest szacunkowa dokładność ich rejestracji, co 

zwiększa skuteczność kompresji; 
 agregaty godzinowe są teraz przechowywane w plikach miesięcznych a nie 

rocznych. 

• Logi w formacie UTF8. 

• Optymalizacja i ułatwienie parametryzacji archiwum standardowego H (dane 
gromadzone w jednym pliku) i archiwum B (dane gromadzone w bazie danych SQL). W 
deklaracjach archiwum standardowego można podać limity czasu przechowywania 
danych w archiwum H. Z kolei nowa funkcjonalność modułu obsługi baz danych SQL 
archiwum typu B umożliwia szybsze wyszukiwanie ostatnich dobrych danych do agregacji 
i odtwarzanie ostatniej wartości. 

 

Program narzędziowy AspadTools 

• Dostosowany do długich nazw Unicode. 

• Interfejs z wstążką poleceń. 

• Lista ostatnio otwieranych plików archiwum. 

• Import i eksport plików tekstowych UTF8. 

• Dostosowany do nowego formatu plików archiwalnych. 

• Możliwość konwersji archiwum do nowego lub starego formatu. 

• Konwersję lub eksport można teraz ograniczyć do wybranej pojedynczej zmiennej. 

• Oprogramowane podstawowe skróty klawiaturowe typu Esc, Enter itp. pozwalają na 
nawigację prawie wyłącznie przy pomocy klawiatury. 

• W polach gdzie wymagane jest wprowadzenie nazwy zmiennej, zmienną można wskazać 
przy pomocy okna wyboru zmiennej z listy. 

• Możliwość przeglądania listy plików archiwum na 4 podstawowe sposoby: lista, detale, 
małe i duże ikony. 

• Okno listy zmiennych: 
 lista zmiennych z pełną nawigacją, filtrowaniem i inkrementalnym 

wyszukiwaniem; 
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 w oknie listy zmiennych jest teraz możliwość otwarcia innego pliku lub 
przejścia jednym klawiszem do poprzedniego lub następnego pliku tego 
samego archiwum. 

• Przeglądanie danych w archiwum: 
 oprócz czasu UTC jest druga kolumna z czasem przetworzonym na lokalny; 
 w nagłówku bloku danych czas UTC jest wyświetlany w dymku po 

przetworzeniu na lokalny; 
 kolumna wartości wyświetlana czytelniej w ujednoliconym formacie 

(jednakowa liczba cyfr po przecinku) oraz z separatorem tysięcy; 
 możliwość filtracji najmniejszych i największych wartości, statusów, 

rekordów wartości, dziur i rekordów organizacyjnych. 

 

Drajwery komunikacyjne 

Lista drajwerów komunikacyjnych została rozszerzona o następujące pozycje: 

• MupaszRtu_TCPIP - drajwer służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix  
mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu Mupasz 710, 
produkowanymi przez Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. Komunikacja jest 
realizowana w trybie MODBUS  RTU na łączu Ethernet poprzez port 502. 

• CtAirPointer - drajwer służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i stacją 
monitoringu powietrza AirPointer firmy Recordum Messtechnik GmbH, Austria. 
Komunikacja odbywa się przy pomocy protokołu HTTP przy wykorzystaniu stron info.php 
i download.php serwera webowego stacji monitoringu. Drajwer pozwala na odczyt 
aktualnych oraz historycznych wartości średnich 1, 5 i 30 minutowych każdego z 
parametrów mierzonych przez stacją monitoringu. Aktualna wartość średniej jest 
przekazywana przez drajwer jako wartość bieżąca zmiennej procesowej. 

• CtEcl - drajwer służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i regulatorami ECL 
Comfort 210/310 produkowanymi przez firmę Danfoss. Wymiana danych odbywa się 
poprzez łącze Ethernet w trybie Open Modbus Tcp/Ip.  

• Mupasz710_RS - drajwer służy do wymiany danych pomiędzy systemem Asix 
i mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu Mupasz 710, 
produkowanymi przez Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. Komunikacja jest 
realizowana przy użyciu łącza szeregowego oraz protokołu MODBUS. 

 

 


